
EKONOM
EKONOMİ MUHABİRLERİ DERNEĞİ YAYIN ORGANI tEMMUZ - aĞUSTOS - eYLÜL 2014 sAYI: 45

BİR AVUÇ KÖMÜR İÇİN,
 BİR ÖMÜR VERENLER

EN KARA FACİA

MODERN KÖLELİK
SİSTEMİ

TAŞERONLAR

TÜRKİYE
CUMHURBAŞKANI’NI
SEÇİYOR

KIŞ TURİZMİNDE
ÖZELLEŞTİRME
UMUDU

ALTIN KALEM
ÖDÜLLERİ

SAHİPLERİNİ BULDU

TÜRKİYE G-20
DÖNEM BAŞKANI

OLUYOR



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ihtiyac_Pratik_ilan_Tatil_210X297.pdf   1   9.06.2014   08:57



EKONOM 2014 | 3

Bir Ekmek Uğruna Giden Canlar…

Yüz karası değil, kömür karası

Böyle kazanılır ekmek parası… Orhan Veli,  Zonguldak şiirinin son dizesinde 
böyle anlatır madencilerin kara yazgısını…

13 Mayıs 2014 tarihinde, Soma’da yaşanan “Kara Facia”, 301 cana mal oldu. 
Kimisi kadere sığındı, kimisi de bu işin yazgısıdır deyip kestirip attı. Oysa, ya-
kın tarihimizde madenle anılan ülkelerde, ne böyle birşey yaşandı, ne de buna 
sebep olacak noktalar oluştu. 

Tüm bunların üzerine küstahça maden sahibi şirket, tazminat isteyen ailenin 
davasında vicdansızlıklarının, vahşiliklerinin savunmasını yaptı. 393 bin lira 
tazminat için “Felaketi özlenir hale getirecek kadar çok” deyip tehditkar dav-
ranma cüretini gösterdi. 

Helalleşerek evden çıkan ve bir daha geri dönmeyen 301 canın hikayesi ise 
yürek dağlayıcı… Gencini mi ararsınız, yeni baba olmuş ve olacakların hikaye-
sini mi?, Üniversitede okuyan çocuğuna bakmak için, ilerlemiş yaşına rağmen 
çalışanını mı?

Soma’daki maden denetiminin nasıl gerçekleştiğini ibretle okuduk. Böyle mi 
olmalı? 

Bu arada, medyanın Soma’daki yayıncılık anlayışı takdir gördü. Medyanın 
gösterdiği tavır, bundan sonrasında da aynı anlayışla devam eder.  

Atın Kalem Heyecanını Yaşadık…

Bu yıl, 6.sını düzenlediğimiz “Altın Kalem Ekonomi Muhabirleri Derneği 
Ekonomi Basını Başarı Ödülleri” töreni görkemli geçti. Başbakan Yardımcısı 
Ali Babacan’ın katılımı ile gerçekleştirdiğimiz törene, siyaset, bürokrasi, iş 
dünyası, gazeteciler ve EMD üyeleri katıldı.

Altın Kalem, ödül organizasyonunu bu yıl ilk kez gündüz gerçekleştirdik. 
Kutlamayı ise üyelerimizin ve meslektaşlarımızın katılımı ile gece yaptık. Özel-
likle, arkadaşlarımızın haber telaşı olmadan gönüllerince eğlenmesini istedik. 
Nitekim hem gündüz, hem gece programına geniş katılımın olması, EMD’nin 
sahip olduğu gücü göstermiştir.

Güven Tazeledik…

Bu arada EMD’nin 14. Olağan Genel Kurulu’nu Dernek Genel Merkezimizde 
gerçekleştirdik. Hülya Genç Sertkaya ve Murat Ovucu yerlerini, M.Erdinç Çe-
likkan ve Cenk Esen’e bıraktı. EMD Genel Kurulu’nda, yönetime yeni şube ve 
temsilciliklerin kurulmasında yetki verilirken, “Türkiye” ismi içinde, girişimlerin 
başlatılması kararı alındı. 

Kara yazgıların bir daha yaşanmaması dileğiyle, bayramınızı kutlar, herşeyin 
gönlünüzce olmasını dilerim…

Sevgiyle kalın,

Turgay TÜRKER

Kimisi kadere sığındı, kimisi 
de bu işin yazgısıdır deyip 
kestirip attı. Oysa, yakın 
tarihimizde madenle anılan 
ülkelerde, ne böyle birşey 
yaşandı, ne de buna sebep 
olacak noktalar oluştu.

BAŞYAZI
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BIR AVUÇ KÖMÜR IÇIN, BIR ÖMÜR VERENLER…

Tüm Türkiye, 13 Mayıs’ta Soma’da yaşanan maden faciasıyla derin bir üzüntü-
ye boğuldu. Türkiye, Soma’da yaşanan kazada, 301 canını kaybetti. Böylece 
bugüne kadar, 3 binden fazla insanını kömür karası madenlerde yitiren Türki-
ye’nin kara tablosuna maalesef, 301 maden işçisi daha eklendi. Soma maden 
kazası, Türkiye’nin gelmiş geçmiş en büyük maden faciası olarak tarihe geçti.

Soma’da kaybettiğimiz canlar hepimizin yüreğini dağladı. Ateş düştüğü yeri 
yakarken, biz de Ekonom olarak, yaşanan acıyı bir nebze de olsa paylaşmak 
istedik. Soma’da “Bir avuç kömür için, bir ömür veren” 301 işçimizin anısına, 
böyle kazaların bir daha yaşanmaması umuduyla, maden faciasını, Erdinç 
Çelikkan’ın haberi ve Cenk Esen’in izlenimleriyle mercek altına aldık.

Soma’daki maden faciasının ardından, Türkiye’nin gündemine giren taşeron 
sistemini İsa Yazar’ın haberiyle, sayfalarımıza taşıdık. İsa Yazar’ın haberine 
göre, Türkiye’de çalışma yaşamının en önemli sorunlarının başında gelen 
taşeronlaşma, iş kazalarını tetikliyor ve iş kazalarında günde ortalama 4 kişi 
hayatını kaybediyor, 6 kişi de çalışamayacak derecede sakatlanıyor. 

Türkiye, cumhuriyet tarihinde ilk kez ‘’Cumhurbaşkanı’’nı seçmek için, sandık 
başına gidecek. Türk Halkı, 10 Ağustos’ta sandıkta  oy kullanacak.  Cumhur-
başkanının ilk turda seçilmemesi halinde ise ikinci tur 24 Ağustos’ta yapıla-
cak.  Bu sayımızda, cumhurbaşkanlığı seçimini Taylan Erten’in yazısı ve Buket 
Güven’in haberiyle sayfalarımıza taşıdık.

Tarım Reformu’nun yürürlüğe girmesinin ardından,  Gıda, Tarım ve Hayvan-
cılık Bakanı Mehdi Eker, Ercan Baysal’ın konuyla ilgili sorularını Ekonom için 
yanıtladı.  Eker, Tarım Reformu ile arazilerin bölünmesinin önlenmesinin ve 
böylelikle her yıl yaklaşık ‘’17 milyar lira’’ tasarruf sağlanmasının hedeflendiği-
ni söyledi. 

Türkiye, Aralık ayı itibariyle G-20 Dönem Başkanlığı’nı devralacak. Mustafa 
Seven, konuyu mercek altına alırken, Türkiye’nin dönem başkanlığındaki 
önceliği, daha yüksek kalkınma hızı için, daha çok yabancı sermaye olacak. 

Günümüzde internet, hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Tamer 
Toğanaş, İnternet Geliştirme Kurulu Başkanı Serhat Özeren ile konuyla ilgili 
yaptığı ropörtajda, internetin hayatı yeniden şekillendirmesini, Türkiye’nin du-
rumunu ve internet kullanımında  dikkat edilmesi  gereken hususları masaya 
yatırdı. 

Yeni sayımızda, Seda Gök, akşamların vazgeçilmezi haline gelen dizileri 
mercek altına altı. Türkiye’deki dizi sektörünün durumunu ve ihracata yaptığı 
katkıyı ortaya koydu. Murat Demircan ise haberinde, Türkiye İhracatçılar Mec-
lisi’nde yapılan seçimler sonucunda yenilenen ve ihracatı 500 milyar dolara 
taşıyacak yeni kadroya yer verdi. 

Sahip olduğu kış sporları altyapısıyla, uluslararası şampiyonalara ev sahipliği 
yapacak düzeye gelen Erzurum’daki tesislerin özelleştirme sürecini, Gamze 
İspirli ele alırken, Vahide Emel Yanık da haberiyle , yöresel ürünlerin ekonomi-
ye kazandırılması gerektiğine işaret etti. Yanık’ın haberine göre, yöresel ürün 
bakımından çok zengin olan Anadolu topraklarında, coğrafi işaret alabilecek 
2 bin 500 civarında ürün bulunurken, Türkiye’de 178 coğrafi işaretli ürün 
bulunuyor.

Yeni sayımızda buluşmak üzere…

Sevgiyle Kalın

Güliz DEMİRCAN YÜCEL

Türkiye, Soma’da yaşanan 
kazada, 301 canını kaybetti. 
Böylece bugüne kadar, 3 
binden fazla insanını kömür 
karası madenlerde yitiren 
Türkiye’nin kara tablosuna 
maalesef, 301 maden işçisi 
daha eklendi.

EDİTÖRDEN
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Yazı: ERDİNÇ ÇELİKKAN
Fotoğraf: RAŞİT AYDOĞAN

Türkiye, 13 Mayıs 2014 günü Soma’dan gelen acı 
haberle sarsıldı. Soma kömür sahasında yaşanan kaza 
sonucunda, hayatı 
pamuk ipliğine 

bağlı olan 301 madenci, 
hayatını kaybetti. Nere-
deyse tek geçim kaynağı 
kömür olan Soma’da, 
yaşanan acı olayla tüm 
Türkiye, bir anda Soma’ya 
kilitlendi. Ancak saatler 
geçtikçe, başta ocak 
önündeki ailelerle birlikte, 
tüm ülkenin umutları da tükenmeye başladı. Zamanla facianın 
büyüklüğü, daha net şekilde gün yüzüne çıktı. Soma’da 301 iş-
çiye mezar olan maden kazası, aynı zamanda Türkiye tarihinde, 
madenlerde yaşanan en büyük facia olarak da kayıtlara geçti.

Biz de Ekonom olarak, Soma’da “Bir avuç kömür için bir 
ömür veren” 301 işçimizin anısına böyle kazaların bir daha 
yaşanmaması için, “kömür karası” faciayı, tüm detaylarıyla 
mercek altına aldık. Türkiye’yi yasa boğan olay, kömür made-
ninde vardiya değişimi sırasında yaşandı. İlk belirlemelere göre, 
787 işçinin bulunduğu madenin girişinin yaklaşık 400 metre 

altında yangın çıktı. Olayın 
ardından, madenin çıkış kısmına 
yakın olan işçiler dışarı çıkmayı 
başardı.  Ancak 301 işçi yangın 
nedeniyle, yer altında mahsur 
kaldı. Yangının etkisiyle maden 
ocağı, bir anda karbon monoksit 
gazıyla doldu. Yangın nede-
niyle, ocaktaki elektrikler de 
kesilince, madendeki asansörler 
çalışmadı. Kazanın ilk dakika-
larında, profesyonel olmayan 

ekipler, madendeki işçileri kurtarmak için seferber oldu. Olayın 
duyulmasının ardından, Zonguldak’taki profesyonel ekipler de 
Genelkurmay Başkanlığı’na ait bir uçakla anında bölgeye hare-

Soma’da 301 işçiye mezar olan maden 
kazası, aynı zamanda Türkiye tarihin-
de, ‘’madenlerde yaşanan en büyük 
facia’’ olarak da kayıtlara geçti.

EN KARA FACİA…
BİR AVUÇ KÖMÜR İÇİN, BİR ÖMÜR VERDİLER 
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ket etti. Kazadan şans eseri kurtulan madenciler, hastanelerde 
tedavi altına alındı. Daha sonra, işçilerin mahsur kaldığı gale-
rilere oksijen pompalanmaya başlanırken, madenden cansız 
bedenleri çıkarılan işçilerin cenazesi ise Soma’daki soğuk hava 
deposuna kaldırıldı. Hafızalarda kamyonların üzerinde üst üste 
götürülen tabutların kaldığı olaydan sonra, yapılan otopsilerde, 
işçilerin birçoğunun karbon monoksite bağlı zehirlenmeden 
hayatını kaybettiği açıklandı. Böylece bugüne kadar, 3 binden 
fazla insanını kömür karası madenlerde yitiren Türkiye’nin, kara 
tablosuna maalesef, 301 maden işçisi daha eklendi.

Soma Kömür İşletmeleri’nden olaydan iki gün sonra yapılan 
açıklamada, “Ne yazık ki işletmemizde mühendislik ve teknik 
olarak bugüne kadar görülmeyen ve açıklanamayan yangın 
vuku bulmuştur. Her türlü emniyet tedbirinin alınmasına rağ-
men, normal şartlardan daha hızlı bir şekilde yayılan yangının 
nedeni, detaylı incelemeden sonra anlaşılabilecektir” denildi. 

Soma Holding Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gürkan ise tepki 
çeken basın toplantısında kazayı, tespit edilmesi mümkün 
olmayan kızışma sonucunda, kömürün tutuşmasına bağladı.

Soma’daki feci kazada 301 işçinin ölümü, madenlerde 
yaşanan iş güvenliği sorunlarını ve ihmaller zincirini de ortaya 
çıkardı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı müfet-
tişler ve savcılık, madende incelemeler yaptı. Ölen maden-
ciler için, üç günlük ulusal yas ilan edilirken, ihmali olanlar 
hakkında yasal süreç başlatıldı.  Madenle ilgili kapatma 
kararına rağmen, geride sadece babasını kaybeden gözü yaşlı 
çocuklarla, eşinin ve oğlunun bir daha geri gelmeyeceğini 
bilen çaresiz annelerin yürek burkan görüntüleri kaldı. 

Olayın ilk dakikalarından itibaren Türkiye, bir taraftan ma-
dendeki işçilerin canlı çıkarılmasını beklerken, bir taraftan da 
facianın boyutlarını tüm yönleriyle tartışmaya başladı. “Kara 
faciayla” beraber madenlerdeki denetim eksikliği, dayıbaşı 
düzeni, taşeronlaşma ve rödovans sistemi en çok eleştirilen 
başlıklar oldu. 

KAZA MI, KADER Mİ, CİNAYET Mİ?

Uzmanların kazayla ilgili ilk tespitlerine göre, madendeki 
facia, kömür kızışmasından meydana geldi. Bazı iddialara 
göre, ocakta yıllık kapasitenin çok üstünde kömür çıkarılma-
sı, faciaya yol açan en büyük neden olarak gösterildi. Olay 
kimine göre “kaza”, kimine göre “kader”, çoğu kişiye göre 
de “cinayet” olarak nitelendirildi. İşçilerin gaz maskesinin 
olmadığı, olanların da gereken standartları taşımadığı dillen-
dirildi. Madenin güvenlik ekipmanları açısından yetersizliği 
tartışılırken, dünyada kullanılan ancak, Türkiye’de zorunlu 
olmayan kaçış/yaşam odasının bulunmamasının can kaybının 
artmasında etkili olduğu iddia edildi.

HEM TAŞERONLUK HEM BASKI VAR

TMMOB Maden Mühendisleri Odası İkinci Başkanı Can 
Doğan’a göre, Soma’daki madende resmen olmasa bile, ta-
şeron uygulaması vardı. 301 işçinin göz göre göre ölümünü, 
taşeronluk sistemine bağlayan Doğan, madende olay sırasın-
da yüzlerce işçinin çalıştığını dile getirdi. Doğan’ın taşeronluk 
sistemiyle ilgili verdiği şu bilgiler, yer altındaki karanlık ve içler 
acısı durumun da özeti oldu: 

 “Oradaki işçiler, yaptıkları üretime bağlı olarak ücret artı 
prim alıyorlar. Her madencinin başında ‘işçi çavuşları’ var. Bu 
kişiler, mühendisten sonra gelen çalışanlar. En çok deneyimi 
olan kişilerden seçiliyorlar. İşçi çavuşları, madenin de amirleri 
konumundalar, işçilere ağabeylik yapıyorlar. Orada bu yön-
temle fiili olarak bir taşeron uygulaması var ama, yasal olarak 
bir uygunsuzluk görünmüyor. Bu, SGK kayıtlarının incelen-

mesiyle ortaya çıkabilir. İşçilerin çoğu zaman birbirinden haberi 
olmuyor. Her işçi, başındaki işçi çavuşlarıyla farklı bir bölüme 
yönlendiriliyor, bu da risk yaratıyor. Eğer soruşturma derinle-
şince bir taşeronluk tespit edilirse, Alt İşveren Yönetmeliği’ne 
göre, asıl işveren de alt işveren de ortaklaşa sorumlu olacaklar. 
Yani kimse bu durumdan yırtamayacak.”

Maden-İş Sendikası’nın deneyimli eski bir yöneticisi de So-
ma’daki kazanın, hızlandırılan kömür yardımlarından kaynak-
landığını iddia etti. Kömür yardımlarının yaz aylarında yapıldığı-
na dikkat çeken yetkili, şu iddialarda bulundu:

‘’Yazın dağıtım yapılacağı için, bunlar işi yetiştiremedi. Bu yüz-
den, sürekli üretim artışı yapıldı. Vardiyalarda durmak diye bir 
şey mümkün değil. Bir insanı makine gibi çalıştırmaya kalktılar. 
Ne ölçüm, ne denetim hiçbir şey yapılmadı. Yeter ki kömür 
çıksın. Adamları neredeyse günde 12 saat çalıştırıyorlar. Eski 
imalattaki kömürün yanmaması için, tedbir almak zorundası-
nız. Kömürü ya göçertirsiniz ya da içini kömür tozu ve suyla 
doldurursunuz.  Ama adamlar bunu da yapmıyorlar çünkü, 
aceleleri var.”

KAPAK HABER

SOMA KÖMÜR SAHASINDA YAŞANAN KAZA 
SONUCUNDA, HAYATI PAMUK İPLİĞİNE BAĞLI 
OLAN ‘’301 MADENCİ’’  HAYATINI KAYBETTİ.
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TAŞERONLUK BAŞTAN AŞAĞI DEĞİŞİYOR  

Olayın ardından harekete geçen hükümet ise yeni acıların 
yaşanmaması için, taşeronluk sistemini baştan aşağı değiştiren 
düzenlemeyi, Meclis Başkanlığı’na gönderdi.  Düzenlemeyle 
özellikle maaş, kıdem tazminatı ve izin sorunu yaşayan taşeron 
işçilerin sıkıntıları bitirilecek. Taşeronluk uygulamasının kanuna 
aykırı kullanılması halinde, taşeron işçilerine ödenecek ücret 
ve sağlanacak diğer sosyal haklar, asıl işverenin emsal işçisine 
veya benzer işi yapan işçiye ödenen ücret ve sağlanan sosyal 
haklardan az olamayacak. Böylece taşeron işçi, asıl işi yapan 
kadrolu eleman ile aynı maaş ve haklara sahip olacak. 

İşverenler, taşeron şirketlere iş vermeleri halinde, bunların 
işçilerinin ücretlerinin ödenip ödenmediğini ,işçinin başvurusu 
üzerine veya resen kontrol etmekle yükümlü olacak. Varsa 
ödenmeyen taşeron işçi ücretleri, taşeron şirketin hak edişle-
rinden kesilerek, işçilerin banka hesabına yatırılacak.

Özel sektör de yanında çalıştırdığı taşeron işçinin maaşının, 
tam yatırılmasından sorumlu olacak. Taşeron işçilerin kıdem 
tazminatları da maaşları gibi, devlet güvencesi altına alınacak. 
Taşeron şirket değişse bile, izin süresi, o işçinin çalıştığı kurum-
daki toplam süreye göre hesaplanacak. Alt işverenlere kanuna 
aykırı iş verilmesi veya düşük ücrette taşeron çalıştırması gibi 
hallerde, hem işverene, hem taşeron şirkete, hem de işveren 
vekillerine her bir işçi için ‘’2 bin lira’’ para cezası verilecek.

TAHLİSİYECİYE DENEYİM ŞARTI

Kömürün kendiliğinden yanmasını önlemeye yönelik tedbirlere 
ağırlık verilmelidir. Elektromekanik mühendis ve daimi işçiler-
den tahlisiyeci yetiştirilecek, bayram tatillerinde çalışanlardan 
en az 12 kişi tahlisiye eğitimi görmüş olacak ve muhtemel 
olaylar için hazır bulundurulacaktır.

Yangınlı panolar birbirleriyle irtibatlandırılmamalıdır. Kömürün 
kendiliğinden kızışması takip edilmeli, içten yanmalar önlen-
melidir. Patlamalara ve patlamaların yayılmasına karşı önlemler 
artırılmalıdır. Galeriler için otomatik yangın söndürme teçhizat-
ları temin edilmelidir. Rapor defterleri, usulüne uygun olarak 
tutulmalıdır.

İNCELEMEDEN İMZA ATMAYIN

İş yeri ve ocak denetimlerinin işyeri amirleri tarafından, daha 
sıkı denetlenmelidir. İş yeri amirlerinin,  iş kazası raporlarını 
titizlikle incelemeden imzalamamaları gerekir.”

Maden Şehitleri Aileleri Dayanışma Derneği Zonguldak Şube 
Başkanı Ayhan Gökgöz’e göre, şehirde kazalara tanık olan 
aileler kendi imkanlarıyla psikoloğa gidiyor. Herkesin cebinde 

Olaydan sonra, Türkiye Taş Kömürü Kurumu’nun (TTK) 
Soma’daki maden kazasının öncesinde , “büyük acıla-
rın yaşanmaması için” maden güvenliği konusunda, 23 
sayfalık bir genelge yayınladığı da ortaya çıktı.  Yangına, 
patlamaya, göçmeye karşı tüm riskleri ve alınması 
gereken önlemleri tek tek sıralayan TTK,  “Kömür 
kızışmasını önleyin, ahşap tahkimat kullanmayın, içten 
yanmaya dikkat edin” uyarısı yaptı. TTK’nın genelgesi, 
Soma’daki facianın göz göre göre geldiğini de tüm çıp-
laklığıyla gösterdi. İşte TTK’nın olası maden facialarının 
önüne geçilmesi için yaptığı çarpıcı uyarılar:

‘’Yeraltında açık tutulması gereken her yerde, tavan 
kendini taşıyacak kadar sağlam olmadıkça tahkimat ya-
pılması zorunludur. Ayak gerisinde göçmeye terk edilen 
yerlere, kesinlikle girilmeyecektir. Bu kısımları kesmek, 
dinamitlemek ve göçertmek işi, bu işte eğitilmiş ustalar 
tarafından yapılacaktır. Eski çalışmalarda tahkimatın 
yetersiz kalabileceği göz önüne alınarak, daha sık 
kontrol ve titiz takip edilerek, göçük oluşmasına imkan 
verilmemelidir. Ocak havası içerisinde bulunan gazlar, 
yangın ve patlama riskini de birlikte taşır. Bu nedenle, 
gaz değerleri yasal sınırlar içinde kalacak şeklide hava-
landırma yapılmalıdır. 

Atmosferik basınç değişmeleri sürekli takip edile-
cektir. Atmosfer basıncı düşmelerinde ocakta metan 
gazı artışı dikkatle takip edilmelidir. Grizu birikintileri, 
basınçlı havayla dağıtılmamalıdır. Acil durumlarda kaçış 
için, işçilere uygun koruyucu gaz maskeleri verilmeli, 
kullandırılması sağlanmalıdır. Degaj olasılığı bulunan 
alanlarda her vardiyanın en az iki defa gaz kontrolü 
yapılmalıdır. Degaja müsait yerlerde çalışanlar, oksijenli 
ferdi kurtarıcılar (OFK) ile donatılmalıdır. Yangına müsait 
panolar müstakil olarak havalandırılmalıdır. Ocağa giren 
tüm elektrikli cihazlar, anti grizu özellikte olmalıdır. 
Tavan taşı kırılmaları sırasında çıkan kıvılcımlar, taşların 
sürtünmesi, metallerin taşa sürtünmesi, metalin metale 
sürtünmesi, ani degaj ve boşalmalar sırasında çıkacak 
ani gaz püskürmelerinin bir infilaka dönüşmemesi için, 
otomatik olarak elektrik devresi kesilmelidir.

AYLAR ÖNCE UYARI YAPILMIŞ 
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psikolojik destek ilaçları taşıdığına dikkat çeken Gök-
göz, Kozlu’da kazadan kurtulan 25 işçiden biriydi. 20 
yıldır madende çalışan Gökgöz, arkadaşlarının gözü 
önünde can verdiğini söyleyerek, şöyle konuştu:

“Kazalardan sonra hiçbir şey değişmedi. Madenciler 
için hiçbir şey yapılmadı. Belediye 8 işçi arkadaşımın 
ailesine,  beşer bin lira para yardımı yaptı. Kazadan 
sonra bin 500 lira maaş bağlanacağını söylediler ama 
620 liralık maaş bağladılar. Bu Allah’tan reva mı? ‘Her 
desteği sağlıyoruz’ diyorlar ama hiçbir şey yapmadılar. 
Bize psikolojik destek bile vermediler.

Kazadan sonra ocağın içinde kalp krizi geçirdim. 
Bizim canlarımız gitti, şimdi canlarımız aç. Can 
dediğimiz şey, bu kadar ucuz olmamalı. Kozlu’da bir 
arkadaşımı, elleri dua ederken öylece kalmış şekil-
de madenden çıkardık. Soma’da da iki işçimizin bu 
şekilde çıkarıldığını gördüm. Soma’daki acıyı yürekten 
yaşıyoruz.”

Kozlu’daki kazadan şans eseri kurtulan 35 yaşında-
ki Hayrettin Dağkıran da madende yaşadıkları anı 
anlatırken gözleri doldu. Halen iş göremezlik raporu 
nedeniyle, madene inmediğini söyleyen Dağkıran, bir 
çanta ilaçla gezdiğini kaydetti. Kozlu kazasından sonra 
geçici hafıza kaybı yaşadığını ve tek sevincinin kaza-
dan iki ay sonra dünyaya gelen oğlu olduğunu dile 
getiren Dağkıran, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:

SOMA’DA ACI, HATIRA KALIR

‘’Buradaki işçi arkadaşlarım Soma’dan sonra korku ve stres 
yaşadılar. Ancak Soma da tıpkı Kozlu gibi acı bir hatıra olarak 
kalacak gibi görünüyor. Bazen arkadaşlarımı ziyaret etmek 
için madene gidiyorum, orada yaşadıklarımı hatırlıyorum ve 
kendime ağlıyorum. Madene çalışmak için gitsem bile belki 
korkumdan giremeyeceğim. Kurtulan işçilerin yüzde 90’ının 
kafasında da bu tereddüt vardır. Ama buranın insanı alışkın, 
madene girdikten sonra risk aklına gelmiyor. Elimden geldiğin-
ce oğlumun okumasını istiyorum. Madenci olmasını istemiyo-
rum. Maden zifiri karanlık, ama nereye dönersek orası aydınlık.  
301 işçi ailesinin hayatı karardı. Işık bizim hayatımız, bir sönse 
duvarlara sürtünerek yol bulmak zorunda kalırız.”

Kozlu’daki kazada eşini kaybeden 35 yaşındaki Çiğdem Arslan 
ise faciadan sonra 3 çocuğunu tek başına büyütmek zorunda 
kaldı. “Soma’daki aileler ne yaşadıysa aynısını burada yaşadık” 
diyen Arslan, aradan geçen 1.5 yıllık zamanda sosyal anlamda 
hiçbir şey yapılmadığını iddia etti. 

SADECE 6 BİN LİRA ALDIM

Arslan, ‘’Ne arayan, ne soran oldu, başsağlığı bile dilemediler. 
Kazadan sonra sadece belediyeden 5 bin lira para aldım. 1 mil-
yar lira da valilik verdi. Başsağlığı bile dilemediler. Bu ortamda 
nasıl verimli bir anne olabilirim?  Çocukların üçünün de psiko-
lojisi bozuldu. Hiçbir şekilde yardım edilmedi. Mahkemeler hala 
devam ediyor. Daha tazminatlar bile belli olmadı. Lafa gelince 
eşlerimize ‘şehit’ diyorlar. O zaman neden şehitlik hakkından 
yararlandırmıyorlar? Soma’dakilerle kömür kardeşiydik, şimdi 
kan kardeşi olduk.”

Eşi ve çocuğuyla Gölcük depremini yaşayan Remziye Kadıoğ-
lu’nun peşini kötü kader Zonguldak’ta da bırakmadı. Kadıoğlu, 
“Gölcük’ten geldik eşimi madende kaybettim, mahvoldum. 
Çoğu madenci yakını 600 lira maaşla geçinmeye çalışıyor. 
Soma’da hayatını kaybeden 6 arkadaşımız, burada iş bulama-
dıkları için oraya gittiler” diye konuştu. 

KAN PARASI VERİLİYOR

Madenci bir aileden gelen TMMOB Kadın Kurulu Üyesi ve 
İş Güvenliği Uzmanı Şükran Kırömeroğlu da madenlerde 
hayatını kaybeden işçilerin şehit  statüsüne alınması gerektiğini 
belirterek, “Karadon kazasıyla ilgili yedinci kez bilirkişi raporu 
hazırlanıyor. Tazminat ve sosyal haklar ne olacak, hiçbiri belli 
değil. Devletin ayrım yapmaması gerekiyor. Bazı yerlerde dava 
açılmadan kişilerle anlaşma yapılıyor, buna da kan parası denili-
yor. Zonguldak’ta TTK, özel sektör ve kaçak ocak olarak, üç tip 
işçi var. Zonguldak civarında, 2 bine yakın kaçak ocak olduğu 
söyleniyor. Bu ocaklarda kadın, çocuk fark etmeden ailece 
çalışılıyor. Şartlar iyi olduğu için, TTK iş ilanı verince  40 bin kişi 
başvuruyor ama özel sektör adam bulamıyor.”

Soma’da 301 işçinin öldüğü facianın acısı, en çok 
bugüne kadar 5 bin işçisini madenlere kurban veren 
Zonguldak’ta hissedildi. Türkiye, Soma madencilerine 
ağlarken, Kozlu’da 7 Ocak 2013’te, 8 işçinin grizu patla-
masında can verdiği madencilerin aileleri ise unutuldu.

Soma’daki acıyla sarsılan madenci kenti Zonguldak’ta-
ki acılı aileler, aradan geçen bunca zamana rağmen, 
hiçbir sosyal haktan yararlanamadı. Türkiye Taş Kömürü 
Kurumu’nun (TTK) kömür üretimini dört kat azaltması 
nedeniyle, kentte işsizlik sorunu yaşanırken, şehirden 
2 bine yakın işçinin özel madenlerde çalışmak için 
Soma’ya gittiği söyleniyor. Soma’dan gelen maden 
şirketlerinin, kahve kahve dolaşarak işçi aradığı şehirde, 
birçok aile çocuklarına “madeni bırak gel” baskısına 
başladı.

ONLAR UNUTULDU

KAPAK HABER
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YAŞAM ODASI, ÖLÜM ODASI OLUR  

Bu arada, Soma’da yasal zorunluluk olmadığı için kullanılma-
yan kaçış/yaşam odası, madenlerin en hayati tedbirleri arasında 
sayılıyor. İşçilerin ilk sığınacağı yer olan kaçış odaları, 40 kişiye 
kadar koruma sağlayabiliyor. Odalarda su, yiyecek, oksijen, 
sağlık çantası ve telefon gibi hayati ihtiyaçlar bulunuyor. Kaçış 
odasına sığınanlar, 30 günün üzerinde hayatta kalabiliyor. 
Şili’de 33 işçinin hayatta kaldığı kaçış odası zorunluluğuna dik-
kat çeken uzmanlar, “Soma’da kaçış odası olsaydı, işçilerimiz 
hayatta olurdu” bilgisini veriyor. 

Yaşam odalarıyla ilgili kriterlerin belirlenmesini isteyen ithalatçı 
bir firma yetkilisi, “Bunu yapamazsak merdiven altı üretimler 
ortaya çıkar. Kriter olmazsa, yaşam odaları ölüm odasına dönü-

şür” dedi. Türkiye’de bazı yerlerde elektrik ve hava bağlantısı 
olmayan standart dışı üretimler olduğunu belirten yetkililer, şu 
bilgileri paylaştılar:

“Yaşam odaları zorunlu olursa bununla ilgili tüm kriterlerin 
belirlenmesi gerekir. Prefabrik üretim yapan firmalardan telefon 
geliyor. Birçok prefabrik üretim yapan firma, kaçış odası nedir 
diye bize soruyor. Mesela, Küre’deki yaşam odası standart dışı, 
yerli üretimle kuruldu. Bunun hem sabit, hem hareketli olanları 
var. Kömür madenlerinde hareketli olanların kullanılması gere-
kiyor. Yaşam odalarının Türkiye’de üretimi yok, ancak standart 
dışı üretimler yapılıyor. Bunların da elektrik ve hava bağlantısı 
bulunmuyor. Bu gibi üretimlerin, patlama ve göçük durumun-
da hiçbir anlamı kalmıyor. Zorunluluk gelirse, başka firmaların 
üretime geçeceğini düşünüyoruz.

OSTİM’DE MERDİVENALTI ÇIKAR

Eğer standart dışı üretim yapılırsa ve yasal olarak kriterler 
belirlenmezse, yaşam odaları ölüm odalarına döner. İşçiler 
olası bir olumsuz durumda içine sığınırsa toplu ölümler yaşanır. 
Dünyadaki madenlerde atex (alev sızdırmaz) malzemeler 
kullanılıyor. Ancak Türkiye’de, bunun kullanıldığı maden sayısı 
çok az. Arayanlar bize, yaşam odalarıyla ilgili oksijen dön-
güsünü soruyor. Çalışma prensibiyle ilgili sorular geliyor. Bir 
yaşam odası, kişi sayısına bağlı olarak, ortalama 200 bin liraya 
çıkıyor. Eğer Soma’da 2 trilyon lira yatırım yapılsaydı bu kadar 
işçi hayatını kaybetmeyecekti. Eğer hükümet, teknik detayları 
belirlemezse, OSTİM gibi yerlerde konteynerler merdivenaltı 
üretimle yapılacak.”

Soma’daki maden faciası, akıllara Türkiye’nin geçmişte 
yaşadığı büyük maden kazalarını getirdi. Türkiye’de 
1941 yılından bugüne kadar, yeraltında 3 binin üzerinde 
maden işçisi hayatını kaybederken, yaklaşık 373 bin 
kişi de yaralandı. Türkiye, bu acı tabloyla ölümlü maden 
kazalarında dünyada ilk sıralarda yer aldı.

EN ÇOK ÖLÜM GRİZUDAN

Meclis Maden Sorunlarını Araştırma Komisyonu Rapo-
ru’na göre, 1875 yılında gerçekleşen Anadolu’daki ilk 
maden kazasında, 1 kişi hayatını kaybetti. 1941 öncesi 
ölümleri de tahmini olarak ele alan komisyon, ma-
denlerde ölen işçi sayısının 4 binin üzerinde olduğunu 
düşünüyor. Rapora göre, büyük maden kazalarında ilk 
sırada grizu patlaması yer alıyor. Maden ocaklarında 
bugüne kadar yaşanan faciaların en büyüğü ise Zon-
guldak’ta meydana geldi. 

Maden kazalarında 1942 yılında 108 işçi, 1947 yılında 
121 işçi, 1955 yılında 122 işçi, 1983 yılında da toplam 
145 işçi madenlerde hayatını kaybetti. Türkiye’de en 
fazla iş kazası madenlerde ve taş ocaklarında yaşandı. 
İşte son yıllarda Türkiye’de en çok ölümün yaşandığı 
maden kazaları:

• TTK Armutçuk, 7 Mart 1983 - 103 ölü 

• TTK Kozlu, 10 Nisan 1983 - 10 ölü

• TTK Kozlu, 31 Ocak 1987 - 8 ölü 

• TTK Amasra, 31 Ocak 1990 - 5 ölü 

• Yeni Çeltik, 7 Şubat 1990 - 68 ölü

• Kozlu, 3 Mart 1992 - 263 ölü

• Yozgat Sorgun, 26 Mart 1995 - 37 ölü

• Erzurum Aşkale, 8 Ağustos 2003 - 8 ölü 

• Karaman Ermenek, 22 Kasım 2003 – 10 ölü

• Kastamonu Küre, 8 Eylül 2004 - 19 ölü

• Kütahya Gediz, 21 Nisan 2005 - 18 ölü

• Balıkesir Dursunbey, 2 Haziran 2006 - 17 ölü

• Bursa Mustafakemalpaşa, 10 Aralık 2009 - 19 ölü 

• Zonguldak ,17 Mayıs 2010 - 30 ölü

• Kozlu, 8 Ocak 2013 - 8 ölü

73 YILDA 3 BINDEN FAZLA ÖLÜM

Soma Eynez bölgesindeki maden, Soma Kömür İşlet-
meleri A.Ş. tarafından, Eylül 2009’da Ciner Grubu’ndan 
alındı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 
açıklanan bilgilere göre, Soma Kömür İşletmeleri, 2012 
ve 2013 yılında ikişer kez, 2014 yılında ise dört gün, iş 
sağlığı ve iş güvenliği yönünden teftiş edildi. Yapılan 
denetimlerde mevzuata aykırı bir durum olmadığı 
belirlendi. İşyerinde 25 Temmuz 2013’ten bu yana, 9 
iş güvenliği uzmanı ve 3 işyeri hekimi çalıştığı belirtildi. 
Ancak bu “göstermelik” teftişler nedeniyle Soma, 301 
işçiye mezar oldu.

DENETIMDEN GEÇMIŞTI
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Yazı: CENK ESEN
Fotoğraf: RAŞİT AYDOĞAN

Üşümesinler diye çocuğunu ardında bırakıp metrelerce 
yerin altına inen, ocaklarda aşlar pişsin diye bir lokma 
kazancının peşinde koşanlardı onlar… Her gün evin-
den çıkarken “ya geri dönemezsem” diye annesinden, 

babasından, eşinden helallik isteyen, çocuklarına uzun uzun 
bakanlardı…

Ne zor, ne çileli işti madencilik. Her sabah belki mezarın olacak 
madene girmek ve sevdiklerini ardında bırakmak... Ya geride 
kalanlar, onların işi kolay mı? Düşünün ki eşinin, oğlunun ya da 
babasının bir kazadan ölü mü, yoksa yaralı mı çıkacağı haberini 
bekleyerek geçen saatler. Ailesini kimseye muhtaç etmemek 
için, kömür tozunun karasına, alın terinin akını akıtanlardı onlar. 
Onlar, kömür uğruna hayatını hiçe sayan, sevdiklerini geride 
bırakanlardı… 

Türkiye’nin 13 Mayıs’ta Soma’dan gelen haberle adeta ciğeri 
yandı. Madencilik tarihinin en büyük kazasıyla karşı karşıya 
kalan Türkiye, yaşanan büyük acı rakamlara sığmasa da 301 
canını kaybetmişti.

Türkiye, her acıda olduğu gibi bir kez daha tek yürek oldu. 
Soma’nın acısı dalga dalga tüm yurda yayıldı. Devletin zirvesi, 
ilgili kurumları, özel sektör, spor ve sanat dünyasının önemli 
isimleri, ya Soma’ya gelerek ya da oldukları yerde ellerinden 
gelen ne varsa seferber etti.

Ama yaşanan tarifsiz acıyı dindirmek mümkün olmadı.

Kazanın ertesi günü sabahın ilk saatlerinde, ocağın girişinde, 
yani acının en derin yaşandığı yerdeydim. Kurtarma ekiplerinin 
koşuşturmalarına, madenci yakınlarının çaresiz bekleyişleri-
ne ve çıkarılan her şehit cenazesinde kopan feryatlara şahit 
oldum.

KAPAK / İZLENİMLER

AİLESİNİ KİMSEYE MUHTAÇ ETMEMEK 
İÇİN, KÖMÜR TOZUNUN KARASINA, ALIN 
TERİNİN AKINI AKITANLARDI ONLAR...

ONLAR, KÖMÜR UĞRUNA HAYATINI 
HİÇE SAYAN, SEVDİKLERİNİ GERİDE 
BIRAKANLARDI…

Türkiye’nin 13 Mayıs’ta Soma’dan ge-
len haberle adeta ciğeri yandı. Maden-
cilik tarihinin en büyük kazasıyla karşı 
karşıya kalan Türkiye, yaşanan büyük 
acı rakamlara sığmasa da 301 canını 
kaybetti.

KÖMÜR KARASI ACI: SOMA
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TÜRK KIZILAYI SOMA’DAYDI

Sadece afet dönemlerinde değil, toplumsal acılarda da 
halkımızı yalnız bırakmayan Türk Kızılayı’nın kazadan sonraki 
ilk saatlerde, tüm imkanlarıyla olay yerine ulaştığını gördüm. 
Olayın ilk anından itibaren, maden işçilerinin yakınlarıyla arama 
kurtarma faaliyetleri yürüten ekiplerin ihtiyaçlarını karşılamak 
için, büyük çaba sarf ettiler. Özellikle Kızılay gönüllülerini 
anlatmadan geçemeyeceğim. Acının yaşandığı her yerdeydi-
ler, kendilerini parçalarcasına Somalıların yardımına koştular. 
Yaptıkları o kadar önemliydi ki; her an kaosun çıkabileceği bir 
ortamda, gelen tüm yardımları koordine etti-
ler, insanlara ellerini uzatarak, acılarına ortak 
olmaya çalıştılar. Sadece Kızılay mı, tabi ki 
hayır. Herkes Soma’nın yaralarını sarmak, ülke 
genelindeki endişeli bekleyişi sonlandırmak 
için üstün gayret sarf etti.

Alana kurulan 5 genel hizmet çadırıyla ku-
manya, su, meyve suyu, kek, çorba, ekmek, 
çay, pide, ayran ve battaniye dağıtımı yapıldı. 
Kurulan mobil mutfak ve seyyar ikram araçları 
ile ocak çevresindekilere sıcak yemek servisi 
gerçekleştirildi.

OCAKLARA ATEŞ DÜŞÜREN OCAK

Kazanın üzerinden 24 saat geçmemişken 
ocağa ulaşmıştık. Ocağın başına ilk geldiğim-
de, daha sonra öğreneceğim bir hava tahliyesi 
ile karşılaştım. Ocaktan püsküren zehirli hava 
nedeniyle soluğumun kesildiğini hala, o an 
gibi hatırlıyorum. O zaman kurtarma çalış-

malarının ne kadar da cansiperane yürütüldüğünü anladım. 
Madenciler ve kurtarma ekipleri, hiç geriye bakmadan bir can 
daha kurtarmak için, adeta hayatlarını hiçe sayıyorlardı.

Bir madencinin sağ olarak kurtarılmasına büyük bir sevinç-
le şahit olmuştum ki ardı ardına gelen şehitler ve ailelerinin 
haykırışlarıyla ne yapacağımı bilemez hale geldim. Bir yanda 
mesleğimin gereğini yapmak için çalışırken, diğer yanda insan-
ların acısına şahit olup bir şey yapamamak da yıkıyordu beni. 
Meslek hayatımın en zor anlarını yaşadığımı sanıyordum ama 
bunun böyle olmadığını ertesi gün anlayacaktım. 
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SOMA’DAKİ SESSİZ FERYATLAR

Soma’da ikinci günümüzde, acının diğer merkezi olan ilçe 
mezarlığına gittik. Babalarını, eşlerini ve çocuklarını kaybeden 
ailelerin ocaklarına acının, nasıl bir kor gibi düştüğünü de işte 
orada gördüm. Yaşananları anlatmaya fotoğraflar ve kelimeler 
yetersiz kalıyordu. Acı bazen bir mezarlıkta, bazen bir cenaze 
namazında, bazen de bir evin önünde kendini hissettiriyordu. 
Ama Somalı metanetliydi, cenazelerin defni sırasında yükselen 
feryatların dışında insanlar, acısını içinde yaşıyordu.

Yaşadığı büyük acıya rağmen dik durmaya çalışan Somalıları 
gördükçe gözyaşlarımı da tutamadım.

Mezarlık alanına getirilen cenazeler ve ardı sıra gelen aileleri 
gördüğümüzde yürekleri yakan gerçekle karşı karşıya kalı-
yorduk. Aileler zorlukla yürüyebiliyor, ancak birbirine tutuna-
rak, mezar başlarına gelebiliyordu. Kolay değildi, hayatının 
baharındaki canları toprağa vermek. Kolay değildi yaşarken bile 
doyamadığı babasına, oğluna ya da kardeşine son bir kez ba-
karak, üzerini kara toprakla örtmek. Anneler, bacılar ve eşler bir 
yanda; babalar, kardeşler ve oğullar bir yanda.  Acıyı en yoğun 
anneler yaşıyordu; kuzusunu, evladını bir daha görememek, 
onları bir kez daha yıkıp bitiriyordu. O anaların, yüreğine düşen 
ateşe aldırmadan, oğlunun geride 
bıraktığı yavrusuna sarılarak için 
için ağlaması, evladının mezarına ya-
tarak, “Seni böylede mi görecektim” 
feryatları hala kulağımdan gitmiyor. 
Ya evlatlar… Şu yalan dünyaya inat, 
yüzlerindeki masumiyetle babaları-
nın mezarına attıkları toprak, gözyaş-
larıyla ıslanıyordu. Ellerine aldıkları 
bir avuç toprağı önce koklayıp, 
sonra öpüp cebine koyan eşleri, bir 
ağacın dibinde sessizce ağlayanları, 
mezar başından ayrılamayanları 
gördüm.

Maalesef çok zor oradaki acıyı 
eksiksiz yazıya dökmek. Ne kadar 
yazarsanız yazın sonuçta, hep biraz 
noksan hep biraz yetersiz kalacak.

İLK IŞIKLARLA BİRLİKTE DUA

Soma Belediyesi, İlçe Mezarlığı’nda 
maden şehitleri için özel bir alan 
hazırlatmıştı. Acıyı tarif etmek müm-
kün değildi. Bir yanda yeni şehit 
cenazelerinin getirildiği mezar ala-
nında önceki defin sahipleri, sabahın 
ilk saatlerinde toprağa verdikleri 
yakınları için mezar başlarında dua 
ediyor, diğer yanda kadınlar, yürekle-
ri dağlayan ağıtlar yakıyordu. Çoğu 
zaman sessiz çığlıkların yükseldiği 
alandaki sessizlik, yeni definler 

sırasında feryatlarla bölünüyordu. Okunan Kuran-ı Kerim’ler ve 
helallik verilmesi sonrası alanı dolduran Somalılar, tek yürek 
halinde şehitleri için ellerini semaya açıyordu. Kimi Somalı 
babasını, kimi oğlunu, kimi kardeşini kaybederken, zaman geç-
tikçe mezarlıktaki acı büyüyordu. Zira, geçen her yarım saatte 
yeni bir cenaze ve cenaze sahibi gözü yaşlı aile, selvi ağaçları 
ile çevrili alana giriyordu.

EVLERDEN GELEN POĞAÇA VE ÇAY

Somalılar şehit kardeşlerini ve onların geride kalan emanetlerini 
de hiç yalnız bırakmadı. Acıları bölüşmek için, her evde yapılan 
poğaçalar, torbalara doldurularak getiriliyordu. Acıyı paylaşmak 
için Türkiye’nin dört bir yanından gelenlere, çayla birlikte ikram 
ediliyordu. Biz mezarlıktayken, 10 cenaze daha kara toprakla 
buluştu. Alanda ise 100’e yakın mezar yeri açılmıştı. Somalıla-
rın tek umudu ve duası ise yeni mezar açılmaması içindi.

Soma’da yaşadığım kömür karası acının ardından, bugün belki 
de ilk söylenmesi gereken, bu acıların tekrar yaşanmaması için, 
tüm tedbirlerin ivedilikle alınması olacak. Bu tedbirlerin takibi 
noktasında da öncelikli olarak bizlere büyük görev düşecek. 
Yoksa bir dizi ihmalin sonucu hayatını yitiren bu insanlarımızın, 
geride bıraktıklarının yüzüne nasıl bakarız?

KAPAK / İZLENİMLER

Acıyı en yoğun anneler yaşıyordu; ku-
zusunu, evladını bir daha görememek, 
onları bir kez daha yıkıp bitiriyordu.

Ya evlatlar… Şu yalan dünyaya inat, 
yüzlerindeki masumiyetle babalarının 
mezarına attıkları toprak, gözyaşlarıy-
la ıslanıyordu.
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İSA YAZAR

Türkiye’de uzun yıllardır yaygın şekilde devam eden 
taşeron uygulaması, Soma’daki maden faciasının 
ardından, toplumun gündemine girdi. Oysa taşeron 
uygulaması son 10 yılda, üç kat artarak, devletin 

yeni istihdam modeli oldu. Daha ucuza geldiği için, 
kamunun sıklıkla tercih ettiği bu model, pek çok 
sosyal sorunu da beraberinde getirdi.

Daha fazla kazanma hırsının tetiklediği model, 
iş kazalarının öncelikli nedenlerinden biri. 
Zira ‘daha ucuz istihdam’ ve ‘daha fazla kâr’  
parolasıyla yola çıkan işveren, öncelikle iş 
güvenliği tedbirlerinden tasarrufa gidiyor. 
Bu durum, Soma örneğinde olduğu gibi 
iş kazalarını tetikliyor. 

TÜRKİYE, İŞ KAZALARINDA EN 
SORUNLU ÜLKELERDEN

Türkiye’nin iş kazalarında dünyanın en 
sorunlu ülkelerinden biri olması da taşe-
ronlaşmayla doğrudan ilgili. Soma ile dikkatlerin 
yoğunlaştığı iş kazaları, aslında, Türkiye’nin 
rutini haline gelmiş durumda. İş kazalarında, 
günde ortalama 4 kişi hayatını kaybediyor, 6 kişi 
de çalışamayacak derecede sakatlanıyor. Son 
12 yılda, iş kazalarında hayatını kaybedenlerin 
sayısı 14 bine ulaştı. 

Avrupa Birliği (AB) ülkeleriyle kıyaslandığında, 
Türkiye’deki ölümlü kaza oranı bu ülkelerden 
7 kat fazla. 

Son yıllarda, pek çok kamu kurumu, doğrudan eleman almak 
yerine, şirketler üzerinden hizmet alım yöntemi ile taşeron işçi 
çalıştırıyor. Daha önce memurların yaptığı işler, artık taşeron 
işçilerin eliyle yürütülüyor. Asıl işler bile taşerona veriliyor. Dev-
lette yaklaşık, 700 bin kişi bu kapsamda istihdam ediliyor. Özel 
sektör de taşeronlaşmayı yaygın olarak tercih ediyor. Hastane-
ler, belediyeler, havaalanları, bakanlıklar ve üniversiteler en çok 
taşeron işçi çalışan kamu kurumları olarak dikkat çekiyor. 

TAŞERON İŞÇİ SAYISINDA PATLAMA

Özel sektörde ise büyük firmalar, temizlik, güvenlik ve 
ulaşım gibi alanları tamamıyla taşeronlara terk etti. Bu 

durum, taşeron işçi sayısında patlama yaşanmasına 
yol açtı. 2002 yılında, 387 bin 118 olan taşeron 

işçi sayısı, gelinen noktada 1 milyon 200 
bininin üzerine çıktı. En çok taşeron çalıştıran 
sektör olarak, 471 bin kişi ile temizlik başta 
geliyor. Bunu, 316 bin ile sağlık, 117 bin ile 
güvenlik, 34 bin ile de dağıtım elemanları 
takip ediyor. Kamuda 60 bin öğretmen 
de ek ders ücreti ile taşeron işçi gibi 
çalıştırılıyor. 

Taşeron uygulamasında işçinin yemek, 
sigorta, maaş gibi bütün yükümlülükleri, ta-

şeron firmada oluyor. Kamu kurumu da işçilerle 
tek tek muhatap olmak yerine, taşeron firmayı mu-
hatap alıyor. Aldığı hizmet karşılığı, firmaya belli 
bir ödeme yapılıyor. Ancak bu yöntemin, kimi 
firmalara kaynak aktarmak için tercih edildiği de 
öne sürülüyor. 

İŞ KAZALARINDA, GÜNDE ORTALAMA 4 KİŞİ HAYATINI KAYBEDİYOR, 6 
KİŞİ DE ÇALIŞAMAYACAK DERECEDE SAKATLANIYOR.  SON 12 YILDA, İŞ 
KAZALARINDA HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI, 14 BİNE ULAŞTI.

MODERN KÖLELİK
  SİSTEMİ: TAŞERON

TÜRKİYE’DE ÇALIŞMA YAŞAMININ EN 
ÖNEMLİ SORUNLARININ BAŞINDA 
GELEN TAŞERONLAŞMA, İŞ KAZALARINI 
TETİKLİYOR. 

HABER
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TAŞERON UYGULAMASI, EMEK SÖMÜRÜSÜNÜ 
TETİKLİYOR

Taşeron uygulaması, açık şekilde emek sömürüsünü tetikli-
yor. 10 işçi ile yapılması gereken iş, 7 işçi ile yapılıyor. İşçiler, 
8 saatten fazla çalıştırılıyor. Tazminata hak kazanmasın diye 
11 aylık olan işçi, işten çıkmış gibi gösterilip, bir iki gün sonra 
tekrar işe alınıyor. Bu yöntemle, 10 yıl boyunca aynı taşeron 
firmada çalışan işçinin bile tek kuruş kıdem tazminatı birikmi-
yor. Mesai sınırlaması olmaksızın çalıştırılan bu işçiler, fazla 
mesai durumunda mesai ücreti alamıyor, yıllık izin de kullana-
mıyor. Yıllarca çalışmalarına rağmen, maaşları hep asgari ücret 
düzeyinde kalıyor.

TAŞERON İŞÇİLER, PEŞ PEŞE DAVA AÇIYOR

Yıllardır devam eden bu düzen, taşeron işçilerin peş peşe dava 
açmasıyla bozuldu. Devlet, bu davaları kaybetmeye başladı. 
Kamuda çalışan taşeron işçilerin, memurlarla aynı işi yaptıkları 
iddiasıyla açtıkları muvazaa davaları, hep işçiler lehine sonuç-
landı. İşçiler, şu ana kadar bu şekilde yaklaşık 6 bin davayı 
kazandı. Yargı kararları nedeniyle, hükümetin ya bu işçileri 
kadroya alması ya da tazminat ödemesi gerekiyor.

DEVLET, 2 MİLYAR LİRA TAZMİNAT YÜKÜYLE KARŞI 
KARŞIYA

Bu nedenle, devlet 2 milyar lira tazminat yüküyle karşı karşıya 
kalmış durumda. Yargı karalarının emsal teşkil etmesi nede-
niyle de kamudaki 700 bin taşeron işçinin, bu şekilde tazminat 
kazanması ya da kadroya geçmesi ihtimali doğdu. Muvazaa 
davalarını özellikle Karayolları Genel Müdürlüğü’nde yaygın 
olarak devletin aleyhine sonuçlanıyor. Taşeron işçiler, kadro-
lu işçilerle aynı işi yaptıklarını gerekçe göstererek, kurumun 
sürekli personeli oldukları iddiasıyla dava açıyorlar. 

YASA TASARISI HAZIRLANDI

Bu tablo hükümeti endişeye sevk ederken, işçilerin kadro 
veya tazminat hakkının önüne geçebilmek için, yasa tasarısı 
hazırlandı. Yasa, kamuoyuna ‘taşeron sorununu çözecek’ diye 
lanse edilse de esas amaç, işçilerin muvazaa davalarını kazan-
malarının önüne geçebilmek. Zira, yasal düzenleme ile gerekli 
adımlar atılmazsa, hükümet çok yüklü tazminat davalarıyla 
karşı karşıya kalabilecek. Ayrıca yasa ile taşeron uygulaması 
yaygınlaştırılıyor. Tasarı ile İş Kanunu’ndaki “asıl işin tamamının 
alt işverene verilemeyeceği” hükmü kaldırılıyor. Böylece, işve-
renin asıl işi bölerek, taşerona vermesinin önü açılıyor. 

Taşeron işçisine sağlanan haklar da kısıtlanıyor. Taşeron işçilere 
kadro değil, emsal işçi ücretinin verilmesi öngörülüyor. Yasa ile 
kamuda taşeron işçi çalıştırılması da devamlı hale getiriliyor. 

Mevcut mevzuata göre asıl işveren, yalnızca yardımcı işleri ve 
asıl işin bir bölümünü, uzmanlık gerektirmesi halinde alt işvere-
ne verebilmekte. Kanun, asıl işin bölünerek taşerona verilmesi-
ni yasaklıyor. Yeni düzenlemeyle, bu yasak ortadan kaldırılırken, 
işçi korunmaktan vazgeçiliyor. 

Yasa, kamuoyuna ‘taşeron sorunu-
nu çözecek’ diye lanse edilse de esas 
amaç, işçilerin muvazaa davalarını 
kazanmalarının önüne geçebilmek.
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Yeni yasa, kamuda taşeron işçi çalıştırmayı devamlı hale 
getirecek düzenlemeler de içeriyor. Tasarı ile kamu idaresine 
ait bir işyerinde yeterli nitelikte veya sayıda personel olmaması 
durumunda, hizmet alımı ihalesine çıkma hakkı tanınıyor. 

Ayrıca, özelleştirme kapsamındaki işyerlerinde mal veya hizmet 
üretimine ait işler, İş Kanunu’ndaki sınırlamalara tabi olmak-
sızın tümüyle taşerona devrediliyor. Böylece, özelleştirme 
kapsamına alınan kuruluşlar, rahatlıkla işleri taşerona yaptırma 
yoluna gidecekler. 

Özelleştirme kapsamına alınan işyerleri, özelleştirilme süreci ta-
mamlanmadan, hukuken olmasa da fiilen özelleştirilmiş olacak. 
Öte yandan, tasarı ile İş Kanunu’nun 3. maddesinin 2, 3 ve 4. 
fıkraları kaldırılıyor. Böylece, muvazaalı taşeron işçi çalıştırma-
nın en etkili yaptırımı yok ediliyor. Halihazırda devlet, taşeron 
işçilerin açtığı davaları kaybediyor. Kamuda çalışan taşeron işçi-
lerin, asıl işçilerle aynı işi yaptıkları iddiasıyla açtıkları muvazaa 
davaları, hep işçiler lehine sonuçlandı. Mevcut etkili yaptırım 
ile mahkemenin muvazaa tespiti üzerine, alt işverenin işçileri 
en başından itibaren asıl işverenin işçileri sayılmakta. Ancak 
bu düzenleme yerine, alt işverenin işçilerine, asıl işverenin 
işçilerine ödenen emsal ücretin ödenmesi yaptırımı getiriliyor. 
Böylece, yasaya aykırı ve muvazaalı alt işveren ilişkisi, “emsal 
ücret” ödenerek sürdürülebilecek. İşçilerin kazandıkları dava 
yolu da kapatılıyor.

TÜRKİYE’DE ÖLÜM ORANI 7 KAT FAZLA

Avrupa Birliği (AB) ülkeleriyle kıyaslandığında, Türkiye’de iş 
kazalarında ölüm oranları kat kat fazla. Türkiye’de 100 bin işçi-
de ölüm oranı yüzde 14,5 iken, AB ortalaması yüzde 2,5. Yani 
Türkiye’de ölüm oranı yaklaşık 7 kat fazla. İş kazaları nedeniyle, 
Türkiye’nin yıllık kaybı ise 7 milyar lira olarak hesaplanıyor. 

En çarpıcı olan kısmı ise yıllar içinde azalması beklenen iş 
kazası ölümlerinin, artıyor olması. Özellikle, 2005 yılından 
sonra ölümlü iş kazalarında önemli artış görülüyor. 2006 yılında 
iş kazası sonucu, bin 592 işçi hayatını kaybederken bu sayı, 
2007’de bin 43’e 2008’de ise 865’e düştü. Ancak, bu azalma 
eğilimi devam etmedi. 2009 yılında iş kazası sonucu ölen 
işçilerin sayısı bin 171’e, 2010 yılında bin 444’e, 2011’de ise 
bin 700’e çıktı. Bu rakam, 2012’de 744’e düşerken, geçen yıl 
yeniden yükselişe geçerek bin 235’e yükseldi. Soma kazasıya 
birlikte ise 2014, en fazla ölümün yaşandığı yıl olmaya aday. 

Türkiye’de denetim sisteminin yetersiz olması da taşe-
ronlaşmanın beslediği iş kazalarını tetikliyor. Bakanlık 
verilerine göre, geçen yıl 1,5 milyon işyerinden, 8 bin 
854’ü denetlendi. Son 11 yılda, denetlenen işyeri sayısı 
ise sadece 90 bin oldu. Bu tablonun nedeni ise dene-
tim gücünün yetersizliği. 

17 milyon kişinin çalıştığı ülkede iş sağlığı ve güvenliği 
denetimi yapabilecek müfettiş sayısı sadece 266. Bu 
alanda denetim yapabilecek 315 de müfettiş yardımcısı 
bulunuyor. Toplamda denetim yapabilecek yetkinliğe 
sahip kişi sayısı 581 iken, bu rakam Almanya’da 3 binin 
üzerinde. 

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) normlarına göre de 
Türkiye’de çalışan sayısına göre, müfettiş sayısı oldukça 
düşük. ILO, sanayileşmiş ülkelerde 10 bin kişiye, 
sanayileşmekte olan ülkelerde 15 bin kişiye, geçiş 
ekonomilerinde 20 bin kişiye, az gelişmiş ülkelerde ise 
40 bin kişiye bir müfettişi yeterli görüyor. Bu durumda, 
17 milyon çalışanın bulunduğu Türkiye’de yaklaşık 30 
bin kişiye bir müfettiş düşüyor. ILO’ya göre, en fazla 
15 bin kişiye bir müfettiş düşmesi gerekiyor. Bu tablo,  
Türkiye’de denetim mekanizmasının fiilen işlemediğini, 
pek çok işyerine hiç denetime gidilmediğini, gidilen 
yerlerde ise denetimlerin kağıt üstünde yapıldığını 
gösteriyor. 

17 MILYON ÇALIŞANA 681 MÜFETTIŞ

Türkiye’de çalışma yaşamının en önemli sorunlarının 
başında gelen taşeronlaşma, iş kazalarını tetikliyor. So-
ma’daki maden faciası ile dikkat çeken iş kazaları, as-
lında Türkiye’nin kanayan yarası. Bir çok alanda önemli 
ilerleme kaydeden Türkiye’nin sicili, iş kazalarında hiç 
de parlak değil. Her yıl yüzlerce işçi, kazalarda hayatını 
kaybediyor. Binlerce kişi de çalışamayacak şekilde 
sakat kalıyor. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın verilerine 
göre, 2002’den beri yaklaşık 14 bin işçi, iş kazalarında 
hayatını kaybetti.  Yaklaşık 30 bin kişi de çalışamayacak 
şekilde sakatlandı. Bakanlığın verilerine göre, günde 
190 iş kazası meydana gelirken, bu kazalarda ortalama 
4,6 kişi ölüyor. İş kazalarında, madenler ilk sırada yer 
alıyor. Madenleri inşaat takip ediyor.

IŞ KAZALARINDA TÜRKIYE’NIN SICILI
PARLAK DEĞIL

HABER
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ERCAN BAYSAL

Tarım sektöründe verimliliği artırmak ve maliyetleri 
düşürmek amacıyla, uzun süredir üzerinde çalışılan, 
cumhuriyet tarihinin en kapsamlı ‘’tarım reformu’’, 
yürürlüğe girdi. Medeni Kanun’da bu yönde 

yapılan değişiklikle, tarım arazilerinin kardeş-
ler arasında bölünmesinin önüne geçilmesi 
hedefleniyor. Tarım arazilerinin miras yoluyla 
bölünmesini önleyen düzenleme sayesinde, 
her yıl milyarlarca liralık gereksiz ekipman 
kaybı, Türk ekonomisine kalacak. Böylece, 17 
milyar liralık tasarruf sağlanacak. 

Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’n-
da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’da de-
ğişiklik öngören yasa, Resmi Gazete’de yayımlan-
dı. Yasaya göre, belirlenen asgari büyüklüğe erişmiş 
tarımsal araziler, bölünemez eşya niteliği kazanıyor. Tarım 
arazilerinin birleştirilmesinde, çiftçilere düşük faizli kredi deste-
ği sağlanırken, harç ve damga vergisi muafiyeti de getiriliyor. 
Köyden kente göçü önleyecek düzenlemeyle birlikte, işsizlik 
oranlarında da ciddi düşüş bekleniyor. 

Bu arada, kanunun yayım tarihinden itibaren, 2 yıl içinde 
yapılacak devir işlemleri, harçlardan müstesna olacak. Bu süre, 
Bakanlar Kurulu tarafından, 2 yıl uzatılabilecek.

Öte yandan, tarımsal arazilerin paylaşımına ilişkin açılan ve 
halen devam eden davalarda,  önceki kanun hükümleri uygula-

nacak. 

