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Prof. Dr. Sedat MURAT
‹stanbul Üniversitesi

‹ktisat Fakültesi Dekan›

Özverili ve baflar›l› çal›flmalar›na bu dergi
ile bir yenisini daha ekleyen Maliye

Kulübümüzün tafl›d›¤› heyecan,
bizlere de yans›makta ve oldukça

memnun etmektedir.

 Genelde insanlar ömürlerinin bir k›sm›n› e¤itim
hayat›nda, di¤er bir k›sm›n› da ifl hayat›nda
geçirmektedir. ‹flte sizler de ifl ve meslek hayat›na
iyi bir flekilde haz›rlanabilmek için ad›m atm›fl
oldu¤unuz örgün e¤itim kademesinin son halkas›na
gelmifl bulunmaktas›n›z.

Sizlerin de çok iyi bildi¤i gibi, özellikle günümüzün
küresel dünyas›nda e¤itimin süreklili¤i ve gerçek
hayatla örtüflmesi çok daha anlaml› hale gelmifltir.
Bugün tüm dünyan›n kabul etti¤i ve sürekli
gündemde tuttu¤u “Hayat boyu E¤itim Stratejisi”nin
bizim toplumumuzda ve kültürümüzde çok eski bir
geçmifli bulunmaktad›r. Nitekim “beflikten mezara
kadar ilim” sözü de bir anlamda bu anlay›fl› teyit
etmektedir.

Sevgili ö¤renciler,
Çal›flma hayat›na haz›rlanabilmek için çok fazla
bilgiye sahip olmak, derslerden yüksek notlar almak
tek bafl›na yeterli olmamaktad›r.

Bu bilgilerin yan› s›ra; analitik bir düflünceye sahip
olmak, sosyal iletiflim becerilerini gelifltirmek, çözüm
odakl› düflünebilmek, özgüven duygunuzu
yükseltmek ve ekip halinde çal›flabilme
yeteneklerinizi harekete geçirebilmek de oldukça
önem arz etmektedir. Bu özelliklerin
gerçekleflmesinde kulüplerin sahip oldu¤u rol inkar
edilemez. 1996 y›l›nda kurulmufl bulunan ve benim
de faaliyetlerini gerek dekanl›k görevim öncesinde
gerekse dekanl›k görevim esnas›nda yakinen takip
etti¤im ve bir k›s›m faaliyetlerinde bizzat yer ald›¤›m
Maliye Kulübümüz, ö¤rencilerimizin sosyal
becerilerinin gelifltirilmesinde, çal›flma hayat›na
haz›rlanmalar›nda ve entelektüel bilgi birikimlerinin
oluflmas›nda çok önemli bir yer tutmaktad›r.

Akademik Araflt›rmalar, Kariyer Destek,
Organizasyon ve ‹letiflim olmak üzere 4 birimden
oluflan Maliye Kulübümüzün Yönetim Kurulu’nda
18 kifli bulunmaktad›r. Kulübün bünyesi dahilinde
tüm özverileriyle eme¤ini sarf eden ö¤rencilerimiz,
bugüne de¤in çok baflar›l› giriflimlere imza atm›fl
ve gerek akademik çevrelerde gerekse de
kamuoyunda takdir toplam›fllard›r.

Son olarak 2010 Avrupa Kültür Baflkenti’nin resmi
etkinli¤i olan “Kampüste 2010” isimli sempozyumu
hayata geçiren Kulübümüz, içerisinde
bulundu¤umuz y›lda da “Ekonomide Paradigmatik
De¤iflim” konulu sempozyumu gerçeklefltirmifllerdir.
Özverili ve baflar›l› çal›flmalar›na bu dergi ile bir
yenisini daha ekleyen Maliye Kulübümüzün tafl›d›¤›
heyecan, bizlere de yans›makta ve oldukça memnun
etmektedir.

T‹M Baflkan› Mehmet Büyükekfli, A Milli Basketbol
Tak›m› Bafl Antrenörü Orhun Ene ve Milli
Basketbolcu Bar›fl Ermifl ile yap›lan röportajlar›n
yan›nda, de¤erli ö¤retim üyelerimizin ve Kulüp
Yönetim Kurulunda yer al›p derginin oluflum
sürecinde aktif flekilde faaliyet gösteren
ö¤rencilerimizin yaz›lar›n›n bulundu¤u dergimizin
ilk say›s›n›n ve bundan sonra yay›nlanacak olan
say›lar›n›n, baflta ‹ktisat Fakültesi olmak üzere
Üniversitemize yeni bir soluk getirece¤i aflikard›r.

Baflta Maliye Kulübümüzün Baflkan› olan Mustafa
Ersen Ergun ve Yönetim Kurulu üyeleri olmak üzere,
eme¤i geçen tüm Kulüp üyelerine ve ö¤rencilerimize
bu baflar›l› çal›flmalar›ndan dolay› teflekkür ediyor
ve çal›flma azim ve baflar›lar›n›n daim olmas›n›
temenni ediyorum.

Sevgili Maliye Kulübü Ö¤rencileri,
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Prof. Dr. S.Atefl OKTAR
‹stanbul Üniversitesi ‹ktisat Fakültesi
Maliye Bölümü Baflkan› ve
Maliye Araflt›rma Merkezi Müdürü

Baflkanl›¤›n› yürütmekten onur duydu¤um
‹stanbul Üniversitesi Maliye Bölümü
bünyesinde 1996 y›l›ndan beri faaliyet
gösteren ‹stanbul Üniversitesi Maliye Kulübü
de baflar›l› çal›flmalar›yla kendini gösteren
kulüplerdendir

Ö¤renci kulüpleri ö¤rencilerin daha fakülte
s›ralar›nda iken hayata dair sorumluluklar
yüklenmelerini ve sosyalleflmelerini sa¤layarak
onlar› mezuniyet sonras›na haz›rlayan çok önemli
kurumlard›r. Ö¤rencilerimizin iflbirli¤i, yard›mlaflma
ve dayan›flma ruhu ile hareket etme özelliklerini
gelifltirme konusunda önemli görevler üstlenen
kulüpler, ayn› zamanda üniversite fonksiyon ve
faaliyetlere ö¤renci kat›l›m›n›n da simgelerinden
biridir.

Baflkanl›¤›n› yürütmekten onur duydu¤um ‹stanbul
Üniversitesi Maliye Bölümü bünyesinde 1996 y›l›ndan
beri faaliyet gösteren ‹stanbul Üniversitesi Maliye
Kulübü de baflar›l› çal›flmalar›yla kendini gösteren
kulüplerdendir. Kulübümüz, daha önce düzenledi¤i
“Ekonomide Paradigmatik De¤iflim” konulu
sempozyumlar serisine, 2010 y›l›nda ‹stanbul 2010
Avrupa Kültür Baflkenti etkinlikleri kapsam›nda
düzenledi¤i “Kampüste 2010”bafll›kl› bir sempozyum

daha ilave etmifl ve böylece baflar›l› çal›flmalar›na
bir yenisini daha eklemifltir.

Maliye Kulübü, bu dergiyle on befl y›ll›k bir hayali
nihayet gerçe¤e dönüfltürerek yay›nc›l›¤a
bafllamakta ve böylece kulüp bünyesinde bir ilke
daha imza atm›fl olmaktad›r. Kulüp faaliyetlerine
emek veren, özveriyle çal›flan sevgili ö¤rencilerimizin
gayret ve heyecan›n› gördükçe ülkemizin ve
insanl›¤›n gelece¤inin emin ellerde olaca¤› yönündeki
inanc›m›n daha da pekiflti¤ini ifade etmek isterim.

Yapt›klar› ve yapacaklar› çal›flmalar ve bu güzel
eser için Maliye Kulübü Baflkan› Mustafa Ersen
ERGUN ile kendisinin flahs›nda kulüp yönetim kurulu
üyelerine ve eme¤i geçen bütün ö¤rencilerimize
teflekkür ediyor, baflar›lar›n›n devam›n› diliyorum.

De¤erli okurlar,
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Mustafa Ersen ERGUN
‹stanbul Üniversitesi Maliye Kulübü

Baflkan›

Kulübümüz, kendini ve kendi
de¤erlerini geliflmelerin d›fl›nda de¤il
içinde gören ve bu geliflmelerden yola

ç›karak yenilikçi ve giriflimci
kulüpçülük anlay›fl› ile üniversitemizde

aktif flekilde faaliyet gösteren bir
ö¤renci kulübüdür.

Maliye Kulübünün ç›karm›fl oldu¤u derginin ilk
say›s›nda ekibim ad›na sizlere Merhaba demekten
büyük bir mutluluk duyuyorum.

Öncelikle kulübümüzden k›saca bahsedelim;
Kulübümüz, kendini ve kendi de¤erlerini geliflmelerin
d›fl›nda de¤il içinde gören ve bu geliflmelerden yola
ç›karak yenilikçi ve giriflimci kulüpçülük anlay›fl› ile
üniversitemizde aktif flekilde faaliyet gösteren bir
ö¤renci kulübüdür.

Kendimize yükledi¤imiz bu misyon ile üniversite
ö¤rencilerine” farkl› düflünme” ufuklar›n› açarak,
giriflimcilik ve tak›m ruhunu afl›layarak gerek
üniversite ö¤renimi esnas›nda gerekse ö¤renim
sonras› hayatlar›na yön verecek bir perspektif ile
faaliyetlerini sürdürmektedir.

Bu görev ve sorumluluk bilinci ile 14 y›l› geride
b›rakan Maliye Kulübü olarak 15.y›l›m›zda düzenlemifl
oldu¤umuz Akademik Okumalar, Kariyer
Toplant›lar›, 2010 Avrupa Kültür Baflkenti Ajans›n›n
resmi etkinli¤i olan “Kampüste 2010” Sempozyumu
ve aktif flekilde faaliyet gösteren internet sitemizden
periyotlar halinde yay›mlad›¤›m›z röportajlar ile
faaliyetlerini sürdürmektedir. Ayr›ca geleneksel
olarak düzenledi¤imiz “Ekonomide Paradigmatik
De¤iflim” Sempozyumu nu bu y›l da Mart ay›nda
gerçeklefltirece¤iz.

Tüm bu çal›flmalar›m›z›n yan›nda elinizde bulunan
dergimizin ilk say›s› ile “farkl› düflünme” ufuklar›na
yeni bir zenginlik katt›¤›m›z›n kan›s›nday›m.
Bu ilk say›m›zda sizler için Türkiye ve Dünya
gündemindeki geliflmeleri göz önünde bulundurarak
çeflitli konularda inceleme ve analiz yaz›lar›
haz›rlad›k.

Bunun yan›nda T‹M Baflkan› Mehmet BÜYÜKEKfi‹,
 Basketbol A Milli Tak›m› Bafl Antrenörü Orhun ENE
ve Milli basketbolcu Bar›fl ERM‹fi ile yapt›¤›m›z
röportajlar› da bulabilirsiniz.

Kulübümüzün görünen yüzü olacak dergimizde
eme¤i geçen,  baflta Genel Yay›n Yönetmenimiz
Berat BEKTAfi ve flahs›nda dergi kuruluna teflekkür
ediyor, desteklerini bizlerden esirgemeyip her
zaman yan›m›zda olan hocalar›m›za sayg›lar›m›
sunuyorum.

Mustafa Ersen ERGUN
‹stanbul Üniversitesi Maliye Kulübü Baflkan›

Resim olarak “Mustafa” adl› foto kullan›lacak. Yaz›
ve resim tek sayfa tutacak.

Resim sol üstte olacak ve resmin alt›nda kiflinin
ismi ve unvan› kal›n bir flek›lde yer alacak.

De¤erli Okurlar›m›z;
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‹brahim Kutlu HANER
‹stanbul Üniversitesi Maliye Bölümü 3. S›n›f

Ac›s›yla, tatl›s›yla  bir y›l› daha geride b›rakt›k.
2010 y›l›nda ülke ve dünya gündeminde siyasi, ekonomik,
politik, sportif ve daha birçok alanda önemli geliflmeler
yafland›. 2010, ülkemiz için krizden ç›k›fl y›l› olarak
nitelendirildi ancak Avrupa’da birçok ülke krizin etkilerinden
tam olarak kurtulamad› ve büyük bunal›mlar yaflad›lar.

2010’un ard›ndan

Sizler için 2010 y›l›na damgas›n› vuran olaylar› sat›rbafllar› ile ele ald›k.
Zevkle okuman›z dile¤iyle…

Ocak
Kredi derecelendirme kuruluflu Fitch, Türkiye’nin kredi notunu BB(+)’ya
ç›kartt›.
TÜS‹AD Baflkanl›¤›na Ümit Boyner seçildi.
TEKEL iflçilerinin düzenledi¤i miting Ankara da gerçeklefltirildi.
Süper Lig yay›n haklar›n›n ihalesini 4 y›ll›¤›na 321 milyon dolarla
Digitürk kazand›.
‹srail ile alçak koltuk krizi yafland›
Haiti'de deprem felaketi.
Merkez Bankas›, Yeni Türk Liras›  cinsinden banknot ve madeni paralar›
yürürlükten kald›rd›.
Varl›k bar›fl› uygulamas› kapsam›nda 47,3 milyar liral›k beyanda
bulunuldu¤u ve bu beyanlar üzerinden 1 milyar 556 milyon 629 bin lira
vergi tahakkuk ettirildi¤i aç›kland›.
THY ile Barcelona aras›ndaki "resmi sponsorluk anlaflmas›" Nou Camp
Stad›'nda imzalandi.

fiubat
Uluslararas› kredi derecelendirme kuruluflu Standard and Poor`s Türkiye`nin yabanc› para cinsinden uzun vadeli
kredi notunu ``BB-``den ``BB``ye yükseltti.
Türkiye ile Rusya arasinda Basitlefltirilmifl Gümrük Hatt› uygulamas›  bafllad›.
Toyota dünya genelinde 436 bin adet arac›n› fren sorunu nedeniyle geri ça¤›rd›.
Grizu patlamas› sonucu 17 vatandafl›m›z hayat›n› kaybetti.

• TÜFE AYLIK%1.45
• TÜFE YILLIK%10.13
• ÜFE AYLIK%1.66

• ÜFE YILLIK%6.82
• ‹HRACAT: 8 275 M‹LYON $
• ‹THALAT :11 779 M‹LYON $

Mart
‹stanbul Üniversitesi Maliye Kulübü taraf›ndan geleneksel olarak düzenlenen”Ekonomide Paradigmatik De¤iflim
Sempozyumu” düzenlendi.
Maliye Bakanl›¤›, elektronik fatura (e-fatura) dönemini bafllatt›.
Türk Hava Yollar›, ‹ngiliz futbol devi Manchester United'›n resmi sponsoru oldu.
Uluslararas› Para Fonu (IMF) ile yürütülen stand-by görüflmeleri rafa kald›r›ld›.
‹slam Kalk›nma Bankas› ile Türkiye aras›nda Üye Ülke Ortakl›k Stratejisi (MCPS) görüflmeleri mutabakat zapt›
imzaland›.

• ÜFE YILLIK%8.58
• ‹HRACAT:9 898 M‹LYON $
• ‹THALAT:15 020 M‹LYON $

• TÜFE AYLIK%0.58
• TÜFE YILLIK%9.56
• ÜFE AYLIK%1.94

• TÜFE AYLIK% 1.85
• TÜFE YILLIK%8.19
• ÜFE AYLIK%0.58

• ÜFE YILLIK%6.30
• ‹HRACAT: 7,844 M‹LYON $
• ‹THALAT:  11,690 M‹LYON $
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Ömer ÇANAKÇI
‹.Ü. Maliye Bölümü 3.S›n›f

“...Görmekteyiz ki, milletlerin yükselifli de, düflüflü de iktisata ba¤l›d›r... Büyük harp birçok iktisadi
meselelerden do¤mufltur. ‹ktisat, harp sonu dünyas›n›n bütün gidifl istikametini çizen en kuvvetli
faktör oldu... Devlet müesseseleri de hususi müesseseler de iktisat bilir eleman istiyorlar.”

‹ktisad›n önemi 4 flubat 1937 de Hukuk Fakültesi
birinci s›n›f dershanesinde yap›lan törende ‹stanbul
Üniversitesi Rektörü Ord. Prf. Dr. Cemil Bilsel
taraf›ndan ‹ktisat Fakültesi aç›l›fl nutkunda yukar›daki
sat›rlarla dile getirilmifltir. Cumhuriyet döneminin
bas›nda var olan iktisat e¤itiminin yetersizli¤i aç›kça
ortadayd›. Oysa yeni Cumhuriyet modern iktisat ve
ticaret e¤itimi alm›fl insan kayna¤›na ihtiyaç
duymaktayd›. Hatta baz› ilim adamlar› iktisadi
hayat›m›z›n geri kalm›fll›¤›n› iktisat e¤itiminin
yetersizli¤ine ba¤lanmaktayd›.

Cumhuriyetimizin ilk y›llar›nda Siyasal Bilgiler ve
Hukuk Fakültelerinde, dersler halinde verilen iktisadi
konular üzerinde araflt›rmalar yapmak, konferanslar
tertip etmek ve bir y›ll›k tamamlay›c› bir iktisat
tahsili vermek amac›yla, 1933 y›l›nda Hukuk Fakültesi
bünyesinde kurulan ‹ktisat ve ‹çtimaiyat Enstitüsü,
kurulufl aflamas›ndaki ‹ktisat Fakültesi’ne bir çekirdek
vazifesi görmüfltür.Daha sonra ise 14 Aral›k 1936
tarihinde Atatürk’ün iste¤i  ile ülkemizde iktisat
ö¤renimini ayr› bir fakülte olarak sunan ilk yüksek
 ö¤retim kurumu kurulmufltur.

‹ktisat Fakültesi’nin ilk ö¤retim üyeleri aras›nda yer
alan baz› yabanc› bilim adamlar›n›n kuruluflta büyük
eme¤i vard›r. Bunlardan baz›lar›, Ord. Prof. Umberto
Ricci, Ord. Prof. J. Dobretsberger, Ord. Prof. Wilhelm

Röpke, Ord. Prof. Fritz Neumarc, Ord. Prof.
Alexander Rüstow, Ord. Prof. Alfred Issac, Ord.
Prof. Gerhard Kessler olarak an›labilir.

An›lan bu de¤erli isimler ‹kinci Dünya Savafl›
öncesinde Nazi yönetiminden kaçarak Türkiye’ye
s›¤›nan ve ‹ktisat Fakültemizin bugünlere
gelebilmesinde  önemli rol alan isimlerdir.O dönemde
Mustafa Kemal Atatürk bu bilim adamlar›n›
ülkemizde misafir etmifltir.Adlar›n› sayd›¤›m›z bu
de¤erli kifliler ‹ktisat Fakültemizin kurucular› aras›nda
yer almaktad›r.

‹ktisat Fakültesi kurulduktan sonra,Merkez Binan›n
üst kat›nda 10 oda tahsis edilmiflti.22-23 kiflilik
ö¤retim kadrosu bu odalarda çal›flmaktayd›.Ancak
yer s›k›fl›kl›¤› dolay›s›yla evlerinde çal›flanlar
ço¤unluktayd›.‹ktisat ve Maliye Kürsülerine
camekanla ayr›lm›fl odalar verilmiflti. Türk ve Alman
hocalar›n ilk y›llarda birbirlerine ›s›nd›klar›
söylenemezdi. Karfl›laflt›klar›nda hat›r sormakla
veya çay - kahve ikram etmekle yetindikleri olurdu.
Dekan Ömer Celal Sarç, Türk ve Alman hocalar
aras›nda ders taksiminde uzlaflma sa¤lard›.

‹ktisat›n Befli¤i ‹.Ü ‹ktisat Fakültesi
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Türk gelir vergisi rejiminin mimar› olan
Fritz, Yahudi as›ll› Alman ‹ktisatç›s›
1936 y›l›nda Türkiye'ye geldi. 1952
y›l›na kadar Türkiye'de maliye ve
iktisat dersleri verdi. Türkiye'den
ayr›ld›ktan sonra Frankfurt
Üniversitesi'nde uzun y›llar görev
yapan Fritz, Nazi Almanyas›'ndan
Türkiye'ye göç eden Alman
Yahudilerini konu alan "Bo¤aziçi'ne
S›¤›nanlar" isimli kitab› kaleme alm›flt›r.

Fritz Neumark'›n da Türkiye'ye
gelmeden yay›nlanm›fl yap›tlar›
bulunuyordu. Almanca'dan
tercümelerin aksad›¤›n› gördü¤ünden,

derslerini bafllang›çta Frans›zca
vermeyi ye¤ledi. "Umumî ‹ktisat
Teorisi"ni 1939'da ve "‹ktisadi Düflünce
Tarihi"ni 1942'de yay›nlad›. K›sa
zamanda Türkçe ö¤rendi ve
metinlerini Türkçe kaleme almay›
baflard›.

Çal›flma kapasitesi s›n›rs›zd›. Sözlükleri
tarayarak kelimelerin Türkçe
karfl›l›klar›n› belle¤ine ifllemiflti. Art›k
kullan›lmayan eski deyimler yan›nda,
henüz duymad›¤›m›z mürekkebi
kurumam›fl yeni sözcükleri de
biliyordu.

Fritz Neumark
????

Ord. Prof. Dr.
Gerhard Kessler
(1883 - 1963)

Gerhard Kessler: 1933 y›l›nda
Türkiye'ye gelen Kessler, ‹stanbul
Üniversitesinde sosyoloji dersleri verdi
ve Türkiye'de ça¤dafl iktisat
ö¤retiminin temelini att›.

Ayn› zamanda sosyal siyaset ve
sendikac›l›k e¤itiminin Türkiye'de
kurucusu olan Kessler, çal›flma
hayat›n› düzenleyen kanunlar›n
haz›rlanmas›nda ve kurumlar›n
oluflturulmas›nda büyük bir rol
oynam›flt›r. Kessler, Türkiye'de
sendikal hayat aç›s›ndan bir dönüm
noktas› olmufltur.

Gerhard Kessler, 1883 do¤umluydu.
En yafll› hocayd›. Nasyonal Sosyalist
Parti iktidar›na muhalefet etmifl,

"Mücadele ve Kalk›nma" bafll›kl› bir
yap›t kaleme alm›fl, Leipzig
Üniversitesi'ndeki görevine son
verilerek tutuklanm›fl, Hindenburg'un
müdahalesiyle tahliye edilmiflti.
Çal›flkan, çevresine yararl› olmaya
çal›flan, iyi kalpli ve prensiplerinden
"taviz" vermeyen bir insand›.

‹stanbul Hukuk Fakültesi'nde sosyoloji
okutmufl ve "‹ktisadiyat ve ‹çtimaiyat"
Enstitüsü'nü kurmufltu.

‹ktisat Fakültesi kütüphanesinde
derlenmemifl çok say›da kitap
bulundu¤unu görünce kollar›n› s›vad›.
Kütüphaneye yerleflti. Y›llarca
usanmadan tek bafl›na fifl doldurdu.

Avusturyal› Joseph Dobretsberger,
Akademik kariyerden politikaya
kaym›fl ve bakanl›k yapm›fl sol e¤ilimli
bir profesördü.

Konular›n› aç›k ve seçik bir dille
anlat›rd›. Sanayi ülkelerinin yak›n
geçmiflte izlemifl olduklar›
politikalardan elde ettikleri sonuçlar›
olaylara ve istatistiklere dayanarak

tahlil ederdi. Memleketimizde k›sa bir
süre kald›. Dobretsberger ayr›ld›ktan
sonra ayn› kürsüde Umberto Ricci'yi
görüyoruz.

Yirminci yüzy›l bafllang›c›n›n ünlü
‹talyan iktisatç›lar›ndan. Konular›n›
kusursuz bir Frans›zcayla ve
al›fl›lmam›fl bir yaklafl›mla anlat›yordu.

Joseph
Dobretsberger
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Noe-klasik iktisad›n son büyük kuramc›lar›ndan

MaliyeKulübü“aktif gençlerin dergisi”

Wilhelm Röpke
????

Almanya'n›n en önemli ve noe-klasik
iktisad›n son büyük kuramc›lar›ndan
olan Röpke, 1950'li y›llara kadar
Türkiye'de kalm›flt›r.Wilhelm Röpke,
henüz memleketimize gelmeden isim
yapm›fl bir bilim adam›yd›.
Neo - liberalizm'in temsilcileri aras›nda
seçkin yeri olacakt›. Güçlü bir kalem
sahibiydi. Röpke, daha 30'lu y›llar›n
bafl›nda radikal bir nasyonalizmin
tehlikelerine karfl› uyar›da bulunmufltu.
Nasyonal Sosyalistler iktidar› ele
geçirdikten sonra, bu diktatörlü¤e karfl›
aç›kça insanlar› uyarm›flt›. Hocal›k
yapmas› yasaklan›nca 1933'te ‹stanbul'a
göç etti. ‹stanbul'da bulundu¤u dört y›l
boyunca kendisi gibi Türkiye'ye göç
etmifl bulunan sosyolog Alexander
Rüstow ile beraber çal›flt›.

Röpke, kendisine Cenevre
Üniversitesi'nden profesörlük yapmas›
için öneri gelince, 38 yafl›nda ‹sviçre'ye
yerleflti. Ayn› y›l içinde Die Lehre voa
der Wirtschaft adl› kitab›n› yay›nlad›.
Bu yap›t›nda Birinci Dünya Savafl›
yüzünden dünya çap›nda ekonomik
iliflkilerin yok olmas›yla, Nasyonalizmin
oluflmas› aras›ndaki ba¤lant›lar›
tan›mlad›. Röpke'ye göre var olan
ekonomik biçimlerden hiçbirinin

gelece¤i yoktu. Dünya ekonomik
buhran› "Lassez-faire" liberalizminin
baflar›s›zl›¤›n› kan›tlam›flt›.

Röpke ekonomi alan›ndaki çal›flmalar›
yan› s›ra toplumsal sorunlara da
yo¤unlafl›yordu. Bunun sonucu olarak
üç ciltlik Die Gesellschaftsktisis der
Gegenwart (Ça¤›m›z›n Toplumsal Krizi)
(1942), Civitas Humana (‹nsanca
Uygarl›k) (1944) ve Internationale
Ordnung (Uluslararas› Düzen) (1945)
adl› yap›t›n› yay›nlad›.

Röpke'nin buna karfl›l›k önerdi¤i model,
liberal ekonomiyle muhafazakâr
kapitalizm elefltirisi karmas›ndan
olufluyordu. So¤uk savafl Röpke'nin
düflüncelerini de¤ifltirmesine neden
oldu. Muhafazakâr bir liberal olan
Röpke "giderek büyüyen komünizm"
konusunda uyar›larda bulunan ve
kollektifçili¤in hiçbir biçimini
onaylamayan muhafazakâr bir
uzlaflmaz oldu. Siyahlarla beyazlar›n
eflitli¤ini talep eden Güney Afrika'daki
liberallere bile sald›rd›. Röpke ömrünün
sonunda eski ekonomik düflüncelerini
bir "hata" olarak kabul eden, düfl
k›r›kl›¤›na u¤ram›fl bir adamd›. 66
yafl›nda Cenevre'de öldü.

Wilhelm Röpke
????

Ayn› dönemde Üniversite'de bulunan
ve yurt d›fl› doktoral›�Türk ö¤retim
üyeleri ise flunlard›: fiükrü Baban
(Röpke ile de¤iflimli olarak iktisat teorisi
ve politikas› veriyor), Ömer Celal Sarç
(‹statistik),� ‹brahim Faz›l Pelin
(Neumark'la birlikte de¤iflimli olarak
maliye dersleri veriyordu.), Ziyaettin
Fahri F›nd›ko¤lu (Sosyoloji), Ömer Lütfi
Barkan (‹ktisat Tarihçisi), Ömer Celal

Sarç (‹statistik), Muhlis Ete, Sabri
Ülgener Bizler de ‹ktisat Fakültesi
ö¤rencileri olarak yukar›da isimleri
geçen, fakültemizin kuruluflunda sonsuz
emekleri olan de¤erli hocalar›m›za çok
fley borçluyuz.

Onlar›n bize b›rakt›¤› bu de¤er için
sonsuz teflekkürlerimiz sunuyor ve
onlar› sayg› ile an›yoruz.

KAYNAKÇA:
‹.Ü ‹ktisat Fakültesi Tarihçe 1936-1942 : www.istanbul.edu.tr/iktisat
Fritz Neumark (2008): Bo¤aziçine S›¤›nanlar: Türkiye'ye ‹ltica Eden Alman Bilim, Siyaset ve Sanat Adamlar› 1933-1953
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Eski bir “maliye” ö¤rencisi
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Bizim ö¤rencili¤imiz
s›ras›nda, sanki
bambaflka bir dünyada
yaflan›rd›. 1962-63 ders
y›l›nda kaydoldu¤um
‹ktisat Fakültesi’nde her
fley bugünkünden
farkl›yd›.

O zamanlar bugünkü gibi
“bölüm düzeni” yoktu.
Ö¤renciler ortak
“disiplin” olan “iktisat”

yan› s›ra iki “yan disiplin” seçerler ve
iki y›l ortak dersler okuduktan sonra;
3. ve 4. S›n›flarda disiplin derslerinin
yan› s›ra ortak iktisat derslerini
görürlerdi. ‹lk iki s›n›fta da, farkl›
disiplinler hakk›nda “fikir sahibi”
olunmas› için, “girifl” ad› alt›nda, o
disiplinlerin ana hatlar› anlat›l›rd›.
Ben yan disiplin olarak, “siyasi
bilimler” ve “maliye”yi seçmifltim. Bu

iki disiplinin yan› s›ra; “sosyal siyaset”,
“ekonometri”, “iflletme” disiplinleri
vard›. Zaten ö¤rencilerin yüzde 90’›;
iflletme ve maliye disiplinlerini
seçerlerdi. Bizim gibi siyasi bilimler
disiplinini seçenler 15-20’yi geçmezdi.

Maliye dersiyle ilk kez ikinci
s›n›fta,”maliyeye girifl” dersinde
tan›flt›m. O ilk “merhaba”y›
(san›yorum o zamanlar henüz doçent
olan ), Prof. Dr. Sevim Görgün ’den
alm›flt›m. Daha sonralar›, maliye alan›n
gerçekten büyük hocalar›; Memduh
Yasa, Orhan Dikmen, Bedi Fevzio¤lu
vb gibi ö¤retim üyelerinden ve o
zaman›n genç hocalar›ndan, örne¤in
Salih Turan vb gibi gençlerden ders

ald›k. Do¤rusu çok yararland›k.
Ö¤renim yaflam›m›z›n ilk 3 y›l›nda tüm
derslerimizi Merkez Bina’da görürdük.
Bugünkü 1 No’lu Dershane, o zamanlar
2 No’lu Dershane idi. Birinci s›n›f›
orada okumufltuk. Fakat epey büyük
olmas›na karfl›n, bize yetmezdi. Zira
o y›l ‹ktisat Fakültesi 700 ö¤renci
alm›flt› ve bir y›l önceden kalanlarla
birlikte s›n›f mevcudumuz 1000’e
yak›nd›. S›n›f ancak 500 kiflilikti. Ve
bu nedenle kendi aram›zda gruplar
oluflturur ve her sabah birinin saat
7’de gelmesiyle (kap›lar o saatte
aç›l›rd›), yer tutulur ve oturulurdu.

‹kinci s›n›f›, flimdi 2 No’lu Dershane
olan ikinci kattaki s›n›fta okumufltuk.
O s›n›f o zamanlar 6 No’lu Dershane
idi. Daha sonra üçüncü s›n›f›, gene alt
kattaki 3 No’lu dershanede
görmüfltük.Son s›n›f› da gene alt
kattaki 4 No’lu Dershane’de görmeyi
beklerken, Süleymaniye yolundaki
“Yeni Bina” aç›ld›. Bizim son s›n›f,
bugünkü “ek bina”n›n ilk s›n›f› idi. O
zamanlar o bina, bugünküne hiç
benzemezdi. Sadece iki katl›yd› her
iki katta, ikifler dershane vard›. Bugün
18 numaral› dershane olan s›n›f “1”,
19 numaral› dershane “2” idi. Yukar›
kattaki 3 numaral› dershane bize, yani
siyasi bilimler ö¤rencilerine, 4
numaral› dershane sosyal siyaset son
s›n›f ö¤rencilerine ayr›lm›flt›. Di¤er
disiplin ö¤rencileri merkezde idiler.

Binan›n zemin kat›nda tuvaletler,
birkaç masa tenisi masas› ve dolaplar
vard›. Bugünkü ö¤rencilerimize hayal
gibi gelecek ama kitap ve
defterlerimizi ve (e¤er varsa)
paltolar›m›z› oraya b›rak›rd›k. Ancak
zaman içinde h›rs›zl›k olaylar›
görüldü¤ünden, de¤erli eflyalar›m›z›
b›rakamaz olmufltuk.

Evet e¤itim koflullar›m›z, galiba
bugünkünden biraz daha iyiydi ama
dersler ve özellikle disiplin
derslerinden yap›lan “genel s›navlar”
tam bir kabustu. Bunlar› bir baflka
sefer anlat›r›m.

Prof. Dr.
Toktam›fl Atefl
‹stanbul Üniversitesi
‹ktisat Fakültesi
Siyaset Bilimi ve
Uluslararas› ‹liflkiler
Bölüm Baflkan›

Bizim ö¤rencili¤imiz s›ras›nda, sanki
bambaflka bir dünyada yaflan›rd›.
1962-63 ders y›l›nda kaydoldu¤um
‹ktisat Fakültesi’nde her fley
bugünkünden farkl›yd›…
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D›fl vizyon ve BM Güvenlik Konseyi üyeli¤i

MaliyeKulübü“aktif gençlerin dergisi”

Faruk BOZKURT
‹stanbul

Üniversitesi
Ö¤renci Konseyi

Sayman›

Son zamanlarda d›fl politika konusunda
oldukça aktif olan Türkiye, geride
b›rakt›¤›m›z y›l içerisinde BM Güvenlik
Konseyi'nin 2009-2010 dönemi için
geçici üyeli¤ini yapm›flt›. D›fl politika
alan›nda ülkemizin ortaya koydu¤u
tav›r ve gerçeklefltirmeye çal›flt›¤›
projeler, uzmanlar taraf›ndan olumlu
ve olumsuz yönleriyle sürekli olarak
irdelenmesine karfl›n, tüm d›fl politika

gözlemcileri ve akademisyenler
ülkemizin BM Güvenlik Konseyi (BMGK)
Üyeli¤i'nin son derece prestijli bir görev
oldu¤unun alt›n› çiziyorlar.

Türkiye’nin yar›m as›rl›k bir aradan
sonra 2008 Ekiminde Birleflmifl Milletler
Güvenlik Konseyi(BMGK) geçici
üyeli¤ine 151 ülkenin deste¤iyle
seçilmesi Türkiye’nin son y›llarda

sergiledi¤i “aktif d›fl
politikan›n” en baflar›l›
örneklerinden biri
olarak görülmektedir.
Asl›nda bu sonuç bir
tesadüf de¤il,
Ankara’n›n sergiledi¤i
güçlü siyasi irade ile
bu iradeyi uygulayan
Türk diplomasisinin
yüksek bir motivasyon
ile yürüttü¤ü uzun,
yorucu, koordineli ve
gayretli çal›flman›n
neticesidir. BM ve
Güvenlik Konseyinin
yap›s›,Türkiye’nin
uluslararas› alanda
artan gücünün sonucu
olarak okunabilecek
BMGK geçici üyeli¤inin
amaçlar› ve pozitif
neticeleri yaz›m›z›n
konusunu
oluflturacakt›r.
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Sovyetler Birli¤i’nin da¤›lmas›n›n ard›ndan oluflan
olumlu siyasi flartlar ve bu dönemdeki f›rsatlar› iyi
de¤erlendiren Turgut ÖZAL’›n  ülkeyi d›fla açma
politikalar› neticesinde, geleneksel Türk d›fl
politikas›na hakim olan ihtiyatl›l›k, statükoculuk ve
bat›c›l›k çizgisi tedricen de¤iflmeye bafllam›flt›r.
Ard›ndan 1990’l› y›llar›n ikinci yar›s›nda iç siyasetteki
krizlere ra¤men ‹smail CEM liderli¤indeki Türk
diplomasisi Türkiye’nin yak›n ve uzak çevresiyle
olan ekonomik ve siyasi iliflkilerini gelifltirerek
Türkiye’yi bölgesel bir aktör haline getirme
politikas›n› sürdürmüfltür. Yunanistan’la olan
iliflkilerin düzeltilmesi ve Afrika Eylem Plan› bu
dönemde uygulanmaya konulmufltur.

2000’li y›llarda ise Ahmet DAVUTO⁄LU’nun isim
babal›¤›n› yapt›¤› çok boyutlu d›fl politika
paradigmas› son yedi y›ldaki Türk d›fl politikas›n›n
uygulanmas›nda temel referans kayna¤› haline
gelmifltir. Yeni Türk d›fl politikas›n›n deklare edilmifl
amaçlar›ndan biri olan Türkiye’yi küresel bir aktör

haline getirme yolunda Türkiye’nin baflvurdu¤u en
önemli stratejik enstrümanlar›n bafl›nda ise uluslar
aras› örgütler gelmektedir. Küreselleflmifl uluslar
aras› iliflkiler flartlar›nda uluslar aras› örgütler bir
yandan Türkiye’nin uluslar aras› diplomaside
üstlendi¤i çat›flan taraflar aras›nda iyi niyetli
arabuluculuk rolünü kolaylaflt›r›rken, di¤er yandan
gelifltirdi¤i çözümlerin ve önerilerin küresel toplum
nezdinde meflruiyetini de sa¤lamaktad›r. Bir di¤er
yandan Türkiye, ülkeler aras›nda karfl›l›kl›
ba¤›ml›l›¤›n siyasi diyalogun geliflmesi ad›na önemli
bir etken olaca¤›n› savunmakta ve bu ba¤›ml›l›¤›n
da karfl›l›kl› olarak ekonomik ve ticari iflbirli¤i ile
olaca¤›n› belirtmektedir.

Yeni Türk d›fl politikas›, de¤iflen konjonktüre karfl›
aktif tav›r almay› ve bölgenin ve küresel sistemin
bar›fl ve güvenli¤inin sa¤lanmas›nda çözüm üretici
inisiyatifler gelifltirmeyi içermektedir. Böyle bir d›fl
politika anlay›fl› kaç›n›lmaz olarak uluslar aras›
politikada savafltan çok diplomasiye öncelik veren
uluslar aras› örgütlerle ba¤lant›lar›n› güçlendirmeyi
de zorunlu k›lmaktad›r.

Türkiye’nin bu yeni yaklafl›m›n›n, uluslar aras›
iliflkilerin global  bir yap›ya do¤ru dönüfltü¤ü
küreselleflme ça¤›n›n siyasi ve ekonomik durumuyla
da örtüfltü¤ü söylenebilir. Bu sayede Türkiye’nin,
Bat›l› müttefikleriyle iliflkilerini zedelemeden
uluslararas› sistemin bask›n güçlerinden k›smen
ba¤›ms›z hareket etti¤i söylenebilir. Ayr›ca
Türkiye’nin elde etti¤i bölgesel güç onun NATO ve
AB gibi Bat›l› güçlerle iliflkilerini artt›racak bir art›
güç olarak de¤erlendirilebilir.

Birleflmifl Milletler Örgütü
Birleflmifl Milletler (BM) örgütünün kurulmas›
çal›flmalar› II. Dünya Savafl› s›ras›nda, dönemin ABD
Baflkan› Roosevelt ile ‹ngiltere Baflbakan› Churchil’in
14 A¤ustos 1941 tarihli Atlantik Bildirisi ile bafllam›flt›r.
1 Ocak 1942’de Sovyet, Amerikan ve ‹ngiliz liderleri,
Washington’da “Birleflmifl Milletler Bildirisi”ni
imzalam›fllard›r. 1 Kas›m 1943’de Moskova Bildirisi’nin
ABD, SSCB, Çin, ‹ngiltere taraf›ndan imzalanmas›n›
müteakip 3-11 fiubat 1943 Yalta Konferans› ile kurulufl
süreci tamamlanm›flt›r. Birleflmifl Milletler’in nihai
kurulufl imzas› 25 Nisan 1945?’te San Francisco’da,
Almanya ve Japonya’ya savafl ilan etmifl ülkelerin
kat›l›m› ile at›lm›flt›r. Birleflmifl Milletler Anlaflmas›,

24 Ekim 1945’de yürürlü¤e girmifltir. Birleflmifl
Milletler örgütünün amaçlar› özet olarak;

• Uluslararas› dostça iliflkiler gelifltirmek,
• Ekonomik, sosyal kültürel alanlarda uluslararas›
iflbirli¤ini sa¤lamak,
• Üyelerin d›fl siyasetlerini uyumlaflt›ran bir merkez
olmak, fleklindedir.

Birleflmifl Milletler’in bafll›ca 6 organ› bulunmaktad›r.
Bunlar, Genel Kurul, Güvenlik Konseyi, Ekonomik
ve Sosyal Konsey, Vesayet Konseyi, Uluslararas›
Adalet Divan› ve Sekreterya olarak belirlenmifltir.
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Güvenlik Konseyi, BM’nin alt› ana organ›ndan biri
ve belki de en önemlisidir. Öncelikli görevi küresel
düzeyde bar›fl ve güvenli¤i sa¤lamakt›r. Uluslararas›
toplum ad›na tüm ülkeleri ba¤lay›c› kararlar almaya
ve hatta güvenli¤i tehdit eden ülkelere karfl› kuvvet
kullanma ve savafl ilan etmeye yetkili tek organd›r.
‹lk toplant›s›n› 17 Haziran 1964’te Londra’da yapan
Güvenlik Konseyi bafllang›çta 5’i daimi ve 6’s› geçici
olmak üzere 11 üyeden olufluyordu. 1945’te kurucu
üye say›s› 51 olan BM’nin üye say›s› zamanla artm›fl
ve 1963’e gelindi¤inde 113 üyeye ulaflm›flt›r.

Bu geniflleme BMGK’deki temsili yetersiz k›lm›fl ve
geçici üye say›s› 17 Aral›k 1963 tarihinde BM Genel
Kurul karar› ile 6’dan 10’a, toplamda ise 15’e
yükseltilmifltir.

BM’nin amaç ve ilkelerine uygun olarak uluslar aras›
bar›fl ve güvenli¤in korunmas›, uluslar aras›
uyuflmazl›klar›n çözümünde çeflitli yöntemlerin

uygulanmas›, bar›fla yönelik tehdit ya da bar›fl›n
bozulmas› veya sald›r› eylemlerini tespit ederek
gerekli tedbirlerin tavsiye edilmesi, herhangi bir
sald›r›y› engellemek için ekonomik yapt›r›mlar ve
kuvvet kullanmay› gerektirmeyen di¤er önlemlerin
al›nmas›na karar verilmesi, sald›r› karfl›s›nda
sald›rgana askeri kuvvetle karfl› konulmas›n›n
kararlaflt›r›lmas› gibi yetkileri ile  BMGK 15 üyeli
olmas›na karfl›n BM Antlaflmas›’n›n 24. maddesinde
belirtildi¤i üzere tüm üye ülkeler ad›na hareket
etmektedir.

Güvenlik Konseyi’nde al›nan karalar sadece daimi
ve geçici üyeleri de¤il, tüm BM üyelerini, hatta-
dolayl› olarak-BM üyesi olmayan devletleri de
ba¤lay›c›d›r. Di¤er bir ifadeyle Konsey kararlar›
evrensel düzeyde ba¤lay›c›d›r. Bu aç›dan BMGK’de
karar alma sürecinde yer almak, yani BMGK’de üye
olmak, devletler aç›s›ndan oldukça önemli ve prestijli
bir statü olarak görülmektedir.
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Türkiye, 1961 y›l›nda gerçeklefltirdi¤i BM Güvenlik
Konseyi Üyeli¤i’nden sonra uzun y›llar bu göreve
talip olmam›fl, 1990’lardan itibaren bu konuda bir
istek göze çarpsa da 1990’da yaflanan deprem ve
iç sorunlar nedeniyle BMGK Üyeli¤i isteklili¤inde
sürekli inifl-ç›k›fllar olmufltur. Türkiye 2003 y›l›ndan
itibaren ise BMGK Üyeli¤i için kapsaml› bir çal›flma
bafllatm›fl ve dünyan›n hemen her bölgesinden
ülkelerin yöneticileriyle görüflerek, BMGK Üyeli¤i
için destek istemifltir. Türkiye bu zaman zarf›ndan
2008 y›l›nda yap›lan oylamaya kadar birçok ülke
temsilcisini Türkiye’de a¤›rlam›fl, Afrika ve Karayip
ülkeleriyle ikili temaslar›n› hiç kesmemifltir. Bu
temaslar sonucunda baflar›l› olmufltur.

Türkiye, uzun u¤rafllar›n›n sonucunu 17 Ekim
2008’de yap›lan oylamada alm›fl ve Bat› Avrupa
ve di¤er devletler grubunda yar›flarak 151 oy
alm›flt›r. 193 BM Üyesi’nden 151’inin oyunu almak

flüphesiz büyük bir baflar›d›r.
Türkiye’nin geçici üyelik için yar›flt›¤›
ülkelerden Avusturya da geçici
üyeli¤e hak kazan›rken, ‹zlanda
elenmifltir. Türkiye’nin yan› s›ra;Afrika
grubundan Uganda, Latin Amerika
ve Karayipler grubundan Meksika,
Asya grubundan ise Japonya geçici
üyelik kazanm›flt›r.

Bilindi¤i gibi BM Güvenlik Konseyi 5’i
daimi olan 15 üyeden oluflmaktad›r.
Daimi ülkelerin kararlar› veto etme
hakk› bulunuyor. Türkiye’nin de içinde
bulundu¤u di¤er 10 üye ise geçici
konumdad›r ve veto haklar› yoktur.
Ancak, bu ilkeler iflleyiflle ilgili önemli

kararlar›n al›nmas›nda kilit role sahiptir.
Çünkü, bu durumlarda 15 ülkeden 9’unun oyu
gerekli ve bu oyun sa¤lanabilmesi için geçici üyeler
büyük önem tafl›yorlar. Ülkemizin uluslar aras›
alandaki prestijini artt›rmas› bak›m›ndan büyük
önem tafl›yan bu üyelik sayesinde Türkiye, her ne
kadar veto hakk› olmasa da kendi düflüncelerini
ve politikalar›n› tüm dünyaya ilan etme hakk›na
sahip oluyor.  Özellikle, PKK sorunu ve Sözde
Ermeni Soyk›r›m› gibi konularda ve K›br›s Sorunu
ile Irak konusunda ülkemiz görüfl ve planlar›n›
BMGK Üyesi s›fat›yla daha çok ülkeye
duyurabilecektir. Bunun yan› s›ra Türkiye, üyeli¤i
esnas›nda BM Güvenlik Konseyi’nin yap›s›n›n
de¤ifltirilmesi konusundaki görüfllerini de tüm
dünyaya anlatabilir. Söz konusu görüflünde
Türkiye;BM Güvenlik Konseyi’nde daha fazla daimi
üye olmas›n› istiyor ve bu konuda da birçok ülkeden
destek alm›fl durumda.

Sonuç

Sonuç olarak, Türkiye’nin BMGK Üyeli¤i uluslar
aras› politikada Türkiye’nin etkinli¤ini ve pazarl›k
gücünü artt›rd›¤› söylenebilir. Bununla birlikte,
Güvenlik Konseyi üyeli¤i Türk d›fl politikas›
aç›s›ndan uluslar aras› bar›fl ve güvenli¤e katk›
sa¤lamak ve ülkemize prestij kazand›rmak
anlam›nda önemli f›rsatlar sunmakla birlikte,
çeflitli sorumluluklar da yüklemektedir. Hatta
Türkiye’yi zorlu ikilemlerde b›rakacak baz› riskler

de tafl›maktad›r.  Burada önemli olan Türkiye’nin
kazand›¤› pozisyonunu bir yandan kendi ulusal
ve bölgesel ç›karlar› için kullan›rken, öte yandan
küresel bar›fl› sa¤lama konusunda gelifltirdi¤i
ve sahip oldu¤u diplomatik birikimini tüm
dünyaya gösterebilmesidir. Küresel ekonomik
krizin dünyadaki güç dengelerini yeniden
tan›mlad›¤› bu tarihsel süreçte, Türkiye do¤ru
bir zamanda do¤ru bir yerde durmaktad›r.
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Nisan

Mayıs

Haziran

Cep telefonlar›nda kontör dönemi sona erdi, liraya geçildi.
Merkez Bankas› yabanc› para yükümlülüklerde yüzde 9 olan zorunlu karfl›l›k oran›n›, yüzde 9,5'e ç›kard›.
‹ktisat Fakültesi Mezunlar Cemiyetinin düzenledi¤i 34.‹ktisatç›lar haftas› gerçeklefltirildi.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Aras›nda Tar›m Alan›nda Teknik, Bilimsel ve Ekonomik ‹flbirli¤i
Anlaflmas› onayland›.
Hazine bonosu ve tahvillerden al›nan stopajda yerli ve yabanc› aras›ndaki ayr›m kald›r›ld›.
K›rg›zistanda muhalefet hükümeti devirdi.
‹zlanda'da "Eyyafyallayöküll" buzulunun alt›ndaki volkan›n yol açt›¤› volkanik bulut tüm Avrupa’y› sard›.

• TÜFE AYLIK %0.60
• TÜFE YILLIK %10.19
• ÜFE AYLIK %2.35

• ÜFE YILLIK %10.42
• ‹HRACAT: 9 411 M‹LYON$
• ‹THALAT: 14 941M‹LYON$

‹ktisatç›lar Derne¤inin düzenledi¤i  II.‹ktisatç›lar Zirvesi 13-14 May›s tarihlerinde gerçeklefltirildi.
Bursaspor tarihindeki ilk lig flampiyonulu¤unu kazand›.
‹flçi Bayram› y›llar sonra Taksim'de kutland›
Türkiye ile Rusya  aras›nda vize anlaflmas› imzaland›.
Türk-Çin konsorsiyumu Irak'ta petrol anlaflmas› imzalad›.
Eurovision 2010 fiark› yar›flmas›nda Türkiye'yi temsil eden MANGA grubu  2. oldu.
TUSKON'un Astana’da gerçeklefltirdi¤i Kazak-Türk ‹fl Forumu'nda 400 milyon dolarl›k anlaflmalara imza at›ld›.
MÜS‹AD ile TÜS‹AD 20 y›l sonra ilk kez bulufltu
‹ran-Brezilya-Türkiye uranyum takas› anlaflmas›n› imzalad›.
‹srail, Gazze’ye yard›m için yola ç›kan Türk gemisi Mavi Marmara’ya sald›r›da bulundu.

• TÜFE AYLIK %-0.36
• TÜFE YILLIK % 9.10
• ÜFE AYLIK % -1.15

• ÜFE YILLIK:% 9.21
• ‹HRACAT: 9.811 M‹LYON$
• ‹THALAT: 14.724 M‹LYON$

• TÜFE AYLIK: % -0. 56
• TÜFE YILLIK:% 8. 37
• ÜFE AYLIK: %-0. 50

• ÜFE YILLIK:% 7. 64
• IHRACAT: 9. 557 M‹LYON $
• ITHALAT: 15. 229M‹LYON$

Türkiye ve Azerbaycan enerji bakanl›klar› aras›ndaki deklarasyonla,  Azerbaycan'dan Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden
Avrupa'ya do¤algaz sat›fl› ve tafl›nmas›na iliflkin mutabakat zapt› imzaland›.
Türk-Arap Ekonomi Forumu’nun beflincisi gerçeklestirildi. 
Hakkari fiemdinli’de askeri birli¤e sald›r›: 11 flehit
Türkiye-Yunanistan-‹talya Do¤algaz Boru Hatt› (ITGI) için mutabakat zapt› imzaland›.
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ve Rusya Federal Çevre,  Endüstri ve Nükleer Denetleme Servisi aras›nda iflbirli¤i
anlaflmas›,  Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an ve Rusya Federasyonu Baflbakan› Vladimir Putin'in nezaretinde
imzaland›.
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Globalizmin yay›ld›¤› dünyada d›fl ticaret ülkeler
için daha önemli hale geldi.Bizde “Aktif Gençler”
olarak sektördeki geliflmeleri,de¤iflmeleri ve
beklentileri Türkiye ‹hracatç›lar Meclisi(T‹M) Baflkan›
Mehmet BÜYÜKEKfi‹ ile sizler için konufltuk.

‹hracatç›lar Meclisi Baflkan› olarak ihracat›n ülkelerin
siyasi ve ekonomik gücü üzerindeki etkisi nedir?

Küreselleflme süreci h›z kazand›kça d›fl ticaretin
ülkelerin siyasi ve ekonomik gücü üzerindeki etkisi
giderek art›yor. Büyüme trendlerine bakt›¤›m›z
zaman geliflmekte olan ülkelerin geliflmifl ülkelere
nazaran daha h›zl› ve sa¤l›kl› bir büyüme içerisinde
oldu¤u görülür. Bunun en büyük sebebi geliflmekte
olan ülkelerin ihracata verdikleri önemdir. Çin,
Hindistan, Brezilya ilk etapta verilebilecek örnekler.
Özellikle Çin’in ihracata verdi¤i önem sayesinde
geldi¤i nokta ortada.

Türkiye, ihracat a¤›rl›kl› bir büyümeyi 2001 krizi
sonras›nda daha çok benimsedi. ‹hracat›n GSMH
içindeki pay›nda art›fl görüldü. Uluslar aras› iliflkilerde

güç dengelerinin oluflumunda ve sürdürülmesinde
ekonomi temel belirleyici konumda. Büyük bir
ekonomi ayn› zamanda büyük bir siyasi gücün
oluflumunu da sa¤l›yor. Tersinden bakarsak da,
büyük bir siyasi güç kuvvetli bir ekonomi olmadan
sürdürülemez.

2008 krizi sonras› AB ye olan ihracat›n düflmesinin
ihracat gelirleri üzerindeki olumsuz bir etki
oluflturdu¤unu söyleyebilir miyiz?
Bölgeyi tan›yan bir ifladam› olarak Türkiye ihracatta
bir yörünge de¤iflimi mi yafl›yor?

Kriz geliflmifl
ülkeleri daha
fazla etkiledi.
Türkiye gibi
ihracat›nda
geliflmifl ülkelerin
a¤›rl›¤› daha
yüksek olan
ülkeler de bu
durumdan
etkilendi. Ancak
flu da önemli bir
nokta:
Geliflmekte olan
ülkeler krizden
daha az oranda
etkilendiler.
Krizden de daha
h›zl› ç›kt›lar.
Türkiye de
krizden çok h›zl›
bir flekilde ç›kt›.
Krizden ç›k›fl
sürecinde
ihracat›m›zda
pazar
çeflitlemesine

verdi¤imiz önem oldukça iflimize yarad›. Krizde
olan geliflmifl ülkeler yerine, ihracat›m›z› alternatif
pazarlara kayd›rd›k. Ancak bunu bir yörünge
de¤iflimi olarak görmek çok do¤ru de¤il.

Çünkü ihracatta kompozisyonunda çeflitlemeye
gitmeye, kriz öncesinde karar vererek bunu
uygulamaya geçirmifltik. Kriz sadece bu süreci
h›zland›rd›.

Farkl›, alternatif, büyüme potansiyeli yüksek
pazarlara yönelmeye devam edece¤iz. Bunu
yaparken mevcut pazarlar›m›zda varl›¤›m›z›
koruyoruz. Hatta bu pazarlardan daha fazla pay

Röpörtaj

Mehmet BÜYÜKEKfi‹ Türkiye ‹hracatç›lar
Meclisi(T‹M) Baflkan› ‹le Röpörtaj
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almaya çal›fl›yoruz. Türkiye’nin en büyük ve istikrarl›
pazar› Avrupa’d›r. Bu pazardan vaz geçmesi
mümkün de¤ildir. Mevcut Avrupa pazar›ndaki
konumunu, gücünü muhafaza ederek alternatif
pazarlarda da kuvvetli bir flekilde yer almak hem
denge getirecek hem de pazar çeflitlili¤i
sa¤layacakt›r.

Ülkemizin son y›llarda bölgeye yapt›¤› faaliyetleri
de¤erlendirirmisiniz?. Bu bölgedeki ticari iliflkilerde
dikkat etti¤iniz özel hususlar var m›?

Afrika k›tas› ihracatç›lar›m›z›n en önemli alternatif
pazarlar›ndan birisi haline geldi. Bu bölgedeki ticari
iliflkilerimizi gelifltirirken, o ülkenin ülkenin uzun
vadeli potansiyelinin yüksek olmas›na dikkat
ediyoruz. Ayr›ca o ülkenin iç siyasetine ve Türkiye
ile iliflkilerine dikkat ediyoruz. ‹ç siyasette daha az
sorun yaflayan ülkelerle ticaretimiz daha h›zl› art›yor.
Bu bölgede çok a¤›r bir rekabet ortam› var.

Afrika’daki büyük potansiyeli gören dünya devleri,
burada Pazar kazanmaya çal›fl›yorlar. Çin’den AB’ye,
ABD’den Asya ülkelerine bu bölgede iflbirli¤i imkan›
arayan firma say›s› çok fazla. Ancak Türkiye’nin

sömürgeci bir geçmiflinin olmamas› bize büyük
avantaj sa¤l›yor. Oradaki insanlar bize inan›yor ve
güveniyorlar. Ticaret iliflkilerinde kazan-kazan
prensibine göre hareket etti¤imizi görüyorlar. Bu
da bu ülkeler ile iliflkilerimize olumlu yans›yor.

Son dönemlerde komflularla iliflkilerin gelifltirilmesi
ve birçok devlet ile uygulamaya konulan vizelerin
kald›r›lmas›n›n ihracat›m›z üzerindeki etkisi nedir?

Vizelerin kalkmas›n› son derece önemli bir geliflme
olarak de¤erlendiriyoruz. Vizelerin kalkt›¤› ülkeler
ile ticari ve siyasi iliflkilerimiz daha h›zl› gelifliyor.
Bu geliflme, rakamlar›n da teyit etti¤i bir gerçek.
Vize uygulamalar› hem ihracatç›lar›m›z hem de
vatandafllar›m›z için bir engel konumunda idi. Türk
pasaportuna vize uygulamayan ülke say›s›n›n
artmas› hem ticari iliflkileri gelifltiriyor hem Türk
pasaportu tafl›yan kiflilere bir özgüven veriyor. Bu
vesile ile ülkemiz vatandafllar›n›n kaçak iflçi de¤il,
giriflimci, yat›r›mc› ve harcama yapan turist olarak
dünyada sayg› görmesi hedefleniyor. Vizelerin
kald›r›lmas›n›n psikolojik etkisini de çok
önemsiyorum.

Say›n Baflkan ihracatç›lar›n önemli sorunlar›n›n
bafl›nda kur politikas›, k›rm›z› hat uygulamas› ve
s›n›r kap›lar›ndaki ma¤duriyetler gelmektedir. Bu
sorunlar›n giderilmesinde tavsiyeleriniz nelerdir?
T‹M olarak ne gibi çal›flmalar yap›yorsunuz?

‹hracatç›lar›m›z›n sorunlar›n›n çözümü için ilgili
kurumlarla devaml› surette iletiflim
içerisindeyiz. Bu sorunlar›n bir an önce çözülmesi
için çaba sarf ediyoruz ve h›zl› bir flekilde sonuç
al›yoruz.‹hracatç›lar›m›z›n yaflad›klar› sorunlar
aras›nda bafl› kurlarla ilgili yaflanan s›k›nt›lar
çekiyordu. Ancak ihracatç›lar›m›z›n yo¤un talepleri
sonras›nda bu konuda önemli ad›mlar at›lmaya
baflland›. Biz Türkiye’deki politika faizlerinin yüksek
oldu¤unu ve daha da indirilmesi gerekti¤ine
inan›yorduk. Ayr›ca Merkez Bankas›’n›n döviz
rezervlerinin artt›r›lmas› gerekti¤ini savunuyorduk.
Bu konuda ad›mlar at›ld›¤›n› görmekten mutluyuz.

Döviz kurlar›n gerçek piyasa koflullar› alt›nda ve
yüksek faiz bask›s› olmadan belirlenmesi gerekti¤ine
inan›yoruz. Geldi¤imiz aflamada ihracatç›lar›m›za
kendilerini döviz kuruna karfl› hedge etmelerini
tavsiye ediyoruz.

S›n›r kap›lar›nda ma¤duriyetler ve k›rm›z› hat
uygulamas› gibi problemler gümrüklerde s›k
yaflanan sorunlar. Bu sorunlar›n giderilmesi için
gümrükler ve karfl› ülke yetkilileri ile yak›ndan
çal›fl›yoruz.

Türk ihracatç›s› krizde kaybetti¤i
pazarlar›n yerine hemen yenilerini ikame
etmesini bildi.Bu ba¤lamda 2010 y›l›nda
Türkiye için cazip yeni pazarlar nereleri
oldu?

2010 y›l›nda geliflmekte olan ülkelere
ihracat›m›zda çok olumlu geliflmeler yafland›.
Çin,Hindistan, Brezilya gibi büyüme
temposunu düflürmeden devam eden ülkeler
ile d›fl ticaretimizi gelifltirmeye devam ettik.
Bu bölgelere yönelik düzenledi¤imiz ticaret
heyetleri, fuarlar, al›m heyetleri
organizasyonlar›ndan baflar›l› sonuçlar ald›k.
Çin'e ihracat›m›z 2010'nun y›l›n ilk 11 ay›nda
% 53 artt›. Hindistan'a art›fl oran›m›z yüzde
22 oldu. Brezilya'ya ihracat›m›z % 60 artt›.
Bunun yan› s›ra alternatif pazarlar bizim için
önemini koruyor. Tüm Ortado¤u ve Afrika
pazar› hayati öncelik tafl›yor. 2010 y›l›nda bu
pazarlarda baflar›l›y›z. Bahreyn'e 2010 y›l›
ihracat›m›z % 55 artt›. Kuveyt'e ihracat›m›z
% 97, ‹ran'a ihracat›m›z % 46, Ürdün'e %
25 artt›. Bu pazarlar ihracatta ön plana ç›kan
ülkeler oldu.� Afrika y›llarca sömürge merkezi
iken flimdilerde giderek önem kazanan ciddi
bir alternatif ticari saha konumuna dönüfltü.
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 T‹M'in 2011 hedefi nedir? Genel itibari ile ithalat›n
ihracattan daha fazla art›fl göstermesi ilerleyen
dönemlerde ekonomimizde büyük sorunlar
oluflturur mu?

2011 için ihracat hedefimiz 132 milyar dolar.
D›fl ticaret aç›¤›, Türkiye’nin çok uzun süredir devam
eden kronik bir sorunu. Bu sorunun k›sa vadede
giderilmesi kolay de¤il. Çünkü d›fl ticaret aç›¤›nda
enerji ithalat›n›n
yüksek olmas›
büyük rol oynuyor.
Türkiye’nin enerjide
d›fla ba¤›ml› olmas›
buradaki en büyük
etken. Bunu aflmak
için Türkiye,
enerjide alternatif
kaynaklara
yöneliyor.

Orta ve uzun
vadede bundan
sonuç alaca¤›m›z›
ve Türkiye’nin
enerjideki d›fla
ba¤›ml›l›¤›n
azalaca¤›na
inan›yoruz. Bunun
sonucunda d›fl ticaret aç›¤› azalacakt›r.
Di¤er taraftan d›fl ticaret aç›¤›n› aflmak için
ihracat›m›za daha fazla önem vermemiz gerekiyor.
Biz de bu yönde çal›fl›yoruz. 2023 y›l›nda Türkiye’nin
500 milyar ihracat hedefine ulaflaca¤›na inan›yoruz.

Peki Baflkan›m 2023 ihracat hedefine ulaflabilmek
için hükümete, ekonomi yönetimlerine, ihracatç›ya
ve topluma düflen görevler nelerdir?

Türkiye'nin dünyan›n en büyük 10 ekonomisi içinde
yer alabilmesini desteklemek üzere teknolojik
dönüflümü tamamlam›fl, üretim teknolojilerine
hakim, belirlenmifl alanlarda liderlik pozisyonuna
gelerek, 2023 y›l›nda ihracat gelirini 500 milyar
dolara ç›karmak. Mevcut pazarlar›m›zda pay›m›z›
art›rarak, hedef pazarlarda yerimizi alaca¤›z ve
ihracatç› say›s›n› art›raca¤›z. Ar-Ge, katma de¤er
art›fl› sa¤lamak için kullanaca¤›m›z en önemli araç
olacak. Sanayici ve ihracatç›m›zdaki inovasyon,
tasar›m ve marka bilincini somut sonuçlara
ulaflt›racak ciddi Ar-Ge teflviklerinin düzenlenmifl
olmas›n› da büyük bir flans olarak görüyoruz. Bu
teflviklerin daha da geniflletilmesi gerekiyor. Bu
hedefe ulaflmada ihracatç›lar›m›za büyük görev

düflüyor. Çünkü giriflimci ruhu olmadan bu hedefi
yakalamak çok kolay de¤il. ‹hracatç›lar›m›z, daha
fazla giriflimcili¤e inanmal›, daha da büyümeyi
kafas›na koymal›. Tüm dünyada son derece büyük
potansiyel pazarlar var. Bugüne kadar oldu¤u gibi
bundan sonra da ihracatç›lar›m›z, potansiyel
pazarlar› iyi de¤erlendirerek, mevcut pazarlardaki
pay›n› art›rarak, alternatif pazarlarda h›zl› bir flekilde
büyüyerek ihracat›m›z› gelifltirmeye devam edecek.

Genç
giriflimcilere
sektörde
üstlendi¤iniz
görev ve
misyonlar› göz
önünde tutarak
ne gibi
tavsiyelerde
bulunmak
istersiniz?

Öncelikle
dünyay› takip
etmelerini
tavsiye ederim.
Bir yabanc› ve
bir Türk
gazetesini

düzenli    takip edilmelidir. Art›k internet ortam›nda
yabanc› bas›n› takip etmek mümkün. Konuflacak,
anlatacak ve müzakere edecek kadar bir dilin
bilinmesi çok önemli. Küreselleflmenin bir sonucu
olarak mobilite artt›. Muhtemelen birden fazla
flirkette ve birden fazla ülkede gençlerimiz çal›flacak
ve yaflayacak. Çok kültürlü bir dünyaya uyum, h›zl›
hareket etme, farkl› kültürlerden gelen insanlarla
bir arada yaflama ve çal›flmaya haz›r olmak
gerekiyor.

Bir de yüzy›llard›r de¤iflmeyen kurallar var.
Dürüstlükten sapmamak, emin olmak, çal›flkan
olmak, yönlendirici olmak her zaman geçerli
kurallard›r.

Bizlere zaman ay›rd›¤›n›z için teflekkür ederiz.
Ben teflekkür ederim.
Baflar›lar›n›z›n devam›n› dilerim.

Mustafa Ersen ERGUN
‹stanbul Üniversitesi Maliye Bölümü 3. S›n›f
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Hakan AKIN
D›fl Ticaret Uzman›

Merhaba, ben Hakan AKIN. 1985
y›l›ndan bu yana d›fl ticaret sektöründe
çal›fl›yorum. 1987 y›l›nda Hacettepe
Üniversitesi ‹ngiliz Dil Bilimi
bölümünden mezun oldum. Askerlik
hizmetim süresince yapt›¤›m
ö¤retmenlik d›fl›nda uzmanl›k alan›mla
ilgili hiçbir faaliyetim olmad›. Ancak
yabanc› dil iflimin hep içinde.

Önceleri özel sektörde “d›fl ticaret
eleman›” olarak çal›fl›rken zamanla d›fl
ticareti kendim yapar hale geldim.
Bugün ise d›fl ticaret faaliyetlerimin
yan› s›ra, sahibi oldu¤um e¤itim
dan›flmanl›k flirketi bünyesinde d›fl
ticaret seminerleri veriyorum ve ihtiyac›
olan firmalara dan›flmanl›k yap›yorum.

Bu yaz›mda size geliflen Türkiye ve her
alanda s›n›rlar›n ortadan kalkt›¤›
dünyada d›fl ticaretin siz gençler için
ne ifade etmesi gerekti¤inden - benimle
ayn› yollardan yürümek isteyenleriniz
olabilece¤ini düflünerek - d›fl ticaretin
hangi ifl kollar›n› bar›nd›rd›¤›ndan ve
bunlardan size önerece¤im ve
önermeyece¤im ifl kollar›ndan
bahsedece¤im.

D›fl ticarete bafllad›¤›m dönemde
Türkiye’nin d›fl ticaret rakam› yaklafl›k
30 milyar ABD$’› idi. Yani ald›¤›m›z
satt›¤›m›z y›ll›k bu kadard›. Bugün
gelinen noktada 300 milyar ABD$’›n›
geçmifl durumday›z. Bence yaflanan iki
büyük kriz (2001 ve 2009 [asl›nda baz›
aç›lardan hala devam ediyor])
olmasayd› Türkiye rahatl›kla 2012 y›l›
sonunda 500 milyar› yakalayacakt›.
Dünya ticaretine (ülkelerin birbirleri ile
yapt›klar› d›fl ticaret ) bakt›¤›m›zda ise
2009 y›l› bafl› verilerine göre 15 trilyon
ABD$’› gibi bir büyüklük karfl›m›za
ç›k›yor. Bu çok sa¤l›kl› bir rakam
olmayabilir çünkü özellikle Orta ve
Güney Afrika’dan sa¤l›kl› veriler
al›nam›yor. Bu nedenle bu rakam›
gerçe¤e yak›n bir tahmin olarak
de¤erlendirmemiz daha do¤ru
olacakt›r.

Dünya ticaretinde ise önderli¤i 3 trilyon
ABD$’›n› aflm›fl olan Almanya yap›yor.
Ancak Almanya önderlikte yaln›z de¤il.
2009 y›l› verilerine göre Çin ihracat
rakamlar›nda (1.6 trilyon ABD$)
Almanya’y› geçmifl durumda. Elbette
Avrupa’da 2009’da görülen ve hala
‹ngiltere, Almanya, Fransa gibi Avrupa
ekonomisinin lokomotifi olan ülkeleri
etkilemeye devam eden krizin bunda
da etkisi oldu. fiimdi herkes 2010 y›l›
verilerini bekliyor.

Acaba Çin toplamda da Almanya’y›
geçebilecek mi yoksa Almanya
ithalattaki fazlan›n kendisine getirdi¤i
liderli¤i sürdürebilecek mi?

Size çok k›sa olarak d›fl ticaretin flu
anda dünyada ulaflt›¤› noktay› ve
Türkiye’nin durumunu göstermeye
çal›flt›m. 25 y›l içerisinde 30 milyardan
300 milyara geldik.

Sizce bu derece büyüyen bir
sektörün katlanarak artan bir eleman
ihtiyac› var m›d›r?

Elbette var ve bu ihtiyaç d›fl ticaretin
rakamsal olarak büyümesinin
getirdi¤i do¤al bir durum. Bununla
beraber bir baflka gerçek var ki o da;
Türkiye’de firma yap›s›n›n genelde
(%92) KOB‹ niteli¤i göstermesi ve
fakat KOB‹lerin d›fl ticaretten ald›klar›
pay›n sadece %8 olmas›. ‹flte bu
sebepten dolay› birçok ülkede oldu¤u
gibi ülkemizde de KOB‹ler devlet
desteklerinden ve yard›mlar›ndan
öncelikli olarak faydaland›r›l›yorlar.
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Peki bu durum eleman talebini nas›l etkiliyor? Bak›n
flimdi burada flapkam›z› önümüze koyup gerçekleri
görmemiz gerekiyor:

 Evet ülkemizin d›fl ticaret gelirlerinin dolay›s›yla
ihracat›n artt›r›labilmesi için öncelikle KOB‹lerin
desteklenmesi gerekir.

 Ancak, atölyede, küçük sanayide yetiflmifl 
KOB‹lerin d›fl ticaret yapar hale getirilebilmeleri
son derece zordur.

 KOB‹ üretimi iyi bilir. Hammaddeyi, fireyi, 
paketlemeyi bilir ama KOB‹ için ürünlerini yurt
içi ve d›fl›nda pazarlamak ve satmak zordur. 
Yabanc› dili bilme ve kullanma yetene¤i, 
uluslararas› pazarlama bilgisi yeterli de¤ildir. 
Masraf oldu¤u için bu iflleri yapacak kalifiye 
eleman› istihdam etmekten de kaç›n›r. Dolay›s›yla
siz ülke olarak ne kadar destek verirseniz verin
KOB‹lerin d›fl ticarete hem mental hem de altyap›
olarak bafllayabilmeleri zordur. Burada bafl›mdan
geçen bir olay› aktarmak istiyorum: Bir gün 
Ankara’daki bir sanayi bölgesinde faaliyette olan
bir iflletmeyi ziyaret ediyorum. Firma metal 
aksam üretiyor. Laf d›fl ticarete geldi. Ben d›fl 
ticaret faaliyetlerini sordum. Firma yetkilisi 
yurtd›fl›ndan zaman zaman yaban› dilde faks 
mesajlar›n›n geldi¤ini ancak iflletmede yabanc›
dil bilen olmad›¤›ndan bu mesajlar ile ilgilenme
f›rsatlar›n›n olmad›¤›n› söyledi. Mesajlar› görmek
istedim. Sekreter han›m içeriden tozlu iki klasör
getirdi. Mesajlar›n ço¤u Avrupa’da yerleflik 
iflletmelerden geliyordu ve ço¤unda belli 
aksamlar›n bu firma taraf›ndan üretilip 
üretilemeyece¤i konusunda bilgi talep ediliyordu.
Hatta firmalardan biri direkt olarak üretimini 
art›k yurt d›fl›na ç›karmay› düflündükleri bir 
parçan›n fason olarak üretilip üretilemeyece¤ini
ve e¤er üretilebilirse birçok ülkeye de ihracat›n›n
yap›labilece¤inden bahsederek cevap istiyordu.
Bu iki klasör mesaj›n hiçbirine cevap verilmemiflti.
Sebep iflletmeye al›nacak bir d›fl ticaret 
uzman›n›n zaman zaman gerçeklefltirilecek bir
iki d›fl ticaret faaliyeti düflünüldü¤ünde masrafl›
görülmesi idi! Buna benzer örneklerin Türkiye’de
ne kadar fazla oldu¤una inanamazs›n›z.

‹flte KOB‹lerin genel yap›s›nda görülen bu
olumsuzluklar Türkiye’de bir ara mekanizma
ihtiyac›n› do¤uruyor. O da arac›l›k. Bence Türk
KOB‹lerinin d›fl ticaret konusundaki en büyük
eksikleri ürünlerini pazarlayamamak. ‹flte bu ifli
yapacak olan da arac›lar. Ticarette arac›lar çok
sevilmez. Çünkü arac›lar ürünün fiyat›n›n artmas›na
sebep olurlar. Evet do¤rudur ve son derece

normaldir. Bir hizmet al›n›yorsa bedeli ödenmelidir.
Ülkemiz d›fl ticaretinin, KOB‹lerin ürünlerini
yurtd›fl›na pazarlayacak ve satacak arac›lara çok
ihtiyac› var. Çünkü KOB‹lerin ço¤u bu ifli yapacak
yetiflmifl personeli bünyelerinde istihdam etmek
istemiyorlar.

Ülkemiz d›fl ticaretinin,
KOB‹lerin ürünlerini yurtd›fl›na
pazarlayacak ve satacak
arac›lara çok ihtiyac› var.
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Ben d›fl ticarete bafllamak isteyen gençlere öncelikle
arac›l›¤› öneriyorum. Arac›l›k derken de zaten d›fl
ticaret yapan firmalarla çal›flmayacaks›n›z. D›fl
ticaret yapmak isteyen ama yukar›da sayd›¤›m
sebeplerle kendi bünyesinde bir departman
kuramam›fl, siz olmadan ilk iflten sonra da size
ihtiyaç duyacak - ki sizi aradan ç›karamas›n - küçük
üreticilerden bahsediyorum. “Bu iflletmeleri nereden
bulaca¤›z?” diye sormay›n sak›n çünkü her birimizin
çevresinde onlarca var bu tür iflletmelerden. Görev
tan›m›m›z öncelikli olarak yurtd›fl›ndan siparifl almak
olacak. ‹hracat› KOB‹ yapacak ve arac› sat›fl
gerçeklefltikten sonra komisyon alacak. D›fl ticarette
arac›l›k ad› alt›nda yap›labilecek yaklafl›k on kadar
farkl› ifl kolu var. ‹flte benim genel olarak
giriflimcilere, gençlere önerdi¤im ifl kollar› bunlar.

Dünyaya bakt›¤›m›zda özellikle Benelux ülkelerinin
(Belçika, Hollanda, Lüxemburg) arac›l›k konusunda
oldukça aktif olduklar› görülmekte. Yani bu üç ülke
dünyada arac›l›k yapan ülkeler olarak an›lmakta.
Üretimleri az oldu¤u için geçimlerini ülkeler aras›nda
yapt›klar› ticaret ve arac›l›ktan sa¤lamaktalar.
Türkiye’nin dünyada bulundu¤u co¤rafi konumunu
göz önüne ald›¤›m›z zaman da d›fl ticaret konusunda
oldukça avantajl› bir yere sahip oldu¤unu görüyoruz.
Bu yaz›y› haz›rlarken televizyonda geçen bir
haberde Türkiye’nin Suudi Arabistan’a olan d›fl
ticaretinin bir y›l içerisinde %200 artt›¤› haberi
geçti. Bir yan›m›z Avrupa Birli¤i ve Gümrük Birli¤i,
bir yan›m›z her geçen gün milli geliri artan Rusya
ve güneyde bir ço¤unun Türkiye’yi lider olarak
gördü¤ü dünyan›n zengin ‹slam ülkeleri. Böyle bir
co¤rafyaya sahip ülkelerde tüm giriflimcilerin d›fl

ticaret biliyor ve yapabiliyor olmas› gerekir. Bugün
Türkiye’nin yukar›da sayd›¤›m gruplar›n neredeyse
tümüyle serbest ticaret anlaflmalar› bulunuyor.
Yani serbest ticaret derken gümrük duvarlar›n›n
kald›r›lm›fl olmas› durumundan bahsediyorum. D›fl
ticaretimizin %40’›n› Avrupa ile yap›yoruz. Demek
ki çok tart›fl›lan gümrük birli¤inin Türkiye’nin d›fl
ticaretine olumlu katk›s› olmufl. Suriye ile serbest
ticaret anlaflmas› imzaland›. Kuzey Afrika ülkeleri
ile MEDEURO yap›s› kapsam›nda anlaflmalar
imzalan›yor. Yani Türkiye bölgesinde bir ticareti
gelifltirmek ve liderli¤e oynamak için elinden gelen
tüm imkânlar› kullan›yor ve politika olarak
uygulamaya devam edecek. Yani önümüzdeki
dönemlerde Türkiye'nin bulundu¤u bölgede ticari
etkinli¤i daha da artacak. Bu da d›fl ticarete olan
ilginin artmas›na ve bu alanda zaten hissedilen
yetiflmifl d›fl ticaret eleman› ve giriflimci ihtiyac›n›n
artmas›na neden olacak.

E¤er bu sektöre ilginiz varsa ve gelece¤inizi sektörde
görüyorsan›z en k›sa sürede d›fl ticaret e¤itimi
veren bir kurulufltan elli saatten az olmayan
uygulamal› bir e¤itim al›n. Bu e¤itimde özellikle
pazarlama ve ödeme flekillerini iyi ö¤renin. Daha
sonra - e¤er kafan›za yat›yorsa - çevrenizden d›fl
ticaret yapmak isteyen ancak sayd›¤›m o malûm
sebeplerden dolay› d›fl ticaret yapamayan KOB‹leri
belirleyip onlar›n ihracat yapmalar›na yard›mc› olun
ve onlara arac›l›k yap›n. Hem kendinize, hem KOB‹ye
hem de ülkeye çok büyük bir katk› sa¤lam›fl
olacaks›n›z. E¤er bu konuda sormak, dan›flmak
istedikleriniz olursa lütfen bana yaz›n konuflal›m
(hakanakin@msn.com)
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Haz›rlanan özgeçmifller baflvurulan pozisyona
uygun olmal›d›r. Bu nedenle özgeçmifl
haz›rlarken baflvurdu¤unuz pozisyonla ilgisi
olmayan niteliklerinizi yazmak özgeçmiflinizi
inceleyen kifliyi s›kabilir. Ayr›ca ayr›nt›dan uzak,
sade olmal›d›r.

Cv’nize kesinlikle yanl›fl ya da fazla bilgi
yazmay›n. MS Office programlar›n› bildi¤inizi
yazd›¤›n›z halde bilmiyorsan›z ifle girseniz dahi
durum anlafl›ld›ktan sonra size karfl› tutumlar›
ayn› olmayacakt›r. Di¤er taraftan boyunuzun,
kilonuzun, kan grubunuzun, eflinizin ad›n›
yazman›z bilgi fazlal›¤›na neden olacakt›r. Bu
bilgilere yer vermemek gerekir.

Karmafl›k, uzun cümleler kurmaktan kaç›n›n.
Çünkü uzun ve karmafl›k cümlelerde dilbilgisi
hatalar›, yaz›m ve noktalama iflareti hatalar›
olma riski yüksektir ve okuyucunun s›k›lmas›na
neden olabilir. Bu nedenle basit ve anlafl›l›r bir
dille yaz›lmas› ve imla hatalar›n›n olmamas›
gerekir.
Bilgiler yaz›l›rken öncelikle konu bafll›¤›
eklenmeli daha sonra alt bafll›klar halinde devam
edilmelidir. Örne¤in, e¤itim bilgileri konu bafll›¤›;
lisans, lise gibi k›s›mlar ise alt bafll›kt›r.

E¤itim bilgileri, ifl deneyimleri, ald›¤› sertifikalar
s›ralan›rken yak›n tarihten bafllanmal›d›r. Yine
bu bilgiler yaz›l›rken tarih aral›klar› verilmesi

gerekir. Ço¤u flirket üzerinde foto¤raf olmayan
özgeçmiflleri direkt olarak eleyebiliyor. Bu
nedenle foto¤raf eklemekte fayda var. Elbette
foto¤raf eklerken düzgün bir flekilde çekilmifl
olan vesikal›k foto¤raflar seçilmesi gerekir.
Önemli bir husus da e-postayla ilgilidir. Ciddi
olmayan e-posta adreslerin yaz›lmas› karfl›
taraf›n sizi ciddiyetsiz biri olarak
nitelendirilmesine neden olabilir. ‹çinde ad›n›z›n
ve soyad›n›z›n yer ald›¤›(ad.soyad@...) e-posta
adresleri daha ciddi görünür. Ayr›nt› bir
durumdur ancak önemlidir.

Referans olarak yazaca¤›n›z kiflilerin mutlaka
haberinin olmas›na dikkat ediniz. Gerçekten sizi
tan›yan, daha önce sizinle çal›flm›fl olmas›na
özen gösteriniz.
Kat›ld›¤›n›z sosyal sorumluluk projelerini, gönüllü
çal›flmalar›n›z›, organize etti¤iniz bir etkinli¤i
yazmay› unutmay›n›z. Bu tür özelliklere sahip
olman›z sizin farkl› oldu¤unuzu gösterir.
Özgeçmiflinizi inceleyen kifli üzerinde olumlu
bir izlenim b›rak›rs›n›z.

Son olarak da haz›rlam›fl oldu¤unuz
özgeçmiflinizi tekrar okuyun gözden kaç›rm›fl
olabilece¤iniz noktalar olabilir. Ayr›ca
baflkalar›na özgeçmiflinizi inceletmeniz sizin
için faydal› olacakt›r. Sizin göremedi¤iniz
noktalar› ya da hatal› yerleri baflkas›n›n görmesi
daha olas›d›r.

Aykut Durda¤ı
‹stanbul Üniversitesi
Maliye 3. Sınıf

Cirriculum Vitae Latince bir kavram olup Türkçede özgeçmifl anlam›na
gelmektedir. Özgeçmifl, genel olarak kiflinin hayat›n› özetler. Kiflisel bilgiler,
e¤itim bilgileri, ifl deneyimleri, lisan bilgileri, hobileri ve yetenekleri, alm›fl
oldu¤u sertifikalar› ve referanslar gibi bölümlerden oluflur.

Öncelikle özgeçmifl kifliye özeldir ve ifl aramaya bafllayacak kiflilerin
haz›rlamas› gereken belgedir. Kesinlikle formalite gere¤i haz›rlanan bir belge
de¤ildir. Asl›nda özgeçmifliniz sizi temsil etti¤inden ifl görüflmesine ça¤r›lman›z
için ön mülakat yapar. ‹yi haz›rlanm›fl bir özgeçmifl sizi mülakata götürür.

Özgeçmifl
Nasıl Olmalıdır?
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Ço¤umuzun üniversiteye gelme amac› iyi bir meslek
sahibi olmak, büyük flirketlerde çal›flmak ve kariyer
yapmakt›r. Ancak bu amaçlar› gerçeklefltirmek
günümüzde on y›l öncesine göre çok daha zordur.
Çünkü her y›l ‹.‹.B.F, iktisat, iflletme ve bunlara denk
olan fakültelerden onbinlerce kifli mezun oluyor. Bu
nedenle rekabet her geçen gün art›yor.

Üniversite s›ralar›nda oturanlar›n ço¤unun yapt›¤›
en büyük hata bir ifl aramak için okulu bitmesini
beklemektir. Unutulmamal›d›r ki bölümünü seçen
her birey rekabetin içindedir. Bu dönemde meslekler
hakk›nda bilgiler edinilmeli hatta flirketlerden gerçek
olmayan mülakat randevular› talep edilmelidir.
Di¤er taraftan ö¤rencilik dönemi sadece okul-
ev(yurt) aras›nda bitirilmemelidir.

‹fl dünyas›nda birçok kariyer planlama seminerleri
verilmektedir. Mümkün oldu¤unca bunlara kat›lmak
gerekir. Gidilen her yerde bir kap›n›n aç›lma ihtimali
vard›r.

Yine okul d›fl›nda ve okul içinde gönüllü çal›flmalara
kat›lmak iflverenlere aktif oldu¤unuzun kan›t›
niteli¤indedir. Örne¤in TEGV’ de gönüllü olarak
çal›flmak sizi rakiplerinizin önüne geçirir. Ya da bir
spor kulübünde kaptanl›k yapm›fl olmak liderlik
vasf›n›z›n oldu¤unu gösterir.

En önemlisi de bir ö¤renci kulübünde aktif olarak
görev almakt›r. Çünkü burada gönüllülük esast›r.
Tak›m çal›flmas› vard›r. Sorumluluk alma bilinci
geliflir. Buralar sizin pasifte kalm›fl yönlerinizi

gelifltirmenizi sa¤lar.

Üniversitelerde aktif ö¤renci kulüplerinin flirketlerle
ortaklafla yapt›¤› vaka analizleri, kariyer günleri,
firma tan›t›m seminerleri gibi organizasyonlara
kat›lmak ve buralarda karfl›lafl›lan f›rsatlar›
de¤erlendirmek gerekir. Buralara gelen flirket
yetkilileriyle tan›flmak size avantaj sa¤layacakt›r.

Örne¤in bir flirketin yapt›¤› vaka analizine kat›larak
flirketlerin ifle al›m süreçlerini görme flans›
bulursunuz. Burada ifle al›nmayabilirsiniz ancak
daha sonra yap›lacak olan mülakatlarda tecrübeli
olursunuz.

Art›k birçok flirket eleman al›m ilanlar›n› internet
arac›l›¤›yla duyuruyor. Bu nedenle kariyer sitelerinde
güncel özgeçmiflinizin bulunmas› gerekir. Bu ilanlar›
takip ederek aranan niteliklerle sahip oldu¤unuz
nitelikleri karfl›laflt›rman›z eksik yanlar›n›z› görmenizi
sa¤layacakt›r. Aranan niteliklere uygun oldu¤unuzu
düflündü¤ünüz ilanlara baflvuru yapmal›s›n›z.

‹fl dünyas›nda birçok kariyer
planlama seminerleri
verilmektedir.
Mümkün oldu¤unca bunlara
kat›lmak gerekir. Gidilen her
yerde bir kap›n›n aç›lma
ihtimali vard›r.
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Bir kariyer sitesinin yapt›¤› araflt›rmaya göre
firmalar adaylar› internet ortam›nda araflt›r›yor.
Bu nedenle çevrimiçi profil olufltururken
iflverenlerin sizi araflt›rmalar›n› göz önünde
bulundurarak aç›klamalar yapmak, yaz›lar
yazmak ve foto¤raflar yüklemek sizin için faydal›
olacakt›r. Bunu ilk defa yapacaksan›z kendi
ad›n›z› internette arat›n ve sizi kötü tan›tan
bilgiler varsa bu bilgilerin yer ald›¤› siteyle
iletiflime geçip kald›r›lmas›n› talep edin.

‹fle girme sürecinde en önemli nokta mülakat
aflamas›d›r. Bu noktaya kadar gelmiflseniz birçok
fleyi tamamlam›fls›n›z demektir. Ancak
unutmay›n ki rakiplerinizde ayn› aflamadan
geçmifltir. Art›k çok daha zor bir aflamaya
geldiniz demektir. Çünkü mülakata ça¤r›lan her
kifli aranan özelliklere sahiptir. Yani gerçek
rakiplerinizle karfl› karfl›yas›n›z. Bu nedenle
mülakat aflamas› önemlidir. fiirketler ço¤unlukla
toplu mülakatlar yapar. Onlar için hem zaman
tasarrufu sa¤lar hem de birçok aday› bir arada
görme flans› verir. Ayr›ca flirketler mülakata
ça¤›racaklar› kifliler için kendilerinin belirledikleri
tarih ve saatte gelinmesini isterler. Bu noktada
onlar›n plan›na uyman›z gerekir.

Randevunuza gitmeden önce dikkat etmeniz
gereken bir nokta da elbise seçimidir. Elbise
seçimi yaparken abartmamak flart›yla mülakat
için gitti¤iniz meslekteki kifliler nas›l giyiniyorsa
ona göre giysi seçimi yapmak do¤ru olacakt›r.
Size verilen randevuya zaman›nda gitmeniz
gerekir. Ço¤u zaman mülakattan önce bekleme
salonunda beklemeniz gerekebilir. Bazen bunu
kas›tl› yaparlar. Bu s›rada d›flar›dan sizi izleme
flans› bulurlar.

Mülakat esnas›nda yapt›¤›n›z çal›flmalardan,
niteliklerinizden bahsederken kesinlikle yalan
söylemeyiniz. Abartmak ve durumu oldu¤undan
biraz farkl› göstermek de yalan olarak kabul
edilir. Mülakat yapan kifli yalan söyledi¤inizi
anlad›¤› an ifli kaybetmifl olursunuz.

Mülakat s›ras›nda size sorulan sorulara sonradan
yapamayaca¤›n›z cevaplar vermeyin. Örne¤in
bir bankan›n kredi kart› direkt sat›fl bölümüne
eleman al›rken günde kaç adet kredi kart›
satabilirsin sorusuna yapamayaca¤›n›z bir
rakam vermek do¤ru olmaz. Ayr›ca s›rf bu
yüzden ifle al›nm›fl ve s›rf bu yüzden iflten
ç›kar›lacak olabilirsiniz.

Mülakat asl›nda bir sözlü s›nav oldu¤undan
kesin sorulacak sorulara önceden çal›flmak
gerekir. Mülakata gitmeden önce flirketin genel
profilini, hangi alanda çal›flt›¤›n› araflt›rmak ya
da neden biz sorusunun yan›t›n› aramak mant›kl›
olacakt›r. Mesela bir sigorta flirketine ya da bir
bankan›n kredi bölümü için mülakata girdi¤inizde
sizin için risk nedir sorusu kesin bir sorudur.
Rakiplerinizin ço¤u genel çerçeveye önem
verecektir. E¤er siz bunun yan›nda biraz
ayr›nt›ya önem verirseniz iflin sahibi siz
olursunuz.

Yararlan›lan Kaynaklar:
• Mehmet Erkan, Mülâkat An›lar› Bir Baflka ‹nsan Kaynaklar›
• M.Yücel At›fl, ‹fle Girmenin ‹puçlar›
• www.monster.com
• www.kariyer.net
• www.tangram.com.tr
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Üniversite ikinci s›n›fta tesadüfen
duydu¤um Hesap Uzmanl›¤› mesle¤ini
tercih etmemde ayn› y›l muhasebe
dersinde hocal›¤›m›z› yapan Faruk
Do¤an üstad›m›z›n mesle¤i
sevdirmesindeki ciddi katk›s› etkili
olmufltur. ‹kinci s›n›fta hedefimi
koymufltum; Hesap Uzman› olacakt›m.
Bu karar beni belli bir hedefe kilitlemifl
idi. Okul bitti¤inde tesadüfen bulaca¤›m
bir iflte çal›flmak yerine ,koydu¤um
hedefe do¤ru gerekli olan ad›mlar› atma
f›rsat ve kararl›¤›n› yakalam›flt›m.
Nitekim okulun bitifl süresi azald›kça
hedef yaklaflt› ve sonunda s›nav ve
mesle¤e girifl. ‹lk olarak söyleyece¤im
fley hayatta hedefler koyman›zd›r. Aksi
takdirde aç›k denizde zaman zaman
farkl› yönlerden rüzgar alan tekneler
gibi hangi yöne gidece¤inizi bilmeden
dalgalan›r durur insan. Zaman denen
unsur ise bu haldeki hareket sahipleri
için çok çabuk geçer. Aksi hareket
tarz›n› benimseyenler için ise geçen
zaman hep art› yazar.

Bu söylenenlerden anlafl›lmas› gereken
fley sadece ineklemek de¤ildir elbette.
Ö¤rencili¤inizin tad›n› ç›karmak ve
ancak o tüm y›llar› tamamen bofl
geçirmemektir. On y›l öncesinde
gelecek diye bahsediyordum,flimdi ise
geldi ancak daha fazlas› ile halen
gelecek olan yabanc› sermaye
Ülkemizde her bir sektörde  boy
göstermektedir. Bu durum ö¤renci
arkadafllar›m›z›n özellikle en az bir
yabanc› dilini EN ‹Y‹ flekilde bilmelerini
zorunlu k›lmaktad›r. Di¤er bir veya
birkaç dili daha ö¤renmenin anlam›n›
izah etmeme gerek yoktur. Dili bu
ba¤lamda hat›rlatmam›n nedeni bu
süreci üniversite dönemine hergün
olarak yayman›z› tavsiye etmek
istememden kaynaklanmaktad›r.

fiundan emin olabilirsiniz ki elinde bir
yabanc› dil roman›,gazetesi veya di¤er
bir yay›n› ile dolaflan bir arkadafl›n›z ile
okul sonras› aran›zda en az iki kat kalite
fark› olacakt›r. Siz ifl bulma güçlü¤ü
çekerken arkadafl›n›z ifl tercih güçlü¤ü
çekecektir. Ancak hat›rlat›yorum
s›radan bir yabanc› dil bilgisinden
bahsetmiyorum. Bu husus sadece elde

edece¤iniz ücretin seviyesinin daha
yüksek olmas›n› sa¤lamakla
kalmayacak, çal›flma ortam›n›z›n
kalitesini de farkl›laflt›racakt›r. Siz flansl›
iseniz muhasebe bölümünde ifl buldum
diye sevinirken arkadafl›n›z çoktan
yabanc›larla gerek yurt içi gerek ise
yurt d›fl› görüflmelere patronla beraber
ifltirak etmeye bafllam›fl olacakt›r.
Bafllang›çtaki aç› fark› zaman içinde
arkadafl›n›zla aran›zdaki kariyer
uçurumunu iyice açacakt›r.

Siz yurt içine üretim yapan bir ortalama
boyuttta bir flirketin muhasebe
müdürlü¤üne ulaflt›¤›n›zda arkad›fl›n›z
yurt d›fl› ile iflbirli¤i içinde
büyük bir flirketin genel müdür
koltu¤una  çoktan oturmufl
olacakt›r. Yine belirtiyorum
bu farkl›l›k elde edece¤iniz
ücretin seviyesinden ziyade
yapaca¤›n›z ifller nedeniyle
karfl› karfl›ya olaca¤›n›z sosyal
imkanlar yönünden avantaj›
çok daha önemlidir. fiimdi
lütfen zamana yayd›¤›n›z basit
bir fark›n sonucunu
abartt›¤›m› düflünmeyiniz. Bu
farkl›laflman›n kesinli¤inin
alt›na imzam› atar›m. Sosyal
ve ekonomik fark sizin ve
sahibi olaca¤›n›z çoluk
çocu¤unuzun hayat tarz›n›
otomatik olarak etkileyecektir.

Mevcut global krize ra¤men
çok etkilenmeden yeniden
canlanan ekonomimiz
dünyan›n di¤er ülke ve
flirketleri taraf›ndan bu ve
bundan sonraki 5-10 y›l daha
gözde kalmaya devam
edecektir. Büyüme, her
seviyede yeni istihdam
ihtiyaçlar›n› do¤uracakt›r.

Size düflen ise hangi seviyede
ihtiyaca cevap verecek
donan›mlara sahip olaca¤›n›za
karar vermek olacakt›r. Fakat
bu karar› vermek için
gecikememekte fayda vard›r.
Geçen zaman› lehinize
kullan›nn›z.

Hayrullah Do¤an
Hesap Uzman›
Yazar

‹fl baflvurular›nda lütfen ne
ifl olsa yapar›m deyip
sekreter ilanlar›na
baflvurmak zorunda
kalmay›n›z. Malesef
kendinizi
gelifltirmedi¤inizde
kalabal›k, ayn› tip iflsiz
üniversiteli grubuna dahil
olacaks›n›zd›r.
Yabac› sermayenin
ülkemize gelmesi,özellikle
son befl y›lda özel sektörün
kurlardaki sabitli¤i
kullanarak ciddi tutarlarda
yurt d›fl› borçlanmas›,
ihracat›n artmas›
ekonomimizin ve flirket
hacimlerimizin büyümesine
yol açt›. Esasen bu durum
ifl imkanlar›n› art›rmakla
beraber flirketlerin
büyümesi kendi içlerinde
profesyonel çal›flan insan
kaynaklar› bölümlerinin
geliflmesini sa¤lad›. ‹nan›n
bu bölümler kendisini
gelifltirmifl, aranan flartlar›
sa¤layan , kalifiye ifl gücü
ile karfl›laflt›¤›nda maden
bulmuflcas›na
heyecanlanmaktad›r. Di¤er
taraftan 100 baflvurunun
95 inin yanl›fl ve flartlar›
yetersiz baflvuru oldu¤unu
görmektedirler.
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Maliye Kulübü
On befl Yafl›nda
‹.Ü. ‹ktisat Fakültesi çat›s› alt›nda 1996
y›l›nda kurulan Maliye Kulübü 15.y›l›n›
coflkuyla yafl›yor.

Maliye bölümünün
ö¤renci teflkilatlanmas›
olan kulüp geçmiflte
Maliye Söyleflileri ad›
alt›nda Ergun ÖZEN,
Yücel ATIfi ve Abdüllatif
fiENER gibi birçok
önemli ismi ö¤renciler ile
buluflturdu. 2009y›l›nda
gerçek-lefltirdi¤i “Yönet-
imde Paradigmatik
De¤iflim” Sempozyumu
ile yeni bir soluk
kazand›ran kulübümüz
ertesi y›l ger-çeklefltirdi¤i

“Ekonomide Paradigma-
tik De¤iflim” Sempoz-
yumu ile bu seriyi
sürdürdü ve ülke çap›nda
büyük bir ifle imza att›.
On beflinci y›l›nda büyük
bir at›l›ma geçen kulü-
bümüz yapt›¤› etkinlikler
çerçevesinde dikkatleri
üzerine çekmeyi baflard›.
15.y›l›  etkinlikleri
çerçevesinde Fatih
Beled iye  Baflkan›
Mustafa DEM‹R e de bir
ziyarette bulundu.
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Akademik Okumalarda
Liberalizmin
Finali Yap›ld›

Sadece do¤rular›
göstermeyi, belirli bir
sayg›nl›k içerisinde
tart›flmay›,
konuflmay› ve farkl›
bak›fl aç›lar›ndan
bakabilme
becerilerini
kazand›ran
Akademik Okuma
Programlar›n›n ilk
aya¤› olan
Liberalizm konusu
tamamland›.

ç toplant›da tamamlanan Liberalizm
s›ras›yla; tarihi-sosyal, siyasi ve son
olarak da ekonomik boyutuyla
de¤erlendirildi. Kapan›fl oturumunda
ise, ülkemizde Liberal ekolün önde
gelen temsilcilerinden Prof. Dr. Atilla
YAYLA ile genel bir de¤erlendirme
yap›ld›.

Liberalizmin ard›ndan s›ras›yla
Sosyalizm ve Nasyonalizm
konular›n›n da okumalar›
gerçeklefltirilecektir.
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On befl yafl›nda bir çocuk, ürkek ve
merakl› bir tav›rla, nefes nefese ad›ml›yor
genifl ve bofl koridorlar›, bir fleyler yapma
telafl› içinde

On befl yafl›nda bir delikanl›, kendinden
emin, baflar›ya kenetlenmifl bir flekilde
koridordaki kalabal›¤› da¤›tarak ilerliyor,
düzenli ve sa¤lam ad›mlar›n› bozmadan

On befl yafl›nda genç bir bayan, bütün
gözler onun üzerinde; o ise dik durufluyla,
kendi çizdi¤i yoldan umut ve isteklerine
do¤ru ilerliyor, aheste

On befl yafl›nda bir ihtiyar, ilerliyor
bilgeli¤i ve deneyimleriyle koridorun
ortas›ndan, ard› s›ra kofluflturan ve
imrenici bak›fllarla takip eden
kalabal›kla, yavaflça

ve daha niceleri
hepsi toplan›yorlar kantinin arkas›ndaki
küçük ama s›cak, samimi o odada.
ve hepsinin de ad› ayn›
Maliye Kulübü..
On befl y›ld›r biriktirdi¤i bütün üyeler,
her biri ayr› ayr› Maliye Kulübünü temsil
etmekte. Kulüpse hepsinin ortak
sevinçlerini, üzüntülerini, ümitlerini,
deneyimlerini bir araya getiren yüz.
Bugün yani on beflinci yafl›nda, on sekiz
ayr› yöneticisi-on sekiz ayr› hayatla, ayn›
amaca, ayn› yönde ad›mlar atarak, on
alt›nc› yafl›na tafl›n›yor Maliye Kulübü.
Kampüste 2010 Sempozyumu, Akademik
Okuma Program›, ‹nternet Söyleflileri,
Dergisi ve di¤er sosyal programlar›yla
büyümeye devam ediyor Maliye
Kulübümüz.
 Bu noktadaki övünç kayna¤›m›z ise
“Farkl› Düflünmek ‹çin” sözüyle yola
ç›kan kulübümüzün, on befl y›ll›k hizmet
hayat› boyunca, karakterinden ve
ilkelerinden ödün vermemifl olmas›d›r.
Reklam yerine ifl yapmay› tercih eden,
ses ç›karmasa da yank› uyand›ran,
hedefine karl›l›k de¤il de insan
kazanmay› ve insana kazand›rmay›
koyan,
bireyselli¤i geride b›rak›p bütünü ön
plana ç›karan,
profesyonelleflmeden ziyade amatör ruhla
ilerleyen yap›s›ndan..
Hep bu çizgide ilerlemek dile¤iyle…

Berat Bektafl
Editörden...
berat@malikulubu.com.tr +15

Bu önemli geliflmeyle
birlikte 2010 y›l›nda ‹s-
tanbul da gerçeklefltirilen
etkinliklerin say›s› bir
hayli artt›. Üniversite
ö¤rencilerinin gözünden
‹stanbul analizi ise Maliye
Kulübü’nden geldi.

Avrupa Kültür Ajans› ve
‹stanbul Üniversitesi’nin
destekleriyle haz›rlanan

“Kampüste 2010”adl›
‹stanbul Sempozyumu 22
Aral›k tarihinde ‹stanbul
Üniversitesi Doktora
Salonunda genifl kat›l›mla
gerçeklefltirildi. “Tarihi
Bölgeleriyle ‹stanbul” ve
“Kültürel Miras›yla
‹stanbul” adl› iki panel ve
bir konferansla tamam-
lanan sempozyuma gös-
terilen ilgi ise yo¤undu.

KAMPÜSTE 2010; Bir
‹stanbul Sempozyumu

Tarihi, kültürel yap›s› ve do¤al
güzellikleriyle dünyan›n en güzel
flehirlerinden biri olan ‹stanbul, 2010 y›l›n›n
Avrupa Kültür Baflkenti ilan edildi.

Ekonomide
Paradigmatik
De¤iflim
Sempozyum
u Haz›rl›klar›
Devam
Ediyor
Maliye Kulübü taraf›ndan
her y›l düzenlenerek
geleneksel hale getirilen
“Ekonomide Paradi-
gmatik De¤iflim Sempoz-
yumu”nun çal›flmalar›
h›zla devam ediyor.
29-30 Mart tarihlerinde

Rektörlük Binas›nda ki
Doktora salonun da
yap›lacak olan program,
alan›nda yetkin isimlerin
kat›l›m› ile gerçeklefltirile-
cek. Sempozyuma ilgininse
bir hayli fazla olmas›
bekleniyor.

29



MART 2011 - Sayı 01 - İ s t a n b u l  Ü n i v e r s i t e s i

C. Evren:  Öncelikle Bar›fl Bey ile bafllamak istiyorum
Basketbol oynamaya ve profesyonel kariyerinize
nas›l bafllad›n›z? Basketbolcu olmasayd›n›z hangi
alanda kendinizi gelifltirmek isterdiniz?

B. Ermifl: Basketbola 11 yafl›nda tesadüfen bafllad›m.
Akl›mda basketbol yok iken futbol merakl›s› bir
insanken flans eseri oturdu¤umuz semtte bir
antrenörü boyum uzun diye beni ça¤›rd›. Ben de
bir gün kapal› salona basket oynayay›m diye gittim.
Çok hofluma gitti. Basketbola öyle devam ettim.
‹kinci soruya geldi¤in zaman basketbolcu
olmasayd›n ne yapard›n sorusuna fluan
düflünemiyorum. Çünkü dedi¤im gibi 11 yafl›ndan
beri bu spora adapte oldu¤um için ne gibi bir branfla
yönelebilirdim hiç tahmin edemiyorum. Babam›n
ifli var babam›n iflini mi yapard›m yoksa sporcunun
okul hayat›n› biliyorsunuz, daha çok okula
gidemiyoruz. Alt yap›larda milli tak›mlara gidiyoruz.
Her ay 15-20 gün kamplarda bulunuyoruz. Okula
ayda 1-2 kere gidebiliyoruz. Zor oluyor, o yüzden
o konuda kesinlikle bir fley diyemiyorum. Ne
olurdum ne olmak isterdim onu yaflamad›¤›m için

bilemiyorum.

C. Evren: Peki siz Orhun Bey Basketbola nas›l
bafllad›n›z? ‹yi bir basketbolcu olmak için sizce
yetenek mi yoksa çal›flmak m› daha etkilidir?

O. Ene: Basketbola 11 yafl›nda arkadafl›m›n
zorlamas›yla Eczac›bafl› Yaz Basketbol Okulu’nda
bafllad›m. Futbol oynayan basketbolu hiç bilmeyen
bir çocuktum ama 15 günde ö¤rendi¤im fleylerle
seçmeleri geçip tak›ma girdim.  Yetenek mi çal›flmak
m› derseniz, ikisi de derim. Yetenek, insana
basamaklar› çok çabuk ç›kmas›n› sa¤lar ve

Röpörtaj

Cenk Evren
‹stanbul Üniversitesi
Maliye 3. Sınıf

Orhun Ene ve
Barıfl Ermifl ile röpörtaj
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yapt›¤›m›z iflte üst noktaya tafl›r ama çal›flma sizin
o noktada tutunup en iyisi olman›z› sa¤lar.

C. Evren:  Ekonomi e¤itiminizi yar›da b›rakt›¤›n›z›
biliyoruz. Ald›¤›m›z duyumlara göre ‹ngilizce ‹ktisat
Bölümü okuyormuflsunuz. E¤itiminizi yar›da b›rakma
nedeniniz neydi biraz bahseder misiniz?

O. Ene: Evet, ‹stanbul Üniversitesi ‹ngilizce ‹ktisat
Bölümü’nü ikinci s›n›fta terk etmek zorunda kald›m.
Basketbolun hayat›mda daha çok yer almas›,
profesyonelli¤e geçifl, yaz dönemlerinin milli tak›m,
kamp, turnuva ve flampiyonalarla dolmas› maalesef,
istemesem de, okulla ilgili final ve vizelerde s›k›nt›
yaflamama sebep oldu ve sonunda okuldan
at›lmamla sonuçland›.

C. Evren:  Orhun Ene birçok büyük kulüpte oynam›fl
bir oyuncuydu. Aktif oyunculuktan koçlu¤a; di¤er
bir ifade ile oyun kuruculuktan tak›m kuruculu¤a
geçiflin nas›l bir duygu oldu¤unu
bizimle paylafl›r m›s›n›z? Hala maç
esnas›nda o salonda ben de
oynamal›y›m dedi¤iniz anlar oluyor
mu?

O. Ene: Oyunculuk duygular›m› maç
yönetirken hissetmiyorum. Yani maç›
kenardan oyuncu gözüyle
izlemiyorum. Bence bu bak›fl aç›c›
koçlukta (özellikle oyunculuktan gelen
koçlara) dezavantaj oluflturuyor.
Oyunculuktaki tecrübelerimi daha çok
bire bir koç-oyuncu iliflkilerinde
kullan›yorum. “Burada ben nas›l
oynard›m?” diye bakt›¤›m›z an
oyuncular›n›z›n yeteneklerini ve
sahada yapabileceklerini ön göremez
olup, onlardan farkl› beklentilere
girersiniz.

Her oyuncumun bana benzemesi
veya benim yapt›klar›m› yapmas› gerekmiyor
benden daha çok veya daha az yetenekli oyuncularla
çal›fl›p elimdeki malzemeye göre bir organizasyon
kurmak birinci görevim olmal›. Eksik buldu¤um
oyuncular› gelifltirmek de, di¤er görevlerim aras›nda
ilk s›ray› almal›d›r.

C. Evren:  Peki Bar›fl Bey, siz
Banvitspor’un milli tak›ma gitmifl önemli bir
oyuncususunuz. Ayr›ca koçunuz Orhun Ene’de
parkelerde yani basketbol oynad›¤› dönemlerde
sizinle ayn› pozisyonda oynad›. Koçunuz Orhun
Hoca ile ayn› pozisyonda oynaman›z›n sizin için
art›lar› neler? ‹dmanlarda sizinle özel ilgilendi¤i

oluyor mu? Bunun kariyeriniz aç›s›ndan önemi
nedir?

B. Ermifl: Bulabildi¤im en büyük flanslardan. Guard
pozisyonunda Türkiye’nin en iyi oyuncusu bence.
Bir de her fleyden önce gençleri seven, yard›m eden
düzgün bir kiflilik. ‹kinci soruyla bafllayaca¤›m:
Kurdu¤u tak›m getirdi¤i yabanc›lar hepsi çok düzdün
adamlar. Çirkin karakterli tak›m içinde anlaflmay›
bozacak kimseye izin vermeyen, hem saha içi hem
saha d›fl›nda beyefendi. Tak›m içinde herkes birbirini
çok seven birbirine destek olan insanlar. D›flar›dan
bunu görmeniz çok normal. Bu da tabii ki sporda
baflar›y› getiriyor.

Bu konuda Orhun a¤abey benim geçti¤im yollardan
çok daha önce geçmifl bir insan olarak bana çok
ciddi yard›mlar› oluyor. Onunla devaml›
konufluyoruz; tak›m için kendim için neler
yapabilece¤imi, nas›l daha ileri gidebilece¤imi, benim

tak›m için neler yapaca¤›m›… Devaml› onunla iletiflim
halindeyiz. Geçen seneki performans›m›n ço¤u
onun yard›m›na ba¤l›d›r. Bu sene de Milli Tak›m’da
da beraberdik. Yani bana antrenörlük, a¤abeylik
her flekilde yard›m etmifltir.

C. Evren:  Birazda 2010 Dünya Basketbol
fiampiyonas›’ndan bahsedelim isterseniz.
2010 Dünya Basketbol fiampiyonas›n› ülkemizin
verdi¤i s›nav ve milli tak›m›m›z›n baflar›s› aç›s›ndan
de¤erlendirir misiniz?

O.Ene: Sadece benim de¤il tüm dünyan›n
de¤erlendirmesi baflar›l› oldu¤umuzdur.

Çirkin karakterli tak›m içinde anlaflmay›
bozacak kimseye izin vermeyen, hem
saha içi hem saha d›fl›nda beyefendi.
Tak›m içinde herkes birbirini çok seven
birbirine destek olan insanlar. D›flar›dan
bunu görmeniz çok normal. Bu da tabii
ki sporda baflar›y› getiriyor. Bu konuda
Orhun a¤abey benim geçti¤im yollardan
çok daha önce geçmifl bir insan olarak
bana çok ciddi yard›mlar› oluyor.
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C. Evren: Evet gerçektende öyle. Türkiye sizinde
tak›mda bulundu¤unuz 4 Avrupa fiampiyonas›’nda
s›ras›yla on birinci, on ikinci, sekizinci ve ikinci oldu.
‹kincili¤e gelme sürecinde, yakalad›¤›m›z bu
baflar›n›n arkas›nda nelerin oldu¤unu
düflünüyorsunuz?

O.Ene: Ekip çal›flmas› ve bir hedef için sahada
oyuncularla, teknik ekibin organizasyonuna duyulan
güvenle, saha d›fl›nda federasyonun planlama ve
program›yla sürdürülen 10 y›ll›k bir proje. Bu iki
birimin uyumu ve mücadelesiyle Türkiye’de bugüne
kadar elde edilmemifl bir baflar› kazan›ld›. Bu süreçte
s›k›nt›lar oldu fakat güven ve devaml›l›k her zaman
korundu.

C. Evren: Bar›fl Bey biraz özel bir soru olacak ama
2010 Dünya Basketbol fiampiyonas›’ndan hemen
önce Engin Atsür’ün sakatlanmas› tabii ki hepimizi
üzdü. Kadroya dahil edilmeniz sizde nas›l bir etki
yaratt›, kendinizi haz›r hissettiniz mi?

B. Ermifl: Engin’de basketbola bafllad›ktan 2 sene
sonradan beri altyap›dan beraber yetiflti¤im çok
yak›n bir arkadafl›m. Onun ad›na çok üzüldüm.
fiampiyonaya o ça¤›r›lm›flt›, ciddi ve flanss›z bir
sakatl›k yaflamas› beni çok üzdü. Milli tak›ma
gitmekten dolay› tabii ki mutluyum. Bir sporcu için
ondan daha büyük bir gurur olamaz.
Yaflayabilece¤imiz en büyük olaylardan bir tanesi;
ama bu flekilde girmek ufakta olsa içimi burktu.
Sonuçta bu hayat ona olan yar›n bana olabilir. Yani
sonuçta bu milli tak›m. O da milli tak›m için mücadele
edecekti ben de gittim orada milli tak›m için
mücadele ettim.

C. Evren: Milli tak›mda oynamak kulüp tak›mlar›nda
oynamaya çok benzemiyor, yani apayr› bir duygu.
Bir de Dünya fiampiyonas›’n›n Türkiye’de olmas›

kaç kere deklare edildi: ”2010da baflar› gelecek”
diye. Biz de flampiyona öncesi kötü bir haz›rl›k
dönemi geçirince bütün bas›n bütün otoriteler
baflar›s›z olaca¤›m›z› söylüyorlard›. O da tabi stres
yarat›yordu ama sizinde gördü¤ünüz gibi müthifl
ola¤anüstü bir flampiyona geçirdik ve bizle beraber
Türk halk›n› da çok sevindirdi¤imizi düflünüyorum.
Çok merak etti¤imiz konu S›rbistan maç›. S›rbistan
maç›ndaki o son saniye basketini, orada yaflad›¤›n›z
duygular› bize biraz anlat›r m›s›n›z? Biz
televizyondan izlerken yerimizden f›rlad›k, ba¤›rd›k,
ça¤›rd›k. Sizin duygular›n›z› çok merak ediyoruz.

B. Ermifl: Yani S›rbistan’la da enteresan bir fleyimiz
var bizim. Milli tak›mlarda hiçbir üst düzey turnuvada
yenemiyoruz onlar›.2001’de Avrupa
fiampiyonas›’nda da 2.oldu¤umuzda da finalde bizi
yenmifllerdi. Bu üst düzey turnuvalarda S›rbistan’a
karfl› flans›m›z tutmuyor. Onlar çok iyi bir ekol.
Yafllar› ne olursa olsun turnuvalarda yar› final, final
oynamay› becerebilen bir tak›m. Çok genç bir tak›m;
yafl ortalamas› belki de 20’lerde.

Bize göre çok tecrübesizdi fakat onlar basketbol
ülkesi; yani nas›l oynayacaklar›n› biliyorlard›. Bizde
de onun stresi vard›. Çok müthifl bir turnuva
geçiriyorduk. Ondan önceki çeyrek final maç›n› 35
say›yla Slovenya’y› kazanarak geçiriyorsun yani
müthifl bir özgüven var. Tüm Türkiye’nin arkanda
oldu¤unu hissediyorsun. Bizim yenmekten baflka
bir düflüncemiz tabii ki yoktu. Ama ona ra¤men
S›rbistan bize karfl› çok iyi oynad›. O maç› da aç›kças›
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çok rahat 20-25 say›yla yenece¤imizi tahmin
ediyordum ama yine her zamanki gibi bize ters
geldiler.

O maç›n sonunda son topta antrenör topu Hidayet’e
verin demiflti. Topu Hidayet ald› ama flanss›z bir
flekilde elinden kaç›rd›. Allah’tan Kerem Tunçeri
oradaym›fl. Top onun eline düfltü. Onunla da
konufltu¤umuz zaman siz de duymuflsunuzdur
hayat›n›n en kolay turnikesini att›. Kimse ç›kmad›
önüne, bir anda bombofl kald›. Scoreboard’a
bak›yorsun sahaya inmek istiyorsun, maç bitti diye
sevinmek istiyorsun; fakat sevinemiyorsun. Çünkü
erken girdi¤in zaman hakem teknik faul çal›yor.
Esas ondan sonra adamlar att›lar. Semih bloklad›.
O olsa tamamen floke eden bir fley olurdu. Sonuçta
müthifl bir galibiyet oldu. E¤er galibiyet alacaksan›z
alaca¤›n›z› biliyorsan›z öyle almak en güzeli bence.

C. Evren: Ligimize geri dönersek
fiu an bafl›nda bulundu¤unuz Banvitspor’un renkli
ve kuvvetli bir tak›m› var. ‹zledi¤imiz maçlar zevkli
geçiyor. Sizce Banvitspor hak etti¤i yerde mi yoksa
tak›m›n daha da ileri gidebilece¤ine inan›yor
musunuz?

O. Ene: Oynad›¤›m›z basketbol çok daha ileriye
gidebilir. Sonuçlar ve s›ralama olarak iyi bir noktada
olabiliriz ama ben Eczac›bafl›’da oynarken genç ve
tecrübesi olmayan bir kadro ile Türk Basketbolunun
en son mucizesini baflarm›fl, 2 sene üst üste
flampiyon olmufltuk. Böyle bir fley benim için

baflar›d›r. Yetifltirdi¤imiz genç oyuncular 2-3 sene
içinde istedi¤imiz seviyeye gelirlerse bu baflar›y›
elde edebilece¤imiz düflünüyorum.

C. Evren: Gençler ve gelecek demiflken
Bugün dünyaya ve Türkiye’ye bakt›¤›m›z zaman
spor aç›s›ndan içinizi burkan ve de¤iflmesini
istedi¤iniz konulardan biraz bahseder misiniz?

O. Ene: Bizler spor içinde ifllerimizi çok ciddiye alan
profesyonelleriz. Ama sporun bu kadar ciddiye
al›n›p, taraf olan insanlar›n (seyirci, yönetici)
objektifliklerini kaybetmesini ve fanatik
yaklafl›mlar›n› anlayam›yorum.
Sporun bir e¤lence olmaktan ç›k›p, fanatik insanlar›n
ön plana ç›kt›¤› bir u¤rafl olmas›n› kabul
edemiyorum. Bu tarz yaklafl›mlar›n yaratm›fl oldu¤u
fliddet ve medeni insanlar›n içine düfltü¤ü fanatizmi
anlayam›yorum. Spor bize keyif vermeli, e¤lenceli
olmal› ama spor bu kadar ciddiye al›nmamal›.

C. Evren: Peki, son olarak
Kariyeri baflar›larla dolu bir insan olarak biz gençlere
ne gibi önerilerde bulunursunuz?

O. Ene: Size verebilece¤im ilk öneri; kafaca hep
genç kal›n. Hayal kurun ve bunu
gerçeklefltirebilece¤inize inan›n ama kendiniz
konusunda da objektifli¤inizi hiçbir zaman
kaybetmeyin. Baflar›l› olabilmek için insan›n objektif
olmas› kendini gelifltirebilmesi için en çok gereksinim
duydu¤u özelliktir. Bu özellik ona baflar›y› da
baflar›s›zl›¤› da sindirmesine katk› sa¤lar. Kendini
gelifltirmesi için ona pencere açar.

C. Evren: Efendim de¤erli vaktinizi bizlere ay›rd›¤›n›z
için çok teflekkür ederiz.

O. Ene ve B. Ermifl: Biz de sizlere teflekkür ederiz.
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A¤ustos
Son yay›n ihalesi ileAvrupa`n›n en de¤erli ligleri aras›ndaki yerini alan SüperLig`in isim sponsor Spor Toto oldu.
Türkiye, Suriye, Ürdün ve Lübnan aras›nda imzalanan deklarasyonla mallar›n ve kiflilerin serbest dolafl›m›n› öngören
bir serbest ticaret alan› oluflturulmas› kararlaflt›r›ld›.
Pakistan’da büyük sel felaketi yafland›.

• TÜFE AYLIK: %0.40
• TÜFE YILLIK: %8.33
• ÜFE AYLIK:% 1.15

• ÜFE YILLIK:% 9.03
• ‹HRACAT: 8.545 M‹LYON$
• ‹THALAT: 15.428 M‹LYON$

Temmuz
F‹FA Dünya Kupas›n› finalde Hollanda’y› yenen ‹spanya kazand›.
Türk Hava Yollar›, Euroleague Basketball iletiflim hakk› sponsorlu¤u anlaflmas› imzalad›.
Türkiye ile Tanzanya aras›ndaki vizenin kald›r›lmas› Resmi Gazete’de yay›mland›.
KPSS sorular› çal›nd›
S›rbistan ile Türkiye aras›nda ekonomi ve ulaflt›rma alt yap›s›n›n gelifltirilmesi amac›yla iflbirli¤i anlaflmas› imzaland›.

• TÜFE AYLIK: % -0.48
• TÜFE YILLIK: % 7.58
• ÜFE AYLIK: % -0.16

• ÜFE YILLIK:% 8.24
• ‹HRACAT: 9.593 M‹LYON$
• ‹THALAT: 19.062 M‹LYON$

Eylül
• TÜFE AYLIK: %1.23
• TÜFE YILLIK:% 9.24
• ÜFE AYLIK: %0.51

• ÜFE YILLIK:% 8.91
• ‹HRACAT: 8.950 M‹LYON$
•�‹THALAT: 15.650 M‹LYON$

2010 FIBA DünyaBasketbol fiampiyonas›, 28 A¤ustosve 12 Eylül tarihleri aras›ndaTürkiye’de gerçeklefltirildi..
12 Eylül’de Anayasa de¤iflikli¤i için referendum yap›ld›.
TOBB ile M›s›r aras›nda “Türk M›s›r Ticaret Odas›” kurulmas›na iliflkin anlay›fl memorandum imzaland›.
 2. Karadeniz Enerji ve Ekonomi Forumu düzenlendi.
Türkiye ile Azerbaycan aras›nda yüksek düzeyli stratejik iflbirli¤ini sa¤layacak olan konseyin oluflturulmas›na iliflkin
anlaflma imzaland›.
Türkiye ile Gürcistan aras›nda elektrik iletim hatlar› flebekesinin ba¤lanmas› anlaflmas› imzaland›.
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Sinem Ça¤man
SBF Kamu Yönetimi

3. S›n›f

2010’un Nisan ay›nda Meksika
Körfezi’nde bulunan Deepwater
Horizan adl› platformda meydana gelen
patlama ve ard›ndan yaflanan petrol
s›z›nt›s›, olay›n flimdiye kadar ki en
büyük çevre felaketi oldu¤unu gözler
önüne seriyor. Petrol s›z›nt›s›n›n sebep
oldu¤u çevre kirlili¤i yan›nda ekonomik
zarar› en az bunun kadar endifle verici…

Günümüzde birçok kullan›m alan›na
sahip petrol, geliflmifl sanayilerin birçok
mamül maddenin üretimi için ihtiyaç
duydu¤u kayna¤› oluflturuyor.
Ulaflt›rma sanayi, konut enerji, tar›m
alanlar› ifllenmifl petrolün kullan›m
alanlar›nda bafl› çekiyor. Tüm dünyan›n
ihtiyaç duydu¤u petrolün üretilmesi
flirketleri aç›k denizlerdeki petrol
sahalar›n› kullanmaya yönlendiriyor.
Ancak flirketlerin bu yönelifllerinin
maliyeti fazla oldu¤u kadar çevre için
yarat›¤› tehlikede bir o kadar büyük.

British Petrol, bu amaçla Meksika
Körfezi yak›nlar›nda bulunan Mocando
kuyusunu kullan›yordu. 23 Nisan
2010’da çöken 500.000.000 $
de¤erindeki Deepwater Horizon ‘un

ard›ndan meydana gelen
petrol s›z›nt›s› Eylül ay›nda
Mocando kuyusunun
tamamen kapat›lmas›yla
engellenebilmiflti.
Yetkililer kazadan sonra
dört milyon varilden fazla
ham petrolün körfez
sular›na kar›flt›¤›n›
aç›klam›flt›. Olay›n
ard›ndan BP’nin genel
müdürü Tony Hayward
görevini b›rakm›fl ve
yerine bu sektörde 30
y›ll›k tecrübeye sahip olan
flirketin Asya ve ABD
operasyonlar› sorumlusu
Bob Dudley getirilmiflti.
Ekim ay›nda görevi
devralan Dudley ‹ngiliz
flirketin ilk ABD vatandafl›
üst düzey yöneticisi
olmufltu. Di¤er taraftan
yaflanan petrol s›z›nt›s›
üzerine Temmuz ay›na

gelindi¤inde BP ‘nin hisse senetleri
%40 oran›nda de¤er kaybetti. Bunun
yan›nda felaketten zarar gören
vatandafllara tazminat ödenmesi ve
flirketin bu çevre felaketi için ay›rd›¤›
miktar 39,9 milyar dolar› buldu.

Dünyan›n en büyük petrol ve petrol
kimya gruplar›ndan biri olan British
Petrol’ ün 2010 y›l›na ait verilerinde
Meksika Körfezi s›z›nt›s›n›n getirdi¤i
vergi öncesi ilk çeyrekte 7,7 milyar
dolarl›k ek masraf, ikinci çeyrekte 32,2
milyar dolarl›k masraf› takip etti ve
esasen s›z›nt›ya müdahale
maliyetlerinin yüksek olmas›ndan
kaynakland›.

BP, olaya iliflkin üçüncü çeyre¤in
sonuna kadarki 39,9 milyar dolarl›k
toplam masraf›n›n, flu an itibariyle en
iyi güncel masraf tahminlerini temsil
etti¤ini bildirdi. Üçüncü çeyre¤in
sonunda, flirketin elindeki nakit miktar›
yaklafl›k 13 milyar dolard›. Bu verilerden
yola ç›k›ld›¤›nda flirketin duyurulan sat›fl
program› da göz önüne al›nd›¤›nda 2011
y›l›nda flirketin mali durumunun
iyileflece¤i yönünde görünüyor.

Yetkililer
kazadan
sonra dört
milyon
varilden
fazla ham
petrolün
körfez
sular›na
kar›flt›¤›n›
aç›klam›flt›.
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British Petrol bünyesinde yaflananlar bir yana bu
süreçte ABD ise Mocando kuyusuna 70 km ötede
bulunan eyaletleri Alabama, Florida, Louisiana ve
Misisipi eyaletlerini alarma geçirmifl durumdayd›.
Yaflanan petrol s›z›nt›s› nedeniyle bu sularda
bal›kç›l›¤›n etkilemesi bölgedeki ticareti olumsuz
etkileyecek boyutlarda.

ABD ‘nin körfez ekonomisinin petrol & do¤algaz,
turizm, ticari bal›kç›l›ktan olufltu¤u göz önünde
bulunduruldu¤unda ister istemez Obama’n›n
konuyla ilgili yapm›fl oldu¤u aç›klamalar› de¤er
kazan›yor. Obama yaflanan geliflmelerin sonras›nda
ABD karasular›nda 6 ay süreyle petrol aranmas›n›
ask›ya alm›flt›. Olay›n sonras›nda yaflanan bir di¤er
geliflmede ABD Madencilik Kurumu Baflkan›
Elizabeth Birnbaum ise istifa etmesiydi.

Elizabeth Birnbaum, Amerikan çevre yasalar›n›
dikkate almadan petrol sondaj ruhsatlar› vermekten
suçlan›yordu. S›z›nt›n›n ard›ndan yaflananlar›n
gerek flirket bünyesinde gerek ABD’nin içifllerinde
sars›c› geliflmelere sebep oldu¤u aç›kça görülüyor.

ABD’nin körfez ekonomisinin petrol ve gaz y›ll›k
gelirlerine bak›ld›¤›nda 62,7 milyar dolar› buluyor.
Bu ise  Meksika körfezinin ekonomisinin petrolden
ne kadar büyük bir pay ald›¤› gösteriyor. ABD ‘de
üretilen petrolün 1/3 ‘ü bu körfezdeki 3.500
platformdan sa¤lan›yor. 1938’de ilk kuyu Louisiana

aç›klar›nda s›¤ sularda aç›lm›flt›. Bununla birlikte
rezervlerin gittikçe azalmas›  petrol arama çabalar›n›
daha derin sulara yöneltti. Ancak Deepwater
Horizon facias› dikkate al›nd›¤›nda derinlerde kuyu
açman›n zorlu bir o kadar da tehlikeli oldu¤u
anlafl›l›yor.
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Meksika Körfezi’nin zengin yaflam alanlar› ekolojik ve ekonomik
olarak yeryüzündeki en verimli su kütlelerinden birini oluflturuyor.
Dört milyon varilden fazla ham petrolün körfez sular›na kar›flt›¤›
körfezdeki ekolojik hayat olumsuz etkilenirken, di¤er yandan
Greenpeace örgütü, BP karfl›t› protesto gösterileri düzenlemiflti.
Eylemciler BP’nin Londra’daki 50 benzin istasyonuna ‘kapal›’
yaz›s› asarak olay› protesto etmifllerdi. Yaflanan petrol s›z›nt›s›n›n
en büyük çevre felaketlerinden biri oldu¤u söyleniyor.

Meksika Körfezinde meydana gelen bu s›z›nt› uzun u¤rafllar
sonucu durdurulabilmiflti.  Söz konusu s›z›nt›n›n yaflanmas›
flirketlerin petrol sa¤lama amac›na karfl›n çevreyi nas›l bir tehdit
alt›nda b›rakt›¤›n› gözler önüne seriyor.

Kaynaklar;
*National Geographic

*Euronews
*BP resmi internet sitesi
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‹ktisada girifl kitaplar›nda klasik bir
iktisat tan›m› verilir: Sonsuz insan
ihtiyaçlar›yla s›n›rl› kaynaklar
aras›ndaki iliflkiyle meflgul olan bilim
dal›. Bu tan›ma göre insanlar›n
ihtiyaçlar›n›n bir s›n›r› yoktur. Buna
karfl›l›k bu ihtiyaçlar› karfl›lamada
kullan›labilecek kaynaklar s›n›rl›d›r.
Bu ciddi bir befleri sorun
do¤urmaktad›r. S›n›rl› kaynaklar›n
hangi ihtiyaçlar›n giderilmesine
tahsis edilece¤ine karar vermek
gerekmektedir. ‹ktisat iflte bu
kararlar›n nas›l al›nd›¤›yla ve
sonuçlar›yla u¤raflan sosyal
disiplindir. Bu tan›m›n temel
varsay›mlar›na ve dolay›s›yla tan›m›n
kendisine çeflitli itirazlar yap›la
gelmektedir. Bu itirazlar daha ziyade
ihtiyaçlar›n s›n›rs›zl›¤› varsay›m›
üzerine odaklanmaktad›r.
Denmektedir ki, asl›nda ihtiyaçlar
s›n›rs›z de¤ildir. ‹htiyaçlar›n
s›n›rs›zl›¤›, tüketime s›n›rs›zca teflvik
etmek isteyen kapitalist bir
varsay›md›r.

Nitekim kapitalist sistem devaml›
olarak daha çok tüketmeyi tavsiye
etmekte, hatta insanlar› bunun için
k›flk›rtmaktad›r. Bu hem dünya
kaynaklar›n›n h›zla tükenmesine hem
de fakirlerle yoksullar aras›na
uçurumlar›n girmesine sebep
olmaktad›r. Bu yüzden bu tan›m
münasip de¤ildir. Bu anlay›fl bir
ideoloji haline gitmekte ve kapitalist
önermeleri toplumlara
dayatmaktad›r. Yeni bir anlay›fla
ihtiyac›m›z vard›r.

Klasik iktisat tan›m›n›n temel
varsay›mlar› do¤ru de¤ilse terslerinin
do¤ru olmas›n› beklememiz gerekir.

K›saca, klasik iktisat tan›m›n›n temel
varsay›mlar›ndan birini reddetme
imkân›m›z yoktur. O zaman
dikkatimizi ikincisine çevirmemiz
gerekir. ‹nsan ihtiyaçlar› s›n›rl› m›d›r
s›n›rs›z m›? Bu soruya cevap
aramaya önce bireysel insandan
bafllayabiliriz. Tek bafl›na insan, ne
kadar çok yesin, günde üç,
bilemediniz befl ö¤ünü aflamaz. Ayn›
fley daha dayan›kl› tüketim mallar›
için de geçerlidir.

Buzdolab›, televizyon vs. gibi
fleylerden kimse koleksiyon yapmaz.
O zaman niye insan ihtiyaçlar›n›n
s›n›rs›z oldu¤undan bahsediyoruz?
Belki de iki sebepten. ‹nsanlar ayn›
fleylerde s›n›rl› miktarda tüketir ama
bireysel insan›n ihtiyaçlar›na devaml›
yeni fleyler eklenir. Bu hem ekonomik
ve teknolojik hayattaki geliflmelerle
hem de bizim gelir ve zevklerimizdeki
de¤iflikliklerle ba¤lant›l›d›r. Son yirmi
y›lda üretilen yeni mallar› veya son
yirmi y›lda tüketmeye bafllad›¤›m›z
fleyleri düflünürsek bunu gayet iyi
görebiliriz.

Ayr›ca dünyadaki insanlar›n say›s›n›n
devaml› artmas› ve taleplerin yukar›
t›rmanmas› da ihtiyaçlar›n türünü ve
her türde gerekli mal say›s›n› art›r›r.
Bunun ne demek oldu¤unu Çin
üzerinden düflünebiliriz. Bu ülkedeki
insanlar ülke ekonomisi dünya
ekonomisine entegre oldukça daha
çok fley talep edecektir. Bu talepler
dünyadaki toplam talebi hem miktar
hem kompozisyon bak›m›ndan
etkileyecektir. Yani ihtiyaçlar
devaml› artacakt›r.

Bu do¤ruysa ihtiyaçlar›n s›n›rs›z
olmasa bile mütemadiyen artt›¤›n›
söylemek normal olacakt›r. Bu k›sa
tahlil, kaynak k›tl›¤› ve ihtiyaç
s›n›rs›zl›¤› veya ihtiyaçlar›n devaml›
artmas› önermelerinin temelsiz
olmad›¤›n› göstermeye yeterlidir.
‹htiyaçlar›n s›n›rl› oldu¤u veya olmas›
gerekti¤i önermesi asl›nda
tart›flmaya onlardan çok daha fazla
aç›kt›r.

Yani, ihtiyaçlar s›n›rl› kaynaklar sonsuz olmal›d›r.
‹htiyaçlar› bir tarafa b›rakal›m, kaynaklar›n sonsuz
olmad›¤› ortadad›r. Bu ideolojik bir ön yarg› de¤il
objektif bir tespittir. Yani, kaynaklar›n s›n›rl› oldu¤una
inansak da inanmasak da, bu hoflumuza gitse de
gitmese de kaynaklar s›n›rl›d›r.
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Yönetimi 3. S›n›f

Hat›rlayaca¤›m›z üzere s›cak bir
ramazan ay› boyunca tüm Türkiye 12
Eylül Halk oylamas›na kilitlendi.
Sokaklarda, televizyon programlar›nda,
k›raathanelerde ve iki kiflinin bir araya
gelebildi¤i her yerde malum gündem
ön plandayd›. Evet mi hay›r m›
tart›flmalar› hepimizi kutuplaflma
noktas›na getirirken biz de Maliye
Kulübü olarak siyasi ve hukuki
tart›flmalar›n gölgesinde kalan bir
aç›dan bakmay›, yeterince bunalt›c› bir
gündeme sahip olan konunun mali ve
ekonomik anlamda baz› ülke
dinamiklerini ne flekilde etkiledi¤ini
biraz ön plana ç›karmak istedik.

Referandumlar, ülke genelinde ya da
belli bir bölgeyi ilgilendiren nispeten
daha önemli konularda siyasilerin halk›n
iradesine baflvurdu¤u do¤rudan
demokrasinin en güzel örneklerinden
biri olarak kabul edilir. Türkiye, 2007
Cumhurbaflkan› seçimine dair anayasa
oylamas›n›n ard›ndan cumhuriyet
tarihindeki 6.referandumunu 12 eylül
2010 da gerçeklefltirdi.%73,71’lik bir
kat›l›mla 22 milyona yak›n bir “evet”,16
milyona yak›n da “hay›r” sonucu ç›kt›.
Peki ama referandum hangi kaynaklarla
yap›ld›,bir mitingin maliyeti nedir,kamu
ve özel sektör referandum sürecinden
nas›l  etkilendi?

Yüksek Seçim Kurulu referandum
öncesi yapt›¤› aç›klamada ka¤›t,
zarf,sand›k ve personel ücretleri gibi
giderler için 154 milyon liral›k bir
harcama öngörmüfltü.
Zorlu bir ramazan ay›na ra¤men birçok
ilde miting düzenlemeyi ihmal etmeyen
siyasi parti liderlerinin ise bir mitingi
yaklafl›k olarak 150 bin liray› buldu.
Mitinglerin genel profilini göz önüne
koydu¤umuzda parti destekçilerine
flapka, tiflört, bayrak, broflür gibi
propaganda araçlar› da¤›t›lmas›n›n
yan›nda gülsuyu da¤›t›larak seçmenler
serinletilmeye çal›fl›ld›. Bir miting için
kullan›lan gülsuyu miktar› yaklafl›k 10
bin liray› bulurken, siyasi partiler gerek
flehir içi faaliyetlerinde, gerekse
mitinglerde kullanmak amac›yla bayrak
ve promosyon ürünleri imalatç›lar›na

yo¤un bir taleple gittiler. Ayr›ca miting
alanlar›na di¤er illerden kat›l›m›n
sa¤lanmas› da ulafl›m sektöründe nispi
bir talep art›fl›na yol açt›.

Ramazan ay›n›n yaz aylar›na denk
gelmesinden ise en çok konaklama
sektörünün etkilenmesi bekleniyordu
ki, nitekim otellerdeki doluluk oranlar›
%40 seviyesindeydi. Ancak
referandum viraj› zor geçmesi beklenen
ay› hareketlendirdi ve doluluk oranlar›
genel itibariyle %90’a kadar ulaflt›.
Yine durgun geçmesi beklenen ulafl›m
sektöründe de karayolu ve havayolu
tafl›mac›l›¤› da 8 milyon liral›k bir ivme
kazan›rken, seçmenlerin oy için tatilden
dönmelerinin sektöre kazand›rd›¤›
cironun ise yaklafl›k olarak 3 milyon
liray› buldu¤u tahmin ediliyor.
Konaklama d›fl›nda yeme, içme, ulafl›m
da dikkate al›nd›¤›nda referandumla
birlikte ekonomiye 55 milyon liral›k bir
katk› yap›lm›fl oldu¤unu görüyoruz.
YSK’n›n ve siyasi partilerin yapm›fl
oldu¤u harcamalar› bir araya
getirdi¤imizde yaklafl›k olarak 250
milyon liral›k bir referandum maliyeti
ç›k›yor karfl›m›za. Referandumun gerek
devlet bütçesine olan maliyeti, gerekse
durgun ramazan ay›nda çeflitli
sektörlere yapt›¤› ciddi katk›larla Türk
ekonomi hayat›ndan bir kare sunmaya
çal›flt›k sizlere. Önümüzde 2011 genel
seçimi var ve genel seçimlerin
referandumlara oranla daha ciddi siyasi
kayg›lar tafl›d›¤›n› düflünürsek, daha
büyük hacimli say›lara sahip bir
ekonomik tablonun ortaya ç›kaca¤›
aflikâr. Referandum yada seçim deyip
geçmemeniz dile¤iyle…

Evet Hay›r
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Mali Kural 2012’ye kald›
Özellikle son yirmi y›ld›r gündemde
olan mali kurallar; Türkiye’de de
geçmiflte baz› örneklerine rastlan›lan
uygulamalar olup, genel olarak maliye
politikas› kararlar›na s›n›rlayan
düzenlemeler olarak nitelendirilebilir.
Bilindi¤i üzere maliye politikalar› t›pk›
para politikalar›nda oldu¤u gibi esnek
ya da esnek olmayan uygulamalar
içerebilir. Kimi zaman ihtiyari olarak
yap›lan müdahaleler ya da devreye
giren otomatik istikrarland›r›c›lar, iradi
politikalar arac›l›¤›yla da kendini
gösterebilir. ‹flte bu noktada mali kural,
bu tür ihtiyari ya da iradi olarak al›nan
maliye politikas› kararlar›n›, belirlenen
k›s›tlar içerisinde al›nmas›n› hedefler.

Genel olarak bak›ld›¤›nda mali kurallar›n
uygulama alanlar›, bütçe dengesi,
devlet borçlar›, kamu harcamalar› ve
vergi oranlar› gibi maliye politikas›
araçlar›n›n yer ald›¤› alanlard›r.
Türkiye’de uygulanan son IMF
program›nda yer alan faiz d›fl› fazla
kural› mali kurala bir örnek olarak
gösterilebilir. Burada bütçe aç›klar›n›n

belli bir k›s›t alt›na al›narak, mali
disiplinin sa¤lanmas› amac›
güdülmüfltür.

Öte yandan Avrupa Birli¤i ülkelerinde
uygulanan ve Türkiye’nin hedef ald›¤›
Maastricht Kriterleri birer mali kural
örne¤i olarak düflünülebilir.
Günümüzde seksenin üzerinde ülkede
mali kural uygulanmaktad›r. Ülke
uygulamalar›na bak›ld›¤›nda her ülkede
farkl› amaçlar›n ön plana ç›kar›ld›¤› mali
kurallara rastlanmaktad›r. Örne¤in,
Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda ve
‹ngiltere’de saydaml›k ön planda
tutulurken; Avrupa Birli¤i, Arjantin,
Brezilya, Kolombiya, Peru ve ‹sviçre
gibi ülkelerde ise nicel ölçütler daha
büyük önem tafl›maktad›r. Uygulamalar
incelendi¤inde her zaman baflar›l›
sonuçlar›n al›nmad›¤› gözlenmektedir.

Her ne kadar Maastricht Kriterleri ço¤u
Avrupa Birli¤i ülkesinin mali disipline
kavuflmas›nda önemli bir rol
oynam›flken, son dönemde
Yunanistan’da yaflanan kriz mali kural›n
sihirli bir de¤nek olmad›¤›n›
göstermifltir. Öte yandan Hong Kong,
Arjantin ve Peru’daki mali kural
uygulamalar› ise baflar›s›zl›kla
sonuçlanm›flt›r. Bu baflar›s›zl›¤›n
arkas›nda, gerek hükümetlerin kararl›
bir tutum sergilememeleri gerekse mali
altyap›n›n yetersizli¤i vard›r. Baz›
ülkelerde ise konjonktürel ekonomik
faktörler de baflar›s›z sonuçlar›n
al›nmas›nda etkilidir.

Yani, ihtiyaçlar s›n›rl› kaynaklar sonsuz olmal›d›r.
‹htiyaçlar› bir tarafa b›rakal›m, kaynaklar›n sonsuz
olmad›¤› ortadad›r. Bu ideolojik bir ön yarg› de¤il
objektif bir tespittir. Yani, kaynaklar›n s›n›rl› oldu¤una
inansak da inanmasak da, bu hoflumuza gitse de
gitmese de kaynaklar s›n›rl›d›r.

40

MaliyeKulübü“aktif gençlerin dergisi”

Mali kural›n formüle edildi¤i denklem flu flekildedir:
a=y(a-1-a*)+k(b-b*). Bu denklemde a: Kamu
aç›¤›ndaki de¤iflim/GSYH, a-1: Bir önceki y›l
gerçekleflen kamu aç›¤›/GSYH, a*: Orta-uzun vadede
hedeflenen kamu aç›¤›/GSYH, b: GSYH reel büyüme
h›z›, b*: GSYH reel büyüme h›z›n›n uzun dönemli
ortalamas›, y: Kamu aç›¤›n›n orta-uzun vadeli
hedefine
yak›nsama h›z
katsay›s› ve k:
Döngüsel
(konjonktürel)
etkiyi yans›tma
katsay›s›n›
göstermektedir. Bu
formülde y ve k
katsay›lar› negatif
de¤er tafl›makta
olup, a’n›n negatif
de¤er almas› ise
kamu aç›¤›ndaki
azalmay› ifade
etmektedir.

Türkiye'nin uzun
dönemli
perspektifini ortaya
koyan, iki ana
bileflenden oluflan mali kural ile y›ll›k büyümenin
yüzde 5, genel� bütçe aç›¤›n›n ise Gayri Safi Yurtiçi
Has›la'ya (GSYH) oran› yüzde 1 olarak belirlenmifltir.
2011 y›l› için örnek verecek olursak, bütçe aç›¤›n›n
GSYH’ye oran›n›n %1 ve orta-uzun vadeli ortalama
GSYH büyümesinin %5 olarak hedeflendi¤i, bir
önceki y›l›n kamu aç›¤›n›n %3.5, katsay›lar›n -0.33
ve 2011 GSYH büyüme tahmininin ise %6 oldu¤u
düflünüldü¤ünde formül flu flekilde
düzenlenmektedir.

a= (-0.33)(3.5-1)+(-0.33)(6-5) = (-0.83)+(-0.33)
= -1.16
Dolay›s›yla bu formüle göre 2011 y›l›nda bütçenin
%1.16’s› kadar bir kamu aç›¤› azalt›lmas› yap›lmas›
gerekecektir. Bu flekilde uygulanmas› öngörülen
bir mali kural, siyasi otoritenin yapaca¤› bütçe
harcamalar›ndaki serbestli¤i k›s›tlamakta,

harcamalar›n art›r›lmas› ya da vergilerin azalt›lmas›
kararlar›n›n belirlenen k›s›tlar çerçevesinde
yap›lmas›n› sa¤lamaktad›r.

Dünyadaki uygulamalar› ile her ne kadar sihirli bir
de¤nek olmad›¤› anlafl›lan mali kural
uygulamalar›n›n, kararl› siyasi ve idari otoritenin

varl›¤› ile ülkelerin
mali disiplinlerini
sa¤lamalar› için
önemli bir araçt›r.
Türkiye’de 2010 y›l›
içinde sürekli
olarak gündeme
gelen mali kural
uygulamalar›n›n,
hükümetin uzun
çal›flmalar
sonras›nda
haz›rlad›¤› Mali
Kural Yasa Tasar›s›
ile hayata
geçirilmesi
planlan›rken,
uygulama bir y›l
ötelenerek 2012
y›l›na b›rak›lm›flt›r.
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Bunun en büyük göstergelerinden biri
2010 Y›l› Bütçe Gerçekleflmeleri. Birçok
geliflmifl ülkenin piyasay› canland›rma
ad›na bütçe aç›klar› vererek piyasay›
likiditeye bo¤du¤u, dolay›s›yla
borçlanmalar›n ülkeleri sarst›¤› bir
dönemde ülkemizin bütçesi baflar›l›
sonuçlar verdi. Geçen y›la göre bütçe
giderleri yüzde % 9,5 artarken,
gelirlerde yaklafl›k  % 18 art›fl
gerçekleflti. Bütçe aç›¤› % 25,  faiz
giderleri % 9,2 azald›.  Faiz d›fl› fazla
geçen y›la göre 20 kat artarak 8,7
milyar TL oldu. Faiz d›fl› fazla verilmesi,
bu fazlan›n borçlanmay› finanse
etmesini, borç stokunda azalmay› ifade
eder.

2011 y›l›n›n seçim dönemi olmas› ister
istemez herkesi tedirgin ediyor. Ümit
ederiz ki yetkililer bu dönemde de mali
disiplinden taviz vermez. 2011 y›l›
bütçesinde bütçe aç›¤›n›n 33.5 milyar
TL’ye gerilemesi, faiz d›fl› fazlan›n ise
14 milyar TL’ye yükselmesi
öngörülüyor.

Bütçelerde sa¤l›k ve e¤itim
harcamalar›na ayr›lan paylar önemli.
Geçmifl y›llardan bu yana bu
harcamalara ayr›lan paylar art›yor.
Geçmifl y›llara k›yasla 2011 y›l› genel
bütçesinde bu pay %17’ye yükseliyor.
Bu oran toplumsal refah›n hangi yöne
gitti¤inin en bariz iflaretlerinden biridir.
2011 Y›l› Bütçesinde üniversitelere
ayr›lan kaynak geçen y›la oranla % 23
artarak 11,5 milyar TL’ye yükseldi.

Benim burada dikkat çekmek istedi¤im
üniversitelere ayr›lan bütçeden
ö¤rencilerin giriflimcilik ruhunu ön plana
ç›kartan, özgüvenini artt›ran ve kendini
ifade etme biçimlerini gelifltiren ö¤renci
konseylerinin ve ö¤renci kulüplerinin
desteklenmesi ve belirli bir pay
ayr›lmas› gereklili¤idir.

E¤itim ve sa¤l›k giderlerine ayr›lan
paylar›n geçmifl y›llara oranla artm›fl
olmas›n›n sevindirici geliflmeler
olmas›n›n yan›nda ö¤rencilerin baflar›l›
çal›flmalar› ve giriflimci ruhunu yans›tan
ö¤renci konseylerinin ve ö¤renci
kulüplerinin de bütçelerden pay almas›
ülkenin menfaati ad›na sars›lmaz bir
ad›m olacakt›r.

Gençlik bir milletin gidiflat›n›n en
iyi k›lavuzudur. Gençli¤in yetiflti¤i
en serbest alanlardan biri
üniversitelerdir.

Ö¤renci konseyleri  güçlü, sesli
ad›mlarla ve geçmiflin tecrübeli
çal›flmalar›ndan istifade ederek
iflbirli¤ine dayal› gayretli
çal›flmalar›yla kurumlaflma yolunda
daha da ilerlemifltir.

Maliye Politikas› ve Bütçe
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Yaflanan her ekonomik
k›r›lganl›k ve
durgunluklar›n ard›ndan
perdeler kalkar devletin
eli tüm yavafllayan
ekonomik birimlerin
üzerine uzan›r.
Devletin rolü 1929
bunal›m›ndan sonra
dünyada daha da
belirginleflti ve genel
kabul gördü. Bu
dönemde ekonomi

durmufl, fiyatlar fliflmifl ve ortal›k
iflsizlikle kavruluyordu. Beklenen
nefesin, ancak devletin iki duda¤›
aras›ndan ç›kabilece¤i ifade ediliyordu.
Devlet piyasaya el atar, harcamalar›n›
artt›r›r ise domino etkisiyle tüm
birimler canlanabilirdi. Nitekim
yaflad›¤›m›z kriz döneminde de yine
buna ihtiyaç duyuldu, kamunun
ekonomiye el atmas› kaç›n›lmaz oldu.

Fakat her afl›r›l›¤›n getirdi¤i
olumsuzluklar bu dönemde de
yafland›. Canland›rma ad›na yap›lan
harcamalar, borçlanmalar birçok
Avrupa ülkesini sarst›. Borçlar› milli
gelirlerini aflan ülkeler ortaya ç›kt›.

Peki devlet hangi unsurlarla piyasaya
yön verir?

Devlet ekonomiyi maliye politikas›yla
yönlendirmeye çal›fl›r. Maliye
politikas›n›n gayeleri her devletin
vazgeçilmez unsurlar›d›r. Adeta
devletlerin bekas›n›n garantisidir. Her
vatandafl ülkesinin genifllemesini,
büyümesini ister. Yaflanan fiyat
art›fllar›n›n bütçesini sarsmamas›n›
arzular. Büyüyen ekonomiyle iflsizli¤in
korkulu rüyas›ndan istihdam›n
flahlanan bahçelerinde konaklamak
ister. Kamu yönetimi iflte bu amaçlara
yönelik maliye politikalar›n› belirler.

Alper Aysal
Marmara Üniversitesi
2004-2005 dönemi
Ö¤renci Konseyi
Baflkan›

Bütçe: Kamu Harcamalar›
ve Kamu Gelirleri
Kamu politikalar›n›n icra alan› olan
bütçe kamunun harcamalar›n› ve
gelirlerini ifade eder. Bütçe bir devletin
halk› yönetme biçimidir. Bir ülkenin
iradesine ipotek konmadan bütçe
yap›labiliyorsa halk söz sahibidir ve
o bütçenin halk›n yarar›na ve refah›na
çal›flt›¤›ndan emin olunabilir.
Kamu ekonomiyi harcamalar ve bu
harcamalar› finanse etti¤i gelirlerle
yönetir. Harcamalar gelirlerinden
fazla oldu¤unda fluanda dünyan›n
gündeminden düflmeyen bütçe
aç›klar› ortaya ç›kar. Bütçe aç›klar›
borçlanmalarla finanse edilmeye
çal›fl›l›r.

Ekonominin durgunlaflt›¤› dönemlerde
piyasay› canland›rma ad›na
harcamalar genifller, vergiler k›s›l›r,

teflvikler artar. Bu flekilde toplam talep
etkilenmeye çal›fl›l›r. Aksi durumlarda,
ekonominin canland›¤› üretimin
talebin gerisinde kald›¤› dönemlerde
enflasyonu önlemek için vergiler
yükseltilir ve harcamalarda tasarrufa
yönelinir.

2010 y›l›nda geliflmifl ülkelerin kriz
süzgecinden geçemedi¤i bir dönemde
Türkiye Ekonomisi baflar›l› sonuçlar
elde etti.

2010 Y›l› Bütçe
Gerçekleflmeleri
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‹. Murat
Karahan
‹stanbul Üniversitesi
Maliye Bölümü
3. S›n›f Ö¤rencisi

AB-TÜRK‹YE Mali iflbirli¤i arac›l›¤› ile
bölgenin kalk›nmas›na yönelik projeler
hibe programlar› ile desteklenmektedir.
Hibe Fonlar› için yerel yönetimler ile
kar amac› gütmeyen kurum ve
kurulufllar baflvuruda
bulunabilmektedir. Küçük ve Orta
ölçekli ‹flletmelerin (KOB‹) ise do¤rudan
gelir art›r›c› nitelikte olmayan
faaliyetlerine hibe verilebilmektedir.
AB Mali iflbirli¤i kapsam›nda yürütülen
ve bölgesel kalk›nmaya yönelik projeler,
kalk›nma programlar›n›n niteli¤ine,
hedefe yönelmesine ve
belirlenen öncelik
alanlar›na uygunlu¤u
do¤rultusunda bu
fonlardan
yararlanmaya hak
kazan›rlar. Hibe
programlar›n›n haz›rl›k
ve uygulamalar›
DPT(Devlet Planlama
Teflkilat›)
koordinasyonu ve
yönetiminde olup, ihale
aflamas› Merkezi
Finans ve ‹hale Birimi
taraf›ndan
yürütülmektedir.

AB Hibe Fonlar›ndan yararlanabilecek
kurum ve kurulufllara bakt›¤›m›zda;
Yerel Yönetimler, Sivil Toplum
Kurulufllar›, Üniversiteler, Araflt›rma
ve E¤itim Kurulufllar›, KOB‹’ler, ziraat,
sanayi, meslek oda ve kurulufllar›,
sendikalar, vak›flar, dernekler ve
kooperatifler olarak görüyoruz. Bu
kurum ve kurulufllar›n bölgesel olarak
yürütecekleri projeler e¤er o bölgeye
fayda sa¤l›yorsa, amaçlara uygunlu¤u
kabul görmüflse hibe sa¤lan›r. Ve bu
kurum ve kurulufllara hibe deste¤i
verilirken bunlar›n kar amac›n›
hedeflememesi dikkate al›n›r. Genelde
desteklenen projeler: Çevre
sorunlar›n›n giderilmesine yönelik
e¤itim faaliyetleri ve çal›flmalar, at›k
yönetimi ile kolektif tesislerin ve
altyap›s›n›n inflas›, ormanlar›n ve nehir
havzalar›n›n korunmas› ve ›slah
edilmesi, bölgenin kültür ve turizmini
gelifltirmeye yönelik restorasyon

projeleri. Kurumsal kapasitenin
oluflturulmas›na iliflkin projeler ise yerel
yönetimler, STK’ lar, meslek odalar› ve
e¤itim kurumlar›n›n kurumsal yap›lar›n›
güçlendirici gelifltirici faaliyetleri; Bilgi
al›flveriflinin desteklenmesine yönelik
projeler, kalk›nma, dan›flmanl›k,
araflt›rma faaliyetleri ile bölge turizm
ve ifl sahas›n›n geliflimine yönelik
projeler.

AB Hibe Fonlar›na baflvurabilmek için
teklif ça¤r›lar› beklenir ve bu teklif

ça¤r›lar› kifli, kurum ve
kurulufllara tekliflerini
haz›rlama ve teslim
etme ça¤r›s›
anlam›ndad›r. Teklif
Ça¤r›lar›, Baflvuru
Rehberi ile birlikte
yay›mlan›r. Bu
rehberler teklif
ça¤r›lar›n›n uygunlu¤u
ve kriterlerini ortaya
koyar ve uygun
projelerin sözleflme
flartlar›n› içerir. AB
Fonlar belirtilen tarihler
için geçerlidir ve bu

ayr›lan fonlara karfl›l›k proje
istenmektedir. Belirtilen süre içerisinde
uygun proje üretilmezse bu fondan
yararlanma hakk› kaybolmaktad›r.

Ülkemiz AB Fonlar›na katk› pay› ödeyip
ortak olan ülkemizin bu fonlardan
yeterince yararlanmad›¤›n› görüyoruz.
Bu fonlardan yararlanmak için gerekli
olan ortakl›klar ve projeler ülkemizde
yeterince sa¤lanamamakta. Türkiye
AB’nin bizim için ay›rd›¤› çok az bir
bölümünü kullanmaktad›r. Ülkemizin
1,7 milyar Euro ald›¤›n› düflünürsek
bizden küçük bir ülke olan Polonya bile
bizden tam 9 kat daha fazla hibe
almaktad›r. Ülkemizde Sivil Toplum
Kurulufllar›n›n Fonlardan en çok
yararlanmas› gereken kurulufllar olmas›
gerekirken, yerel yönetimlerin bu
fonlar› daha çok kulland›¤› görülmekte.
Bunun en büyük sebebinin ise STK’
lar›n AB hibe fonlar› konusunda
yeterince bilgilendirilmemesi
gösteriliyor.

Belirtilen süre
içerisinde uygun

proje
üretilmezse bu

fondan
yararlanma

hakk›
kaybolmaktad›r.
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Avrupa Birli¤i, Türkiye'nin veterinerlik
alan›nda, özellikle de koyun ve keçi vebas›
(PPR) ile flap (FMD) hastal›¤› gibi bafll›ca
hayvan hastal›klar›na karfl› yürüttü¤ü
mücadeleye iki ayr› proje yoluyla destek
vermektedir. %75'i AB taraf›ndan finanse
edilen 44.6 milyon Euro'luk ilk proje, koyun
ve keçilerin afl›lanmas›n› ve küpelenmesini
amaçlamaktad›r. MEB, a¤›rl›kl› olarak AB ve
Dünya Bankas› olmak üzere uluslararas›
finans destekli e¤itim projeleri kapsam›nda,
2010–2012 y›llar› aras›nda 75 milyon Euroluk
Hibe Programlar› uygulanacak. Sivil toplum
kurulufllar›, üniversiteler, belediyeler, meslek
örgütleri, il özel idareleri, kamu kurumlar›n›n
il teflkilatlar› (il ve ilçe Millî E¤itim Müdürlükleri
hariç) ve köylere hizmet götürme birlikleri

haz›rlayacaklar› projelerle Hibe
Programlar›ndan faydalanabilecekler.

Hibe Programlar› ile, e¤itimle iliflkili tüm
taraflar aras›ndaki iflbirli¤i ve diyalogun
gelifltirilmesi,  e¤itim ö¤retim kurumlar› ile ifl
dünyas› aras›nda a¤ oluflturma sürecinin
desteklenmesi, okullar›m›zda verilen e¤itimin
niteli¤inin yükseltilmesi ve e¤itim yönetiminde
kapasitenin art›r›lmas› amaçlanmakta. Avrupa
Gönüllü Hizmeti kapsam›nda 80 genç,
aralar›nda ‹spanya, Yunanistan, Almanya ve
Macaristan’›n da bulundu¤u Avrupa Birli¤i
ülkelerine gönderilecek. Çevre, müzik, gençlik
faaliyetlerinde görev yapacak gençler, yeni
kültürleri tan›ma, yeni arkadafll›klar edinme
f›rsat› yakalayacak.

Çal›flmalardan baz›lar›

AB-Türkiye Mali ‹flbirli¤i kapsam›nda yürütülen
bölgesel kalk›nma programlar›nda belirlenen öncelik
alanlar›nda hibe program› uygulamas›yla projeler
desteklenmektedir. Bu çerçevede programlar›n
öncelik alanlar›nda belirlenecek flartlara uygun
olarak haz›rlanan projelerden yar›flma ortam›nda
seçilecek baflar›l› projeler hibeden
yararland›r›lmaktad›r. Hibe Programlar›n›n haz›rl›k
ve uygulamalar› DPT koordinasyonu ve yönetiminde
olup,� ihale aflamas› Merkezi Finans ve ‹hale Birimi
taraf›ndan yürütülmektedir. Burada AB- Türkiye
Mali iflbirli¤i ile oluflturulan kalk›nma program›nda
temel amaç Bölgesel Kalk›nmad›r.

Baflvuru için, www.dpt.gov.tr, www.cfcu.gov.tr ve
www.deltur.cec.eu.int internet sitelerinden veya
ilgili program›n bölge ofislerinden temin edilebilecek
hibe program›n›n baflvuru rehberi dikkatle
incelenmeli; baflvuru formu doldurulmal›d›r.Bu
forma, ayr›nt›l› proje teklifi eklenmelidir. Proje
teklifinde; projenin amac›, hedef gruplar›, faydalar›,
bütçe dökümü, projenin beklenen ç›kt›lar› vb.
detaylar usulüne uygun olarak yer almal›d›r.
Baflvurular, teklif ça¤r›s› için belirlenmifl son baflvuru
tarihine kadar Merkezi Finans ve ‹hale Birimine
mutlaka sunulmufl olmal›d›r.

DPT (Devlet Planlama Teflkilat›) fonlar›
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465–1536 y›llar› aras›nda yaflam›fl
olan Desiderius ERASMUS Hollandal›
bir felsefe adam›d›r.

Bugünkü ortaö¤renimi karfl›layan bir
ö¤renim döneminin ard›ndan
Augustin tarikatine girerek rahip oldu.
Ancak hiçbir zaman geleneksel
anlamda bir rahip olarak etkinlik
gösteremedi. Papal›¤›n düflünceler
üzerinde kurdu¤u hegemenyaya karfl›
ç›karak, gerçek H›ristiyanl›k ruhunu
antik ça¤›n yal›nl›¤›nda arad›.

 Rönesans ile birlikte ortaya ç›kan
hümanizm ak›m›n›n öncülerinden ve
en büyük temsilcilerinden biri olan
ERASMUS, Avrupa’n›n ortak bir sanat
ve bilim çat›s› alt›nda birleflmesine
yapt›¤› katk›lardan dolay› ve ça¤›n
e¤itim felsefesine olan etkisi ile
programa uygun bir isim olarak
düflünülmüfltür.

ERASMUS hayat› boyunca Avrupa’n›n
de¤iflik ülkelerinde bir gezgin gibi
yaflam›flt›r. Kendisinin en önemli eseri
“ Delili¤e Övgü “ , günümüzde de
de¤erinden hiçbir fley kaybetmemifl
olan ve ba¤nazl›¤a karfl› kaleme
al›nm›fl en önemli eserlerinden biri
say›lmaktad›r.(Özgün ad›yla Morias
Enkomion Seu Laus Stultitiae )

Elif Arslan - Gülflah Sezer
‹stanbul Üniversitesi
Maliye Bölümü

Erasmus nedir?

Erasmus Programı nedir?
Erasmus program› Avrupa’daki
yüksek ö¤retim kurumlar›n›n birbirleri
ile çok yönlü iflbirli¤i yapmalar›n› teflvik
etmeye yönelik bir Avrupa Birli¤inin
e¤itim program›d›r.

yüksek ö¤retim kurumlar›n›n birbirleri
ile ortak projeler üretip hayata
geçirmeleri, ö¤renci, idari ve akademik
personel de¤iflimi yapabilmeleri için
hibe niteli¤inde karfl›l›ks›z mali destek
sa¤lamaktad›r.

Erasmus program› bir yabanc› dil
ö¤renme program›, burs, diploma
veya bir araflt›rma program› de¤ildir.
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Erasmus program›; üniversiteler aras›nda ülkeler
aras› iflbirli¤ini teflvik ederek; ö¤rencilerin ve
e¤itimcilerin Avrupa’da karfl›l›kl› de¤iflimini
sa¤layarak programa kat›lan ülkelerdeki çal›flmalar›n
ve al›nan derecelerin akademik olarak tan›nmas› ve
fleffafl›¤›n geliflmesine katk›da bulunarak bu amac›
gerçeklefltirmeye çal›flmaktad›r. Kat›lan kiflilere
esneklik, uyum yetene¤i, olgunluk ve kariyer sa¤lar.
Esneklik ba¤lam›nda; özellikle ifl yaflam›nda ne denli
önemli bir yer tuttu¤u göz önünde
bulunduruldu¤unda e¤itim ve ö¤renim yaflam›nda
esneklik sa¤layan bu program›n ö¤rencilere ifl
yaflam›na haz›rl›kta sa¤lad›¤› avantajlar rahatl›kla

anlafl›l›yor. Uyum yetene¤i ba¤lam›nda; günümüzde
ifl yaflam›nda baflar›n›n temel belirleyicileri yabanc›
bir ülkede çal›flabilme, oran›n kültürüne uyum
sa¤layabilme geliflmifl düzeyde yabanc› dil bilgisi
gibi yetileri içermektedir.

Olgunluk ba¤lam›nda; bir baflka ülkede yaflamak ve
çal›flmak, kazan›lan tecrübeler kendinize olan
güveninizi artt›racak, olgunlaflman›za katk›da
bulunacakt›r. Kariyer ba¤lam›nda yurt d›fl›nda
kazanaca¤›n›z tecrübelerle özgeçmiflinize
ekleyece¤iniz yeni sat›rlar mezuniyet sonras› ifl
yaflam›na giriflte ne gibi avantajlar›n›z›n olaca¤› aç›k.

Erasmus program› hayat boyu ö¤renme program›na
dahil ülkeler olan Avrupa Birli¤i üyesi 27 ülke ,
Avrupa Birli¤ine üye olmay›p Avrupa Ekonomik
Alan› üyesin ‹zlanda , Lihtenfltayn , Norveç ve Avrupa
Birli¤ine aday ülkeler aras›nda yer alan Türkiye
yüksek ö¤retim kurumlar›n›n istifadesine
aç›kt›r.Üniversitelerin Erasmus Üniversite
Beyannamesi ‘ ne ( Erasmun Üniversity Charter-
EUC) baflvurup AB Komisyonu‘ ndan  onay almalar›
gerekmektedir. Ö¤rencinin ön lisans , lisans , yüksek
lisans ve doktora düzeyinde ö¤renci de¤iflimi
yap›l›r.Uygulamada lisans ve yüksek lisans
düzeyindeki de¤iflim a¤›rl›kl›d›r. 3–12 ay e¤itim deste¤i

( Erasmus hibesi ) sa¤lanmaktad›r. Birinci s›n›f
ö¤rencileri programdan yararlanamazlar. Ö¤renci
seçim ölçütleri ise 100/70 yada 400/200 not
ortalamas› , dil s›nav›nda baflar› etkileme oran›na
göre not ortalamas› %50 , yabanc› dil %50 etkilidir.

Her üniversite dil s›nav›n› kendisi yapar. Bu s›navdan
sonra gitmeyi hak eden ö¤renciler fakültenin ilan
panolar› veya web sayfalar›ndan ilan edilirler.Bir
sonraki aflama gidilecek olan kuruma , web
sayfas›ndan baflvuru yapmakt›r. Sonra yine gidilecek
olan kurumun web sayfas›ndan yurt baflvurusunda
bulunulur. 

Kimler nasıl faydalanır?

871 y›l›nda Türkistan’›n Farab flehrinde do¤mufltur.
Buhara , fiam , Kahire , Harran ve Halep gibi  zaman›n
önemli ilim merkezlerini dolaflm›flt›r. Farabi bir çok
alanda eser yazm›flt›r. Felsefe, matematik , mant›k,
siyaset bilimi, musiki. ‹slam dünyas›nda felsefe

alan›nda Aristo ile k›yaslanacak bir üne sahip olan
Farabi ‘ ye Muallim-i Sami (ikmar ö¤retmen)
denilirdi.Bat› dünyas›nda ise Alpharabius olarak
tan›n›rd›.

Farabi kimdir?

Farabi De¤iflim Program›, Yüksek ö¤retim kurumlar›
aras›nda ö¤renci ve ö¤retim üyesi de¤iflim program›,
üniversite ve ileri teknoloji enstitüleri kapsam›nda
önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde
e¤itim ö¤retim yapan yüksek ö¤retim kurumlar›
aras›nda ö¤renci ve ö¤retim üyesi de¤iflim
program›d›r. Bu program ö¤renci veya ö¤retim
üyelerinin 1 veya 2 yar›y›l süresince kendi okullar›n›n
d›fl›nda baflka bir okulda e¤itim ve ö¤retim
faaliyetlerine devam›n› amaçlar.

Farabi de¤iflim program› Türkiye ‘ deki tüm
üniversiteleri kapsamaktad›r. Bu programa vak›f

üniversiteleri de dahildir yaln›z YÖK’ ten ödenek
alamazlar. Ö¤renciler burssuz flekilde de¤iflime
tabidir. De¤iflimde ders say›s› de¤il ders kredileri
dikkate al›n›r. Ayn› flekilde olan üniversitelere de
geçifl yap›labilir. E¤er gidilecek üniversitede
ö¤rencinin kendi bölümü yoksa ders denkliklerinin
 kabulü karfl›l›¤›nda farkl› bir bölümde okuyabilir.
‹ngilizce bölümlerde gidilecek üniversite s›nav
yapabilir. Alttan dersi olan ö¤rencilerde bu programa
baflvurabilir. Ancak kurumlar s›ralama yaparken
alttan dersi olmay› bir kriter olarak de¤erlendirmeye
tabi tutabilir. De¤iflim organizasyon u hibesi
gönderilen ö¤renci say›s›na göre belirlenir.

Farabi de¤iflim programı nedir?
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 “Sanat, sanat içindir ne demek?”
diyen edebiyat ö¤retmeni,“Sanat
için soyunurum.” diyen film y›ld›z›,
“Sanat gerçekleri anlamam›z›
sa¤layan yaland›r.” diyen Pablo
Picasso. Hasan Nail Canat’a göre ”
Gülü incitmeden, gül yapra¤›na fliir
yazmak.

” Ebers’e göre “Sanat bizi Allah’a
götüren köprü.” Sanat Büyük
Larousse ansiklopedisinin tan›m›yla;
herhangi bir etkinli¤in ya da iflin
yap›lmas›yla ilgili yöntemlerin,
bilgilerin ve kurallar›n tümü.

Sanat kelimesi, etimolojik
bak›m›ndan Osmanl›caya
dayanmaktad›r. Arapçada, insan›n
ak›l ve zekâs›n› kullanarak yapt›¤›
iflleri anlat›r. Bugünkü Türkçede iyi
yap›lan her ifl için "sanat"
kelimesinden yararlan›p; "güzel
konuflma sanat›", "askerlik sanat›"
,“ticaret sanat›” gibi kal›plar›
tekrarlar dururuz.

Larry Shiner bu durumu flöyle
yorumluyor;  “Bugün neredeyse her
fleye ‘sanat’ diyerek iflin içinden
s›yr›labilirsiniz. Sanat say›lan
fleylerdeki bu patlaman›n sebebi
sanat dünyas›n›n ‘sanat’la ‘hayat’›n
yeniden birlefltirilmesi hakk›ndaki
eski temay› gündemine alm›fl
olmas›d›r. Bu giriflimler masumiyetle
afl›r›l›k aras›nda gidip geliyor:
Yorganlar› güzel sanat müzelerine
almaktan tutun da uydudan
yay›nlanan plastik cerrahi
operasyonlara kadar.

Bu kadar çok eksantrik el ifliyle,
yaz›n›n, gürültünün ve performans›n
güzel sanatlara dahil oluflu,
baz›lar›n›n sanat›n, edebiyat›n ya da
klasik müzi¤in ‘ölüm’ünden
ümitsizce söz etmesine yol aç›yor.”
 Bizde “sorgulama” sanat›m›z›
kullan›p bu durumu-ölümü-
araflt›rmaya koyuldu¤umuzda bir
iktisat ö¤rencisi olarak kapitalizmi
bafllang›ç noktas› kabul ediyoruz.

Berat Bektafl
‹stanbul
Üniversitesi
Maliye 3. Sınıf

Kapitalizmin etkisi

Kapitalist ça¤da kendisini oldukça garip bir
durumda buldu sanatç›. Kral Midas dokundu¤u
her fleyi alt›na çevirmiflti: kapitalizm de her fleyi
“meta”a çevirdi. Önceleri belli bir al›c›n›n
›smarlad›¤› ifle göre çal›fl›l›rd›. Siparifli veren
müflteriler genellikle istedikleri ürünün tüm
özelliklerini sözleflmede ayr›nt›lar›yla aç›klard›.

Kapitalist düzende meta üreticisi ise bugün
bilinmeyen bir al›c› için çal›fl›yordu. Meta üretimi
her yere yay›l›yor, iflbölümünün artmas›, iflin
parçalara bölünmesi, ekonomik güçlerin
belirsizli¤i; bütün bunlar insanlar aras›ndaki
dolays›z iliflkileri ortadan kald›r›yor, insan›n
toplumsal gerçeklere ve kendisine gittikçe artan
bir yabanc›laflma duymas›n› zorunlu k›l›yordu.
Böyle bir dünyada sanat bir meta, sanatç› da
bir meta üreticisi oldu. Sanat ürünü yar›flma
yasalar›na her gün biraz daha çok uymak
zorunda kal›yordu.

Bu durumdan kaç›fl içinse birçok yol ortaya
ç›km›flt›r. Birincisi kapitalist düzen içinden, beat
ak›m›ndan geldi. Burjuva toplumunda sanat›n,
daha iyi bir yaflam imgesinin tasarlanmas›na,
bu anlamda, kapitalist dizgenin kötü yanlar›n›n
protesto edilmesine de¤in ayk›r› rolü de vard›r.
Ülkemizde felsefesi, poetikas› hemen hiç
bilinmeyen Beat Ak›m› sanat ve edebiyat›n›n
amac› böyledir.

Beat kufla¤› mensuplar›; otostopla ülkeyi
dolaflarak, caz müzik dinleyerek, baflkalar›n›n
hayatlar›na kar›flmayarak ve uyuflturucu
maddeler kullanarak yaflamakla ifle
bafllam›fllard›. Bir yandan da özgürlükçü;
tutuculu¤a, bask›ya, savafla, faflizme karfl›; do¤u
inan›fllar›na, Budizm dönük ve az›nl›k haklar›n›
savunan bir düflünce sistemini yavafl yavafl
gelifltirdiler. Ancak bunlar ütopik düflüncelerin
ötesine geçmede güçsüz kald›lar.
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Kapitalist dizgeye en kapsaml› bilimsel elefltiriyi
yönelten ve sanat› bir üst yap› kurumu olarak
nitelendiren ise Marksç›l›k olmufltur. Ancak
burada da sanat politika arac› olarak karfl›m›za
ç›kmakta. Yabanc›laflma kuram› ba¤lam›nda
sanata de¤in gelifltirdi¤i tezler, yirminci yüzy›lda,
Berlin Duvar›’n›n çöküflüne kadar sosyalist
ülkelerde, Leninci yorum dahilinde sosyalist
insan›n ortaya ç›kart›lmas› için anti-demokratik
propaganda amac›yla kullan›lm›flt›r.

Sosyalizmlerde sanat›n totaliter düzende tek
parti emrinde kitleleri sosyalize etmekte
kullan›lmas›, yani toplumcu gerçekçi güdümlü
sanat, siyasi yetkenin amaçlad›¤› sonuçlar›n
al›nmas›n› sa¤layamam›fl, aksine Mayakovski,
Sergei Yesenin, Osip Mendelstam vb. flair ve
yazarlar›n yaflamlar›na mal olmufltur.

Günümüzde Marksç›l›¤›n yabanc›laflma kuram›
saf (pure) biçimde hâlâ kabul edilmekle birlikte,
sanat›n tek parti önderli¤inde kitlelerin toplumcu
dönüflümü için Leninci-Stalinci totaliter
kullan›m›na fliddetle karfl› ç›k›lmaktad›r.

Kapitalist ve sosyalist toplumlarda göze çarpan
hareketler bunlarken içimizden gelen tepkiler
bunlar›n yan›nda daha c›l›z kalmaktad›r.
Sanat›m›z›n ve sanatç›m›z›n geri planda kald›¤›
bir dünyada da aksi düflünülemezdi. Bugün
kapitalist sanat piyasas›na sunulan örneklerini,
her gün, müzelerde, sergilerde, televizyon ve
dergilerde okuyor ve izliyoruz.

Ancak, bu olgu karfl›s›nda hemen “neden sanat
denildi¤inde hepimizin akl›na bat›l› sanat yap›tlar›
geliyor ?”sorusu ak›llara gelmeli. Söz gelimi ‹znik

çinileri de¤il de, Leonardo’lar, Chagall’lar,
Picasso’lar geliveriyor. Çünkü kapitalist ekonomi
politi¤in etkin oldu¤u, edebiyat›, müzi¤i, resmiyle
sanatsal ürünlerin, sanat eme¤inin paraya
dönüfltürüldü¤ü, al›m-sat›m›n›n yap›ld›¤› canl›
bir sanat piyasas› ve haritas› var dünyada.

Yani bat›l› kapitalist piyasa dizgesi sanat›n
metalaflt›r›lmas› do¤rultusunda hakim rol
oynuyor; oyunun kurallar›n› belirliyor diyebiliriz.
Bu durumun yan›nda ac› verici olansa gerçek
sanata ulaflmak isteyen bat› dünyas›n›n siyasal
ve ekonomik geliflimi de¤il de insan›n iç
dünyas›na yönelmek istemesi ve bunun için
Ortodoks dinsel yaklafl›mlardan çok, gizemli,
Bat›ni-esoterik olan düflünce ve görsel
uygulamalar aramas›d›r.

Örne¤in: Mevlâna’n›n hiçbir yap›t›n› okumam›fl,
üzerinde düflünmemifl s›radan insanlara görsellik
ve yapay bir sanat yan›lsamas› “tasavvuf” ad›
alt›nda sunularak para kazan›labilmektedir.
Üçüncü ülke sanatlar›, kimlik, aidiyet, yerel ve
farkl› olan geleneksel sanatlar, çevre koflullar›
da sanata konu edilmektedir. Zaman, ölüm,
yaflam, sonsuzluk gibi felsefi konular, evrensel
insani de¤erler geliflmifl ülkeler sanatç›lar›n›

kendine çekmekte.

Sonuç olarak sanat›n kendisini, maddi
kazanc›n ya da politikan›n
arac›s›, kiflilerin kendi istek
ve arzular›nda kulland›klar›
bir koz olmaktan

kurtaramad›¤› sürece gerçek
yüzünü göstermesi zaman alacak.

kaynakça
Abdullah fiEVK‹; Hece Dergisi, fiubat 2008,

Ernest F‹SCHER; Sanat›n Gereklili¤i,
Sanat›n ‹cad›; Larry SH‹NE.
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Burada yer alan kitaplar›n hepsi dönemlerinin ekonomik, sosyal ve siyasi
özelliklerini anlatan ve zaten bu amaçla yaz›lm›fl eserlerdir.

Yazarlar, dönemlerinde yaflanan toplumsal de¤iflmelere ve de çöküfllere
sessiz kalmam›fl, aksine bunlar›n nedenlerini araflt›r›p, yazarak kitlelere
anlatmay› hedeflemifllerdir. Hepsinin tek bir amac› vard›r: “ Toplumlar›
yaflanan de¤iflikliklere karfl› bilinçlendirmek. ”

Mehmet
Kömürcü
‹stanbul
Üniversitesi
Maliye 3. Sınıf

Neden bu kitaplar

Meriç’in “ayn› kaynaktan f›flk›rd›lar” dedi¤i
eserler dizisinin önemli bir halkas›. Bir ça¤›n, bir
ülkenin vicdan› olmak iste¤i Meriç’in bütün
çabas›na her zaman yön vermifltir: “Bu
sayfalarda hayat›m›n bütünü, yani bütün
sevgilerim, bütün kinlerim, bütün tecrübelerim
var. Bana öyle geliyor ki, hayat denen mülakata
bu kitab› yazmak için geldim; etimin eti,
kemi¤imin kemi¤i. “Bu Ülke, Meriç’in sürekli
etraf›nda doland›¤› Do¤u-Bat› sorunu yan›nda,
sol-sa¤ kutuplaflmas›na ve kal›plaflmas›na iliflkin
önemli tespit ve aforizmalar›n› da içeriyor.”
(Arka kapaktan)

Bu Ülke Cemil Meriç

‹ki fiehrin Hikayesi Charles Dickens

Asl›nda; hayattaki bütün zorluklara ra¤men
kendi onurlar› ve düflünceleri için savaflanlar›n
hikâyesidir. Dickens, kapitalizmin nesnel
çeliflkilerini gözler önüne seren, burjuva
toplumuna karfl› cephe alm›fl 19.yy gerçekçi
yazarlar›n›n baflta gelenlerindendir.

Yazar bu eserle, Frans›z ‹htilâli’nde, ortal›¤› kan
gölüne çeviren cumhuriyet kurallar›n›n dayatt›¤›
ve o dönemin art›k rutin bir olay› haline gelen
giyotinle kafa kesmelerde halk›n u¤ram›fl oldu¤u
eziyeti ‹ngiliz halk›na anlatmay› hedeflemifltir.

Romanda ihtilal öncesinde sömürülen ve y›llarca
ezaya mahkûm kalan Frans›z halk›n›n aristokrat
ve asillere karfl› hoflgörüden nasibini almam›fl
ve uydurma yasalarla idam cezalar› vermeleri
ile asl›nda hala evrimleflmemifl yani ilkel kalm›fl
bir toplum olduklar›n› dile getirmifltir. Devrim
ertesinde yaflanan üç y›l, devrim öncesinin
devam› fleklindedir ve art›k öldürenler
öldürülmektedir.
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Amerika da 1930’lu y›llarda yaflanan ekonomik kriz dönemlerini,
insanlar›n çekti¤i ac›lar› anlatmaktad›r.

1929 Dünya Ekonomik Buhran›’n›n asl›nda Amerika da bafllad›¤›n› konu
almaktad›r. Küçük toprak sahiplerinin bankalar ve tüccarlar taraf›ndan
aldat›ld›¤›, insanlar›n kurakl›k, yoksulluk, zorbal›k veya sadece açl›k
yüzünden evlerini terk etti¤ini anlatmaktad›r. 1930’larda yaklafl›k 3
milyon insan›n Kaliforniya’ya yeni bir yaflama bafllamak için göçtü¤ü
buhran döneminde bireysel ailenin parçaland›¤›n› anlat›rken ayn› anda
da bütün göçmenlerin tek bir aile haline geliflini konu edinmektedir.

Gazap Üzümleri John Steinbeck

Esir fiehrin ‹nsanları Kemal Tahir

Osmanl› Devleti’nin 1. Cihan harbinden yenik ç›kmas›ndan sonraki sonra
ki dönemi ele almaktad›r. Yazar›n 1956 y›l›nda yay›mlad›¤› bu roman
ülkesinin meselelerine duyars›z bir ayd›n›n, duyarl› hale gelmesi dile
getirilmektedir.  Kitapta birçok ateflli özgürlük m›sralar› dile
getirilmektedir. Afla¤›da bir tanesi verilmektedir:

“TESL‹M OLMAK BAfiKA fiEY, ES‹R DÜfiMEK BAfiKA;
SEN‹ SEVMEK BAfiKA fiEY HÜRR‹YET, U⁄RUNDA ÖLMEK BAfiKA!”

Ana konu devrimci düflünce ve devrimci mücadeledir. Halk›n kendi
ac›lar›na bakarak, nedenini inceleyip ve biraz da cesaretle kendini
savunabilece¤ini ve kendilerini ezenlere bafl kald›rabilece¤i anlat›lmak
isteniyor.

Ana, bir taraftan çarl›k Rusya’s›ndaki iflçi ve köylülerin yaflam koflullar›n›
anlat›rken di¤er taraftan devrimcilerin iflçi s›n›f› içindeki
örgütlenmelerini, bir devrimcinin hayat›ndaki mücadele ve zorluklar›,
devrimcileflen bir iflçinin yaflad›¤› dönüflümleri anlat›yor. Rusya’y› 1917
y›l›nda iflçi s›n›f›n›n iktidar›na götüren fleyin, insanl›¤›n kurtuluflu için
hayatlar›n› ortaya koyan bu insanlar›n, yorulmak bilmeyen azimleri ve
kararl›l›klar› oldu¤u düflüncesini ortaya koyuyor.

Ana Maksim Gorki
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Kas›m
Türkiye ile Venezuela aras›nda enerji alan›nda iflbirli¤i yap›lmas›na dönük bir anlaflma imzaland›.
Kamu alacaklar›n›n bir bölümünün yeniden yap›land›r›lmas›na imkan sa¤layacak düzenlemeleri içeren yasa tasar›s›
aç›kland›.
Haydarpafla Gar› yand›
Wikileaks belgeleri gündeme bomba gibi düfltü

• TÜFE AYLIK:%0.03
• TÜFE YILLIK:%7.29
• ÜFE AYLIK:%-0.31

• ÜFE YILLIK:%8.17
• ‹HRACAT:9.439 M‹LYON $
• ‹THALAT:17.121 M‹LYON $

Ekim

Türkiye-Gürcistan aras›ndaki gümrük
kap›lar›n›n ortak kullan›lacag›na dair protocol
imzalandi.
OrtaVadeli Mali Program, Bakanlar Kurulunca
Kabul edilerek Resmi Gazetede yay›mland›.
DPT'nin haz›rlad›¤› 2011-2013 y›llar›n› kapsayan
programa göre, 2011'de yüzde 4,5, 2012'de
yüzde 5, 2013'de yüzde 5,5 düzeyine olmas›
bekleniyor.
Türkiye ve Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti
aras›nda imzalanan protokolle Türkiye
Akdeniz’de petrol arayacak.
‹stanbul Ticaret Odas› ile CeBIT organizatörü
DeuscheMesse aras›nda imzalanan protokolle
Türkiye CeBIT 2011`in partner ülkesi oldu.
Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti aras›ndaki
ikili ticari ve ekonomik iliflkilerin daha
gelifltirilmesi ve derinlefltirmesine katk›da
bulunacak bir anlaflma ve 3 mutabakat zapt›
imzaland›
TUSKON ve Rusya Federasyonu Ticaret ve
Sanayi Odas›(TPP) aras›nda iflbirli¤i anlaflmas›
imzaland›.

• TÜFE AYLIK:%1.83
• TÜFE YILLIK:%8.62
• ÜFE AYLIK:%1.21
• ÜFE YILLIK:%9.92
• ‹HRACAT:10.982 M‹LYON $
• ‹THALAT:17.310 M‹LYON$

Aral›k
• TÜFE AYLIK:%-0.30
• TÜFE YILLIK%:6.40
• ÜFE AYLIK%1.31

• ÜFE YILLIK:%8.87
• ‹HRACAT:11.872 M‹LYON $             
• ‹THALAT:20.553 M‹LYON $

Türkiye ile Karada¤ aras›ndaki Karma Ekonomi Komisyonu (KEK) protokolü imzaland›.
‹stanbul ‹ktisatç›lar Derne¤i(‹KDER) ile Sabahattin Zaim Araflt›rma Merkezi taraf›ndan “‹slam, Ekonomi ve Yönetim”
konulu sempozyum düzenlendi.
Türkiye ve S›rbistan aras›nda vizelerin kald›r›lmas› konusunda imzalanan antlaflma yürürlü¤e girdi.
Fenerbahçe Ac›badem Bayan Voleybol Tak›m› Dünya fiampiyonu oldu.
Japonya ile nükleer santral kurulmas›na iliflkin ifl birli¤i mutabakat› imzaland›.
‹.Ü. Maliye Kulübü, 2010 A.K.B  Ajans›n›n deste¤iyle "KAMPÜSTE 2010" adl› sempozyumu düzenledi.

Türkiye ve Çin aras›nda ticaret, kültür ve ulaflt›rma konular›nda 8 anlaflma imzaland›.
Sermaye Piyasas› Kurulu ile Birleflik Arap Emirlikleri Menkul K›ymetler ve Emtia Otoritesi aras›nda ikili iflbirli¤i
anlaflmas› imzaland›.
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Kampüste 2010

MaliyeKulübü“aktif gençlerin dergisi”
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Fakülte ve etkinlikleri

MaliyeKulübü“aktif gençlerin dergisi”
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1) Ekonomik durgunluk ile enflasyonun ayn› anda
yafland›¤› makro ekonomik durum.

2) Tezgâh üstü piyasalarda ifllem gören menkul 
k›ymetler için al›m-sat›m fiyatlar›n›n gösterildi¤i
otomatik bilgi a¤› olarak Newyork’ta kurulmufl
özel borsa.

3) Vergi borcunun hesaplanmas› için, vergi 
oran›n›n uyguland›¤› ekonomik veya teknik 
miktar.

4) Fiyatlar genel düzeyindeki sürekli art›fl.
5) Devaml› veya belli zamanlarda, makine ve 

benzeri araçlar kullanarak bir madde veya 
gücün niteli¤ini veya biçimini de¤ifltirerek toplu
üretimde bulunan faaliyet dal›.

6) Ekonomide belirli bir malzeme ve insan hizmeti
vererek meydana getirilen kullan›labilir yar› 
ifllenmifl veya tamamlanm›fl madde.

7) Devletin kamu harcamalar›n› karfl›lamak üzere
ekonomik birimlerden kanunlar çerçevesinde 
zorunlu olarak ald›¤› miktar.

8) Belirli bir kayna¤›n ya da de¤erin, gelir sa¤lamak
amac›yla kal›c› bir biçimde kullan›lmas›

9) Devletin ekonomide aktif rol almas›n› ileri süren,
ekonomik servetin devletin kasas›nda 

bulundurdu¤u alt›n, gümüfl gibi de¤erli 
madenlerle ölçüldü¤ünü savunan 16. Yüzy›lda
Bat› Avrupa’da ortaya ç›kan iktisadi düflünce 
ak›m›.

10) Finansal piyasan›n bir bölümünü oluflturan, 
uzun vadeli fon arz ve talebinin karfl›laflt›¤› ve
menkul k›ymetlerin el de¤ifltirdi¤i piyasa.

11)� Yerel para biriminin de¤erinin, baflka bir para
biriminin veya para birimleri sepetinin de¤erine
veya alt›n gibi baflka bir de¤ere ba¤land›¤› kur
düzeni.

12) K›sa vadeli, yüksek likiditeye sahip��finansal 
enstrümanlar›n ifllem gördü¤ü piyasalar.

13) Hisse senedi veya borsa endeksi fiyat›nda ya 
da ifllem miktar›nda meydana gelen 
de¤iflmelerin genellikle grafiklerle aç›klanmas›
ve gelece¤e yönelik trend belirleme arac›.

14) ‹ktisat temelinde yükselen, devlet ile toplum 
aras›ndaki mali olaylar› ve iliflkileri inceleyen 
sosyal bilim dal›.

15) Bütçenin gelir ve giderleri aras›nda yer ve 
zaman bak›m›ndan ortaya ç›kan ahenksizlikleri
gideren devletin eline geçen paralar› muhafaza
ve idare ile gerekli ödemeleri yapan kurulufl.
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