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BAŞYAZI

BÜYÜYEN EKONOMİNİN, KÜÇÜLEN MEDYASI
“Yeni Türkiye”, özellikle iktidar partisi tarafından sıkça kullanılan bu deyime, muhalefet,
STÖ ve diğer meslek örgütleri de katılınca, bir bakmışız Türkiye kurumlarıyla yepyeni bir
ülke oluvermiş. Oysa herşey eskiden olduğu gibi duruyor, ama söylem tarzıyla kulağa hoş
gelebilir.
Aslında yeni kavramı hep kulağa hoş gelmiştir. Tabi bir de kağıt üstünde büyüme ve
sonucunda artan refah, bir anda halkın satın alma gücünün yükseldiğini gösteriyor. Oysa
bunların tamamının bir borçlanma politikası ile yürütüldüğünü unutuyoruz.
Yeni Türkiye kavramında, artan ve büyüyen ekonominin medyasının da doğal olarak
büyümesi gerekir… Ama yaşanan olumsuz gelişmeler bunun böyle olmadığını bizlere net
olarak gösteriyor. Medyanın içinde bulunduğu duruma bakacak olursak özellikle el değiştiren kurumların büyüyen ekonomiye endeksli büyümesi gerekirken küçülme politikasını
seçiyor.

MEDYANIN İÇİNDE BULUNDUĞU DURUMA BAKACAK
OLURSAK ÖZELLİKLE EL
DEĞİŞTİREN KURUMLARIN BÜYÜYEN EKONOMİYE ENDEKSLİ BÜYÜMESİ
GEREKİRKEN KÜÇÜLME
POLİTİKASINI SEÇİYOR.

Özellikle artan reklam pastasından tüm medyanın pay aldığını düşünecek olursak da,
durum hiç iç açıcı değil… Çünkü Yeni Türkiye’nin büyümesinde, ne yazık ki medyaya yer
açılmıyor.
Oysa eski Türkiye’nin küçük ekonomisin de medya çalışanları daha zor koşullarda
çalışıyor, yaptığı habercilikten de mutlu oluyordu. Bu pastadan pay alan medya, espiri
anlayışıyla siyasilerle arasında mesafeyi ölçülü kullanıyor, istihdam yaratıyor ve daha çok
satıyordu.
Şimdikiler ise, tam tersi büyüme politikası yerine daha küçük ve az elemanla iş yapmayı
tercih ediyor. Tüm bu gelişmeler akıllara şu soruyu getiriyor, mevcut medya patronları
basiretsiz birer tüccar mı?
Meseleye böyle de bakamıyoruz…Nedeni de, patronların medya dışındaki tüm iştirakleri,
yarattıkları katma değer ile kar ediyor, yatırımlarını devasa ölçülere taşıyor. Demek ki sorun
başka bir yerde…
Bugün birçok muhabir arkadaşımız işsiz kaldığı için mesleğini icra edemiyor ve kimse
yerine gelecek genç arkadaşlara bu mesleği tavsiye etmiyor. . Özellikle son dönemde
Ankara’daki büroların kapatılması, ekonomi, diplomasi ve siyasi muhabirliğe ihtiyaç duyulmadığını da gösteriyor.
Patronlar satın aldıkları medya kurumunun milyon dolarlık marka değerini önemsemiyorlar. Patronlar can sıkacak haberler nedeniyle siyasilerden fırça yemektense, haber merkezlerini lağvedip ortak havuzla rutini takip edip haber yapmayı daha uygun görüyorlar.
Bir gece yarısı, operasyonlarla büroları kapatılarak işsiz kalan yüzlerce arkadaşımızın, bundan sonra ne yapacaklarına ilişkin hiç kimse geriye dönüp bakmıyor. Oysa bir işletmenin
alacağı İSO kalite belgesinde bile, mutlaka birimlerde çalışacak isimlerin ünvanları, sayıları
tanımlanırken, ulusal medyada böyle birşey yok.
Buna bir çözüm getirilmediği takdirde, kısa vadede bazı medya kuruluşlarının Ankara
büroları tasfiye edilecek veya haber merkezleri havuza dönüştürülecektir. Tabi ki bu tehlikeli gidişe mutlaka ama mutlaka tüm medya örgütlerinin ortak hareket edip dur demesi
gerekir.

SURİYE SÜRECİNDE MEDYANIN ROLÜ
4 yıldır süren Suriye’deki iç savaş Türkiye’yi de içine almaya çalışan bir sürece dönüştü.
Bugün yurdun dört bir tarafında yangın var. Maalesef gezi olaylarındaki gibi bir kısım
medya üç maymunları oynuyor, bir kısım medyada Suriye savaşına Türkiye’nin hazırlanması gerektiğini yazıyor, çiziyor.. Ortada çok büyük dezenformasyon var…
Hadisenin başından beri Türkiye’nin politikası yanlış. Bu söylemi her fırsatta ve her platform da dillendirdik. Halkımızın içinde bulunduğu bu süreçte sağduyusunu kaybetmemesini umut ediyor, medyanın da sorumluluk içerisinde olayları halka tarafsızca yansıtmasını
diliyoruz.
Bir sonraki sayıda buluşmak dileğiyle, sevgiyle kalın…

Turgay TÜRKER
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EDİTÖRDEN

2023 HEDEFLERİ, TUTACAK MI?
Yeniden merhaba… Türkiye, yoğun bir gündemin içinde yer alırken, biz de Ekonom olarak, Türkiye ekonomisinin yarınına odaklandık.
Bu sayımızda Ekonom Dergisi’nin kapak sayfalarına, ‘’Türkiye’nin 2023 Hedefleri’’
ni taşıdık. Metin Türkyılmaz, Hükümet’in 2023 Hedeflerini mercek altına alırken,
ulusal ve uluslararası verilerin ışığında, hedeflere ne kadar ulaşılabileceğini ve
hedeflere ulaşmak için neler yapmak gerektiğini masaya yatırdı.
Yeni sayımızda, Alaattin Aktaş, ‘’Normalleşmeye ya da İyice Radikalleşmeye Doğru Ekonomi’’ başlıklı haber analizinde, Haziran 2015’in Türk siyasetindeki önemine
dikkat çekerken, bu seçimle, Türkiye’nin tam anlamıyla bir yol ayrımına doğru
gittiğinin altını çizdi.
‘’İllüzyon Üzerine Notlar’’ başlıklı analizinde Taylan Erten, algı yönetiminin etkin
kullanıldığı sosyo-politik alanların başında ekonominin geldiğini belirterek, hükümetin ekonomi politiğini kaleme aldı.
Bu sayımızda, Mustafa Seven, Türkiye’nin reyting kuruluşlarıyla not mücadelesini
başlangıcından bu yana mercek altına aldı ve ‘’Türkiye’nin Reyting Kuruluşlarıyla
İmtihanı’’ başlıklı analizinde, kredi notlarının nasıl verildiğini, sözleşme yapılmaması durumunda neler olacağını inceledi.
İsa Yazar, Türkiye’deki mevcut sendikal düzeni ve yapılan yasal düzenlemeleri, Torba Yasa’nın sendikalaşmaya neler getirdiğini, ‘’Türkiye’de Sendika Tekeli Sürüyor’’
konulu haberinde ele aldı.
Son dönemde inşaat sektöründeki hızlı yükseliş, konut balonu tartışmalarını
gündeme taşırken, Erdinç Çelikkan, ‘’Konutta Balon Falı’’ başlıklı dosya haberinde,
konuyu her yönüyle inceledi ve yaptığı röportajlara yer verdi.
Sayfalarımıza taşıdığımız bir diğer haber ise vergi affı oldu. Ercan Baysal, dürüst
mükellefin afla imtihanını mercek altına aldı. Ercan Baysal’ın haberine göre, her 3
yılda bir af ya da benzeri borç yapılandırması düzenlemesi yürürlüğe giriyor.
Hüseyin Gökçe, yaş meyve sebze ve işlenmiş et ürünleri ihracatında, Türkiye’nin
büyüyen Rusya pastasından ne kadar pay alacağını, üreticilerin ve ihracatçıların
umutlarını ve oluşabilecek riskleri inceledi.
Cengizhan Çatal, haberiyle, bölge ülkelerindeki kriz ve Ortadoğu’nun yeniden
şekillenen belirsiz yapısı nedeniyle artan savunma alımlarını masaya yatırdı.
Bir diğer haberimizde Vahide Emel Yanık, ‘’Narenciye Bahçelerinde Avokado Açıyor’’ başlığı altında, antioksidan özelliğiyle bilinen ve dekar başına karlılığı yüksek
olan avokadonun Alanya’daki üretim artışına yer verdi.
Mehmet Çınar’ın, lüks tatil turizmini ele aldığı haberine göre, dünyanın en çok
turist çeken şehirlerinden Antalya’da, beş yıldızlı otellerin lüks villa ve kral dairelerinde fiyatlar, 45 bin liraya kadar yükseliyor.
Burcu Taner, zeytin sektörüne yer verdiği ve ‘’Zeytinci Yeni Sezona, Tasarı Gölgesinde Giriyor’’ başlıklı haberinde, sektör temsilcileriyle görüştü ve sektörün
endişelerini kaleme aldı.
Bu sayımızda, ‘’Şanlıurfa’daki İyilik Hareketi’ne de yer verdik. Saadet Erciyas,
Şanlıurfa’da sekiz yıldır geleneksel olarak düzenlenen ‘’Uluslararası Halil İbrahim
Buluşmaları’, kapsamında düzenlenen etkinlikleri haberleştirdi.
Yeni sayımızda buluşmak üzere…
Sevgiyle Kalın

Güliz DEMİRCAN YÜCEL
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HÜKÜMETİN

2023

HEDEFİ TUTACAK MI?

METİN TÜRKYILMAZ

T

ürkiye’nin, Cumhuriyet’in kuruluşunun 100’ncü yılında
ulaşmayı istediği 2023 hedefleri, ilk kez Bülent Ecevit
başkanlığındaki DSP-ANAP-MHP koalisyonu 57’nci
hükümet zamanında, “Uzun Vadeli Strateji ve Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 2001-2005”te yer alarak, ülkenin
temel hedefleri arasına girdi. Planın “Uzun Vadeli Gelişmenin
Temel Amaçları ve Stratejisi (2001-2023)” başlıklı ikinci bölümünde hedeflere yer verildi.

Hedefler, iktidar partisi AK Parti’nin 2011 seçim beyannamesinde de yer aldı. 2011 Genel Seçimleri öncesinde açıklanan
“Türkiye Hazır, Hedef 2023”
beyannamesiyle AK Parti,
2023’e ilişkin birçok hedef belirledi. En son 2012 yılının AraHEDEFLER TUTSA BİLE, İLK 10 BÜlık ayında yapılan 4’ncü Olağan
YÜK EKONOMİ ARASINA GİRMEK,
Büyük Kongrede “2023 Siyasi
Vizyonu” başlığıyla 63 maddeDİĞER ÜLKELERİN BÜYÜME HIZlik bir yol haritası açıkladı.

Planın ve hedeflerin, “dünyada
köklü ekonomik ve sosyal değişimlerin yaşandığı bir dönemde
hazırlandığı” vurgulanırken,
“Türkiye’nin gerekli yapısal
LARINA BAĞLI.
dönüşümü gerçekleştirmesi durumunda, 2001-2023 döneminde
yıllık ortalama yüzde 7 dolayında
büyüme hızı sağlaması ve büyümenin yaklaşık yüzde 30’unun toplam faktör verimliliğinden
kaynaklanması, böylece 1998 yılında 3 bin 200 dolar olan kişi
başına gelirin 2023 yılında, Avrupa Birliği ülkeleri düzeyine
yaklaştırması beklenmektedir. Türkiye’nin, dönem sonunda
ulaşacağı 1,9 trilyon dolar civarında GSMH düzeyi ile dünyanın
ilk 10 ülkesi arasına girmesi öngörülmektedir” denildi.
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MHP’nin 1999 seçim beyannamesinde yer alan ve 57’nci hükümetin hazırladığı Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’na giren,
bu adımdan sonra birçok alanda 2023 hedefleri dillendirilmeye
başlandı. Çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından, 2023 milli
geliri, kişi başına geliri, ihracatı, işsizlik oranı gibi ekonomik ve
sosyal konularda hedefler belirlendi.

AK Parti’nin belirlediği hedefler
arasında 2023 yılında, Türkiye’nin 2 trilyon dolarlık gayri
safi yurtiçi hasıla (GSYH) ile ilk 10 ekonomi arasında yer alacağı, kişi başına yurtiçi gelirinin 25 bin doları bulacağı yer alırken,
temel hedeflerinin yanı sıra en dikkat çekici olanlar, ihracatın
2023’te 500 milyar dolara, dış ticaret hacminin 1 trilyon dolara,
çalışan nüfusun 30 milyona çıkarılmasının, işsizlik oranının da
yüzde 5’e indirilmesinin hedeflenmesidir.

KAPAK HABER

HEDEF, 2023 YILINDA 2 TRİLYON
DOLARLIK GSYH, 25 BİN DOLAR
KİŞİ BAŞINA YURTİÇİ GELİR, YÜZDE
5 İŞSİZLİK, 500 MİLYAR DOLARLIK
İHRACAT…

MEVCUT YAPIYLA, HEDEFLER
TUTMAYACAK

Öncelikle, mevcut yapıyla, yatırım, tasarruf
ve büyüme oranlarıyla bu hedeflerin tutturulması imkansızdır. Tutsa bile, örneğin ilk
10 büyük ekonomi arasına girme hedefi,
diğer ülkelerin büyüme hızlarına bağlıdır.
Onlar da sizin kadar büyürse, 2023 yılında
2 trilyon dolarlık GSYH’ye ulaşsanız, 25
bin dolarlık kişi başına GSYH’ye ulaşsanız
bile ilk 10’da yer alamazsınız. Ne yapmak
lazım? Öncelikle sıralamada sizden önde yer alan ülkelerden
hızlı büyümek lazım. Hızlı büyümek için, tasarrufu ve yatırımı
artırmak lazım. Bunlar ne kadar mümkün ona bakmak gerekir.
İlk olarak 25 bin dolar ne demek ona bakalım. Türkiye’nin, en
son Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 10 Eylül 2014 tarihinde açıkladığı “Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, II. Çeyrek: Nisan-Haziran, 2014” başlıklı haber bülteninde yer alan 2013 revize
verilerine göre, 2013 GSYH’si cari fiyatlarla TL bazında 1 trilyon
565 milyar 181 milyon lira, ABD Doları bazında 821 milyar 937
milyon dolar oldu. Kişi başına GSYH 2013’de cari fiyatlarla TL
olarak 20 bin 580 lira, ABD Doları olarak ise 10 bin 807 dolar
düzeyinde gerçekleşti. Buna göre, 2013 yılı ortalama kuru 1
Dolar=1,904260 TL oldu. Yıl ortası nüfusu ise 76 milyon 55
bin olarak belirlendi. 2013 yılında dolar bazında yüzde 4,5 büyüme gerçekleştiren Türkiye’nin, 2014 yılında dolar kurundaki
yükselmeye bağlı olarak dolar bazında yurtiçi geliri, Ocak-Haziran döneminde yüzde 6 azaldı. 2013 yılında yüzde 4,1 olan
reel büyüme hızı, 2014 yılının ilk çeyreğinde yüzde 4,7, ikinci
çeyreğinde yüzde 2,1 oldu. Ocak-Haziran 2014 döneminin reel
büyümesi, ikinci çeyrekteki yüzde 2,1 büyümenin olumsuz
etkisiyle yüzde 3,3’e indi. Bu büyüme rakamları, yıllık ortalama
yüzde 5 büyüme gösteren Türkiye için oldukça düşük büyüme
rakamları. Öncelikle ekonomik istikrarın sağlanması ve büyümenin yüzde 5’lerde tutulması gerekiyor. Ülke potansiyelinin
yüzde 6’larda büyümeye imkan vereceği de çeşitli uzmanlar
tarafından ifade ediliyor.

Hedefler arasında, 11 bin kilometre olan demiryolu hat uzunluğunun 22 bin kilometreye çıkarılması, 10 bin kilometre yüksek
hızlı demiryolu hattı uzunluğuna ulaştırılması, tamamen yerli
bölgesel uçak yapılması, sabit ve mobil iletişim, mobil geniş
bant erişim altyapısının nüfusun tamamını kapsayacak şekilde
yaygınlaştırılması bulunuyor. Yine, gemi inşa kapasitesinin 3,6
milyondan 10 milyon DTW’ye yükseltilmesi, bilişim sektöründe
yerli ürün ve hizmet kullanımının 2023’te yüzde 50’ye, bilişim
sektörünün GSYH’deki payının yüzde 8’e ulaştırılması, en az bir
limanın dünyanın en büyük 10 limanı arasında yer almasının
sağlanması da hedefler arasında var. 2023 hedefleri arasında,
havaalanlarında mevcut 165 milyonluk yolcu kapasitesinin
yılda 400 milyona, havayoluyla seyahat eden yolcu sayısının
ise yıllık 103 milyondan 350 milyona çıkarılması, turist sayısının
50 milyona, turizm gelirlerinin 50 milyar dolara ulaştırılması,
yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinin iş hacminin 25 milyar dolardan 100 milyar dolara çıkarılması gibi hedefler de bulunuyor.
Köprülerden, otoyol yapımlarına, marina sayılarına, turistik
yatak kapasitelerine birçok konuda da 2023 hedefleri yer alıyor.
En son Başbakan Ahmet Davutoğlu, hükümet programında,
hedefleri gerçekleştirmek için 2014-2018 döneminde 350
milyar doları aşkın kamu yatırımı yapılacağını açıkladı.
Tabii bütün bunlar işin ayrıntısı. En önemli hedef, 2023 yılında
GSYH’nin 2 trilyon dolara ulaşması, kişi başına yurtiçi gelirin
25 bin doları bulması, işsizliğin yüzde 5’e inmesi, 500 milyar
dolarlık ihracata ulaşılmasıdır. Zaten bu hedefler, diğer hedefler
tutturulursa, ulaşılan hedefler olacaktır.

Tabii Türkiye’nin 10 bin dolar sınırını ilk kez 2008 yılında
geçtiğini ve bu tarihten bu yana 11 bin dolara ulaşamadığını
belirtmekte fayda var.
2014 yılı Program verilerine göre, 2007 yılında 9 bin 240 dolara
ulaşan Türkiye’nin kişi başına yurtiçi hasılası, 2008 yılında 10
bin doları aşarak, 10 bin 438 dolara çıktı. Küresel krizle birlikte
2009 yılında 8 bin 559 dolara inen kişi başına yurtiçi hasıla,
2010 yılında yeniden 10 bin doları geçti ve 10 bin 22 dolara
ulaştı. 2011 yılında 10 bin 466, 2012’de 10 bin 497 dolar olan
kişi başına yurtiçi gelir, 2013 yılında son revizyonla birlikte 10
bin 807 dolara çıktı.
Program, 2014 yılı için her ne kadar 11 bin 277 dolarlık kişi
başına yurtiçi gelir belirlese de bunun tutmayacağı görülüyor.
2014 yılında dolar kurundaki yükselme nedeniyle çok büyük
olasılıkla (Ekim, Kasım, Aralık dolar kurlarının ne olacağı şimdiden bilinmemekle birlikte, 2’nin altına inmeyeceğini söylemek
mümkün) yeniden gerileyecek. Zaten 2014’ün ilk 6 ayında,
GSYH dolar cinsinden geçen yıla göre yüzde 6 değer kaybetti.
2013 yılının Ocak-Haziran döneminde 409 milyar 511 milyon
dolar olan GSYH, 2014 yılının aynı döneminde 385 milyar 50
milyon dolara indi ve 24 milyar 461 milyon dolar azaldı.
Yılın tamamında böyle olması durumunda, 2014 GSYH’si
772 milyar 841 milyon dolara gerileyecek. 2014 Programı’na
göre, 2014 yıl ortası nüfusu 76 milyon 911 bine çıkacak. Bu
durumda, 2013 yılındaki 10 bin 807 dolarlık kişi başına yurtiçi
gelir, yüzde 7 küçülmeyle, 2014 yılında 10 bin dolar sınırlarına,
10 bin 49 dolara kadar inecek.
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Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’nın (TEPAV) Ağustos 2012 tarihli N. Emrah Aydınonat imzalı, “2023’te 25 bin dolar gelir hayal değil, ama…” başlıklı değerlendirme notunda yer alan, dünya ülkeleriyle ilgili 400’ün üzerinde istatistiki verinin bulunduğu
gapminder.org (www.gapminder.org) internet sitesi kaynaklı tabloya göre, kişi başına 10 bin dolar sınırını ABD 1929 yılında, İngiltere 1941, Kanada 1942, Avustralya 1950, Almanya 1957, Fransa, Hollanda, Belçika 1960, İtalya 1967, Japonya 1968, Yunanistan
1970, İspanya 1972, Tayvan 1986, Güney Kore 1991 yılında geçti.
Yine, 2010 yılı fiyatlarıyla 25 bin doları ABD 1973, Kanada 1985,
Almanya 1988, Japonya 1990, Hollanda, Belçika 1991, Fransa 1992,
Avustralya 1995, İngiltere 1996, İtalya 1998, İspanya 2003, Tayvan
2004, Yunanistan 2005, Güney Kore 2010 yılında ulaşabildiler.

2023 YILINDA, 25 BİN DOLARLIK KİŞİ
BAŞINA YURTİÇİ HASILA HEDEFİ YETERLİ BİR SEVİYE DEĞİL. ÇÜNKÜ BU
RAKAMA ABD, 1973 YILINDA ULAŞMIŞ.

Öncelikle 2023 yılında 25 bin dolarlık kişi başına yurtiçi hasıla hedefi
hiç de yeterli bir seviye değil. Çünkü, bu rakama ABD, 1973 yılında
ulaşmış.

Türkiye, 2023 yılında 25 bin dolara ulaşırsa, bu rakam 2010 yılı
değeriyle 19 bin 325 dolar olacak. Ve ABD’den 60-65 yıl sonra bu seviyeye ulaşmış olacak. Görüldüğü gibi 2023 yılında 25 bin
dolarlık kişi başına yurtiçi gelire ulaşmanın çok da yeterli bir seviye olduğunu iddia etmek mümkün değil.
Cari GSYH’de 2023’te 1,35 trilyon dolarda, kişi başına yurtiçi gelir 15 bin 938 dolarda kalacak. Sıralamadaki 17’ncilik değişmeyecek.
Peki 25 bin dolarlık hedefe ulaşılabilir mi? Bunu değerlendirmek lazım. Uluslararası Para Fonu (IMF), her yıl Nisan ve Ekim aylarında ilkbahar ve sonbahar toplantıları için istatistiki veriler ortaya koyuyor. Geleceğe yönelik öngörülerde de bulunuyor. En son 8 Nisan 2014’te yayımlanan IMF veri tabanı “IMF World Economic and Finansal Surveys: IMF World Economic Outlook Database”
de, 2013 yılında ABD 16,8 trilyon dolarla ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi 9,18 trilyon dolarla Çin, 4,9 trilyon dolarla Japonya, 3,64
trilyon dolarla Almanya, 2,74 trilyon dolarla Fransa, 2,54 trilyon dolarla İngiltere, 2,24 trilyon dolarla Brezilya, 2,12 trilyon dolarla
Rusya, 2,07 trilyon dolarla İtalya ve 1,87 trilyon dolarla Hindistan izledi. Bir diğer ifadeyle, ekonomide ilk 10, bu ülkelerden oluştu.
Türkiye ise 827,2 milyar dolarla (TÜİK’e göre 821,9 milyar dolar) 17’inci oldu.

IMF’nin 2013-2019 yılı GSYH verileri ile IMF’nin 2015-2019 GSYH verilerindeki değişimin 2019-2023 arasında da olması halinde,
2023 yılında gerçekleşecek GSYH rakamları şöyle:

1

ABD

2
3

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2023

GSYH
(Milyar $)

GSYH
(Milyar $)

GSYH
(Milyar $)

GSYH
(Milyar $)

GSYH
(Milyar $)

GSYH
(Milyar $)

GSYH
(Milyar $)

GSYH
(Milyar $)

16799,7

17528,4

18365,8

19282,5

20239,8

21179,7

22090,0

26569,4

Çin

9181,4

10027,6

10940,4

11878,7

12908,4

13996,7

14839,2

20127,6

Japonya

4901,5

4846,3

5020,9

5165,0

5371,6

5540,0

5718,4

6512,7

4

Almanya

3636,0

3875,8

4081,9

4263,5

4464,4

4663,8

4871,2

5813,0

5

İngiltere

2535,8

2827,5

2992,1

3156,4

3340,4

3543,2

3757,3

4718,0

6

Hindistan

1870,7

1995,8

2172,3

2369,9

2592,3

2825,5

3096,3

4413,3

7

Fransa

2737,4

2885,7

3021,4

3153,9

3308,1

3472,0

3646,4

4400,8

8

Brezilya

2242,9

2216,0

2340,8

2470,5

2611,0

2764,7

2932,4

3673,6

9

İtalya

2072,0

2171,5

2263,5

2352,5

2451,6

2546,8

2648,3

3098,7

10

Rusya

2118,0

2092,2

2108,8

2201,7

2270,8

2365,0

2497,8

2958,4

11

Güney Kore

1221,8

1307,9

1395,7

1493,7

1609,5

1738,8

1874,0

2516,1

12

Kanada

1825,1

1769,0

1849,9

1936,1

2030,8

2102,7

2124,2

2439,3

13

Meksika

1258,5

1287,6

1361,0

1440,6

1523,3

1608,4

1677,8

2068,3

14

Avustralya

1505,3

1435,8

1481,6

1537,9

1597,5

1666,2

1736,8

2035,9

15

İspanya

1358,7

1415,3

1466,4

1515,8

1574,9

1635,3

1698,2

1966,8

16

Endonezya

870,3

859,3

900,3

991,3

1068,5

1156,3

1251,9

1740,8

17

Türkiye

827,2

767,1

820,9

870,9

927,5

987,9

1052,1

1348,6

18

Hollanda

800,0

838,0

876,2

912,0

954,7

999,5

1048,2

1253,9

19

S. Arabistan

745,3

772,6

790,9

815,9

849,7

888,9

932,2

1098,8

20

İsveç

557,9

580,2

614,1

652,8

695,7

741,1

788,5

1012,4

21

Polonya

516,1

544,7

578,6

613,8

651,8

691,1

732,7

927,8

22

İsviçre

650,8

693,5

718,8

740,8

765,7

790,9

815,7

925,7

23

Tayvan

489,2

502,3

534,2

568,8

608,6

651,3

695,8

906,3
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KAPAK HABER
IMF’nin 2013-2019 yılı nüfus ve kişi başına GSYH verileri ile IMF’nin 2015-2019 nüfus artışının 20192023 arasında da olması halinde, 2023 yılında gerçekleşecek nüfus ve kişi başına GSYH rakamları şöyle:

Ülkeler
1 ABD

2013
Nüfus
(Milyon)
316,4

2 Çin

2013
Kişi
Başına
GSYH
(Dolar)

2019
Nüfus
(Milyon)

2019
Kişi
Başına
GSYH
(Dolar)

2023
Kişi
Başına
GSYH
(Dolar)

2023
Nüfus
(Milyon)

53101

331,5

66633

342,0

77679

1360,8

6747

1401,8

10586

1429,9

14077

3 Japonya

127,3

38491

122,2

46786

117,9

55249

4 Almanya

80,8

44999

80,9

60178

80,9

71874

5 İngiltere

64,1

39567

66,7

56333

68,5

68869

1243,0

1505

1345,0

2302

1417,5

3113

7 Fransa

6 Hindistan

63,7

43000

65,4

55730

66,6

66041

8 Brezilya

198,3

11311

207,8

14112

214,1

17158

9 İtalya

59,7

34715

61,2

43283

62,2

49858

10 Rusya

142,9

14819

142,5

17528

142,2

20801

50,2

24329

51,5

36363

52,4

47988

11 Güney Kore
12 Kanada

35,1

51990

37,3

57024

38,7

63029

13 Meksika

118,4

10630

125,7

13350

130,8

15815

23,2

64863

25,0

69567

26,2

77633

14 Avustralya
15 İspanya

46,6

29150

45,9

36966

45,5

43245

247,9

3510

269,9

4638

285,6

6095

17 Türkiye

76,5

10815

81,3

12938

84,6

15938

18 Hollanda

16,8

47634

17,0

61574

17,2

73033

19 S. Arabistan

30,0

24847

33,8

27571

36,6

30024

9,6

57909

10,1

78328

10,3

97850

16 Endonezya

20 İsveç

38,5

13394

38,5

19028

38,5

24117

22 İsviçre

21 Polonya

8,0

81324

8,3

98336

8,5

108967

23 Tayvan

23,4

20930

23,7

29331

24,0

37828

IMF’e göre, Türkiye,
2014 yılında Hollanda ve
Suudi Arabistan tarafından
geçilecek ve 19’ncu sıraya
inecek. Yine IMF, Türkiye’nin 2019 yılında cari
GSYH’de 1 trilyon dolar
sınırını geçeceğini ve 1
trilyon 52,1 milyar dolara
ulaşacağını tahmin ediyor.
Tahmine göre, Türkiye
2015-2019 arasında cari
olarak GSYH’sini yüzde
28,2 artıracak. Bu artış oranının 2019-2023 arasında
da gerçekleşmesi halinde,
2023 yılında Türkiye, cari
fiyatlarla 1 trilyon 348,6
milyar dolarlık GSYH’ye
ulaşacak. 2015 yılında Suudi Arabistan’ı, 2019 yılında
ise Hollanda’yı yeniden
geride bırakacak ama 2013
yılında bir üstünde yer alan
Endonezya ile arasındaki
fark açılacak.
Peki 2023 yılında benzer hesaplamayla GSYH
büyüklüğünde ilk 10 ülke
hangileri olacak? ABD,
26,57 trilyon dolarla ilk sıradaki yerini koruyacak. Çin,
20 trilyon doları aşacak ve
20,13 trilyon dolara ulaşacak. Bu iki ülkeyi Japonya,
Almanya, İngiltere, Hindistan, Fransa, Brezilya, İtalya
ve Rusya takip edecek.

Türkiye de 1,35 trilyon dolarla 17’nci olacak.
Peki halen 10 bin 807 dolar olan kişi başına yurtiçi gelir, 2023 yılında ne olacak diye baktığımızda, IMF’e göre, 2013 yılında 76,5
milyon olan Türkiye nüfusu 2019 yılında 81,3 milyona çıkacak. IMF’in 2015-2019 dönemindeki nüfusta tahmin ettiği büyümenin
2019-2023 döneminde de gerçekleşmesi halinde Türkiye nüfusu 2023 yılında 84,6 milyona yükselecek. Buna göre, 2013 yılında
IMF verilerine göre 10 bin 815 dolar olan kişi başına yurtiçi gelir 2019 yılında 12 bin 938 dolara, 2023 yılında ise 15 bin 938 dolara
çıkacak. Buna karşın TÜİK’e göre, 2013 yılı Türkiye yıl ortası nüfusu 76 milyon 55 bin, kişi başına yurtiçi geliri 10 bin 807 dolar,
2023 hedeflerine göre Türkiye nüfusu, 2023 yılında 82 milyona çıkacak. Buna göre, IMF tahminlerinden yapılan hesaplamayla
2023 yılında 1 trilyon 348,6 milyar dolar olan GSYH dikkate alındığında, kişi başına yurtiçi gelir 16 bin 446 dolara yükselecek ama
25 bin doların çok altında kalacak.

YÜZDE 5 İŞSİZLİK HEDEFİ
Diğer iki önemli hedef olan işsizliğin yüzde 5’e inmesi, 500 milyar dolarlık ihracata ulaşılması hedeflerinin
tutturmak da oldukça zor. Yüzde 5 işsizlik oranı günümüzde çok zor ulaşılan bir hedef. Zaten, IMF’e göre 2013
yılında yüzde 9,7 olan işsizlik oranı 2014 yılında yüzde 10,2’ye çıkacak. IMF, Türkiye için, 2015-2019 döneminde
de yüzde 10,6 işsizlik oranı olacağını tahmin ediyor. Bu durumda, 2019’da yüzde 10,6 olması beklenen işsizlik
oranının 2023 yılında yüzde 5’e inmesi hiç mümkün görünmüyor.
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YİNE DE SIRALAMADA 15’NCİ OLUNACAK
SATIN ALMA GÜCÜ PARİTESİYLE 2023’TE 1,97 TRİLYON DOLARLIK GSYH, 23 BİN 251 DOLARLIK KİŞİ BAŞINA YURTİÇİ GELİR TUTTURULACAK AMA YİNE DE SIRALAMADA 15’NCİ OLUNACAK. SADECE İSPANYA
GEÇİLEBİLECEK.
Peki 2023 hedefi cari GSYH değil de satın alma gücü paritesiyle GSYH ise ne değişecek? Öncelikle 2013 yılında IMF
verileriyle, 1 trilyon 174,2 milyar dolarlık satın alma gücü paritesiyle GSYH’si (SGP-GSYH) bulunan Türkiye, Endonezya’nın ardından 16’ncı sırada bulunuyor. IMF tahminlerine göre, 2019 yılında Türkiye’nin SGP-GSYH’si 1 trilyon 586,1
milyar dolara çıkacak ama sıralamadaki yeri yani 16’ncılığı değişmeyecek. 2015-2019 dönemi dolar cinsinden cari
SGP-GSYH artışının, 2019-2023 döneminde de benzer şekilde gerçekleşmesi halinde, 2023 yılında 1 trilyon 967,4 milyar dolarlık SGP-GSYH’ye çıkacak. Yani 2 trilyon dolarlık GSYH rakamına SGP-GSYH olarak çok yaklaşacak. Sıralamada ise o tarihte 1 trilyon 884 milyar dolarlık SGP-GSYH’de kalacak olan İspanya’yı geride bırakarak 15’nciliğe çıkacak.
Yine 2015-2019 dönemi nüfus artışı, 2019-2023 döneminde de gerçekleşmesi halinde, IMF verilerine göre, 2013
yılında 15 bin 352 dolar olan kişi başına SGP-GSYH rakamı, 2019 yılında 19 bin 505 dolara, 2023 yılında ise 23 bin
251 dolara yükselecek. Görüldüğü gibi her ne kadar satın alma gücü paritesiyle GSYH açıkça söylenmese de 2 trilyon
dolarlık GSYH ve kişi başına 25 bin dolarlık yurtiçi gelir rakamlarının satın alma gücü paritesiyle olduğu anlaşılıyor.
Buna rağmen, 2023 yılında Çin’in birinci, ABD’nin ikinci, Hindistan’ın üçüncü, Japonya’nın dördüncü, Almanya’nın
beşinci, Brezilya’nın altıncı, Rusya’nın yedinci, İngiltere’nin sekizinci, Fransa’nın dokuzuncu, Meksika’nın onuncu,
olduğu listede 15’ncilikten öteye gitmemiş olacak.

IMF’nin 2013-2019 yılı satın alma gücü paritesiyle (SGP-GSYH) verileri ile IMF’nin 2015-2019 SGP-GSYH verilerindeki değişim
2019-2023 arasında da olması halinde, 2023 yılında gerçekleşecek SGP-GSYH rakamları şöyle:
2013
SGP-GSYH

2014
SGP-GSYH

2015
SGP-GSYH

2016
SGP-GSYH

2017
SGP-GSYH

2018
SGP-GSYH

2019
SGP-GSYH

2023
SGP-GSYH

(Milyar $)

(Milyar $)

(Milyar $)

(Milyar $)

(Milyar $)

(Milyar $)

(Milyar $)

(Milyar $)

1 Çin

13395,4

14625,2

15968,4

17405,9

18954,5

20615,1

22406,0

31438,9

2 ABD

16799,7

17528,4

18365,8

19282,5

20239,8

21179,7

22090,0

26569,4

3 Hindistan

5069,2

5425,4

5872,4

6371,6

6931,3

7545,9

8220,4

11507,2

4 Japonya

4698,8

4835,0

4968,1

5096,4

5249,9

5408,7

5580,9

6269,3

5 Almanya

3232,5

3338,0

3450,1

3565,0

3685,8

3808,5

3936,0

4490,4

6 Brezilya

2423,3

2505,2

2617,2

2747,0

2890,1

3046,4

3217,6

3955,8

7 Rusya

2556,2

2629,7

2738,4

2860,2

2990,3

3126,4

3269,7

3904,2

8 İngiltere

2390,9

2497,3

2604,1

2716,0

2832,8

2959,6

3093,5

3675,0

9 Fransa

2278,0

2336,6

2414,4

2502,3

2598,8

2701,7

2809,7

3269,8

10 Meksika

1842,6

1926,6

2029,1

2145,3

2270,3

2402,6

2543,5

3188,4

11 Güney Kore

1666,8

1755,0

1853,9

1960,4

2076,0

2197,0

2326,0

2918,5

12 Endonezya

1292,8

1382,9

1489,1

1608,4

1739,0

1880,2

2033,6

2777,2

13 İtalya

1807,8

1846,9

1901,3

1961,6

2023,8

2083,9

2146,5

2423,4

14 Kanada

1526,1

1585,0

1651,3

1722,2

1795,7

1869,9

1946,7

2295,1

15 Türkiye

1174,2

1219,2

1278,8

1348,2

1423,1

1502,2

1586,1

1967,4

16 İspanya

1391,3

1424,9

1464,1

1508,7

1556,9

1607,3

1660,8

1884,0

17 S. Arabistan

937,2

990,4

1050,3

1115,3

1185,8

1260,8

1341,4

1713,2

18 Tayvan

929,5

973,3

1029,2

1092,7

1163,1

1239,1

1321,1

1695,9

19 Avustralya

999,6

1041,5

1088,6

1142,0

1199,4

1259,9

1324,6

1611,7

20 İran

945,5

974,4

1015,0

1058,1

1104,4

1152,8

1203,9

1427,9

21 Polonya

817,5

855,6

899,5

947,3

1000,5

1057,1

1117,7

1388,8
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KAPAK
IMF’nin 2013-2019 yılı nüfus ve kişi başına SGP-GSYH verileri ile IMF’nin 2015-2019 nüfus artışının 2019-2023 arasında da olması
halinde 2023 yılında gerçekleşecek nüfus ve kişi başına SGP-GSYH rakamları şöyle:

2013
Nüfus
(Milyon)
1 Çin
2 ABD

2013
Kişi
Başına
GSMH
(Dolar)

1360,8

9.844

2015
Nüfus
(Milyon)

2015
Kişi
Başına
GSMH
(Dolar)

1374,2

11.620

2019
Nüfus
(Milyon)

2019
Kişi
Başına
GSMH
(Dolar)

1401,8

15.984

2023
Nüfus
(Milyon)

2023
Kişi
Başına
GSMH
(Dolar)

1429,9

21.988

316,4

53.101

321,3

57.158

331,5

66.633

342,0

77.679

3 Hindistan

1243,0

4.078

1276,3

4.601

1345,0

6.112

1417,5

8.118

4 Japonya

127,3

36.899

126,7

39.203

122,2

45.661

117,9

53.184

5 Almanya

80,8

40.006

81,0

42.586

80,9

48.625

80,9

55.521

6 Brezilya

198,3

12.221

201,7

12.977

207,8

15.485

214,1

18.476

7 Rusya

142,9

17.885

142,8

19.178

142,5

22.945

142,2

27.451

8 İngiltere

64,1

37.306

64,9

40.102

66,7

46.381

68,5

53.644

9 Fransa

63,7

35.784

64,2

37.582

65,4

42.943

66,6

49.068

10 Meksika

118,4

15.563

120,8

16.801

125,7

20.238

130,8

24.379

11 Güney Kore

50,2

33.189

50,7

36.598

51,5

45.134

52,4

55.662

12 Endonezya

247,9

5.214

255,1

5.837

269,9

7.534

285,6

9.724

13 İtalya

59,7

30.289

60,2

31.563

61,2

35.082

62,2

38.993

14 Kanada

35,1

43.472

35,9

46.054

37,3

52.260

38,7

59.302

15 Türkiye

76,5

15.352

78,2

16.363

81,3

19.505

84,6

23.251

16 İspanya

46,6

29.850

46,4

31.550

45,9

36.152

45,5

41.424

17 S. Arabistan

30,0

31.243

31,2

33.625

33,8

39.674

36,6

46.811

18 Tayvan

23,4

39.768

23,5

43.816

23,7

55.692

24,0

70.787

19 Avustralya

23,2

43.072

23,8

45.801

25,0

53.056

26,2

61.459

20 İran

77,1

12.264

79,1

12.833

83,2

14.462

87,6

16.299

21 Polonya

38,5

21.215

38,5

23.337

38,5

29.026

38,5

36.101

Türkiye’nin 2006-2013 dönemi ihracat rakamları ve değişim oranlarıyla, 2009-2013 dönemindeki yıllık ortalama yüzde 10,4
olan ihracat artış oranının 2013-2023 döneminde de gerçekleşmesi durumunda, 2013-2023 döneminde ulaşacağı ihracat
rakamları şöyle olacak:
İHRACAT
Yıl

500 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT HEDEFİ
500 milyar dolarlık ihracat hedefine gelirsek. Bu rakamın da tutması mucizelere bağlı. 2007 yılında 107,3
milyar dolarla ilk kez 100 milyar dolar sınırını aşan
ihracat rakamı, 2008 yılında 132 milyar dolara ulaştıktan sonra, 2009 yılında 102,1 milyar dolara kadar indi.
2010 yılında 113,9, 2011 yılında 134,9, 2012 yılında
152,5 milyar dolarlık ihracat rakamlarının ardından
2013 yılında ihracat, 2012 yılına göre, yüzde 0,4 gerilemeyle 151,8 milyar dolara indi. Böylece, 2009-2013
döneminde ihracat yıllık ortalama yüzde 10,4 artış
gösterdi. Bu artışın 2013-2023 döneminde gerçekleştirilmesi günümüz koşullarında çok zor görünüyor.
Zor olsa da 2009-2013 dönemindeki yıllık ortalama
yüzde 10,4’lük ihracat artışının 2013-2023 döneminde
de gerçekleşmesi durumunda. 2013 yılındaki 151,8
milyar dolarlık ihracat, 2023 yılında 408,3 milyar dolara
çıkacak.

(Milyar Dolar)

Değişim (Yüzde)

2006

85,5

16,4

2007

107,3

25,4

2008

132,0

23,1

2009

102,1

-22,6

2010

113,9

11,5

2011

134,9

18,5

2012

152,5

13,0

2013

151,8

-0,4

2014

167,6

10,4

2015

185,0

10,4

2016

204,3

10,4

2017

225,5

10,4

2018

249,0

10,4

2019

274,8

10,4

2020

303,4

10,4

2021

335,0

10,4

2022

369,8

10,4

2023

408,3

10,4
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NORMALLEŞMEYE YA DA İYİCE
RADİKALLEŞMEYE DOĞRU EKONOMİ
ALAATTİN AKTAŞ

H

aziran 2015’in Türk siyasetindeki önemi gerçekten
çok büyük. Klasik hale gelen “Bu seçim çok önemli”
değerlendirmesinden öte bir önem taşıyor bu seçim.

Türkiye tam anlamıyla bir yol
ayrımına doğru gidiyor. Ya mevcut
parlamenter sistemi koruyacağız; ya
şimdiki gibi fiili yarı başkanlık benzeri bir
rejimle devam edeceğiz; ya da Anayasa’yı değiştirip tam başkanlık sistemine
geçeceğiz. Ama parlamenter sistemde
kalırken, iktidarın değiştiğine tanık olma
olasılığımız da çok az da olsa yok değil
doğrusu.

İÇİNDE BULUNULAN KOŞULLARDA NE AKP’NİN İKTİDARDAN UZAKLAŞACAĞINA
İHTİMAL VERİLİYOR, DOLAYI
SIYLA DA NE MUHALEFETİN
İKTİDAR OLACAĞINA.

İşte bütün bunları dikkate alarak diyoruz
ya “Haziran 2015 seçimi çok önemli”
diye. Bir tarafta iktidar partisi, en azından görünürde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a başkanlık yolunu
açmak için çalışıyor, çalışacak. Öbür tarafta da muhalefet
partileri, bunu önleme gayreti içinde olacaklar.
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2015’e dönük temel mücadele, mevcut durum itibariyle bu.
İçinde bulunulan koşullarda ne AKP’nin iktidardan uzaklaşacağına ihtimal veriliyor, dolayısıyla da ne muhalefetin iktidar
olacağına. Yanıt aranan temel soru, AKP’nin 2015 seçiminde
ne kadar oy alacağı ve tek başına ya da bulacağı destekle, Anayasa’yı değiştirip değiştiremeyeceği. Ama burası Türkiye; on
ayda köprülerin altından çok
sular akar, bakarsınız dengeler
bir anda değişiverir.
İşte 2015 seçimine, “Anayasa
değişikliğine yetecek bir Meclis aritmetiği oluşup oluşmayacağı” sorusuna yanıt arayarak
gidiyoruz. İyi de, böylesine
önemli bir seçime şunun
şurasında on ay kalmışken,
Türk seçmeninin tercihinde en
önemli etken olan ekonomik
durumumuz nasıl? Şimdiye
kadar tercihini AKP’den yana kullanmayı tercih etmiş yüzde
50’ye yakın kesim, Erdoğan partinin başında olmadığı için bu
tercihini değiştirir mi, yoksa vefa duygusuyla partisine daha

HABER ANALİZ
da mı bağlanır? Çünkü tahmin etmek pek zor
değil, seçime doğru Erdoğan’dan “Ben yokum
diye partinizi ihmal etmeyin” şeklinde özetlenebilecek çıkışlar gelmesi hiç sürpriz olmayacak.

Dolayısıyla Davutoğlu hükümeti de ekonomide hep defansif
olmak durumunda kalacaktı ve nitekim öyle olacağı da belli.
Davutoğlu ya da daha genel söylersek AKP için önemli olan,
hatta Erdoğan için önemli olan 2015 seçimini kazasız belasız
atlatmaktır.

Öbür tarafta da başkanlığı büyük tehlike olarak
gören ve buna karşı çıkan muhalefet partileri yeni söylemler
geliştirerek seçmenin karşısına
DAVUTOĞLU YA DA DAHA
çıkıp, 2015’i zaferle tamamlama
GENEL SÖYLERSEK AKP İÇİN
başarısı gösterebilecek mi?

HÜKÜMET EKONOMİDE DEFANSİF OYNAYACAK

ÖNEMLİ OLAN, HATTA ERDOĞAN İÇİN ÖNEMLİ OLAN
2015 SEÇİMİNİ KAZASIZ BELASIZ ATLATMAKTIR.

Erdoğan’ın Köşk’e çıkacağı anlaşılınca (gerçi o tanım da artık kullanılamayacak ya) yeni kurulacak
hükümetin ekonomide radikal
adımlar atabileceğine dönük
yorumlar yapıldı. Doğrusu hayretle karşılanmadı da değil bu yorumlar. Erdoğan, Başbakan
koltuğunda otururken bu değişiklikleri yapmak istemiş de yapamamış mıydı yani? Eğer
öyleyse, bu değişikliklerin yapılmasına dönemin
Cumhurbaşkanı Gül mü engel olmuştu? Öyle
ya, Erdoğan’ın üstünde hiyerarşik olarak bir tek
o vardı. (Meclis Başkanlığı’nı yürütme dışında
bir makam olduğu için saymıyoruz.) Böyle bir
durum söz konusu olamayacağına göre, Erdoğan Cumhurbaşkanı olunca Başbakan olarak
atadığı Davutoğlu neye dayanarak ve neye
güvenerek ekonomi politikasında değişikliğe
gidecekti ki...
Bir dönem Galatasaray’ı da çalıştıran ünlü
Alman futbol adamı Jupp Derwall, Türkiye’deki,
özellikle de İstanbul’daki trafik düzensizliğini
vurgulamak için harika bir benzetme yapmıştı,
hem de yıllar öncesinde:
“İstanbul trafiğinde hep defansif olmak gerek.”

Erdoğan, Cumhurbaşkanı seçiminde
yüzde 52 oy almıştır almasına ama,
AKP’nin oyu yüzde
40-45 bandına sıkışmış durumda görünmektedir. Üstelik bu
bant, partinin başında
Erdoğan varken oluşmuş durumdadır.

Davutoğlu’nu büyük
bir sınav beklemektedir. Haziran 2015 seçiminde, yüzde 40’ın çok altına inecek bir
oy oranı, AKP’de Davutoğlu’na karşı şimdiden diş bileyenlerin
işini kolaylaştıracaktır. Tersi olur, Davutoğlu olağanüstü bir
başarı ile genel seçimler bazında Erdoğan’ı aşarsa, o zaman da
düşünme sırası Erdoğan’a gelecektir.
Bütün bunlar, Davutoğlu’nu macera aramadan mevcut
durumu korumaya iten politikalar uygulamaya yöneltecektir.
Şunun şurasında bir yıldan az bir zaman kalmış bu kritik seçim
öncesinde de ne ekonomi politikası yenilenebilirdi, ne mevcut
politikayı uygulayan ve tüm dünyanın benimsediği ekip değiştirilirdi. Makul ve akılcı olan yapılmıştır, hepsi bu.

“TEMEL GÖSTERGELERDE SIKINTI VAR”
Bunu biz söylemiyoruz. Muhalefet partileri de dile getirmiş
değil bu görüşü. Bunu söyleyen, bire bir böyle olmasa da Başbakan Yardımcısı ve hükümetin ekonomi politikasını şekillendiren Ali Babacan’dır.
Gerçi Babacan bunu ilk kez söylüyor da değil. Babacan, daha
önce de bizim hatırladığımız kadarıyla, en az bir kez daha bu
görüşü dile getirdi.
Türkiye ekonomisinin inşaata dayalı hale geldiğine dikkat çekti
Babacan. Bunun yanlış olduğunu, inşaat yerine sanayiye ağırlık
verilmesi gerektiğini belirtti. İnşaatın, kolay para kazanma kapısı haline geldiğini vurgulayan Ali Babacan, sanayide ise para
kazanmaya başlamanın 4-5 yıldan önce mümkün olmadığını
ifade etti.
Değerlendirmeler tümüyle doğruydu doğru olmasına da,
Türkiye ekonomisinin bu durumda bulunmasının sorumlusu
kimdi peki?
İstanbul’un siluetini bozduğu gerekçesiyle mahkeme kararıyla
tıraşlanmasına karar verilen gökdelenler kimin izniyle yapılmıştı?
Türkiye ekonomisinin sıcak paraya göbekten bağlı hale gelmesinin sorumlusu kimdi?
Neyse ki Türkiye’yi koalisyon hükümetleri yönetmiyordu
yıllardır, ya öyle olsaydı! Hükümet, tüketimi frenleyecek kararlar
alıyordu; kredi kartlarına taksit sınırlaması getirerek, kredi
kartlarının limitini gelire bağlayarak. Şimdi de gelire göre taksit
tutarı sınırlaması hazırlığı yürütülüyordu. Bir yandan bunlar
yapılıyor, diğer yandan da hükümetin bu kararlarda imzaları
olan bazı üyeleri, “Harcama olmadan büyüme mi olur” diyerek
attıkları imzaya, bir anlamda karşı çıkıyorlardı. Ama dedik ya,
neyse ki Türkiye’yi koalisyonlar yönetmiyordu!
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Enflasyonda tahmin bir kez daha revize edilecek (Yüzde) (1)
Dört aylık artış % 1.24'te tutulamaz
İlk 8 ay

Son 4 ay

Yıllık

2004

4,25

4,90

9,35

2005

2,87

4,71

7,72

2006

5,30

4,13

9,65

2007

3,13

5,10

8,39

2008

6,35

3,50

2009

1,78

2010

3,50

2011
2012
2013

4,21

2014

6,28

TÜFE’de en düşük ve en yüksek gerçekleşmeler (%)

İlk 8 ay 100 ise…
İlk 8 ay

Son 4 ay

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

2003

1,35

0,92

1,27

0,43

100

115 2004

0,94

2,24

1,32

0,32

100

164 2005

1,02

1,79

1,40

0,42

100

78 2006

1,29

1,27

1,29

0,23

100

163 2007

1,03

1,81

1,95

0,22

10,06

100

55 2008

0,45

2,60

0,83

-0,41

4,67

6,53

100

262 2009

0,39

2,41

1,27

0,53

2,80

6,40

100

80 2010

1,23

1,83

0,03

-0,30

3,75

6,46

10,45

100

172 2011

0,75

3,27

1,73

0,58

2,28

3,80

6,16

100

167 2012

1,03

1,96

0,38

0,38

3,06

7,40

100

73 2013

0,77

1,80

0,01

0,46

1,24(*)

7,60 (T)

100

20(**) Ortalama

0,93

1,99

1,04

0,26

(1) TÜFE 2003=100 bazlı olduğu için söz konusu yıla ilişkin dönemsel
oran oluşmuyor.
(*) Yıllık yüzde 7.6 tahminin tutması için kalınması gereken düzey.
(T) Merkez Bankası’nın “mevcut” yıllık tahmini.
(**) Yıllık tahmin için öngörülen.

EN BÜYÜK SORUNUMUZ İŞSİZLİK

ENFLASYON ÇİFT HANEYE GİDİYOR

Ali Babacan’ın da dikkat çektiği gibi, Türk sanayisi uzunca bir
süredir adeta patinaj yapıyordu. Mevcut üretim kapasitesi biraz
yükseltilmek suretiyle üretim artıyordu, hepsi bu. Yeni tesisler
yapılması da pek söz konusu değildi, dolayısıyla üretimin
bu sayede artması da. Zaman zaman “Şu kadar
milyar dolarlık doğrudan yatırım girişi oldu”
gibi açıklamalar yapılıyordu. Öyle bir hava
verilmek isteniyordu ki, sanki Türkiye’ye
doğrudan yatırım akıyordu. Bu tür
girişlerin adı doğrudan yatırımdı;
ancak, klasik anlamda doğrudan
yatırım, yeni yatırım demekti.
Özelleştirmeyle kamudan, hisse
devriyle özel sektörden yabancılara geçen mülkiyet için getirilen
yabancı sermaye yeni bir üretim
demek değildi ki...

Enflasyonda 2014 yılında bir ilk yaşadık. Yüzde 5.3’lük hedefle
yola çıktık; daha yılın ilk ayının oranı açıklanmadan, ocak ayı
sonunda ilan edilen enflasyon raporunda tahmini yukarı çektik.
Yetmedi, ocak raporunda yüzde 6.6’ya çıkarılan tahmini, nisan
raporunda yüzde 7.6’ya yükseltmek zorunda kaldık. Temmuzu, tahmini yenilemeden geçtik, ekimde ise bir
revizyona daha gideceğiz gibi görünüyor.

Hem bu tür sermaye girişleriyle
mülkiyet el değiştirirken istihdam
anlamında bir artış söz konusu
olmadığı gibi, tersi de yaşanabiliyordu.
Öyle olmasa 2013 yılı ortalamasına göre,
Türkiye’de 24 yaşından küçük üniversite
mezunlarının neredeyse üçte biri işsiz geziyor olur
muydu?
Bu oran, yeni tanımla hesaplama yapılmasından ötürü bu yıl
beşte bire gerilemiş görünüyordu. Ancak, üniversiteyi henüz
bitirmiş ve 24 yaşını aşmış biri, genç olma vasfını adeta yitirmiş sayılıyor ve onlar bu istatistik kapsamına artık alınmıyordu.
Yaş sınırı 25, 26 ya da 27 olarak belirlenseydi, belki üniversite
mezunlarındaki işsizlik çok daha yüksek çıkacaktı.
Ama biz bir yandan da her ilde üniversite olduğuyla övünüyorduk. Üniversite sayımız 200’e yaklaşmıştı. Mezunlar işsiz mi
geziyordu, o da onların sorunuydu elbette! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakanlığı döneminde yıllar önce “Devlet üniversite
mezunlarına iş bulmak zorunda değil” dememiş miydi...
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Ağustos sonunda yıllık bazda yüzde 9.54’ü
gördük. Rakamlar zaten yüzde 7.6’nın
mümkün olmadığını ortaya koyuyor.
Hem yüzde 7.6’nın, gıdadaki enflasyon
yüzde 9’da kalırsa tutabileceği Merkez
Bankası tarafından bir anlamda ilan
edilmişti. Gıdadaki fiyat artışı da ilk
sekiz ayda yüzde 9’u aşınca, yüzde
7.6’yı revize etmek kaçınılmaz hale
geldi.
Yeni tahmini belirlerken yüzde 7.6’nın
biraz üstünde bir oranla yasak mı
savacağız, yoksa gerçekçi bir oran mı belirleyeceğiz, ekim sonunda göreceğiz. Ama
şu da bir gerçek; yeni tahmin hiç tutmayacak
bir oran olsa ve biz 2014’ü çok daha yukarıda
kapatsak bile bu kimseyi rahatsız etmeyecek ki.
TÜFE yılın ilk sekiz ayında yüzde 6.28 oldu. Yani, şu anki tahmin olan yüzde 7.6’ya yalnızca yüzde 1.24 kaldı. Yüzde 1.24’ün
ne kadar gerçekleşebilir olduğunu görmek için son on yılın
aynı dönem oranlarını veriyoruz. Yani yüzde 7.6’yı tutturmak
bir yana, tek hanede kalmak bile başarı olacak. Geçmiş yıl
eğilimleri, bu yıl yüzde 10.5-11.0 arasında bir gerçekleşmenin
bizi beklediğini gösteriyor.

ÖZEL SEKTÖR BORCU DA BİR DERT
“Bize bir şey olmaz”, genlerimize işlemiş bir özelliğimiz adeta.
Ama, “bize de bir şeyler olur”, bunu da pekala biliyoruz. Özel
sektörün dış borcu ya da açık pozisyonu konu edildiğinde de
duyuyoruz bu savunmayı:

HABER ANALİZ
Durum böyleyken, bizde hala en yetkili, kısmen de etkili
yöneticiler çıkar ve “Merkez Bankası faiz düşürmeli”
der. Der de, bunun kurların yukarı gitmesine yol açabileceğini ya bilmez, ya bilmezden gelir. Dolar kurunda
yaşanacak 10 kuruşluk bir artışın, 179 milyar dolarlık
açık pozisyondan dolayı özel sektöre 17.9 milyar liralık
bir yük getireceği nasılsa bir türlü görülmez.
İşte Türkiye, ülkenin gidişatını değiştirme potansiyeli
taşıyan 2015 seçimine çok çok özetini aktardığımız bu
ekonomik tabloyla gidiyor. Ekonomideki bu sorunlar,
bugünün sorunları değil. Yani AKP seçmeni, bu tablodan büyük rahatsızlık duymuyor. Duyuyorsa bile, daha
iyiyi yapacak siyasi kadro göremiyor.
Dolayısıyla 2015 için çok büyük sürpriz olmazsa, sonuç
şimdiden üç aşağı beş yukarı belli denilebilir. Bu tahminin AKP lehine yukarı ya da aşağı dönmesi de zaten
Türkiye’nin siyasi sisteminin gelecekte nasıl şekil alacağını
belirleyecektir.

“Sanki eskiden de borç yok muydu, sanki eskiden de açık
pozisyon yok muydu, yıllardır söz konusu bu durum...”
İyi de, işler ters gitmeye görsün; yıllardır hiç düşmeden yürüyen biri de gün gelir burkuldu mu ayağı, tepetaklak oluverir; yıllarca sorunsuz uçan bir uçak, küçük bir arıza sonucu çakılıverir.
Yıllarca döndürülen dış borç da, yeni kaynak temininde sorun
başlarca döndürülemez oluverir.
Türkiye ekonomisinin yumuşak karnıdır özel sektörün dış borcu
ve açık pozisyonu. Borcu olmayan özel sektör kuruluşlarının,
“Borçlular düşünsün” diye burun kıvırması da anlamsızdır,
vatandaşın “Onu da mı ben düşüneceğim” diye aldırmaması
da. Dış borç ödemesindeki sorun, domino taşlarının yıkılması
gibi bir etki doğurur. Ödemeler daha da aksar, tasarruf önlemi
olarak öncelikle kapının önüne konulacak “Onu da mı ben
düşüneceğim” diyen işçi olur.

İYİ DE, İŞLER TERS GİTMEYE GÖRSÜN; YILLARDIR HİÇ DÜŞMEDEN
YÜRÜYEN BİRİ DE GÜN GELİR BURKULDU MU AYAĞI, TEPETAKLAK
OLUVERİR; YILLARCA SORUNSUZ
UÇAN BİR UÇAK, KÜÇÜK BİR ARIZA
SONUCU ÇAKILIVERİR.

Özel Sektörün Dış Borç ve Açık Pozisyonu (Milyar Dolar)

Kısa

04
27

05
34

06
39

07
39

08
47

09
44

10
71

11
73

12
88

13
111

Haz.
112

Uzun

37

51

82

122

141

129

120

127

140

158

167

Açık poz.

19

22

29

54

71

71

92

123

140

177

179
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TÜRKİYE’DE SENDİKA
TEKELİ SÜRÜYOR
Yasal düzenlemelerle mevcut sendikal
aktörlerin alanı genişletilirken, yeni
sendikaların kurulup örgütlenmesi
engelleniyor.
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HABER / DOSYA
İSA YAZAR

T

ürkiye’de çalışma hayatı uzun yıllardır kronik sorunlarla
boğuşuyor. İş kazaları, iş güvenliği tedbirlerinin yetersizliği, kayıt dışı istihdam, çocuk işçiliği, düşük ücret,
taşeronlaşma ve kaçak işçilik en temel sorun alanları.
Pek çok alanda ilerleme kaydedilirken, çalışma hayatında kalıcı
reformlar gerçekleştirilemedi. Soma’da 301 madencinin hayatını kaybettiği maden faciasında olduğu gibi, olayın yaşandığı
dönem çıkan sesler, bir süre sonra kısılıyor. Bu tablonun en
önemli nedenlerinden biri ise ‘tekel’ haline gelen sendikacılık
düzeni.

12 Eylül 1980 darbesinin ardından askeri yönetime destek
veren Türk İş, karşılığını 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu ve 2822
Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu ile aldı. 12
Eylül askeri yönetimi, bu iki kanunla sendikal alanı Türk İş’e
göre dizayn etti. Yüzde 10 iş kolu barajı, üyelikte ve üyelikten istifada noter şartı gibi maddelerle tam bir sendika tekeli
oluşturuldu. Noter şartı nedeniyle, 30 yıl boyunca sendikalar,
gelirlerinin önemli bir kısmını, üye kayıtlarında noter parası
olarak harcadı. Her bir işçi için ortalama 200 lira noter parası
ödenirken, bu durum, yeni sendikaların kurulmasını engellemekte önemli bir rol oynadı.

12 Eylül düzenlemesinin sendikal alanda dayattığı en temel
maddelerden biri de yüzde 10
Çalışma yaşamının en
barajı oldu. Baraj nedeniyle, yeni
önemli aktörü olması
sendikaların kurulup büyümesi
BU DÜZENLEME, YENİ VE BAĞIMSIZ
gereken sendikalar, bu
engellendi. 30 yıl içinde Türkiye’yi
misyonun çok uzağınSENDİKALARIN AYAKTA KALABİLMEyöneten hükümetlerin hiç biri, bu
da. İşçinin, memurun,
alandaki anti demokratik yasaları
emekçinin sorunları
SİNİ FİİLEN İMKANSIZLAŞTIRACAK.
değiştirmedi. Türk İş’in başını çekgündeme taşıyıp hütiği mevcut sendikal yapı da asker
kümetleri adım atmaya
sivil bütün hükümetlerle iyi geçinip
zorlamak yerine, rakipsiz
yeni imtiyazlar elde etti.
pozisyonlarını sürdürmenin mücadelesini veriyorlar. Sürekli
imtiyaz talep eden sendikaların güçsüz ve kırılgan yapısı, hü28 Şubat sürecinde post modern darbeye destek veren
kümetler üzerinde etkili olmalarını engelliyor. Bu tablonun son
sendikalar, bu desteğin karşılığını hemen aldılar. Sendikalar,
örneği, Torba Yasa sürecinden ortaya çıktı. Yasada taşeron1997 yılında sessiz sedasız bir operasyonla mali açıdan devlet
laşmanın devam etmesinden, memurların iş güvencelerinin
denetimi dışına çıkarıldı.
ellerinden alınmasına kadar, çalışanların aleyhine pek çok
düzenleme yer aldı.
NAYLON SENDİKACILIK
Hükümetlerin tanıdığı imtiyazlarla ayakta
duran sendikalar, işçi kesiminden koptuğu
için sürekli kan kaybetti. Çalışan sayısı artarken, sendikaların üye sayısı azaldı. Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın verilerine
göre, 1971 yılında Türkiye’de 2,1 milyon
sendikalı işçi varken, bugünkü rakam 1 milyon civarında. 12 milyona ulaşan işçi kesimi
ile arasına duvarlar ören ve kendi kısır gündemlerine hapsolan sendikalar, tabanlarını
genişletemedi. Bu durum, zaman içinde
Türkiye’de naylon sendikacılık sorununu
ortaya çıkardı. Sendikalar, toplu sözleşme
yetkisini kaybetmemek için, naylon üyelere
sarıldılar. Ölüleri ve emeklileri üye göstererek, toplu sözleşme yetkisi aldılar.

Türk İş, Memur Sen ve Hak İş başta olmak üzere, büyük sendikalar bu gelişmeler karşısında sessiz kalırken, aynı yasada işçi
sendikalı için ‘kıyak’ bir düzenleme yapıldı. Düzenleme ile sendikaların yüzde 3 olan iş kolu barajı yüzde 1’e indirildi. Ancak,
bu düzenleme sadece Ekonomik ve Sosyal Konsey’e (ESK) üye
sendikalar için geçerli. Yeni kurulan ve bağımsız sendikalar ise
yüzde 3 barajına tabi olacak. Türk İş, Hak İş ve DİSK’e bağlı
sendikalara büyük bir kıyak yapılırken, yeni sendikaların önü
kesildi. Böylece, mevcut sendikalar tekel olma özelliğini sürdürecek. Yeni bir imtiyaz elde eden sendikalar, bunun karşılığını
Soma faciasına ve taşeronlaşmaya sessiz kalarak ödediler.

MEVCUT SENDİKAL DÜZEN NASIL?
Türkiye’de sendikaların vurdumduymaz tavrını anlayabilmek
için, öncelikle mevcut sendikal düzene yakından bakmak
gerekiyor.

AKP iktidarı, 2009 yılında naylon üye
sorununu aşmak için adım attı. 28 Şubat
2009 tarihli Resim Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren 5838 Sayılı Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile üye sayılarının Sosyal
Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre tespitine karar verildi.
Kanunun uygulanması, o tarihte 3,5 milyon gözüken sendikalı
işçi sayısının, 1 milyona inmesi anlamına geliyordu. Bu durumda sendikaların yüzde 80’i yetkisini kaybedecekti. Pazarlık masaları yeniden kuruldu. Sendikaların girişimi sonucu hükümet,
kendi çıkardığı kanunun yürürlük tarihini sürekli olarak, tam 4
kez erteledi.
Çalışma hayatının içinde bulunduğu büyük açmaz, 2012’de
yeni Sendikalar Kanunu ile aşılmaya çalışıldı. Bu yasa ile yüzde
10 barajı aşağı çekildi. Zira, yüzde 10 iş kolu barajı, düşük
sayıları nedeniyle birçok sendikanın toplu sözleşme yetkisini
kaybetmesine yol açıyordu. Düzenlemenin ardından 2009’dan
itibaren ertelenen sendika istatistikleri, Ocak 2013’te yayımlandı. 3,2 milyon gözüken sendikalı işçi sayısının, 1 milyon olduğu
görüldü.
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Yüzde 10 barajı aşağı çekilirken de mevcut sendikalar lehine
bir düzenlemeye gidildi. Baraj, Ekonomik ve Sosyal Konsey’e üye konfederasyonlara (Türk İş, Hak İş, DİSK) bağlı işçi
sendikaları için, 2016’ya kadar yüzde 1, Temmuz 2018’e kadar
yüzde 2, Temmuz 2018’den sonra ise yüzde 3 olarak
uygulanacaktı. Herhangi bir konfederasyona üye
olmayan bağımsız sendikalar için işkolu barajı,
her zaman yüzde 3 olarak yasalaştı. Böylece,
2018’e kadar eşitsizlik olsa da bu tarihten
itibaren bütün sendikalar eşit şartlarda
yarışacaktı.

TORBA YASA, SENDİKALAŞMAYA
NELER GETİRİYOR?
Ancak, son Torba Yasa ile bundan da
vazgeçildi. Torba’ya bir madde eklenerek,
Ekonomik ve Sosyal Konsey’e üye sendikalar için baraj yüzde 1’e indi. Ancak yeni kurulan, bağımsız veya bundan sonra kurulacak
olan sendikalar, yüzde 3 barajına tabi olacak.
Yıllardır varlığını sürdüren bir sendika, örneğin 100 bin
üye ile toplu sözleşme imzalayacakken, aynı iş kolunda yeni
kurulacak olan bir sendikanın 300 bin üye kaydetmesi gerekecek. Pratikte bağımsız sendikaların yaşaması ve yeni sendikaların kurulması imkansızlaştırıldı. Türk İş, Hak İş ve DİSK’in
sendika tekeli ise sürecek.
Bu adım, sendikal örgütlenmenin önünü keseceği gibi, Anayasa’nın eşitlik ilkesine ve örgütlenme özgürlüğüne
de aykırı. Yeni sendikaların önünün kesilmesiyle
kayıtdışılık ve taşeronlaşma artacak.

MEMUR SENDİKALARINDA DURUM NE?
Benzer bir tablo memur sendikacılığında da yaşanıyor. Siyasi partilerin arka bahçesi durumundaki
memur sendikaları, iktidarın icraatlarının bir parçası. AKP iktidarına yakınlığıyla bilinen Memur Sen
ve bağlı sendikalar, kamudaki terfi ve atamalarda
doğrudan söz sahibi. Memur Sen’in üye sayısındaki
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artış da dikkat çekiyor. AKP’nin iktidar olduğu 2002 yılında
41 bin üyesi bulunan Memur Sen, 19 kat büyüyerek, 770 bin
üyeye ulaştı. Yetkili konfederasyon haline gelen Memur Sen,
kamu çalışanlarının iş güvencesinin yok edilmesine ise
sessiz kaldı.
Torba Yasa’da çalışma hayatını yakından ilgilendiren bir başka madde de memurların
iş güvencesiyle ilgili. Düzenleme, görevden alınan, sürgün edilen ve görevine
son verilen memurların, mahkeme
kararıyla da olsa görevlerine dönmelerini engelliyor. Mahkeme kararı
ile göreve iade edilen memurun, 30
gün olan görevine başlatılma süresi,
2 yıla çıkarılıyor. Ayrıca mahkemenin
göreve iade kararını uygulamayan
amire, ceza verilmemesi öngörülüyor.
Böylece, kamu çalışanlarının en önemli
kazanımları olan iş güvenceleri ortadan
kalkarken, yargı yoluyla haklarını aramaları da
imkansızlaşıyor.
Sonuç olarak, çalışma yaşamında işçi, memur ve emeklinin
sesi olması gereken sendikalar, ‘al takke ver külah’ iktidarla
rol paylaşıyor. Hükümetlerin desteği ile tekel olma özelliğini
sürdüren mevcut sendikal aktörler, çalışanların aleyhine olan
düzenlemelere sessiz kalıyorlar. Korumasız durumdaki emekçi
ise bedel ödemeye devam ediyor.

TORBA YASA İLE MEVCUT SENDİKALAR İÇİN, BARAJ YÜZDE 1’e İNDİRİLİRKEN, BAĞIMSIZ VE YENİLER
İÇİN YÜZDE 3 OLDU.

TÜRKİYE'NİN REYTİNG KURULUŞLARIYLA İMTİHANI…
MUSTAFA SEVEN

G

enel olarak kredi derecelendirmesi veya kredi değerlendirmesi, bir kişi, şirket veya bir ülkenin kredi
itibarının belirlenmesidir. Kredi derecelendirmesi, bir
borçlunun kredi geçmişi hakkında yapılan bir değerlendirme olabileceği gibi, potansiyel bir borçlunun borcunu
geri ödeyebilme yeteneğinin bir değerlendirmesi de olabilir.
Düşük bir derecelendirme, borç alanın borcunu ödememe
(temerrüt) riskinin yüksek olduğu anlamına gelir ve bu durum,
faiz oranının yüksek tutulması veya borç talebinin reddedilmesi
sonucunu doğurur.
Devletlerin kredi derecelendirmesi ise egemen bir hukuksal
varlığın, yani bir ülke devletinin, kredi derecelendirmesidir.
Devlet kredi derecelendirmesi, bir ülkede yatırım ortamının
risk seviyesini ifade eder ve politik riski de hesaba katar. Söz
konusu kredi derecesi de yabancı ülkelerde yatırım yapacak
yatırımcılar tarafından kullanılır.
Kısa vadeli derecelendirme, bir borçlunun ki bu ülke ya da
şirket olabilir, bir yıl içinde temerrüt olasılığının bir ölçüsüdür.
Buna karşın uzun vadeli derecelendirme, borçlunun ömür boyu
için yapılan bir değerlendirmedir.
Şirket ve devletler için kredi dereceleri, kredi değerlendirme
kuruluşları tarafından belirlenir.
En büyük kredi değerlendirme kuruluşları dünya çapında
çalışırlar ve bunlar Moody's, Standard & Poor's ve Fitch olarak
sıralanır.
Uluslararası piyasalarda tahvil ihraç etmek isteyen ülke ve
kuruluşların kredi derecelendirmesi almaları ve bu derecelendirmeden aldıkları reytinglerle bu ihracı yapmaları gerekir.
Alınabilecek en yüksek kredi notu AAA (ya da Aaa), en düşük
not ise D. Bu notlara, geleceğe ilişkin beklentileri göstermek
açısından, + ya da – gibi işaretler ya da durağan, pozitif, negatif, gözlem altında gibi bazı ilave notlar da eklenebilir.
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Uluslararası borçlanma piyasalarına ihraç edilen tahvillerin
yeterince talep bulabilmesi ve faizinin düşük olabilmesi için,
alınan kredi notlarının en az BBB düzeyinde (veya aynı düzeyi
ifade etmek üzere en az Baa3) olması gerekiyor. Bu düzeydeki
not ‘’yatırım yapılabilirlik derecesi (investment grade)’’ bunun
altındaki dereceler de ‘’spekülatif derece’’ olarak ifade edilir.
ABD ve diğer büyük ülkelerin piyasalarına uygun fiyat ve
vadeyle tahvil ihraç etmenin yolu yatırım derecesi almaktan
geçiyor. Alınan kredi değerlilik notu yükseldikçe, ihraç edilen
tahvilin miktarı artabiliyor, vadeler uzayabiliyor ve maliyet (faiz,
komisyon vb.) düşebiliyor. Yatırım derecesinin altında kredi
değerliliği taşıyan ülkelerin, ekonomilerinin genel gidişinin
olumlu seyretmesi halinde, bu piyasalara tahvil satabilmeleri
mümkün oluyor.

TÜRKİYE'NİN, REYTİNG KURULUŞLARIYLA NOT MÜCADELESİ, UZUN YILLAR ÖNCESİNE GİDİYOR.
Reyting kuruluşlarının en düşük notlarına muhatap olan
Türkiye'nin, reyting kuruluşlarıyla not mücadelesi uzun yıllar
öncesine gidiyor.
Türkiye ilk reytingi notunu 1990 yılında aldı. Türkiye'yi kredibilite açısından değerlendirme ve dolayısıyla reyting notuyla
değerlendirme talebi, 1989 yılı sonlarında S&P ve Moodys’den
geldi.
1990 yılında çalışmalarını tamamlayan S&P ve Moody’s Türkiye’nin kredi notunu BBB ve Baa olarak belirlediler. Japon (JCR)
da notu BBB olarak belirledi. Yani Türkiye'ye ''Yatırım Yapılabilir''
notu verdiler.
1993 yılı sonundan başlayarak, faizi indirerek enflasyonu
düşürme sürecine giren Hazine’nin borçlanma ihaleleri iptal
edildi. Bu iptallerin yarattığı karışıklıklar sonucu reyting kuruluşları Türkiye’nin notunu düşürmeye başladılar. Bu düşüşler
karışıklığı daha da artırdı ve sonuçta 1994 ekonomik krizi çıktı.
Hükümet, 5 Nisan 1994 istikrar önlemlerini almaya ve IMF ile
bir program yapmaya mecbur kaldı. Bu sürecin sonunda ise
Türkiye’nin notu BBB’den B’ye kadar geriledi.

ANALİZ

Türkiye, uzun yılların ardından en son 2012 yılında, Moody's
(Baa3) ile Fitch'ten (BBB-) yatırım yapılabilir notlarını aldı. Bu
arada, Japon reyting kuruluşu JCR'ın da katkısını unutmamak
gerekir.
Moody's, Türkiye'nin kredi notunu, 16 Mayıs 2013'te yatırım
yapılabilir seviyenin bir kademe altı olan "Ba1"'den, "yatırım
yapılabilir" seviye olan "Baa3"e yükseltti. Kuruluşa göre, Türkiye'nin kredi notunun görünümü "durağan" durumda bulunuyor.
Kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's Türkiye'nin
kredi notunu 28 Mart 2013'te "BB"den "BB+"ya yükseltti.
Görünüm ise durağandı. Japon kredi derecelendirme kuruluşu
JCR, 23 Mayıs 2013'te Türkiye'nin kredi notunu iki "BB"den
"BBB-"ye iki basamak birden artırarak "yatırım yapılabilir"
dereceye yükseltti. Moody's en son 11 Nisan 2014 tarihinde
Türkiye'nin kredi notu görünümünü "durağan"dan, "negatif"e
çevirirken, "Baa3" olan kredi notunu teyit etmişti.

TÜRKİYE REYTİNG KURULUŞLARINA KIZIP, SÖZLEŞME
YAPMAZSA NE OLUR?
Dünyada yüzden fazla reyting şirketi olmasına rağmen, uluslararası şirketler ve kurumsal yatırımcılar, ''sıfırcı hoca'' olarak
da tanımlanan Standard and Poor's ile Moody's gibi şirketlerin
notlarını dikkate alırlar.
Peki, Türkiye bu kuruluşlara kızıp sözleşme yapmazsa ne olur?
Reyting kuruluşları, Türkiye'yi değerlendirmeye yine devam
eder çünkü, söz konusu kuruluşlar trilyonlarca dolarlık bir ekonomik gücü temsil ediyor.
Standard and Poor's'un, Türkiye'nin anlaşmasını yenilemeyeceğine açıklamasına rağmen, Türkiye'yi izlemeye ve değerlendirmeye devam edeceğini açıklaması da bu nedene dayanıyor.
Öte yandan, bu şirketler, küresel krizin çıktığı 2008 yılından
önceki tahminlerinde yanılmış ve doğru tahminde bulunamamışlardır. Ancak daha sonraki düzeltme hareketleriyle bu
hatalarını telafi yoluna gitmişlerdir.

YATIRIM YAPILABİLİRLİK
Türkiye, ''Yatırım Yapılabilir'' düzeyini hak ediyor ancak, bu
şirketlerin tedirginliği nedeniyle notu gerektiği şekilde artmıyor.
Türkiye ile aynı ekonomik düzeyde bulunan bazı ülkelerin milli
gelirleri belki Türkiye'den daha düşük olmasına rağmen, Türkiye'den daha yüksek bir nota sahip. Çünkü, değerlendirmede
birçok kriter etkili olur. Örneğin, bu ülkelerin milli gelir düzeyi
düşük olsa bile döviz rezervleri fazla ve özel sektör borçluluk
yapısı Türkiye'den düşük.
Bir ülkenin Yatırım Yapılabilir notu alması, büyük piyasalardan,
daha ucuza ve uzun vadeli borçlanmasına yani ucuz para
bulmasına yardımcı olur..
Kredi notundaki artış, Hazine ve özel sektörün, uluslararası
piyasalardan daha düşük maliyetlerle ve daha uzun borçlanmasına imkan tanır.

KREDİ NOTU NASIL VERİLİYOR?
Kredi derecelendirme, borçlunun anapara ve faiz yükümlülüklerini ödeme isteği ve kabiliyetinin zamanında ve tam olarak
yerine getirilip getirilememesini ölçen bir araç olarak görülüyor.
Derecelendirmenin en hassas konuları, ödeme isteği ve kabiliyeti olarak belirtiliyor. Derecelendirme tek bir işlem, kuruluş
veya ülke için yapılabiliyor.
Ölçüm sırasında, geçmişe yönelik 15-20 yıllık bir veri tabanı
kullanılıyor ve ''risk faktörü'' ölçülüyor. Ülke risklerini ölçerken
genelde, ekonomik ve politik risk faktörlerine bakılıyor, temel
göstergeler alınıyor. Ekonomik risk başlığı altında incelenen
temel göstergeler ise ''döviz cinsinden nakit akış düzeni, borç
rasyoları, ihracatın büyümesi, ödemeler dengesi, cari işlemler
dengesi, kısa vadeli sermaye akışının rezervlere oranı, rezervlerin durumu ve gelişmesi, büyüme hızı, toplam tasarruflar,
kamu sektörünün mali açıkları, yatırımlar ve enflasyon'' olarak
sıralanıyor. Politik risk faktörleri olarak göz önüne alınan unsurlar da, ''seçim sistemi ve zamanları, dış politika gelişmeleri,
demokrasinin işleyişi, siyasal partiler, iktidar-muhalefet ilişkileri,
liderin durumu, siyasal gündemdeki riskler, koalisyonların
yapısı, Merkez Bankası'nın bağımsızlık derecesi'' şeklinde
sıralanıyor.
Reyting kuruluşları, notu düşürmeden önce izlemeye alırlar,
önce görünümü değiştirirler. Bu kuruluşlar, en çok kamu maliyesindeki iyileşmenin belirgin şekilde tersine dönmesine veya
sermaye akışlarının ani ve kalıcı şekilde durmasına bakarlar.
Bunlar olmadığı sürece, hemen not düşürme yoluna gitmezler.
Bu arada, ekonomi yapısal reformlar ile sağlamlaştırılmadıkça,
Mali Kural gibi sağlam çıpalar oluşturulmadıkça Türkiye’nin,
reyting kuruluşları tarafından imtihan edilmeye ve not indirme
korkusunu çekmeye devam edeceği de olası görünüyor.

TÜRKİYE’NİN DE REYTİNG ŞİRKETİ VARDI...
Türkiye’de yerli bir reyting şirketi aslında yıllar önce
oluşturulmuştu. Merkez Bankası eski Başkan Yardımcılarından IBAR AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr.
Selçuk Abaç, böyle bir şirketi oluşturmuştu.
Abaç, IBAR Uluslararası Bankacılık ve Danışmanlık
AŞ’yi ve IFC ve DCR ile birlikte Türkiye’nin ilk reyting şirketini kurmuştu. Bu türden şirketlerin artarak
uluslararası hale gelmesi, Türkiye’nin kredibilitesini de
artıracaktır.
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KONUTTA BALON FALI:
”PATLAR MI, PATLAMAZ MI?”
İNŞAAT SEKTÖRÜNDEKİ HIZLI YÜKSELİŞ, KONUT BALONU
TARTIŞMALARINI DA GÜNDEME TAŞIDI.

BIR TARAF, TÜRKIYE’NIN HIZLA KONUT BALONU YAŞAMA RISKINE DOĞRU
KAYDIĞINI, DIĞER TARAF ISE ARTAN FIYATLARA RAĞMEN, FINANSAL
SEKTÖRÜN SAĞLAMLIĞINI GEREKÇE GÖSTEREREK, ENDIŞE EDILECEK BIR
DURUM OLMADIĞINI DILE GETIRIYOR.
ERDINÇ ÇELİKKAN

T

ürkiye’de son yıllarda ekonominin lokomotifi haline
gelen inşaat sektöründeki hızlı yükseliş, konut balonu
tartışmalarını da gündeme taşıdı.

Bir taraf, Türkiye’nin hızla konut balonu yaşama riskine
doğru kaydığını söylerken, diğer taraf artan fiyatlara rağmen,
finansal sektörün sağlamlığını gerekçe göstererek, endişe
edilecek bir durum olmadığını dile getiriyor. Hatta, riske dikkat
çeken taraflar, ünlü ekonomist Nouriel Roubini’nin Türkiye ile
birlikte Çin, Hindistan, İsrail, Endonezya ve Brezilya gibi ülkelerin kentsel bölgelerinde, balonun başlamış olabileceği uyarısını
örnek gösteriyor.
Öncelikli olarak, “Konut balonu var veya yok” şeklindeki tartışmalardan sıyrılıp, konuyu biraz daha somutlaştırmakta fayda
var. Bunun için konut sektöründeki arz ve talep dengesini
incelemek gerekiyor.

DEĞERİN ÜZERİNDEKİ FİYAT, BALONDUR.
Sektördeki yatırımcıların yüksek kazanç rüyasıyla elindeki gayrimenkule, piyasadaki ortalama fiyatın üzerinde değer biçmesi
“konut/emlak balonu” olarak tanımlanıyor.
Riskten bahsedebilmek için, fiyat artışının, kira artışının çok
üzerinde olması gerekiyor. Balonun tespit edilmesi için de
öncelikle fiyat/kira ve fiyat/gelir oranı hesaplanıyor.
22 | EKONOM 2014

Emlak Konut’un Gayrimenkul Raporu’na göre, konutta fiyat
balonunun oluşması için, hem arz hem talep kaynaklı pek çok
değişkenin gerçekleşmesi gerekiyor. Bunun dışında, ülkelerde
reel gelirde meydana gelen artışlar, hükümetlerin konut sahipliği teşvikleri, vergi politikaları, beklentiler gibi pek çok unsur da
konut fiyatlarını etkiliyor. Aynı raporda, “gerek konut, gerekse
diğer balonların oluşup patlayabilmesi için, pek çok unsurun
uygun bir zamanla ortaya çıkması ve fiyatların da buna, düşüş
yönlü keskin bir tepki vermesi gerekir” tespitine yer veriliyor.
“Gayrimenkul ve Konut Sektörüne Bakış” raporuna göre,
eğer varlık fiyatlarında zaman zaman
görülen geri çekilme
hareketleri, belli bir
noktada durup
tekrar yukarı
yönlü hareket
yapıyorsa bu
süreç, ‘balon
patlaması’ değil,
çok daha sağlıklı
bir hareket olan
‘fiyat düzeltmesi’
süreci olarak
tanımlanıyor.

HABER / DOSYA
Bazı sektör temsilcileri, kısa ve orta vadede
fiyattaki şişkinliğin daha çok lüks konutlar üzerinde
yaşanacağını, bunun da ekonomi üzerinde etkisinin
hissedilmeyeceğine dikkat çekiyor.
30 Mart ve 10 Ağustos seçimleri nedeniyle yavaşlayan
inşaat sektöründe, “konut balonu patlar mı, patlamaz
mı?” gibi balon falları, uzun süre daha devam edecek
gibi görünüyor. Ancak, sektörün bu konuda kafasının oldukça karışık olduğu da tartışmasız bir gerçek.
Artık sektör, bu tartışmaların geride kalmasını, kentsel
dönüşüm sürecinin devamını ve 200’den fazla alanı
etkileyen inşaat sektörünün hızlanmasını bekliyor.

TOKİ BAŞKANI TURAN: ‘’KONUT BALONU YOK’’

KONUT TALEBİNDE DÜŞÜŞ YAŞANIYOR
Türkiye’de 1 milyonu aşan konut stoğu bulunuyor. Artan fiyatlar ve yüksek faizler nedeniyle, konut talebindeki düşüş dikkat
çekiyor.
Bazı analistler Türkiye’deki durumu, “Fiyat balonu yok ama
arz fazlası var” sözleriyle yorumlarken, Türkiye’nin en önemli
konut pazarı olan İstanbul, Ankara ve İzmir’in fiyat/gelir oranı,
sektörün balon oluşumundan uzakta olduğunu ortaya koyuyor.
Konut kredileri ve reel fiyat artışları da Türkiye genelinde konut
balonu ihtimalinin olmadığını gözler önüne seriyor.
“Balon var mı yok mu?” tartışmalarını bir yana bırakarak,
genel anlamda satış sorunu yaşamayan sektörün, bölge ve
semt bazında sıkıntı çektiğini söyleyebiliriz.

TOKİ (Toplu Konut İdaresi) Başkanı Mehmet Ergün
Turan, riskli binalar göz önüne alındığında, Türkiye’de
konut balonu olmadığını söyledi. Sektörün içinden gelen birisi olduğunu kaydeden Turan, Ekonom için şu görüşleri
dile getirdi:
“Kişisel olarak, Türkiye’de nitelikli konut, sosyal konut ve depreme dayanıklı konut anlamında bir açık olduğunu düşünüyorum. Bir kere konut üretiminin kesinlikle yavaşlamaması
gerekiyor. Üstelik ürettiğimiz her yeni konut yerine mutlaka,
riskli binaların yıkılması şart. Mevcut riskli binaları göz önünde
bulundurduğumuzda, Türkiye’de ‘konut balonu’ olduğu kanaatinde değilim.’’

BALON TEHLİKESİNE DİKKAT

AYNI DAİRE, FARKLI FİYAT TARİFESİ
Türkiye’de aynı konutlar, farklı semtlerde çok farklı fiyatlara
satılabiliyor. Hatta aynı apartmanda üst katta olan, deniz gören ve güneş alan daireler, bu özellikleri taşımayan dairelere
göre, daha yüksek fiyatlara alıcı bulabiliyor.
Buradan hareketle Şanlıurfa, Adıyaman, Kilis gibi şehirlerde
konut fiyatlarında aşırı yükselmeyle, İstanbul ve Ankara’daki
lüks konut arzının talepten fazla olmasını da gözden kaçırmamak gerekiyor.
Sektör temsilcilerinin önlem talebinde bulunduğu, ekonomi
yönetiminin de olası risk için, çok önceden dizginleri eline
aldığı belirtiliyor. Türkiye’de her yıl 600 bin konut ihtiyacı
olmasına rağmen, 2013 yılında 800 bin bağımsız bölüm için,
yapı ruhsatı alınması da dikkat çekici bulunuyor.

YÜKSEK FİYATLARA “SOSYAL” ÇÖZÜM
Balon tartışmalarının gölgesinde hazırlanan 62. Hükümet
Programı’nda ise “konutta yüksek fiyatın ve nüfus artışının olduğu yerlerde, alt ve orta gelir grubunun temel konut ihtiyacının karşılanmasına ağırlık vereceğiz” ifadesi dikkat çekiyor.
Bu kapsamda, toplu konut uygulamalarının kapsamının genişletilmesi planlanıyor. Ayrıca, kalkınmada öncelikli bölgelerde
sosyal konut üretimine ağırlık verilecek. Kendi konutunu
yapmak isteyenlere verilecek destek de hedefler arasında
sayılıyor.

Sektör büyüklerini çatısı altında buluşturan Türkiye Müteahhitler Birliği’nin (TMB) inşaat sektörünü analiz ettiği
son raporda da konut balonu tehlikesine dikkat çekildi.
“Yapı ruhsatlarında patlama satışlarda ise gerileme
yaşanıyor” tespitinin yer aldığı raporda, balon tartışmalarıyla ilgili şu noktalar vurgulandı:
•

Mevcut konut stoğunda, 2013 yılında üretilmiş
ve satılamadığı için, 2014’e devredilmiş daireler
bulunuyor.

•

Tüketici güven endeksindeki gerileme ve talebi
baskılayan siyasi ve ekonomik faktörler dikkate
alındığında, balon tehlikesinin dikkatle değerlendirilmesi gerekiyor.

•

Gerekli önlemlerin ilgili tüm taraflarca alınması
gerekiyor.

ÜST SEGMENTTE SAYI FAZLA
Üst segmentteki konutlarda sayı fazlalığının tartışılabileciğni
kaydeden Turan, ‘’Ama Türkiye’deki konut sektöründeki aktörler çok güçlü’’ dedi.

KONUT DEĞİL, FİYAT BALONU OLUŞACAK

Avrupa’da beklenen konut krizinin veya Amerika’da yaşanan
konut krizinin aynısının Türkiye’de olmasını beklemenin doğru
olmadığına işaret eden Turan, şöyle devam etti:

Bu açıdan, Türkiye’de önümüzdeki dönemde konut
balonundan çok, fiyat balonunun olması ihtimaliyle ilgili
görüşler ağırlık kazanıyor. Ancak, bu etkinin de şehirsel bazda
gerçekleşmesi olasılığı üzerinde duruluyor.

“Çünkü oradaki konutların tamamı krediyle alınıp satılıyor.
Türkiye’deki sektörün işleyiş dinamikleri öyle değil. Ülkemizde
ortalama olarak ev finansmanın yüzde 50’si öz kaynaklardan
karşılanıyor.
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TOKİ olarak, önümüzdeki dönemde çok daha güçlü bir sosyal
konut yapımı hedefliyoruz. Temel hedef kitlemiz alt gelir grubu
olmakla birlikte, maksimum orta gelir grubuna hitap eden işler
yapacağız. Üst segment için üretim yapmayacağız, bizim ana
görevimiz sosyal konut üretmek.”
Şehir politikaları ve semt politikaları konusunda, kentsel
dönüşümde TOKİ’nin daha aktif bir rol üstleneceğini ifade
eden Turan, TOKİ’nin, kar amacı gütmeyen bir devlet kuruluşu olduğunun altını çizdi. Turan, kentsel dönüşümün sağlıklı
gelişmesi için, kamu kurumu olarak TOKİ’nin bu işin içinde
olmasının gereklilik olduğunu belirterek, ‘’Tabi ki kentsel
dönüşümün içinde özel sektör de olmalı ve sorunun çözümüne
katkı sağlamalıdır’’ diye konuştu.

TOKİ, İNİSİYATİF ALACAK
Turan, bazı işadamları ve vatandaşlar tarafından kentsel
dönüşümün bir zenginleşme aracı olarak görüldüğünü kaydederek, şunları söyledi:
‘’Halbuki bu mantık yerine dönüşüme, fedakarlıkla yaklaşmalıyız. Ya şehirleri feda edeceğiz ya da her birimiz fedakarlık ederek, şehirlerimizi ve geleceğimizi kurtaracağız. Burada
TOKİ inisiyatif almalıdır ve alacaktır.
Kentsel dönüşüm, binaları depreme karşı hazırlamak, bir
ülkenin milli mücadelesidir. Gelecek neslimizi buna hazırlamak
zorundayız. Büyükşehirlerimizde olası bir depremde büyük
bir sıkıntı oluşabilir. O zaman buna bir milli mücadele ruhu ile
fedakarlıkla yaklaşmamız gerekiyor. Sürecin mutlaka çok iyi
yönetilmesi gerekiyor.”

ARZ FAZLASINA RAĞMEN,
FIYAT ŞIŞKIN
İnşaat sektörünü mercek altına
alan CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak da İstanbul’da
ciddi konut arz fazlası olmasına
rağmen, konut fiyatlarının reel
olarak şişmeye devam ettiğini
belirtiyor.

ahhitlik Hizmet
Kanunu’nun
çıkarılması
gerekiyor.”

KAYGI VERİCİ
Raporda, konut
arzındaki hızlı
artışa karşı, konut satışlarının
yılın ilk 6 ayında
geçen yılın
aynı dönemine
göre, yüzde 7,8
gerilemesinin,
kaygı verici
olduğu belirtildi.
Konut fiyatlarına
ilişkin tespitlerin
de bulunduğu raporda,
Türkiye’nin
uluslararası
anlamda konut
fiyatlarının en
çok yükseldiği
ülke olarak öne çıktığı belirtildi. Raporda, konut sektöründe
balon tehlikesinin dikkatle değerlendirilmesinde ve gerekli önlemlerin ilgili tüm taraflarca alınmasında yarar görülmektedir”
önerisi yapıldı.

TOPLAM KONUT SATIŞLARI İÇERİSİNDE İPOTEKLİ SATIŞ PAYININ ET
YÜKSEK OLDUĞU ŞEHİR İSE YÜZDE
45,3 İLE ADIYAMAN OLDU.

Öztrak, bir adım ileri giderek,
İstanbul’da konut balonunun sönmesiyle tetiklenecek bir emlak
krizinin tüm Türkiye’ye yayılabileceğine de dikkat çekiyor.

BALON, SOYUT BİR KAVRAM

KONUTLARIN ÜÇTE BİRİ
İPOTEKLİ
İpotekli konut satışları ise aynı
dönemde, 30 bin 912 olarak
gerçekleşti. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışın payı
ise yüzde 36.2’ye ulaştı. İpotekli
satışlarda İstanbul, 7 bin konut
ve yüzde 22,7 payla ilk sıraya
oturdu.

Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu şehir ise yüzde 45,3 ile Adıyaman oldu. Türkiye’de
ilk defa satılan konut sayısı da bir önceki yılın aynı ayına göre,
yüzde 20 azalarak, 39 bin 373’e düştü.

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Başkanı Tahir
Tellioğlu ise balon kavramının çok soyut olduğunu belirterek,
sektörde son 10 yıldır çerçeve olmadığı için, üretim fazlası
olduğuna dikkat çekti.

ÜRETİM FAZLASI VAR

SATIŞLAR HIZ KESTİ

İnşaat yatırımlarında geleceğe dönük sıkıntı olduğunu belirten
Tellioğlu, Ekonom’a şöyle konuştu:
“80 milyonluk Türkiye’de Avrupa ülkelerinden fazla inşaat
üretimi var. Mantık olarak, bunun sürdürülebilirliği yok. İnşaat
sektörü, gelecek birkaç yılda küçülmeye başlar. 15 yılda,
yüzde 50 küçülmesini bekliyoruz. Daha sonra restorasyon ve
yenileme sürecine gireceğiz. Konutta fiyatlar düşecek. Herkes
müteahitlik yapmaya devam ederse, sektörde ciddi iflaslar
yaşanacak. Konutta arz fazlasının yaşanmasının bir nedeni de
liyakat sahibi olmayan müteahitlerin fazlalığıdır. İnşaatta son 10
yıldır sektörel çerçeve olmadığından, üretim fazlası var. Konut
talebi şu anda 700-800 bin, 5 yıl sonra bu 300 bine inecek.
Sektörde balon patlaması yaşanmaması için, mutlaka Müte24 | EKONOM 2014

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye
genelinde konut satışları, Temmuz ayında bir önceki
yılın aynı ayına göre yüzde 20,2 azalarak, 85 bin 101
olarak gerçekleşti.
İstanbul, 17 bin 116 konut satışıyla en yüksek paya
sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u 9 bin 426
konutla Ankara, 5 bin 281 konutla da İzmir izledi. Konut
satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 6 konutla
Hakkari, 9 konutla Ardahan ve 17 konutla Şırnak oldu.

ANALİZ

NARENCİYE BAHÇELERİNDE

AVOKADO AÇILIYOR...

ANTIOKSIDAN ÖZELLIĞIYLE BILINEN AVAKADONUN ALANYA’DA ÜRETIMI, HER GEÇEN
GÜN ARTIYOR. 2013 YILINDA 524 DEKAR ALANDA YAPILAN AKAVAKADO ÜRETIMI,
BU YIL ÜÇ KAT ARTARAK, BİN 620 DEKAR ALANA ÇIKTI.
NARENCİYEYE GÖRE, DEKAR BAŞINA KARLILIĞI 3 KAT YÜKSEK OLAN AVOKADONUN,
BU YIL 746 TON ÜRETİMİ BEKLENİYOR.
VAHİDE EMEL YANIK

A

ntioksidan özelliğiyle bilinen avakadonun
Alanya’da üretimi, her geçen gün artıyor. 2013
yılında 524 dekar alanda yapılan akavakado
üretimi, bu yıl üç kat artarak bin 620 dekar
alana çıktı.
Narenciyeye göre, dekar başına karlılığı 3 kat yüksek
olan avakadonun, bu yıl 746 ton üretimi bekleniyor.
Avakadonun tanesi pazarda, 2-3 liraya alıcı buluyor.

Anavatanı Orta Amerika ülkeleri olan avakado, her mevsim yeşil kalabilen subtropik bir meyve türü. Türkiye’de
ilk 1953 yılında hobi amaçlı üretimi yapılan avakado,
1970’li yıllardan sonra Batı Akdeniz Araştırma Enstitüsü’nün (BATEM) çalışmalarıyla deneme üretime geçti.
Türkiye’deki üretimi 60 yıllık maziye sahip avakado, Akdeniz sahilleri için yeni çeşit olarak ürün yelpazesine girdi. Yüksek ısı ve nem ortamında yetişen avokado, başta Alanya olmak
üzere, Akdeniz sahil bandında don riski olmayan bölgelerde
yetiştiriliyor.

ALANYA, TÜRKİYE AVAKADO ÜRETİMİNİN YÜZDE 70’İNİ
GERÇEKLEŞTİRİYOR
1990’lı yıllardan sonra ticari üretimine başlanan avakado,
Alanya, Gazipaşa, Anamur, Antalya merkez ve Mersin’in bazı
bölgelerinde de yetiştirilmeye başlandı. Batı ve kuzey rüzgarını almadığı için en iyi üretim bölgesi olan Alanya, Türkiye
avokado üretiminin yüzde 70’inden fazlasını gerçekleştiriyor.

AVAKADO, KOLESTROLÜ DÜŞÜRÜYOR
Avokadonun besleyici değeri oldukça yüksek. 11
değişik vitamin ve 14 değişik mineral madde içermesi, avokadoyu vitamin ve mineral bazında zengin
bir meyve olarak ortaya koyuyor. Avokadonun aynı
zamanda, vücutta zararlı maddeleri etkisiz hale getiren
ve antioksidan bir besin olduğu belirtiliyor. Avakadonun kolesterolü düşürdüğü, migren, ülser, prostat gibi
hastalıklara iyi geldiği de biliniyor.

Alanya’da 14 çeşit avokado üretiliyor. Fuerte, bacon, hass,
zutano, ettınger çeşitlerinin verim ve aroma bakımından zengin
olduğu belirtiliyor. Avokado hasatı çeşidine göre, eylül ayında
başlayıp aralık ayına kadar devam ediyor.

NARENCİYEYE İLGİLİ AZALIYOR
Alanya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü verilerine göre,
son yıllarda narenciye bahçeleri avakado bahçesine dönüşüyor.
Geçen yıl 524 dekar alanda üretimi yapılan avakado, bu yıl bin
620 dekarda üretildi. 10 bin civarındaki ağaç sayısı 20 binin
üzerine çıkarken, geçen yıl 581 bin ton olan avakado üretiminin bu yıl 746 tona çıkması bekleniyor. Üretimin, henüz meyve
vermeyen ağaçların meyve vermeye başlamasıyla artacağı
belirtiliyor.

ALANYA’DA, 8 ÇEŞİT YEMEĞİ YAPILIYOR
Alanya’da avakadonun 8 çeşit
yemek ve tatlı türü yapılıyor.
Bölge halkı, avakado salatası,
avakadolu makarna, avakado dolması, avakadolu çorba, avakado
reçeli, şurubu, sosu, kızartması ile
soflarını süslüyor.

Avakado üretim alanının bir yılda
3 kat artmasının nedeni olarak,
narenciye fiyatlarından umduğunu
bulamayan üreticinin, getirisi yüksek
olan avakadoya yönelmesi gösteriliyor. Narenciyeden dekar başına bin
240 lira kazanan üreticinin, avakadodan 3 bin 200 lira kazanıyor olması,
bakım masrafları, ilaç, budama gibi
masrafların az olması da üreticiyi
avakado üretimine yönlendiriyor.
Mutfak tüketiminin yanında kozmetik
sektörü için de önemli bir ürün olan
avakadoya talep ise her geçen gün
artıyor.
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VERGİDE BARIŞ MI, AF MI?
DÜRÜST MÜKELLEFİN AFLA İMTİHANI…
MİLYONLARCA MÜKELLEFİN YÜZÜNÜ GÜLDÜREN ‘’VERGİ VE PRİM BORÇ
YAPILANDIRMASI’’, ZAMANINDA ÖDEMESİNİ YAPAN DÜRÜST MÜKELLEFLERİN İSE
TEPKİSİNİ ÇEKİYOR.
MALİYE, BORCUNU ZAMANINDA ÖDEYEN MÜKELLEFLERE YÖNELİK, BAZI
DÜZENLEMELER ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR.
ERCAN BAYSAL
Türkiye ‘de vergi ve sosyal güvenlik prim tahsilatları artmasına
rağmen, borç yeniden yapılandırmaları alışkanlık haline geldi.
Neredeyse, her 3 yılda bir, vergi ve sosyal güvenlik prim affı
yapar hale geldik. 1924 yılından bugüne kadar, vergi affı veya
borç yapılandırması adıyla, 34 tane ödeme kolaylığı sağlandı.
Son olarak, Haziran ayında Meclis gündemine getirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük borç yapılandırması ile milyonlarca
kişinin vergi ve prim borçları yeniden yapılandırılıyor. Söz konusu borç yapılandırması, Yapılandırma Gelir İdaresi Başkanlığı
(GİB) ile Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) tahsilatlarının
yavaşlamasına neden olurken, geçmiş yıllardaki yapılandırmadan istenilen hedeflerin tutturulamaması da Maliye yönetimini
endişelendiriyor.
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in girişimleri ile tasarının
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşmeleri devam
ederken, düzenlemeden vergi cezaları çıkarılmıştı. Bakan
Şimşek’in konuya ilişkin, “Cezaların silinmesi, bizim caydırıcılığımızı azaltıyor. Cezalara ilişkin hüküm düzeltilebilir, cezalar da
kapsam dışı bırakılıp bir taksitlendirme yoluna başvurulabilir”
sözleri de Maliye’nin bu konudaki tutumuna işaret ediyor.
Bakanlık bürokratları, her geçen yıl Türkiye ekonomisinden
daha hızlı büyüyen vergi gelir tahsilatlarının, sert fren yapmasından endişe ediyor. 2013 yılında toplam vergi tahsilatı,
önceki yıla göre, yüzde 17 oranında net 47.3 milyar liralık bir
artışla, 326.1 milyar liraya ulaştı.
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) verilerine göre, bu yıl 150 milyar
lirayı bulması beklenen toplam alacak stoğunun 75 milyar liralık bölümü, tahsil edilebilir olarak görülüyor. Geriye kalan miktarının ise tahsil edilmesinin zor olduğu ifade ediliyor. SGK’nın
toplam alacak miktarı ise 100 milyar lirayı buluyor.

HABER / DOSYA
3 YIL ÖNCE VERGİ AFFI

TÜRKİYE’DE VERGİ GELİRLERİNDEKİ ARTIŞ,
ÜLKE EKONOMİSİNDEN DAHA HIZLI BÜYÜRKEN, NEREDEYSE HER 3 YILDA BİR AF YA DA
BENZERİ BORÇ YAPILANDIRMASI DÜZENLEMESİ YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR.

Varlık Barışı’nın ardından, küresel
krizin etkileri sebebiyle vergi ve
sosyal güvenlik prim borçlarını
ödemeyenlerin talebi ile 2011 yılında yeni bir borç yapılandırması
düzenlemesine gidildi.

18 taksit uygulaması getiren düzenlemeyi içeren 6111 sayılı yasa
ile hem vergi, hem de sosyal
güvenlik prim borçları yeniden
yapılandırıldı. Bu pakette, yaklaşık 300 kalemde af sağlandı.
Elektrik, su borcu da dahil birçok
borç için, yeniden yapılandırma imkanının yanı sıra, şirketlere
matrah artırımı ve stok affı sağlandı.

BU DA GELİR İDARESİ VE SGK’NIN TAHSİLATINA OLUMSUZ OLARAK YANSIYOR.

AFLARA ALIŞTIK
Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı vergi
ve ceza aflarını içeren tasarı, yaz ayında
çalışan mecliste yasallaştı. Torba Yasa
çerçevesinde, 15 ayrı vergi ve idari
para cezasının yapılandırılması öngörüldü. Ancak bu, geçmiş yıllardaki aflar
düşünüldüğünde çok alışkın olduğumuz bir durum olarak karşımıza çıkıyor.
Son yıllarda, ciddi kapsamlı borç
yapılandırmalarına şahit olduk.
Ankara Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirler Odası (ASMMMO) Başkanı
Mehmet Okkalı, vergisini düzenli ödeyenlerin korunması gerektiğine dikkat
çekiyor.
Vergisini ödemeyen vatandaşın parasını sermaye olarak kullandığı tespitini
yapan Okkalı, “Nasıl olsa af çıkar diye
bekliyor. Vergisini ödeyen mükellef ise
büyüyemiyor; adaletsizlik, haksızlık yapana teşvik oluyor” dedi.
2000 ve 2001 krizlerinin ardından mükelleflere bazı kolaylıklar
getirilmişti. Sonrasında 2003 yılında, kapsamlı bir vergi barışı
gündeme geldi. 25 Şubat 2003 tarihinde çıkarılan, 4811 sayılı
Vergi Barışı Yasası ile kapsamlı kolaylıklar tanındı. Toplamda,
8 milyar lirayı bulan borç için, 3 milyonun üzerinde mükellef
başvuru yaptı. Tahsilat rakamı ise 4,7 milyar Türk Lirası oldu.

KÜRESEL KRİZE, ‘BARIŞ’ ÇÖZÜMÜ
2003 yılındaki vergi af ve yapılandırmasının ardından, Türkiye
ekonomisinde vergi ve prim gelirleri katlanarak artış gösterdi.
Ancak, 2008 yılında ABD’de başlayan küresel krizin etkilerinden en az hasarla çıkmak isteyen ekonomi yönetimi ,Varlık
Barışı düzenlemesini hayata geçirdi. Hem yurt içindeki yastık
altı birikimini, hem de yurtdışındaki Türk işadamlarının döviz
ve altınlarını, ülke ekonomisine kazandırmak amacıyla, Varlık
Barışı düzenlemesine gidildi.
2009 yılında uzatılan paket kapsamında yurtdışından TL, döviz,
altın gibi varlıkların getirilmesi imkanı sağlandı. Düzenleme,
sadece yurtdışı ile sınırlı kalmadı ve yurtiçindeki mükellefler için
de çeşitli avantajlar sağlandı. Yurtiçinde de yüzde 5 vergiyle
varlık barışından yararlanma imkanı getirildi. Yurtiçinden 20.4
milyar lira ve yurtdışından da 27.8 milyar lira olmak üzere,
toplam 48.2 milyar lira varlık beyan edildi. Bu beyanlar için, 1.6
milyar liralık vergi tahakkuk etmesine rağmen ,vergi tahsilatı
1 milyar 69 milyon lira da kaldı. Yani beyan edilen 48,2 milyar
liranın, yaklaşık 20 milyar Türk Lirası’nın vergisi ödenmedi.

Son borç yapılandırmasına ilişkin , son taksit ödemesi için tarih
30 Mart 2014 olarak belirlendi. Maliye Bakanlığı, bu kapsamda, toplamda 38 milyar liralık alacak için, 6 milyon
mükellef ile el sıkışmıştı. Ancak borçluların
önemli bir bölümü, taksitini ödemediği için,
yapılandırmada istenilen tahsilat hedefine ulaşılamadı. Vadesinde ödenmeyen
vergi ve diğer amme alacakları, 6183 sayılı
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da yer alan cebri takip ve tahsil
esaslarına göre yürütülüyor.
2011 yılındaki vergi borç yapılandırmasının
ardından geçen yıl, yeni bir Varlık Barışı
düzenlemesine daha gidildi. Türklerin
yurtdışındaki 100 milyar doların üzerindeki birikimini Türkiye’ye getirmek amacıyla
yapılan düzenlemede, başvuru tarihi 31
Ekim 2013 tarihinde sona ermişti. Bu
kapsamda, 69.8 milyar lira beyan edilirken, 1.4 milyar liralık vergi tahakkuk
etti. Ancak, tahakkuk eden vergiden
sadece 209.2 milyon lirası tahsil
edilebildi.

6 MİLYON KİŞİYE MÜJDE
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in açıklamalarına göre, kamuoyunda “Torba Yasa” olarak
bilinen ve kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasını da
içeren yasayla , MTV borcu ve trafik para cezası olan yaklaşık 6
milyon kişi ile araç muayenelerini zamanında yaptıramayanlar
için çok önemli fırsat sunuluyor.
Araç muayenesini kaçırdıkları için yüksek gecikme faizi
ödeyecek vatandaşların, bu fırsatı kaçırmamaları gerektiğini
belirten Şimşek,. MTV borcu olan yaklaşık 3,7 milyon mükellefin toplam borç tutarının, 5.8 milyar lira olduğunu söyledi. Aynı
sayılarda trafik idari para cezasından borçlu mükellefin borç
tutarı ise 4,6 milyar lira civarında.
Çıkan torba yasada, Araç muayenelerini süresinde yaptırmamış olanlara da önemli avantajlar sağlıyor. Bu kişilere, 31
Aralık 2014 tarihine kadar muayenelerini yaptırmaları şartıyla,
muayene süresi geçirilen her ay ve kesri için tahsili gereken
aylık yüzde 5 gecikme faizi yerine, araçlarını daha düşük bir
maliyetle muayene ettirebilmeleri imkanı veriliyor.
Söz konusu araç sahipleri, Kanun’un yayımlandığı tarihe kadar,
Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) aylık değişim oranları,
Kanun’un yayımlandığı tarihten araç muayenelerinin yapıldığı
tarihe kadar, her ay ve kesri için ise aylık yüzde 1 oranı esas
alınarak hesaplanacak tutarı ödeyecek.
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MAKALE

İLLÜZYON ÜZERİNE NOTLAR
TAYLAN ERTEN

İ

llüzyon Türkçe’de “gözbağcılık” demek. Mutlak anlamı şu:
“Gözü aldatmak amacıyla özel olarak hazırlanmış araçlarla
gözbağı yapma sanatı.” Mecaz anlamı da şu: “El çabukluğu
ile göz boyama.” (Türk Dil Kurumu, Türkçe Sözlük, s. 574,
1988 baskısı.)
“Algı yönetimi” denen bir kavram var; illüzyonun “kuzeni” sayılır! Türkiye’nin ekonomik, sosyal ve siyasal ölçeklerde “küresel
dönüştürülme” operasyonuna tabi tutulduğu 1980’li yıllarda
“siyaset mühendisliği” kavramının dar sınırlarında kullanılırdı.
Dönüştürmenin sarpa
sardığı 1990’lı yıllar boyunca öyle… 2000’li yıllarda
ise iktidar söyleminin,
propaganda mekanizmasının ve yazı çizi dünyasının
“gözde” kavramlarından
biri haline geldi.
Algı yönetimi kavramı
ABD Savunma Bakanlığı
(Pentagon) ile Merkezi
İstihbarat Ajansı (CIA) tarafından geliştirildi ve kısaca
şöyle tanımlandı: “Kitlelerin duygu, düşünce, amaç,
mantık, istihbarat sistemleri ve liderlerini etkileyerek
seçili bilgilerin yayılması
veya durdurulması;
bunun sonucunda, hedef
davranış ve düşüncelerinin
hedefleyenin istekleri doğrultusunda yönlendirilmesi. Algı yönetimi gerçekler,
yansıtma, yanıltma ve
psikolojik operasyonların
bir bütünüdür.” (Harun
Öksüz, Mülkiye Müfettişi,
Türk İdare Dergisi, s.156)
AKP’nin 12 yıllık iktidarında bu yöntemi, halk
kitleleri üzerinde “başarı”
ile kullandığı sır değil.
Başarının içeriğinde siyasi
icraatın tetiklediği iç ve
dış sorunlar kadar, başta
ekonomi olmak üzere, gerçeklerin başkalaştırılması ve özellikle
dikey siyaset ekseninde cereyan eden baş döndürücü rüşvet,
yolsuzluk gibi “adli-politik” vak’alarda “hakikati” mantık sınırlarının ötesine sürükleyerek kitle algısının iktidar masumiyeti
istikametinde değiştirilmesi, örnek gösterilebilir.
Algı yönetiminin etkin kullanıldığı sosyo-politik alanların
başında ekonomi geliyor. İktidarın ekonomi politiği, sürekli
borçlanmaya dayalı bir finansal yapı üzerinde tüm ülkeyi inşaat

müteahhitlerine, HES yatırımcılarına, madencilere teslim eden
altyapı-konut merkezli bir büyüme modeline dayanıyor.
İktidar propagandası, bu modelin yarattığı geçici “nispi
zenginlik” ile gelir dağılımı arasındaki açık mesafeyi ve ağır
adaletsizliği, mutlak anlamda yoksul veya yoksulluk sınırında
veya yoksulluk tehdidi altında veya asgari insani ihtiyaçlarının
çoğunu karşılamaktan uzak bir gelir düzeyinde, her türlü yasal,
sendikal destekten yoksun yaşamaya mahkum, yaklaşık 25
milyonluk nüfus “hakikatini” zihinlerden siliyor.
Nüfusun üçte birini bu şartlarda yaşamaya mahkum eden iktidar ekonomi politiği, toplumun en yoksul yüzde 20’si ile (gelir
payı yüzde 5 civarında) en
zengin yüzde 20’si (gelir
payı yüzde 50 civarında)
arasında 2002 yılından beri
sabitlenen 8 katlık negatif
farkı, istihdam yaratıcı üretken ekonomi yerine nüfusu
tembelliğe, verimsizliğe,
bedavacılığa sürükleyen ve
oy deposuna dönüştüren
“sosyal yardım” mekanizmalarıyla örtüyor.
AKP ekonomi politiğinin
yaslandığı iki ana finans
kaynağından biri, kısa vadeli artı nesebi belirsiz “sıcak” döviz girişi, diğeri de
bu kaynağı kullanarak ucuz
kredi mekanizmaları geliştiren bankacılık sistemi. Gelir
dağılımındaki “vahşi” farkı
örten, 15 milyonu asgari
“köle” ücreti veya daha
düşük gelir seviyesinde
çalışma şansı bulabilen
26 milyonluk kitleyi aşırı
borçlandırarak cüzdanından büyük tüketime tahrik
eden yapı, bu. Yoksulun
algısı, medya katkısıyla bu
yapıdan üretilen “büyüme”
ve sanal zenginleşme hikayeleriyle değiştiriliyor!
İktidarın algı yönetimindeki
son örnek olarak 62’nci
hükümetin programına
değinecektim ama, 61’incinin programın arşivden bulup
okuyunca vazgeçtim. Çünkü, aynı partinin hükümeti de olsa,
öncekini övmekten başka “yenilik” içermeyen bir programın
nesi değerlendirilebilir!
Öyle bir program ki, İsmet İnönü’nün 3. Cumhurbaşkanı
Cevdet Sunay’ın görev süresini uzatmak isteyenlere verdiği
cevaba benziyor: “Neden uzatalım, şimdiye kadar ne yaptıysa,
şimdiden sonra da onu yapacaktır!”
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TÜRKİYE İÇİN FIRSAT MI,
SORUN MU ?
KOMŞUSU UKRAYNA İLE YAŞADIĞI
PROBLEMLER NEDENİYLE, ABD VE
AB’NİN YAPTIRIMLARINA ‘İTHALAT’
SİLAHINI KULLANARAK CEVAP
VEREN RUSYA’NIN BU TUTUMU,
TÜRK ÜRETİCİ VE İHRACATÇILARINI
UMUTLANDIRDI.
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TÜRKİYE’NİN BÜYÜYEN RUSYA
PASTASINDAN, NE KADAR PAY
ALACAĞI TARTIŞILIYOR.
HÜSEYİN GÖKÇE

K

omşusu Ukrayna ile yaşadığı problemler nedeniyle, ABD ve AB’nin yaptırımlarına ‘ithalat’ silahını
kullanarak cevap veren Rusya’nın bu tutumu,
Türk üretici ve ihracatçılarını umutlandırdı. Halen
Rusya’ya yıllık 1.2 milyar dolar civarında yaş meyve sebze
ve işlenmiş et ürünü satan Türkiye için, AB’ye yönelik alınan
ambargo kararı, büyük bir umut kapısı olduğu gibi, çeşitli
riskleri de barındırıyor. Rusya’nın bu kararıyla, yıllardır cari
açık problemiyle uğraşan Türkiye, açığın bir kısmını da olsa
kapatma şansını yakalarken, fırsatçıların arz eksikliğini öne
sürerek, içeride fiyatları arttıracağı endişesi de oluştu.
Rusya, 7 Ağustos 2014 tarihinden geçerli olmak üzere, en
az 1 yıl süreyle, Avrupa Birliği (AB), ABD, Avustralya, Kanada
ve Norveç’ten gıda ürünü almayacağını duyurdu ve bu
konuda mevzuat yayınladı. İthalat yasağı kapsamında, sığır
ve kümes hayvanı eti, tüm meyve ve sebzeler ile süt ve süt
ürünleri bulunuyor.
Dünya Bankası verilerine göre, Rusya, 2012 yılında 12.2
milyar doları işlenmiş gıda ürünleri, 11.5 milyar doları bitkisel
ürün, 14.6 milyar doları hayvansal ürün olmak üzere, 38.3
milyar dolarlık gıda ve tarım ürünleri ithalatı yaptı.
Rusya’nın AB’den yaptığı gıda ithalatı miktarının, 12 milyar
dolar civarında olduğu hesaplanıyor. Rusya, ABD’den ise
önemli miktarda et ve et ürünleri ithalatı yapıyor. ABD tavuk
ihracatının yüzde 8’ini Rusya’ya gerçekleştiriyor.
Türkiye Ziraat Odaları Birliği(TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar’ın verdiği bilgilere göre Türkiye, 2013 yılında Rusya’ya
614.3 milyon doları yenilen meyve, 347 milyon doları sebze
ve diğer ürünler olmak üzere, 1 milyar 178 milyon dolarlık
tarım ürünü ihracatı yaptı. Yeni dönemde, kuşkusuz bu ürün
gruplarında ihracat miktarı artacak. AB ülkelerinin yüzde
10’u kadar Rusya’ya ihracat yapabilen Türkiye’nin, büyüyen
pastadan ne kadarlık bir dilim alacağı merak konusu oldu.

ENFLASYONU ARTIRIR ENDİŞESİ!
Özellikle kuraklığın etkisiyle bu yıl rekolte kaybı yaşayan
Türkiye’de, ürün kalitesinde de ciddi sorunlar yaşandı.
Bu durum, içeride alışılagelmişin dışında fiyatların yükselmesine yol açtı. Yaz aylarında düşmesine alıştığımız
enflasyon, tam tersine yaş meyve-sebze ve işlenmiş
gıda fiyatlarındaki artışın da etkisiyle tersine bir performans göstererek, tırmanışa geçti.
Temmuz ve Ağustos enflasyon verilerinde, bir çok
tarım ürünü ve gıda maddesi fiyatı en çok artan ürünler
listesinde ilk sıralarda yer aldı.
Ancak, burada şunu da hatırlatmakta fayda var. Türkiye
İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerinde, uzun süredir enflasyonun temel sebebi olarak gösterilen tarım
ürünlerinde, iddia edildiği gibi üreticilerin değil, bunları
tüketicilere ulaştıran aracıların fiyatı yükselttiği ortaya
çıktı.
TÜİK’e göre, Temmuz ayında, tarım ürünleri üretici
fiyat endeksi yüzde 0.73 geriledi. Bu dönemde, balıkçılık ürünleri yüzde 1.42, tarım ve avcılık ürünleri yüzde
0.74, ormancılık ürünleri fiyatı ise yüzde 0.06 geriledi.
Başka bir ifade ile üreticilerin eline geçen fiyatlar geçen
yıla göre, yüzde 0.73 azaldı. Oysa üreticinin az kazandığı bir dönemde, tüketici tam aksine gıda ürünlerini
geçen yıla göre, daha yüksek fiyattan satın almak
zorunda kaldı.
Bazı uzmanlara göre, ihracat potansiyelini gören
fırsatların, bu durumu kullanarak iç piyasada fiyatları
yükseltme olasılığı da bulunuyor. Yani Türkiye’nin Rusya’ya yapacağı tarım ürünleri ve işlenmiş gıda ihracatı,
fırsatçıların da etkisiyle içeride belirli bir fiyat baskısına
yol açabilir.

HASSAS AB, YASAĞI, ‘MADE IN TURKEY’’ İLE DELDİ Mİ?
Başta ticaret olmak üzere, bir çok konuda etik değerlere sahip
olduğunu öne süren AB’nin, bazı şirketlerinin Rusya’nın yasağını, hülle yoluyla delmeye çalıştıkları ifade ediliyor.
Rusya Tarım Ürünleri Denetim Dairesi Rosselhoznadzor Başkanı Sergey Dankvert, bazı AB şirketlerinin ambargoyu delmek
için, kendi ürünlerine Türk Malı damgası vurarak, Beyaz Rusya
üzerinden Rusya’ya ihracat yapmaya çalıştıklarının tespit edildiğini kamuoyuna açıklamıştı.
Türkiye benzer bir olayı da birkaç yıl önce, Irak’a yaptığı
yumurta ihracatında yaşamıştı. Irak pazarında kalite yönünden
Türk ürünleriyle rekabet edemeyen Ukrayna’nın, Suriye’de karışıklığın yaşanmadığı dönemlerde, kendi ürünlerine Türk Malı
damgası vurarak, Suriye üzerinden bu ülkeye ihracat yaptıkları
tespit edilmişti.

HALEN RUSYA’YA YILLIK 1.2 MİLYAR DOLAR CİVARINDA YAŞ MEYVE
SEBZE VE İŞLENMİŞ ET ÜRÜNÜ SATAN
TÜRKİYE İÇİN, RUSYA’NIN KARARI
BÜYÜK BİR UMUT KAPISI OLDUĞU
GİBİ, ÇEŞİTLİ RİSKLERİ DE BARINDIRIYOR.
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BAYRAKTAR DA İHTİYAÇ FAZLASI ÜRÜNLERE
YOĞUNLAŞILMASINI ÖNERİYOR
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi
Bayraktar ise yıllık 40 milyar dolar gıda ve tarım ürünü
ithalatı yapan Rusya’nın, tarım ve işlenmiş gıda sektörüne önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyor. Ancak
Bayraktar da özellikle bu ülkeye ihtiyaç fazlası üretimin
yönlendirilmesinde fayda olduğunu dile getiriyor.
Rusya’nın ihtiyacını Türkiye yanı sıra Brezilya, Çin ve Arjantin gibi ülkelerden de karşılayabileceğinin altını çizen
Bayraktar, net ithalatçı olan Rusya’daki bu konjonktürün iyi değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yapıyor.

İBRAHİM YETKİN UYARDI:
“SİYASİ NEDENLERLE AÇILAN KAPI, YİNE
SİYASİ NEDENLERLE KAPANMASIN“
Türkiye’nin Rusya’ya tarım ürünleri ihracatına başlamasının olumlu bir adım olduğunu belirten Türkiye
Ziraatçılar Derneği Başkanı İbrahim Yetkin, siyasi koşulların değişmesi nedeniyle açılan kapının, yine siyasi
nedenlerle kapanmaması için, yöneticilerin dikkatli
davranması gerektiği uyarısında bulundu.
ABD ve AB’nin ihracatı engellemeye yönelik girişimlerde bulunabileceğini belirten Yetkin, bu girişimler
karşısında taviz verilmemesi gerektiğini belirtiyor.

BEYAZ ET SEKTÖRÜ İHRACATA BAŞLADI AMA VERGİ DESTEĞİ İSTİYOR
Beyaz et sektörü, Türkiye’de kullanımı yasak olan
ancak, Rusya’da tüketimi yüksek olan mekanik ayrılmış
tavuk eti ihracatına başladı. Sektör, diğer ürünlerin
ihraç edilebilmesi için ise Türkiye’nin Rusya ile gümrük
anlaşması yapmasını istiyor.
Son yıllarda, 1 milyar dolarlık ihracat pazarına ulaşan
beyaz et sektörü Rusya’ya ihracat yapacak fiyat avantajını yakalayabilmek için, Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na başvurdu.
Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçılar Birliği Derneği
(BESDBİR) Başkanı Sait Koca, uygun koşulların sağlanması halinde, talebinin tamamını karşılamaya hazır
olduklarını belirtirken, son dönemlerde sektöre büyük
yatırım yapan Rusya’yı kalıcı bir pazar olarak görmediklerini aktarıyor.
Rusya’nın aldığı bu karar, yıllık ihracatı 1 milyar doları
aşan, ancak Irak pazarındaki daralma sebebiyle, yeni
pazar arayışlarına giren beyaz et sektörünün imdadına
da yetişmiş oldu. Sektör, Avrupa ve ABD’den tarım
ürünleri ithalatını yasaklayan Rusya’ya, ilk olarak mekanik ayrılmış et satışına başladı. Bu ürün, sıyrılan tavuk
kemiklerinin üzerinde kalan et parçalarının özel bir
yöntemde ayrıştırılmasıyla elde ediliyor ve sosis, sucuk
yapımında kullanılıyor. Türkiye’de satışa sunulması
yasak olan bu ürünün Rusya’da geniş bir kullanım alanı
bulunurken, sektör halen imha edilen ürünü değerlendirerek, ihracatına başladı.
Sektörün asıl hedefi, AB ve ABD’den alımı durdurulan
ancak Brezilya’dan yüksek miktarda ithalat yapılan
beyaz et pazarında hakim olabilmek. Halen Brezilya’ya
göre maliyet dezavantajı bulunan sektör, Ekonomi
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Bakanlığı ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na
başvurarak, Türk ürünlerine yönelik Rusya’dan kota
alınmasını istiyor. Halen yüzde 85 olarak uygulanan
gümrük vergisi, kota alınması halinde, yüzde 25’e gerileyecek. Sektörün asıl talebi ise mümkünse yapılacak
bir anlaşmayla karşılıklı olarak gümrük vergilerinin
sıfırlanması.
Beyaz et sektörü, birkaç yıl önce Brezilya’nın kontrolünde olan Irak pazarına da uygun fiyatlı ve kaliteli
ürünle girerek, bu ülkenin hakimiyetine son vermişti.
Yapılan çalışmalarla birlikte, büyük çoğunluğu Irak’a
olmak üzere, ihracat miktarı 1 milyar doları aşmıştı.
BESDBİR Başkanı Sait Koca, sektörün her türlü
pazara mal üretebilecek altyapısı olduğunu belirtirken,
“Müşteri bulabilirsek yeteri kadar ihtiyacı karşılayacak
mal verebilecek konumdayız” diyor. Rusya, ABD’den
270 bin ton AB’den ise 70 bin ton civarında alım
yapıyor.
Asıl rakiplerinin Brezilya olduğunu ancak, fiyatta
rekabet etmekte zorlandıklarını ifade eden Sait Koca,
“Gümrükte daha rekabetçi olabilmek için kota istiyoruz.
Bakanlık 150 bin ton kota alırsa, tamamını karşılarız.
Gümrüksüz ihracat konusunda anlaşma yapılırsa ve
150 bin ton kota alınırsa bu malı veririz dedik. Hatta
mümkünse vergilerin sıfırlanması bizi daha avantajlı
hale getirir” dedi.
Rusya’nın son yıllarda beyaz et sektörüne yönelik
büyük hacimli yatırımlar yaptığını ve yakında ithalatı
bırakıp ihracata yöneleceğine dikkat çeken Koca, “Biz
bu pazarı uzun soluklu görmüyoruz. Ancak, bu birkaç
seneyi iyi değerlendirmek bizi rahatlatır” diye konuştu.
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KRİZİN PARAYA DÖNDÜĞÜ
ALAN: SAVUNMA
BÖLGE ÜLKELERINDEKI KRIZ VE ORTADOĞU’NUN YENIDEN ŞEKILLENEN BELIRSIZ
YAPISI, TÜRKIYE’YI SAVUNMA ALIMLARINA ITIYOR.
CENGİZHAN ÇATAL

B

ölge ülkelerindeki kriz ve Ortadoğu’nun yeniden
şekillenen belirsiz yapısı, Türkiye’yi savunma alımlarına
itiyor ve bölge ülkeleriyle yaşanan krizler, silah alımlarını tetikliyor.

Türkiye ve etrafındaki ülkelerde yaşanan gelişmeler ve krizler,
batı ülkelerine ise nakit olarak
dönüyor.

tehditlerle tanıştı. Özellikle Suriye’den gelecek füze ve hava saldırısı tehditlerine karşı ABD’den, F-16 uçaklarında kullanılmak
üzere, milyonlarca dolarlık füze, füze ikaz sistemi, füze yanıltma
sistemi satın alındı. Tabi bu süreçte, Akdeniz ve Ege’de caydırıcı bir varlık göstermesi gereken Türk Deniz Kuvvetleri için de
milyonlarca dolarlık torpido ve yanıltıcı sistemler alındı. Böylece
son iki yılda, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları’nın modernizasyonu için yapılan harcamalar, milyarlarca lirayı buldu.

YERLİLİK, ÖN PLANDA

Türkiye ve etrafındaki ülkelerde
yaşanan gelişmeler ve krizler, batı
ülkelerine ise nakit olarak dönüyor.

Türkiye’de çözüm sürecine
girildiğinde askeri alımlarda bir
düşüş yaşanması bekleniyordu ancak, beklenen olmadı.
Saldırılarını nispeten durduran PKK’ya rağmen, bölge ülkeleriyle yaşanan krizler silah alımlarını tetikledi.

Türkiye’nin son yıllarda özellikle savunma alanında yaptığı
“yerlilik” atağı, büyük kazanımlar
sağladı. Önceden sadece “alım”
yapan Türkiye, kendisinin artık bir
“üretim ortağı” olarak görülmesini istiyor. Son 3 yıldır gündemi
meşgul eden 3.4 milyar dolarlık Uzun Menzilli Hava Savunma
Füzesi ihalesi, bunun en somut örneklerinden biri.

Bu zamana kadar, karşısında Yunanistan’dan başka “organize
askeri tehdit” görmeyen Türkiye, güney sınırında yeni askeri

Türkiye geçtiğimiz günlerde beşinci kez Çin ile yapılan görüşmeleri uzatmış olsa da bu sistemi, “ortak” olarak üretmekte

ÇÖZÜM SÜRECİ DURDURDU MU?

34 | EKONOM 2014

HABER
kararlı. Ancak Türkiye’nin, yerlilik ve ortak üretim konusundaki
kararlılığı, “müşteri” imajından sıyrılmasına yeterli olmuyor.
Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın (SSM) her zaman için
“ortak üretim” ya da “yerlilik” prensibini ön planda tutması,
yıllardır Türkiye’yi sadece “alıcı” konumunda gören ülkeleri
rahatsız ediyor. Bu kararlı duruş, zaman zaman “kadim satıcı”
konumundaki ülkelerden tepkilerin ve yaptırım tehditlerinin gelmesine de neden oluyor.

SAVUNMA ALANINDAKİ SESSİZLİK POLİTİKASI
30 Mart yerel seçimleri ve 10 Ağustos’taki cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında, sert siyasi tartışmaların gölgesinde, yüz milyonlarca dolarlık alımlar için hazırlık yapıldı.
Ancak, Türk yetkililerin savunma alanında sürdürdükleri
“sessiz kalma” politikaları nedeniyle, haberciler, bu askeri
alımların nedenlerini bile tartışamıyor.
Türkiye’de çeşitli dergi, televizyon ve gazetelerde görev
yapan haberciler, çoğu askeri alımın içeriğini ve maliyetini
maalesef “satıcı” konumundaki yabancı kaynaklarından
öğreniyor.

Y Geçen yıl (2013) yılında imzalanan projelerin nitelikleri
Söz konusu raporlar, TBMM’de Plan ve Bütçe Komisyonu’nda
görüşülüyor. Bu raporlarda, denetim raporlarının ihtisas komisyonları tarafından incelenmesinin gerekliliği açıkça belirtiliyor.
Raporlarda, Sayıştay’da da özellikle savunma harcamaları konusunda, uzman kadrolar geliştirilmesinin önemi dile getiriliyor.

ORTA DOĞU’DAKİ KRİZLER, BATI’YA NAKİT OLARAK
DÖNÜYOR

Yapılan satın alımların da gösterdiği gibi, milyarlarca doların
su gibi aktığı savunma sanayii alanında, denetim ve planlama
eksikliğinin olduğu algısı kamuoyunda mevcut.

Türkiye ve etrafındaki ülkelerde yaşanan gelişmelerin ardından,
ABD ve Avrupa ülkelerinden yapılan açıklamalara baktığımızda
ise “askeri destek” açıklamaları göze çarpıyor. Bu “destek”
açıklamaları da aslında söz konusu ülkelerin savunma şirketlerine, nakit olarak dönüyor.

Bu algılar nedeniyle, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün
talimatıyla hazırlanan “Savunma Reform Raporu” ve yine kendisinin talimatıyla hazırlanan Devlet Denetleme Kurulu raporları
ile “denetimsizlik” olduğu yönündeki iddialar araştırıldı.

Türkiye’yi ele alırsak, Pentagon’un silah satışlarından sorumlu
birimi Savunma Güvenlik ve İşbirliği Dairesi (DSCA), Türk Hava
Kuvvetleri Komutanlığı için, ABD’den 320 milyon dolar bedelle,
145 adet füze alınacağı bilgisini paylaştı.

Hazırlanan raporlarda, savunma harcamalarının iç ve dış
denetim unsurları tarafından herhangi bir muafiyet söz konusu
olmadan, mevzuatlar çerçevesinde denetime tabi tutulduğu
açıklandı. Ancak, kamuda savunma harcamalarının denetlenmediğine ilişkin bir algı da bulunuyor. Sayıştay denetim raporları, TBMM’de uzman bir komisyon tarafından incelenmiyor.

Bu füzeler, daha önce Suriye’ye ait bir helikopter ve savaş uçağının düşürülmesi için ateşlenmişti. DSCA, ondan önce de yine
Deniz Kuvvetleri için 170 milyon dolara, 48 adet torpido satın
alınacağını bildirdi. Önceki yıllarda da benzer şekilde “milyarlarca dolar” şeklinde ifade edilecek savunma alımları yapıldı.

DENETİM SORUNU MU VAR?

ORTADOĞU’DA DURUM
Ortadoğu coğrafyasında artan
çatışma ortamı ve bölgede yeni aşırı
dinci grupların baş göstermesi, bu
bölgede yaşayan ülkeleri de savunma
alımlarına itti.
Edinilen bilgiye göre, Suudi Arabistan,
AWACS uçaklarının modernizasyonu
için 2 milyar dolar, Irak, savaş helikopterlerinin bakımı için 500 milyon dolar,
yine Irak, Hellfire füzeleri için, 700
milyon dolar, Tunus, UH-60 helikopterleri için, 700 milyon dolarlık alımları
yapmak üzere, ABD’ye başvurdu.
Yakın zamanda yapılan savunma alımlarının dışında, yıl içinde de milyarlarca dolarlık alım yapıldı.

Yıllara göre Türkiye’de imzalanan savunma sanayii sözleşmelerinin toplam bedeli

Öte yandan, son aylarda Irak’ta IŞİD
terörünün artması, Irak hükümetini
milyarlarca dolarlık savaş uçağı alımlarına da itti.
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GECELİĞİ 45 BİN
LİRAYA TATİL...

DÜNYANIN EN ÇOK TURİST ÇEKEN ŞEHİRLERİNDEN
ANTALYA’DA, BEŞ YILDIZLI OTELLERİN LÜKS VİLLA VE
KRAL DAİRELERİNDE FİYATLAR, 45 BİN LİRAYA KADAR
YÜKSELİYOR.
MEHMET ÇINAR

D

ünyanın en çok turist çeken şehirlerinden Antalya’da, beş yıldızlı otellerin lüks villa ve kral
dairelerinde fiyatlar, geceliği 45 bin liraya
kadar yükseliyor. Lüksün sınır tanımadığı
özel villa ve dairelerde isimleri sır gibi saklanan Arap
şeyhleri, Hollywood yıldızları, ünlü sporcular ve
devlet başkanları konaklıyor.
Dünyaca ünlü sahilleriyle 12 milyona yakın yabancı, 4 milyona yakın da yerli turisti ağırlayan turizm
başkenti Antalya, 2014 turizm sezonunu da yoğun
geçiriyor. 640 kilometrelik sahil bandında her keseye
uygun tatil imkanları sunulan Antalya’da fiyatlar,
geceliği 20 liradan başlayıp, 45 bin liraya kadar
yükseliyor. Alanya’dan Kaş’a kadar yüzlerce sahilde
milyonlarca yerli ve yabancı turistin ağırlandığı
Antalya’da, Adrasan, Çıralı, Olimpos gibi sahillerde
çadır veya pansiyonlarda 20-25 liradan başlayan gecelik tatil fiyatları, Kundu, Kemerağzı, Belek, Kemer
ve Side gibi tatil yörelerindeki 5 yıldızlı otellerin villa
ve kral dairelerinde de 19 bin dolar, 16 bin Euro gibi
fiyatlara ulaşıyor.
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Dünyaca ünlü otellerde bu sezonda, üst düzey misafirler için
hazırlanan lüks villa ve kral daireleri göz dolduruyor. Bölgede
20 oteldeki 200’e yakın lüks villa, Arap şeyhleri, Hollywood
yıldızları, ünlü sporcular ve devlet başkanlarını ağırlıyor.

HABER
Küçük bir oteli andıran bu yerlerin
gecelik fiyatları minimum 5 bin liradan
başlayıp, 45 bin liraya kadar yükseliyor.
VIP villalarda müşteriye 24 saat hizmet
veren özel kahya tahsis ediliyor. Ayrıca
özel oda servisi, sauna, SPA, sinema
salonu, özel yatak odaları bulunuyor.
Bu tip villaların banyo duvarlarının bir
kısmı ve armatürleri de altın kaplama.
Tesisin her yerinde ayrıcalık tanınan
villa müşterisi, plajda da kendisine
ayrılan özel iskeleden denize giriyor.

KİMLER KALDI
Kral daireleri ve villalarda bugüne
kadar, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah
Gül, 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, Koç Holding Şeref Başkanı
Rahmi Koç, Rus milyarder Roman
Abramovich, Hollywood yıldızları
Monica Belluci, Sharon Stone, Mariah
Carey, Richard Gere ve Tom Jones,
Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan
Nazarbayev, Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov, Paris Hilton
gibi ünlülerin yanı sıra, birçok ülkenin
siyaset, iş ve sanat dünyasından ünlü isimler konakladı.

LÜKSÜN SINIR TANIMADIĞI ÖZEL
VİLLA VE DAİRELERDE ARAP
ŞEYHLERİ, HOLLYWOD YILDIZLARI,
ÜNLÜ SPORCULAR VE DEVLET
BAŞKANLARI KONAKLIYOR.

THK İLE İŞBİRLİĞİ
Turizmde çeşitlilik arandığı ve alternatifler üretmenin gerekliliğine değinen NBK Touristic Genel Müdürü Recep Yavuz,
Kapadokya’da düzenlenen balon turlarının bölgeye çok büyük
katkı sağladığına dikkat çekti.
Bir saat gibi kısa zamanda Kapadokya gibi bir alanın gökyüzünden seyredilebildiğini belirten Recep Yavuz, balonun çok risksiz, ses çıkarmayan sakin bir seyahat aracı olduğunu kaydetti.
Pamukkale’de de bundan birkaç ay önce Türk Hava Kurumu’nun birkaç uçuş gerçekleştirdiğini belirten Recep Yavuz,
Pamukkale’de balon turizminin gerçekleştirileceğini ve bu sezon, NBK Touristic olarak, 40 bin uçuş için Türk Hava Kurumu
ile anlaştıklarını açıkladı.

VİLLA VE KRAL DAİRELERİNDE, NELER VAR?
Verilen hizmetler ve lükste sınır tanımayan kral dairelerinde, konaklanan otele göre değişiklik gösterse de özel ısıtmalı yüzme
havuzu, bir kaç yatak odası, Amerikan mutfak, yemek odası,
salon, fitness, sauna, jakuzi, giyinme odası, hizmetli odası ve
teras bulunuyor. Bazı otellerde yer alan kral dairelerinde, banyo
ve jakuzide altın kaplama armatürlere, swarovski taşlara, kullanılan eşyalarda da piyanoya kadar yer verilerek lüks ve ihtişam
sağlanıyor. Kral dairelerinde, 24 saat aşçı ve sekretarya hizmeti
de sunulabiliyor.
Özel villalarda da otellere göre değişiklikler bulunsa da villaya
ait bahçe içerisindeki yaşam alanı 2 bin metrekareyi bulabiliyor.
Özel villalarda, şömineli salon, çalışma odası, bekleme odası,
toplantı salonu, hizmetli yatak odası, özel banyolu çocuk ve
konuk odaları, tam donanımlı mutfak, fitness salonu, masaj
ve bakım odası, bilardo salonu, bar, sinema salonu, bahçe
içerisinde özel hidroterapi jakuzisi olan teras, güneşlenme
terasları, açık ve kapalı yüzme havuzları, kokteyl, barbekü ve
lounge alanları bulunuyor. Bazı villaların bahçelerinde nilüfer
çiçekleri olan göletler, Türk hamamı, özel yat iskelesi, 20 hatlı
telefon santrali, güvenlik odası, otopark dahi mevcut. Havaalanından lüks araçlarla VIP hizmetle transfer edilen konuklar için,
villalarda özel hizmetliler de görev yapıyor.

PAMUKKALE SEMALARI, BALONLA DOLACAK
UNESCO tarafından belirlenen Dünya Miras Listesi’ndeki Türkiye’nin tek doğal-kültürel alanı Pamukkale de
gökyüzü, balonlarla süslenecek.
Ekim ayında başlayacak balon turları, Mayıs ayına
kadar devam edecek ve Pamukkale semalarında 40
bin uçuş gerçekleştirecek. Aynı kapsamda farklı turizm
firmalarının da 10 bin uçuş gerçekleştirmesinin planlandığı Pamukkale’de, Ekim-Mayıs döneminde, toplam 50
bin balonlu uçuş öngörülüyor.
Toplam 2 bin 700 metre uzunluğunda, 600 metre genişliğinde ve 160 metre yüksekliğindeki Beyaz Kale olarak da adlandırılan travertenler ve üzerindeki Hierapolis
Antik Kenti’nin gökyüzünden seyredilebileceği uçuşlar,
her gün, gündoğumu ve günbatımında gerçekleşecek.
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TOPLAM 50 BİN UÇUŞ OLACAK

GÜN BALONLA DOĞACAK, BALONLA BATACAK

Balonların THK tarafından temin edileceğini belirten Yavuz,
şunları söyledi:

Yapılan deneme uçuşlarının çok başarılı geçtiğini dile getiren
Yavuz, şöyle devam etti:

“Pamukkale iki anlamda çok değerli. Birincisi terasları var,
ikincisi tarihi Hierapolis şehri. Bunları da yarım saatlik uçuşla
yukarıdan görmek tabi büyük bir güzellik. Biz bu sene orada
yaklaşık 40 bin turistin balon seyahati yapmasını planlıyoruz.
Bu durum, Unesco’nun Dünya Mirası Listesi’nde olan Pamukkale’nin havadan görüntülenmesi, havadan yaşanması, kültürü
ile doğasını birleştirmesi için çok büyük bir avantaj.

“Gerçekten çok iyi bir tur oldu ve çok güzel, turist olarak bende
alırdım böyle bir turu. Hava koşulları ve görüntü olarak çok
uygun. Pamukkale tiyatrosu gün doğumunda çekilebiliyor.
Pamukkale’de günü balonda doğuracağız, balonda batıracağız. Doyumsuz bir görüntü. Pamukkale’ye her gün binlerce
turist gidiyor ama bu yıl 50 bini, o güzellikleri havadan yaşamış
olacak. Bu anlamda, Kapadokya’ya sadece balon için gelenler
var ve ayrı bir zevk. Fiyatları da çok cazip olacak. Pamukkale
turizmine büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz.”

Bu sene, Pamukkale’nin gökyüzü, balonlarla zenginleşecek.
Ekim ayında başlatacağız ve Mayıs’a ayına kadar sürdüreceğiz. Biz genelde kış turizmine yönelik çalıştığımız için
yoğunluk kışın olacak. Diğer firmalarla birlikte de toplam 50
bin uçuş olur diye düşünüyoruz.”

GİZLİ CENETTE ALTİRNATİF TURİZM
Antalya’ya 57, Serik’e de 54 kilometre mesafede,
denizden kuş uçumu uzaklığı 38 kilometre ve deniz
seviyesinden 400 metre yükseklikteki iki şelaleden Yukarı Uçansu 70 metre, Aşağı Uçansu şelalesi ise 51,5
metreden dökülüyor.

HRİSTİYANLARIN HAC YOLU ÜZERİNDE
Ülkemizin en uzun yürüyüş rotası olan Hristiyanların
Hac Yolu olarak da bilinen Aziz Paulus Yolu üzerinde
yer alan şelaleleri, yaz ve bahar aylarında günde ortalama 90 yabancı turist ziyaret ediyor.
Yerli turistlerin de özellikle hafta sonları ilgi gösterdiği
şelaleler ve etrafındaki çam ve sandal ağaçlarıyla kaplı
ormanlık alanda, doğa yürüyüşü, atv ve jeep safari,
balık turu gibi etkinlikler düzenleniyor. Bölgede Pednelissos Antik Harabeleri de yer alıyor.

EŞEKLİ SAFARİ
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Halka girişi ücretsiz tutulan bölgede, eşekli safari, atv
ve jeep safari düzenlenirken, ağaç evden oluşan restoran gibi hizmetlerin sunulduğu Kızıldereli çadırlarında
konaklama imkanı da bulunuyor.

ZEYTİNCİ YENİ SEZONA,
TASARI GÖLGESİNDE
GİRİYOR…

BURCU TANER

ZEYTİNCİNİN HAFIZASI
•

Yeni dönemde görüşülmesi beklenen tasarı, daha
önce 6 kez TBMM gelmiş ve oybirliğiyle reddedilmişti.

Z

eytinci yeni sezona, sektörün kabusu haline gelen
‘’Elektrik Piyasası Kanunu ile Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanunda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’’nın gölgesinde giriyor.
Gelecek dönemdeki en büyük umutlarının, bu yasa tasarısının
TBMM’den geçmemesi olduğunu dile getiren sektör temsilcileri, “Zeytinimize kıymayın” çağrısı yapıyor.
Daha önce altı kez değiştirilmek istenen ve son olarak Danıştay’ın iptal etmesiyle gündemden düştüğü sanılan tasarı, geçtiğimiz sezonda tekrar TBMM gündemine gelmişti. Zeytincilerin
tasarıya karşı çıkmasının nedeni ise “zeytinlik” tanımı getirilmek istenen arazilerin alt sınırının AB’de 100 metrekare iken,
Türkiye’de 25 dekara çıkarılmak istenmesiydi.

•

Türkiye’de zeytinliğin yapıldığı alanın 826 bin
hektarında, zeytincilik yapılıyor. Bu, Türkiye’nin
yüzölçümünün yüzde 1’i demek.

•

165 milyon zeytin ağacımız var.

UZZK: ‘’HİÇBİR SİYASİ HAREKET İÇİNDE DEĞİLİZ’’

•

Dünya ikinciliğine oynayan sektörün, 2023 zeytinyağı hedefi 600 bin ton.

•

2014-2015 zeytinyağı rekoltesi, 240 bin ton.

Konuyu değerlendiren Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Komisyonu
(UZZK) Yönetim Kurulu Başkanı Ümmühan Tibet, tasarının Tarım Komisyonu’ndan çıktığını ancak, hiçbir yorum yapılmadığını belirterek, “Bu bizi çok üzdü. Bize sadece toplantı tutanakları
gönderildi. Bazı komisyon üyeleri muhalefet şerhi koydular
ama komisyon raporunda herhangi bir yorum olmaması endişe
yarattı” diye konuştu.
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HABER
Tasarının şimdi de Enerji Komisyonu’nda görüşüleceğini dile
getiren Tibet, “Biz sektör olarak, hiçbir siyasi hareket içinde
değiliz. Derdimiz zeytin ağacının bu topraklarda yaşaması ve
katledilmemesi, zeytinliklerin yok edilmemesi” diye konuştu.
Türkiye’deki zeytinlik alanların zaten atıl zeminler civarında
olduğuna ve tasarıda öngörülen şekliyle yasa çıktığı anda, pek
çok zeytinliğin tehlike altına girdiğine işaret eden Tibet, “Bu
zeytinliklerin talana açılması demektir ve bizi çok korkutuyor’’
dedi.
Tibet, toplam tarım alanlarının da sadece yüzde 3,5’lik kısmının
zeytinlik olduğunun da altını çizdi.

KOMİSYON RAPORU ŞAŞIRTTI
Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’nun konuya ilişkin raporunda ilginç detaylar yer aldı. Raporun sunum
özetinde, “Mersin Akkuyu’daki nükleer enerji santrali
inşaatında, Manisa Soma’da yer alan Türkiye Kömür İşletmeleri’ne ait ruhsatlı bir sahada, Muğla’daki özelleştirilen Yeniköy ve Kemerköy termik santralleri ile Yatağan
Termik Santrali’nde, Kemerköy ve Yeniköy santrallerinin
kömür ihtiyacını besleyecek olan Karacahisar sektörü
ile Işıkdere, Akbelen kömür sahalarında zeytincilik alanları sebebiyle sorunlar yaşandığı” ifadeleri yer aldı.

Çetin, “Bu tasarıyla,
zeytinlik alanların tanımı
değişecek. Kanun tasarısıyla, 25 dönümün altındaki
alanlar zeytinlik olmaktan
çıkıyor. Zeytinciliğin merkezi Ege’de ki zeytinliklerin
yüzde 60’ı, 25 dönümün
altında. Yani yasa çıkarsa,
bir anda yüzde 60’ı yok
sayıyorsun. Bu kabul edilemez. Avrupa Birliği’nde bu
1 dekar olarak belirlenmiş.
Tarım, Gıda Ve Hayvancılık
Bakanı Mehdi Eker’in bu
tür bir şeye evet diyeceğini
tahmin etmiyorum” diye
konuştu.

KÖRFEZ ZEYTİNCİLERİ
DE DERTLİ
Körfez Bölgesi’ndeki sektör temsilcileri adına değerlendirme
yapan Ayvalık Zeytin Üreticileri Derneği Başkanı Salih Madra
ise tasarının 3’üncü maddesinde yapılacak bütün eklemelerin
ve değişikliklere karşı çıkmalarının nedenlerini, şu sözlerle
anlattı:
“Söz konusu ekler ve değişiklikler, zeytinliklerimize dönüşü
olmayan zararlar verecektir. Madra ve Kaz Dağları’ndaki tüm
zeytin, orman ve yaban alanları tahrip edebilecektir. Yeşile,
suya ve toprağa verilecek zarar, bölgenin ana geçim kaynakları
olan zeytin ve turizm gelirini tehlikeye atacaktır.”

ZEYTİN DOSTU: ‘’TÜM ADIMLARI ATACAĞIZ’’

AB, ÖRNEK ALINMALI
Bu konuda en somut örneğin AB uygulamaları olduğuna dikkat çeken Tibet, şöyle devam etti:
“Avrupa ülkelerinde zeytinlik alan tanımı 100 metrekare için
geçerli. Biz de ise 25 dönümden bahsediliyor. Bu tasarının
yasalaşması, zeytinciliğin talana açılması demektir. Tüm mevzuatlarda AB örnek alınırken niçin zeytincilikte alınmıyor?
Öte yandan, kurulacak komisyonlarda 9 üyenin büyük çoğunluğu bürokrat ve UZZK gibi sektörü temsil eden kuruluş sayısı
az. Yani o komisyonlar göstermelik komisyonlar olacaktır. Eğer
tasarı yasalaşırsa, dünya ikinciliği hedefinden de vazgeçmiş
oluruz.’’

Zeytindostu Derneği Başkanı Abidin Tatlı da konunun ciddiyetini sürdürdüğünü belirterek, sektör olarak kendilerini her koşulda anlatacaklarını vurguladı. Tatlı, “Ölmez ağacımızı, kutsanmış
ağacımızı korumak adına yapılması gereken tüm adımları atacağız. Burada kuru ve bağnazca bir karşı duruş yapmayacağız.
Haklı gerekçelerimizi ve sektörümüzün nelerle karşılaşacağını,
2023 hedefinde alacağımız büyük darbeyi bilimsel zeminde
izah edip gerekçelerimizi tek tek anlatacağız” dedi.

“NÜKLEER İÇİN Mİ?”
UZZK Başkanı Ümmühan
Tibet, yasa tasarısının özellikle
Mersin’deki nükleer santral
yatırım ile Yatağan Termik
Santrali’nin kömür alanlarının
zeytinlik alanlara yaklaşması
nedeniyle hazırlandığını da
savundu.

ÇETİN: “YÜZDE 60 BİR
ANDA YOK SAYILIYOR”
Tariş Zeytin Ve Zeytinyağı Birliği Başkanı Cahit Çetin de 12
yılda, 6 kez bu durumu yaşadıkları için, sürekli teyakkuzda
olduklarını vurguladı.
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ŞANLIURFA’DAN
İYİLİK HAREKETİ…
YAZI: SAADET ERCİYAS
FOTOĞRAF: HÜSEYİN ERCİYAS

Ş

anlıurfa’da sekiz yıldır geleneksel olarak düzenlenen
“Uluslararası Halil İbrahim Buluşmaları” bu yıl Kobani’den, ölümden kaçıp Urfa’ya gelen ve Şuruç’taki
kamplara yerleştirilen mültecilerin teşekkür dualarıyla
daha farklı bir anlam kazandı. Şanlıurfa Büyükşehir
Belediye Başkanı Celalettin Güvenç, “Son 3-4 gündür yaşadıklarımıza bakılırsa fazla söze hacet yok. Şanlıurfa dünya iyilik
hareketinin merkezi oldu” dedi.
Ekonomi Muhabirleri Derneği üyesi meslektaşlarımızla katıldığımız etkinlik, 26 Eylül sabahı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye
Başkanı Celalettin Güvenç’in düzenlediği basın toplantısıyla başladı. Urfa Kent Müzesi’nde düzenlenen toplantıda
Güvenç, hem son günlerde kentte yaşanan olağanüstü
durumu özetledi, hem de Halil İbrahim Buluşmaları’nın Urfa
için önemini anlattı.
Celalettin Güvenç, sınıra gelen insanların mülteci değil, vatandaşlarının yakını olduğunu, Urfalıların sınırda teyze kızını,
hala oğlunu karşıladığını söyledi öncelikle. Urfalıların kendilerinin de ihtiyaç sahibi olmasına karşın, ekmeğini akrabalarıyla
bölüştüğüne değinen Güvenç, bu duyarlılıkla kentin tam
anlamıyla iyilik hareketinin merkezi olduğunu belirtti.

PROPAGANDA FİLMİ GİBİ
Yaşananların Kemal Sunal’ın Metin Akpınar ile birlikte rol
aldığı “Propaganda” filmini anımsattığını ancak burada
yaşananların filmdeki gibi komik değil, trajikomik olduğuna
değinen Başkan Güvenç, şu bilgileri paylaştı:
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“233 kilometrelik Suriye sınırımız, gerçek anlamda ortadan
ikiye cetvelle ayrılarak, sınır çizilmiş kardeşler ikiye ayrılmış.
İnsanlar mülteci karşılamak için değil, dayısının oğlunu, teyze
kızını, amcasını karşılamak için sınıra gittiler. ‘Vatandaşlarımızın
akrabaları akrabalarımızdır’ dedik. Bu samimiyetle işe yaklaştık.
Provokasyon atraksiyon hiçbir iftira Şanlıurfa’nın gösterdiği bu
refleksi reddedemez, gölgede bırakamaz. ”
Belediyenin kentteki sivil toplum örgütleriyle birlikte Urfalılarla
el ele verip savaştan kaçıp gelen insanlara yardımcı olmaya
çalıştığını, bebek beşiğinden oyun parkına her ihtiyaçlarını
karşılamak için çalıştıklarını anlatıyor Celalettin Güvenç. Şanlıurfa’nın iyilik konusunda gösterdiği başarısı nedeniyle kentte,
“Dünya İyilik Hareketi Konfederasyonu” kurma düşüncesini
dile getiren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkanı, şu görüşleri dile getiriyor:

HABER
“Tüm dünyada genelde uluslararası organizasyonların
merkezi batı kökenlidir. Artık bizim ülkemizin de uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapan illere sahip
olması gerekiyor diye düşünüyorum. İyilik hareketlerinin
merkezi de Türkiye’ye getirilmelidir. Hatta iyilik hareketinin merkezi Şanlıurfa olursa yakışır diye düşünüyorum.
Çünkü Urfa, insanlığın ve medeniyetin de başladığı yer. ”

SURİYELİ MÜLTECİLER ANA KONU
Halil İbrahim Buluşmaları’nın geleneksel yürüyüşünde de
akşam düzenlenen ödül töreninde de ana konu, Suriyeli
mülteciler ve Türkiye’nin yaptığı yardımlar. Etkinliğe
katılan Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan da Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik de Türkiye’nin
1,5 milyon kişiye çok kısa sürede organize olarak kucak
açtığına dikkat çekiyor. Türkiye’nin sınırlarının ötesinde
bir çatışma, kaos ve iç savaş ortamının bulunduğunu, bu
ortamda Türkiye’nin bir istikrar abidesi olarak yükseldiğini
söyleyen Akdoğan, Şanlıurfa insanının kardeşlik, birlik ve
beraberliğin, huzur ve güvenliğin ne demek olduğunu herkese
gösterdiğini dile getiriyor.

ÖDÜL TÖRENİNDE GAZZELİ DOKTORLARA TEŞEKKÜR
İki gün süren Halil İbrahim Buluşmaları’nda vatandaşların katılımıyla gerçekleşen yürüyüşün ardından Balıklıgöl’de açılış töreni düzenleniyor. Gece ise İyilik Ödülleri dağıtılıyor. Yardımlaşma
ve dayanışma alanında hayata geçirilen başarılı projelere, yedi
kategoride ödül veriliyor. Ödül töreninde en büyük ilgiyi gören
kuruluşlardan biri Gazze Şifa Hastanesi oluyor. İsrail saldırısı
sırasında binlerce yaralıya ellerinden gelen tüm yardımı yapmaya çalışan doktorların fedakarlıkları anlatılıyor. Türkiye’nin her
zaman Gazze’nin yanında olduğu mesajını veriyor bakanlar.
Bu yıl Halil İbrahim Buluşmaları Töreni’nde yaptıkları iyilik
nedeniyle şu kurum ve kuruluşlar ödül alıyor:
•

Yılın Derneği, İyilik Ödülü: İnfak Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı,

•

Yılın Vakfı İyilik Ödülü: Endonezya Yardım Kuruluşu

•

Yılın Kamu Kurumu Sosyal Sorumluluk İyilik Ödülü: İstanbul Büyükşehir Belediyesi

•

Yılın Hayırsever İş Adamı İyilik Ödülü: Ethem Sancak
(Sancak Holding)

•

Uluslararası Hayırsever İyilik Ödülü: Gazze Şifa Hastanesi

•

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Proje İyilik Ödülü: LC Waikiki

•

Jüri Özel Ödülü: Gebze Kaymakamlığı

KARAHOCAGİL: BÖLGENİN İMAJINI DEĞİŞTİRMEMİZ
GEREK
Uluslararası Halil İbrahim Buluşmaları”nın ikinci gününde
Ekonomi Muhabirleri Derneği üyesi ve konuk diğer gazetecilerle birlikte Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Kalkınma İdaresi
Başkanı Sadrettin Karahocagil’i de ziyaret ettik. Karahocagil,
GAP Projesi’ndeki son durum, topraklardaki tuzlanma sorunu,
organik pamuk üretimi, teşvikler, Suriye’den gelen mültecilerin
kentte yarattığı etki, sınırı aşan sular sorunu, kuraklık nedeniyle barajlardaki son durum, Halfeti ve Ilısu Barajı’nın altında
kalacak tarih, bölgenin yatırımcı üzerindeki imajı gibi konularda
bilgi verdi.
Bölgede yaşanan istikrarsızlık nedeniyle iş adamlarının kafasında olumsuz imaj oluştuğuna değinen Sadrettin Karahocagil, bu
imajı yıkmak için özel bir çalışma hazırlığında olduklarını söyledi. Yatırımcıların sınırda yaşanan savaş nedeniyle çekinceleri
bulunduğunu söyleyen Karahocagil, “Şimdi yeni bir tanıtım,
markalaşma projesi başlattık. İllerin, ilçelerin, firmaların yaptığı
markalaşma çalışmalarını destekleyeceğiz, teknik destek, tek
tek hibe destek vereceğiz. Kuracağımız ajansın iki görevi olacak. Bir markalaşma çalışmalarını desteklemek ve bir de özellikle nitelikli ve büyük ölçekli yatırım getirmek. Bir destek ofisi
gibi 2015 başından itibaren oluşturacağız” dedi. Karahocagil,
kurulacak ajansın 6 milyon liralık bütçesi olduğunu anlattı.

GAP’IN İZMİR’LE PAMUK İLİŞKİSİ SÜRÜYOR
Organik tarım konusunda yakın çalışma içinde bulundukları İzmirlileri tekstil yatırımları konusunda hareketlendirmek
istediklerini anlatan GAP Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin
Karahocagil, kurulacak tekstil kentte İzmirlilerin olmasının
sevindirici olduğunu belirtti. Pınar Süt’ün yapacağı yatırımın
kent için önem büyük önem taşıdığına ve yol açtığına değinen
Karahocagil, Pehlivanoğlu firmasıyla da görüştüklerini ve kente
gelmelerini beklediklerini söyledi.
İzmir’le pamuk ilişkisinin sürdüğünü anlatan GAP İdaresi Başkanı, özel idarelerin kapanmasının kendileri için sıkıntı yarattığına da değindi. İletişimi canlandırmak için İzmir Valisi Mustafa
Toprak ile görüşmek istediğini belirtti. Başta pamuk olmak
üzere, organik ürünler konusunda şimdiden harekete geçmelerinin çok önemli olduğunu da belirten Sadrettin Karahocagil,
şöyle devam etti:
“Organik pamuk üretimi çok düşük, yüzde 1 - 2 civarında. Ama
bu bile Türkiye organik pamuğunun yüzde 70’ini tutuyor, çok
fazla değil. Dünyada çok fazla değil açıkçası. Zamanla daha
ciddi ve katma değerinin yüksek olacağını düşündüğümüz
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için şimdiden giriyoruz bu çalışmalara. Şimdi girmezsek on
yıl sonra çok gerilerde kalacağız. Sadece organik pamuk diye
düşünmeyin. Üzüm, bal, zeytin, zeytinyağı, nar; bunların tamamını da organik üretiyoruz. Üreticileri bu süreçte dünyadaki
ciddi organizasyonların tamamına götürdük. Ama yaptığımız
çalışmalar olumlu sonuç verdi. Şimdi bu fuarlara kendi olanaklarıyla gidiyorlar. Bunlar önemli. Bu konuda gerçekten başarılı
hikayeler duyacağız.”
Hindistan’ın GDO’yu ülkesine sokması nedeniyle Türkiye’nin
organik pamukta daha ciddi bir yer edindiğini de anlatan
Karahocagil, “Organik pamukta organik tekstil de bizim daha
ciddi çalışmamız lazım. Bizim katma değeri arttırmamız lazım.
Yani tekstili de böyle fason üretmek yerine markalaşmamız
lazım. Bu biraz da Türkiye’nin sorunu. Biz elimizden geldiğince
yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

rahocagil, sulama sezonunun bittiğini ve bu senenin atlatıldığını söyledi. Sınırları aşan sular sorunu konusunda da görüşlerini
paylaşan Karahocagil, “Ben suyun ileriki zamanlarda sorunlara
yol açmaktan çok ülkeleri bir araya getireceğine inanıyorum”
diye konuştu.

HASANKEYF’E 1,5 TRİLYONLUK BÜTÇE
Sohbet sırasında gelen bir soru üzerine Hasankeyf’in geleceği
konusunda da bilgi veren Sadrettin Karahocagil, bölgede 24
ayrı yerde kazı çalışmasının bulunduğunu ve İdare’nin Hasankeyf kazı çalışmalarını desteklediğini belirtti. Bu yıl kazı çalışmaları için 1,5 trilyon liralık bütçe ayırdıklarını belirten GAP İdaresi
Başkanı, “Türkiye hükümeti burada kazı için çok ciddi para harcıyor 24 kazı var orada, suyun altında kalan yer de kalmayan
yer de kazılıyor. Biz sadece Hasankeyf’i karşılıyoruz. İnanılmaz
bir zengin arkeolojik eser mirasımız oluştu. Bunların arada
bir kongresini yapıyorlar. Mesela böyle bir yatırım olmasa,
Türkiye’nin böyle 24 yerinde kazı olmazdı. Bölgenin bütün
kültürel mirasını kurtarmaya çalışıyoruz” dedi.
Ilısu Barajı’nın Dicle üzerinde Atatürk Barajı işlevini göreceğini vurgulayan Sadrettin Karahocagil, barajın ciddi su
toplama kapasitesi bulunduğunu söyledi. Birecik Barajı
üzerinde de nehir turizmi projelerinin olduğunu söyledi.

SURİYELİLER TARIMDAKİ İŞÇİ AÇIĞINA ÇÖZÜM

TUZLANMA BİTTİ, DAMLAMA SULAMA ÖNEMLİ
GAP Bölgesi’nde tarım topraklarında yaşanan tuzlanma sorununa ilişkin de bilgi veren Karahocagil, hazırladıkları 55 bin
hektarlık drenaj projesinin 35 bin hektarının yaşama geçtiğini,
acil olan 15 bin hektarlık bölümün ise 2009 - 2010 yıllarında
tamamlandığını belirtti. GAP İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil, tuzlanmanın sorun olmaktan çıktığını söyledi.
Bölgede iklim değişikliğinin her yıl biraz daha hissedildiğine
de değinen Karahocagil, damlama sulama konusunda en az
yüzde 50 gibi bir hedef koymaları gerektiğini ve bu yıl konuya
ilişkin bir proje yapacaklarını söyledi. Barajlardaki su seviyesinin
İstanbul’daki gibi korkutucu olmadığını anlatan Sadrettin Ka44 | EKONOM 2014

Suriyelilerin bölgeye gelecek olmasının başta endişe
yarattığını ve işsizlik sorunu yaratacağını düşündüklerini
söyleyen Sadrettin Karahocagil, tersi bir durum yaşandığını dile getirdi. Pamukta artık işçi sıkıntısı çekilmediğini belirten GAP İdaresi Başkanı, konunun avantajları
ve dezavantajları bulunduğunu söyledi. Karahocagil,
Suriyelilerin tamamının çıplak gelmediğini, ticareti çok iyi
bilen Suriyelilerin ise işlerini taşıdıkları kentlerde kiraları
yükselttiği bilgisini verdi.

GAP’TA SON DURUM
GAP konusunda sulama projelerinin yüzde 23’ünün hayata geçtiğini belirten Sadrettin Karahocagil, “700 kilometre
üzerinde ana kanal yaptık, 2.3 milyon hektar su toplulaştırma
yaptık. Silvan Barajı inşaatını nihayet başlattık. Yaklaşık 650
bin hektar alanın alt yapısını hazırladık. Şimdi bunların şebeke
çalışmalarına başladık. Bizim eylem planında sulamaya hazır
hale getirilecek deniyordu. Sulamaya hazır hale getirdik. İkinci
eylem planıyla da sulamaya başlıyoruz. Zaten 2018’de bütün
bu projeleri bitirip klasik GAP’ı bitirmeye çalışıyoruz” dedi.
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USTA KALEMŞÖR
ERCAN DEVA’DAN
4 FIKRA KİTABI
Gazeteci-Yazar Ercan Deva, farklı konularda dört fıkra kitabı
birden çıkardı.
Deva Yayıncılık tarafından yayımlanan fıkra kitapları arasında,
gri mizah ağırlıklı olan “Muz Cumhuriyetinde Fıkra Olmak” adlı
kitap, okuyucuların ilgisini çekecek.
Tamamen hayal ürünü olan bu kitapta, hayali Muz Cumhuriyeti’nin, hayali Başkanı El Keramet’in başından geçen ilginç
olaylar yer alıyor.
Hayali bir ülkenin Başkanı olan El Keramet, gezmeyi çok
seviyor!
Başkan El Keramet, bildiğini okuyan tavrı ile çok eleştirilen bir
çok icraata imza atıyor!
Bazı icraatlarıyla El Keramet, şapkadan tavşan çıkarıyor!
El Keramet’in kollarının uzanmadığı yer yok gibi!
Başkan El Keramet, yıllarca birlikte yürüdüğü yol arkadaşlarını
dışlamak için, ilginç yöntemler buluyor!
Kitap kapağının karikatürünü ise deneyimli karikatürist Engin
Uç çizdi.
Okurken kimi zaman şaşıracak, kimi zaman gülecek, ”Böyle
Başkan Dostlar Başına!” diye düşüneceksiniz.

DEVA’DAN ÇOCUK FIKRALARI: MIHLAKKAS
Çocuk fıkralarını konu alan dördüncü kitabın adı
MIHLAKKAS.
Bu kitabı Ercan Deva, çocuk gelişim uzmanı-eğitimci Zeycan Çelikoğlu ile birlikte kaleme aldı.
Çocuklarda mizah bilincini ve espri anlayışını yansıtan komik ve eğitici fıkraların bulunduğu kitapta,
çocukların yaşadıkları bazı ilginç olaylar ve değişik
karikatürler de bulunuyor.
Kitapta Zeycan Çelikoğlu da 35 yıllık meslek
yaşamında, 10 binden fazla çocuk yetiştirmiş bir
çocuk gelişim uzmanı öğretmeni olarak, çocuklarla
yaşadığı bazı değişik olayları aktarıyor.
MIHLAKKAS’ın yayınından elde edilecek olan gelirin yüzde 15’inin LÖSEV’e bağışlanması kararı, bu
kitaba sosyal sorumluluk boyutu da katıyor.
Bu arada, Gazeteci-Yazar Ercan Deva’nın daha önce
yayımlamış olduğu siyasi mizah ağırlıklı beş kitabı
var.

Öğretmen sınıftan içeri girdi ve sordu:
“Müziğe karşı yetenekli olanlar kimler”
Dört öğrenci parmak kaldırdı.
Bunun üzerine öğretmen:
“Tamam çocuklar. Siz doğru aşağıya
inin. Piyanonun taşınmasına yardım
edeceksiniz.”

www.devayayincilik.com ile www.dr.com.tr sitesinden ve 0212 258 33 51 numaralı telefondan sipariş
verilebilir.
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“Anne ben sınıfta kalsam n’oluur?”

GRİ MİZAH AĞIRLIKLI “MUZ
CUMHURİYETİNDE FIKRA
OLMAK” İSİMLİ KİTAPTA, İLGİNÇ OLAYLAR YER ALIYOR.

“Evin varken, neden sınıfta kalıyorsun
yavrum? Salak mısın sen!”

GENEL FIKRALAR
Deva’nın derlediği “Genel Fıkralar” kitabında ise mizah yönü ağır basan fıkraların
yanı sıra, kitlelere yönelik mesajlar içeren
değişik fıkralar da bulunuyor. Bu kitapta,
ülkede yaşanan siyasi olayları hicveden
karikatürler de yer alıyor.

Adama sormuşlar: “Kaç yıllık evlisin.”
“Otuz yılı geçti.”
“Peki elektrik alabiliyormusun?”
“Malesef alamıyorum!”
“Peki ne yapıyorsun?”
Ünlü bir Fransız şarkıcıya sormuşlar:

“Kaçak elektrik kullanıyorum!”

“Bir politikacının yaşayıp yaşamadığı
nasıl anlaşılır.”
Şu cevabı vermiş:
“Ağzına bakacaksınız. Kapalıysa ölmüş demektir.”

KIRMIZI NOKTALI FIKRALAR
Ercan Deva’nın kaleme aldığı bir başka fıkra kitabı ise “Kırmızı
Noktalı Fıkralar” adını taşıyor. Kitabın kapağında (+18) uyarısı
yer alıyor. Kitapta kırmızı noktalı fıkra konusunda engin birikimi
olan iki usta fıkracıdan seçilmiş bazı fıkralar da aktarılıyor.
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ENERJİ BAKANI YILDIZ, EMD ÜYELERİYLE BİRARAYA GELDİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) üyeleriyle kahvaltılı sohbet toplantısında biraraya geldi. Toplantıda Yıldız, petrol aramaları için, 10 yılda 14 milyar dolarlık yatırım yapılacağını EMD
üyelerine anlattı.
Yıldız, sismik arama gemisinin yerli tersanelerde inşasına başlandığını kaydetti. Bakan Yıldız, 2 yıl içerisinde Türkiye’nin hemen hemen yüzde 100 yerli sanayiyle üretilmiş sismik gemisinin hizmete alınmış olacağını da ifade etti.

AB DELEGASYONUNA EMD, EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Avrupa Birliği Türk Delegasyonu’nun G-9 Başkanlarına yapacağı sunum, EMD’nin ev sahipliğinde gerçekleşti.
Gazetecilik Örgütleri olarak, G-9 platformu altında toplanan gazetecilik örgütlerine AB Delegasyonu tarafından hibe
programlarının anlatıldığı sunumda, meslek örgütlerinin yapacağı proje başvuruları hakkında bilgilendirildi.
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ÇANAKÇI’YA VEDA ZİYARETİ

Hazine Müsteşarı İbrahim Çanakçı’nın Uluslararası Para Fonu (IMF) İcra Direktörü olarak atanması nedeniyle, EMD
Yönetimi olarak kendisine veda ziyaretinde bulunduk. Çanakçı, ziyarette, Türkiye’nin ilk defa IMF İcra Direktörleri Kurulu’nda doğrudan yer alma hakkı kazandığını anlatarak, “IMF’de gerçekleştirilen kota ve yönetim reform sonucunda bu
atamamız hükümet tarafından gerçekleştirildi” dedi.
EMD Genel Başkanı Turgay Türker ise Çanakçı ile EMD üyelerini buluşturmak istediklerini kaydetti. Çanakçı da ilk Türkiye
ziyaretinde EMD üyeleriyle biraraya gelmekten büyük mutluluk duyacağını sözlerine ekledi.

ZEYBEKÇİ, EMD ÜYELERİYLE BULUŞTU

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) üyeleriyle akşam yemeğinde biraraya geldi. Zeybekçi, Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) Bal ve Meyve Suyu Fabrikası’nda gerçekleşen programda EMD üyelerinin sorularını
yanıtladı.
IŞİD krizinden etkilenen firmaların bayramdan sonra Irak’a geri dönmeye başlayacağını söyleyen Zeybekçi, “Türk ihracatçıların Irak konusunda iyimser bir yapıda olduklarını gördüm. Olaylar nedeniyle Irak’ı tahliye eden bazı firmalar, ülkeye
geri döndü. Bayramdan sonra yoğun bir dönüş olacak. Yeni Irak inşa edilecek, bunu yapan da Türkiye olacak” dedi.
Yemek Sonrası Bakan Nihat Zeybekçi, EMD Genel Başkanı Turgay Türker ve üyelerle toplu fotoğraf çektirdi.
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ASMMMO BAŞKANI OKKALI, EMD YÖNETİMİNİ ZİYARET ETTİ
Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirledi Odası
Başkanı Mehmet Okkalı, Ekonomi Muhabirleri Derneği
(EMD) Yönetim Kurulu’nu ziyaret etti.
Okkalı, EMD’nin önemine işaret ederek, halkın doğru
bilgilenmesi adına gazetecilerin önemli görev üstlendiklerini söyledi.
EMD’nin köklü bir medya örgütü olduğuna işaret eden
Okkalı, “Ekonomi haberciliğinde üstlendiğiniz rol, son
derece önemlidir. Bilgilerin tek elden kamuoyuna ulaştırılmasında yaşadığınız onca sıkıntı ve zahmetin farkında
olarak, sizleri bu çalışmalardan dolayı kutluyorum” dedi.
EMD Genel Başkanı Turgay Türker de ziyaretin önemine
işaret ederek, “EMD tüm kamu ve kurumlara eşit mesafede yaklaşıyor” dedi.
Türker, ziyaret anısına ASMMMO Başkanı Mehmet
Okkalı’ya EMD hatıra pulunu verdi.

GAZETECİ FÜSUN KARASİNİR ÇAĞLAR, İZMİR İŞ DÜNYASININ
UNUTULMAYAN BAŞKANLARINI BİR KİTAPTA TOPLADI.

Gazeteci Füsun Karasinir Çağlar, İzmir iş dünyasının önemli
isimleriyle gerçekleştirdiği röportajlarından oluşan “İzmir İş
Dünyasının Unutulmayan Başkanları” kitabını, Kültürpark İzmir Sanat’ın bahçesinde gerçekleştirilen bir kokteyl ile tanıttı.
Ekonomi Muhabirleri Derneği İzmir Şubesi ve İzmir Büyük
Şehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen “İzmir İşdünyasının
Unutulmayan Başkanları” isimli kitabın tanıtım kokteyline, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun yanı sıra,
Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Karabağlar Belediye
Başkanı Muhittin Selvitopu, Bornova Belediye Başkanı Olgun
Atila, İZFAŞ Genel Müdürü Mehmet Şakir Örs’ün aralarında
bulunduğu 200 civarında kişi katıldı.
İlk kitabını yayınlamaktan dolayı heyecan duyduğunu söyleyen Çağlar, duayen işadamları ile yaptığı röportajlarla, İzmir
ekonomisinin ve sanayisinin temsilcilerinin deneyimlerini
geleceğe aktarmayı amaçladığını vurguladı. Gece sonunda
bir de pasta kesildi.
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