BAKAN EKER: ‘’DÜZENLEME, ÇİFTÇİ-
LERE VE ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI 
SAĞLAYACAK’’

Kapsamlı yenilikler getiren Tarım Refor-
mu’nu, Ekonom’a değerlendiren Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, düzenle-

menin hem çiftçilere, hem de ülke ekonomisi-
ne büyük katkılar sağlayacağını vurguladı. 

Türk tarımının en büyük sorununun, verim düşüklü-
ğü olduğunun altını çizen Eker, verimliliğin düşüklüğünü 

arazinin ölçek ekonomisinde işletilememesine bağladı. Verim-
lilik artışıyla,  fiyat açısından Türk çiftçisinin, dünya ile rekabet 
edebilir hale geleceğini vurgulayan Eker,  ihracatta da önemli 
artışlar olacağını söyledi.

TARIMSAL ARAZİ BÜYÜKLÜĞÜ, GELİŞMİŞ ÜLKELERE GÖRE DÜŞÜK OLAN TÜRKİYE, 
UZUN SÜREDİR ÜZERİNDE ÇALIŞTIĞI REFORMU NİHAYET GERÇEKLEŞTİRDİ. 

ARAZİLERİN BÖLÜNMESININ ÖNLENMESİYLE, HER YIL YAKLAŞIK “17 MİLYAR LİRA” 
TASARRUF SAĞLANMASI HEDEFLENİYOR.

TARIMDA DEV REFORM...

HABER / SÖYLEŞİ
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3 MİLYON İŞLETME,  40 MİLYON 
HİSSEDAR

3 milyon tarım işletmesinin olduğu Türkiye’de, 
araziler 30 milyon parselden oluşuyor.  Bu ara-
ziler üzerinde, 40 milyon hissedar bulunuyor. 

İngiltere, ABD, Fransa ve Almanya gibi çok 
sayıda ülkede,  arazi büyüklüğünün Türki-
ye’den daha fazla olduğunu aktaran Bakan 
Eker,  “ABD’de bin 810 dönüm ortalama 
işletme büyüklüğü,  bizde 59 dönüm. İngilte-
re’de 528 dönüm ortalama işletme büyüklüğü,  
Fransa’da 520,  Almanya’da ise 420 dönüm.  
İspanya bize en yakın ancak, yine de dört 
katımız” dedi. 

Bu ülkelerin arazilerinde bölünme olmadığını 
ifade eden Eker,  ‘’İngiltere’de bölünme yok, 
arazi en büyük evlada geçiyor. Fransa’da diğer 
mirasçılara tazminat ödeniyor. Almanya ve 
ABD’de bedeli mukabilinde satılıyor. Türkiye’de 
ise bütün mirasçılar arasında eşit olarak bölü-
nüyor” diye konuştu. 

Eker, bu yapının araziyi sürekli bölmek suretiy-
le, işletilemez, verimli bir şekilde kullanılamaz 
hale getirdiğine dikkat çekti. 

9,7 MİLYAR LİRA DESTEK

Bu yıl 9,7 milyar lirayla, cumhuriyet tarihinin 
en yüksek düzeydeki desteğinin verileceğini 
aktaran Eker, “Bunun iki katı, arazilerin bölün-
müş olmasından dolayı kaybediliyor. Dünyanın 
hiçbir yerinde böyle bir sistem, mekanizma 
yok. Ne İsrail’de, ne Avrupa’nın büyük ülkele-
rinde…

Türkiye’de arazi sahibi 40 milyon hissedar, 
şehirlerde yaşıyor. Arazi köyde, başında birileri 
var. Fakat onlar, hukuken arazinin maliki değil, 
sadece hissedarı. Kendini maliki gibi görmüyor 
ve dolayısıyla yatırım yapmıyor, çünkü kendisi-
nin değil” değerlendirmesine bulundu. 

9 MİLYON HEKTAR KAYIT DIŞI

Türkiye’de 24 milyon hektar tarım arazisi ol-
duğunu dile getiren Bakan Eker, şöyle devam 
etti:

 “Bütün kayıtlı olanlara, üretim karşılığı destek 
veriyoruz. Bu yıl, 9,7 milyar TL destek verece-
ğiz. 1999-2000’den beri destek veriliyor. Hiçbir 
dönemde bu, 15 milyon hektarı geçmedi. 9 
milyon hektar veya hissedarları, bu destekler-
den istifade etmiyor. Çünkü bu çiftçi, kayıt sis-
temine girmiyor. Niye istifade edemiyor, kayda 
girmiyor? Bunun sebebi ise arazilerin küçük 
parçalara bölünmesi. 9 milyon hektar araziden 
istifade edilemiyor, aşırı derecede bölünmüş 
olması nedeniyle.” 

‘’KÖYDEN KENTE GÖÇ’’  ÖNLENECEK

Tarımsal faaliyetten elde edilecek gelirin, bir 
ailenin asgari şartlarda geçimini karşılaması 
gerektiğine dikkat çeken Eker, tarımsal faali-
yetin 4 kişilik bir aile için,  yıllık ortalama 30-31 
bin liralık gelir getirmesi gerektiğini kaydetti. 
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“Bir yılda net gelir getirsin ki çiftçi 
karnını doyurabilsin” tespitinde bulu-
nan Eker, şunları söyledi:

“Aksi takdirde, bunun başında 
bulunan insanlar, burayı terk eder ve 
şehirlere göç eder. Biz diyoruz ki, kır-
sal alanda 24 milyon hektar alandan 
istifade edilip, ulusal bir kaynak ola-
rak değerlendirilecekse, bu insanların 
karnını doyuracak faaliyeti, garanti 
altına alacak işletme modelini ortaya 
koymak lazım. Kuramazsak köyden 
kente göç, kontrolsüz bir şekilde 
gider.  Çalışan 100 insanın 25’i tarım-
da. Şehirlerde gelir arttıkça, köyde de 
karnını doyuracak kadar gelir temin 
edemezse bu insanlar, şehre gelme-
ye devam edecek. Bu işi yapacak 
insan bulamayacak hale geleceğiz. 
2003 yılında çalışan 100 insanın 35’i 
tarım sektöründeydi. Bugün 10 puan 
istihdamda, tarımdan çıkıp hizmet ve 
sanayi sektörüne girdi.” 

ÇİFTÇİYE, İHRACATTA REKABET 
AVANTAJI

Tarım reformu ile hem gıda güvenliğinin sağlanacağı, hem 
de kişilerin hayatını idame ettireceği bir model kurulacağını 
aktaran Eker, “Bu alanda ihracatımıza, ekonomimize katkı 
sağlayacak verimli bir ekonomi olmalı.  Artık insanlar, sadece 
kendisi için değil, başka 
pazarlar için de üretim 
yapıyor. Rekabet için 
maliyet düşmeli, fiyat 
avantajı olmalı.  Doğru-
dan işletmenin ölçeğiyle 
ilgili. Ölçek küçükse 
maliyet artar. Pahalı, 
verimsiz bir üretim olur. 
Aynı standartta, yeterli 
miktarda üretim yapılmamasının sebebi, parsellerin küçük 
olması.  Her birinden elde edilen ürünün standardı farklı oluyor. 

Yeni modelde, üreticiler uluslararası sahada rekabet edebilecek. 
Bu da ihracata olumlu yansıyacak” şeklinde konuştu. 

Eker, ehil mirasçılar arasında cinsiyet ayrımı yapılmayacağını da 
kaydetti.

SÜBVANSİYONLU KREDİ 
İMKANI

Tarım sektörüne büyük katkılar 
sağlayacak reform düzenlemesine 
göre, arazileri alan mirasçının, diğer 
mirasçıların paylarını, hakim kararın-
dan itibaren, en geç bir yıl içerisin-
de, ödemesi gerekiyor. Mirasçının 
ayırt etme gücüne sahip olmaması 

halinde,  arazilerin kullanım hakkı, hakim tarafından miras-
çılardan birine veya üçüncü bir kişiye tedbiren verilebilecek. 

Tarımsal arazilerin mirasçılardan birine devredilme-
sinden itibaren, 20 yıl içinde, arazilerde tarım dışı 
kullanım nedeniyle değerinde artış meydana gel-
mesi durumunda ise bu artış miktarından,  diğer 
mirasçılar da payları oranında faydalanabilecek.  
Diğer mirasçıların paylarının ödenmesinde, düşük 
faizli veya faizsiz sübvansiyonlu kredi imkanı da 
sağlanacak. Arazilerin satılması halinde, sınırdaş 
arazi maliklerine de ön alım hakkına sahip olma 
imkanı getiriliyor.

DAMGA VERGİSİ VE HARÇ MUAFİYETİ

Kanunun yürürlüğünden önce vefat edenlere 
ait tarımsal arazilerin intikal işlemlerinin, iki yıl 
içerisinde tamamlanması gerekiyor. Devam eden 
davalara eski kanun hükümleri uygulanacak. Tarım 
arazilerinin intikal işlemlerinde ve mirasçılar tara-
fından tüzel kişilik kurulan işletmelerde, damga 
vergisi ve harç gibi masraflar için muafiyet imkanı 
getiriliyor. 

HABER / SÖYLEŞİ

3 milyon tarım işletmesinin olduğu 
Türkiye’de araziler 30 milyon parsel-
den oluşuyor.  Bu araziler üzerinde, 40 
milyon hissedar bulunuyor.
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2023 YILINA KADAR ARAZİLER TOPLULAŞACAK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eker, 2003 yılından beri 
gönüllülük esasına göre, değişik yerlerde toplulaştırma projeleri 
yapıldığını belirterek, 4 milyon hektar arazinin toplulaştırması-
nın tamamlandığını bildirdi. 

Yıl sonuna kadar, 2-2,5 milyon hektar alanın daha tamamlan-
ması planlanıyor. 1961-2002 sonu arasında da toplulaştırma 
yapıldığını hatırlatan Eker, “Toplam 450 bin hektar yapılmış. Biz 
2003-2013 yılları arasında, 4 milyon hektarı tamamladık. Daha 
çok proje bölgelerinde yapıyoruz. Bu, devam edecek” dedi. 
2023 yılına kadar toplulaştırılabilecek tarım arazilerinin tamamı-
nın toplulaştırılmasının hedeflendiğini dile getiren Bakan Eker, 
şu değerlendirmede bulundu: 

“Şu anki kayıtlara göre, 14 milyon hektar. Bu yasa, daha 
uygulanmadığı için bilmiyoruz. Toplulaştırılacak kısmın yasa 
ile artmasını bekliyoruz. 14 milyon hektarı bekliyoruz kanun 
dışında. Hedefimiz o. Bizim için ulaşılabilir bir hedef. 17 milyar 
liralık kayıp var. Aslında bundan çok daha yüksek. Aşırı derece 
bölünmüşlükten dolayı, 2 milyon hektar arazi hiçbir şekilde 
kullanılmıyor.”

50 BİN ÇİFTÇİYLE ANKET YAPILDI

Bu arada, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 2006 yılında 
kanun tasarısı çalışmalarına başladı. Bu kapsamda, Türkiye 
genelinde fiilen tarım yapan 50 bin çiftçiyle anket yapıldı. 
Bakanlık, düzenleme için, tüm kamu kurumlarının da görüşüne 
başvurdu. Bakanlık ayrıca, üniversiteler, kamu kurumları ve si-
vil toplum kuruluşlarının katıldığı çalıştay 
ve toplantılar düzenledi. 

Son 90 yılda arazi bölün-
mesi sebebiyle, Tür-
kiye’nin üretimde 
önemli kayıpları 
oldu. İşletme 
büyüklüğü 
59 dönüme 
kadar düştü. 
Bölünmeden 
dolayı, 9 
milyon hektar 
çiftçi, kayıt 
sistemine gire-
medi. Türkiye’nin 23 
milyon hektar arazisi 
olduğu düşünülürse, bunun 
iki milyon hektarı işletilemiyor.

Cumhuriyet tarihinin en büyük reformuyla mirasçılar, 
kendi aralarında anlaşmaları halinde;

• Üzerinde anlaşma sağladıkları mirasçıya kendi 
paylarını, tapu müdürlüklerinde devredebilecek. 
Arazi bedeli mirasçılar arasında belirlenecek, ge-
rektiğinde kredi imkanlarından yararlanabilecek.

• Aile malları ortaklığı şeklinde ortak kullanabilecek. 
Bu durum, tapu kayıtlarında beyanlar hanesine 
şerh edilecek.

• Hisse payları oranında, ortak olacakları bir limited 
şirket kurabilecek, arazilerini şirket adına tescil et-
tirebilecek ve şirket kimliği altında faaliyete devam 
edebilecek.

• Mirasçılar, mirasa konu tarımsal arazilerinin 
tamamını, üçüncü şahıslara satış sureti ile tasfiye 
edebilecek.

• Mirasçıların anlaşamaması halinde;

• Mirasa konu araziler, mahkeme tarafından belirle-
nen ehil mirasçıya, tarımsal gelir değeri üzerinden 
devrine karar verilebilecek.

• Birden çok ehil mirasçı olması veya ehil mirasçı 
bulunmaması halinde, en yüksek teklifi veren 
istekli mirasçıya, devrine karar verilebilecek.

• Ehil ve istekli mirasçı bulunmaması durumunda, 
hakim tarafından, açık artırma usulü ile satışı 
sağlanacak.

MIRASLA ILGILI DÜZENLEMELER

• Kanun çalışmaları 2006 yılında başladı.

• 50 bin çiftçi ile anket yapıldı.

• Kanun taslağı hazırlanırken, 40 farklı kurum ve 
kuruluştan görüş alındı.

• Parçalanmanın neden olduğu yıllık ekonomik 
kayıp 17 milyar TL.

RAKAMLARLA ARAZI REFORMU
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TAYLAN ERTEN

Bilgisizliği  “mazeret”  kabul etmeyen tek kanun, Türk 
Ceza Kanunu.  Türkiye’nin 12. Cumhurbaşkanını 
seçmek için sandık başına gidecek olan vatandaş ise, 
seçim düzenini içeren 6271 sayılı kanunu bilmek zo-

runda değil. Keşke “zorunda” olsaydı. En azından  kimi, nasıl, 
ne için, nesine bakarak seçeceğine karar vermesi kolaylaşır, 
tercihinin isabet katsayısı artardı! 

6271 çok önemli bir kanun. Sadece cumhurbaşkanı seçimi-
ni TBMM sistemi dışına çıkardığı için değil; Türkiye’nin  üst 
yönetim yapısını “iktidar çatışmasına” sürükleyebileceği ve 
seçilen hangi siyasi çizgiden kim olursa olsun, cumhurbaşkanı 
ile başbakanı karşı karşıya getirebileceği için çok önemli.

Ne var ki, bu gibi kanunlar genellikle “Göç 
yolda düzülür” mantığıyla çıkarıldığı, 
kapsadığı konu veya alanın diğer 
alanlarla ileri-geri bağlantıları 
genellikle dikkate alınmadığı 
zaman, uygulamada tu-
tarsızlıkların, çelişkilerin, 
olmadık sorunların baş 
göstermesi kaçınılmaz 
olur..

Cumhuriyetin 
ilanından itibaren, 
TBMM tarafın-
dan seçilen ve 
başta anayasa ve 
ilgili yasalar olmak 
üzere, devlet aygıtı 
ve hükümetle ilişki-
leri 90 yıldır bu yapı 
temelinde yürüyen 
cumhurbaşkanını 
halka seçtirecek kanun 
da aynı mantığın boşlu-
ğunda sallanıyor. Seçimle 
gelen devletin başı ile seçimle 
gelen hükümetin  başı arasındaki 
kurumsal ilişkiler, 6271 bağlamında 
gerekli alt mevzuatla düzenlenmiş değil. 
Temel sorun, bu.  

Kanunun seçim  usul ve esaslarına ilişkin maddeleri bir tarafa. 
Bunlar tamam. Sorun, “Adayların görevden ayrılması ve 
göreve dönmesi” başlıklı 11. maddede. Bu madde eşitsizliği 
yaratan iki alt sorunu içeriyor.

Bir: Cumhurbaşkanlığına aday gösterilecek sivil, asker tüm 
kamu görevlileri, aday listesinin kesinleştiği tarih itibarıyla 
görevlerinden ayrılmış sayılacak ki aralarında seçimle gelen 
belediye başkanları, siyasi partilerin il ve ilçe başkanları ve 
yönetim kurulu üyeleri, belediye ve il genel meclisi üyeleri gibi 
siyasetçiler de var.

İki:Yargıçlar ve askerler hariç, cumhurbaşkanı adayı gösterilen 
tüm kamu görevlileri, seçimi kaybetmeleri halinde, 1 ay içinde  
isterlerse eski veya özlük haklarına uygun başka bir göreve 
dönebilecekler.

Ancak,  6271’in kamu görevlisi adaylara getirdiği görevden 
ayrılma zorunluluğu, başbakan ve bakanlar için söz konusu de-
ğil. İşte, çıkış çizgisinde eşitsizlik burada başlıyor ve şu temel 
sorular cevapsız kalıyor:

Başbakan veya herhangi bir bakan, cumhurbaşkanlığına aday-
lığını koyduğu takdirde, hükümet  görevinden yalnız seçim 
sürecinde değil, tümüyle ayrılmak zorunda mı değil mi? 

Başbakan seçim sürecinde görevini bırakınca, bakanlar 
kurulu başbakan vekili ile ne kadar devam edebilir? Başbakan 
veya bakan şayet seçilmezse, seçimi kaybeden diğer kamu 
görevlileri gibi makamına dönebilir mi? Anayasal düzen böyle 
bir garabete yol veriyor mu?  Başbakan veya bakan seçim 
kampanyasında “devlet imkanlarını”  kullanırsa, yarışa  diğer 
adayların “önünde” girmiş olmayacak mı?

6271, bu tür sorunlar ve hukuk boşluklarıyla 
yüklü olarak, 19 Ocak 2012 tarihinde 

TBMM’de kabul edildi. Aradan geçen 
2 yılı aşkın sürede, ne medyada, 

ne kamuoyunda, ne siyaset-
te tartışıldı. İktidar grubu 

doğal olarak ilgilenmedi. 
Muhalefet ise bir süre 

önce CHP İstanbul 
Milletvekili Umut 
Oran’ın TBMM Baş-
kanlığı’na sunduğu 
iki kanun teklifiyle 
yetindi.

Oran’ın teklifi, baş-
bakan ve bakanlar 
dahil, cumhurbaş-
kanı adaylarının 
yarışa aynı çıkış 

çizgisinde başlama-
larını sağlayacak dü-

zenlemeler öneriyordu. 
Çok özetle, ilk teklif baş-

bakan veya bakanın aday 
olması halinde, görevden 

ayrılmasını; ikinci teklif, siyasi 
partilerin gösterecekleri adaylarla, 

20 milletvekilinin imzasıyla  bağımsız 
aday olacaklara Hazine yardımı öngö-

rüyor ve böylece cumhurbaşkanı seçimine 
katılacak  tüm  adaylara ve siyasi tercihlere fırsat eşitliği 

sağlamayı amaçlıyordu. Kayda geçsin,  diye not ediyorum.

Bir de şu var: 1982 anayasasında yapılan cumhurbaşkanını 
halka seçtirme değişikliği, AKP iktidarının başkanlık sistemi 
hedefine dönük taktik düzenlemeydi. Arkasından bu hedefi hu-
kuki temele oturtan yeni anayasa gelecekti, başarılamadı. Bu 
nedenle, halkın seçeceği cumhurbaşkanı,1982  Anayasası’nın 
tanımladığı mevcut parlamenter sisteme ve anayasal görevleri-
ne bağımlı kalacak.

Bu yapı, her ikisi de halk desteğine sahip cumhurbaşkanı ile 
başbakanı gerek iktidarın paylaşımındaki  “güç dengesinin” 
tesisinde,  gerekse görev ve sorumlulukların ifasında  karşı 
karşıya getirecektir. Türkiye, rejimin temel nitelik ve şartları dik-
kate alınmadan yapılan bu değişikliğin, siyasete ve ekonomiye 
ödeteceği çeşitli bedellere hazır olmalıdır!

 CUMHURBAŞKANINI HALK SEÇSİN DE…
MAKALE
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BUKET GÜVEN

Türkiye, 12’inci cumhurbaşkanını seçmek için, 10 
Ağustos’ta sandıkta  oy kullanacak. Cumhurbaşka-
nının ilk turda seçilmemesi halinde ise ikinci tur 24 
Haziran’da yapılacak. Türkiye adı konulmasa da aslında 

“Başkanını” seçecek.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, “ABD modeli” kullanılacak. 
Adaylar şehir şehir gezerek, halktan oy  isteyecekler. Ameri-
ka’daki gibi  “seçim hesabı” açtıracaklar. İsteyen herkes, bu 
hesaba bağış yapılabilecek.

ADAYLARIN SEÇİM HESABI OLACAK

Birçok “ilk”lerin yaşanacağı seçimlerde “şeffaflık” önemli 
ilkelerden biri olacak. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 
belirlenecek tutarın üzerindeki nakdi  yardımlar, “seçim hesabı” 
olarak adayların açtıracakları bir banka hesabına yatırılacak.

YSK tarafından belirlenecek tutarın altında kalan nakdi yardım-
lar ise makbuz karşılığında alınacak ve seçim hesabına yatırıla-
cak. Alınan bağış ve yardımlar, sadece seçim harcamalarında 
kullanılacak.

YABANCILARDAN BAĞIŞ ALINAMAYACAK

Cumhurbaşkanı adayları, sadece Türk uyruğundaki  kişilerden 
bağış alabilecek. Cumhurbaşkanlığı Seçim  Kanunu, adayın ya-

bancı devletlerden, uluslararası  kuruluşlardan, tüzel kişilerden 
ve Türk uyruğunda  olmayan gerçek kişilerden, bağış ve yardım 
almasını yasaklıyor.

BAĞIŞTA SINIR,  BAŞBAKANLIK MÜSTEŞARI MAAŞI 
OLACAK

Adaylara bağışta, her bir kişinin adaylara  yapabileceği nakdi 
yardım miktarı, en yüksek devlet memuru olan “başbakanlık 
müsteşarının” maaşı ile sınırlı olacak. Bireysel olarak bağışın 
en üst sınırı, 8 bin lira olarak belirlenecek. Alınan bağış ve yar-
dımlar, veraset ve intikal vergisinden müstesna olacak. Adaylar, 
ödünç niteliğinde para kabul edemeyecek.

HARCAMALARI ” YSK” KONTROL EDECEK

Cumhurbaşkanlığı seçiminde, YSK’ya büyük iş düşecek. 
Adaylığın kesinleşmesinden seçim sonuçlarının kesinleşme-
sine kadar geçen dönemde, bağış ve yardımlar ile yapılan 
harcamalar, YSKtarafından tasdik edilen listelere kaydedilecek. 
Seçim hesapları ile bağış, yardım ve harcamalara ilişkin bilgi 
ve belgeler, seçim sonuçlarının kesinleşmesini  izleyen 10 gün 
içinde, YSK’ya sunulacak.

SEÇİMDEN KALAN PARA, HAZİNE’YE GİDECEK

YSK bir ay içinde, seçim hesaplarını inceleyecek ve varsa 
usulsüzlükleri ve öngörülen limitlerin aşılıp aşılmadığını tespit 
edecek. Alınan bağış ve yardımlardan, belirtilen limiti aşan 
miktar ile harcanmayan kısım Hazine’ye intikal ettirilecek.

TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI’NI SEÇİYOR...
CUMHURİYET TARİHİNDE ONLARCA KEZ PARLAMENTOSUNU, YEREL YÖNETİMLERİNİ, 
BELEDİYE MECLİS ÜYELERİNİ VE  MUHTARLARINI SEÇMEK İÇİN SANDIK BAŞINA 
GİDEN  TÜRKİYE, İLK KEZ “CUMHURBAŞKANI’NI BELİRLEMEK İÇİN, SANDIK BAŞINA 
GİDECEK. 
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HER SİYASİ PARTİ BİR ADAY GÖSTEREBİLECEK

Cumhurbaşkanlığı Seçim Kanunu’na göre, en son yapılan 
milletvekili genel seçimlerinde, aldıkları geçerli oylar toplamı 
birlikte hesaplandığında, yüzde onu geçen siyasi partiler, ortak 
aday gösterebilecek.

Ancak 2011 genel seçimlerinde, Meclis dışında kalan partilerin 
toplamı yüzde 10’u bulamadığı için, sadece Meclis içindeki 
partiler Cumhurbaşkanlığı’na aday gösterebilecek. Bu da ortak 
aday gösterilmemesi  halinde, en fazla 4 adayın yarışabileceği 
anlamına gelecek.

CUMHURBAŞKANI’NIN  VAATLERİ MERAK KONUSU

İcracı bir makam olmadığı için halkın seçeceği ilk cumhurbaş-
kanının vaatlerinin de ne olabileceği merak konusu… Cumhur-
başkanlığı’na aday olacak isimlerin, Çankaya Köşkü’nün her-
kesi temsil edeceği, Türkiye’yi yurt dışında en iyi şekilde temsil 
edeceği, Köşk’ün sadece bir onay makamı olmayacağı ve 
Türkiye’yi bütünleştirici bir makam olacağı şeklinde vaatlerinin 
olması bekleniyor. Ancak, vaatlerin sınırlı olması nedeniyle tüm 
adayların benzer vaatlerde bulunacağı da konuşulan konular 
arasında yer alıyor.

KÖŞK İÇİN, 28 GÜNLÜK 
SEÇİM MARATONU 
OLACAK

YSK’nın belirlediği takvi-
me göre, Köşk adayları 3 
Temmuz günü, saat 17.00’ye 
kadar başvurularını yapabile-
cekler. Cumhurbaşkanı geçici  
aday listeleri, 8 Temmuz’da 
belirlenecek. Bu adayların 
listesi, 11 Temmuz Cuma 
günü Resmi Gazete’de ya-
yımlanacak.

Kesin aday listelerinin Resmi 
Gazete’de yayımlanmasıyla 
birlikte propaganda dönemi 
başlayacak. Adaylar 10 Ağus-
tos’a kadar, sadece 28 gün 
süreyle propaganda yapabi-
lecek. Takvime göre, 29’uncu 
günde halk, Cumhurbaşkan-
lığı seçimi için sandık başına 
gidecek.

CUMHURBAŞKANLIĞI TUTANAĞINI ÇİÇEK VERECEK

Seçimin tamamlanmasının ardından, Cumhurbaşkanı seçimi-
nin kesin sonuçları, YSK tarafından TBMM ile Cumhurbaşkanlı-
ğı Makamı’na bildirilerek, kamuoyuna ilan edilecek.

Seçilen cumhurbaşkanı adına, YSK tarafından cumhurbaşkanı 
seçildiğine dair bir tutanak hazırlanacak. Cumhurbaşkanlığı 
tutanağı, TBMM Başkanı Cemil Çiçek tarafından, seçilen kişiye 
verilecek. Aynı oturumda ant içme töreni de gerçekleştirilecek.

DEVİR TESLİM 28 AĞUSTOS’TA

Cumhurbaşkanlığı tutanağının verileceği  oturum, eski Cum-
hurbaşkanının görev süresinin dolduğu tarihte yapılacak. Yani 
devir teslim, Cumhurbaşkanı  Abdullah Gül’ün görev süresinin 
dolduğu 28 Ağustos’ta  olacak.

DÜNYA ÖRNEKLERI NASIL ?

AMERİKA’DAKİ BAŞKANLIK SİSTEMİ

Türkiye modelini almış olsa bile, Amerika’daki Devlet 
Başkanlığı seçim süreci çok farklı işliyor.

İlk Başkan George Washington’un 1789 yılında 
seçilmesinden bu yana Amerikalılar, kasım ayının ilk 
pazartesi gününü izleyen salı gününde başkanlarını  
seçiyor. ABD’nin iki büyük partisi olan Demokratik Parti 
ve Cumhuriyetçi Parti, başkan adaylarını ön seçimler 
yoluyla belirliyor. Kongre, Senato ve Temsilciler Meclisi 
olmak üzere, iki kurumsal yapıya ayrılırken, iki yasama 
organının kendi aralarındaki ve başkan ile ilişkilerinde, 
“Kontrol ve Denge (check and balance) Sistemi”ni 
ortaya çıkarıyor.

Bu sistemde başkan, yasama organına karşı sorum-
lu olmazken,  “güvenoyu” ve “güvensizlik oyu” gibi 
mekanizmalardan da söz edilemiyor. Başkan ile birlikte 
seçilen başkan yardımcısı, başkan öldüğünde, istifa 
ettiğinde ya da görevden alınması durumunda, başkan-
lığı devralıyor. Başkan, 4 yıl için göreve geliyor  ve en 
fazla 2 kez üst üste seçilebiliyor.

FRANSA

Yarı Başkanlık Sistemi’nin hakim olduğu Fransa’da 
cumhurbaşkanı beş yıl için, tek dereceli genel seçimle 
seçiliyor. Partilerin adaylarını belirlemesinin ardından, 
yüzde 50 oranının üzerinde oy alan isim cumhurbaş-
kanı olarak seçiliyor. Fransız Anayasası’nda cumhur-
başkanının siyasi parti ile bağının kesileceğine dair bir 
hüküm bulunmuyor ancak sistemde cumhurbaşkanı, 
partisi ile organik bağını devam ettirebiliyor. Fakat, 
resmi olarak parti başkanı olamıyor.

ALMANYA

Beş yıllık süre için seçilen Almanya’da cumhurbaşka-
nının, ikinci bir beş yıl için de seçilebilmesi mümkün 
olabiliyor. Cumhurbaşkanı, Federal  Kongre tarafından 
seçilirken, Kongre’yi de  Federal Meclis milletvekilleriy-
le, 16 eyaleti temsilen gönderilen ve sayıları milletve-
killerine eşit sayıdaki delege oluşturuyor. Cumhurbaş-
kanının yetkileri sınırlı olurken, Almanya Şansölyesi’nin 
yetkileri, devlet başkanının yetkileri ile mukayese 
edilebilir durumda bulunuyor.

RUSYA 

Rusya ise anayasasında yarı başkanlık yazılsa bile 
devlet başkanlığının tam anlamıyla hayata geçirildiği 
ülkelerden birisi. Halk tarafından 4 yılda bir seçilen 
Rusya Devlet Başkanı, yürütmenin ve askeriyenin başı. 
Yargının bile devlet başkanına bağlı olduğu Rusya’da, 
başkanın meclisten çıkan kanunları veto etme hakkı da 
bulunuyor. 

HABER ANALİZİ
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TAMER TOĞANAŞ

Uzakları yakın eden, sınırları ve duvarları kaldıran, 
etkileşimi hızlandıran internet, artık hayatın vazgeçil-
mez bir parçası haline gelirken, hayatımızı da yeniden 
şekillendirdi.

Artık internet sayesinde, aradığımız 
bilgiye neredeyse tek tuşla ulaşabiliyor, 
dünyanın en uzak noktasındaki ülkeyi, 
müzeyi sanal olarak gezebiliyor, pa-
rasal işlemlerimizi internet üzerinden 
halledebiliyor, uzaktaki akrabaları-
mızla görüntülü konuşabiliyoruz. 
İnternet hayatımızı kolaylaştırıyor, 
hızlandıyor.  

Türkiye’de , artık hayatın vazgeçilmezi 
haline gelen internet ile ilgili alt yapı 
yatırımlarına ağırlık veriyor ve bu konudaki 
tüm gelişmeleri yakından takip ediyor. 

İnternet Geliştirme Kurulu Başkanı Serhat Özeren,  2000’li yılla-
rın başında Afrika seviyesinde olan Türkiye’nin internet altyapı-
sının, bugün Avrupa›nın ilk 5 ülkesi arasına girdiğini söylüyor. 

Bu gelişmeye paralel olarak, Türkiye’de son 10 yılda geniş-
bant internet aboneliğinde yıllık büyüme oranının, yüzde 46,5 
gibi önemli bir hızda gerçekleştiğini anlatan Özeren, bu konuy-
la ilgili Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından paylaşı-
lan istatistiklere bakıldığında,  2014 yılı birinci çeyreği itibariyle, 
genişbant pazarında dikkat çeken en önemli gelişmenin fiber 

ve mobil kaynaklı artışın devam etmesi olduğunu kaydetti. 

2014 yılı birinci çeyreğinde, genişbant abonesinin 
bir önceki çeyreğe göre, yaklaşık yüzde 7,36 ora-
nında arttığının görüldüğünü ifade eden Özeren, 
şöyle devam etti:

“Fiber abone sayısındaki artış oranı da bu dö-
nemde, yüzde 10,7 seviyelerinde gerçek-

leşti.  2008 yılında, 6 milyon genişbant 
internet abonesi bulunmaktayken, beş 
yıllık bir sürede, dört buçuk kata yakın 

artışla, 2013 yılı dördüncü çeyrek sonu 
itibariyle 35 milyona yaklaştı.

Yapılan yatırımlar, abone sayılarına da 
yansırken, özellikle mobil internette Türkiye’nin, Avrupa ülkeleri 
arasında en fazla kullanım oranlarına sahip ülkeler sıralamasına 
girdiğini görüyoruz. 

HAYATI YENİDEN ŞEKİLLENDİRDİ…
İNTERNET

UZAKLARI YAKIN EDEN, SINIRLARI VE DUVARLARI KALDIRAN, 
ETKİLEŞİMİ HIZLANDIRAN İNTERNET, ARTIK HAYATIN VAZGEÇİLMEZ 
BİR PARÇASI.
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HABER / DOSYA

BTK verilerine göre, mobil internet kullanan abone 
sayısı 26.4 milyona ulaştı. 2014 yılı birinci üç aylık 
dönemde, mobil internet kullanım miktarı da yüzde 
19.8 artarak, 52.35 TByte olarak gerçekleşti. Bunun 
yanında M2M (makineler arası iletişim) abone sayısı 
2.2 milyona ulaşarak, bir önceki döneme göre, yüz-
de 10 artış kaydedildi. 2014 yılı birinci çeyreğinde, 
toplam mobil genişbant internet kullanım miktarı 
52 bin 359 TByte olarak gerçekleşti. Bir önceki üç 
aylık döneme göre ise yüzde 20’lik bir artış oldu.”

İNTERNETİN TEHLİKELERİNİ DE BİLMELİYİZ

Özeren, tüm bu gelişmeler ışığında ülke olarak, ge-
rek kamu otoritelerinin desteği, gerek sivil toplum 
kuruluşları, gerekse özel sektör olarak, mevcut iş-
birliklerini daha da geliştirerek sabit ve mobil altyapı 
yatırımlarına devam etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Rakamsal büyüklüklerin yanı sıra, internet kullanım-
larının niteliğinin daha da önemli olduğunu belirten 
Özeren,  bilinçli kullanıcıların sayısının artırılmasının 
da bugünün en değerli madeni olarak görülen bilginin korun-
ması ve doğru kullanımı açısından büyük önem arz ettiğini 
söyledi.

Özeren, “Uzakları yakın eden, sınırları ve duvarları kaldıran, 
etkileşimi hızlandıran çağımızda, artık internet hayatın vazge-
çilmez bir parçası, ancak, internetin değerini bildiğimiz gibi 
tehlikelerini de bilmeliyiz. Yani internet konusunda bilinçlenme-
liyiz” dedi.

İnsanlık tarihinde, kişisel, kurumsal ve toplumsal belleğin tek 
bir şeye, bu kadar bağımlı olduğu başka bir dönemin olmadı-
ğını kaydeden Özeren, ‘’Bu bağımlılık da çok hızlı bir biçimde 
artıyor. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kritik altyapıla-
rımız, şimdiden internete bağımlı hale geldi. Bu nedenle, siber 
ya da sanal ortamda kötü niyetli kullanımlar sonucunda, siber 
güvenlik konusu, kurumların, ülkelerin ve uluslararası kuru-
luşların en önemli gündem maddelerinden biri haline gelmiş 
bulunuyor” diye konuştu.

Bununla ilgili olarak Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı’nın önderliğinde kurulan Siber Güvenlik Kurulu 
ile kurula bağlı İnternet Geliştirme Kurulu ve Siber Güvenlik 
İnisiyatifi çalışmalarında, vatandaşları ve kurumları, bilinçli birer 
teknoloji kullanıcısı haline getirmek için, çalışmalar yürütmeye 
devam ettiklerini anlatan Özeren,  “Ama biliyoruz ki internet 
yapılanmasında en zayıf halka olarak adlandırılan bireysel 
kullanıcıların bilinçlendirilmesi kaçınılmaz. İnternetin doğru 
kullanımı konusunda, yasal olarak ne kadar adım atarsanız 
atın, ifade özgürlüğünde sınırlarını aşılmadığı, kişisel güvenliğin 
bireyler tarafından sağlanabildiği bir sisteme sahip olmadığınız 
sürece, tam anlamıyla bir gelişmişlik düzeyinden söz edilemez” 
ifadesini kullandı.

Sonuç olarak bakıldığında, çevrimiçi cihaz sayısının her geçen 
gün arttığını ve sadece insanların birbirleriyle bağlı olduğu de-
ğil, tüm nesnelerden bilgi akışının karşılıklı sağlanabileceği bir 
ortama doğru hızla ilerlendiğini belirten Özeren,  şöyle devam 
etti:

“İnternet tabanlı iş süreçleri hayatımızın her noktasında. Bilgi 
ve iletişim teknolojilerinin bu denli yayıldığı günümüzden 
geleceğe baktığımızda, önümüzde uzun bir yol olduğunu söy-
leyebiliriz. Ancak bu zamana kadar hayata geçirilen çalışma-
larda, ülke olarak sergilediğimiz kararlılık devam ettiği sürece, 
internetin daha geniş kitlelerce ve bilinçli şekilde kullanıldığı 
ülkeler sıralamasında, yerimizi gün be gün güçlendireceğimize 
inanıyorum. “

İNTERNET ÜZERİNDEN İŞLENEN SUÇLAR ÇOK ÖNEMLİ 
BİR SORUN

Sosyal medya kullanımına da değinen Özeren, dünyada 1.8 
milyar insanın sosyal medya mecralarını kullandığı, en fazla 
aktif kullanıcının Facebook’a ait olduğu bilgisini verdi. İnternet 
üzerinden işlenen suçların sadece Türkiye değil, dünya için de 
çok önemli bir sorun olduğunu ancak, evrensel bir düzenle-
meyle aşılmasının mümkün olamadığını anlatan Özeren, yasa-
lar önünde “çocuk” tanımının ülkelere göre farklı olmasının, en 
büyük engeller arasında yer aldığını kaydetti. Özeren, internet 
ve teknoloji kullanımındaki olumsuzlukların korkutmaması 
gerektiğini, bunları aşmanın yolunun bireylerin bilinçlendirilme-
sinden geçtiğini ifade ederek, “İnterneti en faydalı nasıl kulla-
nabiliriz; bunu öğrenmeli ve öğretmeliyiz. Eğitimciler sayesinde 
bunu başarmamız mümkün olur” dedi.

İnternet,  bilgi edinme şeklimizden 
boş vakitlerimizi değerlendirme-
mize, okuduğumuz kitaplardan, 
izlediğimiz filmlere  kadar, pek çok 
seçimimizde etkili olurken, aile ya-
şantımızda dahi etkisini gösterdi.
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ÇEKİRDEK AİLE; ANNE, BABA, ÇOCUKLAR VE 
TELEFONDAN OLUŞUR HALE GELDİ

İnternet ve sosyal medya kullanımında güvenlik algısının, 
çocuklara yerleştirilmesinin önemine de işaret eden Özeren, 
“Nasıl ki evimizin kapısını açık bırakmamayı çocuklarımıza 
öğretiyorsak, internette de güvenlik açıklarına karşı dikkatli 
olmayı öğretmeliyiz” dedi. Özeren, internet kullanımının, mobil 
telefonlara bağlı bir aile hayatı oluşturduğuna dikkat çekerek, 
“Eskiden çekirdek aile kavramı vardı. Şimdi çekirdek aile anne, 
baba, çocuklar ve telefondan oluşur hale geldi” diye konuştu.

SOSYAL PAYLAŞIM SİTELERİ, VATANDAŞLARLA 
İŞBİRLİĞİ İÇİNDE OLMALI

Son yıllarda, özellikle sosyal paylaşım siteleri üzerinden kişisel 
verilerin paylaşılmasının, kullanıcıları siber suçlara karşı savun-
masız bıraktığını kaydeden Özeren, vatandaşların sosyal payla-
şım sitesi hesaplarında kişisel bilgilerini sınırlı şekilde tutmaları 
gerektiğini ifade etti. Yine bu siteler üzerinden, özel hayatın 
gizliliğini ihlal veya hakaret, nefret söylemleri içeren içeriklerin 
paylaşılmasının da hem yasal, hem de etik olarak doğru olma-
dığının altını çizen Serhat Özeren, mağduriyetlerin giderilmesi 
noktasında bu sitelere düşen 
görevleri ise şöyle özetledi: 

“Türkiye’de milyonlarca kullanı-
cıya ulaşan bu sosyal paylaşım 
sitelerinin, vatandaşlarımızla 
işbirliği içerisinde olması lazım. 
Vatandaşlarımızın daha iyi hiz-
met alabilmesi için, şikayetlerini 
ve paylaşımlarını ulaştırabilece-
ği mercilerin olması gerekiyor. 
Bunun hem kendileri, hem 
de vatandaşlarımız açısından 
doğru olacağını düşünüyorum. 
Herhangi bir nedenden dolayı, 
mağdursam bir yere müra-
caat etmem gerekiyor. Çoğu 
insan mağdur oluyor fakat, 
başvurabilecek merci bulamı-
yor. En azından bu işlemlerin 
yapılabilmesi için, o şirketin bu 
noktada herhangi bir girişimde 
bulunması gerekir.”

İnternet kullanıcılarına, siber saldırı ve art niyetli kişiler-
den korunmak için, temel bazı kurallar olduğuna işaret 
eden Özeren, alınacak tedbirleri şöyle sıraladı:

• Bilmediğiniz kişilerden gelen elektronik postalar 
açılmamalı.

• Tanıdığınız kişi bile olsa e-mail uzantıları varsa, 
açarken dikkat edilmeli. Gerekirse gönderenden 
teyit alınmalı.

• Sosyal medya kullanırken gelen web uzantılı me-
sajları açmamalı, özellikle tanımadığınız kişilerden 
gelen mesajlar direkt silinmeli.

• Cep telefonunuza tanıdığınız veya tanımadığınız 
kişilerden SMS veya MMS yoluyla web sayfası 
linkleri geliyorsa çok dikkat edilmeli.

• Bilgisayarlarda güvenlik duvarı kurulmalı.

• Bilgisayarlar kullanılmadığı zaman kapalı tutulmalı.

• Kesinlikle internete erişimde wifi modem kullanılı-
yorsa şifre kullanılmalı.

• İnternet modemleriniz komşunuz ve arkadaşınız 
dahi olsa kullandırılmamalı. Misafirinize kullandırı-
yorsanız bile sonradan şifresi hemen değiştirilmeli.

• Bilgisayarınızda mutlaka kolay olmayacak şekilde 
şifre kullanılmalı ve belirli zamanlarda değiştiril-
meli.

• Bilişim eğitimi de önemle ele alınmalı.

• İşletim sistemi orijinal olmalı.

• Antivirüs, AntiSpy programları ile lisanslı prog-
ram kullanılmalı, bu programları sürekli güncel 
tutulmalı.

GÜVENLIK IÇIN ORIJINAL IŞLETIM SISTEMI
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Türkiye,  bu yılın Aralık ayı itibariyle, dünyanın önde 
gelen G-20 grubunun bir yıl süreyle dönem başkanlı-
ğını alacak.

Dünya ekonomisinin yüzde 90’ını temsil eden G-20 
Troykası  (Rusya-Avustralya-Türkiye)  içinde yer alan Türkiye’nin,  
dönem başkanlığındaki önceliği,  daha yüksek kalkınma hızı 
için, daha çok yabancı sermaye olacak.

G-20 KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

Uluslararası ekonomik işbirliği kapsamında, temel platform 
olarak kabul edilen G-20’nin oluşturulması,  25 Eylül 1999 
tarihinde Washington’da gerçekleştirilen G-7 Maliye Bakanları 
ve Merkez Başkanları Toplantısı’nda kararlaştırıldı.

1994’te yaşanan Meksika 
Peso krizi,  1997’deki Asya 
krizi ve 1998’deki Rusya 
krizinin ardından,  uluslararası 
sistemde önemi ve ağırlığı 
gitgide artan “yükselmekte 
olan piyasa ekonomileri (emer-
ging market economies)”nin 
küresel ekonomik yönetişimde 
daha fazla temsil edilmesi ve 
küresel ekonomik ve mali istikrarın sağlanması ve teşvik edil-
mesi için,  gayri resmi bir tartışma ve görüş alış verişi ortamı 
sağlanması,  G-20’nin kuruluş amacı olarak ortaya çıktı.

Türkiye’nin kuruluşundan bu yana üyesi olduğu “yükselen 
piyasa ekonomileri” ile gelişmiş ülkelerin bir araya geldiği G-20 
platformu,  ABD,  Almanya, Arjantin,  Avrupa Birliği,  Avustral-
ya,  Brezilya,  Çin,  Endonezya,  Fransa, Güney Afrika,  Güney 
Kore,  Hindistan,  İngiltere,  İtalya,  Japonya,  Kanada, Meksika,  
Rusya,  Suudi Arabistan ve Türkiye’den oluşuyor.  Ayrıca,  
IMF ve Dünya Bankası,  düzenlenen toplantılara üst düzeyde 
katılıyor.

Küresel,  ekonomik ve finansal sistem açısından büyük önem 
taşıyan G-20 ülkeleri,  dünya ekonomisinin yaklaşık yüzde 
90’ını;  dünya ticaretinin yüzde 85’ini ve dünya nüfusunun da 
üçte ikisini temsil ediyor.

Bir daimi sekretaryası bulunmayan G–20 dönem başkanlığı ve 
genel sekretaryanın kurulması görevleri,  her sene,  gruba dahil 
farklı bir bölgeden bir üye ülke tarafından üstlenilecek şekilde 

faaliyet gösteriyor.  Bu çerçe-
vede, başkanlık,  bir önceki 
yılın,  içinde bulunulan yılın 
ve bir sonraki yılın dönem 
başkanlarının oluşturduğu bir 
“troyka” tarafından yürütü-
lüyor.  2013 yılında Rusya 
Federasyonu tarafından üstle-
nilen sekretarya görevi,  2014 
yılında Avustralya tarafından 
yerine getiriliyor. 

G-20 Cannes Liderler Zirvesi sonunda yayımlanan deklarasyon-
da belirtildiği gibi,  G-20 dönem başkanlığı 2015 yılında Türkiye 

TÜRKİYE,  G-20 DÖNEM BAŞKANI OLUYOR...
TÜRKİYE,  DÜNYA EKONOMİSİNİN YÜZDE 90’INA,  EV SAHİPLİĞİ YAPACAK.

Türkiye’nin, dönem başkanlığındaki 
önceliği, daha yüksek kalkınma hızı 
için, daha çok yabancı sermaye olacak.

HABER ANALİZİ
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tarafında üstlenilecek.  Bu çerçevede, Türkiye 2013 yılı 
Aralık ayı itibariyle, Avustralya ve Rusya Federasyonu ile 
birlikte G-20 Troykası’nda yer almaya başladı.

G-20 GÜNDEMİNDEKİ KONULAR

Küresel mali dengesizliklerin giderilmesi başta olmak 
üzere,  dünya gündeminde önemli yer tutan konular 
öncelikle G-20 platformunda tartışılıyor ve çözüm için 
öneriler geliştiriliyor.  Mali politikaların yanı sıra ticaretin 
finansmanı,  Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Doha Kalkın-
ma Gündemi’nin sonuçlandırılması ve ticarette koru-
macılığa karşı ortak politikalar geliştirilmesi de G-20’nin 
ticaretle ilgili öncelikli konularını oluşturuyor.

ABD’de başlayan ve daha sonra pek çok ülkeye sıçra-
yan finansal piyasa çalkantılarının,  küresel ekonomiyi 
tehdit eder boyuta ulaşması nedeniyle

konunun, 2008 yılında G-20 ülkelerinin liderleri düze-
yinde ele alınmasına karar verilmişti.  Bu kapsamda,  
Washington’da ilki düzenlenen G-20 Liderler Zirvesi 
sonrasında,  Londra’da,  Pittsburg’da,  Toronto’da,  Seul’de,  
Cannes’da,  Los Cabos’da ve son olarak St. Petersburg’da 
liderler düzeyinde

toplantılar gerçekleştirildi.  Bir sonraki G-20 Liderler Zirvesi ise 
Avustralya dönem başkanlığında Brisbane’de düzenlenecek.

AVUSTRALYA’NIN DÖNEM BAŞKANLIĞINDAKİ 
ÖNCELİKLER

Avustralya’nın öncelikleri arasında,  daha güçlü 
bir ekonomik büyümenin teşviki ile istihdam 
alanında sonuçlar,  küresel ekonominin 
olası şoklara karşı daha dayanıklı hale 
getirilmesi bulunuyor.  

Ayrıca,  küresel ekonominin 
dayanıklılığının arttırılması için,  
küresel mali sistem reformu,  
vergi sisteminin güçlendiril-
mesi,  küresel kurumların 
reformu, enerji piyasalarının 
dayanıklılığının güçlendiril-
mesi ve rüşvetle mücadele 
çalışma alanları olarak tespit 
edilmişti. 

G-20 DÖNEM BAŞKANLIĞI 
VE TÜRKİYE

Cannes Liderler Zirvesi’nde alınan 
karar uyarınca,  G-20’nin Dönem 
Başkanlığı, Aralık 2014’ten itibaren, 1 yıl 
süreyle Türkiye tarafından üstlenilecek. 

Aralık 2013 tarihi itibariyle,  Avustralya ve Rusya 
Federasyonu ile birlikte G-20 Troykası’nda yer almaya başlayan 
Türkiye,  bundan yaklaşık 1,5 sene önce yapılan seçimlerde,  
oy birliğiyle 2015’in dönem başkanı seçilmişti. 

TÜRKİYE, G-20’NİN GÜNDEMİNİ, ÖNCELİKLERİNİ, 
ÇALIŞMA TAKVİMİNİ BELİRLEYECEK

Dönem Başkanı sıfatıyla Türkiye,  2015 yılında G-20’nin 
gündemini, öncelik vereceği alanları ve çalışma takvimini 
belirleyecek.  Liderler Zirvesi,  bakanlar ve diğer düzeylerde 
yapılacak tüm toplantı ve faaliyetlere ev sahipliği yapacak olan 
Türkiye,  çalışma gruplarının toplantılarına başkanlık edecek ve 
faaliyetlerini yönlendirecek.

Türkiye’nin G-20 Troykası’nda yer aldığı ve dönem başkanlığı 
görevini üstleneceği önümüzdeki sürecin,  önceki dönem 
başkanlıklarından elde edilen sonuçlar üzerine inşa edilme-
si önemli görülürken,  bu konuda Eylem Planı hazırlıklarına 
devam ediliyor.  

Bu çerçevede, Türkiye dönem başkanlığında,  G-20’nin “ti-
caret” ayağındaki tartışmalarda,  çok taraflı ticaret sisteminin 
güçlendirilmesi,  korumacılıkla mücadele,  ticaretin ekonomik 

büyümeye katkısı konularının ele alınması öngörülüyor. 

Türkiye’nin dönem başkanlığının,  Dün-
ya Ticaret Örgütü (DTÖ) 9. Bakanlar 

Konferansı’nda alınan kararların 
ışığında Doha Kalkınma Turu 

müzakerelerinde önemli 
gelişmelerin kaydedileceği 

bir döneme rastlaması 
nedeniyle,  G-20’nin Doha 
Turu’nun ilerletilmesine 
sağlayabileceği katkının 
da ele alınması planlanı-
yor.  Ayrıca,  En Az Ge-
lişmiş Ülkeler (EAGÜ)’in 
2015 Binyıl Kalkınma 
Hedefleri’ne ulaşması-

nın desteklenmesi için,  
konunun Türkiye dönem 

başkanlığında,  G-20 günde-
mine taşınması da hedefleniyor.

G-20 ZİRVESİ TÜRKİYE’DE 
YAPILACAK

Gelecek sene,  G-20 zirvesinin ev sahipliğini 
yapacak olan Türkiye,  aynı zamanda liderler zirvesi-

nin de başkanlığını yapacak.  Bu durum,  küresel ekonomik 
konulara,  sorunlara ve çözümlere Türkiye’nin katkı yapması 
açısından son derece önemli bir fırsat olacak.

Türkiye’deki genel seçimlerin hemen ardından gerçekleşecek 
olan G-20 zirvesi nedeniyle,  yeni başbakan,  hükümet ve 
ekonomi bakanlarının önünde, bu takvim olacak.  Kısa sürede 
birçok ülkenin liderleriyle görüşmeler yapılacak. 

Bu arada Türkiye,  2014-2016 yıllarında G-20’nin Troyka adı 
verilen önceki, şimdiki ve bir sonraki dönem başkanlıklarının 
yer aldığı grupta da bulunuyor.
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G-20’DEKİ EN KALABALIK ÜLKE ÇİN, EN ZENGİN ÜLKE 
ABD

G-20’nin,  küresel hasılanın yaklaşık yüzde 90’ını,  ticaretin 
yüzde 85’ini, nüfusun ise üçte ikisini temsil ettiğine dikkat çe-
ken uzmanlar,  “G-20’nin, temsil ettiği ekonomik ağırlığın yanı 
sıra,  gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleri bir araya getirerek ve 
coğrafi açıdan dengeli bir temsil yapısı sergileyerek, küresel 
ekonomik işbirliğinin en temel platformu olarak işlev gördüğü-
nü de vurguluyor. Öte yandan,  G-20 ülkeleri içinde en kalaba-
lık nüfusa sahip ülke, 1 milyar 341 milyon kişilik nüfusuyla Çin.  
2010 yılı tahmini verilerine göre,  G-20 üyesi ülkeler içinde,  
en fazla milli gelire sahip ülke 14 trilyon 624,1 milyar dolar ile 
ABD.  2013 genelinde G-20 ülkeleri büyüme ortalaması ise 
yüzde 2,8 oranında gerçekleşti.

BİR SONRAKİ DÖNEM BAŞKANI ASYA GRUBUNDAN

Yeni alınan karar uyarınca,  2015’ten sonra Dönem Başkanı,  
rotasyondaki bölgesel guruplar tarafından seçilecek ve ilk 
olarak Asya Grubu’nu oluşturan Çin,  Endonezya,  Japonya ve 
Güney Kore’den bir ülke dönem başkanlığını alacak.

En son,  Avustralya’nın Sydney kentinde düzenlenen G-20 
Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantı-
sı’nın katılımcıları,  zorluklara rağmen ekonomik büyümeyi 
sağlamak ve yeni istihdam yaratmak konusunda kararlı ol-
duklarını belirtti. Toplantının sonuç bildirgesinde,  katılımcı 
maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarının,  beş yıl 
içinde toplu gayrı safi yurt içi hasılayı (GSYH) yüzde 2’nin 
üzerine çıkarmak için,  gereken politikaları uygulamaya 
kararlı olunduğu,  bu politikaların küresel ekonomik faali-
yetler çerçevesinde, fazladan 2 trilyon dolar ve milyonlarca 
fazladan istihdam anlamına geldiği ifade edildi.

Bildirgede,  “Reformların zor olduğunu biliyoruz ama eko-
nomik büyümeyi ve yeni istihdam alanlarını kazanmalıyız” 
denildi.  G-20 ülkelerinde yatırımı, ticareti,  rekabeti ve istih-
dam imkanlarını artırmak için,  somut adımlar gerektiğine 
işaret edilen bildirgede, yatırımların,  özellikle de altyapı 
yatırımlarının artırılması konusunda karşılaşılan sorunların 
kapsamlı olarak ele alındığı, uygulanabilir politikalar ve dü-
zenleyici çerçeveler oluşturarak, özel sektör yatırımlarının 
önündeki engelleri kaldırabilmek için, yapılabilecek çok şey 
olduğu ifade edildi.

Bildirgeye göre, toplantıda para politikası temelinde küresel 
ekonomi de ele alındı. Katılımcılar, işbirliğini güçlendirmek, 
iletişimi artırmak ve mali piyasalarla ülke ekonomilerinde 
esneklik oluşturmak konusunda mutabık kaldı. Katılımcılar, 
Uluslararası Para Fonu (IMF) hakkında,  2010 reformları-
nın onaylanması ve  bunun bir sonraki toplantıdan önce 
sağlanması için, ABD’nin teşvik edilmesi gerektiğine de 
işaret etti. 

Sonuç bildirgesinde, ülke liderleri ve dışişleri bakanları ka-
dar, durumun “değişkenliği” nedeniyle, maliye bakanlarının 
da Ukrayna’daki olayları izlediğine işaret edildi. Gelişme-
lerin ekonomik sonuçlar doğuracağının açık olduğu ifade 
edilen bildirgede, IMF’nin geçiş sürecindeki ülkelere yar-
dım için, en hazırlıklı kurum olmayı sürdürdüğü hatırlatıldı.

G-20, BÜYÜME VE ISTIHDAM ARTIŞINDA KARARLI
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MURAT DEMİRCAN

Nisan ayında yapılan Genel Kurul Toplantıları sonra-
sında, Türkiye genelindeki 60 ihracatçı birliğinden, 
16 tanesinde başkan değişti. 7 Haziran’da yapılan 
Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Kurulu’nda, Türkiye 

İhracatçılar Meclisi’nin 26 kişilik Sektörler Konseyi’nde 10 isim, 
13 kişilik TİM Yönetim Kurulu’nda ise 6 isim yenilendi.

Türkiye genelinde 13 genel sekreterlik çatısı altında faaliyet 
gösteren 60 ihracatçı birliğinden, 50’sinde seçimlere tek liste 
ile gidilirken, 10 birlikte, seçimlerde, çift listeli yarış yaşandı.

Ege İhracatçı Birlikleri’nde 12 birlik başkanından 4’ü değişir-
ken, Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri’nde 8 ihracatçı birliği 
başkanından 6 tanesi görevini sürdürdü, 2 birlikte ise yeni 
başkanlar göreve geldi. İstanbul İhracatçı Birlikleri’nde de 7 
birlik başkanından 3’ü yenilendi. 

26 KADIN İHRACATÇI SEÇİLDİ

Türkiye genelinde 60 ihracatçı birliğinde, 840 ihracatçı yönetim 
kurulu ve denetim kurulu üyesi olarak seçilirken, 26 kadın 
ihracatçı listelerde yer buldu. 60 birlik başkanı arasında kadın 
ihracatçı bulunmazken, İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri 
İhracatçıları Birliği’nde Şebnem Elmas, İstanbul Yaş Meyve 
Sebze İhracatçıları Birliği’nde Melisa Tokgöz Mutlu, Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı olarak seçildiler. 

TÜRKİYE’DE 58 BİN İHRACATCIYI TEMSİL EDEN TÜRKİYE İHRACATÇILAR 
MECLİSİ VE 60 İHRACATÇI BİRLİĞİNİ, ÖNÜMÜZDEKİ 4 YIL YÖNETECEK 
KADROLAR YENİLENDİ.

İHRACATI 500 MİLYAR DOLARA TAŞIYACAK 
KADROLAR YENİLENDİ
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EN GENCİ 26, EN KIDEMLİSİ 79 YAŞINDA

Türkiye genelinde 60 ihracatçı birliğinde, Yönetim Kurulu ve 
Denetim Kurulu’na seçilen 840 ihracatçı arasında en genç 
isim, 16 Mart 1988 doğumlu olan Ege Maden İhracatçıları 
Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Burak Alimoğlu olurken, en 
kıdemli isim ise 1935 doğumlu Ege Demir ve Demirdışı Me-
taller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Nedim Uysal oldu. 

MEHMET BÜYÜKEKŞİ, 4 YIL DAHA TİM BAŞKANI

Seçimlerin tamamlanması sonrasında, 7 Haziran 2014 tari-
hinde İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde, Türkiye İhracatçılar 
Meclisi Genel Kurulu yapıldı. 

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi, tek 
aday olarak girdiği seçim sonucunda, 4 yıllığına, TİM Başkan-
lığı’na tekrar seçildi. TİM Yönetim Kurulu’nda Başkan Vekili 
Mustafa Çıkrıkçıoğlu yerini korurken, Tahsin Öztiryaki ve Süley-
man Kocasert önümüzdeki dönemde, TİM Başkan Vekilliği’ne 
seçilen yeni isimler oldu. Muhasip Üyeliğe Ali Özinönü seçilir-
ken, Murat Akyüz, Adnan Dalgakıran ve Ömer Burhanoğlu TİM 
Yönetim Kurulu Üyeliğine tekrar girdiler. Rıza Seyyar, Noyan 
Gürel, Ahmet Güleç, Mustafa Satıcı ve Abdulkadir Çıkmaz ise 

TİM Yönetim Kurulu’na yeni 
seçilen ihracatçılar oldular.

800 MİLYAR 
DOLARLIK İHRACAT 
GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ 

TİM Başkanı Mehmet 
Büyükekşi,  4 yıllık yeni 
dönemde, en az 800 milyar 
dolarlık ihracat gerçekleşti-
receklerini bildirdi. 

Türkiye’nin dinamik ihra-
catçıları olarak, 2010-2013 
dönemini kapsayan 4 yılda, 
ekonomiye 553 milyar 
dolar döviz kazandırdıklarını 
kaydeden Büyükekşi, şöyle 
devam etti:

 ‘’Önümüzdeki 4 yıllık 
dönemde, en az 800 milyar 
dolarlık ihracat yapmayı 
hedefliyoruz. İhracat, bu 
seneki sanayi üretimi 
artışının da taşıyıcı kolonu 

oldu. İnşallah, Türkiye’nin büyümesine de olumlu katkı vererek, 
büyümenin itici gücü olacak. Bugün başetmemiz gereken 
üç temel yapısal sorunun çözümü de ihracattır. Yüksek cari 
açığımız var, çözümü ihracattır. Yatırımlarda dış kaynaklara 
bağımlıyız, çözümü ihracattır. Büyüme eşittir dış açık sarmalın-
dan kurtulmanın yegane yolu, yüksek katma-değerli ihracattır. 
Yüksek katma-değer için, Ar-Ge’ye, inovasyona, tasarıma ve 
markalaşmaya daha fazla kaynak ayırmak gerekiyor. Bu da sa-
nayicinin ve ihracatçının karlılık düzeyinin artmasıyla mümkün.”

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk de 
2014-18 döneminde inovasyon, Ar-Ge, tasarım ve markalaş-
maya yoğunlaşacaklarını belirterek,  Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kuruluşunun 100. Yıldönümü için büyük hedefler belirlendiğini, 
Türkiye İhracatçılar Meclisi öncülüğünde, 2023 yılı için ortaya 
konulan 500 milyar dolar ihracat, 10 dünya markası, 25 bin 
dolar kişi başı milli gelir ve dünyanın en büyük 10 ekonomisi 
arasına girme hedeflerini tutturabilmek için, bugün 1.58 dolar 
seviyesinde olan ortalama ihraç fiyatının, 3-4 dolar aralığına 
çıkarmalarının şart olduğuna işaret etti. 

İnovasyon, tasarım ve Ar-Ge ile bu amaca ulaşacaklarını kay-
deden Ünlütürk, ‘’Önümüzdeki 4 yıl, bu konuda yoğun çalışma 
yürüteceğiz. Bu konuda çalışma yürüten ihracatçılarımıza ve 
genç girişimcilere destek olacağız” dedi. Mehmet BÜYÜKEKŞİ

Türkiye’yi 500 milyar dolar ihracat 
hedefine taşıyacak olan kadrolarda 
önemli değişiklikler yaşandı.
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VAHİDE EMEL YANIK

Yöresel ürün zengini Anadolu toprakları,  bu potansi-
yelini bir türlü harekete geçirip,  ekonomiye kazan-
dırılamıyor. Avrupa’da bin 500’e yakın yöresel ürün 
koruma altına alınırken, Anadolu’da 178 ürün coğrafi 

işaret alarak korumaya alındı. Özellikle kırsal kalkınma ve yerin-
de istihdam için iyi bir fırsat olan yöresel ürünler, AB ülkelerin-
de 300 bin kişinin istihdam edilmesini sağlıyor. 

Antalya Ticaret Borsası’nın başlattığı ve bu yıl beşincisi düzen-
lenecek Yöresel ve Geleneksel Ürünler Fuarı, yöresel değerlerin 
farkındalığını artırmak için önemli bir organizasyon olacak. 

Coğrafi işaret uzmanı Doktor Rana Demirer, coğrafi 
işaretin yöresel ürünlerin en önemli koruması ol-
duğunu belirterek, coğrafi işarete konu malların 
dünya ticaretinde 50 milyar dolaklık ticaret hacmi 
bulunduğunu söyledi. Demirer, “Her geçen yıl bu 
hacim artmaktadır. Coğrafi işaretle koruma altına 
alınmış yöresel ürünler, dünya ticaretinde hala 
çok yüksek bir gelişme potansiyelini bünyesinde 
barındırmaktadır” diye konuştu. 

AVRUPA, DEĞERLERİNE SAHİP ÇIKIYOR

Demirer, Avrupa Birliği’nde yaklaşık bin 
500’e yakın yöresel ürünün koruma 
altında olduğunu,  bu ürünlerin AB 
ülkeleri ve dünya genelinde satışın-
dan elde edilen gelirin ise 2005 
yılında  48 milyar avro iken,  2010 
yılında 55 milyar avroya çıktığını 
kaydetti. Demirer, “Sırasıyla 
İtalya, Fransa, İspanya, Portekiz 
ve Yunanistan ilk beş sırayı 

almakta ve AB’nin coğrafi işaretli ürünler ticaretinin toplamın-
da bu beş ülke yüzde 89’unu kapsamaktadır. Örneğin, AB’de 
doğrudan bu alanda 300 bin kişi istihdam edilmekte, üretimin 
ortalama yüzde 30’u ihraç edilmektedir. Keza Brezilya son 15 
yılda, bu alandaki ekili arazisini 1.3 kat, üretimini ise 10 kat 
artırmıştır” değerlendirmesinde bulundu.     

2 BİN 500 ÜRÜNDEN 178’İ TESCİLLİ 

Dr. Rana Demirer, bin yıllık geçmişe sahip olan ve çok sayıda 
uygarlığı bağrında barındıran Anadolu topraklarının, yöresel 
ürün bakımından çok zengin olduğuna dikkat çekerken, 2 
bin 500 civarında coğrafi işaret alabilecek ürün bulunduğunu 

ancak bunların tescil oranının çok düşük olduğunu 
bildirdi. 

Demirer, Türk Patent Enstitüsü (TPE) verile-
rine göre, tarım-gıda ve el sanatları-canlı 
hayvan-doğal kaynak kökenli 178 coğrafi 
işaretli ürün bulunan Türkiye’de, başvuruda 
bulunan 222 yöresel ürünün de değerlen-
dirme aşamasında olduğuna dikkat çekti. 

Potansiyele bakıldığında coğrafi işaretli 
ürün sayısının yetersizliğine dikkat 
çeken Demirer, “Yöresel ürünlerin de-
ğerini bilmeli, onlara sahip çıkmalıyız” 
diye konuştu.

YÖRESEL ÜRÜNLER PROJESİ 

Antalya Ticaret Borsası (ATB) ve 
Batı Akdeniz Ekonomisini Ge-
liştirme Vakfı (BAGEV) Yönetim 
Kurulu Başkanı Ali Çandır, 10 
bin yıllık geçmişe sahip Anadolu 
topraklarının yüzlerce mede 

YÖRESEL ÜRÜN BAKIMINDAN ÇOK ZENGİN OLAN ANADOLU TOPRAKLARINDA, 
COĞRAFİ İŞARET  ALABİLECEK 2 BİN 500 CİVARINDA ÜRÜN BULUNURKEN, 

TÜRKİYE’DE 178 COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜN BULUNUYOR.

YÖRESEL ÜRÜNLER, EKONOMİYE KAZANDIRILMAYI BEKLİYOR
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niyete ev sahipliği yaptığını belirterek, “Me-
deniyetlerin hepsi bu eşsiz topraklarda kalıcı 
izler bırakmışlar. Bu izler, tarihin süzgecinden 
geçerek bizlere kadar ulaşmış. Türkiye’de kıyıda 
köşede kalmış binlerce yöresel ve gelenek-
sel ürününümüz var. Ancak bunların birçoğu 
maalesef kaybolmaya yüz tutmuş durumda” 
ifadesini kullandı. 

Yöresel ürünleri ekonomiye kazandırmak için 
Yöresel Ürünler Projesi’ni hayata geçirdiklerini 
hatırlatan Çandır, proje çerçevesinde 2010 yılın-
dan başlayarak Yöresel ve Geleneksel Ürünler 
Fuarı’nı düzenlediklerini kaydetti. Antalya EXPO 
Center’da bu yıl beşincisi düzenlenecek Yöresel 
ve Geleneksel Ürünler Fuarı’nda Türkiye’nin 
bütün renklerinin buluşacağını kaydeden Ali 
Çandır, Aydın’ın inciri, Çanakkale’nin Mevlevi 
tatlısı, Van’ın otlu peyniri ve kedisi, Denizli’nin 
horozu, Zonguldak’ın Elpek bezi, Adana’nın 
şalgamı, Diyarbakır’ın örgü peyniri, Devrek 
bastonu, Eskişehir lüle taşı, Tokat basması gibi 
binlerce ürünün fuarda hem tanıtıldığını hem 
de büyük firmalarla iş bağlantıları sağlandığını 
bildirdi. Çandır, ”Antalyamız bir dünya kenti 
olma yolunda ilerlerken, istedik ki aynı zamanda 
Anadolumuzun ve Trakyamızın da bir buluşma 
ve toplanma noktası olsun” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisar-
cıklıoğlu’nun fuarın uluslararası boyuta taşınması hedefini 
gösterdiğini belirten Ali Çandır, “Biz bu hedefe emin adımlarla 
ilerliyoruz. Yöresel ürünlerimizi başta Avrupa ülkeleri olmak 
üzere, dünyaya tanıtmak için çalışmalar yapıyoruz. Yöresel 
ürünler projemizin en önemli adımı bu olacak” diye konuştu.   

BATI AKDENİZ, YÖRESEL ÜRÜN ZENGİNİ

Antalya, Burdur ve Isparta’yı içine alan Batı 
Akdeniz’in yöresel ürün zengini bir bölge oldu-
ğuna dikkat çeken Ali Çandır, şunları kaydetti:

“Batı Akdeniz çanağını içine alan Burdur, 
Isparta, Antalya ilçeleriyle köyleriyle zengin bir 
yöresel ürün gamına sahiptir. Ancak, turizmin 

ön plana çıkmasıyla tek değerimiz güneş, de-
niz, kummuş gibi oluşan algı, maalesef 

yöresel değerlerimizin arka plana 
atılmasına neden olmuştur.  
Antalya Ticaret Borsası olarak 
yöresel ürünler projemizin bir 
diğer ayağı da bölgemizdeki 
kaybolmaya yüz tutmuş 
yöresel ürünleri gün yüzüne 
çıkarıp, tanıtımı yapıp, bölge 
ekonomisine kazandır-
maktır. Nelerimiz var diye 
baktığımızda, bölgenin kli-
masını, tadına aromasına 

yansıtan eşsiz lezzetteki coğrafi işaretli Finike portakalımız, yö-
rük kadınının acısını, sevincini ilmekle dokuduğu kök boyalı dö-
şemealtı halımız, Borsa olarak coğrafi işaret alma hazırlığında 
olduğumuz bölgeye has tavşan yüreği zeytinimiz, Manavgat’ın 
Osmanlı döneminde saray mutfağını süsleyen “altın susamı”, 
yine bu susamla tatlandırılan kabak tatlımız, turunç, bergamut, 
patlıcan reçellerimiz, Korkuteli’de son ustanın elinden çıkan 
Çomaklı fığla bardağımız, Akseki’nin Bademli Köyü’nde Hasan 
Usta’nın elinden çıkan çam kozalağından sepetlerimiz, Antalya 
serpme böreği, Alanya muzu, Burdur’un coğrafi işaretli ceviz 
ezmesi, ustaların üflemesiyle yörüklerin sesi olan sipsimiz, şiş 
köftesi, tarhanamız, Isparta’nın ünlülerin kokusuna esans olan 
dünyaca ünlü gülü, aromasıyla ünlü elması ve sağlıklı ürün 
olarak çocukların damak tadına yerleşecek elma cipsi, kendine 
has mayalanmasıyla Isparta ekmeği, Isparta halısı, helvası…”

HABER / DOSYA

Türkiye’de kıyıda köşede kalmış binler-
ce yöresel ve geleneksel ürününümüz 
var. Ancak bunların birçoğu maalesef 
kaybolmaya yüz tutmuş durumda.
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ERZURUM’DA 2011 DÜNYA ÜNİVERSİTELERARASI KIŞ 
OYUNLARI SÜRECİNDE YAPILAN TESİSLER, ÖZELLEŞTİRME 
KAPSAMINA ALINDI.

KIŞ TURİZMİNDE,
 ÖZELLEŞTİRME UMUDU…
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GAMZE İSPİRLİ

Kayakla atlama kulesi, buz hokey salonları, curling 
arenası, biathlon pistleri ve sahip olduğu diğer kış 
sporları altyapısıyla Erzurum, uluslararası şampiyona-
lara ev sahipliği yapacak düzeye gelirken, tesislerin 

oyunlardan sonra atıl kalmaması için, özelleştirme seçeneği 
gündeme geldi.

Resmi Gazete’de 9 Ocak 2013 tarihinde yayımlanan Özelleş-
tirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tebliğine göre, Konaklı Kayak 
Merkezi’nin taşınmazları, bunların üzerindeki; pist, lift, gölet 
ve benzeri yapı, tesis ve diğer varlıklar özelleştirme kapsamına 
alındı. Ayrıca, Palandöken Kayak Merkezi’nde devletin hüküm 
ve tasarrufu altında bulunan alanlar ile bunların üzerindeki; 
Gençlik Spor İl Müdürlüğü Kayak Eğitim ve Dinlenme Tesisi, 
kafeterya, pist, lift, gölet, tesis ve diğer varlıklar da özelleş-
tirilecek. İşletme hakkı devri yöntemiyle gerçekleştirilecek 
özelleştirme işlemlerinin, 2016 yılının sonunda tamamlanması 
öngörülüyor.

MÜLKİYET ÖİB’NİN

AK Parti Erzurum Milletvekili Cengiz Yavilioğlu, Palandöken’de-
ki pist, lift ve otellerin mülkiyetinin birden fazla kuruluşa ait 
olduğunu anımsatarak, mülkiyetin artık Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı’na ait olduğunu ifade etti.

Yavilioğlu, Erzurum’daki 2011 Üniversitelerarası Kış Oyunla-
rı’nda yapılan 650 milyon liralık yatırımın işlevselliğini kaybet-
memesi için, altyapı çalışması yapılması gerektiğini belirterek, 
yönetimin tek elden toplanması için gerekli girişimlerde 
bulunduklarını söyledi.

Dağdaki pist, lift ve otellerin mülkiyetlerinin birden fazla 
kuruluşa ait olduğunu ifade eden Yavilioğlu, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“Bunların tek elde toplanması gerekiyordu. Bunun nedeni, 
mülkiyet sahibi olan kurum ve kuruluşlar, mülkiyet hakkından 
doğan gereçlerle tasarrufta bulunacaktı. Böylelikle işletmeler 
verimsizleşecek, giriş çıkışlar da kontrollü olmayacaktı. Devlet 
buraya 650 milyonluk yatırım yaptı. Bunun Erzurum için verimli 
kullanılması gerekiyor. Mülkiyeti, Erzurum Valiliği, İl Özel 
İdaresi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile diğer otel 
ve kulüplere aitti. Böylelikle mülkiyet işini tek elde topladık. 
Mülkiyet, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na ait oldu.”

• Dünya Üniversitelerarası Kış Oyunları için, 135 
milyon lira organizasyon harcaması yapıldı.

• Tesislere yapılan yatırım tutarı ise 650 milyon lirayı 
buldu.

• En büyük yatırım, 94 milyon lirayla kayakla atlama 
kulelerine yapıldı.

• Kayakla atlama kulelerine Türk Telekom, 5 yıllığına 
sponsor oldu.

• Türk Telekom, bu sponsorluk için 2 milyon lira 
ödedi.

• Organizasyonun tanıtım çalışmaları için, 5.5 mil-
yon liralık harcama yapıldı.

DEV OYUNLARIN BILANÇOSU

HABER ANALİZİ
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Yavilioğlu, tek fiyat sisteminin uygulanacağını anımsatarak, 
“Gelen turist tüm dağda kaymak, bütün alanı kullanmak 
ister. Bunu yapmak isteyen bir kişinin masrafı 120 lira olur. 
Tek bilet sistemi ile bu 120 lira, doğrudan 30-35 liraya 
düşecek. Gerekli görüşmeleri yapıyoruz. Bu rakam, ayrıca 
sporcular için önce 5 liraya, kanuni zorunluluk olduğu için, 1 
lira gibi sembolik rakama düşürüldü. Avrupa standartlarında 
bir tesisleşme adına bilet alan herkes sigortalanacak” dedi.

KIŞ SPORLARININ DAVOS’U OLACAK

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise 
Büyükşehir Belediyesi olarak Anadolu’nun gözbebeği olan 
Palandöken ve Konaklı Kayak Merkezleri’nin daha rantabl 
olması için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Sekmen, 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile temas halinde olduklarını 
kaydetti. 

Avrupa’da bu işte uzman olan yetkililerle sürekli fikir 
alışverişinde bulunduklarını belirten Sekmen, bu konuda 
işin kompetanlarından brifing aldıklarını söyledi. Özelleştir-
me sürecinin hükümetin garantörlüğünde yürütüldüğünü 
kaydeden Sekmen, ‘’Amacımız, Kış Oyunları ile yükselen bir 
trend yakalayan kayak merkezlerini, dünyadaki emsalleriyle 
rekabet edebilir hale getirmektir. Bugüne kadar yapılan çalış-
malar çok güzel olmuş, hayal edilen projeye erişildiği zaman 
Erzurum, kış sporlarının Davos’u olacaktır” dedi.

PALANDÖKEN’İ TANITAMIYORUZ

Erzurum’un kış sporlarında gerekli tesislere sahip olduğunu an-
cak, tanıtımın istenilen seviyede olmadığını kaydeden Sekmen, 
sözlerine şöyle devam etti:

“Palandöken Kayak Merkezi maalesef istenilen şekilde tanıtıla-
mıyor. Colarado’daki Apsen’de, İtalya’daki Cortina’da, Tremb-
lant Dağı’nda,  Fransa’nın Mont-Blanc eteklerinde, Kuzey 
Amerika’nın Louise Gölü çevresinde, İsviçre’de, ‘Alplerin İncisi’ 
unvanını elinde bulunduran Avusturya’nın en ünlü kayak mer-
kezi Kitzbuhel’de ve Whistler Blackcomb’da kayak ve snow-
board yapan spor severler Palandöken’i bilmiyor, tanımıyor. 
Palandöken ve Konaklı Kayak Merkezleri’ni Davos yapmaya ve 
dünyaya tanıtmaya hazırız.”

KENTTEKİ STK’LAR MEMNUN

Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği Erzurum Şubesi Başkanı 
Cafer Burucu da özelleştirmenin turizm sektörü açısından 
önemli olduğunu ifade etti. Erzurum’un kış turizminde marka-
laştığını belirten Burucu, şu tespitleri yaptı:

“Uluslararası bir çok organizasyona ev sahipliği yapmış ve 
son olarak 2011 yılında gerçekleştirdiği Dünya Üniversitele-
rarası Kış Oyunları ile dünyanın dikkatini üzerine çekmiş olan 
Palandöken ve Konaklı Kayak Merkezi’nin, Özelleştirme Yüksek 
Kurulu (ÖYK) tarafından özelleştirme programı kapsamına alın-
ması, Erzurum’un kabuğunu kırması için çok önemli bir fırsat 
olarak ön plana çıkmaktadır. Böylesine önemli bir sektör olan 
ve Erzurum’un turizmi açısından can damarı konumundaki kış 
spor merkezlerinin devlet eliyle değil, özelleştirilerek profesyo-
nelce işletilmesinin çok daha yararlı olacağı kanaatindeyim.”

Tesislerin atıl durumda kalmasının kent açısından olumsuzluk 
oluşturduğunu belirten Burucu, yapılacak olan özelleştirmenin 
yerli ve yabancı yatırımcıların sermayelerinin hem Erzurum’a, 
hem de Türkiye ekonomisine büyük katkılar sağlayacağının 
kaçınılmaz bir gerçek olduğunun da altını çizdi.  

Burucu, ‘’Bu özelleştirme sonucunda tesislerin Erzurum’un 
malı olması için, sivil toplum kuruluşları olarak, bu tesisleri sa-
tın alamaya ve bu konuda taşın altına elimizi koymaya hazırız” 
dedi.

Kalkınma Bakanlığı spor ve turizm sektörü uzmanla-
rı, Erzurum Kış Sporları Merkezi’nde incelemelerde 
bulundu.

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na devredi-
len kış spor ve konaklama tesislerini, yerinde incelemek 
ve temaslarda bulunmak için kente gelen heyet, Pa-
landöken ve Konaklı Kayak Merkezleri ile 2011 Dünya 
Üniversitelerarası Kış Oyunları tesislerinde temaslarda 
bulundu.

Bakanlık uzmanları, programın ilk bölümünde Başba-
kanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcileri ile 
Palandöken kayak merkezinde yer alan kayak tesislerini 
gezdi. İncelemenin ardından kayak merkezinde faaliyet 
gösteren özel sektör temsilcileriyle bir araya gelinerek 
yapılacak çalışmaya ilişkin görüş alışverişinde bulu-
nuldu. Ziyaret sırasında kayak ve konaklama tesisleri 
için yapılan özelleştirme çalışmasının farklı paydaşlar 
üzerinde nasıl karşılandığı hakkında bilgi alındı.

Programın ikinci bölümüne Erzurum Vali Yardımcısı 
Ömer Hilmi Yamlı başkanlığında yapılan toplantı ile 
devam edildi. Toplantıya, DAP Bölge Kalkınma İdaresi 
Başkan Yardımcısı Volkan Güler, Erzurum Gençlik 
Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Memduh Ceyhan, 
Kalkınma Bakanlığı uzmanları ve DAP İdaresi çalışanları 
katıldı.

Yamlı, yaptığı konuşmada tesislerin özelleştirilmesi 
sürecinde maddi kaynağın ellerine hızla ulaşması 
gerektiğini belirterek, “Bu takdirde turizm sezonu baş-
lamadan elimizden geleni yaparak tesisleri sezona hazır 
hale getirebiliriz” dedi.

KALKINMA BAKANLIĞI DEVREDE
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DİZİLERDEN, İHRACATA MUHTEŞEM KATKI...
DİZİ ENDÜSTRİSİ, 2023 YILINDA

1 MİLYAR DOLAR İHRACAT HEDEFLİYOR.

İHRACATININ YAKLAŞIK YARISINI 
ORTADOĞUYA, KALAN YARISINI DA 
BALKANLAR, UKRAYNA VE RUSYA 
BÖLGESİNE GERÇEKLEŞTİREN TÜRK 
DİZİ SEKTÖRÜ, GEÇEN YIL 150 MİLYON 
DOLARLIK İHRACAT GERÇEKLEŞTİRDİ. 

SEDA GÖK

Dünyada film ve dizi ihracatı pazarında liderliği tartı-
şılmayan ABD’nin yıllık film ve dizi ihracatı yaklaşık 
15 milyar dolar seviyesinde. Türkiye ise son yıllarda 
yaptığı atakla, özellikle dizi sektöründe, ABD haricin-

deki ülkeler arasında liderliğe oynuyor. 

Cirosunun 300 milyon doların üzerine olduğu tahmin edilen 
Türk dizi sektörü, ihracatının yaklaşık yarısını Ortadoğu’ya, 
kalan yarısını da Balkanlar, Ukrayna ve Rusya bölgesine 
gerçekleştiriyor. Sektörün yeni yeni ısınmaya çalıştığı pazar ise 
Uzakdoğu. Geçen yıl 150 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren 
dizi endüstrisinin, 2023’teki hedefi ise 1 milyar dolar seviyesini 
yakalamak.
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DİZİLERİN ÇEKİLDİĞİ YERLER, TURİZMİN GÖZDESİ 
HALİNE GELİYOR

Türkiye’de son yıllarda dizi film endüstrisinde büyük gelişmeler 
yaşanıyor. Gerek Türk şirketlerinin organizasyonunda çekilen 
film ve diziler, gerekse Türkiye’nin, dünya sinemasına plato 
olarak ev sahipliği yapması, Türkiye’yi isminden daha fazla söz 
ettirir hale getirdi. Özellikle dizi filmlerin uluslararası arenada 
gördüğü ilgi, Türkiye’nin dış ticaret potansiyeli kapsamında 
değerlendiriliyor. 

Dizi endüstrisinin, kendi alanında ticari potansiyelinin yanı sıra 
“stratejik” özellikleri dikkat çekiyor. Bu tür yapımlar aracılığıyla, 
içeriklerinde yer alan dekor, kostüm, aksesuar gibi ürünlerin 
yurtdışındaki bilinirlikleri bunlara talebi de ister istemez arttırı-
yor. 

Dizi filmlerin bir başka ekonomik etkisi de turizm alanında ken-
dini hissettiriyor.  Dizilerin çekildiği mekanlar, şehirler, yöreler, 
mahalleler, bu yerleri iç ve dış turizmin gözdesi haline getiriyor. 
Örneğin,  Ortadoğu’dan İstanbul’u ziyarete gelen turistlerin, 
kimi zaman tarihi mekanlardan önce “Gümüş”  dizisinin ana 
mekanı olan Abut Yalısı’nı ziyaret etmeleri, bu mekanın bir 
anlamda müzeleşmesini ve ziyaretin ticari katkı getirmesini 
beraberinde getiriyor. Bir diğer örnek ise Asmalı Konak dizisi 
sayesinde Kapadokya Bölgesi’nde yaşanan yerli turist akını.  

MUHTEŞEM YÜZYIL ETKİSİ

Kanuni Sultan Süleyman döneminden esinlenen Muhteşem 
Yüzyıl dizisi ile birlikte Topkapı Sarayı’ndaki yerli turist artışı dik-
kat çekiyor. Bu durumda, televizyon yayınlarının ve sinemanın 
yalnızca ticari anlamda değil, kültürel anlamda da zenginleştiri-
ci niteliğinin anlamlı bir gösterge olduğu görülüyor.

DİZİ SEKTÖRÜ, 24 BİN KİŞİYE EKMEK SAĞLIYOR  

Öte yandan, diziler sadece oyunculara para kazandırmıyor; 
senaristi, yönetmeni, ışıkçısı ve kostümcüsüyle binlerce 
kişinin geçim kaynağını oluşturuyor. Emlakçılar, araç kiralama 
şirketleri, restoranlar, kuaförler, mobilyacılar, giyim firmaları, 
ev tekstili üreticileri gibi birçok sektör; dizi endüstrisinden 
besleniyor. Bir dizide ortalama 120 kişi çalışıyor. Halen sektör, 
yaklaşık 6 bin kişiyi istihdam ediyor. Türkiye›de bir kişinin dört 
kişilik aileyi geçindirdiğini düşünecek olursak kaba bir hesapla, 
bu sektörden, 24 bin kişinin ekmek yediğini söylemek yanlış 
olmaz. 

Türk dizilerinin yurtdışında yakaladığı başarı, sadece medya 
sektörünü değil, Türk ekonomisinin diğer kollarını da olumlu 
etkiledi. Dizi sektörü, Türk mallarına olan talebi arttırırken, Türk 
ticaretine büyük katkıda bulundu. Türkiye’de başarı yakalayan 
diziler artık Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Balkanlar’da izlenme 
rekorları kırıyor. Son olarak Pakistan ve Vietnam da dizi ihracatı 
yaptığımız ülkeler arasına girdi. 

Dizilerin yurtdışı satışları,  kanal, yapımcı firma ve varsa aracı 
şirket tarafından yapılıyor. Fiyatlar ise bölüm başına 15 ile 150 
bin dolar arasında değişiyor. Türkiye’den yurtdışına dizi satışı şu 
an 150 milyon dolarlık büyük bir pazar haline geldi.

REKLAM SEKTÖRÜNE ETKİSİ

Büyüklüğü yaklaşık 5 milyar lirayı bulan reklam sektörünün 
büyümesindeki önemli faktörlerden biri de dizi sektörünün 
gelişmesi. 80 dakikalık bir dizinin arasına yaklaşık 30 dakika-
lık reklam satılıyor. Bu oran Fransa’da 8’e 60 ile sınırlı… Yani 
kanallar 60 dakikalık bir diziye en fazla 8 dakikalık reklam 
satabiliyor. İngiltere’de 60 dakikaya alınabilen maksimum 
reklam süresi 12 dakika ile sınırlı. Reklam tarifeleri, kanal-
lara göre farklılık gösterse de prime time’da yayınlanan dizi 
arasındaki reklamların fiyatı saniyede 200 ile 400 lira arasında 
değişiyor. Televizyonların prime time’larının yüzde 80›ini diziler 
işgal ederken, prime time’daki reklam gelirleri televizyonların 
kazancının yüzde 70-80’ini oluşturuyor. En çok izlenen dizilerin 
30 saniyelik reklam spotu 6-7 bin doları buluyor. 

HABER / ARAŞTIRMA
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ÖZET YAYIN, SEYİRCİYİ SIKIYOR

Avrupa ve ABD’de dizi süreleri 20 dakika ile 60 dakika arasında 
değişiyor. 60 dakikayı geçen dizi neredeyse yok. Türkiye’de 
ise dizi süreleri 80-90 dakikadan başlıyor. Her yeni bölümde 
önceki bölümlerin özetinin yayınlanması da bu süreyi uzatıyor. 
Bu durum da ister istemez seyircinin sıkılmasına neden oluyor. 
Dizilerin uzun yayınlanma süreleri dizilerin içeriğini belirleyen 
yaratıcı sürece de ne yazık ki ciddi darbe vuruyor. Senaryo 
Yazarları Derneği (Sender) geçen sene yaptığı bir açıklamada 
yapımcıların uzun program süresine uygun formatları (melod-
rama gibi) tercih etmesinin dizileri tek tipleştirdiğine dikkat çe-
kiyor. Fakat yatırımını sağlama almak isteyen yapımcı, yaratıcı 
içerik üretmektense, risksiz olduğunu düşündüğü formatlara 
tutunuyor. Fakat bu formatlardan sıkılan seyircinin oyunun 
kurallarını değiştireceği öngörülüyor. Türk dizi sektörünün 
finansal risk almamak için, yaratıcı risk almak zorunda kalacağı 
ifade ediliyor. 

150 MİLYON DOLARLIK DİZİ İHRACATI 

Yapım ve teknik kapasitesini her geçen gün artıran Türk dizi 
film endüstrisi, kaliteli yapımlarıyla 54 ülkede varlık gösteriyor. 
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre, dünyanın dört bir 
yanında yayınlanan Türkiye’nin dizi film ihracatı, 150 milyon do-
ları aştı. Türkiye 10 sene öncesine kadar başta sinema filmleri 
olmak üzere, diziler, yarışma ve eğlence programları formatla-
rının neredeyse tamamını yurtdışından satın alıyordu. 2000’li 
yılların ortalarından itibaren, televizyon sektöründe içerik 
üretiminde ön plana çıkan Türk yapım şirketleri, hem sundu-
ğu zengin içerik, hem de teknik altyapısıyla dünya ile rekabet 
edebilecek düzeye geldi. Yılda 100’ün üzerinde yeni yapımın 
yayına girdiği Türk televizyonlarının hemen hemen tamamı 
izleyiciye yerli yapım sunuyor.

54 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYORUZ 

Kaliteli yapımlarıyla uluslararası pazarda ön plana çıkan Türk 
dizi sektörü bugün Ortadoğu’dan Balkanlara, Orta Asya’dan 
Güney Amerika’ya kadar pek çok ülkede varlık gösteriyor. Gös-
terildikleri ülkelerde en çok izlenen yapımlar arasına giren Türk 
dizileri, önemli bir yumuşak güç aracı olarak Türkiye’nin imajına 
da büyük katkı sağlıyor. İhracatı her geçen gün artan dizi film 
sektöründe 70’in üzerinde dizi film, 54 ülkeye ihraç edilirken, 
2013’te ilk kez Ukrayna, Pakistan, Rusya ve Çin pazarına giriş 
yapıldı. 

EN ÇOK “MUHTEŞEM YÜZYIL” İZLENİYOR

Dünya çapında en çok ilgi gören Türk dizileri arasında Muhte-
şem Yüzyıl, Fatmagül’ün Suçu Ne?, Adını Feriha Koydum ve 
Aşk-ı Memnu yer alıyor. Dünya çapında en çok izlenen diziler 
arasına giren Gümüş dizisinin final bölümü, sadece Orta Do-
ğu’da, 84 milyon kişi tarafından izlendi. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre, uluslararası pa-
zara açıldığı ilk günlerde bölüm başına 35-50 dolar fiyat biçilen 
Türk dizilerinin satış fiyatları bugün, 500 dolarla 200 bin dolar 
arasında değişiyor. 

ABD, TÜRK ŞİRKETLERİYLE GÖRÜŞÜYOR

Son dönemde ABD’li yapımcılar Balkanlar ve Ortadoğu’da or-
tak proje geliştirmek için Türk şirketleriyle görüşmeler yapıyor. 
Söz konusu bölgelerdeki hakimiyetini Türk dizilerine kaptıran 
ABD›li yapım şirketleri, çareyi ortaklık ya da ortak proje teklif 
etmekte buldu. 

DİZİ FİLM ENDÜSTRİSİ TEZ KONUSU OLDU

Doktora tezinde yerli dizi endüstrisini ele alan Yaşar Üniver-
sitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü 
Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Ürün Yıldıran Önk, 
1995 yılında mevcut beş televizyon kanalında, 180 yabancı 
diziye karşılık yalnızca 12 yerli dizinin yayınlandığını kaydede-
rek, 1998’de yayınlanan “İkinci Bahar” dizisinin ise ilk kez yerli 
dizilere güven duyulmasını sağladığını belirtti. Önk, “Bugün 

IHRAÇ EDILEN TÜRK DIZILERI 

Ihraç edilen Türk dizilerinin, bazıları ise şöyle:
‘’Adını Feriha Koydum, Annem, Arka Sokaklar, Asi, 
Aşk-ı Memnu, Azad, Benden Baba Olmaz, Berivan, 
Bir Bulut Olsam, Bütün Çocuklarım, Candan Öte, 
Çemberimde Gül Oya, Düğün Şarkıcısı, Elveda 
Derken, Fatmagül’ün Suçu Ne?, Fırtına, Gece 
Gündüz, Genco, Geniş Zamanlar, Gümüş, Hanımın 
Çiftliği, Haziran Gecesi, Ihlamurlar Altında, İki Aile, 
Kampusistan, Kavak Yelleri, Kaybolan Yıllar, Keşanlı 
Ali Destanı, Kınalı Kar, Kod Adı, Kurtlar Vadisi, Kuzey 
Güney, Küçük Kadınlar, Küçük Sırlar, Menekşe ile 
Halil, Muhteşem Yüzyıl, Öyle Bir Geçer Zaman Kİ, 
Sağır Oda, Sonbahar, Türkan, Unutabilsem, Vazgeç 
Gönlüm, Yaprak Dökümü, Yılan Hikâyesi, Yol Arka-
daşım, Zoraki Koca.”
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geldiğimiz noktada, yıllık ortalama 90 yerli dizi yayınlanıyor. 
Brunei Sultanlığı’ndan, Tayland’a kadar ihraç edip 150 milyon 
dolar gelir elde ediyoruz. Türk dizilerinin satış fiyatları artık 200 
bin dolara kadar çıkıyor” dedi. 

TÜRKİYE’DE 2 BİN DİZİ YAYINLANDI 

Türkiye’de yerli dizi üretiminin, TRT’nin ilk yıllarından itibaren 
Çalıkuşu, Küçük Ağa, Ateşten Günler gibi çeşitli edebiyat eser-
lerinin televizyona uyarlanmasıyla başladığını kaydeden Önk, 
şunları söyledi:

“Çoğunluğu ünlü sinema yönetmenlerine sipariş edilen bu 
dizilerin dışında, Türkiye’de yayınlanan diziler, ağırlıklı olarak 
yabancı dizilerdi. 1995 yılında yapılan bir araştırmaya göre, 
mevcut beş televizyon kanalında 180 yabancı diziye karşılık 
yalnızca 12 yerli dizi yayınlanıyordu. Asıl itici güç ise Türkiye’de 
yerli dizilerin, yabancı diziler kadar izleyici çekemeyeceğine dair 
algının, 1998’de yayınlanmaya başlayan İkinci Bahar dizisinin 
kazandığı başarıyla geldi. Yerli yapımları riskli bulan televizyon 
kuruluşları, yerli dizilere ağırlık verdi ve o günden bu yana 
Türkiye’deki ulusal kanallarda günümüze kadar yaklaşık 2 bin 
yerli dizi yayınlandı.” 

REYTİNGİ TUTTURMAK İÇİN, HİKAYE DE DEĞİŞİYOR

Yerli dizilerdeki toplumsal temsile, reyting kaygısı biçim veriyor. 
Amerikan televizyon şebekesine yılda yaklaşık 4 bin televizyon 
dizisi önerisi ulaşıyor. Bunlardan sadece 25’i yayın şansı bula-
biliyor. Bunlar arasında ise sezonu tamamlayabilenlerin sayısı 
bir düzineyi bile bulmuyor. Türkiye’de de artık durum pek farklı 
değil. Reytingi belirlemede yerli diziye tanınan süre genellikle 
üç hafta. Bu süreçte hedeflenen yüzde 7 reytinge ulaşamayan 
diziler, yayından kaldırılıyor. Reytingi yüksek olan yerli diziler 

ise yıllarca yayın hayatını sürdürebiliyor.  Dolayısıyla başta 
tasarlanan dramatik yapı, reytingin düşmesi nedeniyle erken 
bir finalle sona erdiriliyor, istenilen düzeyde reytinge ulaşan 
dizilerde ise konudan uzaklaşma riski ortaya çıkıyor. Dizideki 
olayların gelişiminin yanı sıra, senaryoda yer verilen karakterler-
de de reyting sonuçları belirleyici oluyor. 

DÖNEM DİZİLERİ, TARİHİ GERÇEK OLARAK 
ALGILANIYOR 

Son dönemde Türkiye’de en çok tartışılan konuların başında 
gelen dönem dizilerini de değerlendiren Önk, “Kuşkusuz, rey-
ting, diğer diziler gibi dönem dizileri için de yayında kalmanın 
ölçütü. Öte yandan, özellikle Kanuni, Menderes, Deniz Gezmiş 
gibi gerçekten yaşamış karakterlerin canlandırılması önemli 
tartışmalara yol açıyor. Tarihe ilgi duyan, ancak okuyarak 
öğrenmeyi sevmeyen bir toplum olduğumuzdan, bize kolay ve 
eğlenceli yoldan tarih anlatan dönem dizilerini severek izliyo-
ruz. Sunulan kurmaca içeriğin tarihi gerçek olarak algılanması, 
dönem dizilerinin karşısındaki en önemli sorun. Dolayısıyla 
dönem dizilerini tarihe açılan bir pencere olarak değil, görsel 
tarihin kurmaca bir yorumu olarak değerlendirmek gerekiyor” 
diye konuştu. 

TÜRK DIZILERI, DÜNYANIN GÖZDESI 

Son dönemde büyük bir çıkış yakalayan Türk 
dizileri, şu ülkelerde gösteriliyor: 
“Afganistan, Almanya, Arnavutluk, Avusturya, Azer-
baycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Bosna 
Hersek, Brunei Sultanlığı, Bulgaristan, Cezayir, Çek 
Cumhuriyeti, Çin, Endonezya, Estonya, Fas, Gürcis-
tan, Hırvatistan, Irak, İran, İsveç, İsviçre, Japonya, 
Karadağ, Katar, Kazakistan, Güney Kore, Kosova, 
Kuveyt, Letonya, Libya, Litvanya, Lübnan, Macaris-
tan, Makedonya, Malezya, Mısır, Özbekistan, Pakis-
tan, Romanya, Rusya, Slovakya, Slovenya, Suriye, 
Tayland, Tayland, Tayvan, Tunus, Ukrayna, Umman, 
Ürdün, Vietnam, Yemen, Yunanistan.”

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verilerine 
göre, uluslararası pazara açıldığı ilk 
günlerde bölüm başına 35-50 dolar fiyat 
biçilen Türk dizilerinin satış fiyatları 
bugün, 500 dolarla 200 bin dolar arasında 
değişiyor.

HABER / ARAŞTIRMA
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Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD), 14. Olağan Genel 
Kurulu’nu  gerçekleştirdi. 

Tek listenin bulunduğu Genel Kurul’da Turgay Türker’in hazır-
ladığı liste, 43 oy aldı. 

EMD Genel Merkezi’nde gerçekleşen Genel Kurul’da seçilen 
Turgay Türker’in listesi şu isimlerden oluştu:

‘’Turgay Türker, Hüseyin Gökçe, Hüseyin Tunçay, Güliz De-
mircan Yücel, Ercan Baysal, Erdinç Çelikkan ve Cenk Esen.’’

Denetim Kurulu’nda ise Murat Ovucu, Hülya Gündüzalp ve 
Olcay Kıraç yer aldı.

Onur Kurulu Vecdi Seviğ, Taylan Erten ile Mehmet Ali Ba-
lo’dan oluştu. 

Seçim sırasında konuşan Turgay Türker, güçlü bir yapısı olan 
EMD’yi daha da güçlü hale getirmek için, Anadolu’da yayıl-
maya devam edeceklerini vurguladı. 

Bir meslek örgütü olarak EMD’nin, her zaman gazetecilerin 
yanında olduğunu söyleyen Türker, yeni dönemde de ekono-
mi muhabirlerinin önünü açmak ve sektöre katkı vermek için, 
çalışmalara devam edeceklerini sözlerine ekledi.  

EKONOMİ MUHABİRLERİ 
DERNEĞİ YÖNETİMİ 
GÜVEN TAZELEDİ...

EKONOMİ
MUHABİRLERİ
DERNEĞİ

Bir meslek örgütü olarak EMD’nin, 
her zaman gazetecilerin yanında 
olduğunu söyleyen Türker, yeni 
dönemde de ekonomi muhabirleri-
nin önünü açmak ve sektöre katkı 
vermek için, çalışmalara devam 
edeceklerini sözlerine ekledi.  
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EMD Genel Kurul Listesi

• Turgay Türker 
• Hüseyin Gökçe
• Hüseyin Tunçay
• Güliz Demircan Yücel
• Ercan Baysal
• Erdinç Çelikkan
• Cenk Esen
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6. EMD Altın Kalem Ödül Töreni, 24 Nisan 2014 
tarihinde, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın katı-
lımıyla gerçekleşti. Törene, MHP Grup Başkanvekili 
Oktay Vural ile ekonomi dünyasından çok sayıda 

isim ve ödül alanlar katıldı.

Babacan,  Rixos Oteli’nde yapılan ödül töreninde yaptığı ko-
nuşmada, önümüzdeki 10 yılın büyüme oranlarının, gelişmekte 
olan ülkeler açısından, geçmiş 10 yıla göre biraz daha düşük 
olacağını belirterek, «Yine de bu düşmüş olan büyüme oranları 
dahi gelişmiş ülkelerin çok çok üzerinde olacak. Dinamizm iste-
yen, ‹nereye yatırım yapsam fayda görürüm› diye düşünen 
yatırımcılara, gelişmekte olan ülkelerin iyi bir adres olduğu-
nu görüyoruz. Türkiye de bu ülkelerin içinde» dedi.

Babacan, konuşmasında, Ekonomi Muhabirleri Derneği’nin 
30 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu ve 6 yıldır da Altın 
Kalem ödül törenlerinin artık geleneksel bir tören haline 
geldiğine dikkat çekti. Hangi konu olursa olsun başarıyı 
fark etmenin, seçmenin ve ödüllendirmenin gerçekten çok 
önemli bir teşvik mekanizması olduğunun altını çizen Ba-
bacan, ekonomi gazeteciliğinin ülke için son derece önemli 
olduğunu belirtti.

Özellikle Türkiye›nin 1990›lı yıllarda zor dönemlerden 
geçtiğini hatırlatan Babacan, «Bir krizi ,başka krizin izlediği 
dönemleri hatırladığımızda, (ekonomi muhabirleri) kritik 
dönemlerde önemli hizmetler sundu. Son 11 yıllık dönem 
Türkiye için iyi bir dönem oldu. Olumlu gelişmelerin, 
olumsuz gelişmelere göre çok daha fazla olduğu, sabah 
gazeteleri açtığınızda artık pozitif haberlerle uyandığınız bir 
dönem oldu” değerlendirmesinde bulundu.

Özel sektör ve şirket haberlerinin basında giderek daha fazla 
yer almaya başladığını belirten Babacan, özel sektörü anlatan 
haberlerin Türkiye adına çok faydalı olduğunu söyledi. 

EMD Genel Başkanı Turgay Türker ise 600’e yaklaşan üyesiyle 
Ekonomi Muhabirleri Derneği’nin bugün Türkiye’nin hemen 
hemen her yerinde görev yapan insanları içinde barındıran bir 
meslek örgütü olduğunu belirtti. 

Türker,  “Önümüzdeki dönem yeni temsilcilik ve şubelerle Ana-
dolu’yu da kucaklama hedefi içerisindeyiz’’ dedi. 

ALTIN KALEM ÖDÜLLERİ, 
SAHİPLERİNİ BULDU

EKONOMİ MUHABİRLERİ DERNEĞİ (EMD), 2013 YILININ 
“ALTIN KALEM”LERİNİ BELİRLEDİ. TÜRKIYE’NİN BÜTÜN 
BÖLGELERİNDE GÖREV YAPAN EKONOMİ MUHABİRLERİ, 
YAZARLARI VE YÖNETİCİLERİNİ ÇATISI ALTINDA 
BULUNDURAN EMD, ALTINCISINI GERÇEKLEŞTİRDİĞİ 
“ALTIN KALEM EKONOMİ MUHABİRLERİ DERNEĞİ 
EKONOMİ BASINI BAŞARI ÖDÜLLERİ” İLE HER ALANDAKİ 
EN İYİ EKONOMİ HABERLERİNİ ÖDÜLLENDİRDİ. 
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EMD ÜYELERİ, ALTIN KALEM  YEMEĞİNDE BULUŞTU… 
EKONOMİ MUHABİRLERİ DERNEĞİ (EMD), 2013 YILININ “ALTIN KALEM”LERİNİ 
BELİRLEDİĞİ TÖREN SONRASI, ÜYELER VE ÖDÜL KAZANAN GAZETECİLER YEMEKTE 
BULUŞTU.

ANKARA GAR RESTORAN’DA VERİLEN YEMEK DE ÜYELERİMİZ, HABER TELAŞI 
YAŞAMADAN GÖNÜLLERİNCE EĞLENDİLER… 

6. EMD Altın Kalem Ödül Töreni 
sonrası verilen yemeğe, EMD 
üyeleri katılırken, günün stresi, 
eğlenerek atıldı. İlk kez tören 

ve yemeğin ayrı ayrı yapıldığı Altın Kalem, 
format olarak üyelerin beğenisini topladı. 

Ankara Gar Restoran’da verilen yemeğe, 
EMD üyeleri ve ödül kazanan gazeteciler 
katıldı. Derneğimizin kıdemli üyelerinden 
İstiklal Yaradılış’ın aynı güne denk gelen 
doğum günü de kutlanırken, gecenin pas-
tasını İstiklal Yaradılış ile EMD Yönetimi ve 
ödül alan gazeteciler birlikte kesti.

EMD Genel Başkanı Turgay Türker, tören 
ve yemeği ayrı tutmalarının nedenini 
açıklarken, ‘’Arkadaşlarımızın haber telaşı 
yaşamadan, gönüllerince eğlenmelerini 
istediğimizden dolayı böyle bir programı 
gerçekleştirdik’’ dedi.
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