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ÖZGÜRLÜK İÇİN BASIN, BASIN İÇİN ÖZGÜRLÜK

Tüm medya emekçilerinin ortak sorunudur “Özgür Basın”. İçinde bulunduğumuz siyasi 
ve ekonomik koşullar, özgürlüğü adeta esir etmiş durumda. Bu satırların sahibi, birçok 
kez medya emekçilerinin sorunlarını gündeme taşıdı. Yazdık, çizdik, söyledik ve söyleme-
ye devam edeceğiz. Söylemlerimize kulak tıkansa da tarihe not düşüyoruz ve düşmeye 
devam edeceğiz. 

Ankara Gazeteciler Cemiyeti tarafından yürütülen Özgürlük için Basın adlı bir proje var. 
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından finans ediliyor. Proje, genel anlamda ifade 
ve basın özgürlüğü için yeni bir platform kurmayı, karar alma süreçlerini etkileyen medya 
personelinin, sivil toplum yapısının kapasitesini artırmayı ve böylece demokrasi, insan 
hakları ve hukukun üstünlüğü konularındaki kamuoyu tartışmalarına katılan daha dinamik 
bir sivil toplum yaratmayı amaçlıyor. 

Mart ayında yayınlanan raporun özet bir bölümünü buraya taşıyarak, EMD’nin de sorun-
lara kayıtsız kalmadığını göstermek istedim. G-9’da yer alan EMD, her zaman mesleki 
dayanışmaya önem vermiş, yapılan etkinliklere de katılmıştır. 

ÖTEKILEŞTIRME, AYRIŞTIRMA INSANLIK SUÇUDUR

Ankara Gazeteciler Cemiyeti’nin raporunda, basın mensuplarının Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nden bile uzaklaştırılmaları aşamasına gelen ayrıştırma ve ötekileştirme uygulama-
larının kabul edilebilir olmadığı kaydediliyor. Mart ayı raporunda akreditasyon uygulaması-
nın yaygınlaşarak devam etmesinin, medya çalışanlarının çalıştıkları kuruma göre “kabul 
edilebilir” veya “kabul edilemez” olarak ayrıştırılmasının, “sansür olmasının yanı sıra, 
ayrıca bir insan hakları ihlali” olduğu belirtiliyor. 

Medyanın kurumları ve mensupları arasındaki ayrışmanın, boyutlarının giderek büyüdü-
ğüne değinilen raporda, iktidara yakın basın kuruluşlarına her türlü kolaylık sağlanırken, 
‘ötekileştirilen’ diğer kesimin habere ulaşmasının önüne, akreditasyon uygulamaları gibi 
engeller konulduğu ifade ediliyor. Raporda “Özgür ve çok sesli medya ortamının sadece 
yasal düzenlemelerle sağlanması mümkün olmadığı”  vurgulanıyor.

Raporda, İç Güvenlik yasası ile polise 48 saat sorgusuz gözaltı dahil olmak üzere çok 
geniş yetki ve haklar tanınması, Anayasaya aykırı olarak gösteri ve protesto hakkının kısıt-
lanması, polise dilediği yer ve zamanda üst ve konut aramasına imkanı tanınması ile B.M 
İnsan Hakları ve Avrupa İnsan Hakları sözleşmeleri ile mevcut Anayasal ilkelerinin açıkça 
çiğnendiğine de vurgu yapılıyor. 

Çağlayan Adliyesindeki DHKP-C’li eylemcilerin gerçekleştirdiği olaya polisin müdahalesi 
sırasında Savcı Kiraz’ın da hayatını kaybetmesi ile tüm haberlere sınırsız yayın yasağı geti-
rilmesinin, muhalefetin olayın gerisinde derin güçlerin olduğu iddialarına sebep olduğuna 
da raporda yer alıyor.

Ne ilginçtir ki, seçime giden süreçte hiçbir siyasi partiden medya özgürlüğü için bir söy-
lemin gelmemesi, seçim beyannamelerine taşınmaması, kim gelirse gelsin sürecin öyle 
devam edeceği kaygısını da beraberinde getiriyor.  

Bir sonraki sayıda buluşmak dileğiyle...

Sevgiyle kalın,

Turgay TÜRKER

BAŞYAZI
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EDİTÖRDEN

DOLARDAKİ ARTIŞIN  EKONOMİYE ETKİSİ NE OLACAK?

Ekonom’un yeni sayısıyla karşınızdayız. Bu sayımızda, kapak sayfalarına dolardaki artışın 
ekonomiye etkisinin ne olacağını taşıdık. Metin Türkyılmaz’ın hazırladığı haberde, başta 
ABD Doları olmak üzere, döviz kurlarının Türk Lirası (TL) karşısındaki konumu, değer 
kazanması veya kaybetmesinin, faizden, dış ticarete, büyümeden, enflasyona kadar birçok 
konuda, Türk ekonomisine etkilerinin neler olacağı masaya yatırıldı. 

Habere göre, Merkez Bankası döviz satış kuruyla geçen yıl 4 Nisan’da 2,1393 olan ABD 
Doları, son bir yılda yüzde 21,31, son iki yılda yüzde 43,32 değer kazanarak, 2,5952 liraya 
yükseldi. Dolar kurunun seyrinin böyle devam etmesi durumunda, 2015 yılında Türki-
ye’nin GSYH’si 800 milyar doların altına inecek. Kişi başına GSYH de 10 bin doların altında 
kalacak. Doların artması, Türkiye’nin enerjiye olması gerekenden daha fazla TL ödemesine 
neden olacak. 

Taylan Erten, 7 Haziran 2015’de gerçekleşecek seçimleri ele aldığı yazısında, Türkiye’nin 
içinde bulunduğu ekonomik ortamı irdeledi. 

Hükümetin ev almak isteyenlere vereceği teşvikleri masaya yatıran Erdinç Çelikkan’ın 
haberine göre, Bireysel Emeklilik Sistemi’ne (BES) benzeyen model kapsamında, bankada 
parasını tutan kişilere devlet, 15 bin lirayı geçmemek üzere “kademeli peşinat desteği” 
sağlayacak.  

Yeni sayımızda İsa Yazar ise hazırladığı dosya haberinde seçim vaatlerini ele aldı. Yazar 
haberinde, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AKP) geçen seçimlerdeki vaatlerini mercek 
altına alarak, aradan geçen 4 yıllık sürede, bu hedeflerin ne kadarının tutup, ne kadarının 
tutmadığını masaya yatırdı.

‘’Aile Paketi, müjde mi, değil mi?’’ başlıklı haberinde Sultan Özer, Aile Paketi’nin kadın çalı-
şanlara ve çalışma hayatına ne gibi yenilikler getireceğini incelerken, paket ile 2009 yılında 
veto edilen, ‘’kiralık, ödünç işçilik’’ geri getiriliyor ve özel istihdam büroları da yeniden 
düzenleniyor. 

Sayfalarımızda yer verdiğimiz bir diğer haber, İstanbul Finans Merkezi Projesi oldu. Ercan 
Baysal’ın, İstanbul’u uluslararası finans merkezi yapılması için, 2006 yılında gündeme 
getirilen projenin hayata geçirilişini ele aldığı haberine göre,  İstanbul Finans Merkezi (İFM) 
Projesi kapsamında, çok sayıda kamu kurumu, merkez yönetimlerini Başkentin dışına 
çıkaracak. 

“Bitmeyen Senfoni: Nükleer Enerji…” başlıklı haberiyle Özge Özbilgin ise nükleer enerji 
santrallerinin Türkiye için ihtiyaç olup olmadığını, yaptığı röportajlar ve aldığı uzman görüş-
leriyle mercek altına aldı. 

Yeni sayımızda Arzu Yatar da Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı (TİM) Mehmet Büyükekşi 
ile yaptığı röportajda, 2015 yılı için ihracat hedeflerini ele aldı. Habere göre, 2014 yılını 
hasarlı atlatan ihracatçılar, 2015 yılından ise umutlu. 

Hüseyin Gökçe’nin ekonomide önemli bir yeri olan zeytinciliği ele aldığı haberine göre, 
kutsal zeytin ağacı, kutsallığını koruma mücadelesi veriyor. Habere göre, zeytinlikler bu 
yasama dönemi kurtuluyor ama ya gelecek dönem? 

Vahide Emel Yanık’ın, Antalya’daki kültür mantarı yetiştiriciliğini  konu aldığı haberine göre 
ise Antalya, kültür mantarının yüzde 53’ünü, mantar yetiştiriciliğinde kullanılan kompostun 
ise yüzde 70’ini üretiyor. 

Murat Demircan da haberinde, Türk doğaltaş sektörünün Çin’e yaptığı ihracatı masaya ya-
tırırken, habere göre, Türk doğaltaş sektörü, iki yıllık gerilemeye rağmen, en büyük ihracat 
pazarı olma özelliğini açık ara sürdüren Çin'den vazgeçmiyor.

Ekonom’un yeni sayısında, Ahmet Buğra Tokmakoğlu da fiyat avantajı, kolay ulaşılabilme 
imkanı ve daha az prosedürle son yıllarda sayıları hızla artan günlük kiralık evleri ele aldı. 
Habere göre, günlük kiralık evler, emlak sektörünün kanayan yarasına dönüştü. 

Yeni sayımızda buluşmak üzere…

Sevgiyle Kalın

Güliz Demircan Yücel
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METİN TÜRKYILMAZ

Başta ABD Doları olmak üzere, döviz kurlarının Türk Lirası (TL) 
karşısındaki konumu, değer kazanması veya kaybetmesi, faiz-
den, dış ticarete, büyümeden, enflasyona birçok konuda Türk 
ekonomisini derinden etkilediğini apaçık görüyoruz. ABD, İn-
giltere gibi ülkelerde borsa, paranın, ekonominin odağında yer 
alırken, Türkiye’de geçmişte ağırlıklı olarak ABD Doları, Alman 
Markı, şimdilerde ABD Doları ve Avro her zaman borsadan çok 
daha etkili oldu. Tabii altını da unutmamak gerek. Döviz kurları 
Türkiye açısından her zaman sorun oldu. Geçmişte ABD Doları, 
Alman Markının, şimdi ABD Doları ve Avro’nun seviyesinin 
Türk ekonomisindeki birçok parametreyi etkilediğini söylemek 
yanlış olmaz.

Özellikle yüksek enflasyon, düşük faiz dönemlerinde halkın 
tasarruflarını yönlendirdiği temel yatırım araçları ABD Doları, 
Alman Markı ve altındı. Banka kartları, kredi kartları piyasaya 
çıkmadan önce temel borç aracı da dolar, mark ve altındı. 
Birinden borç istediğinizde borcu dolar, mark ya da altın olarak 
isterdiniz.

Türk ekonomisinin en temel sorunlarından biri de dış ticaret 
açığıdır. Hemen her yıl dış ticaret açığı veren Türkiye, 
hizmet gelirleriyle de bu açığını kapatamadığı için, 
her zaman cari açık sorunuyla uğraştı, yani dö-
viz sıkıntısı çekti. Yüksek faiz vererek çektiği 
sıcak parayla bu açığını kapatmaya çalışan 
Türk ekonomisi, büyümenin artmasıyla dış 
ticaret açığının aşırı arttığı yılların ardından 
ekonomik küçülme, ithalatta düşüş, cari 
açıkta ve dolayısıyla döviz talebinde azal-
mayla dengeye ulaşmak zorunda kaldı. 

Türkiye açısından her zaman sorun olan döviz 
kurları, geçmişte yaşanan 16 eko-
nomik krizin de temel nedenlerinin 
başında gelmektedir.  

Enerji açısından dışa bağımlı olan 
Türkiye, enerjiyi dolar, sanayi ürün-
lerinin çoğunu ise Avro ödeyerek 
alıyor. İhracatının yarıya yakınını AB 
ülkelerine yapan, turizm gelirlerinin 
büyük bölümünü bu ülkelerden sağla-
yan Türkiye’nin, döviz gelirlerinde avronun ağırlığı fazla…

Geçmişte yaşanan yüksek enflasyon, verilen dış ticaret açıkları 
nedeniyle sık sık ödemeler krizine girilmesi, Türk halkının 
tasarruflarında dövize yönelmesine neden oluyor. Döviz piyasa-
sı için söylenebilecek en kesin hüküm, Türk halkının dolar ve 
avroya, borsayla kıyaslanmayacak ölçüde değer vermesidir.

DOLAR KURUNUN SEYRI

Merkez Bankası döviz satış kuruyla 22 Şubat 2001 tarihinde 
1 ABD Doları 685 bin 391 lirayken, 26 Şubat 2001’de ise 
1 milyon lirayı aşarak 1 milyon 72 bin 988 TL’ye yükseldi. 
Daha sonra 12 Mart 2001’de 887 bin 605 liraya düşse de 3 
Nisan 2001’de 1 milyon 238 bin 549 liraya, 4 Kasım 2001’de 
1 milyon 679 bin 169 liraya, 25 Mart 2003’te 1 milyon 746 
bin 390 liraya kadar çıktı. 2001 yıl ortalaması 1 milyon 225 
bin 411,8207 olan Dolar kuru, 2002 yılında 1 milyon 505 bin 
839,5257 lira, 2003 yılında 1 milyon 493 bin 67,76 lira oldu.

PARADAN 6 SIFIR ATILIYOR

Türk Lirası’ndan 6 sıfır atıldı ve adı Yeni Türk Lirası (YTL) olarak 
belirlenen para, 1 Ocak 2005 tarihinde tedavüle girdi. 31 Aralık 
2004 tarihini 1 milyon 342 bin 100 liradan kapatan dolar döviz 
satış kuru, 1 Ocak 2005’te 1,3421 YTL oldu.

Dolar kuru 2005 yılında 1,3408, 2006’da 1,4311, 2007 yılında 
1,3015 olan dolar döviz alış kuru, 2008 yılında 1,2929’a indi. 
Hatta 16 Ocak 2008’de 1,1449’a kadar düştü. 2009 yılında 
Türk Lirası’ndaki “Yeni” ibaresi kaldırıldı. Dolar, 2009 yılında 
1,5471 TL’ye çıktı, 2010 yılında 1,5004 TL’ye indi.

27 AĞUSTOS 2013’DE DOLAR 2 LIRAYI AŞTI

ABD Doları kuru, 2011 yılında 1,67, 2012 yılında 1,7925, 
2013’te 1,9042, 2014’de 2,1869 oldu. 2013 yılının ikin-
ci yarısından itibaren yeniden yükselişe geçen ABD 
Doları kuru, 28 Ağustos 2013 tarihinde 2 TL’yi aşarak 
2,0225’e yükseldi. 17 Aralık 2013’de 2,0337 olan do-
lar kuru, 17 Aralık süreciyle birlikte yeniden yükselişe 
geçti ve 2013 yılını 2,1343 TL’den kapattı. Dolar kuru, 

sermaye çıkışının etkisiyle 27 Ocak 2014’de döviz 
alış kurunda 2,3142, 28 Ocak 2014’te 2,3428’e kadar 

çıktı. Döviz satış kurunda ise sırasıyla 2,3184 ve 2,3470 ra-
kamlarını gördü. Bunun üzerine 28 Ocak 2014’de 
Merkez Bankası’nın müdahalesi geldi.

MERKEZ BANKASI’NDAN KESKIN FAIZ 
ARTIRIM KARARI

Piyasaya yaptığı müdahalelere rağmen, döviz 
kurlarındaki yükselişi durduramayan Merkez 
Bankası’nın 28 Ocak 2014 gecesi, faiz oranla-

rını 5,5 puana varan oranlarda artırdı ve bir hafta 
vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 4,5’ten yüzde 10’a çıkardı, 
borç verme faiz oranı yüzde 10,25 düzeyinden yüzde 15 düze-
yine yükseltti.

Merkez Bankası, bu tarihten bu yana aralıklarla faiz oranlarını 
indirdi. En son, 24 Şubat 2015 tarihinde yaptığı toplantıda, ge-
celik borçlanma faiz oranını yüzde 7,5’den yüzde 7,25’e indirdi.

DOLARDAKİ ARTIŞIN
  EKONOMİYE ETKİSİ…
DOLARDAKİ YÜKSELİŞ, HAMMADDELERİN ÇOK BÜYÜK BÖLÜMÜ DOLARLA 
ALINDIĞI İÇİN, TL OLARAK HAMMADDE MALİYETİNİ ARTIRIYOR. BU DA EKONOMİYE 
ENFLASYON OLARAK YANSIYOR
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Banka, gecelik faizde, marjinal fonlama oranı yüzde 11,25’ten 
yüzde 10,75’e, açık piyasa işlemleri çerçevesinde piyasa 
yapıcısı bankalara repo işlemleri yoluyla tanınan borçlanma 
imkanı faiz oranı yüzde 10,75’ten yüzde 10,25’e, Merkez 
Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 7,5’ten yüzde 7,25’e 
düşürdü. Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 7,75’ten 
yüzde 7,5’e çekildi. Merkez Bankası, Geç Likidite Penceresi 
uygulaması çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasası’nda saat 
16.00–17.00 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası 
borçlanma faiz oranı yüzde 0 düzeyinde sabit tutarken, borç 
verme faiz oranı ise yüzde 12,75’ten yüzde 12,25’e düşürdü.

27 ŞUBAT 2015’DE DOLAR 2,5 LIRAYI GEÇTI

Sonuçta, Merkez Bankası’nın döviz satması ve faiz müdahalesi 
ile ABD Doları döviz satış kuru, 4 Nisan 2014’te 2,1393’e indi. 
ABD Doları, 3 Nisan 2013’de 1,8108 düzeyindeydi. 15 Mayıs 
2014’de 2,07480’e kadar gerileyen döviz satış kuru, daha son-
ra yeniden yükselerek 2 Ekim 2014’te 2,2871’e çıktı. 3 Kasım 
2014’de yeniden 2,2067’ye gerileyen dolar, 17 Aralık 2014’te 
2,3714’e ulaştı. 2014 yılını 2,3230’la kapatan dolar, 14 Ocak 
2015’te 2,2819’a indikten sonra 27 Şubat 2015’te 2,5123 ile ilk 
kez 2,5 lirayı geçti.

DOLAR BIR YILDA YÜZDE 21,31 ARTIŞLA 2,1393’DEN 
2,5952’YE ÇIKTI

Dolar, 4 Mart 2015’te serbest piyasada 2,55 sınırını aştı. 10 
Mart 2015’de 2,6318 ile rekor seviyeye ulaşan ABD Doları, 
halen 2,60’ın altında seyrediyor. Merkez Bankası döviz satış 
kuruyla geçen yıl 4 Nisan’da 2,1393 olan ABD Doları, son bir 
yılda yüzde 21,31, son iki yılda yüzde 43,32 değer kazanarak 
2,5952 liraya yükseldi.

Avro ise son bir yılda sadece yüzde 3,64 azalarak 2,8249 lira-
dan 2,9317 liraya indi. Son iki yılda avrodaki artış yüzde 21,81 
oldu.

DOLAR KURUNUN YÜKSELMESININ EKONOMIYE 
ETKILERI NE OLUR?

Dolardaki yükselme, dolar cinsinden milli geliri doğrudan 
etkileyen bir unsur. TL olarak milli gelir artsa bile, dolardaki 
artış, dolar bazında milli geliri aşağı doğru çekiyor. Örneğin, 
2014 yılında, gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH), reel olarak yüzde 
2,9, cari olarak yüzde 11,6 büyüdü. 2013 yılında 1 trilyon 
567 milyar 289 milyon lira olan GSYH, 2014 yılında 1 trilyon 
749 milyar 782 milyon liraya çıktı. Milli gelir enflasyonu 
dediğimiz deflatör yüzde 8,45 artmasına karşın ortalama 
dolar kurunun yüzde 14,84 artışla 1,90426’dan 2,18693’e 
çıkması nedeniyle dolar cinsinden GSYH 823 milyar 44 
milyon dolardan 800 milyar 107 milyon dolara indi. Yine 
2013 yılında 10 bin 822 dolar olan kişi başına GSYH ise 
2014 yılında 10 bin 404 dolara düştü.

2014 yılında halen 2,60’a yakın bir seviyede 
seyreden dolar kuru, böyle devam etmesi 
durumunda, deflatörün çok üzerinde 
değer kazanacağı için 2015 yılında 
Türkiye’nin GSYH’si kesinlikle 
800 milyar doların altına 

inecek. Kişi başına GSYH de 10 bin doların altında kalacak. Bu 
rakamların nerede duracağını, deflatörde çok büyük değişiklik 
olmayacağı için, dolar kurunun seviyesi belirleyecek.

DOLARDAKI YÜKSELME ENERJI VE HAMMADDE MA-
LIYETLERINI ARTIRIYOR

Türkiye, enerjinin hemen hemen tamamını ABD Doları öde-
yerek alıyor. Bu, Türkiye’nin enerjiye olması gerekenden daha 
fazla TL ödemesi demek olacak. ABD Doları cinsinden enerjiye 
ödenen para aynı kalsa bile TL karşılığı artacak. Bu da enerjinin 
pahalanması, enerji maliyetinin artması demek. Türkiye, petro-
lünü, doğalgazını, kömürünü dolar ödeyerek satın alıyor. Elekt-
rik üretiminin çok önemli bölümü de ithal doğalgaz kullanılarak 
üretildiği için dolar harcanarak elde ediliyor. 

Aslında, ABD’nin kaya gazı yataklarını hızla faaliyete alması, 
Çin ekonomisinin yavaşlaması, ABD ve batı ülkelerinin petrol 
tüketimlerini artırmamaları, Rusya-Ukrayna krizi ve Rusya 
ekonomisinin yavaşlaması, petrol fiyatlarının 45 dolarlara 
kadar indirmişti. Yemen kriziyle yeniden yükselişe geçse de 
İran’ın nükleer programını sınırlayan anlaşma koşullarına evet 
demesiyle düşüşe geçen ve halen 55 dolarların altında seyre-
den ham petrol fiyatları, geçen yıl Haziran ayında 100 doların 
üzerinde olan seviyenin çok altında satılıyor.

Neredeyse yüzde 50’lere varan bir indirime rağmen, akarya-
kıttaki vergilerin yüksekliği ve doların artması nedeniyle bu 
indirim yeterince yansımadı. Daha sonra da petrol fiyatları ve 
dolardaki artış, akaryakıtta zamma sebep oldu.

Petrol ürünleri ve doğalgaz fiyatlarındaki artış, sadece enerji 
maliyetlerini değil, sanayinin çok kullandığı önemli girdileri de 
artırıyor. Petrol, plastiğin hammaddesi. Günümüzde plastiksiz 
bir hayatı düşünmek zor bile değil imkansız. Doğalgaz gübre 
sanayinde çok kullanılan bir girdi.

TÜRKIYE, 2014’DE HAMMADDE ITHALATINA 176,7 
MILYAR DOLAR ÖDEDI

Dolardaki artış, sadece petrol ve doğalgaz maliyetlerini değil, 
hammadde ve yarıl mamul madde ithalatı nedeniyle girdileri 
önemli ölçüde etkiliyor. Türk ekonomisi, hammadde ve yarı 
mamul maddede dışa bağımlı bir ekonomi. Büyük ölçüde 

ekonomideki aşırı soğuma nedeniyle (büyüme 
yüzde 2,9) ithalat 2014 yılında geriledi. Dolarda-
ki artış da ihracatı destekledi ve ihracatta artış 
oldu. Nitekim, 2014 yılında Türkiye’nin ihracatı 
151 milyar 803 milyon dolardan 157 milyar 715 

milyon dolara çıkarken, ithalatı 251 milyar 
661 milyon dolardan 242 milyar 224 
milyon dolara indi. İthalatın yüzde 73’ünü 
ara malları yani hammaddeler oluşturuyor. 
2014 yılında ara mallarına 176 milyar 747 
milyon dolar ödendi. Yatırım mallarına 
ödenen döviz 36 milyar dolar (ithalatın 
yüzde 14,9’u). Tüketim malları ithalatın 
sadece yüzde 12’sini 29 milyar 23 milyon 
dolarla oluştururken, diğer mallara 453 
milyon dolar (ithalatın yüzde 0,2’si) döviz 
harcandı. Görüldüğü gibi ithalatın dörtte 
üçü hammadde ithalatından oluşuyor. 
Dolardaki yükseliş, hammaddelerin çok 

büyük bölümü dolarla alındı-
ğı için TL olarak hammadde 
maliyetini artırıyor. Bu da 
ekonomiye enflasyon olarak 
yansıyor. Tabii bunun iç 
piyasaya, daha doğrusu iç 
üretime de olumlu etkisi 
oluyor. İçerde üretim ya-

KAPAK HABER
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panlar, ithal mamul mallar pahalandığı için, Türkiye içinde daha 
rekabet edebilir koşullara ulaşabiliyorlar. Yalnız, bundan ithal 
girdi kullanarak üretim yapan sektörler yeterince yararlanamı-
yor. Çünkü yaptıkları ithalat daha pahalı hale geliyor. Nitekim, 
Çin gibi ülkeler, paralarını olması gerekenin altında tutarak, iç 
piyasaya destek veriyorlar. İşe ihracat yönünden baktığımızda 
ise yerli mallar döviz cinsinden ucuzladığı için TL’deki değer 
kaybı, ihracata doğrudan destek veriyor. Firmalar, döviz bazın-
da daha ucuza ihracat yapabilme olanağı nedeniyle rekabet 
edebilme seviyelerini artırıyorlar.   

DÖVIZDEKI YÜKSELME TURIZM VE NAVLUN SEKTÖR-
LERINI OLUMLU ETKILIYOR

Turizm ve navlun gelirlerine bakıldığında, yani hizmet ihracatı 
açısından değerlendirildiğinde dolar ve avrodaki yükselişin 
her iki sektöre de olumlu yansıdığı açık. Bundan dolayı turizm 
sektörü, her zaman değerli TL istemez. Çünkü, gelirlerini döviz 
cinsinden elde ederlerken, harcamalarını TL olarak yapıyorlar. 
Dolar ve avrodaki yükselme sektöre TL cinsinden gelir artışı 
demek. Bu da doğrudan elde ettikleri kara yansıyor.

DÖVIZDEKI YÜKSELMENIN BORCA ETKISI

Borçlara gelince. Türkiye, devlet borçları açısından büyük bir 
sıkıntı yaşamıyor. 2014 yılı sonu itibarıyla, kamu net 
borç stoku 187,4 milyar, Avrupa Birliği tanımlı genel 
yönetim borç stoku ise 586 milyar lira olarak gerçek-
leşti. Buna göre, kamu borçlarının milli gelire oranı 
yüzde 33,5’i ancak buluyor. Batılı ülkelerin ekonomisi 
sağlam olanlarının bile yüzde 80-90 seviyesinde 
kamu borcuna sahip olduğunu göz önünde bulun-
durduğumuzda yüzde 33,5 rahatlıkla çevrilebilir bir 
seviye demek. Fakat, sıkıntı dış borçların yanı sıra iç 
borçların da önemli bir bölümünün döviz cinsinden 
olması. Bilindiği gibi kamu gelirlerini, yani vergileri ve 
diğer gelirleri TL cinsinden topluyor. Döviz cinsinden 
borç, eğer TL değerinde gerileme olursa, borcun TL 
cinsinden karşılığının artması demektir. Özel sektö-
rün dış borç stoku ise kamudan çok 
daha kötü durumda bulunuyor.  
Türkiye brüt dış borç stoku, 
2014 yılı sonu itibarıyla 
402,4 milyar ABD Doları 
düzeyinde. Özel sektör 
borçlarının toplam dış 
borç stoku içindeki payı 
282,2 milyar ABD Doları 
ile yüzde 70,1’i bulurken, 
kamu kesimi borçlarının 
payı 117,7 milyar ABD Doları 
ile yüzde 29,2’de kalıyor.  Mer-
kez Bankası borçlarının toplam dış 
borç stoku içindeki payı ise 2,5 milyar ABD Doları ile 
yüzde 0,6’ya kadar inmiş durumda...

Türkiye net dış borç stoku, 2014 yılının Aralık ayı 
sonu itibarıyla 243,7 milyar ABD Doları olarak ger-
çekleşti. 

TL’DEKI DEĞER KAYBI AÇIK POZISYONLARI 
VURUYOR

Finansal kesim dışındaki firmaların 2014 yılı sonunda 
net döviz pozisyon açığı 183 milyar 243 milyon dolar 
seviyesinde bulunuyordu. Kısa vadeli net pozisyon 
açığı ise 12 milyar 760 milyon dolardı. Finansal ke-
sim dışındaki firmaların net döviz pozisyon açığı her 
ne kadar 2015 Ocak ayında 177 milyar 452 milyon 
dolar seviyesine inse de hala çok yüksek düzeyde 
seyrediyor. TL’nin değer kaybetmesi, döviz fiyatla-

rının artması doğrudan açık pozisyonları 
vuruyor. Döviz borçlarının TL karşılığı 
artıyor, borçlular TL olarak artan borç-
ları nedeniyle sıkıntıya düşüyor.

Merkez Bankası 2014 Finansal 
İstikrar Raporu’na göre, Borsa 
İstanbul'da işlem gören 317 şir-
ketten yüzde 58’i olan 185’inin 
açık döviz pozisyonu var. Açık 
pozisyonu olan 44 şirketin döviz 
geliri yok. Kur riski yüksek sektör-
ler elektrik üretimi yapan firmalar ve 
gayrimenkul yatırım ortaklıkları.

Açık pozisyonunuz varsa büyük sıkıntı 
içindesiniz demektir. Örneğin, bir yatırım 
için geçen yıl bu zamanlar, 10 yıl vadeli 100 
milyon dolar kredi almışsanız. Bunun TL karşılığı 214 milyon 
lira demektir. Krediniz aynı kalmak üzere, dolardaki artış nede-
niyle bu kredinin şu andaki karşılığı 260 milyon liraya çıkmış ve 
siz sadece kur artışı nedeniyle 46 milyon lira zarar etmişsiniz 
anlamına geliyor. Bunun üzerine bir faizi eklerseniz zararınızın 
boyutlarını artık siz düşünün. Böyle bir ortamdan yatırımların 
etkilenmemesi düşünülebilir mi? 

İşte tam burada Merkez Bankası’nın sıkıntısı başlıyor. Büyü-
me yüzde 2,9’a düşmüş durumda. Bir kesim, büyümenin 
artmasını istiyor. Büyüme artınca, istihdam artacak, işsizlik 
düşecek, üretim ve yatırım artışı olacak, hane halkı gelirleri 
düzelecek. Kar oranları artacak. Diğer kesime göre, Merkez 
Bankası faizleri düşürürse, ekonomi ısınacak, ithalat artacak, 
döviz sıkıntısı baş gösterecek, borçlar çevrilemez hale gelecek, 
şirketler batacak, işsizlik artacak. Hem büyüme hem istikrarı 
isteme özellikle dünyadaki ekonomik yavaşlama, döviz kıtlığı 
dönemlerinde mümkün değil. Ya büyümeyi ya da istikrarı 
seçeceksiniz. Merkez Bankası da şimdilik istikrarı seçmiş 
gibi görünüyor. İçinde bulunduğu dönemde başka türlü bir 
davranışa da cesaret edemiyor. Nitekim, en son 17 Mart 2015 
tarihinde Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi 
olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 7,5’de sabit 
tuttu. Para Politikası Kurulu, yüzde 10,75 olan faiz koridorunun 
üst bandı olan gecelik marjinal fonlama oranını, yüzde 10,25 
olan açık piyasa işlemleri çerçevesinde piyasa yapıcısı bankala-
ra repo işlemleri yoluyla tanınan borçlanma imkanı faiz oranını, 
yüzde 7,25 olan Merkez Bankası borçlanma faiz oranını, yüzde 
0 (sıfır) olan Bankalararası Para Piyasası’nda saat 16.00-17.00 
arası gecelik vadede uygulanan borçlanma faiz oranını, yüzde 
12,25 olan borç verme faiz oranını değiştirmedi. 

Açıklamasında da “Öte yandan küresel piyasalardaki belirsiz-
likler ve gıda fiyatlarındaki artışlar para politikasındaki temkinli 
yaklaşımın sürdürülmesini gerektirmektedir. Önümüzdeki 
dönemde para politikası kararları enflasyon görünümündeki 
iyileşmenin hızına bağlı olacaktır” denildi.

Yani Merkez Bankası temkinli yaklaşımı sürdüreceğini, 
faizlerdeki değişikliğin enflasyon görünümündeki iyileşmenin 
hızına bağlı olacağını net olarak vurguladı ve istikrardan yana 
tavrını koydu. Zaten Merkez Bankası’ndan da başka bir duruş 
beklenemezdi.

MERKEZ BANKASI’NIN SIKINTISI
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TAYLAN ERTEN

Her seçim başka bir seçimdir; ama seçmenin 7 Hazi-
ran 2015’te “sandık başı” edeceği milletvekili genel 
seçimi “bambaşka” bir seçim olacağa benziyor. 
Neden mi? Türkiye bu seçime içten içe kaynayan 

“iktidar krizinin” eşliğinde gittikçe güçlenen ekonomik kriz 
tehdidiyle “burun buruna” gidiyor da, ondan!

İktidar krizi içten içe kaynıyor; çünkü 12 yıl gibi uzun ve haliyle  
“bıktırıcı” süreler, gücün tadını almış her siyasi parti için risktir 
ve zamanın bir anında “patlaması” için, risk oluşturan etkenle-
rin, iktidar teknesinin dıştan çok sağlam görünen “karinasında” 
çürümüş bir noktaya yüklenmesi yeterli olur. Bu konuda basın 
ve diğer medya  kaynaklarından kamuoyuna yansıyan bilgilerin 
istikameti, iktidar açısından ciddi bir “iç kanama” tehlikesine 
işaret ediyor.

Daha büyük tehlike ekonomidedir. Bugün; ekonomi yönetimin-
den sorumlu siyasi ve bürokrat kadroların politik-teknik uyum 
ve eşgüdümden “kopuşuna” en yakın örnek, Kasım 2000- Şu-
bat 2001 kriz sürecidir ki o kopuş bugünkünden çok farklıdır; 
iktidar sorumluları arasındaki iç çatışmadan değil, krizin şidde-
tinden doğan bir dağılma ve zihinsel “dağıtma” halidir!

Ve, tabii bilgi birikimi, tahlil ve ileri görüş kabiliyeti ve benzeri 
niteliklerden oluşan siyasi basiretten yoksunluğu da yabana 
atmamak lazım; ekonomi yönetimindekiler için olmazsa olmaz-
dır; özellikle siyasetçide bunlar yoksa veya yeterince “çalışmı-
yorsa” durum iyi görünse de “vaziyet” vahimdir!

Bu noktada EMD’nin 1995 yılında yayımladığı “Türkiye’nin 
Geleceğini Tartışıyoruz/Söyleşiler-Makaleler-Görüşler” adlı 
kitaptan, siyasi basiretsizliğin 1994 ekonomik krizini nasıl tetik-
lediğini anlatan bir paragraf aktaracağım:

“Türkiye’nin krize girişine yol açan gelişmelerin teme-
linde, iktisat politikası yapanların piyasalara ilişkin 
bilgileri değerlendirmeye özen göstermemeleri ya 
da bunu başaramamaları yatmaktadır. (…)

“Bu görüşe örnek olarak 1993 yılı sonbaharında 
hükümetin faizlerdeki yükselmenin arkasındaki 
nedenleri anlayıp bunlara yönelik önlemler 
almak yerine faizleri, deyim yerindeyse piyasaya 
rağmen, düşürmeye kalkışmasıyla ekonomiyi 
krize sürüklemesi gösterilebilir. Bu örnek, yakın 
tarihimizde piyasa mekanizmasının verdiği sinyalleri 
anlamaya değer vermeden iktisat politikası yapmaya 
kalkışmanın, tek olmasa bile, en çarpıcı örneğidir.” (Hasan 
Ersel, İktisat Politikalarının Sağlıklılığı Açısından Toplumun 
Bilgilendirilmesinin Önemi, s. 91-97.) 

Ersel’in, 1994’te ekonomiyi krize sürükleyen sebeplere ilişkin 
bu tespiti, anlam ve önemini 2014-15 diliminde de koruyor. 
Aylardır para piyasalarını, üretim ekonomisini belirsizliğe düşü-
ren, borç yükün ağırlaştıran saplantılı faiz tartışmalarının arka 
planında “aynen” bu sorun var.

Bir cumhurbaşkanının, yaşamı “sıcağı” ve “soğuğu” ile dış 
kaynak girişine ve bunun sürdürülebilirliğine bağlanmış bir 
ekonomide, döviz akımını yöneten ana faktör olan faiz had-
leriyle, anayasal görev tanım ve sınırlarını da aşarak ilgilen-
mesi “akılcı” değil,  olsa olsa “kültürel” ve “duygusal” siyasi 
yaklaşım tanımına girer ve bundan öte bir anlam taşımaz; ama 
ekonominin tüm dengelerini riske atar.  

Öncelikle dış ve bağlamında iç piyasa sinyallerini “anladığı” 
için faiz politikasını “piyasa akıl ölçülerine” göre yönetmeye  
çalışan merkez bankası başkanını, bankanın “ilgili”  bakanını, 
hatta başbakanı durmadan eleştiren müdahaleci tavır sürdürü-
lürse, bu riskin krize dönüşmesi için küçük bir kıvılcım yeter. 

7 Haziran 2015 milletvekili genel seçimi için zaman hızla 
kısalırken devlet ve ekonomi yönetiminde şimdiye kadar eşine 
rastlanmayan, ilginç “pozisyon” ve “güç” dağılımı gözlemleni-
yor. Yürürlükteki 1982 Anayasası’nın “kuvvetler ayrılığı” temel 
ilkesini fiilen etkisiz kılan bir dağılım bu. Anayasa’nın 104. 
Maddesi cumhurbaşkanlarına ekonominin politika, karar ve 
işleyişiyle ilgili herhangi bir görev yüklemiyor, yetki vermiyor. 

Dolayısıyla cumhurbaşkanları, hükümetin siyasi sorumluluğu 
altında faiz politikasını belirleyen ve yürüten merkez bankasına 
talimat veremezler, karar empoze edemezler, üstelik banka 
yetkililerini kamuoyu önünde küçük düşüremezler.

Bu anayasal kesinliğe rağmen, şimdi  ekonomi yönetiminde 
birbiriyle ters düşen ve icra yetkisi kullanan üç odak oluşmuş 
bulunuyor: Sıralı yazarsak, ilki anayasa uyarınca  ekonomiyle 
ilgili icraatta yetkisiz cumhurbaşkanı. İkincisi, hükümetin tüm 
karar ve icraatından sorumlu başbakan. Üçüncüsü, ekonomi-
den sorumlu ve merkez bankası ile “ilgili” başbakan yardımcı-
sı. Dördüncüsü,  merkez bankası başkanı!

Bu odaklar arasında faiz tartışması nedeniyle, ekonomiyi 
gittikçe “ısıtan” ve katsayısı artan çok ciddi bir  “güç 

sürtünmesi” var.  Sürtünme seçime kadar kontrol 
altına alınamazsa, sandıktan çıkacak sonuçlara 

bağlı olarak, seçimden sonra iktidar içi 
krizle birlikte ekonomiyi 2000-

2001 sürecini arar hale 
getirebilir. Tehlike o 

kadar yakındır!

BU SANDIK BAŞKA SANDIK!

MAKALE
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ERDİNÇ ÇELİKKAN 

Hükümetin ev almak isteyenlere vereceği teşvik 
günlerdir tartışılırken, yeni modelin ayrıntıları da 
netleşmeye başladı. Bireysel 
Emeklilik Sistemi’ne (BES) 

benzeyen modele göre, bankada parasını 
tutan kişilere devlet, 15 bin lirayı geçme-
mek üzere “kademeli peşinat desteği” 
sağlayacak.  Ekonomi yönetimi sistemle, 
inşaat ve bankacılık sektörünün canlandı-
rılmasını hedeflerken, uzmanlar modelin 
uygulama şansının çok zor olduğuna 
dikkat çekiyor. 

Yapılan çalışmaya göre, konut alırken 
uygulanacak teşvik, sadece ilk ve tek ev 
için geçerli olacak. Böylece hem evlilikler 
özendirilecek, hem de konuta talep arta-
cak.  Aslında yapılan çalışmanın özünde 
daha çok evlilikleri arttırmak bulunuyor.  
Evliliklerin konut alımındaki yükleri indir-
mekten geçtiğini hesaplayan ekonomi 
yönetimi, bu nedenle “konut teşviki” 
sistemi için de harekete geçti.

SISTEM NASIL IŞLEYECEK?

Uygulamaya konulacak modelde, öncelik-
le düşük gelirlilerin konut sahibi olma-
sının kolaylaştırılması amaçlanıyor. Bu kişilerin, daha çok dar 
gelirlilere konut üreten TOKİ projelerine yönelmesi sağlanacak.  
Meclis’e sunulan teklifle, konut sahibi olmayan kişilerin ev sa-

hibi olmasına destek sağlanması amacıyla bankalarda gönüllü 
konut tasarruf hesapları açılacak. Bu hesaplarda biriken paraya 
devlet, değişen oranlarda destek sağlayacak. 

HER YIL ARTTIRILACAK

Devlet katkısı, gerçek kişiler 
adına açılan konut tasar-
ruf hesabında asgari süre 
kalınması şartıyla hak ediş 
sürelerine göre farklılaşan 
oranlarda, tek seferde ödene-
cek. Her koşulda azami tutar 
15 bin lirayı geçemeyecek. Bu 
tutar, her yıl yeniden değer-
leme oranı kadar arttırılacak. 
Azami tutarı üç katına kadar 
artırmaya Bakanlar Kurulu 
yetkili olacak. Hak sahiple-
rinin tespitinden ve aktarıla-
cak devlet katkısının doğru 
hesaplanmasından bankalar 
sorumlu olacak. Haksız yere 
ödendiği tespit edilen para, 
faiziyle geri alınacak. Bu süre 
içinde ödeme yapılmama-
sı halinde alacaklar, vergi 
dairesince bankalardan tahsil 
edilecek. Meclis’e sunulan 
teklif yürürlüğe girdikten 

sonra, bir kişi “ben konut hesabı açtırmak istiyorum” diyerek 
bankayla anlaşma yapacak. Böylece kişilerin en çok zorlandığı 
konut peşinatını devlet sağlamış olacak. 

EKONOMİ YÖNETİMİ SİSTEMLE, İNŞAAT VE BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN 
CANLANDIRILMASINI HEDEFLERKEN, UZMANLAR MODELİN UYGULAMA ŞANSININ 
ÇOK ZOR OLDUĞUNA DİKKAT ÇEKİYOR. 

“EV”LENENE DESTEK,
 KONUTA BES MODELİ…

KUR EVİNİKAP DESTEĞİ

Türkiye Müteahhitler Birliği de 
(TMB)  2015 yılında inşaat sek-
töründe canlanma olmayacağına 
dikkat çekiyor. TMB’nin inşaat 
sektörünü analiz ettiği raporda, 
“2015 inşaat üretiminde sektör-
deki yavaşlama trendini yukarı 
yönde hızlandıracak kayda değer 
bir canlanma beklentisi içine 
girmek güçtür” deniliyor. Emlak 
Konut’un hazırladığı rapora göre 
de konut sektöründe lüks ve orta 
üst segmentte talep yavaşlarken, 
orta ve orta alt segmentte ise 
konut ihtiyacı devam ediyor. 

CANLANMA ZOR
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KONUTTA ARZ RISKI VAR

Ekonomi yönetimi planlanan modele göre, paranın 5 yıl 
sistemde tutulmasını amaçlıyor. Buna göre, parasını 5 yıllığına 
yatıran, ancak üçüncü yılında sistemden çıkmak isteyen bir kişi 
için desteğin oranı düşecek. Ekonomi yönetimi bu uygulamayı 
“kademeli teşvik” olarak adlandırsa da 5 yıldan önce bankadan 
parasını çekmek isteyenlerin alacağı para, ister istemez azala-
cak. Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun yaptığı açıklamaya göre, 
3 yıldan önce sistemden çıkana herhangi bir destek verilmeye-
cek. Bu durumdaki kişiler, sadece bankaya yatırdığı parayı geri 
alabilecek. Ancak bununla ilgili detaylar henüz tam anlamıyla 
ortaya çıkmadığı için, 3 yılı tamamlamadan sistemden çıkan 
kişiden herhangi bir kesinti yapılıp yapılmayacağı belirsizliğini 
koruyor. 

ÇOK KALAN, ÇOK KAZANIR

Özellikle dar gelirlilerin sistemde biriken parasına değişen oran-
larda destek vermeyi düşünen hükümet, böylece BES modeli-
ne benzeyen programla zaten düşük kalan tasarrufları da teşvik 
etmiş olacak. Sistemle balon tartışmaları yaşanan konuttaki arz 
fazlasının düşürülmesi ve sektörün bir nebze de olsa rahatla-
tılması planlanıyor.  Buna rağmen sektör temsilcileri, sistemin 
uygulamada mümkün olmadığını dile getiriyor. 

FAIZ DÜŞSÜN, DESTEK ARTSIN

Hazine Müsteşarlığı, Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı bürokratlarının konut destek paketinin ayrıntıları 
üzerinde hala çalışma yaptığı biliniyor.  Sektör temsilcileri ise 
önümüzdeki günlerde tüm ayrıntılarıyla gün yüzüne çıkacak 
düzenlemenin ilk kez konut alacak olanlar için damga vergisi, 
harç ve KDV’nin düşürülmesi gibi başlıkları da kapsaması 

gerektiğini düşünüyor. Teşvikle birlikte 
konut faiz oranlarının düşmesinin sek-
töre olumlu katkı yapacağını düşünen-
lerin yanı sıra, fırsatçı müteahhitlerin 
fiyatları şişireceğine dikkat çekenler 
de bulunuyor.  Hükümetin kafalarda 
soru işaretleri yaratan düzenlemede 
sektörün taleplerini dikkate alıp alma-
yacağı da belirsizliğini koruyan başlıklar 
arasında yer alıyor.  

YASTIK ALTI HAREKETLENIR

Bununla birlikte uygulamanın, yastık 
altı birikimi olan konut alıcılarını da 
harekete geçirmesi bekleniyor. Teşvikin 
hayata geçmesiyle vadeli satışlardan 
çok, peşin alımların artacağına dikkat 
çekiliyor. Desteğin nakit girişine olumlu 
etki yapacağını söyleyenlerin yanında 
“C gelir grubu” olarak adlandırılan orta 
ve alt gelir grubunun konut alımının 
kolaylaşacağı belirtiliyor. 

ILK ADRES, YINE BANKALAR

Mevcut uygulamada bankalar, konut 
kredisi kullanacak olanlardan satın alınacak evin değerinin en 
az yüzde 25’i kadar peşinat talep ediyor. Ekonomi yönetiminin 
üzerinde çalıştığı yeni modeli kullanmak isteyenler ise bu peşi-
natı bankadaki konut hesabında biriktirmiş olacak. Geri kalan 
tutar için de adres yine bankalar olacak. 

YENI SISTEM TARTIŞILIYOR 

Türkiye’de konut balonu tartışmaları ve dolar kurundaki yük-
seliş devam ederken, bir taraftan da konut desteği sisteminin 
nasıl uygulamaya geçeceği tartışılıyor. Bazıları “geliri olan 
parasını neden sistemde tutsun” sorusunu gündeme getirir-
ken, bir diğer kesim ise “uygulama inşaat ve bankacılık sektörü 
için can simidi olur” yorumunu yapıyor. Gelinen noktada, 
verilecek teşvikten en çok inşaat sektörünün ve bankaların karlı 
çıkacağına kesin gözüyle 
bakılıyor. 

TEŞVIK MODELI 
TUTMAZ

İnşaat sektöründe son 
dönemde arz ve talep 
arasında büyük bir den-
gesizlik olduğu biliniyor. 
İnşaatçılar, arz lehine 
yaşanan artışın ileride bir 
sıkıntı yaratabileceğine 
dikkat çekiyor. Uzmanlar, 
söz konusu sistemin ABD 
başta olmak üzere, bazı 
dünya ülkelerinde uygu-
landığına, ancak sorun 
çıktığına dikkat çekiyor. 
Ekonomi yönetiminin yeni 
teşvik modeliyle, ekono-
minin lokomotifi sayılan 
ve tıkanma noktasına ge-
len sektörü canlandırmak 
istediğine vurgu yapılıyor. 

MODELE GÖRE, BANKADA PARASINI 
TUTAN KİŞİLERE DEVLET, 15 BİN LİRAYI 
GEÇMEMEK ÜZERE, “KADEMELİ PEŞİNAT 
DESTEĞİ” SAĞLAYACAK.  

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İnşaat Mühendisleri Odası 
(İMO) Başkanı Nevzat Ersan, düzenlemenin üç amaçla yapıldığını belirterek, 
sistemin uygulamasının çok mümkün olmadığını söyledi. Hükümetin ekonominin 
lokomotifi olan inşaat sektörüne çok önem verdiğinin altını çizen Ersan, “Ekonomi 
yönetimi bu nedenle sektörü canlı tutmaya çalışıyor” dedi. İMO Başkanı, sözlerini 
şöyle sürdürdü:

“İnşaat sektörüne sadece konut açısından bakmamak gerekiyor. Türkiye’de maa-
lesef kamu yatırımlarının asgari düzeyde olması nedeniyle, konut sektörüne ağırlık 
veriliyor. Konut desteğinin birinci amacı konut sektörünü canlı tutmak, ikinci amacı 
bankaların sirkülasyonunu arttırmak, üçüncü amacı ise dar gelirlinin ev sahibi 
olmasını kolaylaştırmaktır.

CANLILIK GETIRMEZ

Ancak dar gelirlinin bankada parasını bloke etmesi, biriktirmesi mevcut ekonomik 
yapı nedeniyle çok mümkün gözükmüyor. Bir canlılık getireceğine inanmıyorum. 
Çünkü dar gelirliye mahsus konut fiyatları zaten düşük olduğu için müteahhitler 
buna yanaşmaz. Müteahhitler kesinlikle kar marjı ve gelir düzeyi yüksek insan-
lara hitap ediyor. O nedenle bunlar müteahhitler için çok önemsenecek, rağbet 
görecek yatırımlar değil. Uygulamada çok mümkün olacağını düşünmüyorum. İyi 
niyetle düşünülmüş olabilir ama çok olağan gözükmüyor.” 

SİSTEMİN ÜÇ AMACI VAR, UYGULAMA ŞANSI YOK 

HABER/DOSYA

Sistemin başlamasıyla konut 
kredisi kullanımının artacağı 
tahmin ediliyor. Mevcut du-
rumda konut kredileri, toplam 
tüketici kredilerinin yüzde 
42’sini oluşturuyor. Destek 
programıyla konut kredilerinde 
yüzde 20’lere varan bir büyüme 
bekleniyor. Teşvik kararı konut 
satışlarındaki yükselişi de 
beraberinde getirecek. 2013’te 
1 milyon 144 bine ulaşan konut 
satışları, 2014 sonunda 1 mil-
yon 165 bine çıktı. Yeni paketle 
birlikte konut satışlarının yüzde 
20’ye kadar artacağı tahmin 
ediliyor. 

KREDİLER BÜYÜR, 
SATIŞLAR ARTAR 
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İSA YAZAR

Türkiye, 7 Haziran genel seçimlerine koşar adım iler-
lerken partilerin seçim vaatleri yine havada uçuşuyor. 
Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in 
‘’Kim ne veriyorsa, ben 5 fazlasını veriyorum’’, Eski 

Başbakan Tansu Çiller’in ‘’Herkese iki anahtar’’, Cem Uzan’ın 
‘’Mazot 1 lira olacak’’ vaatlerine aşina olan Türk Halkı için, bu 
durum sıradanlaşmış bir ritüel. İktidarda 12 yılı geride bırakan 
Adalet ve Kalkınma 
Partisi de (AKP) merkez 
sağ geleneğine uygun 
biçimde her seçim önce-
si pek çok vaatte bulu-
nuyor. 2011 seçimlerinin 
üzerinden 4 yıla yakın bir 
süre geçti. Yeniden san-
dığa giderken iktidarın 
ekonomi hedeflerini ne 
kadar gerçekleştirdiğini 
masaya yatırdık. 

2011 seçimlerine giderken ekonomi ana başlıklardan biriydi. 
İktidar partisi bu alanda pek çok vaatte bulunmuştu. AKP’nin 
ekonomi karnesine yakından baktığımızda, hedeflerin  bir 
bölümünün hayata geçirilemediği görülüyor. İktidar partisi, 
2015 yılı için kişi başı gelir hedefini 14 bin dolar, gayri safi yurt 
içi hasıla hedefini 1 trilyon 76 milyar dolar, ihracat hedefini ise 
201 milyar dolar olarak açıklamıştı. Ancak gelinen noktada, 

milli gelir 10 bin dolar, gayri safi yurt içi hasıla 800 milyar dolar, 
ihracat ise 150 milyar dolar civarında seyrediyor. Dolardaki 
yükseliş dikkate alındığında, bu rakamların daha da aşağı yönlü 
seyrettiği görülüyor. 

Ekonomide kayıt dışılığın azaltılması, bir başka makro hedef 
olarak hükümet programında yer almıştı. Bu alanda nasıl bir 
başarı sağlandı diye baktığımızda, Türkiye İstatistik Kuru-
mu’nun (TÜİK) 2014 yılı Kasım verilerine göre, kayıtdışı istihda-
mın yüzde 33,9 olduğu görülüyor. Yani 26 milyon çalışandan 

8,9 milyonu sigortasız olarak kayıtdışı 
çalıştırılıyor. Devletin kayıtdışı istihdam 
nedeniyle yıllık sosyal güvenlik prim 
kaybı ise 26 milyar TL. Türkiye İstatistik 
Kurumu’nun 2011 Mart verilerine göre 
ise kayıtdışı istihdam oranı, yüzde 42.  
Kayıtdışı çalışan kişi sayısı ise 9 milyon 
145 bin. Geldiğimiz noktada, kayıtdışı 
istihdamda oransal olarak 8 puanlık 
iyileşme sağlandığı ancak, 9 milyon 
kişinin hala kayıtdışı çalışmaya devam 

ettiği ortada. Bu tabloya rağmen, kayıtdışılıktaki iyileşmenin, 
hükümetin başarı sağladığı alanların başında geldiğini de kayda 
geçirmek gerekiyor. Ancak bu iyileşme, iktidarın hedeflediği 
boyutta değil. 

IŞSIZLIK HEDEFI TUTMADI 

AKP’nin 2011 seçim beyannamesinde işsizlik hedefine ilişkin 
ise bağlayıcı beyandan kaçındığı görülüyor. Ancak işsizlikteki 
değişime bakıldığında, iyileşme gözlenmiyor. 2011 Mart döne-

GERÇEK OLDU MU? 

HAYALDİ, 

2011 SEÇİMLERİNE GİDİLİRKEN DE EKONOMİ, İKTİDARIN EN ÖNEMLİ SİLAHI 
OLARAK GÖRÜLÜYORDU. İKTİDAR PARTİSİ, SEÇİMLER ÖNCESİNDE PEK ÇOK VAATTE 
BULUNDU. 

ANCAK ARADAN GEÇEN 4 YILLIK SÜREDE, BU HEDEFLERİN NE KADARI TUTTU, NE 
KADARI TUTMADI? 

TÜRKİYE, 7 HAZİRAN GENEL SEÇİMLE-
RİNE KOŞAR ADIM İLERLERKEN, PARTİ-
LERİN SEÇİM VAATLERİ YİNE HAVADA 
UÇUŞUYOR. 
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minde yüzde 9,9 olan işsizliğin, TÜİK’in son olarak açıkladığı 
Kasım 2014 verilerine göre, yüzde 10,7 olduğu görülüyor. 
Meslek kurslarından mezun olanların işe yerleştirilme oranının 
yüzde 40’a çıkarılacağı da iktidarın hedeflerindendi. Bu alanda 
da henüz bir iyileşme sağlanabilmiş değil. Hükümet, her işsize 
bir meslek danışmanı projesini hayata geçirmek için İş ve Mes-
lek Danışmanları istihdamına başladı. 
Bu projenin danışman olarak istihdam 
sağlama dışında, işsizler için nasıl bir 
fayda sağladığı belirsiz. 

Sağlık alanında 2011’deki en önemli vaat 
olarak şehir hastaneleri öne çıkıyordu. 
Buna göre Ankara'da bir, İstanbul'da iki 
tane olmak üzere, çeşitli illerde devasa 
şehir hastaneleri hizmete girecekti. Ara-
dan geçen 4 yılda bu hedeflerin, proje 
aşamasında olduğu görülüyor. Sosyal güvenlik açıkları ise arttı. 
2011’de 16 milyar TL olan sosyal güvenlik karadeliği, 2014 
sonu itibariyle 22 milyara ulaştı. Devletin prim katkısı da ek-
lendiğinde sosyal güvenlik açıklarını kapatmak için, bütçeden 
yaklaşık 45 milyar TL aktarılıyor. 

2,15 DOLAR HEDEFINE ÇOK YAKLAŞILDI 

Hükümetin temel hedeflerinden biri de 2015 yılına 
kadar günlük 2,15 doların altında gelirle 

yaşamak zorunda kalan kimse-
nin olmayacağıydı. Başbakan 

Yardımcısı Ali Babacan’ın 
açıklamalarını kaynak kabul 
edersek, bu alanda hedefe 
çok yaklaşıldığı görülüyor. 

Türkiye’de günlük geliri 2 dola-
rın altında nüfus kalmadı. Doların 

son dönemdeki  hızlı yükselişi, bu 
rakamı da bir miktar aşağı çekti. 

YERLI OTOMOBIL IÇIN ‘BABAYIĞIT’ ÇIKMADI 

Yerli otomobil ve yerli uçak, iktidarın önemli iddiaların-
dandı. Yerli uçak için 750 milyon dolar ile 4 milyar dolar 
arasında değişen maliyet hesapları yapılmıştı. Bu konu, 
4 yıldır sıcak bir gündem malzemesi olarak tartışılmaya 
devam ediliyor. Yerli otomobil için hükümet defalarca 
niyet beyanında bulundu. Özel sektöre, ‘babayiğit 
aranıyor’ sloganıyla defalarca çağrı yapıldı. Ancak gö-
nüllü yatırımcı çıkmadı. Hükümet de bu vaadini hayata 

taşıyamadı. Yerli uçak konusu ise sadece bir 
iyi niyet temennisi olarak kaldı. 

Sosyal desteklere büyük önem veren hükü-
met, sosyal destek ve hizmetlerin hak temelli 
olarak bütünleşik bir şekilde sunulduğu bir 
sosyal destek sistemi hedeflemişti. ASDEP 
ismi verilen Aile Sosyal Destek Programı ile 
hane odaklı bir sisteme geçilecekti. Böylece 
aile merkezli, vatandaşın ihtiyaçlarını yerinde 
ve ivedilikle gidermeye ve ailelere rehberlik 
hizmeti sunmaya yönelik bütüncül bir sosyal 
destek sistemi kurulacaktı. Aradan 4 yıl geçti. 
ASDEP Programı henüz pilot uygulama aşa-
masında. Bazı illerde denemeler yapılıyor. 

100 BIN SOSYAL KONUTTAN, 16 BINI 
YAPILDI 

Yine yoksullukla mücadele kapsamında, 
sosyal konut projesi ile yoksul ailelere ilk aşa-

mada 50 bin, ikinci aşamada da 50 bin olmak 
üzere, toplam 100 bin konut yapılacaktı. Bu konutlar ayda 100 
lira taksitle, peşinatsız ve faizsiz verilecekti. Ancak bu hayal de 
gerçek olmadı. Proje kapsamında , yoksullar için yaklaşık 16 
bin konut hak sahiplerine teslim edildi. 

Yoksul kesime yönelik 
konutların yanı sıra top-
lumun geneli için yapılan 
konut hedefi de 1 milyon 
olarak belirlenmişti. 2011 
yılına kadar, TOKİ eliyle 
480 bin konut yapan 
iktidar, bu alandaki başa-
rısını son 4 yıllık dönemde 
neredeyse hiç ileri götü-
remedi. 2015 itibariyle 

TOKİ’nin ürettiği toplam konut sayısı 506 bin bin oldu. 

İktidarın 2015 hedefleri arasında kent içi ulaşımın çözülmesi 
önemli bir yer tutmuştu. Buna göre, nüfusu 100 binin üze-
rindeki bütün kentlerde ulaşım ana planları tamamlanacaktı. 
Ancak İstanbul başta olmak üzere, yaşanan trafik çilesi dikkate 
alındığında hükümetin şehir içi trafik konusunda başarı sağla-
dığını söylemek imkansız. 

AK PARTİ’NİN ÜÇ DÖNEM ÜST ÜSTE 
İKTİDAR OLABİLMESİNDE EKONOMİ 
YÖNETİMİNDEKİ BAŞARI, ÖNEMLİ BİR 
ROL OYNADI.  

HABER ANALİZ
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KANAL ISTANBUL HENÜZ BAŞLAMADI 

İstanbul projeleri iktidarın seçim vaatlerinin önemli bir bö-
lümüydü. ‘Çılgın Proje’ olarak tanıtılan Kanal İstanbul başta 
olmak üzere biri Avrupa yakasında, öbürü Anadolu yakasında 
İstanbul'da iki yeni şehir, üçüncü uluslararası hava alanını, 3. 
Boğaz Köprüsü, kıtaları deniz altından birleştiren raylı sistem 
(Marmaray), Galataport ve 
Haydarpaşaport projeleri başlıca 
hedeflerdi. Bu projelerden Mar-
maray hayata geçirildi. Üçüncü 
havaalanı ve üçüncü köprüye 
ilişkin çalışmalar sürüyor. Kanal 
İstanbul için somut adım atıla-
madı. Bir kısmı ise henüz proje 
aşamasında.

GÜNEY KENT HAYAL OLDU 

Hükümet, Başkent Ankara için de öncelikli hedefler açıklamış-
tı. Güney Kent adı verilen proje ile Ankara’ya 500 bin kişilik 
yeni bir şehir kazandırılacağı açıklanmıştı. Askeri uydular ve 
Türksat’a ait haberleşme uydularının bulunduğu Uzay ve Uydu 
Merkezi, 300 bin metrekare kapalı alana sahip yeni bir Adalet 

Sarayı, 7 bin yatak kapasiteli iki 
şehir hastanesi, 1 milyon 700 bin 
metrekare alan üzerine kurulu 
Orta Doğu’nun en büyük hayvanat 
bahçesi, Hıdırlıktepe’de bir inanç 
ve tarih müzesi, 200 dekar alan 
üzerine 83 milyon TL yatırım ile 
Eskişehir yolu üzerinde milli bir 
botanik parkı Başkent için başlıca 
hedeflerdi. 

Ankara-Konya hattında hızlı tren çalışmalarının tamam-
lanacağı, Afyonkarahisar, Uşak ve İzmir için çalışmalara 
başlanacağı, şehir içinde ise metro hatlarının tamamlana-
cağı açıklanmıştı. Konya – Ankara hızlı tren hattı hizmete 
girerken, şehiriçi ulaşımla ilgili olarak Çayyolu hattı tamam-
landı. Metronun Keçiören kısmında çalışmalar sürüyor. 
Diğer projelerle ilgili henüz adım atılmadı. 

‘HER ÖĞRENCIYE BIR TABLET’ YAVAŞ ILERLIYOR 

2011 seçimlerine gidilirken eğitim alanında hükümetin 
en önemli argümanlarının başında, her öğrenciye tablet 
projesi geliyordu. 4 yılda tamamlanacağı belirtilen proje 
ile 10 milyon 600 bin öğrenciye tablet dağıtılacaktı. Bu 
kapsamda, 55 bin okul da internet alt yapısı ve akıllı tahta 
ile donatılarak eğitimde e-içeriğe geçilecekti. 8 milyarlık 
projenin ekonomiye önemli bir canlılık kazandırması da 
bekleniyordu. Projeye başlanırken, 4 yıllık sürede, 730 bin 
tablet dağıtılabildi. Devam eden projede önemli sapmalar 
olduğu görülüyor. Tablet dağıtımının 2015 tamamlanması 
beklenirken, bunun 2017’ye kadar sarkacağı görülüyor. 

VAATLERE AŞİNA OLAN TÜRK HALKI 
İÇİN DE BU DURUM, SIRADANLAŞMIŞ 
BİR RİTÜEL.
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SULTAN ÖZER

Aile Paketi ya da tam adıyla ‘’Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapısı-
nın Korunması Programı’’ adı verilen paket, kadın çalışanlara 
ve çalışma hayatına ne gibi yenilikler getirecek? 

AKP’nin kadınlara “müjde” diye sunduğu “aile paketi” kadın-
lara güvencesizlik ve geleceksizlik getirirken, paket ile ayrıca 
2009’da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından veto edilen 
“ödünç, kiralık işçilik” de geri getiriliyor. Paket ile özel istihdam 
büroları yeniden düzenleniyor.

Paketin gerek-
çeleri arasında, 
“Doğurganlığı ve 
genç nüfus artışını 
destekleyecek yeni 
politikalar oluş-
turmak, çalışan 
kadınların daha 
fazla çocuk sahibi 
olmalarını teşvik 
etmek ve kadın 
istihdamını artırmak” sayılıyor. Kadın çalışanlara, her doğumda 
çocuk başına bir kerelik maddi destek ve çocuğun ilköğretime 
başlamasına kadar sürebilecek bir yarı zamanlı çalışma biçimi, 
yani esnek çalışma getiriliyor. 

Yarı zamanlı, kısmi çalışma biçimlerinin yaratacağı kayıpların 
telafisi gerekçesiyle de özel istihdam bürolarına, geçici iş ilişkisi 
kurma yetkisi veriliyor.

Paket, çalışan kadınlara “müjde” diye sunulsa da Meclis’e 
sunulan tasarının içeriği, gerekçeleri incelendiğinde hiç de 
öyle olmadığı görülüyor. Bu paketin hayata geçmesi ile kadın 

çalışma hayatından büyük oranda çekilecek, 
evine kapanacak, çocuk, aile onun yanında da 

ev içinde üretim söz konusu olacak. 

Hatırlarsak; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın, “Kadın ile erkeği eşit konuma getiremez-
siniz, o fıtrata terstir, Tabiatları, bünyeleri, fıtratları 

farklıdır”; Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun, “Anneler 
dünyada, bir başkasının sahip olamayacağı annelik kariyerine 
sahip oluyorlar. Anneler, annelik kariyerinin dışında bir başka 
kariyeri merkeze almamaları gerekir. Merkeze iyi nesiller yetiş-
tirmeye almalılar” ya da Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın 
“İffet sadece bir isim değil kadın için de bir süstür iffet, erkek 
için de bir süstür... Kadınsa o da iffetli olacak. Mahrem namah-
rem bilecek. Herkesin içerisinde kahkaha atmayacak, bütün 
hareketlerinde cazibedar olmayacak” sözleri çok tartışılmış, 
özellikle kadın örgütlerinin tepkileriyle karşılanmıştı.

PAKET, KADINLAR AÇISINDAN 
MÜJDE MI? 

Paket gerçekten kadınlar açısından “Müjde” 
mi? Bu paketin hayata geçmesiyle kadınlar 
daha çok mu istihdam edilecek, emeğinin 
karşılığını alacak mı? Sendikalı olarak çalışabi-
lecek mi? 

Bu sorulara yanıt aradığımızda, paketin; kadın-
lar açısından zaten var olan esnek, kuralsız ça-
lışmayı, tüm çalışanlar için yasal hale getirmeyi 

hedeflediğini görüyoruz. 

Hükümet 2008 yılında da kadın istihdamını ‘artırmayı’ amaçla-
yan bir paket çıkartmış, kadın ve genç istihdam eden işveren-
lerin SGK primleri, beş yıl boyunca İşsizlik Sigortası Fonu’ndan 
karşılanmıştı. Ancak beş yılın sonunda o işverenler, Hey Tekstil 
örneğinde olduğu gibi, istihdam ettiği kadınları işten çıkarmıştı.

KADIN ÇALIŞANLAR, BIRARAYA GELEMEYECEK

Paket, evden ya da uzaktan çalışmaya olanak tanıyacak. Bugün 
uygulamada var olan ev eksenli çalışma, çağrıya bağlı çalışma, 

AİLE PAKETİ,
 MÜJDE Mİ,
  DEĞİL Mİ?

PAKET, KADIN ÇALIŞANLARA VE ÇALIŞMA 
HAYATINA NE GİBİ YENİLİKLER 

GETİRECEK?

AİLE PAKETİ İLE 2009’DA VETO 
EDİLEN ‘KİRALIK, ÖDÜNÇ İŞÇİLİK’ 

GERİ GETİRİLİRKEN,  ÖZEL 
İSTİHDAM BÜROLARI DA 
YENİDEN DÜZENLENİYOR.

PAKET, ÇALIŞAN KADINLARA “MÜJDE” 
DİYE SUNULSA DA MECLİS’E SUNULAN 
TASARININ İÇERİĞİ, GEREKÇELERİ İN-
CELENDİĞİNDE HİÇ DE ÖYLE OLMADIĞI 
GÖRÜLÜYOR.

HABER / DOSYA
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evden yürütülen büro işleri vb. gibi çalışma biçimleri çok düşük 
ücretli, emekliliğin hayal olduğu, sendikalaşmanın önüne de 
geçerken, paketle birlikte bunlar daha da yaygınlaşacak.

Paket, “nüfus artışının sağlanmasını, doğurganlık oranlarının 
artırılmasını, kadın istihdam oranlarının yükseltilmesini” hedef-
liyor. Düşük ücret açısından Hindistan ve Çin’le yarışan AKP 
Hükümetinin, ekonomik büyüme için temel stratejisi  “emek 
maliyetlerini düşürmek”. 

Bunun için de hem nüfusun artması, hem de kadınların daha 
esnek, kuralsız bir şekilde çalışma yaşamında yer alması...

Pakette “İşçi ve memurlara analık izni bitiminden sonra ilk 
çocuk için 2 ay, ikinci çocuk için 4 ay, üç ve üzeri çocuklar için 
6 ay olmak üzere yarı zamanlı çalışma imkanı tanınacak. Yarı 
zamanlı çalışılan sürede ücret tam ödenecek, özel sektördeki 
kadın işçinin ücretinin yarısı ve sigorta primi İşsizlik Fonu’ndan 
karşılanacak. Çocuğun 
okula başlama yaşına 
kadar kısmi süreli çalışma 
hakkı verilecek” deniyor.

“Kadının yarı zamanlı 
çalışıp, tam ücret alması” 
vaadi özel istihdam büro-
larının devreye sokulması 
şartını getiriyor. 

DENETIM YOK

Pakete göre işverenler, kısmi süreli çalıştırdıkları kadınların üc-
retlerini yalnızca çalıştırdıkları saat üzerinden ödeyecek. Ücretin 
geri kalan kısmı ise İşsizlik Sigortası Fonu’ndan, yani yine işçi-
lerin birikimlerinden karşılanacak. Kadının kaç saat çalıştırılaca-
ğı ya da çalıştırıldığı, ücret kaybının ne olduğu da işverenlerin 
keyfine bırakılacak, çünkü denetim sözkonusu değil. 

Emeklilik yaşının 65 olduğu göz önüne alınınca, bu şekilde 
esnek çalışan kadınların emeklilikleri ise hayal olmanın ötesine 
geçemeyecek. 

Öte yandan doğum iznine ayrılıp, kısmi süreli çalışacak kadınlar 
yarı zamanlı fakat yoğun bir çalışma temposu ve iş saatleriyle 
ve aynı işlerinde daha fazla eşitsiz ve ayrımcı uygulamalarla 
karşı karşıya kalmalarını getirecek. 

ÖZEL ISTIHDAM BÜROLARI

Yarı zamanlı çalışan kadınların yerine özel istihdam bürolarından 
kiralanan kadın işçiler ise düzenli çalışma saatleri, işyeri servisi, 
kreş, emzirme odaları, sosyal haklar, yıllık izin, tam zamanlı sigor-
ta primi ve örgütlenme hakkı gibi birçok temel çalışma hakkın-
dan yoksun kalacak. Kadınların işte ilerleme ve terfileri olumsuz 
etkilenecek. Ücret ve sosyal güvenlik kayıpları yaşanacak. 

Yani, özel istihdam büroları, işçileri kendi 
bünyesine alıp işletmelere kiraya vere-
bilecek. İşverenler kadın emeğini gerek 
gördükleri gün ve saatler içinde kiralayabi-
lecek. Böylece kadınların da haftanın farklı 
günlerinde, farklı işyerlerinde, birbirinden 
farklı saatler ve ücretlerde çalışma durumu 
yaygınlaşacak.

 Pakette “Doğurganlık oranlarını artırmak, 
işsizlik oranını düşürmek, kadın istihdam 

oranını 2023 yılına kadar yüzde 38’e çıkarmak. 2017 sonuna 
kadar özel sektörde işe yerleştirilenler içinde kadınların oranının 
yüzde 35’e çıkarmak” hedefi de var. 

Saatlik, yarı zamanlı, kısmi zamanlı çalışmaların yaygınlaş-
masıyla sayısal açıdan belki kadın çalışanların sayısı artacak, 
Ama bu aynı zamanda o kadar kadının kendi ayakları üzerine 
durabildikleri ücretleri almaları anlamına da geliyor mu?  

PAKETE GÖRE İŞVERENLER, KISMİ 
SÜRELİ ÇALIŞTIRDIKLARI KADIN-
LARIN ÜCRETLERİNİ YALNIZCA 
ÇALIŞTIRDIKLARI SAAT ÜZERİN-
DEN ÖDEYECEK.
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Başka bir yanı da paket sözde aileyi/kadını 
korumayı amaçlıyor. Ancak bekar çalışan 
kadınlar, kayıtdışı çalışan kadınlar gör-
mezden geliniyor. Kayıtlı çalışan annelerin 
haklarının korunmasından söz edilirken, 
ILO’nun 183 sayılı “Anneliğin Korunması 
Sözleşmesi’nin imzalanmadığını da göz 
ardı etmemek gerekiyor. 

ESNEK ÇALIŞMA VE KIRALIK IŞÇILIK 

Paketin asıl gerekçesini, genel gerekçe-
deki “Onuncu Kalkınma Planı’nın birçok 
bölümünde ise kısmi çalışmayı da kapsayan esnek çalışmaya 
atıfta bulunulmakta olup; esnek çalışma biçimlerinin yaygınlaş-
tırılması, kamu personel sisteminde uygun iş ve kuruluşlardan 
başlanarak esnek çalışma modelinin geliştirileceği hedefine de 
yer verilmektedir” ifadesi açıklıyor. 

Bu ifade, 2009 yılında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından 
veto edilen “kiralık veya ödünç işçilik” ilişkisinin tekrar getiril-
mek istenmesi anlamına geliyor. 

Hatırlanırsa, AKP hükümetinin 26 Haziran 2009’da istihdam 
koşullarını esnekleştirmek gerekçesiyle getirdiği düzenlemeye 
yoğun tepkiler olmuş ve Cumhurbaşkanı Gül de “işçilerin eme-
ğinin istismarı, insan onuruna yakışmayan durumların doğması 
gibi kanunun amaçlamadığı olumsuz uygulamalara ve çalışma 
barışının bozulmasına yol açılabilecektir” gerekçesiyle düzen-
lemeyi veto etmişti. Hükümet “kadınlara/annelere yeni haklar 
veriyorum” gerekçesinin arkasına sığınarak, “modern kölelik” 
anlamına gelecek “kiralık veya ödünç işçilik” düzenlemesini 
geri getirmek istiyor.

İşverenler, bu bürolar aracılığıyla doğum iznine giden kadının 
yerine (en fazla 6 ay süreyle) geçici işçi bulabilecek, yani işçi 
kiralayacak. Bu “geçici işçilerin” büyük çoğunluğunun yine 
kadınlardan oluşacağını tahmin etmek zor değil.

KADIN EMEĞI  PLATFORMU KURULDU

Pakete karşı, DİSK, KESK ve TTB’nin çağrısıyla Kadın Emeği 
Platformu oluşturuldu. Platformda sendikaların yanı sıra kadın 
örgütleri, siyasi partiler, feministler, bağımsız kadınlar ve akade-
misyenler de var. Platform yaptığı açıklamada. “AKP’nin kadın 
istihdam paketinin ‘müjde’ olmadığını ve bu paket ile ‘emek 
piyasası’nın kadın ve toplum aleyhine yeniden düzenleneceği-
ni” vurguladı.

Platformun açıklamasın-
da, “kadınlara ‘doğum 
izni ve yardımı müjdesi’ 
olarak lanse edilen ya-
sanın aslında toplumsal 
yaşam ve ‘emek piyasa-
sı’nın kadın ve toplum 
aleyhine yeniden dü-
zenlenmesi” olduğuna 
vurgu yapıldı, Kadınlara 
bu paket ile sunulan tek 
seçeneğin, daha çok 

çocuk doğurarak ülkenin gelecekteki ucuz işgücü potansiye-
line hizmet etmesi olduğunu belirten platform,  “kadınların 
aileye mahkum edilerek, iş yaşamındaki ve evdeki cinsiyetçi iş 
bölümünün derinleşmesini sağlayacaktır” görüşünde.

KADIN EMEĞI  PLATFORMU’NUN TALEPLERI

Pakete karşı çıkan platformun çözüm önerileri de var. Bu öneri-
leri şöyle sıralamak mümkün:

- Çocuk bakım izinleri, hiçbir hak kaybı ya da kısmi zamanlı 
çalışma dayatması olmaksızın, erkeklerle eşit hak ve sorumlu-
luklarla düzenlensin,

- Yalnızca aile içinde değil hayatin tüm alanlarında kadın-erkek 
eşitsizliğinin ortadan kalkması, bakım hizmetlerinin kadının 
sorumluluğu olmaktan çıkarılmalı ve çocuklu-çocuksuz özgür 
bireylerden oluşan bir toplum için politikalar hayata geçirilmeli,

- Kapatılan tüm kamu kreşleri açılmalı. Kadın/erkek olmasına 
bakılmaksızın, en az 50 işçi çalıştıran kamu/özel tüm işyerlerin-
de ücretsiz, (vardiya koşulları dikkate alınarak gerektiğinde 24 
saat açık) bakım evleri ve kreşlerin açılması zorunlu olmalı.

- İş yerlerindeki çalışma düzeni, kadınların ve erkeklerin çocuk-
larına bakma yükümlülüğüne uygun şekilde 
düzenlenmeli.

- Özel istihdam büroları kapatılmalı iş ve 
işçi bulma hizmetleri Çalışma Bakanlığı’na 
devredilmeli.

Yasal hakların uygulanıp uygulanmadığını 
tespit için işyeri denetimleri yapılmalıdır.

- Türkiye’nin de üyesi olduğu Uluslararası 
Çalışma Örgütü’nün(ILO), 183 Sayılı Annelik 
Koruması Sözleşmesi imzalanmalıdır.

Kadınların istihdam alanından çekilmesi için 
hazırlık yapıldığını belirten Türkiye Kadın 
Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan 
Güllü de, anne olan kadınların yarım zamanlı 
çalışmasının uygulanabilir olmadığını ifade 
etti. Güllü, “İşveren size iş verecek mi acaba? 
‘Ben bu konuda rahatım’ diyecek mi? Onun 
yerine çalışan kadına ne kadar saat başı ücret 
vereceksin? Asgari ücretin ne kadar oldu-

ğu belli. 300 lirayla 1 ayı geçir diye nasıl diyorsunuz? İşveren 
hem parasını verecek hem 4 saat ne yapacak? 4 saat gelen 
diğer insanın karnı doyacak mı? Kadın yine merdiven altında 
çalışmaya itilecek. BM’nin bir Nüfus Fonu raporu var. 2050‘ye 
kadar Türkiye’de nüfus problemi yok. Bunun üzerinden kadınla-
rı eve hapsetmesinler. 2 yıl önce çocuk sayısıyla başladı, kürtaj 
tartışmasıyla devam etti, 17 - 27 yaş arası evliliklere prim geldi” 
dedi. 

KADINLARIN İSTİHDAM ALANINDAN 
ÇEKİLMESİ İÇİN HAZIRLIK YAPILDIĞINI 
BELİRTEN TÜRKİYE KADIN DERNEK-
LERİ FEDERASYONU BAŞKANI CANAN 
GÜLLÜ DE, ANNE OLAN KADINLARIN 
YARIM ZAMANLI ÇALIŞMASININ UYGU-
LANABİLİR OLMADIĞINI İFADE ETTİ.
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ERCAN BAYSAL

İstanbul’u uluslararası finans merkezi yapılması için, 2006 
yılında gündeme getirilen proje hayata geçiyor. İstanbul Fi-
nans Merkezi (İFM) Projesi kapsamında, çok sayıda kamu 
kurumu, merkez yönetimlerini Başkentin dışına çıkaracak. 

İFM’nin 2018 yılı sonuna kadar tam olarak devreye alınması 
planlansa da bazı bankalar, genel müdürlüklerini geçtiğimiz 
yıllarda taşıdı. Çok sayıda kamu kurumunun da 2016 yılı 
sonuna kadar taşınması işlemlerini bitirmesi 
planlanıyor. 

Akbank, İş Bankası, Osmanlı Bankası, Emlak 
ve Kredi Bankası ile Şekerbank, daha önce 
Başkent Ankara’da bulunan merkezlerini 
İstanbul’a taşımıştı. Vakıfbank ise 2011 yılında, 
genel müdürlüğünü İstanbul’a taşırken, Türk 
Eximbank, genel müdürlüğünü 2012 yılında 
Başkentten sessiz sedasız taşıdı. Bu iki finans 
kuruluşunu, Ziraat Bankası ile Halk Bankası’nın 
izleyeceği belirtiliyor. Mevcutta da her iki bankanın önemli 
birimleri İstanbul’a taşınmış durumda. 

Ziraat ve Halk Bankası’nın ardından, Sermaye Piyasası Kurulu 
(SPK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu da 
(BDDK) Ankara’yı terk edecek bir diğer iki kuruluş olacak. 
Merkez Bankası için verilmiş net bir karar olmasa da İstan-

bul Ataşehir’de bulunan yerde, onun için de yer ayrılmış 
durumda. 

Kamu bankaları ve finans birimlerinin taşınma-
sıyla birlikte, binlerce çalışan da yıllardır görev 
yaptığı Ankara’dan İstanbul’a geçiş yapmak 
zorunda kalacak. Bazı çalışanların emekliliğini 
istemesi beklenirken, önemli bölümü ise bu 
şehre gitmek zorunda kalacak. