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Tüm Türkiye için büyük önemi
olan ve İzmir Büyükşehir
Belediyesi tarafından 400

milyon liralık yatırımla İzmir’in
Gaziemir ilçesinde yapılacak yeni
fuar kompleksinin temel atma
töreni CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla yapıldı.
Görkemli açılışa ilgi yoğundu.
Ancak bu tören Cumhuriyet Halk
Partisi İzmir il teşkilatındaki bazı
eksiklikleri de ortaya çıkardı. Açılış
töreninde CHP’nin dış görünüşüyle
ilgili göze çarpan konuları, ‘dost
acı söyler’ misali açıklamak istiyo-
rum. Tören alanı, Gaziemir’de Ege
Serbest Bölgesi’nin üst kısmında
geniş bir arazi idi. Buraya tören
için İzmir Büyükşehir Belediyesi
önceden hazırlık yapmış; tören
alanı düzenlenmiş,inşaat ekip-
manları getirilmiş, peyzajla inşaat
alanı süslemiş; davetlilerin gelmesi
beklenmişti… 

Büyükşehir Belediyesi kendisine
düşen görevi fazlasıyla yapmasına

karşın, Kemal
Kılıçdaroğlu’nu ağırlayan
CHP İzmir il teşkilatı ise,
tabiri caizse şenliğe değil
ölü evine gelir gibi gel-
mişti.  O kadar kalabalı-
ğın içinde partililer kay-
boldu adeta. Halbuki
Balçova, Gaziemir,
Karabağlar ve diğer ilçe
belediye başkanlarının
etraflarında 50 ya da 60
kişilik partili topluluğuyla
katıldıkları görülmüştü.
İlçe belediye başkanları
önlerine kattıkları davul-
cunun peşinde tören ala-

nına geldiler. Fakat her ilçenin
önündeki davulcular ayrı ayrı şar-
kıları çalıyor, yani her davuldan
ayrı ses geliyordu.Saydığımız bele-
diyelerden Balçova Belediye
Başkanı bir otobüs dolusu kadınlı
erkekli grupla tören alanına
geldi.Önce kadınlar kendilerini yol
kenarına dizdiler, sonra "en büyük
başkan bizim başkan" sloganlarıy-
la Balçova Belediye Başkanı’nı
alkışladılar. İşte partililerin hataları-
na bir örnek… Genel başkan için
hazırlanan törende bir belediye
başkanı ortaya çıkıp kendisine
gösteri yaptırır mı? Tabi böyle
örnekler çok… Genel Başkan
Kılıçdaroğlu’nun  10 yıl önceki
vesikalık fotoğrafı büyütülüp poster
yapılmış, bu posterler Adnan
Menderes Havalimanı’ndan tören
alanına kadar dizilmiş. Bu kadar
sık aralıkla ve kalitesiz bir tasarıma
sahip posterlerin genel başkana,
partililere ya da daha da önemlisi

projeye katkısı ne olacak, merak
konusu… Bunun yanı sıra tören
alanında güpegündüz havai fişek-
lerin atılması, fişeklerin ses gürültü-
sü yaratmasından başka bir şeye
yaramadı. 

Gelelim Kılıçdaroğlu’nun karşı-
lanması ve tören yerine gelişine…
Sanıyorum ki Kılıçdaroğlu da parti-
liler tarafından yeterli kalabalığı
göremeyince şaşkına dönmüştür.
Buna rağmen renk vermeyen
Genel Başkan Kılıçdaroğlu bir
tarafında Büyükşehir Belediye
Başkanı Aziz Kocaoğlu, diğer
yanında CHP İzmir İl Başkanı Ali
Engin ile tören alanına gelirken
alkışlarla karşılandılar.
Kılıçdaroğlu partililerini selamlar-
ken il başkanının ise çevresine bir
sempati göstermeyişi dikkatleri
çekti. Sanki  partililer il başkanını
tanımıyor, il başkanı da partilileri
tanımıyor gibi bir tutum vardı.
Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun
konuşmasında birbirleriyle konu-
şan partililer  sessizliği bozarken
bir tören böyle disiplinsizlik ve cur-
cuna ile geçmiş oldu.

Şimdi CHP şapkasını önüne
koyup, düşünmelidir. ‘Bu disiplin-
sizlik neden; niye örgüt çalışması
yapılıp  ortak hareket edilmiyor?’
diye sormalıdır. İyi bir çalışma
yapılsa idi, aynı gün Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan’ın
Edremit’te yaptığı toplantıya katı-
lanlar kadar katılımcı İzmir’de de
toplanabilirdi. İşte CHP’nin organi-
zasyondaki disiplinsizliği ve ortak
hareket edemeyişinin örnekleri.
Diyoruz ki dost acı söyler!

Değerli okurlar, bu yazıda sizlere
ABD Hazinesi tarafından ihraç
edilen menkul kıymetlerin

2002-2011 yılları arasındaki gelişimini
ve dağılımını gösteren bir rapordan
seçtiğim bazı bilgileri aktarmak istiyo-
rum. Rapor 2012 yılının Nisan ayında
yayınlanmış ve bilgiler 30 Haziran
2011 tarihine kadar olan zamanı kap-
sıyor. Söz konusu rapora ve verilere
internet üzerinden erişmek mümkün(*).
Başlıkta kullandığımız bakkal defteri ise
malum, mahalle bakkalının veresiye
defteri. Yani bakkalın size verdiği vere-
siye mal karşılığı hesabınıza yazdığı
borcun yer aldığı defter. Burada mal
ABD tarafından çıkarılan tahvil oluyor. 

ABD Hazinesi tarafından yayınlanan
raporun ilk bölümünde yer alan ve
durumu net ve kısa şekilde özetleyen
tablodan derlediğimiz bir bilgiyi aktara-
rak başlayalım. ABD’nin 2004 Haziran
ayında 5,4 trilyonu uzun vadeli, 588
milyarı kısa vadeli olmak üzere 6 trilyon
dolar olan menkul kıymet portföyü
(borcu) 2011 Haziran ayında 11,561
trilyonu uzun vadeli, 878 milyarı kısa
vadeli olmak üzere toplamda 12,44
trilyon dolara ulaşmış. Yani %130’luk
nominal bir artış olmuş. Aynı dönemde
ABD ekonomisi nominal olarak %19
büyümüş. 

Bu durumu 1 numaralı tablodan da
görebiliriz. Tabloda ABD’nin GMSH ve
borç rakamları belli bir artış seyrini
takip ediyor, ancak bu artış borçlanma
sürecinde yükselen bir seyir izliyor. Bu iki
parametrenin büyüme hızlarına bakın-
ca (sağ eksen) borçluluk ve büyüme
2009 yılında negatif gelişme kaydet-
mesine karşın hemen ardından meşhur
parasal genişleme (quantitative easing)
ile birlikte borçluluk ciddi ölçüde artar-
ken büyüme rakamı da negatiften pozi-
tife yükseldiği görülmekte.  

ABD menkul kıymetler portföyünün yakla-
şık %61’lik kısmı 10 ülkeye ait. Bu listenin
en başında yer alan Çin ve Japonya söz
konusu 12,44 trilyon dolarlık portföyün
yaklaşık %27’sini ellerinde bulunduruyor. 2
ve 3 numaralı tablolarda sırasıyla en büyük
portföye sahip 5 ülke ve portföy büyüklük-
leri ile ilk 10’da yer alan ülkelerin toplam
ABD tahvil portföyünün yüzde kaçını elle-
rinde bulundurdukları bilgisi yer alıyor.

Raporda yer alan bilgiler-
den çıkarsadığımız bir
diğer ilginç bulgu ise
Çin’in ABD menkul kıy-
metler portföyüne yaptığı
yatırımın artış hızı.
Aşağıda yer alan 4 numa-
ralı grafik bunu net bir
şekilde ortaya koymakta.
2002 yılında yaklaşık 200
milyar dolan olan portföy
geçen dokuz yılda 1,73

trilyon dolara çıkmış. Tabii ki bugün
Çin’in ulusal döviz rezervinin 2,5 trilyon
doların üzerinde olduğunu da hatırla-
makta fayda var. 

Değerli okurlar, yukarıda açıklama-
ya çalıştığımız durum ilginç gelebi-
lir. Ancak söz konusu gelişmelerin
nedenlerini açıklamak mümkün. Bu
nedenlerin bir kısmı artık bilinmek-
te. Hemen bir bilgi daha verelim,
ABD sadece tahvil ihraççısı değil,
aynı zamanda diğer ülkelerin de
tahvillerini elde tutuyor ve bu tutar
da yaklaşık 6,5 trilyon dolar civarın-
da.
Tüm bu anlattıklarımızdan sonra
aklınıza bazı sorular gelebilir. Şöyle
ki: ABD söz konusu tahvillere ne
kadar faiz ödüyor? Elinde bulun-
durduğu diğer ülke tahvillerine ne
kadar faiz ödüyor? Yani kaçtan
borç veriyor, kaçtan borç alıyor?
ABD kökenli büyük yatırım bankala-
rının oluşturduğu sendikasyonlar
yoluyla sağlanan kredilerin
(ülke/kurum bazında) faizi nedir?
IMF ülkelere hangi faiz oranından
borç veriyor? Bu soruların yanıtları-
nı raporda kısmen bulmak müm-
kün, diğerleri ise araştırmayı daha
doğrusu biraz zahmeti gerektiriyor. 
Değerli okurlar, ABD’nin parasal
anlamda da rakipsiz bir küresel güç
olduğu aşikâr. Küresel para kontro-
lü büyük ölçüde ABD’nin elinde.
Diğer taraftan ABD ile yakın ve
büyük çaplı parasal ilişkide olan
ülkeler birbirleri ile karşılıklı bağım-
lılık (interdependency) ve bağlantı-
ları (interconnection) nedeniyle
daha büyük bir küresel risk oluştu-
ruyor. Bu ülkelerin herhangi birinde
meydana gelebilecek olası bir krizin
küresel yayılma etkisi çok kısa süre-
de kendini gösterebilir. Bu çerçeve-
de ABD veresiye defterinin yakından
takip edilmesi ve yorumlanması
gerekli. Sözümüz elbette öncelikle
ülkelerin ekonomi yönetimlerine,
büyük ve uluslararası bazda faaliyet
gösteren şirketlere (çok uluslular),
iktisatçılara, finansçılara velhasıl
kelam akademisyenleredir. Belki
merak etmişsinizdir, Türkiye bu bor-
cun ne kadarını elinde bulunduru-
yor? Söyleyelim, 43 milyar dolarlık
kısmını, yani  %0,35’ini. 
İLGİNÇ NOT:  İstatistiklerde iki
ülkenin ifade ediliş tarzı dikkatimi
çekti, paylaşayım: “12807 Turkey
(including Aegean Islands of Imbros
and Bozcaada (Tenedos))”. 11207
Greece (including the Aegean
Islands (Khios, Kikladhes, Evvoia,
Lesvos, Samos, Samothraki, etc.),
the Dodecanese Islands (and
Rhodes), the Ionian Islands, and
Crete).
(*) “Report on Foreign Portfolio
Holdings of U.S. Securities as of
June 30, 2011”, Department of the
Treasury, Federal Reserve Bank of
New York, Board of Governors of
the Federal Reserve System, April
2012.
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T
OBB Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu, dünyada FİFA ve
UEFA’nın bütün hakemlere,

‘futbolu güzelleştiren Ronaldo, Messi
gibi teknik kapasitesi yüksek oyuncu-
ları koruyun kollayın’ talimatı verdiğini
anlatarak “Türkiye’nin Ronaldo’su,
Messi’si Türk özel sektörü. Onun için
her fırsatta Türk özel sektörünü koru-
yup, kollayın” dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati
Yazıcıoğlu’na Türk özel sektörüne des-
tekleri için teşekkür eden TOBB
Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Sayın
Bakanımız hızlı çabuk, çözüm odaklı.
Masanın öbür tarafında olmasına rağ-
men, bizlerin sorunlarının çözümü için
uğraşmakta” dedi. Hisarcıklıoğlu,
“Gümrükte artık bekleme yok.
Bürokrasi yok. Herkes artık kendi
internetinden formu gönderip, malını
gönderecek. Bu yetkilendirilmiş
yükümlü ile nasıl uçağa binmeden uçuş
kartı alıyorsak, ihracat yapan bütün
kuruluşlar kendi işyerinde check- in
yapıp malını gönderecek. Yani ihracat
yaparken bekleme süresi kısaltılmış
olacak” açıklamalarında bulundu.

SEVKIYAT BAŞINA 861 LİRA TASARRUF
TOBB olarak kara gümrük kapılarının
modernizasyonunu yaptıklarını hatırla-
tan Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu: “Bu
modernizasyonun sonunda bekleme
süremiz yarı yarıya azalmış durumda.
Böylece Türk özel sektörünün cebine
giren para tam 410 milyon TL. Sayın
Bakanımızın TOBB ile birlikte yaptığı
bu operasyonla kazancımız bu. Bu
devrim niteliğindeki çalışmalarda Sayın
Bakanımızın payı büyük. Doğru yapılan
işi takdir etmemiz lazım.”

Gümrük ve  T icare t Bakanı Hayati
Yazıcı ise  Türkiye  ekonomis inin
kürese l ortamda 'güvenli liman' ola-

rak yatırımcıların ilgis ini çektiğini
söyledi. Bakanlık olarak hedeflerinin
Türkiye 'nin, ticare tin en kolay ve  en
güvenli yapıldığı ülke  olmasını sağla-
mak olduğunu be lirten Yazıcı, bu viz-
yonla gerçekleştirdikleri yeniliklerle
ihracatta gümrük beyanname işlem
süre lerinde  büyük mesafe ler aldıkla-
rını vurguladı. Beyannamelerin yüzde
75'inde  işleminin 1 dakikada tamam-
landığını ifade  eden Yazıcı, şöyle
konuştu: ''Bugün tanıtımını yaptığımız
'Yetkilendirilmiş Yükümlü Uygulaması'
gümrük hizmetleri alanında tüm dün-
yada en yeni uygulamalardan biridir.
Yetkilendirilmiş yükümlü uygulaması,
gümrükleme işlemleri için firmalarca
yapılan ortalama 954 lira masrafın
yüzde 90'ını ortadan kaldırıyor.
Böylece ticaret erbabı sevkıyat başına
ortalama 861 lira tasarruf sağlamak-
tadır. Türkiye 'nin her tarafında ithalat
ve ihracat işlemleri elektronik ortam-
da gerçekleştiriliyor.     

Gümrüklerde hedefimiz Türkiye 'nin
ticaretinin en kolay ve en güvenli
yapıldığı ülke olmasını sağlamak.'' Son
10 yılda Türkiye ekonomisinde önemli
dönüşüm gerçekleştirdiklerini belirten
Yazıcı, bu dönemde kamunun ekono-
mideki ağırlığını azaltarak, özel sektö-
rün önünü açtıklarını söyledi.  Yazıcı,
düzenlemeleri yaparken Türkiye 'nin
potansiyeline güvendiklerini dile  geti-
rerek, özel sektörü teşvik edecek ve
müteşebbislerin önünü açacak politika-
ları bundan sonra da uygulamaya
devam edeceklerini vurguladı. 

18 TANE HAPİS CEZASI KALKTI
İzmir’de vergi rekortmenleri ödül
töreni konuşmasında NACE sisteminin
yararlarına da değinen Hisarcıklıoğlu,
“Bugüne kadar ticaret sanayi envan-
teri yapma imkânımız yoktu. Bu NACE
ile birlikte sanayi ve ticaret envanteri
yapabileceğiz. Taleplerin eşleştirilme-

sinde, teşviklerde birçok alanda fay-
dası olacak. Herkes faaliyet alanını
kendi doldurdu. Bunlar tekrar bildiri-
lerek doğru mu diye soruldu. İtirazlar
değerlendirildi ve lis teler öyle oluştu-
ruldu” dedi.

Odaların Türk özel sektörüne katkı-
ları üzerinde de duran Hisarcıklıoğlu,
“Yeni Türk Ticaret Kanunu mevcut
haliyle yürürlükte olur ise bizim üstü-
müze büyük yük biniyor dedik. Sizlerin
çalışmasını hükümetimize götürdük. 30
saat toplantı yaptık. Hükümetimiz bunu
Meclis’e götürdü ve tüm partilerin
desteğiyle değişiklikler yapıldı. Bu
değişiklikler bize tam 6 milyar lira
kazandırdı. Cebimizden bu para çıka-
caktı. İşte  odalar ne iş yapıyor diyen-
ler var. Bunu bilmeleri lazım.
Odalarımız sayesinde üzerimize yük
binmeden kalkmış oldu. En önemlisi de
18 tane hapis  cezas ı kalktı” diye
konuştu.

Türkiye’ye yeni bir

Kolay ihracat dönemi başladı 

Babacan: “Tarihimizde
ilk defa iş gücünde
kadınlar üst sırada”
Başbakan Yardımcıs ı Ali
Babacan, Ege  Sanayicile r i ve
İşadamları Derneği’nin (ESİAD)
‘Kürese l Ekonomideki Ge lişme le r
ve  T ürkiye  Ekonomis i’ başlıklı
30. Yüksek İs tişare  Konseyi
T oplantıs ı’nda iş adamlarına
T ürkiye  ekonomis i hakkında
görüşle rini aktardı. Babacan,
T ürk ekonomis indeki gös te rge -
le rin iyiye  gitmeyi sürdürdüğünü,
bunun en açık kanıtının is tihdama
giren insan sayıs ının artışı oldu-
ğunu be lir tti. “İs tihdam artışına
baktığınızda son bir  yıl içinde
yüzde  49 e rkek, yüzde  51 kadın.
Yani ilk de fa tar ihimizde  iş gücü
piyasas ına gir işte  kadınlar  üs t
s ırada” diyen Başbakan
Yardımcıs ı Ali Babacan
T ürkiye ’nin kendi içinde  yaptık-
ları ile  birçok ülkeye  ilham kay-
nağı olduğunu vurguladı.
Babacan, bölgedeki ülke le re  bir-
çok alanda des tek ve rdikle rini
açıklayarak T ürkiye ’nin 2002
yılında yardım alan ülke  duru-
mundayken ekonomik re formlar
ile  yardım eden ülke  durumuna
ge ldiğini ifade  e tti. Krizin en
de rin anlarında bile  mali dis ip-
linden taviz ve rmedikle rini be lir-
ten; Babacan, sözle rini şöyle
sürdürdü: " 2 milyar  dolar  kredi
gönderdik Mıs ır 'a daha yeni.
Artık T ürkiye  yükse len donör
ülke le rden."


