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SÖZÜN BITTIĞI YERDEYIZ…

Gazetecilik zor bir meslektir. Bu mesleği zor kılan; gazetecinin, devlete değil, halka 
gerçekleri aktarmasıdır. Halkın duymadıklarını duyurması, göremediklerini göstermesi ve 
söyleyemediklerini söylemesidir. Ama ne yazık ki, 21. yy Türkiye’sinde bunlar çok zor. 

2014 Aralık ayının son haftası, yine medya bürolarında işten çıkarmalar yaşandı. İzmir Şu-
bemiz, Aralık başında yayınladığı bildiri ile yaşanacakları adeta kelime kelime dile getirdi, 
olaya dikkat çekmeye çalıştı. Oysa sayısını tutmakta zorlandığımız işsiz meslektaşlarımızın 
durumu içler acısı. İşsiz kalan meslektaşımız, başka alanlara yönelsede maalesef uzun 
süreli olmuyor.

Türkiye’de gazetecilerin nasıl bir ortamda çalıştığını anlamak için, Freedom House ve Sınır 
Tanımayan Gazeteciler’in listesine bakmak yeterli. Freedom House basın alanında Türki-
ye’yi en düşük seviye olan “Özgür Olmayan Ülkeler” sınıfında değerlendiriyor. Türkiye 197 
ülke arasında 134. sırayı Güney Sudan ve Libya ile paylaşıyor.

Sınır Tanımayan Gazeteciler listesinde ise Türkiye basın özgürlüğü alanında 180 ülke arası-
da 154. sırada yer alıyor. Irak, Rusya, Afganistan, Çad, Etiyopya gibi ülkelerin de gerisinde 
olan Türkiye’nin, geçen yılki en büyük başarısı bir sıra yükselerek Gambiya’yı geçmek 
olmuş.

Ekonom’un 41. sayısında, “Gezi kıyımı ile başlayan işten çıkarmalar, hepimize örgütlü 
medya olamamanın sancısını gösterdi. Medyada etkisiz isimler, birden Türkiye’nin etkili 
ve yönlendirici isimleri olarak lanse edilmeye başlandı. Oysa unutmamak gerekir ki basın 
özgürlüğü bir gün herkese lazım olur.” ifadelerini kullanırken, örgütlü medya olarak işin 
önemine dikkat çekiyordum. 

Ne gariptir 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü adıyla kutladığımız ve işsizlerin daha ağır-
lıkta olduğu  günün kutlamasına parlamento, hükümet, muhalefet ve STÖ’lerin katılması 
ironik bir görüntü oluşturuyor. Oysa devleti yönetenlerin, gazete-televizyon patronlarına, 
muhalif gördükleri gazeteci ve yazarları işten attırma talimatları ülkemizde olağan hale 
gelmiştir. “Alo Fatih” olarak simgelenen yayınlara müdahaleler ülkede ağır bir sansür ve 
otosansür iklimine yol açmıştır.

Gerçeklerin, haksızlıkların, hukuksuzluğun kamuoyundan gizlenmesi amacıyla iktidar 
gücü kullanılarak baskı ve yayın yasakları devreye sokulmaktadır. Toplumsal olayları izle-
yen gazeteciler polisin bilinçli müdahalesine, şiddetine maruz kalmaktadırlar.

Tüm bu olaylar ve geldiğimiz durum, medya dünyası için sözün bittiği yerdir.

EKONOM TÜM SAYILARI İLE İNTERNETTE…

EMD Yayın Kurulu tarafından, yönetime iletilen bir talep EKONOM’un tüm sayılarının 
internete taşınmasına vesile oldu. İlk sayısının 1996 yılında yayınlandığı ve bugün 47. sa-
yısını geride bırakarak yayın hayatını sürdüren EKONOM, içerik olarak her zaman başvuru 
niteliğinde bir kaynak olmuştur. EKONOM’un tüm sayılarına www.ekonomdergisi.com 
adresinden  e-dergi formatında ulaşabilirsiniz. 

ALTIN KALEM İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI…

Bu yıl yedincisini düzenleyeceğimiz Ekonomi Muhabirleri Derneği Altın Kalem Ekono-
mi Basını Başarı Ödülleri 2014 için, meslektaşlarımızın haberlerini bekliyoruz. EMD’nin 
düzenlediği bu ödül için başvuracak adayların EMD üyesi olma zorunluluğu yoktur. Son 
başvuru tarihinin 30 Ocak 2014 olduğunu belirtirken, şimdiden katılımcılara başarılar 
diliyorum.

Sevgiyle kalın,

Turgay TÜRKER

BAŞYAZI



4 | EKONOM 2014

İÇİNDEKİLER

6

22

10

26

20

38

EKONOM
EKONOMİ MUHABİRLERİ DERNEĞİ YAYIN ORGANI

Ocak-Şubat-Mart 2015 
Sayı: 47
Ahmet Mithat Efendi Sokak 
No 35/10 Çankaya/ANKARA
Tel&Fax: (0312) 4176264
www.emd.org.tr

EKONOMI MUHABIRLERI 
DERNEĞI ADINA IMTIYAZ 
SAHIBI
Turgay TÜRKER

Genel Yayın Yönetmeni
Güliz DEMİRCAN YÜCEL

Sorumlu Yazı Işleri Müdürü
M.Erdinç ÇELİKKAN

Görsel Yönetmen
Eren EŞMELİOĞLU

Tasarım Uygulama
Pelin YILMAZ

Yayın Kurulu
Ercan BAYSAL

Deniz ÇİÇEK
Murat ERVİN
Cenk ESEN

Sadettin İNAN
Mehmet KAYA

Leyla Ataman KOYUNCUOĞLU
Ali Berat MERİÇ

Sultan ÖZER
Emin Tamer TOĞANAŞ

Hüseyin TUNÇAY
Metin TÜRKYILMAZ

İsa YAZAR

BASKI
T: (0312) 278 82 00
F: (0312) 278 82 30
Dumat Ofset Baskı Tesisleri 
Bahçekapı Mah., 2477 Sokak,  
No:6 Şaşmaz-Etimesgut/
Ankara
info@dumat.com.tr

BAŞYAZI
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YENI YIL, YENI UMUTLAR DEMEK...

Yeni yıl, yeni umutlar demek. Yeni bir yıla daha girdik, umudumuz çalışma koşulları gün 
geçtikçe kötüleşen, medyanın tasarruf tedbirleri nedeniyle işsiz kalan ve işsiz kalma tehdidi 
altında çalışan gazetecilerin çalışma koşullarının düzelmesi. Umarız, yeni yıl hem gazetecile-
re, hem de ülkemize güzelliklerin aralandığı bir yıl olur. 

Biz de yeni yılda, yeni umutlarla, Ekonom’un yeni sayısıyla karşınızdayız. Bu sayımızda, 
Ekonom Dergisi’nin kapak sayfalarına Türkiye’nin Mülteci Sınavı’nı taşıdık. Arkadaşlarımız 
Ercan Baysal ve Erdinç Çelikkan, Suriye’de yaşananları ve Türkiye’ye etkisini, mercek altına 
aldı. Habere göre Türkiye, 1,6 milyon kişiye kapısını açarken, toplam rakamın IŞİD sebebiyle 
Kobani’den gelen 200 bin kişi ve diğer mültecilerle birlikte, 2 milyonu geçtiği hesaplanıyor. 
Türkiye’nin sadece Suriye faturası 4,5 milyar doları bulurken,2015 yılında bütçeden daha 
fazla kaynak ayrılması bekleniyor. Haberde, ayrıca Suriyeli mültecilerin ekonomideki yerleri-
ne de değiniliyor. 

Sayfalarımıza taşıdığımız bir diğer haber, ekonominin gizli kahramanları teknoparklar. Seda 
Gök haberinde, ekonominin geleceğine yön verecek teknoparkları incelerken, bugüne kadar 
toplam 1 milyar dolar yatırım yapılan teknoparklarda 20 bine yakın proje tamamlandı, 10 
binin üzerindeki proje de teknoparklarda devam ediyor. 

Sadettin İnan, Türkiye’nin Şeker’i başlıklı haberinde, ülke ekonomisi, hayvancılığı ve istih-
dam bakımından hayati önem taşıyan şeker sanayinin yaşadığı sorunları masaya yatırdı. 

Taylan Erten, ‘’Adımız Çıkmış Medyaya!’’ başlıklı makalesinde, medyada yaşanan gelişme-
leri ele aldı. 

Ekonom’un yeni sayısında yer alan bir diğer haber, Buğra Tokmakoğlu’nun hazırladığı ‘’De-
nizcilik Sektöründe, Navlun Açığı Endişesi’’ oldu. Haberde, enerjiden sonra en büyük dış 
açık kalemi olan navlun açığının, önlem alınmazsa 2023 yılında 30 milyar dolara ulaşacağı-
nın altı çiziliyor. 

ABD’de yapılan ara seçimleri  ele alan Buket Güven’in haberine göre, Obama’nın ABD-AB 
arasındaki Trans Atlantik

Ticaret ve İşbirliği Yatırım Ortaklığı Anlaşması’nda (TTİP) nasıl bir rota izleyeceği merak onu-
su. Anlaşmaya dahil olmayı bekleyen Ankara’nın bu talebi yerine gelmezse, yıllık kaybı 2,5-3 
milyar dolar civarında olacak.

Sayfalarımıza taşıdığımız bir diğer haber, İş Güvenliği Paketi. İsa Yazar, iş kazalarını ve hazır-
lanan İş Güvenliği Paketi’ni mercek altına aldı. 

Bahattin Gönültaş, geçmişte küçük bir ekonomi olan ve bugün Türk ekonomisinin yaklaşık 
2 kat büyüklüğüne ulaşan Güney Kore’nin bunu nasıl başardığını ve ekonomide Güney Kore 
mucizesinin nasıl gerçekleştiğini masaya yatırdı. 

Yeni sayımızda, Arzu Yatar, madencilerin yaşadığı iş kazalarını mercek altına alırken, Soma 
ve Ermenek facialarının ardından neler yapıldığını, ne gibi önlemler alındığını inceledi. 

‘’Bereketli Tarım Toprakları, Rant Kurbanı’’ başlıklı haberinde Kenan Baş, Antalya’da yüzlerce 
hektar tarım alanının imara açılmasını, araştırmalar ve gerçekleştirdiği röportajlarla inceler-
ken, Murat Demircan da ‘’İnovasyon Ateşi Anadolu’yu Sardı’’ başlıklı haberinde, Türkiye 
İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından, inovatif çalışmaların ihracatla buluşması amacıyla, bu 
yıl 3. kez düzenlenen Türkiye İnovasyon Haftası’na yer verdi. 

Yeni sayımızda buluşmak üzere…

Sevgiyle Kalın

Güliz DEMİRCAN YÜCEL

EDİTÖRDEN
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ERCAN BAYSAL-ERDİNÇ ÇELİKKAN

Kuzey Afrika’da başlayan ve adım adım diğer ülkelere 
yayılan Arap Baharı, en çok Türkiye’nin güney komşu-
su Suriye’yi etkiledi. Ülkeyi derinden sarsan iç karışık-
lıkta binlerce insan hayatını kaybederken, milyonlarca 

insan da evini, işini ve sevdiklerini bırakarak, komşu ülkelere 
göç etmek zorunda kaldı. Suriye’de yaşanan olaylar, siyasi 
etkisinin yanı sıra korkunç bir ekonomik tahribata neden oldu. 

Suriye’deki Beşar Esad zulmünün ekonomiye etkisi 150 milyar 
doları aşarken, gelişmelerden en çok Türkiye etkilendi. Türkiye, 
olaylarla birlikte ticarette Suriye’yi by-pass ederken, 1.6 milyon 
mülteciye de kapılarını açtı. Dünyanın kulak tıkadığı Suriyeli 
mülteciler için, bugüne kadar 4.5 milyar dolar para harcandı.   

Tunus ve Mısır’da 2011 başında ortaya çıkan ve Arap Baharı 
olarak adlandırılan demokrasi ve değişim rüzgarı, Suriye’yi de 
derinden etkiledi. Suriye’de hak ve özgürlüklere sahip olma 
amacıyla başlatılan gösterilere şiddetle karşılık verilmesi, bölge-

yi büyük bir sarmalın içerisine soktu. Esad rejiminin 
yol açtığı kıyım ve tahribat neticesinde, 200 bine 
yakın Suriyeli hayatını kaybederken, milyonlarca 
insan, evini, işini ve birikimini bırakarak komşu 
ülkelere sığınmak zorunda kaldı. Suriyeli misafirleri 
ağırlayan Türkiye, resmi rakamlara göre 1,6 milyon 
kişiye kapısını açarken, toplam rakamın IŞİD 
sebebiyle Kobani’den gelen 200 bin kişi ve diğer 
mültecilerle birlikte, 2 milyonu geçtiği hesaplanı-
yor. Türkiye’nin sadece Suriye faturası 4,5 milyar 
doları bulurken, 2015 yılında bütçeden daha fazla 
kaynak ayrılması bekleniyor. 

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, “Bu bütçe 81 
vilayetimizi mamur edecek, refahı adil dağıtacak, 
77 milyona daha kaliteli hizmet götürecek bir büt-
çedir. Bu bütçe muhacirlere ve mazlumlara sahip 
çıkan bir bütçedir” sözleri de mültecilerin bütçe 
içerisindeki önemini ortaya koyuyor.

TÜRKİYE’NİN MÜLTECİ SINAVI…

TİCARETTE BY PASS, MÜLTECİDE ZİRVE… 

1.6 MİLYON MÜLTECİ, 4.5 MİLYAR DOLAR HARCAMA…

İçişleri Bakanı Efkan Ala, son yıllarda artan ekonomik ve siyasi 
gücü nedeniyle, Türkiye’nin göç hareketleri için, çekim unsuru 
haline geldiğini söyledi.  Türkiye’nin uluslararası göç hareketlerin-
de geçiş ülkesi olmasının yanında, hedef ülke haline geldiğini de 
kaydeden Ala, bu kapsamda göç alanındaki sorunları çözmek ama-
cıyla, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun yürürlüğe 
girdiğini açıkladı. Kanunla yabancıların konuklamaları, Türkiye’den 
çıkışları ve sınır dışı edilmeleri,  uluslararası koruma, geçici koruma 
ve insan ticareti mağdurlarının korunması amacıyla, Göç İdaresi 
Genel Müdürlüğü kuruldu. 

TÜRKIYE ÇEKIM UNSURU OLDU
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KAPAK HABER

MÜLTECİ SAYISI KATLANABİLİR

Yaşanan karışıklıkların Halep’e uzanmasıyla birlikte, 
mülteci sayısının katlanabileceği de ifade ediliyor. 
Halep’te saldırılardan dolayı bölgede yaşayan 
yaklaşık 2 milyon sivilin etkilenmesi bekleniyor. 
Suriye'nin, başkent Şam'dan sonra ikinci büyük şeh-
ri olan Halep'te yaklaşık 4,5 milyon insan yaşıyor. 
İç savaşla beraber, göç veren şehrin muhaliflerin 
kontrolündeki yüzde 60'lık kesiminde ise yaklaşık 
2 milyon sivil bulunuyor. Halep’teki olası bir göç dal-
gası ile birlikte Türkiye’deki mülteci sayısının daha 
da artması bekleniyor.

1,2 MİLYON SURİYELİ KAYITLI 

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ge-
çici Koruma Yönetmeliği ile Suriye uyruklu yaban-
cılar, geçici koruma kapsamına alındı. Yönetmelik 
kapsamında, Suriyelilere sağlanmakta olan “Geçici 
Koruma” uygulaması, hukuki dayanak kazandı. Halihazırda, 
Türkiye’de ikamet izin belgesi almış 404 bin 900 yabancı 
bulunuyor. Türkiye’de bireysel uluslararası koruma/iltica baş-
vurusunda bulunmuş 93 bin 142 yabancı da serbest ikamete 
tabi tutuluyor. 31 Ekim 2014 tarihi itibariyle Türkiye’de bulunan 
Suriyelilerin tahmini sayısı ise 1 milyon 617 bin 110’a ulaşıyor. 
Bunların 1 milyon 17 bin 183’ünün biyometrik kayıtları yapıldı. 
Kayıtları yapılan Suriyelilerin yaklaşık 220 bini, 10 ilde bulunan 
22 barınma merkezinde barındırılıyor. Ayrıca İçişleri Bakanlığı 
verilerine göre, 2014 yılında 96 bin 873 Suriyeli yabancıya 
ikamet izni düzenlendi.

4,6 MİLYAR DOLARLIK HARCAMA

Türkiye’nin 3,5 yıl önce tanıştığı Suriyeli mülteciler konusuna, 
gelecekler ve birkaç ay sonra gidecekler gözüyle bakılıyordu. 
Ancak 3,5 senelik bu iç savaştan sonra kalıcı oldukları görüldü. 
Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, TBMM Plan ve Bütçe 

Komisyonu'nda yaptığı sunumda, Suriyeli mültecilere harca-
nan rakamın 4,6 milyar doları geçtiğini kaydederek, "Bugüne 
kadar Suriyeli sığınmacıların ihtiyaçlarını karşılamak için ger-
çekleştirdiğimiz harcamalar, BM standartlarına göre, 4.6 milyar 
doları aşmıştır. Uluslararası toplumun bu maliyete katkısı ise 
yaklaşık 256 milyon dolardır" bilgisini verdi. Geçici barınma 
merkezlerinde kurulan 21 sahra hastanesinde bugüne kadar, 
yaklaşık 6 milyon poliklinik hizmeti sunuldu. Buralarda toplam 
30 bin 346 doğum gerçekleşti. Kamplarda yaklaşık 69 bin 
Suriyeli çocuk ve gence, 850 derslikte kreş, ilköğretim ve lise 
düzeyinde 420’si Türk, 2 bin 643’ü Arap olmak üzere toplam, 3 
bin 63 öğretmen tarafından eğitim veriliyor.

SIĞINMACILARIN TALEBİ PARA

IŞİD terörü Türkiye’nin yanı sıra, Suriye’nin hemen yanı başın-
daki Irak’ı da yakından ilgilendiriyor. IŞİD terörü sebebiyle Ezi-
diler, Hristiyanlar ile Türkmenler de evlerinden ve yurtlarından 
oldu. Türkiye Kobani’den gelen 200 bin kişiye kucak açarken, 

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi de kapılarını açtı. Bir 
yandan kendi topraklarındaki IŞİD saldırısından ka-
çanlar, bir yandan da Musul’dan gelenlere Erbil’de 
ev sahipliği yapılıyor. Erbil’in Hıristiyan mahallesi 
Ankawa’da  Saint Joseph Kilisesi’nde bini aşkın 
Hıristiyan yerleştirilmiş durumda. Musul’dan ge-
lenlerin ağırlıkta olduğu Kilise’de çocuklar, kadınlar, 
yaşlılar savaşın bir an önce bitmesini, evlerine 
dönmeyi umut ediyor. Kilise avlusunda oturan 
çocuklar kucaklarındaki oyuncaklarla oynarken, 
savaşın olmadığı bir dünya istiyorlar. “Evimize 
dönmek istiyoruz” diyen bir sığınmacı, “Ancak 
IŞİD tehlikesinin tamamıyla geçmesi gerekiyor. 
Henüz ortalık tam olarak sakinleşmiş değil. Tabii ki 
evimize yurdumuza dönmek istiyoruz” sözleriyle 
yaşadıklarını anlatıyor. 145 ailenin kaldığı yerde 
evin erkekleri çalışmak için gün sayarken, Erbil’deki 
Kilise’de görüştüğümüz sığınmacıların yemeklerini 
evin hanımları kendileri yapıyor. Çocuklar ise kilise 
avlusunda oyun oynayarak vakit geçiriyor. Birleş-
miş Milletler ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin 
desteklediği kilisedeki sığınmacılar, gıda yardımının 
yanı sıra nakdi yardımda talep ediyor. İsminin açık-
lanmasını istemeyen bir sığınmacı, “Herkes yemek 
ve erzak veriyor. Ancak bizim paraya da ihtiyacımız 
var. Çocuklarımız hasta olduğunda veya bir başka 
ihtiyaçları olduğunda paraya ihtiyacımız oluyor. 
Aylık 400-500 dolarlık bir rakam bizim için yeterli 
olacaktır” diyor.

Suriyeli sığınmacıların sayısı her geçen gün artarken, iş dünyası 
da Suriyelilerin çalışma hayatına katılması gerektiğini söylüyor. 
Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Eyüp Bartık, Suriyeliler için 
sosyal problemler olduğunun bilindiğini belirterek, “Ama biz bu-
rada ticari açıdan nasıl katma değer sağlanır ona bakıyoruz. Boş 
Suriyelilerin ne kendisine, ne de bize faydası olur” dedi. 

Türk işçilerin çıkartılıp yerine Suriyeli işçilerin alınacağına ilişkin id-
diaları değerlendiren Bartık, “Onlar bizim misafirimiz. Uzun süreli 
misafir oldukları için biraz ekonomiye değer katsın istiyoruz” diye 
konuştu. Türkiye’nin Suriye’ye ihracatının arttığını dile getiren Bar-
tık, tarihteki en yüksek değerin iki katı ihracat yapıldığını söyledi. 
Bazı firmaların ihracat yapar hale geldiğini aktaran Bartık, şunları 
söyledi: 

“Buraya gelip, bir bölümünü buradan tedarik ettikleri, bir bölü-
münü ülkelerinden getirdikleri ürünleri yurtdışına da satabiliyor-
lar. Polonya, Fransa ve Almanya’da iyiler. Bizde kayıtlı olan 209 
firma var. Gıda, ayakkabı, tekstil ve triko gibi sektörlerde üretim 
yapıyorlar.”

SURIYELILER PATRON OLDU
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IŞİD SİLAH PAZARINI VURDU!

Terör örgütü IŞİD’in saldırıları, Kuzey Irak başta olmak üzere, 
bölgedeki ülkelerdeki tansiyonu artırırken, tehlike altında olan-
lar kendini korumak amacıyla silaha sarıldı. Kuzey Irak’ın Erbil 
şehrinde pazarda satılan silah fiyatları iki kata varan oranlarda 
artış gösterdi. 

IŞİD’in Musul’u ele geçirmesinin ardından, Kuzey Irak Bölgesel 
Yönetimi’nde pazarlarda satılan silahların fiyatı, bazı ürünlerde 
10 bin dolara kadar yükseldi. Örneğin, altı ay öncesine kadar 
500-600 dolardan satılan kalaşnikof silahı, bugünlerde 1.300-
1.400 dolardan alıcı bulabiliyor. Yükselen fiyatlar sebebiyle 

kalaşnikofun yanı sıra glock, baretta, MP-5, M-4, bixi gibi 
silahlara da ciddi oranlarda zam yapıldı. Erbil’de kamyonetin 
üzerinde ve içerisinde satılan glock silahının fiyatı, 2 bin 500 
dolara kadar yükseldi. Devlet memurlarının yanı sıra, özel 
sektörde görev yapan üst düzeyde çalışanların dahi kamyo-
netlerden silah aldığı belirtiliyor. Pazarlardan alınan silahların 
kayda girmesi gerekiyor. Normalde herhangi bir silah alan bir 
kişinin bunu, peşmerge güçlerine kayıt ettirerek, resmi belge 
alması gerekiyor. Ancak peşmergenin bu silahları toplamasın-
dan çekinenlerin kayda girmek istemediği, bunun da fiyatların 
yükselmesinde etkili olduğu belirtiliyor.

Türkiye, Avrupa göç yolları üzerinde bulunması nede-
niyle jeopolitik açıdan son derece hassas bir bölgede 
bulunuyor. Bu açıdan bölgede artan tansiyondan kaçan 
mültecilerin ilk durağı Türkiye oluyor. Bu nedenle, her 
geçen gün yenisi eklenen iç karışıklıklar ve siyasi çalkantı-
ların yaşandığı bölgenin merkezinde olan Türkiye, mülteci 
akınıyla karşılaşıyor. Bu hassas konum nedeniyle Türkiye, 
aynı zamanda yasadışı transit göç hareketlerine de maruz 
kalıyor. Türkiye, artan refah seviyesi nedeniyle hedef ülke 
olarak da yasadışı göç hareketlerinden etkileniyor. 

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye’de 
son 20 yılda, 995 bin 276 yasadışı göçmen yakalandı. Bu 
bakımdan yasadışı göçün önlenmesinde, sınır kapıların-
da seyahat belgeleri üzerinden yapılan kontroller büyük 
önem taşıyor. Bu kapsamda 2011 yılında 634, 2012 
yılında 3 bin 636, 2013 yılında ise 4 bin 91 kişi hakkında 
seyahat belgeleri sahteciliğinden işlem yapıldı.

GÖÇ DALGASI, MÜLTECI AKINI

Uluslararası Af Örgütü’nün hazırladığı “Hayatta Kalma Mücadelesi Türkiye’deki Suriye’den Gelen Mülteciler” raporu 
da çarpıcı gerçekleri gözler önüne seriyor. Rapora göre, yalnızca üç yılı aşkın bir süre içinde, 3,2 milyondan fazla kadın, 
erkek, çocuk, ülkeleri dışında güvenlik bulma umuduyla Suriye’deki şiddet, zulüm ve tahammül edilmesi imkansız olan 
diğer güçlüklerden kaçtı. Komşu ülkeler, Suriyeli mültecileri kabul etme sorumluluğunu orantısız bir biçimde üstlendi. 
Ekim 2014 tarihi itibariyle, Lübnan’da kayıtlı 1 milyon, Ürdün’de 619 bin ve Türkiye’de ise 1,6 milyon Suriyeli mülteci 
bulunuyor. 

20 YILIN EN AĞIR KRİZİ

Suriyeli mülteci krizi, dünyanın son 20 yılda tanık olduğu en ağır mülteci krizi haline geldi.

Türkiye’nin yalnızca barındırdığı mültecilerin sayısı açısından değil, bu mültecilerin kabulü için ayırdığı mali kaynaklar 
açısından da ciddi katkısı oldu.

Türkiye, resmi olarak Suriyeli mültecilere yönelik “açık kapı politikası” uygulamaya devam ediyor. Ancak, acil tıbbi ya da 
insani ihtiyaçları olmadığı sürece, yanlarında pasaportu olmayanların Türkiye’ye resmi sınır geçişlerinden giriş yapmaları 
engelleniyor. Bazıları resmi geçiş noktalarına uzak yerlerde vahim koşullarda yaşamak durumunda kalırken, mültecilerin 
büyük bir bölümü zorlu ve tehlikeli olan düzensiz geçiş noktalarını kullanmak zorunda bırakılıyor. Mülteciler, bu nokta-
larda çoğu zaman kendilerini geçirecek kaçakçılara bel bağlamak zorunda kalıyor.

ZORUNLU SEÇENEK ZULÜMDEN KAÇIŞ

Suriye’den kaçarak Türkiye’ye gelen mülteciler, özellikle 
Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa ve Adana gibi şehirlerde 
yaşam mücadelesi veriyor. Bu şehirlerde yoğun olarak 
yaşayan mülteciler, ekonominin de ayrılmaz parçası 
haline geldi. 

Adana, Gaziantep gibi sanayi şehirlerinde yaşayan 
mülteciler, buradaki ucuz işgücünün de yolunu açtı. 
Şehir ekonomisine katılan mülteciler, artık istihdamın da 
zorunlu bir parçası haline geldi. Konut fiyatlarının yüksek 
olduğu Gaziantep ve Şanlıurfa gibi şehirlerde Suriyeli-
lerin etkisiyle kiralar da katlanmış durumda. Bu durum 
evlerini üç katı bedelle kiraya veren ev sahiplerini sevin-
dirirken, kirada oturmak zorunda kalanları ise rahatsız 
etti. Gaziantep’te birçok kişi “Suriyeliler nedeniyle kiralar 
katlandı. 150 liralık evin kirası 450 liraya çıktı. Kimse 
kiralık ev bulamıyor. Çocuklarımız işsiz gezerken daha 
ucuza çalıştıkları için işveren de onları tercih ediyor” 
şikayetinde bulunuyor. 

EKONOMININ AYRILMAZ PARÇASI OLDULAR 
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SEDA GÖK

Türkiye’de 2013 sonu itibariyle, 59 teknoloji geliştirme 
bölgesinin 40’ı, aktif olarak faaliyet gösteriyor. Diğer 
adıyla bu teknoparklardan, yılda 1 milyar 500 milyon 
dolarlık ihracat yapılıyor ve en önemlisi burada geliştiri-

len ürünler, sanayi hayatımızda 
kartopu etkisi yaparak, katma 
değeri yüksek ürünler olarak 
dünya pazarında alıcı buluyor. 

Bugüne kadar teknoparklarda, 
20 bine yakın proje tamam-
lanırken, 10 binin üzerindeki 
proje de devam ediyor. 

TEKNOPARK NEDİR VE DÜNYADAKİ YERİ… 

Teknoparkları, üniversiteler, araştırma kurumları ve sanayi 
kuruluşlarının aynı ortam içerisinde araştırma, geliştirme ve 
inovasyon çalışmalarını sürdürdükleri; birbirleri arasında bilgi 
ve teknoloji transferi gerçekleştirdikleri; akademik, ekonomik 

ve sosyal yapının bütünleştiği organize araştırma ve iş merkez-
leri olarak özetleyebiliriz.

İngiltere Teknoparklar Birliği (UKSPA) tanımlamasına göre ise 
teknopark;  bir üniversite, yükseköğrenim kurumu ya da bir 
araştırma merkezi ile resmi ilişkiler kurmuş,  içinde teknoloji 

kökenli firma ve işletmelerin 
oluşmasını özendirecek ve 
büyüyüp gelişmelerine destek 
verecek biçimde tasarlanmış, 
yönetiminin ilgili firmalara tek-
noloji ve işletmecilik becerile-
rinin transferi konusunda etkin 
uğraş verdiği bir girişim...

Teknoparkların temel hedefleri 
arasında, üniversite ve araştır-

ma merkezlerindeki akademik bilgi ve araştırma potansiyelinin 
teknolojik ürünlere dönüştürülüp ticarileştirilmesi ve tekno-
loji transferi için uygun bir ortam yaratmak, teknoloji odaklı 
firmaların oluşmasını ve gelişmesini teşvik etmek, firmalar ve 
kurumlar arası sinerji ve işbirliği fırsatlarını artırmak, nitelikli 

EKONOMİNİN GİZLİ KAHRAMANLARI;

TEKNOPARKLAR...
TÜRKİYE’NİN GELECEĞİNE, TEKNOPARKLAR, YÖN VERECEK.

TEKNOPARKLAR İÇİN, BUGÜNE KADAR YAPILAN TOPLAM YATIRIM, 
1 MİLYAR DOLARA ULAŞTI.

BUGÜNE KADAR TEKNOPARKLARDA 20 
BINE YAKIN PROJE TAMAMLANIRKEN, 10 
BININ ÜZERINDEKI PROJE DE TEKNOPARK-
LARIMIZDA DEVAM EDIYOR.
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kişilere iş ve girişimcilik imkanları yaratarak 
beyin göçünü önlemek sayılabilir. Bu bağ-
lamda teknoparklar, bölgesel ve ekonomik 
kalkınmada önemli rol oynuyor.

DÜNYADA VE TÜRKİYE’ DE 
TEKNOPARK GELİŞİMİ 

Gelişmiş ülkelerde, dünya ekonomik denge-
lerinin 1970’li yıllardan itibaren değişmesi 
ve sanayi ağırlıklı üretimin azalmasıyla, üre-
timi artırmak ve sanayi sektörünü canlan-
dırmak amacıyla, Ar-Ge’ye ayrılan kaynaklar 
artırıldı ve araştırma sonuçlarını sanayiye 
aktarma mekanizmaları oluşturuldu. Bu 
konuda geliştirilen en etkili mekanizma ise 
teknoparklar... 1970’li yıllardaki ekonomik 
krizden kurtulmak isteyen gelişmiş ülkeler, 
üniversiteler ve araştırma kuruluşlarındaki 
Ar-Ge sonuçlarını uygulamaya geçirerek, 
bölgesel kalkınma, işsizliğin giderilmesi, 
arazilerin değerlendirilmesi ve bilime dayalı 
üretimin sağlanması bakış açıları ile tekno-
park girişimine önem verdi. 1980’li yıllarda 
bu konuda önemli gelişmeler kaydedilerek, 
amaçlanan konularda önemli sonuçlar 
alındı. Dünyada teknopark faaliyetleri, 1951 
yılında Silikon Vadisi-Stanford Araştırma 
Parkı ile başladı. Silikon Vadisinin başarısı 
ve yükselişi, Amerika ve Avrupa’da 1970’li 
yıllarda teknopark faaliyetlerinin yayılmasına 
ve artmasına yol açtı ve 70’lerin sonuna 
doğru bu hareketlilik Japonya’ya ulaştı. 
Bugün dünyada, 900’e yakın teknopark 
bulunuyor. Bu sayı inkübasyon merkezleriy-
le birlikte 4 bini buluyor. 

Gelişmiş ülkelerde uzun yıllardan beri 
önemli bir kalkınma aracı olarak kullanı-
lan teknoparklar, Türkiye’de 90’lı yılların 
ortalarında gündeme geldi. Teknoparklar 
konusundaki yasal düzenleme, 6 Temmuz 
2001 tarihinde yürürlüğe giren, 4691 sayılı 
“Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası” ve 
19 Haziran 2002 tarihinde yürürlüğe giren 
“Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama 
Yönetmeliği” ile gerçekleşti ve bu bölgelere 
yönelik teşvikler sağlandı. 

TÜRKİYE’DE İLK OLUŞUM ODTÜ VE 
TÜBİTAK MAM…

Türkiye’de ilk teknopark oluşumları Ortadoğu Teknik Üniversi-
tesi ve TÜBİTAK MAM...  Günümüzde 59 teknoloji geliştirme 
bölgesi ilan edilmiş durumda ve 40 teknoloji geliştirme bölgesi 
ise faaliyet gösteriyor. Kuruluş aşamasında olan teknoparkların 
faaliyete geçme çalışmaları ise devam ediyor. 

Son dönemde finans ve sağlık alanlarında tematik teknoparklar 
kurulma sürecinde… Boğaziçi Üniversitesi ile Borsa İstanbul 
ortaklığında kurulan ‘’Finans Teknopark Projesi’’, bu konuda iyi 
bir örnek olarak karşımıza çıkıyor. 

Teknoparkların Türkiye genelinde dağılımına bakıldığında, 
ağırlıklı olarak Ankara ve İstanbul odaklı bir yapılanma olduğu 
görülüyor.

TEKNOPARKLARIN TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ ROLÜ 

Teknoparklar; üniversite, sanayi ve kamunun el ele vererek, 
katma değerli yüksek ürünlerin üretilmesini sağlamak için 
kendi dünya markalarını yaratarak, rekabet gücünü arttırmayı 
hedefleyen bir yapıya sahip.

Teknoparkların toplam cirosu 10 milyar TL’ye ulaşmış durum-
da. Bu rakam, teknoparklarda üretilen projelerin getirdiği gelir. 
Buralarda düşünce ve buluşlar ürüne dönüştürülüyor. Buluş-
ların, sonrasında seri üretim yapılıyor.  Bu, kartopu şeklinde 
artarak büyüyor. 

Öte yandan, üniversite-sanayi işbirliğinde teknoparklar, önemli 
bir iletişim kanalı olarak karşımıza çıkıyor. Teknoparklar, ağırlıkla 
üniversite kampüslerinin içinde yer alıyor. Bununla birlikte, or-
ganize sanayi bölgelerinde yer alan teknoparklarda da üniversi-

HABER / DOSYA

SEKTÖR ORAN (%) SEKTÖR ORAN (%)

Ambalaj 1,94 Medikal 3,24

Bankacılık ve Finans 0,61 Medya ve İletişim 0,50

Bilgisayar ve İletişim 
Teknolojileri

17,46 Mobilya 0,04

Çimento ve Çimento 
Ürünleri

0,04 Orman Ürünleri 0,04

Demir ve Demir Dışı 
Metaller

0,04 Otomotiv 1,33

Denizcilik 0,76 Otomotiv Tasarımı 
ve Mühendislik

0,36

Dökümcülük 0,07 Otomotiv Yan 
Sanayi

0,36

Elektronik 7,24 Perakendecilik 0,04

Enerji 3,17 Petrol ve Petrol 
Ürünleri

0,11

Geri Dönüşüm 0,54 Sağlık 2,88

Gıda Sanayi 2,20 Savunma Sanayi 2,16

Havacılık 0,83 Seramik ve Ref-
rakter

0,36

Hayvancılık 0,43 Tarım 1,37

İklimlendirme 0,18 Tekstil 0,47

İlaç 0,72 Telekomünikasyon 1,08

İmalat Sanayi 0,43 Toprak Sanayi 0,04

İnşaat 0,61 Ulaştırma ve Lojistik 0,32

Kimya 2,09 Yazılım 40,17

Kozmetik ve Temizlik 
Ürünleri

0,22 Diğer 0,29

Madencilik 0,50 Dayanıklı Tüketim 
Malları

0,04

Makine ve Teçhizat 
İmalatı

4,72 Deri ve Deri Ürünleri 0,04

KAYNAK: TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ DERNEĞİ

TEKNOLOJI GELIŞTIRME BÖLGELERINDE FAALIYETTE 
BULUNAN FIRMALARIN SEKTÖREL DAĞILIMI:
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te ortaklığı ve katkısı var. Bazı teknoparklar, kendi bünyelerinde 
birden fazla üniversitenin araştırma ve geliştirme çalışmalarını 
bünyelerinde yer vererek bulunduruyor. Teknoparklarda bula-
nan firmalar, üniversitelerin bütün insan gücünden yararlanabi-
liyorlar ve ortak bir dili konuşmaya başlıyorlar. Ayrıca, Teknoloji 
Transfer Ofislerinin kurulmasına TÜBİTAK’ın destek vermesi, 
üniversite-sanayi arasında ortak dilin oluşması için önemli bir 
ara yüz durumunda.

TEKNOPARKLAR KURULUŞ AŞAMASINDA HANGİ 
SORUNLARI YAŞIYOR?

Üniversite kampüsleri içerisinde teknopark yapılanmasına 
yeterli alan olamayabiliyor. Teknopark alanlarının oluşumunda 
kamu desteği hem maddi, hem de TGB alanlarının genişletil-
mesi konusunda gerekiyor.

2001 yılında Teknoloji Geliştirme Bölge sayısı 2 iken, 2014 
yılına geldiğimizde sayı 59’a yükseldi. Kamunun teknopark-
lara desteğine bakıldığında; Bakanlığın tüm Teknoparklar için 
ayırdığı bütçe, yılda 30 milyon TL’nin üzerinde. Teknoparklar 
başvurular doğrultusunda yaptıkları yatırımlar için, bu destek-
lerden yararlanabiliyor.

İstanbul ve Ankara’daki teknoparkların çoğunda ofis alanları 
mevcut talebe yeterli gelmiyor. Diğer bölgelerdeki teknopark-
larda da kapasitenin büyük bir bölümü kullanılıyor. Ancak 
unutulmaması gereken, teknoparklar ölçek ve yapı ola-
rak birbirinden çok farklı. Ama hepsinin ana hedefleri; 
Ar-Ge projeleriyle Türkiye ekonomisine katkı vermek.

“TEKNOPARKLARIN İÇİNDEN EN AZ 5 DÜNYA 
MARKASI ÇIKARMALIYIZ”

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı ve Boğaziçi Üniversitesi Teknopark 
A.Ş. Genel Müdürü Fatih İlkus, teknoparkların üniver-
sitelerin akademik bilgi birikimlerinin, sanayinin üretim 
becerisi ve deneyimlerinin bir araya geldiği, devletin 
destek ve muafiyetlerinden de yararlanılarak, Ar-Ge 
projelerinin gerçekleştirildiği üsler olduğunu belirterek, 
kaynakların doğru kullanılarak katma değeri yüksek 
ürünlerin gerçekleştirilerek, 2023 yılına kadar en az 5 
dünya markasının yaratılmasının teknoparkların öncelikli 
hedefi olduğunu söyledi. İlkus, “Teknoparklarımızın 
içindeki şirketlerimizden 5 tanesi, 2023 yılına kadar, 
dünya markası çıkarabilmeli. O zaman başarıya daha da 
yaklaşırız” dedi. 

Türkiye gene-
linde 2023 
hedeflerinin 
belirlendiğini 
ve bu bağlam-
da teknopark 
açısından nasıl bir 
gelecek öngörüldü-
ğünü anlatan İlkus, 
şöyle devam etti:

 “2023 hedeflerinin 
gerçekleştirilebilme-
si için önümüzde 
çok uzun ve zorlu 
bir yol mevcut. Bu 
zorlu yolda, bilim 
ve teknolojiye 
hakim, teknolojiyi 
bilinçli kullanan 
ve yeni teknolo-
jiler üretebilen, 
teknolojik geliş-
meleri toplumsal 
ve ekonomik 
faydaya dönüştürme yeteneği kazanmış bir “refah toplumu” 
yaratmak için kullanılacak en etkin stratejik araç bilim ve 
teknolojidir. Türkiye’nin ileri teknoloji ve katma değeri yüksek 
ürünler üretmeden bu hedeflere ulaşması mümkün değil. 
Ulusal Stratejilerimiz dahilinde, kendi teknolojisini üreten ve 
kullanan bir Türkiye olmak için, ülkemizde sunulan AR-GE teş-
vik mekanizmalarından da yararlanarak Türkiye’nin  teknolojik 
birikimine katkıda bulunmak biz teknoparkların asli görevidir.” 

İlkus, Teknoloji Transfer Ofislerinin önümüzdeki dönemde 
üniversite ile sanayi arasındaki işbirliğini güçlendirmede önemli 
bir görev üstleneceğini de belirterek, şunları söyledi:

“Teknoloji Transfer Ofisleri burada kilit noktası olacak.  10 
üniversiteye izin verilmişti, şimdi 10 üniversiteye daha izin 
verildi. Bu, gelişimin hızını arttıracaktır. Öğretim üyelerimizin 
de burada biraz daha bu işin içine çekilmesi, Ar-Ge projelerine 
ağırlık verilmesi lazım. Sadece okulda bilgi öğretme odaklı 
bakılmaması gerekiyor. Yeni düşünce ve buluşların yolu bura-
dan geçiyor.  Havuzda bilgi oluşmalı ki, sanayiye ve üretime 
aktarabilelim. Bilgiyi ekonomiye kazandırmak gerekiyor.”

Teknopark İstanbul, ODTÜ,  Bilkent, İTÜ ve Hacettepe 
Teknopark arazi büyüklüğü bakımından en büyük ilk 
beş teknoparkımız.  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan-
lığı tarafından gerçekleştirilen Teknoloji Geliştirme 
Bölgeleri (TGB) Performans Endeksi’ne göre ise, ODTÜ 
birinci sırada.  Bilkent Üniversitesi Teknoparkı ikinci, 
İstanbul Teknik Üniversitesi Teknoparkı ise üçüncü 
sırada yer alıyor. Halen mevcut teknoparklarda 27 bin 
224 personel (23.134 Ar&Ge personeli), 6 bin 997 
devam eden Ar-Ge Projesi ve 11 bin 247 tamamlanmış 
Ar-Ge Projesi var. 

TEKNOPARKTA ILK 5

FATİH İLKUS
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SADETTİN İNAN

Türkiye’nin gıda tüketimine yönelik şeker ihtiyacı, şeker 
pancarından üretilen beyaz şeker ile mısırdan yapılan 
nişasta kökenli şeker (NBŞ)’den karşılanıyor. Üre-
tim, kotalar dahilinde belirlenirken, pancar şekerinin 

ortalama 2 milyon 300 bin, NBŞ’nin de Bakanlar Kurulu’nun 
artırımıyla birlikte 310 ila 366 bin ton arasında değişen kotası 
bulunuyor. 

PANCAR ÜLKESİYİZ

Beyaz kristal şeker genellikle evlerde günlük ihtiyaçlarda kulla-
nılırken, NBŞ ise gıdalarda kullanılıyor. NBŞ’nin kotası bulunsa 
da aslında Türkiye bir pancar ülkesi ve şeker sanayisi de şeker 
pancarı üzerine kurgulanmış durumda. Türkiye, şeker pancarı 
üretiminde dünyada sayılı ülkeler arasında bulunuyor ve Rusya, 

ABD, Fransa ve Almanya’dan sonra 5’nci sırada yer alıyor. Bu 
üretim potansiyelinden dolayı şeker pancarı, 250 bine yaklaşan 
çiftçi ile 20 bin şeker çalışanı başta olmak üzere, yan sektör-
lerle birlikte besicisi, taşıyıcısı ve şekerli mamul ihracatçılarıyla 
birlikte 10 milyon ülke insanını doğrudan veya dolaylı yoldan 
ilgilendiriyor. 

EKONOMİYİ TATLANDIRIYOR 

Tarımsal üretimi sanayi ile buluşturan şeker pancarı, ülke eko-
nomisine de yıllık 2,5 – 3 milyar dolar yerli katma değer sağlı-
yor. Çok öğündüğümüz otomotiv sektöründe bile bu miktarda 
bir yerli katma değer üretilemiyor. Şeker pancarı, hayvancılığı 
da destekliyor. Şeker üretimi yanında özellikle hayvancılık için 
önemli bir ihtiyaç olan yem, pancarın şekere dönüştükten son-
raki posasından üretiliyor. Dolayısıyla her şeker fabrikası aynı 
zamanda bir yem fabrikası olarak görülebilir. 

TÜRKİYE’NİN ŞEKER’İ…
ÜLKE EKONOMİSİ, HAYVANCILIĞI VE İSTİHDAMI BAKIMINDAN 
HAYATİ ÖNEM TAŞIYAN ŞEKER SANAYİSİ, ÖZELLEŞTİRME BAŞTA 
OLMAK ÜZERE, NBŞ KOTALARI VE KAYIP/KAÇAK ŞEKERLER GİBİ 
TEMEL SORUNLARLA BOĞUŞUYOR.
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ÖZELLEŞTİRMEDEKİ KAYGI 

Görüleceği üzere şeker sanayisi; 
ülke ekonomisi, hayvancılığı ve 
istihdamı bakımından hayati 
önem taşıyor. Ülkemiz için 
böylesine önemli bir sektör olan 
şeker sanayisi, özelleştirme başta 
olmak üzere, NBŞ kotaları ve 
kayıp/kaçak şekerler gibi temel 
sorunlarla boğuşuyor. Türkiye’de 
25 tanesi kamuya ait olmak üze-
re, toplam 33 tane şeker fabrikası 
bulunuyor. Bu fabrikalardan 3 
tanesi özel şirket, 5 fabrikada 
kooperatifler eliyle işletiliyor.

Kamunun elinde bulunan ve 
TÜRKŞEKER çatısı altında üreti-
mini sürdüren 25 şeker fabrikası, 
2001 yılından buyana özelleş-
tirme kapsamında bulunuyor. 
Portföyler halinde satışa çıkarılan 
fabrikaların 2009 yılında yapılan 
ihalesi Danıştay tarafından, 2011 yılındaki ihalesi de Özelleştir-
me Yüksek Kurulu tarafından iptal edilmişti. 

Peki, uzun bir süredir özelleştirme kapsamında bulunmasına 
rağmen bu fabrikalar neden özelleştirilemedi? Mevcut özel-
leştirme modeli ile fabrikalarda üretim sürdürülebilir mi? Bu 
soruların cevabı sektörün geleceği açısından önem taşıyor. 

Öncelikle fabrikaların bugüne kadar özelleştirilememesi, 
uygulanan özelleştirme modelinden kaynaklanıyor, bunu be-
lirtmemiz gerekiyor. Çünkü pancar üreticisini ve şeker işçisini 
dışlayan bugünkü özelleştirme modeli ile fabrikalarda üretimin 
sekteye uğrayacağına dair ciddi bir kaygı bulunuyor. 2009’daki 
satış ihalesi Danıştay tarafından bu gerekçe ile iptal edilirken, 
bütün sürecin tamamlanmasına rağmen, 2011 yılındaki ihale-
nin de Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından iptal edilmesin-
de, yine bu kaygının ön plana çıktığını görüyoruz. 

DÜNYA, ÜRETİCİ İLE ÇALIŞIYOR 

Peki, mevcut hali ile üretimlerini sürdürmeleri mümkün görün-
meyen kamu fabrikaları için ne yapılmalı? Bu sorunun cevabını 
da dünyadaki uygulamalarda aramamız gerekiyor. Bu açıdan 
bakıldığında, Türkiye gibi şeker pancarı üretiminde söz sahibi 
olan ABD başta olmak üzere, Almanya, Fransa ve Polonya’da 
sektörün tamamen ‘üretici’ modeli üzerine kurgulandığını 
görüyoruz. Bu ülkelerde şeker sanayisi, devlet eliyle destekle-
nirken en fazla korunan sektörlerin başında geliyor. Hatta özel 
kişi ve şirketlerin eline bırakılamayacak kadar stratejik bir değer 
veriliyor. Bundan dolayı da sektörde özel sektör hâkimiyetini 
göremiyoruz. Örneğin ABD’de sektör, tamamen pancar üretici-
leri kooperatifleri tarafından işletilirken, AB’de ise toplam şeker 
üretiminin yüzde 75’i üreticiler kanalıyla yapılıyor. Fransa’da 
yüzde 80.6, Almanya’da yüzde 78.2, Avusturya’da yüzde 71.7 
ve Hollanda’da ise sektörün tamamı üretici kuruluşlarına ait. 
Diğer yandan, Polonya hükümeti, şeker sektörünün özelleşti-
rilmesinde, ülkede ilk defa uygulanan bir model ortaya koyarak 
alınan yasal düzenlemeyle fabrika hisselerinin pancar üreticileri 
ve fabrika çalışanlarına arz edilmesini sağladı. 

Burada neden sorusunu sormamız gerekiyor? Çünkü liberal 
ekonominin en büyük uygulayıcısı ve savunucusu olan ABD’de 
bile sektör, özel sektöre tamamen kapatılmış durumda. Bunun 
nedenini de pancarın doğal yapısında aramamız gerekiyor. 
Bilindiği üzere şeker üretimi; şeker pancarı, üretici, çiftçi ile 

birlikte organize edilen bir sanayi 
faaliyeti olduğu için bir yönü ile tarla-
daki tarımsal faaliyete, diğer yönüyle 
de ağır sanayiye dayanıyor. Ondan 
dolayı ikisini birbirinden ayırmak 
mümkün değil. Bu organik bağ, şe-
ker fabrikalarının çiftçiler tarafından 
kooperatif şeklinde örgütlenmesini 
de zorunlu kılıyor. Kooperatif şeklinde 
işletilmeyen şeker fabrikalarında 
üretici, çiftçi ekonomik ve teknik bağ 
nedeniyle şeker fabrikasının fiyat 
ve alım politikalarına bağlı kalarak 
haksız bir çıkar ilişkisinde kalabiliyor. 
İşte bundan dolayı ABD, Hollanda, 
Fransa ve Polonya gibi ülkeler, şeker 
üretimini kooperatifler aracılığıyla 
gerçekleştiriyor. Türkiye’de de kamu-
nun elinde bulunan şeker fabrikala-
rının bu model üzerinden yapılandı-
rılması gerekiyor. Düz bir mantıkla, 
dünyadan farklı olarak bu fabrikaların 
satılması durumunda, bunun Türki-
ye’ye faturası ağır olacak. 

STRATEJİK RAPOR NEDEN DİKKATE ALINMADI? 

Aslında Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, ‘üretici modeline’ 
yabancı değil. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın, sektördeki 
özelleştirmelerin yol haritasını belirlemek için, 2004 yılında 
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş, Rabo İnternational Advi-
sory Services BV ve ED&F MAN Sugar Limited’e hazırlattığı 
‘Stratejik Raporu’nda, ‘üretici modeli’ne önemle vurgu yapıla-
rak fabrikaların bu modelle özelleştirilmesinin ülkenin yararına 

HABER ANALİZ

AĞUSTOS 2014

  

ÜLKELER US$ / KG TL / KG
Fransa 1,92 4,03

İngiltere 1,21 2,54

İsveç 1,56 3,28

Türkiye 1,50 3,15

Hollanda 1,08 2,27

Almanya 1,59 3,34

ABD 1,17 2,46

Avusturya 1,59 3,34

Almanya 1,59 3,34

Not: LMC International Ltd, Haziran 2009 

1 US$ = 2,13 TL  (04.08.2014)

BAZI ÜLKELERDE PERAKENDE ŞEKER 
SATIŞ FIYATLARI
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olacağı belirtil-
mişti. “Çiftçi-
lerin doğrudan 
katılımının şeker 
pancarı işleme 
endüstrisinin 
sürdürülebilirliği-
ni sağlayabilecek 
olması nede-
niyle kooperatif 
seçeneğinin 
düşünülmesi 
uygundur” öne-
risinin yapıldığı 
raporda, varlık 
satışı modelinin 
de piyasa den-
gelerini bozacağı 
uyarısında bulu-
nularak, şunlar 
kaydedilmişti:

“Özelleştirme 
sonrası üreticiler, 

kaçınılmaz olarak, şartlar oluştuğu anda satabildikleri kadar 
fazla satmaya çalışacaklarından iç piyasada önemli bozulmalar 
olacaktır. Bu, iç piyasadaki arz ve fiyatta periyodik değişkenlik 
(oynaklık) anlamına gelecektir.”

Ancak ne gariptir; ‘Stratejik Rapor’ siyasilerin ve kamuoyunun 
bilgisinden yıllarca saklandığı gibi, 2009 - 2011 yıllarında yapı-
lan ihalelerde de dikkate alınmadı. Özelleştirme İdaresi Başkan-
lığı, ciddi bir kaynak vererek hazırlattığı bu raporun, sektör 
özelleştirmelerinde neden dikkate alınmadığının gerekçesini de 
bugüne kadar açıklamış değil.  

KONYA ŞEKER ÖRNEĞİ 

Üretici modelinin Türkiye’de de önemli bir uygulayıcısı var. 
Konya Şeker, bu modelle büyük yatırımlara imza atarken, 
üreticiyi de destekliyor. 

ÜRETİCİ DIŞLANIRSA, 20 FABRİKA KAPANACAK 

Mevcut durumda şeker fabrikalarının 2015 yılında yapılacak 
seçimlerinin hemen ardından tekrar satışa çıkarılması beklenir-
ken, bu süreçte ‘üretici’ modelinin dikkate alınıp alınmayacağı 
ise bilinmiyor. Ancak üretici modeli dikkate alınmadan varlık 
satışı yöntemiyle fabrikaların özelleştirilmesi durumunda, 
25 şeker fabrikasının 18-20 tanesinin üretimden çekil-
mesine kesin gözle bakılıyor.  

ŞEKER FİYATI ÜZERİNDEN ÖZELLEŞTİRME

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesinde dikkat çeken bir 
diğer konu ise, fabrikaların özelleştirilmesi sürekli olarak 
şeker fiyatları ile birlikte gündeme getiriliyor. Şeker fab-
rikalarının verimli çalışmadığı, bundan dolayı da şeker 
fiyatlarının yüksek olduğu iddia ediliyor. Bundan dolayı 
da bu iddia sahipleri, halkın daha ucuz şeker tüketmesi 
için, fabrikaların özelleştirilmesini savunuyor. Bu iddiayı 
gündeme getirenlerin başında da Maliye Bakanı Meh-
met Şimşek, Şeker Kurumu Başkanı Hüsnü Tekin ve 
Nişasta ve Glikoz Üreticileri Derneği (NÜD) Başkanı Rint 
Akyüz geliyor. 

Şeker fabrikalarının verimli çalışmadığı doğrudur. Ancak 
bu fabrikaların kendi yapısından değil izlenen politikalar-
dan kaynaklanıyor. Özelleştirme kapsamında bulunduğu 

gerekçesiyle hiçbir yatırımın yapılmadığı fabrikalardan verimli 
çalışma beklenemez. Ancak bu olumsuzluklara rağmen, 
Türkiye’de şeker fiyatlarının yüksek olduğu iddiasını, dünyadaki 
rakamlar doğrulamıyor. Perakende fiyatları üzerinden Avrupa 
ülkeleri ile karşılaştırıldığında, Türkiye’deki fiyatların orta sıralar-
da yer aldığı görülüyor.    

AVRUPA’NIN 4 KATI NBŞ, TÜKETİYORUZ

Türkiye’de, şeker pancarı ülkesi olmasına rağmen, halk arasın-
da tatlandırıcılar olarak bilinen nişasta bazlı şekerlere Avru-
pa’dan daha fazla bir kota tanınması dikkat çekiyor. NBŞ’nin 
dünyanın hiçbir yerinde olmadığı gibi yüzde 10 kotası bulunur-
ken, ayrıca bu kota her yıl Bakanlar Kurulu tarafından da yüzde 
50’ye varan oranlarda artırılıyor. NBŞ kotasında yapılan her 
birimlik artış, pancar üretimini o oranda daraltıyor. Türkiye son 
12 yılda NBŞ’ye tanıdığı yüksek kotadan dolayı; 2.5 milyon ton 
kristal şeker üretiminden, 320 bin hektar alanda pancar tarı-
mından vazgeçerek, 4.4 milyar dolarlık katma değerden oldu.

Rakamlar AB ile karşılaştırıldığında, Türkiye’de kotaların ne 
kadar yüksek olduğu daha iyi anlaşılıyor. 480 milyon nüfuslu 
Avrupa Birliği ülkelerinde, 2010 yılında yaklaşık 690 bin 440 
ton NBŞ üretimi gerçekleştirilirken, 70 milyon nüfusa sahip 
Türkiye’de yine aynı dönemde, yaklaşık 406 bin 350 ton NBŞ 
üretildi. Yani Türkiye’de kişi başına 6 kg NBŞ düşerken, 25 AB 
ülkesinde 1,5 kg düşüyor. 

MECLİS’TE BEKLEYEN TEHLİKE 

Sektörün yeniden yapılandırılması için hazırlanan ve 8 Nisan 
2013’te Meclis’e gönderilen yeni Şeker Kanun Tasarısı, sektör-
de birçok değişiklikleri öngörüyor. Tasarıda, şeker pancarının 
önemine vurgu yapılsa da NBŞ’nin daha çok gözetilip kollandı-
ğı görülüyor. Örneğin yüzde 10 NBŞ kotası zaten yüksek bulu-
nurken, tasarıda bu oranın yüzde 15’e çıkarılması öngörülüyor. 
Bununla da kalmayarak pancar üretiminin arzında bir sıkıntı 
olması durumunda, Bakanlar Kurulu’na NBŞ kotalarını sınırsız 
bir şekilde artırma yetkisi getiriliyor. Ancak nedense, aynı arz 
sıkıntısı mısır için düşünülmemiş. Diğer yandan kamuoyundaki 
olumsuz algısından olsa gerek NBŞ, tasarıda ‘Diğer Şekerler’ 
olarak tanımlanıyor. Dikkat çeken bir diğer konu da; Şeker 
Kurumu’nun yerine kurulacak olan Şeker Piyasası Düzenleme 
ve Denetleme Kurumu’nda temsil edilecek olan sektör tem-
silcilerinin belirlenmesinde pancar üreticisinin hiçbir etkinliği 
olmayacak. 



En önemli değerimiz, 
değerlerinizi güvenle taşımak...

www.arkas.com.tr
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DENİZCİLİK SEKTÖRÜNDE, 
NAVLUN AÇIĞI ENDİŞESİ...

ENERJIDEN SONRA EN BÜYÜK DIŞ AÇIK KALEMI 
OLAN NAVLUN AÇIĞI, ÖNLEM ALINMAZSA, 2023 

YILINDA 30 MILYAR DOLARA ULAŞACAK.
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A.BUĞRA TOKMAKOĞLU

Türk denizciliği son yıllarda gerçekleştirilen büyük pro-
jeler ve kat ettiği gelişim ile dikkat çekiyor. Mevzuatta 
son 12 yılda yapılan 450’yi aşan düzenleme, gemi ve 
yat inşa, bakım-tamir alanlarının modernleşmesi, de-

nizcilik alanındaki eğitimin daha nitelikli hale gelmesi, sektörün 
önünün açık olduğu değerlendirmelerini güçlendiriyor. 

Tüm bu olumlu gelişmelere rağmen, Türkiye’nin dış açığında 
enerjiden sonraki en büyük kalem, navlun olarak göze çarpıyor. 
İstatistiklere göre, Türk bayraklı gemilerin taşıma oranı yüzde 
12’lerin altına gerilerken, yaşanan bölgesel siyasi gelişmeler ve 
istikrarsızlıklar, Türk deniz taşımacılığını olumsuz etkiliyor. 

Sektör temsilcileri, denizcilik sektöründeki sorunların çözümü 
için, denizciliğin devlet politikası haline getirilmesini ve sanayi 
sektöründe cari açık verilen alanlara teşvik desteği verilmesini 
talep ediyor.

2023’TE, 30 MİLYAR DOLAR AÇIK

Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Kalkavan, 
Türkiye’nin verdiği en büyük açığın navlunda verildiğinin görül-
düğüne dikkat çekerek, şöyle devam etti:

 “Türk bayraklı gemilerin taşıma oranı, yüz-
de 12’lerin altına indi. Deniz taşımacılığının 
geliştirilmesi ve desteklenmesi gerekiyor. 
2023’de böyle giderse minimum 30 milyar 
dolar navlun açığı vereceğiz. Dolayısıyla, 
sanayi stratejisini cari açık verdiğimiz 
ürünler üzerine yapılacak olan teşvikler 
olarak kurduk. Bugün 9.5 milyon olan ve 
sayısı 32’ye yaklaşan Türk bayraklı filomuz 
var. Son yıllarda inanılmaz başarıya sahibiz. 
Deniz taşımacılığında haksız rekabetle karşı 
karşıyayız. Gemi inşada da haksız rekabet 
şartları devam ediyor. Devletimiz çok müt-
hiş şeyler yaptı. Bunlardan bir tanesi, kredi 
garanti fonu uygulamasıdır ki bu müthiş bir 
uygulama.” 

TÜRK BAYRAKLI GEMİ 
SAYISININ ARTMASI 
LAZIM

Türkiye orijinli malın 
sadece yüzde 12’sinin 
Türk bayraklı gemiler 
tarafından elleçlendiğini 
ifade eden Deniz Ticaret 
Odası (DTO) İzmir Şubesi 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Yusuf Öztürk,  her yıl ve-
rilen navlun açığının ciddi 
boyutlara ulaştığını ve 
2023 yılında bu açığın 30 
milyar dolarlara ulaşaca-
ğını söyledi. Öztürk, şöyle 
devam etti:

‘’Kimse bunun henüz 
farkında olmadığından 
dikkat çekmeye çalışı-
yoruz. Mart ayında DTO 
olarak bir arama konferansı gerçekleştirdik. Orada da dile 
getirdiğimiz gibi Türk bayraklı ve sahipli gemi sayısının artması 
lazım. Kabotaj hattındaki eskimiş gemileri yeni nesil gemilere 
dönüştürmemiz lazım. Açığı bu şekilde kapatabiliriz. 2008 yılın-
daki küresel kriz en fazla konteynır gemilerini olumsuz etkiledi. 
Dünyada gemi yapımı devam ederken, yük miktarı değişmiyor. 
Her şartta birtakım gemiler boşa düşüyor. Dünyada örneklerini 
gördüğümüz, yüzlerce gemiyi yöneten şirketlerin benzerlerini 
Türkiye’de hayata geçirmeliyiz. Böyle bir çalışmayla maliyetleri 
düşürerek navlun açığını azaltabiliriz.” 

SİYASİ GELİŞMELER OLUMSUZ ETKİLEDİ

Transatlantik Denizcilik Yöneticisi Hakkı Deniz  ise son dönem-
de yaşanan siyasi gelişmeler nedeniyle taşımacılık sektörünün 
sıkıntılarının arttığını söyledi. Deniz, “Ağırlıklı olarak Mısır’a 
çalışıyoruz. Ne yük var, ne gidiş, ne de geliş. Gemilerin çoğu 
boşta bekliyor. Akdeniz’de Suriye’de ve Libya’da problemler 
var. Bölgemizde yaşanan siyasi gelişmeler nedeniyle sıkıntılar 

devam ediyor.  Mısır’da 
sistem hala oturmadı. Bu 
durum, Akdeniz’deki taşı-
maları derinden etkiliyor. 
Benzer sorun, Akdeniz’in 
kuzeyinde de yaşanıyor. 
Rusya’dan tahıl çıkışı nede-
niyle, yaşanan hareketlen-
me dışında olumlu bir şey 
söyleyebilmek mümkün 
değil. Yaşanan olumsuzluk-
larda doların dalgalanması-
nın etkisi olabilir. Gemilerin 
birçoğu çok düşük navlun-
lara yük bulmaya çalışıyor. 
Bu yüzden yatıyorlar” diye 
konuştu

YÜKSELİŞ TRENDİNE GİREN DENİZCİLİK 
SEKTÖRÜNDE, SON YILLARIN EN BÜYÜK SORUNU 
NAVLUN AÇIĞI. 

HABER ARAŞTIRMA

METİN KALKAVAN

HAKKI DENİZ

YUSUF ÖZTÜRK
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BUKET GÜVEN

ABD’de yapılan ara seçimlerde, hem Temsilciler Mec-
lisi hem de Senato’da kan kaybeden Başkan Barack 
Obama’yı, Kasım 2016 tarihine kadar zor günler 
bekliyor. Bu kan kaybı nedeniyle, önümüzdeki iki yılı 

‘’Topal Ördek’’ olarak geçirecek olan Obama’nın, Kongre’nin 
daha az rol oynayacağı bir ajanda belirlemesi bekleniyor. Bu 
çerçevede, Obama’nın ABD-AB arasındaki Trans Atlantik 
Ticaret ve İşbirliği Yatırım Ortaklığı Anlaşması’nda (TTİP) nasıl 
bir rota izleyeceği merak konusu. Anlaşmaya dahil olmayı bek-
leyen Ankara’nın bu talebi yerine gelmezse, yıllık kaybı 2,5-3 
milyar dolar civarında olacak.

Türkiye bu kritik dönemde hem Washington hem de Brüksel’e 
“ABD en yakın müttefikimiz iken, AB en önemli ticari partneri-
mizken, Türkiye Gümrük Birliği üyesiyken ve halen tam üyelik 
müzakereleri devam ediyorken, neden TTIP sürecinin dışında 
bırakılıyoruz?” sorusunu soruyor.

ABD’de iki dönem Başkanlık yapan George W. Bush dönemi-
nin temize çekilmesi olarak görülen ve dünyaya barış anlamın-
da umut veren ABD Başkanı Barack Obama, son yapılan ara 
seçimlerde kan kaybetti. Hem Kongre’de hem de Senato’da 
Cumhuriyetçiler Demokratlara üstünlük sağlamayı başardı.

SENATO

ABD Senato’sunda her eyalet 2 senatör ile temsil ediliyor. 
Çoğunluk 51 sandalye ile sağlanıyor ve 100 üyeli Senato’nun 
yaklaşık üçte biri de iki yılda bir yenileniyor.

Senato’nun 100 sandalyesinden 36’sı için yapılan seçimler-
de, Cumhuriyetçiler 23, Demokratlar 12 sandalye kazandı. 
ABD’de Cumhuriyetçiler ile Demokratlar arasındaki yoğun fikir 
ayrılığı ile Obama’ya duyulan tepki, ara seçimlerde sandığa 
net bir biçimde yansıdı.

TEMSİLCİLER MECLİSİ 

ABD’de Temsilciler Meclisi’nin 435 üyesi her iki yılda bir 
seçiliyor. Eyaletlerin nüfusuna göre temsil edildiği Temsilci-
ler Meclisi’nin tamamı yani 435 üyesi için girilen seçimde, 
Cumhuriyetçiler ellerinde bulundurdukları çoğunluğu korudu.  
Cumhuriyetçi Parti, Temsilciler Meclisi’nde 241 sandalye 
kazandı. Demokratlar ise bir önceki seçim 
dönemine göre, gerileyerek 174 sandalye-
de kaldı. Temsilciler Meclisi’nde çoğunlu-
ğu sağlamak için, 218 sandalyeye sahip 
olmak gerekiyor.

OBAMA ÇANTASINI MI TOPLUYOR?

Obama’nın bu başarısızlığı sonrasında 8 
Kasım 2016 ABD Başkanlık Seçimlerin-
de başkan adayları kim olacak soruları 
cevaplarını aramaya başladı. Yapılan seçim 
anketlerinde, Demokratların şu anda en 
öne çıkan adayı, 2 dönem Başkanlık yap-
mış Bill Clinton’ın eşi, eski ABD Dışişleri 
Bakanı Hillary Clinton.

2 yıl boyunca yasamayı elinde bulundu-
racak Cumhuriyetçi Parti’de ise henüz 
bir başkan adayı üzerinde konsensüs 
bulunmuyor. 2012 yılında yapılan Başkan-
lık Seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti’nin 
adayı olan Mitt Romney’in tekrar bu yarışa 
girebileceği konuşuluyor. Mitt Romney’in 
2012 seçimlerindeki Başkan Yardımcısı 
adayı Paul Ryan’ın da ismi, Cumhuriyetçi 
Parti’de öne çıkıyor.

İki ABD Başkanı çıkaran Bush ailesinden, 
Jeb Bush ismi öne çıkan başkan aday-
larından biri. Daha önce 3 kez başkan 
adayı olmak için ön seçimlere girmiş Ron 
Paul’ün oğlu Rand Paul’un da, başkan 
adayı olmak isteyen isimlerden biri olduğu 
konuşuluyor.

TOPAL ÖRDEK,  ABD-AB 
ANLAŞMASI’NDA, ANKARA’YA 
ROL VERECEK Mİ?
TÜRKİYE’NİN 3 MİLYAR DOLARI, OBAMA’NIN ROTASINA BAĞLI.

ANKARA:  ‘’TTIP’İN DIŞINDA OLAMAYIZ, GÜMRÜK BİRLİĞİ’NİN DIŞINDA DA 
KALAMAYIZ’’ 
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TÜRKİYE İÇİN KRİTİK KONU: TTİP

Bush dönemine oranla daha iyi ilişkiler 
kuran Ankara-Washington’un önünde ise 
şimdi önemli bir viraj duruyor. Obama’nın 
ABD-AB arasındaki Trans Atlantik Ticaret 
ve İşbirliği Yatırım Ortaklığı Anlaşması’nda 
(TTİP) nasıl bir yol izleyeceği henüz net 
değil. Ankara ABD’ye de AB’ye de gereken 
mesajları veriyor. Türkiye, AB’ye biraz da tehditkar tutum 
takınıyor ve “Bizi TTİP’e dahil etmezseniz Gümrük Birliği’nden 
çıkarız” derken, Washington Yönetimi’ne de “Bu anlaşma 
dışında bırakılmamız müttefikliğimize yakışmaz” diyor.

ABD MALLARI, TÜRK PAZARINA GÜMRÜKSÜZ 
GİRECEK!

Türkiye’nin AB ile Gümrük Birliği çerçevesinde yaptığı ticaret, 
150 milyar Euro civarında. Yüzde 45’i ihracat, yüzde 55’i ithalat 
olmak üzere bu ilişki dengeli şekilde yürüyor. ABD-AB anlaşırsa, 
ABD’nin malları Türk pazarına sıfır gümrük ile girecek. Bunun 
zararı, Türkiye’nin gayri safi milli hasılasının yüzde 0.3’ü ile 0.4’ü 
arasında. Ticaret kaybı ise 2,5-3 milyar dolar civarında olacak. 
İstihdama olumsuz etkisi de yüzde 11 olarak seyredecek.

TÜRKİYE’NİN EKLENMESİNİ İSTEDİĞİ MADDE

AB ile ABD arasında böyle bir anlaşma imzalanması Türkiye 
açısından büyük bir tehlike olarak değerlendiriliyor. Ankara, 
ABD ve AB’ye derdini anlatmaya çalışıyor. Türkiye’nin tercihi 
ABD ile AB anlaşmasına bir madde konulması ve bu anlaşma-
nın yürürlüğe girdiği tarihte, otomatik olarak “Gümrük Birliği 
ilişkisine giren ülkeler için uygulanır” şeklinde bir ibarenin 
olması.

TÜRKİYE, AB 
SÖZLERİ NEDENİYLE 
ABD İLE İMZALAMAMIŞTI

Aslında Türkiye ile ABD 
arasında serbest ticaret an-
laşmasının imzalanması uzun 
zaman önce gündeme geldi. 

Ancak, Ankara Gümrük Birliği anlaşmasına sadakatini ve hu-
kuki bağlarını dikkate alarak bu anlaşmayı gündeme getirmedi. 
Türkiye Rusya ile de benzer bir anlaşmayı hayata geçirmedi. 
Tüm bunlar yaşanırken, yetkililer şimdi isyan noktasına kadar 
geldi. 

AB-ABD’NİN HEDEFİ 2015 DE İMZALAMAK 

Kaynaklar, AB ile ABD arasındaki bu anlaşmayı “Basit bir 
AB-ABD serbest ticaret anlaşması bağlamında düşünmemek 
lazım. Önemli bir vizyon var. Türkiye’nin bunun içine bir şekilde 
dahil edilmesi gerekiyor” sözleri ile değerlendiriyor. ABD ile AB 
ise dünya ticaretini yeniden şekillendirecek bu anlaşma için el-
lerini çabuk tutuyor. Ekim ayında 7’inci turu yapılan görüşmele-
rin 2015’te bitirilmesi ve 2017’de de uygulanması hedefleniyor.

ASYA EKONOMİLERİ, DIŞARIDA BIRAKILACAK

ABD ile AB arasındaki bu anlaşmanın imzalanması sonrasında 
dünya ticareti dönüşüm geçirecek. Yakın dönemde büyük 
çıkışlar yapan Asya ekonomileri, ABD-AB arasındaki ticarette 
saf dışı bırakılacak. Çin başta olmak üzere, dünya ekonomisi-
nin yeni motorları sayılan Asya ekonomilerinin, şiddetle karşı 
çıktığı TTIP ile ABD-AB ticaretinde, 460 milyar dolarlık bir artış 
öngörülüyor.

HABER ANALİZ

TOPAL ÖRDEK,  ABD-AB 
ANLAŞMASI’NDA, ANKARA’YA 
ROL VERECEK Mİ?

DÜNYA TICARETI YENIDEN 
ŞEKILLENIYOR, ANKARA, ‘‘BEN 
DE VARIM’’ DIYOR.
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İSA YAZAR

Her gün bir yenisi yaşanan iş kazaları, Türkiye’nin bel-
leğinde büyük yaralar açmış durumda. Son 10 yılda, 
yaklaşık 15 bin işçi hayatını kaybetti. 2014 yılı ise iş 
kazaları açısından en kötü yıl oldu. Soma ve Ermenek 

gibi büyük faciaların yaşandığı 11 aylık dönemde, bin 723 işçi 
öldü. Daha çok kar hırsı, taşeronlaşma, kayıt dışı istihdam ve iş 
güvenliği tedbirlerinin yetersizliğinden beslenen iş kazalarında, 
bir türlü kayda değer iyileşme 
sağlanamıyor. İş kazalarındaki 
bu vahim tablo, hükümeti de 
harekete geçirdi. Pek çok ted-
birin yer aldığı bir İş Sağlığı ve 
Güvenliği Paketi hazırlanıyor. 

Yeni pakete göre, çok tehlikeli 
işlerde çalışan 2 milyon 700 
bin işçiye mesleki yeterlilik 
belgesi alma zorunluluğu geti-
riliyor. Ancak, inşaatların kayıt 
dışılığın en yaygın olduğu ve 
pek çok işçinin sigortasız çalıştığı dikkate alındığında, ‘mes-
leki yeterlilik belgesi’ sözünün temenniden öteye gitmesi zor 
görünüyor. 

Meslek liseleri ve üniversitelerin ilgili fakültelerine zorunlu iş 
sağlığı ve güvenliği dersi konacak. Yapı denetim firmaları, iş 

sağlığı ve güvenliği konusunda sorumluluk üstlenecek. İnşaat-
larda şantiye şefine, madenlerde daimi ve teknik nezaretçilere, 
iş güvenliği uzmanı olma şartı getirilecek. 

Paketle, yaptırımlar da artırılıyor. Üç yıl içinde iş kazası ya-
şanmayan çok tehlikeli iş yerlerinde işsizlik sigortası priminin 
işveren payı yüzde 2 yerine, yüzde 1 olarak tahsil edilecek. 

Ölümlü iş kazası yaşanması durumunda ise işsizlik primi yüzde 
3’e çıkarılacak. Redevans süreleri 15 yıldan az olmayacak şekil-

de uzatılacak. Ölümlü iş kazasın-
da kusurlu bulunan işveren, iki 
yıl boyunca kamu ihalelerinden 
men edilecek. Maden ve inşaat 
sektöründe iş sağlığı güvenliği 
teftişleri görüntülü ve fotoğraflı 
olarak yapılacak. Madenlerde 
acil durumlarda çıkışın kolaylıkla 
sağlanması amacıyla fosforlu bir 
hayat hattı kurulacak. 

Uygulanmanın ne zaman baş-
layacağı belirsiz olmakla birlikte 

maden şirketleri, belli bir geçiş süreci içinde işçilerine hayat 
sigortası yaptırmak zorunda olacaklar. Maden sahalarının 
denetiminin bağımsız kuruluşlar tarafından yapılması için dü-
zenleme yapılacak. Madenlerin iki yoldan yer üstüne bağlan-
ması, maden çalışmalarında her aşamanın elektronik ortamda 
kaydedilmesi, yılda 1 olan acil durum plan ve tatbikatlarının 6 

KİMİNDE BİR İŞÇİ ÖLÜYOR, KİMİNDE ÜÇ, BEŞ. BAZEN DE SOMA’DAKİ GİBİ BİR GÜNDE 
YÜZLERCE İŞÇİ HAYATINI KAYBEDİYOR. ANCAK KISA SÜREDE GÜNDEM DEĞİŞİYOR VE 
ÖLEN ÖLDÜĞÜYLE KALIYOR. 

İŞ GÜVENLİĞİ PAKETİ, 

İŞ CİNAYETLERİNE 

ÇARE OLABİLECEK Mİ?

IŞ KAZALARI, UZUN YILLARDIR TÜR-
KIYE’NIN KANAYAN YARASI. SOMA VE 
ERMENEK GIBI BÜYÜK FACIALAR KADAR 
DIKKAT ÇEKMESE DE HER GÜN, ONLAR-
CA KAZA YAŞANIYOR. 



EKONOM 2014 | 23

ayda bir yapılması, ruhsat sahiplerinden toplanan 
harç bedellerinin tek kalemde toplanması, küçük 
işletmelere devlet katkısı konusunda kolaylık sağlan-
ması, ruhsat harçlarının madenin büyüklüğüne göre 
yeniden değerlendirilmesi ve maden işletme ruhsatı 
verirken mali yeterlilik şartı getirilmesi gibi adımlar 
atılacak. 

Bu tedbirlerin iş kazalarını ne derece önleyeceği 
ise belirsiz. İşverene yeni yükümlülükler getiren 
pakette, kamunun sorumluluk almaktan kaçındığı 
görülüyor. İş kazalarının en önemli nedenlerinden 
olan denetim ayağının güçlendirilmesine dönük 
adımlar pakette yer almadı. Paketteki pek çok 
madde ise sahada uygulama imkanı bulunmayan 
adımlardan oluştu. En somut tedbir olarak öne çı-
kan iş kazası durumuna göre, İşsizlik Fonu Priminin 
bir puan artırılması ya da azaltılmasının caydırıcılığı 
da tartışmalı. 1 puanlık prim, aylık 11 TL’ye karşılık 
geliyor. Bu 11 liralık prime hak kazanabilmek için de 
3 yıl iş kazasının yaşanmaması şartı var. 

PAKET İŞTEN ÇIKARMALARI ARTIRABİLİR 

İş kazalarının önüne geçilmesini amaçlayan paketle işverenlere 
yeni yükümlülükler getirilmesi, Soma düzenlemesini hatırlattı. 
Soma’daki maden faciasında 301 kişinin hayatını kaybetmesi-
nin ardından çıkarılan bir yasa ile madenlerde çalışanlara yeni 
haklar sağlandı. Bu yasa ile madencilerin maaşı, asgari ücretin 
iki katına çıkarıldı. Yeraltında çalışan işçiler için yıllık izin süreleri 
4 gün artırıldı. Madenciler için yer altında çalışma süresi de 
haftalık 36, günlük ise 6 saatle sınırlandırıldı. Ancak bu dü-
zenlemeler, uygulamada Ölümlü iş kazalarında ise beklenenin 
tam tersi sonuç verdi. Maden sahipleri, maliyetlerin artmasını 
gerekçe göstererek işçileri işten çıkardı. İlk etapta Zonguldak 
başta olmak üzere, pek çok ilde 5 bin madenci işsiz kaldı. So-
ma’da ise 2831 madenci, maliyetler gerekçe gösterilerek işten 
çıkarıldı. İş Sağlığı ve Güvenliği paketinin de benzer sonuçlar 
doğurma ihtimali bir hayli yüksek. 

UZMAN, MAAŞINI PATRONDAN ALMAYA 

DEVAM EDECEK 

Mevcut İş Sağlığı ve 
Güvenliği Yasası’ndaki en 
önemli sorunlardan biri, iş 
güvenliği uzmanın işyerine 
bağlı olarak çalışması ve 
maaşını o işyerinden alması. 
Yasaya göre uzman, işye-
rinin eksiklerini tespit edip 
bunu işyerine bildirecek ve 
giderilesini sağlayacak. İşve-
renin sorumluluğunu yerine 
getirmemesi halinde ise 
durumu Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı’na rapor 
edecek. Ancak uygulamada, 
hiçbir iş sağlığı ve güvenliği 
uzmanı, maaş aldığı işyerini 
Bakanlığa şikayet edemiyor. 
Bu nedenle, yasadaki iş gü-
venliği uzmanı çalıştırılması 
tedbiri, uygulamada karşılık-
sız kalıyor. Doğrudan denetim için yeterli müfettiş de bulunma-
dığından işyerlerinde tam bir denetimsizlik hali yaşanıyor. Bu 
durum pek çok iş kazasında kendini gösteriyor. Yeni İş Sağlığı 
ve Güvenliği paketinde bu sorunun önüne geçileceği beklentisi 
vardı. Ancak bu konuda herhangi bir adım atılmadı. 

MÜFETTİŞ SAYISI YETERSİZ 

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) normlarına göre Türkiye’de 
denetim elemanı sayısı yetersiz. 12 milyon işçinin çalıştığı 
ülkede iş sağlığı ve güvenliği denetimi yapabilecek müfettiş 
sayısı sadece 266. Müfettiş yardımcısı sayısı ise 315. Toplamda 
denetim yapabilecek yetkinliğe sahip kişi sayısı 581. ILO, sana-
yileşmiş ülkelerde 10 bin kişiye, sanayileşmekte olan ülkelerde 
15 bin kişiye, geçiş ekonomilerinde 20 bin kişiye, az gelişmiş 
ülkelerde ise 40 bin kişiye bir müfettişi yeterli görüyor. 

HABER ANALİZ

HÜKÜMETIN ÖNLEM PAKETININ 
IŞ CINAYETLERINE NE ÖLÇÜDE 
ÇARE OLACAĞI ISE BELIRSIZ.

İş kazalarıyla boğuşan Türkiye, denetimde de 
sınıfta kalmış durumda. Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanlığı’nın verileri, geçen yıl 1,6 milyon 
işyerinden sadece 8 bin 854’ünün denetlendiğini 
ortaya koydu. Yine Bakanlığın verilerine göre,  iş 
sağlığı ve güvenliği yönünden denetlenen iş yeri 
sayısı her yıl azalıyor. Son 10 yıllık dönemde iş 
kazalarının yüzde 70 azaldığı görülüyor. 2005 
yılında 27 bin teftiş yapılırken bu rakam, 2009’da 
19 bine, 2011’de 15 bine, 2012’de 11 bine, 
2013’te  8 bine geriledi. Oysa aynı dönemde,  iş 
yeri sayısı 850 binden 1 milyon 600 bine çıktı. 
Çalışan sayısı da ikiye katlanarak, 12 milyona 
dayandı. Bu durumda teftiş sayısının da art-
ması gerekiyordu. Fakat Çalışma Bakanlığı’nın 
verileri, teftişlerin önemli ölçüde azaldığını ortaya 
koyuyor.

DENETIMSIZLIK, IŞ KAZALARINI TETIKLIYOR
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TAYLAN ERTEN

Bu yazıya başlarken ustamız, Bedii Faik’in (*) “Matbuat 
Basın derkeen… Medya” başlığıyla 2001-2002 yılları 
arasında yayımladığı dört cilt tutan anı dizisini hatırla-
dım. İkinci cildin arka kapağındaki şu paragraf bizim 

mesleğin geçirdiği “başkalaşımı” özetler:

“Matbuat Basın derkeen… Medya Bedii Faik’in yalnız yazı ha-
yatını anlattığı bir anı dizisidir ve Türk gazeteciliğinin altmış yıllık 
geçmişinin, bugüne, medyaya kadar gelip çakılan kaderinin, 
çok renkli bir tablosu gibidir.”

Geçirilen aşamalar tam da 
budur: Matbuat… Basın… Bu 
ikisi kağıt bobinli, mürekkep 
kokulu, teleks şıkırtılı, entertip 
tıkırtılı, rotatif gürültülüdür: 
Elle tutulan, kişiliği hissedilen 
gazeteyi ve tarihsel olarak 
sabit kalem- daktilo aşama-
larında pişirilmiş gazeteciliği 
kucaklar.

Medya ise…

İşte orada durmalıyız.

Bilgisayarlı, sesli, görüntülü, 
şamatalı, şekilsiz, kaygan, 
kaypak, uçuk, kaçık, teknoloji 
şımarığı;  gazeteciyi, gazete-
cilik mesleğini kalem gerçek-
liğinden “dijital” soyutluğa 
dönüştüren; insanın, bireyin, 
hayatın gerçekliğini “geomet-
rik boyutlarından” sıyırarak, 
”şekilsiz” görüntülerle başka-
laştıran bir “iletişim” ortamı…

Gazeteci, bu ortamın “orta-
sında” hakikati arayan kişidir, 
diyeceğim ama… İddialı bir 
cümle olur!

Çünkü, gazetecinin “hakikat 
peşinde” koştuğu zamanların çok ötesindeyiz!  

Çünkü insanın, bireyin, hayatın,  ulusun, ülkenin, vatanın 
“hakikati”  medyanın “magazinle salçalanmış” yıvışıklığında 
kaybolup gitti.

Yerini, siyaset- sermaye egemenlerinin çıkarlarıyla uyumlu 
“hakikat” imalâtına bıraktı.

Bugünün meslek konumlanmasında “kırmızı çizgi” bu noktada 
oluşuyor. Aslında, yalnız bugün değil, geçmişte de mesleği, 
meslek erbabını bölen sınır buydu.

Bunları yazarken,” insaf terazisini” düzgün tutmalıyım. Bir du-
rum tespiti yaptım. Ama durum böyle diye, geçmişte de bugün 
de kalemini “hakikatlere” adamış gazeteci yok, iddiasında 
bulunuyor değilim.

Tam tersine, mesleği bölen “kırmızı çizgi” geçmişe göre çok 
daha güçlü bir farkı vurguluyor:       

Türkiye’nin sürüklendiği yol ayırımındaki saflaşmayı…

Varılan yol ayırımında “Gazeteci kimdir?” sorusunun cevabı 
bence şudur: 

Gazeteci,  ülkeyi, ulusu karanlık bir geleceğe zorlayan siyasi 
iktidar ile “havucunu elinden almakla” tehdit ederek sindirdiği 
sermaye arasındaki gizli, açık ittifakın “kalemşorluğunu” ret 
eden meslek insanıdır.

Ve, bugün mesleğin iktidara teslim olmamış unsurları anayasa 
dışı, yasa dışı her türlü baskıya karşı mücadele edebiliyorlarsa, 
bir üst paragrafta tanımlanan gazeteci kesiminin ve meslek 
örgütlerinin sayesindedir.

Söz örgüte gelmişken “çu-
valdızı” kendimize batırmanın 
zamanıdır.

Burada, siyaset-sermaye 
ittifakına yanlamış “gazeteci” 
tipini bir tarafa bırakıyorum. 
Mesleğin temel ilkelerine 
ihaneti çıkarlarının üstünde 
tutan o gibilerle meselemiz 
yok. Yollarına devam etsinler; 
ediyorlar da… ta ki kalemle-
riyle hizmetine girdikleri siyasi 
iktidarın kodamanları, bunları 
kulaklarından tutup bir tarafa 
silkeleyinceye kadar…  Bu 
tiplere “çuvaldız” batırmaya 
değmez!

“Çuvaldızı”, mesleki örgütlen-
menin önemini, gerekliliğini ve 
değerini anlamayan, önem-
semeyen;  hatta üyesi olduğu 
örgütün semtine uğramayan, 
meslek savunmasına katıl-
mayan gazeteci kesimi hak 
ediyor. 

Örgütsüz veya örgütüne sahip 
çıkmayan gazeteci, özellikle 
1980’li yıllardan itibaren özlük 
haklarını, sendikal özgürlükle-
rini gasp eden patronlara ve 

yüksek ücretlerle bunların adına iş tutan yönetici gazetecilerin 
“ihanetine” karşı savunma imkânlarını tümüyle yitirdi, sıradan-
laştı.

Meslek “medyalaştıkça” gazeteci, siyah beyaz filmlerin 
sonunda perdeden yavaşça uzaklaşan kahramanın siluetine 
dönüştü. Abarttığımı sanmıyorum. Mesleğin ve gazetecinin 
genel vaziyeti bu. Peki ne yapacağız? Olup bitenlere seyirci mi 
kalacağız? İktidarın baskılarına, medya patronlarının iktidarla 
uzlaşma, şirin görünme, ihale devşirme politikaları uğruna 
mesleği, gazeteciliği, gazeteciyi yozlaştırmalarına “eyvallah” mı 
edeceğiz? 

Mesleğin tabiatında değişiklikleri, yenilenmeleri zorunlu kılan 
bir uzun zaman dilimindeyiz. Bireysel veya örgütsel güçle 
etkileyemeyeceğimiz faktörler, etkiler söz konusu. Tamam da, 
bütün bunlar oluyor diye, gazeteciliğin haysiyetinden, onurun-
dan, ağırlığından, aydın sorumluluğundan vaz mı geçeceğiz?  
Cevabınızı duyamadım, ne dediniz?

ADIMIZ ÇIKMIŞ MEDYAYA !

MAKALE
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BAHATTİN GÖNÜLTAŞ

Güney Kore, 1960 ile 1983 yılları arasında Türkiye’ye 
kıyasla daha küçük bir ekonomiye sahip iken bugün, 
Türk ekonomisinin yaklaşık iki kat büyüklüğüne ulaştı. 
Peki, Güney Kore, bunu nasıl başardı?

Bu sayımızda ülkemizi kardeş ülke olarak kabul eden Asya 
kaplanlarından Güney Kore’yi, sizlere tanıtacağız. İlk önce ül-
keyi kısaca tanıyalım. Japonlar, 1910 yılında Kore yarımadasını 
işgal ederek, 1945 yılına kadar koloni olarak kullandılar. II. 
Dünya Savaşı’nda Japonya’nın yenilmesinin ardından Güney 
Kore ABD, Kuzey Kore de SSCB eline geçti.

Takvim yaprakları 25 Haziran 1950’yi gösterdiğinde, Sovyet 
subaylarının kumandasındaki Kuzey Kore birlikleri, yarımada-
nın tamamına komünizmi kabul ettirmek için, Güney Kore’ye 
saldırdı. Bunun üzerine BM, Güney Kore’nin kurtarılması için 
harekete geçti. Türkiye ve Güney Kore arasındaki kardeşlik 
bağı da tam bu tarihte kuruldu. Türkiye, 17 Ekim 1950›de 
General Tahsin Yazıcı komutasında 5 bin 90 kişilik bir tugayla, 
Güney Kore›nin yardımına koştu. Çeşitli görevler alan Türk 
Tugayı, Kore›de 900›den fazla şehit verdi. Yapılan görüşmeler 
neticesinde, 27 Temmuz 1953’te ateşkes imzalandı. 38. paralel 
Güney Kore ile Kuzey Kore arasında sınır kabul edildi.

1960 yılında General Park’ın askeri darbeyle yönetime el koy-
masının ardından, Güney Kore›nin ekonomik anlamda atılım 

GEÇMİŞTE KÜÇÜK BİR EKONOMİ OLAN GÜNEY KORE 
BUGÜN, TÜRK EKONOMİSİNİN YAKLAŞIK 2 KAT 
BÜYÜKLÜĞÜNE ULAŞTI. PEKİ, GÜNEY KORE BUNU 
NASIL BAŞARDI? 

EKONOMİDE 
GÜNEY KORE MUCİZESİ…
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süreci de başlamış oldu. General Park, Güney Korelilerin 
isteği olan ekonomik kalkınmayı başlattı. İhracat odaklı 
hafif sanayi öncülüğündeki sanayileşme, 20 yıl başarılı 
oldu. 1980 yılında tekrar yönetime el koyan General 
Chun, ülkede demokrasiyi askıya aldı, buna karşılık yeni 
yönetim ülkede insanların uzun zamandır dile getirdiği 
serbestleşme (liberalizm) politikalarını başlattı. Bu yeni 
politikalar, yeni bir ekonomik büyümeyi tetikledi ve 
bu 1990’lara kadar devam etti. 1997’de ülke, modern 
tarihinin en büyük ekonomik kriziyle yüz yüze kaldı. 
Bu krizden sonra, demokratik yollarla seçilen devlet 
başkanı DJ Kim ekonomiyi çevirmek için köklü reformlar 
yapmaya başladı. Bu reformlar içinde, kapalı hükümeti 
açık hesap verebilir hale getirme, ülkenin hızla büyüyen 
holdinglerinin sorunları ile çağdışı kalmış finansal sektö-
rünün sorunlarını giderme vardı. 

Bu dönüşüm çok acılı oldu. Birçok Koreli işini kaybetti 
ve işyerlerini kapatmak zorunda kaldı. Fakat bütün bun-
lar, Kore ekonomisine yeni güç kazandırdı ve bu yüzden 
2008 dünya ekonomik krizi ülkeyi fazla etkilemedi. Hatta 
bu krizden Koreli lider şirketler, dünya sanayi üretiminde 
yükselen yıldızlar olarak çıktı.

YÜKSEK TEKNOLOJİYE DAYALI TİCARET, ZEN-
GİNLİĞİN VE ULUSAL GÜVENLİĞİN ANAHTARI 
OLDU

Güney Kore, öğrenme temelli teknoloji (transferi) ve 
sanayileşme politikaları ile kalkınmacı devlet modelini 
uyguladı ve başardı.

Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu (USAK) As-
ya-Pasifik Araştırmaları Merkezi Başkanı Prof. Dr. Selçuk 
Çolakoğlu, ihracata dayalı ekonomik kalkınmada Güney 
Kore modelinin ortaya çıkmasında, 1960’lardaki bir dizi 
özel koşulun etkili olduğunu söyledi.

Bu dönemde, dünyada var olan düşük fiyatlı ve yüksek 
kaliteli ürünlere olan yüksek talebin, Güney Kore’nin 
Japonya’yı başarılı şekilde takip etmesini sağladığını dile 
getiren Çolakoğlu, uygulanan hükümet politikalarıyla bu 
dönemde ücretlerin düşük tutulduğuna işaret etti.

Yüksek teknolojiye dayalı ticaretin, Güney Kore’nin 
zenginliği ve ulusal güvenliğinin anahtarı olarak kabul 
edildiğini ve bu yönde stratejiler geliştirildiğini ifade 
eden Çolakoğlu, ABD’nin de çelik ve ileri teknoloji sek-
törü dışında, müttefiki olan Güney Kore’yi kalkınma yarışında 
başarılı olması için desteklediğini belirtti. 

1990’larda Güney Kore ekonomisinin kendi yapısından kay-
naklanan bir takım sorunlarla karşı karşıya kaldığını ifade eden 
Çolakoğlu, şöyle konuştu:

“Büyük ölçekli devlet teşebbüslerinin hassas finans 
sistemi üzerindeki olumsuzlukları giderilemedi, devlet 
eliyle palazlanan büyük holdinglerdeki profesyonellikten 
uzak aile şirketleri, ekonominin en hassas noktalarından 
birini oluşturdu. Soğuk Savaş sırasında var olan bloklar 
arasındaki rekabetten dolayı Seul›ün dışa kapalı iç 
piyasasına göz yuman gelişmiş ülkeler, son dönemde 
Güney Kore›den, oyunu kurallarına göre oynamasını iste-
meye başladı. 1990’lardan sonra dışarıdan teknoloji trans-
fer etmek zorlaştı, işçi ücretleri yükseldi, kalifiye işgücü 
sıkıntısı baş gösterdi, emlak fiyatları fırladı ve uluslararası 
ortam daha karmaşık hale geldi.

Bu koşullarda, 1997 mali bunalımına gelindi. 1996’da 10 
bin dolar olan kişi başına milli gelir ancak, 2003’te tekrar 
yakalanabildi. Güney Kore, bilgi temelli sanayi politikaları, 
özel sektörün teşvik edilmesi ve özel sektör için iş yapma 
kolaylığı sağlanması gibi adımlar atarak, 1997 Asya krizin-
den sonra ekonomisini yeniden yapılandırmayı başardı.

Başkenti: Seul

Nüfus: 49,039,000 (2014 Tahmini)

Yüzölçümü: 99.920km² (Dünyadaki ülke büyüklüğü : 
109) 
GSYH : 1.2 trilyon dolar (2013)

Para Birimi: Won (KRW)

Büyüme hızı: % 2.8 (2013)

Kişi başına düşen milli gelir: 33200 dolar (2013)

GSMH’nin Sektörel Dağılımı:

• Tarım - % 2.6

• Sanayi - %39.2

• Servis -%58.2

Sanayi Ürünleri: Elektronik, Telekom, otomobil, çelik, 
Gemi yapımı

İşsizlik Oranı: %3.2 (2013)

Hükümet Bütçesi: 

• Gelir   - 296 milyar ABD doları

• Gider   - 287.2 milyar ABD doları (2013)

• Bütçe Açığı - GSYH’nin %0.7

Enflasyon Oranı: %1.1 (2013)

Faiz oranları: %4.5-5.0

Cari denge: 56 milyar ABD (2013)

İhracat: 517 milyar ABD (2013)

İthalat: 520 milyar (2012)

GÜNEY KORE CUMHURIYETI
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“ÖĞRENME TEMELLİ TEKNOLOJİ TRANSFERİ, SA-
NAYİLEŞME POLİTİKALARI, KALKINMACI DEVLET 
MODELİNİ UYGULADI VE BAŞARDI”

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Görevlisi 
Murad Tiryakioğlu da batı kültürü dışında gerçeklesen ilk ba-
şarılı endüstrileşme vakası olarak nitelendirilen Doğu Asya’nın 
iktisadi gelişiminde, Japonya’nın başı çektiğini hatırlattı. Asya 
Kaplanları olarak adlandırılan Güney Kore, Hong Kong, Tayvan 
ve Singapur’un geç kalkınan ülkeler olarak anıldığını kaydetti.

Bu grup içinde ayrışarak öne çıkan Güney Kore’nin, Japonya 
ve ABD ile rekabet edebilecek düzeye eriştiğini ifade eden 
Tiryakioğlu, “Öğrenme temelli teknoloji transferi, sanayileşme 
politikaları ile kalkınmacı devlet modeli uygulandı ve başarı 
yakalandı’’ dedi.

GÜNEY KORE, ORTA GELİR TUZAĞINA YAKALANMADI 

Güney Kore’nin, orta gelir tuzağına yakalanmadan hızlı bir 
gelişme yolu izleyerek ve bunu kalkınmacı devlet politikaları ile 
şekillendirerek, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler için önemli 
bir rol model oluşturduğunu savunan Tiryakioğlu, “Ancak 
Doğu Asya genelinde, Güney Kore 
özelinde uygulanan politikaların 
analizi yapılır ve alınacak dersler 
tespit edilirken, kültürel ve toplum-
sal farklılıkların gözardı edilmemesi 
gerekmektedir’’ diye konuştu.

Tiryakioğlu, ‘’Sonuç olarak, 
Güney Kore, dışa bağımlı olduğu 
dezavantajlı durumu iyi bir öğrencilik 
için fırsat olarak algılamayı başara-
bilmiş ve izlediği ulusal öğrenme 
ve yenilik sistemleri, teknoloji ve 
sanayi politikaları sayesinde dünyanın 
yakından izlediği, dersler çıkardığı ve 
kimilerince de tehdit unsuru olarak 
algıladığı bir öğretmene dönüşmeyi 
başarmıştır” ifadelerini kullandı.

GÜNEY KORE 
KALKINMASINDA 
EĞİTİM, ANAHTAR 
KELİME OLDU

Güney Kore merkezli 
Hankuk Üniversite-
sinden Byoung–Joo 
Kim’de Güney Kore’nin 
2015 yılında nüfusu 50 
milyonun üzerinde ve 
kişi başına düşen milli 
geliri 30 bin dolardan 
fazla olan “30-50 
club”a katılacağını ifade 
ederek, günümüze 
kadar bunu ABD, 
İngiltere, Almanya, 
Fransa, Japonya, ve 
İtalya’dan oluşan altı 
ülkenin başardığını 
kaydetti.

1950’lerdeki Güney 
Kore’nin dünyanın en 
yoksul ülkelerinden 
biri olduğunu ve kişi 
başına düşen milli 

gelirin sadece 40 dolar olduğu düşünüldüğünde, bunun örne-
ğine rastlanılmayacak bir başarı olduğunu ifade eden Byoung, 
yakın zamanda bunu başka bir ülkenin tekrarlamasının şu anda 
gerçekçi görünmediğini söyledi.

Güney Kore’nin bu mucizeyi öncelikle, 1950 yılında Güney 
Kore’yi kominist istilasından korumak için gelen Türkiye gibi 
ülkelerin, istilayı önlemesi sayesinde başardığını kaydetti.  
Byoung,”Türklerin bu paha biçilmez arkadaşlığını asla unutma-
yacağız” dedi.

Savaştan sonra yoksulluk ve açlıktan bıkan Korelilerin 1960 
darbesinden sonra ekonomik kalkınma istediklerini belirten 
Byoung, “dönemin devlet başkanı General Park’ın da kendi 
politik hayatı ve başarısı için aç Güney Korelilerin isteği olan 
ekonomik kalkınmayı başlattı ve bunu başardı” dedi.

General Park’ın ihracat odaklı hafif sanayi öncülüğünde sana-
yileşmenin  20 yıl başarılı olduğunu anlatan Byoung, ‘’Fakat 
1970 sonlarına doğru, General Park’ın ölümüyle bu başarıda 
sona gelindi. Korelilerin 20 yıllık kalkınma stratejisinin değiştir-
me istekleri ağır basmaya devam etti’’ diye konuştu.

Figure 1 Türkiye - Güney Kore Ekonomilerinin Karşılaştırması
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1980 yılında yönetime el koyan General Chun’un ülkede de-
mokrasiyi askıya aldığını, ancak yeni yönetimin ülkede insanla-
rın uzun zamandır dile getirdiği serbestleşme (libarelizm) politi-
kalarını başlattığını anlatan Byoung, şunları kaydetti:

“Bu politikalar yüksek enflasyonu hedef aldı ve hükümetin 
piyasaya müdahale etmesini azalttı. Bu yeni politikalar yeni bir 
ekonomik büyümeyi tetikledi ve bu 1990’lara devam etti. 1997 
ülke modern tarihinin en büyük ekonomik kriziyle yüzyüze kal-
dı. Bu krizden sonra demokratik yollarla seçilen devlet başkanı 
DJ Kim ekonomiyi çevirmek için köklü reformlar yapmaya baş-
ladı. Bu refomlar içinde kapalı hükümeti açık hesap verebilir 
hale getirme, ülkenin hızla büyüyen holdinglerin sorunlarını 
giderme, çağdışı kalmış finansal sektörünün sorunlarını da 
giderme vardı. Koreliler bu reformların gerekli olduğunu 
biliyordular ve desteklediler. Bu 
dönüşüm çok acılı oldu. Birçok 
Koreli işini kaybetti ve işyerlerini 
kapatmak zorunda kaldı. Fakat 
bütün bunlar Kore ekonomisine 
yeni güç kazandırdı ve bu yüz-
den 2008 dünya ekonomik krizi 
ülkeyi fazla etkilemedi. Hatta bu 
krizden Koreli lider şirketler dün-
ya sanayi üretiminde yükselen 
yıldızlar olarak çıktı.

Son 60 yıl içinde Kore ekonomisi 
büyüdü çünkü insanlar refah 
istiyordu. Ekonomi değişik kriz-
lerden geçti ve çeşitli badireler 
atlattı. İnsanların ne istediğini 
bilmesini ve ihtiyaçlarını talep 
etmesini ne sağlar? Bunun 
anahtarı eğitim. Hatta çok yoksul 
zamanlarda bile, Koreli anne-ba-
balar çocuklarının iyi bir eğitim 

almasını istiyorlardı. Onlar eğitimin iyi bir 
gelecek için en iyi araç olacağına inandılar ve 
bu inancın karşılığını aldılar.”

Güney Kore’nin ekonomik kalkınmasıy-
la ilgilenen kişilere, insanların daha fazla 
eğitim talep etmesi için yollar bulmasını 
sağlamalarını öneren Byoung, “Türkiye, 
büyümesi ve kalkınması ile son zamanlarda 
ön plana çıkmaktadır. Türkiye’nin Güney Kore 
gibi eğitime biraz daha ağırlık vererek bu 
büyümesini daha yüksek seviyelere taşıyacağı 
kanısındayım» diye konuştu.

 “GÜNEY KORE MUCİZESİNDEN ÇIKA-
RILACAK ÇOK DERS VAR”

New York State Üniversitesi akademisyen-
lerinden Emre Özsöz, 1960 ile 1983 yılları 
arasında, Türkiye’ye oranla daha küçük bir 
ekonomiye sahip olan hatta birçok açılardan 
Türkiye’nin gerisinde kalan Güney Ko-
re’nin, bugün Türkiye ekonomisinin yaklaşık 2 
kat büyüklüğüne ulaştığının altını çizdi.

Kore’nin bu kıskandıran büyümesindeki en 
önemli etkenlerden birisinin, ülkede 1961 
yılında başa gecen General Park in devreye 
koyduğu akılcı politikalar ve Türkiye’de uygu-
lananlara benzer 5 yıllık kalkınma programları 
olduğunu anlatan Özsöz,  bu programlarda 
özellikle ağırlık verilen konuların ise ekonomik 
alt yapının geliştirilmesi, iş gücü kalitesinin 

arttırılması ve bilim ve teknolojiye fon ayrılarak ülkenin bilim alt 
yapısının hazırlanması olduğunu belirtti.

2011 yılı itibariyle Güney Kore nüfusunda 25–64 yaş grubunun 
yüzde 40 yüksek öğrenim görmüşken, Türkiye için bu oranın  
yüzde 14’te kaldığını belirten Özsöz, şöyle devam etti:

“Aynı yas grubundaki ilköğretim ve lise mezunu oranı ise Türki-
ye için  yüzde 68 ve yüzde 18 iken, Kore de bu oran yüzde 19 
ve  yüzde 41’dir. Nüfusun bu kadar eğitimli olmasında ülkenin 
eğitim için ekonomiden ayırdığı payın yüksekliği önemli role 
sahiptir. 2011 itibariyle Kore ekonomisinin yüzde 8 lik kısmı, 
eğitim harcamaları (devlet ve özel eğitim harcamaları toplamı) 
için ayrılırken, Türkiye’de bu oran  yüzde 3’ü geçmemektedir.

Ülke›nin güney ve batı kıyıları çok girintili ve çıkıntılı ve bir çok 
yarımada ve küçük adalarla çevrili. ülkenin en büyük şehri ve başkenti 
Seul,  Güney Kore, Çin ile Japonya arasında bir köprü olmasına 
rağmen, kendine has bir kültür geliştirmiştir. Ülkenin ekonomideki en 
büyük şehri Seul’dür. Güney Kore’nin genel ticaret alanlarını; elektro-
nik, otomobil üretimi, gemi yapımı, kimyasallar, demir-çelik ve tekstil 
oluşturuyor. Güney Kore’de 200 den fazla üniversite ile 222 yüksek 
okul bulunuyor. 

Güney Kore ticaretinin önemli bir kısmını ABD ve Japonya ile yapıyor. 
Samsung, Hyundai, Kia, Postco, LG ve SK gibi şirketleri ön plana 
çıkıyor. Güney Kore Uluslararası Ticaret Birliği verilerine göre, Güney 
Kore bugün dünyada 71 üründe en fazla pazar payına sahip bir ülke 
konumuna geldi.

Güney Korelilerin en önemli milli yemeği “Kim chi” denilen baharatlı 
bir turşu. Karda ve donda insanı tok tutan ve ısıtan bir besin madde-
si olan bu baharatlı turşu hemen her yemeğin yanında kullanılıyor. 
Güney Koreliler turşuları, kışın donmasın diye toprağa gömüyor. Mi-
neral ve “C” vitamini açısından çok zengin olan bu turşu kışın taze 
sebzenin yerini tutuyor. Korelilerin en önemli sıcak içeceklerini Ging-
seng çayı oluşturuyor. Gingseng çayı, kaynamış suya gingseng tozu, 
bal, çam fıstığı ve kuru hurma katılarak hazırlanır.

GÜNEY KORE, DÜNYADA 71 ÜRÜNDE EN FAZLA PAZAR 
PAYINA SAHIP ÜLKE
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Yüksek teknoloji ve sanayi ürünleri üreten bir ülke olmuştur. 
Kore’nin toplam üretim içerisindeki yüksek teknoloji bazlı 
ürünlerinin oranı 2013’te yüzde 27 ye ulaşmıştır. Bu oran, 
Türkiye’de ancak yüzde 2’dir. Sanayi ürünleri bugün Kore’nin 
toplam ekonomik üretiminin yüzde 30’undan fazlasını oluş-
tururken, Türkiye’de bu oran, 1998 den beri düşmüşve yüzde 
18›in altına gerilemiştir. Bunun başlıca sebebi, Kore’nin AR-GE 
harcamalarına verdiği önemdir. Bugün Kore AR-GE harcama-
ları konusunda orantısal olarak ABD’yi bile geçmiştir: Güney 
Kore yıllık GSMH’sının yaklaşık yüzde 4’e yakın miktarını AR-
GE için harcamaktadır. Bu oran, Amerika Birleşik Devletleri’nde 
sadece yüzde 2,8 civarındadır.”

Özsöz, ülkenin yüksek derecede ürün üretme çeşitliliğine sahip 
olduğunu belirterek, “Dışarı sattığı hiç bir ürün kalemi toplam 
ihracat oranının yüzde 10’unu geçmez. Son yıllarda ekonomist-
ler arasında yaygın olarak kullanılan ekonomik komplekslilik 
endeksi 2012 yılı verilerine göre, Güney Kore 144 ülke arasın-
da, 1,75 lik endeks değeri ile 5. sırada yer almaktadır. Türkiye 
ise ancak 0,6’lik endeks 
değeri ile 41.sırada yer 
alıyor” dedi.

“EKONOMİK GELİŞ-
ME İÇİN SİHİRLİ BİR 
FORMÜL ARAMAK 
GEREKSİZDİR”

Ekonomik gelişme için 
sihirli bir formül arama-
nın gereksiz olduğunu 
ifade eden Özsöz, şöyle 
konuştu:

“Ekonomik gelişmeyi 
sağlayan faktörlerin 
artık neler olduğu 
bilinmektedir. Bunlar-

dan en önemlileri insan kaynaklarının geliştirilmesi, iş gücünün 
eğitilmesi, ekonomik altyapının kuvvetlendirilmesi ve ülkede 
istikrar ortamıdır. Son yüzyıl içerisinde şahit olduğumuz bir çok 
gelişme öyküsü, bu politikaları serbest piyasa koşulları içerisin-
de gerçekleştirebilmiş ülkelerden çıkmıştır.

Türkiye’nin Güney Kore örneğini takip edebilmesi için, yapması 
gereken en önemli şartlardan birinin katma değerli ürün 
üretebilme gücünü arttırabilmesidir. Ucuz iş gücü ile üretimin, 
ekonomik büyüme ve gelir artışı için çok da efektif olmadığı 
gerçeği bugün birçok ekonomist tarafından kabul edilmiştir. 
Güney Kore de bu şekilde yola çıkmış ama eğitim ve bilime 
verdiği değer ile bugün bildiğimiz ulusal markalarını oluştura-
bilmiştir. Yüksek teknoloji ürünleri bugün ihracatta yekun tutan 
ürünlerdir. Güney Kore’nin ekonomisindeki bu ürünlerin yıllık 
payı yüzde 27’ye yakınken, Türkiye’de ise ne yazik ki sadece 
yüzde 2’de kalmaktadır. Türkiye başlamak için ilk önce bu 
oranın nasıl arttıracağını düşünmelidir.” 

Figure 2 Sanayi Üretiminin Ekonomideki Payı
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ARZU YATAR

Kaç meslek vardır işe giderken evdekilerden helallik alı-
nan, göreve değil de ölüme gidermiş gibi hazırlanılan. 
Ülkenin gündemine sadece öldüklerinde, o da birer 
ikişer değil topluca öldüklerinde gelebilen, adlarına 

ağıtlar türküler yakılan “alnı ak, bahtı kara” insanlar. Anladınız 
değil mi kimden söz ettiğimizi. Madenciler!

Orhan Veli’nin “Siyah akar Zonguldak’ın deresi; Yüz karası 
değil, kömür karası. Böyle kazanılır ekmek parası” mısralarıyla 
hafızalarımıza kazıdığı, vatandaşa sıcak yuva sunabilmek için, 
sabah gün ağarmadan madene inen, gün batımında çıkan, 
gün ışığına hasret kalan madenciler, “iş kazaları”nda hayat-
larını kaybetmeye devam ediyor. 2014 yılı içerisinde yaşanan 
Soma ve Ermenek faciaları ile Türkiye’nin gündemine oturan, 
yetkililere “yanan kömür değil biziz” diyerek seslerini duyurma-
ya çalışan madenciler, ölümün kendileri için “fıtrat” olmaktan 
çıkarılmasını istiyor.

Peki, yetkililer son bir yılda yaşanan iş kazalarından ders çıkardı 
mı? Kazaların önüne geçebilmek için gerekli önlemler alındı 
mı? Neler yapıldı veya yapılıyor?

2014’ü akıllardan asla silinmeyecek maden kazaları ile geride 
bırakan Türkiye, iş sağlığı ve güvenliği konusunda 2015’te yeni 
bir sayfa açabilecek mi?

Sorulacak soru çok, peki yanıt bulabilecek miyiz sorularımıza? 
Gelin birlikte bakalım:

SOMA FACİASINDA 301 OCAK SÖNDÜ

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) rakamlarına göre, ölümlü 
iş kazalarında Avrupa birincisi, dünya üçüncüsü olan Türkiye, 
Cumhuriyet tarihinin en çok can kaybı ile sonuçlanan iş ve 
maden kazasını Soma maden ocağında yaşadı.

13 Mayıs 2014 tarihinde, Manisa’nın Soma ilçesinde meyda-
na gelen maden kazasında, 301 işçi hayata gözlerini yumdu. 
Kazanın ardından maden ocağındaki iş sağlığı ve güvenliği 
tedbirlerinin incelenmesi korkunç bir gerçeği ortaya çıkarırken, 
akıllara ise şu soruyu getirdi:

“Bu bir iş kazası mı? Yoksa iş cinayeti mi?”

Yapılan incelemelerde, maden ocağında bir kaza anında 
işçilerin güvenliğini sağlayacak yaşam odalarının bulunmadığı, 
havalandırma sisteminde sorunlar olduğu, kaçış yollarının ve 
kişisel koruyucu donanımlarının yetersiz olduğu tespit edildi.

SOMA VE ERMENEK FACİALARI İLE TÜRKİYE’NİN GÜNDEMİNE OTURAN 
MADENCİLERİN YAŞADIĞI İŞ KAZALARINDAN GEREKLİ DERSLER ÇIKARILDI MI? 
KAZALARIN ÖNÜNE GEÇEBİLMEK İÇİN GEREKLİ ÖNLEMLER ALINDI MI? NELER 
YAPILDI VEYA YAPILIYOR?

2014’Ü AKILLARDAN ASLA SİLİNMEYECEK MADEN KAZALARI İLE GERİDE BIRAKAN 
TÜRKİYE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONUSUNDA 2015’TE YENİ BİR SAYFA 
AÇABİLECEK Mİ?

ALNI AK, BAHTI KARALAR…
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ERDOĞAN’DAN “FITRAT” AÇIKLAMASI

Türkiye’yi yasa boğan kazanın hemen ardından bölgeye giden 
dönemin başbakanı, şimdiki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın sarf ettiği sözler ise hükümetin maden kazalarına 
bakış açısını en çıplak şekliyle ortaya koydu. Erdoğan’ın kazaya 
ilişkin “Literatürde iş kazası denilen bir olay vardır. Bunun 
yapısında fıtratında bunlar var. Hiç kaza olmayacak diye bir şey 
yok” demesi ve 1800’lü yıllarda dünya çapında yaşanan ve 
can kaybı ile sonuçlanan maden kazalarından örnekler vermesi 
kamuoyunun tepkisini çekti.

“FITRAT” İSE TORBA NEDEN!

Soma’da yaşanan kaza ve bunun sonucu olarak tekrar Tür-
kiye’nin gündemine oturan maden işletmelerinde iş sağlığı 
ve güvenliğinin yetersizliği, hükümetin başı tarafından her ne 
kadar “fıtrat” olarak açıklanmaya çalışılsa da madenlerdeki 
yapısal ve teknolojik yetersizlikler ve bu konuda kamuoyunda 
oluşan tepki, hükümeti acil adım atmaya sevk etti.

Facianın yaşandığı 13 Mayıs’tan kısa bir süre sonra 4 Ha-
ziran 2014 tarihinde, Meclis’e maden çalışanlarının özlük, 
mali ve sosyal haklarını düzenleyen bir dizi tedbiri içeren 
bir torba yasa tasarısı sunuldu. 

TASARI 3 AY SONRA YASALAŞTI

Torba tasarı Meclis’te tam 99 gün görüşüldükten sonra, 
10 Eylül 2014 tarihinde yasalaştı.

Yasa ile Soma’daki maden faciasında hayatını kaybeden 
sigortalıların ailelerine bir dizi imkanlar sağlanmasının yanı 
sıra tüm yer altı işçilerini ilgilendiren bazı önemli düzenle-
meler de getirildi.

YASA KAĞITTA KALDI, İKİNCİ ACI GECİKMEDİ

 Daha Soma’da yaşadığı kabusun izlerini silemeyen Türkiye, 
bu kez 28 Ekim 2014 tarihinde Karaman’ın Ermenek ilçesinde 
meydana gelen ve 18 madencinin hayatını kaybettiği kaza 
ile ikinci kez aynı şoku yaşadı. Kazanın torba düzenlemenin 
yasalaşmasının kısa bir süre ardından gerçekleşmesi toplumda 
“yasalar kâğıt üzerinde kalıyor, uygulamaya geçmiyor” algısının 
güçlü bir şekilde oluşmasına yol açtı.

BU KEZ DAHA SERT TEDBİRLER GELİYOR

Soma maden faciası sonrasında meydana gelen Ermenek faci-
asıyla birlikte çalışma hayatında devrim niteliğindeki önlemleri 

hayata geçirmek için düğmeye basıldı.  İş sağlığı ve güvenliği 
Kanunu’nda önemli değişiklikler öngören tasarı TBMM Baş-
kanlığı’na sunuldu. Meclis’te halen görüşmeleri sunulan tasarı 
ile şu düzenlemelerin getirilmesi planlanıyor:

-Üretim veya imalat planlarına, iş programlarına aykırı hareket 
edilerek üretim zorlaması nedeniyle hayati tehlike oluşturacak 
şekilde çalışma biçimleri işin durdurulma sebebi sayılacak. 
İşyerinde durdurulan işlerde izinsiz çalışma yaptıran işveren 
veya işveren vekillerine üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası 
verilecek.

-Çok tehlikeli işlerde çalışan 2 milyon 700 bin çalışana yeterlilik 
belgesi gelecek ve İşçilerin profesyonel olarak yaptıkları işle 
ilgili mesleki formasyonu, sertifikası olacak.

-Yeraltında çalışan maden işçilerinin günlük çalışma süresi 
en çok 7,5 saat, haftalık çalışma süresi ise en çok 37,5 saat 
olacak.

-Şantiye şefi mutlaka iş güvenliği uzmanı olacak. Sertifikaya 
sahip olamayanlar şantiye şefi olamayacaklar.

-Ödül-ceza dengesi getirilecek, iş kazası olmayan iş yerlerini 
ödüllendireceğiz. Örneğin çok tehlikeli iş kategorisindeki bir 
firmada 3 yıl içinde iş kazası yoksa işsizlik primini yüzde 2 değil 
yüzde 1 olarak tahsil edilecek. Ancak ölümlü iş kazası meyda-
na gelen bir iş yerinde yüzde 2 değil yüzde 3 olacak.

-İdari para cezalarına ciddi artışlar gelecek.

-Rödavans süreleri 15 yıldan az olamayacak şekilde ayarlana-
cak.

-Standartlara uygun koruyucu donanım sağlamayan iş yerine 
para cezası uygulanacak.

-Acil durdurma halleri müfettişlerin inisiyatifine bırakılmayacak 
şekilde düzenlenecek.

-  Maden işletmeleri en az iki yoldan yer üzerine bağlanmamış-
sa durdurulacak.

-Ölümlü iş kazasının olduğu işletme yargı cezasının yanı sıra iki 
yıl ihalelerden men edilecek.

-Yeraltı çalışmalarında hazırlanacak programlar en az üç boyut-
lu hale getirilecek.

-Maden havzasında ne oluyorsa elektronik ortama günlük 
olarak işlenecek ve takip edilecek.

-Maden ve inşaat sektöründe iş sağlığı ve güvenliği teftişleri 
görüntülü olarak yapılacak.

- Yılda bir kez yapılan acil durum tatbikatları artık 6 ayda bir 
yapılacak.

HABER ANALİZ

Torba yasanın Cumhurbaşkanı Erdoğan ta-
rafından onaylanmasının hemen ertesi günü 
Zonguldak’ta faaliyet gösteren ve 4 bin 500 
işçinin çalıştığı 22 özel sektör maden işletme-
si üretimi durdurma kararı aldı. İşçileri kapı 
önüne koyan işverenler yasa ile maliyetlerinin 
artacağından şikayet etti. Yasa ile 1 Ocak 
2015’te yürürlüğe girmesi hükme bağlanan 
çift asgari ücret uygulaması nedeniyle mali 
yükümlülükleri artacak olan işvereni gözet-
mek için hükümet yetkilileri yeni bir yasa 
hazırlama sözü daha verdi.

KANUN IŞVERENI KIZDIRDI
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-Acil durumlarda çıkış için “fosforlu hayat hattı” kurulacak.

-Kömür madenlerine yönelik ayrıca bir düzenleme daha yapıla-
cak.

-Ömrü biten maden işletmesinin rehabilitasyonu ve madenlerin 
modernizasyonu sağlanacak.

-Maden işletmeleri çalışanlarına hayat sigortası yapılacak.

-Maden sahalarının denetimi ve faali-
yetleri akredite bağımsız kuruluşların 
izlemesi sağlanacak.

-Küçük işletmelerin birleşmesini teşvik 
edeceğiz.

-Devlet hakkı bedeli dünya maden 
değerlerine göre yeniden belirlenecek

-Ruhsat sahiplerinde değişiş isimlerle 
alınan bedeller sadece “ruhsat bedeli” 
altında toplanacak.

-Ruhsat bedelinin bir kısmının maden 
düzenlemesi için kullanılması sağlana-
cak.

-Devlet üretimi biten madeni rehabilite 
edecek ve işletmeyi borçlandıracak.

-Madende modernizasyon gerekiyor-
sa devlet bunu yapacak ve işletmeyi 
faturalandıracak.

-Maden arama çalışmaları için teşvik 
mekanizmaları oluşturacağız.

-Maden işletme ruhsat talebi sırasında 
mali yeterlilik şartı getirilecek.

-Maden işletme projelerinin içeriğinin 
izlenmesine dair yeni düzenlemeler 
yapılacak.

-Teknik personelin nitelik-
lerinin yükseltilmesi için 
düzenlemeler yapılacak.

2014’ÜN SON DÜZEN-
LEMESİ ILO OLDU

Son olarak da Uluslararası 
Çalışma Örgütü’nün (ILO) 
176 Sayılı Maden İşyerlerin-
de Güvenlik ve Sağlık Söz-
leşmesinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı TBMM Genel 
Kurulu’nda kabul edildi.

Sözleşmeye göre, işveren, 
maden iş yerlerinde güven-
lik ve sağlığa ilişkin risklerin 
ortadan kaldırılması veya 
en aza indirilmesine yönelik 
tedbirler alacak; işçilerin 
güvenli bir ortamda çalışma 
hakkını sağlayacak.

Mümkün olduğu takdirde, 
yer altındaki her çalışma 
mahalli için her biri ayrı bir 
yolla yeryüzüne çıkan iki 
çıkış bulundurulacak.

İşveren, sağlıkla ilgili tehlikelere maruz kalan işçilerin düzenli 
sağlık kontrollerini yaptıracak.

İşçiler, güvenlik ve sağlıkla ilgili endişe teşkil eden bir durum 
oluştuğunda, inceleme ve denetimlerin yapılmasını talep 
edebilecek.

-Madenciler için emeklilik yaşı 55’ten 50’ye düşürüldü. Yıpranma 
hakkıyla emeklilik yaşının 43’e kadar düşebilmesine olanak tanındı.

-Maden ocakları, kanalizasyon ve tünel yapımı gibi yeraltında 
yapılan işlerde çalışan sigortalıların, bu işlerde fiilen çalışmadıkları 
ücretli izin, yıllık izin, eğitim ve kurs, iş öncesi ve sonrası hazırlık 
süreleri ile resmi tatil günleri de fiili hizmet süresi zammı kapsamın-
da olması kararlaştırıldı.

-Yer altında günlük azami çalışma süresi 6 saat, haftalık 36 saat 
oldu. Bu süreyi aşan çalışma ücreti saat başına düşen miktarın 
yüzde 100 artırılmasıyla ödenecek.

-Linyit ve taşkömürü madeni çalışanlarına asgari ücretin 2 katından 
az maaş verilmemesi kararlaştırıldı. Maden işlerinde çalışma saatleri 
konusunda kanunla yapılan değişikliğin 1 Ocak 2015’te yürürlüğe 
girmesi hükmü getirildi.

-Yer altı işlerinde çalışan işçiler için kıdem şartı kaldırıldı. Yeraltı işle-
rinde bir gün dahi çalışanlar kıdem tazminatından yararlanabilecek.

MADENCILER IÇIN TORBA YASADA NELER VAR? 
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HABER GÜNCEL

KENAN BAŞ

Antalya’da yüzlerce hektar bereketli tarım alanı imara 
açıldı. Kentin verimli tarım toprakları, inşaat, çarpık 
kentleşme ve turizm kurbanı oluyor. 

Antalya Ticaret Borsası’nın (ATB) yaptığı araştırmada, 
Türkiye’de ‘tarımın başkenti’ olarak kabul edilen Antalya’da 
son 10 yılda, 267 bin 469 dekar tarım toprağının ranta kurban 
gittiği ortaya çıktı.

20 milyon dekar yüzölçümüne sahip kentin topraklarının yüzde 
25’ini, tarım alanları oluşturuyor. Antalya’da yaklaşık 4 milyon 
dekar tarım alanı bulunuyor. Bunun da aşağı yukarı 200 bin 
dekarını, örtü altı üretim yapılan seralar, geri kalanını ise açık 
tarlalar ve bahçeler oluşturuyor. Tarımsal gayri safi milli hasılaya 
en çok katkı yapan illerden olmasına rağmen, Antalya’da tarım 
alanlarının fazla geniş olmadığı ortada. Az olan tarım toprakları 
yapılaşma tehdidi altında. 1980’de 750 binin altında olan il 
nüfusu, aradan geçen 35 senede, 2,2 milyon sınırına dayandı. 
Bu da artan nüfusun barınacağı konut ihtiyacına yol açtı. İnsan-
ların barınma ihtiyacını karşılayacak konutlar tarım alanlarına 
inşa edildi. Türkiye’de tarım alanlarının en fazla zarar gördüğü, 
en çok kaybolduğu illerden birisi olan Antalya’da, 1980 ile 
2000 arasındaki 20 yıllık süreçte sadece şehir merkezinde 150 
bin dekarlık alan, tarım dışı amaçlarla kullanılmak üzere elden 
çıkarılarak imara açıldı. 2000 yılından sonra yapılan imar plan-
larıyla bu rakam katlanarak arttı. Tarım alanları kent merkezinde 
konut, ilçelerde ise otel ve yazlık yapımı için kullanıldı.

SON 10 YILDA KATLANDI

Antalya’nın 2004’te 3 milyon 913 bin 750 dekar olan toplam 
tarım arazisi miktarı aradan geçen 10 yılda, 3 milyon 646 
bin 280 dekara geriledi. Verimli tarım topraklarındaki kayıp 
miktarı, 341 bin 455 dekar olarak gerçekleşti. Antalya’nın 
tarım topraklarını kaybetmesindeki başlıca neden, verimli 
arazilerin imara açılması oldu. Bunu, plansız ve çarpık 
kentleşme takip etti. Yanlış tarım politikalarının yanı sıra, ara-
zilerin miras yoluyla bölünmesi kaybı hızlandırdı. Antalya’da 
hızla gelişen turizme bağlı olarak birbiri ardına yükselen 
konaklama tesisleri de kayıptaki bir başka neden. Toplam 19 
ilçesi bulunan Antalya’da, 2004-2014 arasında, 15 ilçenin 
tarım toprakları azaldı. En büyük kayıp, 94 bin 575 dekarla 
Manavgat’ta gerçekleşti. 

RAKAMLAR ÜRKÜTÜCÜ

Üzerinde konut ya da otellerin yükseldiği alanın büyüklüğü, 
ülkenin örtü altı üretim üssü konumundaki Antalya›nın 
toplam sera alanının 200 bin dekar olduğu dikkate 
alındığında daha net anlaşılıyor. 

Ziraat Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Vahap 
Tuncer, kaybolan arazilerin sera ya da narenciye bahçesi gibi 
birinci sınıf tarım toprakları olduğunu söyledi. Antalya’nın 
tarımsal üretimiyle ekonomiye yıllık 7 milyar lira katkı sağla-
dığını belirten Tuncer, bu topraklar kaybedilmemiş olsaydı, 
yıllık 2-3 milyar lira daha tarımsal üretim yapılabileceğine 
dikkat çekti. 

Antalya’nın verimli tarım topraklarının kaybolmasıyla milyar-
larca liralık ekonomik kayba uğradığına dikkat çeken Tuncer, 
yok edilen tarım alanlarının ağırlıklı olarak kent merkezi ile sahil 
ilçelerinde olduğuna değinerek, “Manzara sevdasına tarım 
arazilerini kurban ettik.” dedi.

AÇ KALMAK İSTEMİYORSAK!

Antalya’da tarım yapılabilir arazi miktarının yüzde 18 olduğunu 
söyleyen ATB Başkanı Ali Çandır, bundan sonra dünyada tüm 
sorunların temelinde gıda ve suya erişimin yer alacağına dikkat 
çekerek, “Topraklarımız olmadan beslenme politikalarını oluş-
turamayacağımız gibi, toplumumuzun besin ihtiyacının karşı-
lanmasını da tehlikeye atmış oluyoruz. Bu durum günümüzde 
kendini sadece fiyatlar düzeyinde belli ediyorken, gelecek 
kuşaklarımızı durumun böyle devam etmesi halinde büyük bir 
tehlikeyle baş başa bırakmış olacağız.” dedi.

Tarımın stratejik öneme sahip olduğunu ve çevremizde yaşa-
nan olaylar nedeniyle her geçen gün daha fazla insan tarafın-
dan bunun farkına varıldığını ifade eden Çandır, şunları söyledi: 

“Gelecekte açlık ve kıtlıkla karşılaşmak ve kötü duruma 
düşmek istemiyorsak şimdiden önlemlerimizi almalıyız. Tarım 
alanlarının giderek azaldığı bir çevrede kır-kent arasındaki yapı 
sosyolojik açıdan büyük çöküntülere sebep olurken çevre, 
doğal yaşam, ekolojik denge ve biyolojik çeşitlilik üzerine 
olumsuz yansıyacak ve zarar vermeye devam edecek. Bugünü 
yaşarken, yarını planlamalıyız. Dünyanın sadece bizim kontrolü-
müzde olmadığını, gelecek kuşaklara da yaşama ve planlama 
hakkı tanımamız gerektiğini unutmamalıyız. Devlet politikalarını 
ve planlarını oluştururken, tarım topraklarının önemini aklımızın 
bir köşesinde tutabilirsek, aslında neler yapmamız ve yapma-
mamız gerektiğini vicdanen herkes kendisine söyleyecektir.”

BEREKETLİ TARIM TOPRAKLARI,

RANT KURBANI…

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) verilerine göre, 
şehirde 50 bin konut fazlası bulunuyor. Buna rağmen 
kentte, her gün tarım toprakları imara ve yapılaşmaya 
açılıyor. Bunun son örneklerinden biri bin 481 futbol 
sahası büyüklüğündeki Kırcami Bölgesi. Bölge, geçti-
ğimiz ay belediye meclislerinin aldığı kararlarla imara 
açıldı. Buna benzer bir başka örnek ise Batı Çevre 
Yolu’nda yaşandı. 7 kilometre uzunluğundaki yolun 
tamamlanması geren 1,8 kilometrelik bölümü için 160 
dekar geçtiğimiz kasım ayında imara açıldı. Nar ve por-
takal bahçeleriyle dolu alanda yeni konutlar ve ticaret 
alanları yükselecek. İçinden çıkılmaz hal alan Antalya 
trafiğini bir nebze olsun rahatlatmak için yapımı gerekli 
olan yolun tamamlanması için, 11,2 hektarlık alanda 
12 milyon lira karşılığında kamulaştırma yapmak yeterli 
olmasına karşın tercih edilmemesinin ardındaki tek 
neden ise siyasilerin seçimler öncesinde vatandaşa 
imar sözü vermiş olması.

KONUT FAZLASI VAR AMA...
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MURAT DEMİRCAN

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından, inovatif 
çalışmaların ihracatla buluşması amacıyla, bu yıl 3. kez 
düzenlenen Türkiye İnovasyon Haftası, 2014 yılında 
tüm Anadolu’yu sardı. 

İlk iki yıl sadece İstanbul’da gerçekleştirilen Türkiye İnovasyon 
Haftası, 2014 yılında İzmir, Ankara, Gaziantep ve İstanbul’da 
düzenlendi. 2013 yılında Ankara ve İzmir’de Türkiye İnovas-
yon Haftası tanıtım toplantıları düzenleyen Türkiye İhracatçılar 
Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi’ye, İzmirli ve Ankaralı 
akademisyen, ihracatçı ve sanayiciler, etkinliklerin Anadolu’ya 
yayılması talebini iletmişti. 

Anadolu’daki akademisyen, ihracatçı ve sanayicilerin talebine 
“evet” diyen TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, 2014 yılında 
Türkiye İnovasyon Haftası’nın ilk etkinliğini 28-29 Mayıs 2014 
tarihlerinde İzmir’de gerçekleştirdi. 

İnovasyon kültürünü Anadolu’ya yaymak amacıyla, Ekonomi 
Bakanlığı’nın katkılarıyla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve 
Ege İhracatçı Birlikleri organizasyonuyla düzenlenen Türkiye 
İnovasyon Haftası 2014 İzmir etkinliğine, Türk Ekonomi Banka-
sı (TEB), Arçelik, Türk Hava Yolları (THY), İzmir Kalkınma Ajansı 
(İZKA) ve İzmir Büyükşehir Belediyesi çözüm ortağı olarak des-
tek verdi. Organizasyona; Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, TİM 
Başkanı Mehmet Büyükekşi, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör 
Başkanı Sabri Ünlütürk’ün yanı sıra, İzmir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Aziz Kocaoğlu,  Birlik başkanları, Ege Bölgesi’nde 
bulunan üniversiteler, organize sanayi bölgeleri, teknoparklar, 
ar-ge merkezleri, üst düzey şirketlerin CEO’ları katıldı.

Türkiye İnovasyon Haftası İzmir etkinliğinde; İzmirli gençlere 
seslenen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, “Hayal etmekten 
korkmayın. Kavun karpuz kabuklarından oyuncaklar yapan ‘yır-
tık donlu’ bu çocuk hayal gücüyle bu noktalara geldi” diyerek, 
kendi başarısını özetliyordu. 

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi ise, 
“İnovasyon haftasını Anadolu’ya yaymak istedik. ‘eski köye 
yeni adet getirecek’ gençlerimiz her kentte var. İlk kıvılcımı 
İzmir’den yaktık” dedi. 

İZMİR’DE NELER OLDU?

İki gün süren ve yaklaşık 5 bin katılımcının takip ettiği etkinlik-
te; Ege Bölgesi’ndeki üniversiteler, Ar-Ge merkezleri stantların-
da inovatif çalışmalarını tanıtma fırsatı bulurken, Ege İhracatçı 
Birlikleri ve Denizli İhracatçılar Birliği’nin yaptığı tasarım 
yarışmalarında ve Gıda Ar-Ge Proje Pazarı’nda başarılı olan 
projelerde tanıtıldı. 

Etkinliğin ilk gününde Bilim ve Teknoloji, İnovasyon ve Tasarım 
konuları işlendi. İlk konuşmacı, İnsan Gen Haritası Projesi 
üzerine çalışmalar yürüten; alzheimer, astım, parkinson gibi 
hastalıklar için tedaviler geliştiren Signum Biosciences’ın kuru-
cu CEO’su Dr. Gregory Stock oldu. Ardından İş İnovasyonunun 
tanınan isimlerinden 60’dan fazla ülkede seminer ve konferans-
lar vermiş Rowan Gibson deneyimlerini paylaştı. Tasarım ala-
nında gerçekleştirilen panele ise Endüstriyel & Mimari tasarım 
alanında Çağdaş mimaride Türkiye’nin önde gelen isimlerinden 
Melkan Gürsel Tabanlıoğlu konuşması ile başlandı. Ardından 
tasarımda başarılı işlere imza atan Bora Aksu ve Deniz Karaşa-
hin etkinlikte yer aldı.

Etkinliğin ikinci gününde; Kobilerde İnovasyon konu başlığıyla 
ilk konuşmacı İrlanda’dan Gearoid Mooney oldu. Ardından 
Türk İş Dünyası panelinde Hüsnü Özyeğin, Ali Kibar, Varol Civil, 
Osman Okyay, Tülin Karabük, Perihan İnci, Ekber Onuk ve 
Ahmet Olmuştur deneyimlerini paylaştı. 

BAŞKENT, GEZEGEN KAŞİFLERİ VE MUCİTLERLE 
BULUŞTU 

İnovasyon kültürünü Anadolu’ya yaymak amacıyla düzenlenen 
Türkiye İnovasyon Haftası Ankara etkinliği 20-21 Ekim 2014 
tarihleri arasında, Ankara Milli Eğitim Şura Salonu’nda yapıldı. 

İNOVASYON ATEŞİ, ANADOLU’YU SARDI
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NASA Jet Propulsion Laboratuvarı Başkanı ve “ge-
zegen kaşifi” olarak tanınan Charles Elachi tarafın-
dan yapılan sunum büyük ilgi gördü. Özellikle Mars 
yüzeyine yönelik çalışmalarını anlatan Elachi, bugün 
insanların cep telefonlarında kullandıkları basit kamera 
sistemlerinin bile inovasyon çalışmaları sonucu ortaya 
çıktığını hatırlattı. Yeni geliştirdikleri bir radar sistemi 
ile yerkabuğu hareketlerini deprem öncesi ve sonrası 
tespit edebildiklerini açıklayan Elachi, “Bu inovatif 
gelişme özellikle Türkiye gibi deprem ülkeleri için çok 
önemli” dedi.

GAZİANTEP İNOVASYON HAFTASI KATILIM 
REKORU KIRDI 

5-7 Kasım 2014 tarihlerinde, Gaziantep Şehit Kamil 
Kültür Merkezi’nde düzenlenen Türkiye İnovasyon 
Haftası Gaziantep etkinliği, yaklaşık 7 bin kişilik katılı-
mıyla, İnovasyon Haftası Anadolu turlarında en yüksek 
katılımcı sayısına ulaştı.

TİH Gaziantep etkinliğinde en yoğun ilgiyi insan benze-
ri robotlar üzerine çalışmalar yapan ve “Robotların Da 
Vinci’si” olarak tanımlanan Prof. Dr. Dennis Hong ve 
Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali Koç gördü. 

Hong,“İnsan gibi hareket edebilen robotlar yapmak, 
bilimkurgu filmlerindeki kadar kolay değil. Felaketlere 
müdahale eden robotlar üzerinde çalışıyoruz” derken, 
gençlere inovasyona bakış açısı konusunda bir konuş-
ma yapan Koç,“ Ana gündem inovasyon ve teknoloji 
olmalı. İnovasyonu geliştirecek gerekli iklim hazırlan-
malı” dedi.  Koç, orta gelir tuzağına da dikkat çekerek, 
“Teknolojiyi en iyi kullanan, yarışı en önde bitiriyor. Biz 
ilerliyoruz ama dünya bizden hızlı olunca bir anlamı 
olmuyor” diye konuştu.

BÜYÜEKŞİ:“İHRACAT DA İNOVASYONLA BAM-
BU GİBİ ANİDEN BÜYÜYECEK”

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından Ekonomi 
Bakanlığı desteğinde Arçelik, Sabancı Holding, Türk 
Ekonomi Bankası (TEB) ve Türk Hava Yolları (THY) 
stratejik ortaklığında düzenlenen, 3. Türkiye İnovas-
yon Haftası,  4-6 Aralık 2014 tarihlerinde, İstanbul Lütfi Kırdar 
Kongre Merkezi’nde yapıldı. 

Türkiye’nin son iki yılda Küresel İnovasyon Endeksi’nde, 143 
ülke arasında, 20 basamak birden sıçrayarak 54.sıraya yüksel-
diğini anlatan TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, TİM’in inovas-
yon konusunda yürüttüğü projelerin sonuç vermeye başladığı-
nı belirterek, “60 bin ihracatçı olarak bambu ağaçları gibi yıllar 
sonra ama birdenbire açacağız. Türkiye’ye ektiğimiz inovasyon 

tohumları daha da 
yeşerecek, çiçek 
açacak. İnovas-
yon sayesinde 
eğitimde, nitelikli 
istihdamda, sana-
yide ve ihracatta 
Türkiye’yi en üst 
seviyelere çıkaraca-
ğız.” diye seslendi. 

Türkiye İnovasyon 
Haftası’nın ikinci 
gün açılışına katılan 
Başbakan Ahmet 
Davutoğlu, “İno-
vasyon kelimesi 

yerine Türkçe‘uygulamalı yenilik’ kavramını kullanabiliriz” dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, “ Ülkemiz, üreten ülke aşa-
masından tasarlayan ülke aşamasına geçiş dönemindedir” diye 
konuştu.

İnovasyon Haftası kapsamında; Ar-Ge, Tasarım, Marka ve Gi-
rişim Liderleri gibi alanlarda toplam 13 ödül Başbakan Ahmet 
Davutoğlu tarafından verildi.

“ZİHNİ SİNİR PROJELERİ İNOVASYONUN İLK ADIMI”

Türkiye İnovasyon Haftası’nın üçüncü gününde Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan katılımcılara hitap etti ve konuş-
masında, yüksek teknolojili üretimin önemine değindi.  “İşin 
kendisini yaparken sergilediğimiz beceriyi, işi sisteme dökerken 
de gerçekleştirmeliyiz” diye konuşan Erdoğan, format ve 
sistemlere uygun çalışma becerilerinin firmalara kazandırılması 
gerektiğini ifade etti. Bu bağlamda, TİM tarafından düzenlenen 
İnovaLİG’in önemine vurgu yapan Erdoğan, “İnovasyon ve 
inovasyona dayalı üretim bizim olmazsa olmazımız olmalı. Mal 
ve hizmetlerin tasarlanması ve ticarileşmesi konusunda bir alan 
açmalıyız. Bizim Zihni Sinir Projeleri olarak kategorize ettiğimiz 
şey, gelişmiş ülkelerde inovasyonun ilk adımı olarak görülüyor” 
diye konuştu.

InovaLIG şampiyonları ise; Arçelik, İnci Akü, Vestel Elektronik, 
TEB ve Labris Networks oldu.

HABER / DOSYA

İnovasyon Haftası kapsamında; Ar-Ge, Tasarım, Marka ve 
Girişim Liderleri gibi alanlarda toplam 13 ödül Başbakan Ahmet 
Davutoğlu tarafından verildi. Ödüller ve alanlar ise şöyle:

• Ar Ge Liderliği Arçelik A.Ş Genel Müdürü Levent Çakıroğlu 

• Müşteri Odaklı Hizmet İnovasyonu Ödülü Brisa Brıdgesto-
ne Genel Müdürü Hakan Bayman

• En Yenilikçi KOBİ ve Girişim Bankacılığı Ödülü Türk Ekono-
mi Bankası Genel Müdürü Ümit Leblebici

• Uluslararası Alanda En Başarılı Şirket Ödülü Türk Hava 
Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu

• Teknoloji Geliştirmede Liderlik Ödülü Arçelik A.Ş. Genel 
Müdürü Levent Çakıroğlu

• Marka Geliştirmede Liderlik Ödülü Konya Şeker Yönetim 
Kurulu Başkanı Recep Konuk 

• Tasarım Geliştirmede Liderlik Ödülü ASELSAN Yönetim 
Kurulu Üyesi Celalettin Döver

• En Fazla Tasarıma Katkı Ödülü Mimar Sinan Üniversitesi 
Rektörü Prof. Yalçın Karayağız 

• En Fazla Ar Ge ye Katkı Ödülü İstanbul Teknik Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca

• Yılın En İnovatif Girişimi Ödülü Borsa İstanbul Yönetim Ku-
rulu Başkanı ve Genel Müdür Dr. Mehmet İbrahim Turhan

• Yılın En Aktif Melek Girişim Sermayecisi Ödülü Aslanoba 
Capıtal Başkanı Hasan Aslanoba 

• En İnovatif Ar Ge Projesi Ödülü Mehmet Erdem İnci

• En İnovatif Tasarım Projesi Ödülü Seher Süleymanoğlu

13 FARKLI ÖDÜL VERILDI
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Ekonomi Muhabirleri Derneği’nin 
kurucu üyesi Vecdi Seviğ, farklı 
bir yönüyle okuyucu karşısına 
çıkıyor, yemeğin tarihte sanatta 

yerini anlatıyor.  Seviğ’in “Damak Ta-
dının İzinde, Tarih ve Sanat Yolculuğu” 
kitabına, usta çizer Nezih Danyal zarif 
çizimleriyle ayrı bir soluk katıyor.

Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın  “romanları 
kadar sevilen” reçellerini, Ahmet Ha-
şim’in yediği domatesli pilavın lezzetini, 
Attila İlhan’ın, “Ana lokma dökelim 
aşure kaynatalım” dizelerini ardı ardına 
öykü tadında okuma fırsatı buluyorsu-
nuz. Ahmet Rasim’in, Sermet Muhtar 

Alus’un ramazan sofralarından Bülent 
Ecevit’in Rahşan Hanım’a evlenme teklifini 
küçük bir lokantada kuru fasulye yedik-
ten sonra yaptığına uzanan anılar okurla 
buluşuyor.

Gazetecilerin sohbet sofralarının ayrı bir 
bölüm oluşturduğu kitapta ekonomi haber-
lerinin izlerini de rastlayabilirsiniz.  Cemal 
Kutay’ın 1956 yılında Son Posta gazetesinde 
yayımlanan “Domates almak için milyoner 
olmak lazım!” dizesiyle biten manzumesine 
getirilen açıklama bu izlerden biri. Seviğ, 
Kutay’ın manzumeyi “Mevsimin ilk domatesi 
Antalya’da on bir liradan muamele gördü” 
haberinden esinlenerek yazıldığını vurgulama-
yı ihmal etmiyor.

Güngör Uras,   kitabın önsözünde “Vecdi 
Seviğ kardeşimi kırk yıldır tanırım, …şimdiye 
kadar yazılanlardan farklı, bambaşka bir yemek 
kitabı yazmış” diyor ve ekliyor: “Sokak anlatı-
mıyla, yemek bahane, anlatım şahane.”

Lemi Özgen’in anlatımıyla “, Anadolu’da tarih ve sanatın 
gelişiminin ışıldaklı bir panoramasının verildiği kitapta, 
yemekler bir tür “binektaşı” olarak kullanılmış.” 

Okur, kitapta Nâzım Hikmet, Avşar Timuçin,  Vüsat Bener, 
Melih Cevdet Anday, Ümit Yaşar Oğuzcan, Tevfik Fikret, 
Orhan Kemal, Selim İleri, Can Yücel, Enis Batur, Necati 
Cumalı, Sabahattin Ali, Fakir Baykurt, Cemal Süreya, 
Hilmi Yavuz, Sait Faik, Salah Birsel, Oktay Rifat, Cahit 
Külebi, Behçet Necatigil,   Ahmed Arif ve daha nice 
yazın ustasının yemek konusuna yaklaşımlarından 
örneklerle karşılaşıyor. 

Sabah yazarı, Nur Çintay’a göre, “Vecdi Seviğ, pek çok alıntıyı 
birbirine bağlayarak lezzeti, tarihi, edebiyatı buluşturmuş.” 

Milliyet’te Mehmet Yalçın, izlenimlerini “Şişedeki Balık” köşe-
sinde şöyle aktarıyor:

“Yılların ekonomi yazarı Vecdi Seviğ’in ünlü karikatürist Nezih 
Danyal’ın çizimleriyle süslenen kitabı renkli bir üsluba sahip. 
Enginardan pastırmaya, sakatatlardan helvaya bir dolu lezzet, 
bölüm bölüm renkli denemelere konu olmuş. Şiir, öykü ve 
romanlardan bolca alıntı da okumayı daha keyifli hale getirmiş. 
İnsan kitabı bitirirken, “İkincisi ne zaman çıkar acaba?” diye 
sormaktan kendini alamıyor.”

Doğan Hızlan’ın Hürriyet’teki köşesinde belirttiği gibi,  “Damak 
tadınıza düşkünseniz, bir de edebiyatı seviyorsanız, masanız-

da değil çantanızda 
taşıyacağınız bir 
kitap. Hem bir an-
toloji, hem kültür 
ve yemek tarihi 
olarak okunabile-
cek çok yönlü bir 
kitap.” 
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DAMAK TADININ İZİNDE,
TARİH VE SANAT YOLCULUĞU

ANADOLUNUN LEZZETİ SADECE TENCERELERDE, TAVALARDA, OCAKLARDA DEĞİL, 
KİTAPLARDA, TABLOLARDA, FİLMLERDE DE YAŞIYOR. 
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KİTAP TANITIMI

VECDİ SEVİĞ



EKONOM 2014 | 41

EKONOMİ MUHABİRLERİ DERNEĞİ (EMD), 2014 YILININ “ALTIN KALEM”LERİNİ 
BELİRLİYOR. TÜRKİYE’NİN BÜTÜN BÖLGELERİNDE GÖREV YAPAN EKONOMİ 
MUHABİRLERİ, YAZARLARI VE YÖNETİCİLERİNİ ÇATISI ALTINDA BULUŞTURAN EMD, 
YEDİNCİSİNİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİ “ ALTIN KALEM EKONOMİ BASINI BAŞARI ÖDÜLLERİ” 
İLE HER ALANDAKİ EN İYİ EKONOMİ HABERLERİNİ ÖDÜLLENDİRECEK.

EKONOMİ 
MUHABİRLERİ 
DERNEĞİ, 2014 YILININ 
ALTIN KALEM”LERİNİ 
BELİRLİYOR

Ekonomi gazeteciliğinde, bir gazetecilik örgütü tarafından ve-
rilen ilk ödül olan ALTIN KALEM, gazete, dergi, televizyon, 
radyo, internet gibi bir yayın organında yayımlanan eko-
nomi alanındaki haber ve programları kapsayacak. Ödüller 

Gazete-Dergi (Haber/ Söyleşi), Ajans (Haber), Televizyon-Radyo 
(Haber/Röportaj/Program), İnternet Gazeteciliği (Ekonomi haberi) 
Köşe Yazısı, Yerel Medya (Gazete/ Ajans /Dergi / Televizyon), Özden 
Alpdağ Özel Ödülü gibi 7 alanda verilecek.

Jüri, ödüle aday çalışmaları değerlendirirken, yayınlanan haberin, 
röportajın/söyleşinin, programın kamuoyunda tartışılması veya var 
olan süreçte değişikliğe yol açması gibi kriterleri dikkate alacak.

Ödüle aday eserlerin 1 Ocak 2014 ile 31 Aralık 2014 tarihleri ara-
sında yayınlanmış olması gerekiyor. Ödüle aday olmak isteyenler, 
EMD Genel Merkezi’nden ya da internet adresinden ulaşacakları 
ödül başvuru formunu eksiksiz dolduracaklar. Meslektaşlarımız 
ödül için aday da gösterebilecek.

Başvuru ve aday gösterme için süre 30 Ocak 2015 günü saat 
17.00’de dolacak.  Ödül yönetmeliğine ve başvuru formuna www.
emd.org.tr adresinden ulaşılabilir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Ekonomi Muhabirleri Derneği Yönetim Kurulu

“
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Türkiye’nin yarım 
asırlık terör 
sorununa neşter 
vuran ‘Çözüm 

Süreci’nin perde arkası 
aralanıyor. Gazeteci-Yazar 
Ercan Baysal’ın imza at-
tığı ‘Türkiye’nin Kronikle-
şen Terör Sorununa 
Ekonomi Reçetesi / 
ÇÖZÜM’ adlı eser 
kronikleşen sorunu 
dünden bugüne,  
sosyal - ekonomik 
enlemde masaya 
yatırıyor. Türkiye eko-
nomisine 400 milyar 
doların üzerinde 
maliyeti olan terör ile 
istikrar ve kalkınma 
arasındaki ilişkiyi 

irdeliyor. Baysal, Türkiye’de son 50 yılda yaşanan terör 
olaylarını inceleyip, kalkınma ve istikrara etkilerini he-
saplamış. AK Parti’nin şekillendirdiği, ve uygulamaya 
soktuğu ‘Çözüm Süreci’nin hayata geçmesi duru-
munda ülke ekonomisinin 100 milyarlarca dolar kâra 
geçeceğini söylüyor. Çalışma ayrıca tüm yönleriyle 
demokratikleşme paketini, Devlet Planlama Teşkila-
tı’nın (DPT) kalkınma planlarını, Güneydoğu Anadolu 
Projesi’ni (GAP) inceleyip, kalkınma ve istikrara reel 
katkılarını da ortaya koyuyor.

Eserde Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker ile Kalkınma Bakanı Cevdet 
Yılmaz’ın çözüm sürecinin ekonomiye katkısına dair değer-
lendirmelerine yer veriliyor. Kalkınma Bakanı Yılmaz, çözüm 
sürecinin bölgedeki ihracatı artıracağını, Maliye Bakanı 
Şimşek bölgedeki can kaybını bitireceğini, Tarım Bakanı 
Eker de Türkiye’nin birlik ve beraberliğini artıracağı tespitle-
rini yapıyor.

‘ÇÖZÜM SÜRECİ’NİN
PERDE ARKASI ARALANIYOR  
TÜRKİYE EKONOMİSİNE 400 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE MALİYETİ OLAN TERÖR İLE 
İSTİKRAR VE KALKINMA ARASINDAKİ İLİŞKİYİ İRDELİYOR.

BAYSAL, AK PARTI’NIN ŞEKILLEN-
DIRDIĞI VE UYGULAMAYA SOKTUĞU 
‘ÇÖZÜM SÜRECI’NIN HAYATA GEÇ-
MESI DURUMUNDA; ÜLKE EKONO-
MISININ 100 MILYARLARCA DOLAR 
KARA GEÇECEĞINI SÖYLÜYOR.

KİTAP TANITIMI

ERCAN BAYSAL
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EMD Genel Merkezinde yapılan simit, peynir, çay ikramlı geleneksel kahvaltının konuğu  TÜRMOB Başkanı Nail 
Sanlı oldu. Sanlı, EMD üyeleri ile  Türkiye’de ortalama 1.5 yılda bir ‘af’ çıkardığını belirterek, bunun vergi ve sigorta 
primi ödememeyi alışkanlık haline getirdiğini söyledi. Sanlı, kayıtdışılığın önlenmesi için mutlaka ‘nereden buldun’ 
tarzında bir düzenleme yapılarak, servetin kaynağının sorulması gerektiğine dikkat çekti. Kahvaltı sonrasında EMD 
Genel Başkanı Turgay Türker, Sanlı’ya  EMD’nin hatıra pulunu takdim ederek, katılımıdan dolayı teşekkür etti.

TÜRMOB BAŞKANI EMD GENEL MERKEZINDE
ÜYELERLE BULUŞTU

Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD), Merkez Bankası ile EMD üyelerine yönelik ortak bir eğitim programı düzenledi.

Eğitim programı kapsamında, 13 Aralık 2014 tarihinde, Merkez Bankası uzmanları EMD üyelerine, ödemeler den-
gesi, bankacılık verileri, finansal istikrar, enflasyon hedeflemesi rejimi, para politikası ve günlük likidite yönetimine 
ilişkin sunum gerçekleştirdi. Yaklaşık 9 saat süren eğitim programına katılan çok sayıda EMD üyesi, haberlerde 
kullanılan teknik konulara ilişkin bilgi aldı. 

Eğitim programı sonunda TCMB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü tarafından, ekonomi muhabirlerine sertifika 
verildi. Toplantıda ayrıca, EMD  Hatıra Pulu Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı adına Basın Sözcüsü Yücel Yazar’a 
verildi.

MERKEZ BANKASI VE EMD ÜYELERINE YÖNELIK
EĞITIM PROGRAMI DÜZENLENDI 
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BİZDEN HABERLER

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi (OSTİM OSB) Başkanı 
Orhan Aydın, Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) 
üyeleriyle OSTİM OSB’nin yönetim binasında bir araya 
geldi. Aydın, bölgede 60 bin kişinin çalıştığını ve 5 bin 
200 işletmenin faaliyet gösterdiğini söyledi.

Reel sektörün ekonomideki yerine ilişkin değerlendirme-
lerde bulunan Aydın, “Üretim olmadan sadece turizm 
ve inşaatla bir ülkenin kalkınması mümkün değil” dedi.

Tasarımın önemine işaret eden Aydın, dünyada tasarım 
yapanların toplam nüfus içindeki payının yüzde 1 olma-
sına karşın gelirin yüzde 70’ine sahip olduklarına dikkati 
çekti. Türkiye’nin kilogram başına ihracatının 1,6 dolar 
seviyelerinde bulunduğunu ifade eden Aydın, bu sevi-
yeyi daha yukarı çekmek için tasarıma ağırlık verilmesi 
gerektiğini kaydetti.

EMD Başkanı Turgay Türker de Aydın’ın sözünü ettiği 
konuları sürekli gündemde tutmak gerektiğini söyledi.
Türker, ev sahipliği için Aydın nezdinde OSTİM OSB 
yönetimine teşekkür etti. 

EMD ÜYELERI OSTIM’I GEZDI

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) üyeleri ile kahvaltılı sohbet toplantısında bir 
araya geldi.  Bakan Yılmaz’ın verdiği bilgiye göre yatırımların 135.8 milyar doları özel sektör tarafından yapılırken, 
kamunun yatırımları arasında en yüksek payı yüzde 30.4 ile ulaştırma sektörü alacak. 2014 Yılı Yatırım Programı 
kapsamındaki kamu yatırım projeleri ile Yüksek Hızlı Tren Seti’nin (106 adet) projesi 9 milyar lira olarak belirlenir-
ken, Ankara-Sivas demiryolu hattı için 2.6 milyar TL kaynak ayrıldı. 2015 programında da yer verilecek yatırımlar 
kapsamında muhtelif cezaevi inşaatlarının proje tutarı 2 milyar 796 milyon lira olarak belirlendi. Karayolu Şehir Geçiş-
leri’nin yatırım proje tutarı 2.7 milyar TL olarak hesaplanırken, doğalgaz dağıtım hatlarına yönelik projenin tutarı ise 
3.3 milyar TL. Sohbet toplantısının sonunda EMD Genel Başkanı Turgay Türker, Bakan Yılmaz’a EMD hatıra pulunu 
takdim ederek, bilgilendirme toplantısı için kendilerine teşekkür etti.

BAKAN YILMAZ, EMD ÜYELERI ILE BULUŞTU
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EMD Antalya Temsilciliği üyeleriyle biraraya gelen Batı 
Akdeniz Ekonomisi Geliştirme Vakfı (BAGEV) Başkanı Ali 
Çandır, BAGEV tarafından hazırlanan “Batı Akdeniz’in 
2003-2014 Döneminde Kamu Yatırımları ve Gelirleri İçeri-
sindeki Payı” başlıklı değerlendirme raporunu açıkladı.

Antalya, Burdur ve Isparta illerinin içinde bulunduğu Batı 
Akdeniz Bölgesine kamu yatırımlarının yeterince yansıtıl-
madığını ifade eden Çandır, üreten ve ülke ekonomisine 
katkı sağlayan bölgeye ulaştırma başta olmak üzere, 
daha fazla kamu yatırımı yapılması gerektiğini bildirdi.

Çandır, Maliye Bakanlığı verilerinden yapılan derlemeye 
göre, 2003-2014 döneminde 81 ilinin vergi gelirleri, vergi 
dışı gelirleri, sermaye gelirleri, alınan bağış ve yardımlar 
ile alacakların tahsilatından oluşan toplam gelirinin yakla-
şık 2,8 trilyon lira olduğunu , bunun 41,9 milyar lirasının 
Antalya, Burdur ve Isparta’dan elde edildiğini, buna 
karşılık bölgeye sadece 5,8 milyar liralık kamu yatırımı 
yapıldığını kaydetti.

BAGEV BAŞKANI ÇANDIR, 
EMD ANTALYA TEMSILCILIĞI 
ILE BIRARAYA GELDI

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Mustafa 
Satıcı, EMD Antalya Temsilciliği üyeleriyle gerçekleştirdi-
ği sohbet toplantısında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 
kaçakçılıkla mücadele amacıyla Irak’a açılan Habur ve 
Suriye sınırındaki Cilvegözü gümrük kapılarında başlattı-
ğı “kırmızı hat” uygulaması nedeniyle ihracatın kilitlenme 
noktasına geldiğini bildirdi.

İhracatçıların mallarının araçlardan indirilip tek tek sayıl-
dığını anlatan Satıcı, yaş meyve ve sebze ihracatı yapan 
Batı Akdeniz İhracatçısının ürünlerini pazara çok geç ilet-
tiğini, bunun da kısa zamanda bozulan yaş meyve sebze 
ürünlerinde kalite sorununa neden olduğunu söyledi.

Satıcı, Rusya Federasyonu’ndaki devalüasyonun bölge 
ihracatçılarını çok ciddi etkilediğini belirterek, “Firmala-
rımızın ciddi anlamda alacakları vardı, devalüasyondan 
sonra bunlar kısmen eridi. Bu da ister istemez firmala-
rımızı sıkıntıya soktu. İhracatçılarımız çok keyifsiz” diye 
konuştu.

BAIB BAŞKANI MUSTAFA SA-
TICI,  EMD ÜYELERIYLE SOH-
BET TOPLANTISINA KATILDI

İran Büyükelçisi Alireza Bikdeli,  Ekonomi Muhabirleri Derneği üyeleri ile elçilik binasında kahvaltılı sohbet toplantısında 
biraraya geldi. Türkiye ile İran arasındaki ticari ilişkilerin önemine de değinen Bikdeli, 2015 sonu için 30 milyar dolar-
lık ticaret hedefi konulduğunu söyledi. Bikdeli, enerjinin yanı sıra bankacılık sektöründe de iş birliğini güçlendirme ve 
ticarette milli paranın kullanımına yönelik görüşmelerin devam ettiğini söyledi. Türkiye’de 3 bin İranlı şirketin faaliyet 
gösterdiğini ifade eden Bikdeli, iki ülkenin büyük hedeflerle uğraşması gerektiğini kaydetti. Kahvaltı sonrası EMD Genel 
Başkanı Turgay Türker, Bikdeli’ye EMD hatıra pulunu takdim etti. 

IRAN BÜYÜKELÇISI EMD ÜYELERI ILE BULUŞTU
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BİZDEN HABERLER

Hollanda-Türk İşadamları Derneği (HOTİAD) Başkanı Hikmet Gürcüoğlu:

“Hollanda’dan bakınca Türkiye, fırsat ülkesi olarak görünüyor”

Siyasiler ve iş dünyasıyla görüşmeler yapmak üzere Türkiye’ye gelen Hollanda-Türk İşadamları Derneği (HOTİAD) 
yönetimi, Ekonomi Muhabirleri Derneği’ni ziyaret ederek, temasları hakkında bilgi verdiler.

Başkan Gürcüoğlu, AB üyelik sürecine katkı sağlamak amacıyla iş dünyası olarak aktif rol alacaklarını belirterek, ünlü 
isimlere Türkiye’nin ve Türk şirketlerinin kabiliyetinin anlatılacağını kaydetti. Gürcüoğlu, gerek Hollandalıların, gerek-
se orada yatırımı bulunan Türk kökenlilerin, Türkiye’yi bir fırsatlar ülkesi olarak gördüklerini anlattı.

HOTİAD’ın yıllık 1.5 milyar Euro ciro yapan 34 üyesi bulunduğunu dile getiren Gürcüoğlu, Hollanda’nın en büyük 
500 firması ve en zengin 500 listesinde Türk girişimcilerin bulunduğunu söyledi. HOTİAD olarak Türkiye ve AB’nin 
birlik sürecinde köprü görevi üstlenmek istediklerine vurgu yapan Gürcüoğlu, 2015 yılı Mart ayında Hollanda’da 
bununla ilgili bir toplantı düzenleyeceklerini dile getirdi. Toplantıda tam üyeliğin masaya yatırılacağını belirten Hikmet 
Gürcüoğlu, Türkiye’den TÜSİAD, Hollanda’dan ise muadili VNO’nun toplantıda yer alacağını söyledi. Gürcüoğlu, 
Türkiye’den Hollanda’da büyük yatırımı bulunan işadamlarını da davet edeceklerini, bu kapsamda Hüsnü Özyeğin’in 
de bir konuşma yapmasını planladıklarını anlattı.

Gürcüoğlu, Türkiye’de büyük hacimlilerin de yer aldığı 3 binin üzerinde Hollandalı firma bulunduğunu da sözlerine 
ekledi.

HOTIAD BAŞKANI HIKMET GÜRCÜOĞLU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) işbirliğinde Antalya Cornelia Diamond Golf 
Resort&Spa Otel’de EMD üyelerinin bilgilendirilmesine yönelik İstatistik okur yazarlığı semineri düzenlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Birol Aydemir, milli gelir rakamlarını 2017-2018 gibi revize etmeyi planla-
dıklarını vurgulayarak, “Eurostat belli bir takvimde, bu zaman dilimine geçilmezse milli geliri yok sayıyor. Revizyonlar 
hep artış çıkartıyor, pek düşmeler olmuyor milli gelir de muhtemelen yine artacak. Ürettiğimiz istatistiklerdeki doğ-
ruluğu dünyanın her yerinden gelecek insana kanıtlarım. Eldeki verilerle sonuçlar yüzde 100 doğru verilerdir, bunu 
ispat ederim” dedi. Seminer sonrası EMD Genel Başkanı Turgay Türker, TÜİK Başkanı Birol Aydemir’e seminer için 
teşekkür ederek kendisine, EMD hatıra pulunu takdim etti.

TÜIK EMD ÜYELERINE ISTATISTIK OKURYAZARLIĞI
SEMINERI VERDI
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Kısa adı AEJ olan Avrupa Gazeteciler Birliği’nin, 
Avusturya’nın Burgerland kentindeki Genel Ku-
rulu’na, EMD adına Genel Başkan Turgay Türker 
katıldı. 

Türker, Avrupa’nın değişik ülkelerinden genel kurula 
katılan üye gazetecilere, Türkiye’deki basının sorun-
larını içeren bir sunum yaptı. Seçimli genel kurulda, 
Avusturyalı gazeteci Otmar Lahodynsk Genel 
Başkanlığa, Tibor Mack Genel Sekreterliğe, EMD 
Genel Başkanı Turgay Türker ise oy birliği ile Tahkim 
Kurulu Üyeliğine seçildi.

AEJ GENEL KURULU’NDA TEMSIL EDILDIK

EMD’nin yayın organı olan EKONOM’un, ilk sayısından bugüne kadar yayınlanmış tüm sayıları, internet ortamına 
taşındı. 

Elektronik ortamda üye ve araştırmacılara sunduğumuz EKONOM’a www.ekonomdergisi.com adresinden ulaşıla-
bilirsiniz. İlk sayısı Haziran 1996 yılında yayımlanan derginin, bugüne dek yayınlanmış 46 sayısı, e-dergi formatında 
internet ortamına taşındı.

EKONOM’UN TÜM SAYILARI INTERNETTE
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Ekonomi Muhabirleri Derneği’nin geleneksel 
hale gelen yeni yıl yemeği yine eğlenceli geçti. 
Üyelerimizin katılımı ile Ankara Gar Lokanta-
sında gerçekleşen yeni yıl yemeğinde pas-
tanın kesimini yönetim kurulu duayen üye 
gazeteci Istiklal Yaradılış’a yaptırdı. 

EMD Başkanı Turgay Türker, yeni yılın işsiz 
arkadaşlarımıza iş ve tüm üyelere sağlık, hu-
zur ve mutluluk getirmesini diledi. Gecenin 
geç saatlerine kadar eğlenen üyelere, yeni yıl 
armağanı olarak EMD ajandası takdim edildi.

EMD ÜYELERİ YENİ YIL
YEMEĞİNDE BULUŞTU 

BİZDEN HABERLER
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Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) İzmir Şubesi’nin 
25.kuruluş yıldönümü ve yeni yıl kokteyli Tarihi Hava-
gazı Fabrikası’nda düzenlenen etkinlik ile iş dünyası ve 
basın temsilcilerini bir araya getirdi.  Etkinliğe İzmir Vali 

Yardımcısı İbrahim Ballı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan 
Vekili Sırrı Aydoğan, EMD Genel Başkanı Turgay Türker, Ege 
Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancı-
lar, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demir-
taş, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, 
Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf 
Öztürk, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Atilla Sertel, 
Basın Konseyi Yüksek Kurul Temsilcisi Tufan Türenç ile basın ve 
işdünyası temsilcileri katıldı.

EMD İzmir Şubesi’nin kuruluşunun 25.yılında mesleki dayanış-
manın ne kadar önemli olduğuna bir kez daha tanıklık etiklerini 
belirten EMD İzmir Şube Başkanı Hicran Özdamar, gazetecilik 
mesleğine sahip çıkılması gereken dönemlerin yaşandığını 
ifade etti.

MESLEĞE SAHİP ÇIKILMALI

Özdamar, “Özgür basın olmadan ne özgürlüklerden ne 
demokrasiden bahsedilebilir. Geleceğimiz için, doğru bilginin 
toplumumuza ulaşma çabası olan gazetecilik mesleğine sahip 
çıkmalıyız. Gazetecilik bir meslekten öte yaşam biçimidir. Çey-

rek asırlık yolculuğumuzda hem ekonomi basınına hem ülkenin 
demokrasi ve bağımsızlığına sahip çıkma yolunda önemli 
adımlar atılmıştır.”

Dernek Genel Başkanı Türker ise ülke genelinde hızla örgütle-
nen EMD’nin Türk ekonomi basınında vazgeçilmez konumda 
bulunduğunu, çeyrek asrı deviren İzmir Şubesi’nin de Ana-
dolu’daki ekonomi basını için örnek konumunda olduğunu 
söyledi.

ÜYELERE PLAKET VERİLDİ

Etkinlikte derneğin önceki dönem yönetim kurulu başkanı 
Tolga Albay’a derneğe olan katkılarından ötürü teşekkür plaketi 
verildi. Öte yandan ekonomi basınında 25 yıl ve üzeri hizmet 
veren EMD üyelerinden Adnan Kaya, Ali Ekber Yıldırım, Ali Ka-
yadibi, Ali Rıza Karasu, Barış Kudar, Cemal Tükel, Cemil Çelik, 
Çağlayan Bilgen, Çağlayan Sueli, Elif Özkan, Emel Akçay Uzun, 
Emin Varol, Ercan Sever, Ergül Satıç, Esin Kurtulmamış, Gülen 
Türker Çiriş, Hüseyin Erciyas, Hüseyin Işık, Hüsniye Acun, 
İsmail Efe, Levent Hamurcuoğlu,  Macit Sefiloğlu Mehmet Ali 
Sütlü, Merih Ak, Metin Düvençayır, Murat Demircan, Muzaffer 
Tezel, Özden Ünver, Özlem Balcı, Reşat Yörük, Saadet Erciyas, 
Sedat Alp,  Serap Zeybek Ihlamur, Şerif Erdikici,  Şirin Yörük,  
Tarık İnce, Ümit Alemdaroğlu, Zehra Uğur ve Zeynep Gürel’e 
de hizmetlerinden dolayı plaket sunuldu.

EKONOMİ MUHABİRLERİ DERNEĞİ (EMD) İZMİR ŞUBESİ 25. KURULUŞ YILDÖNÜMÜNÜ TARİHİ 
HAVAGAZI FABRİKASI’NDA DÜZENLENEN ETKİNLİK İLE KUTLADI.  EMD İZMİR ŞUBE BAŞKANI 
HİCRAN ÖZDAMAR, “ÖZGÜR BASIN OLMADAN NE ÖZGÜRLÜKLERDEN NE DEMOKRASİDEN 
BAHSEDİLEBİLİR” DİYE KONUŞTU

EMD İZMIR ŞUBESI’NIN 25. 
KURULUŞ YILDÖNÜMÜ GURURU
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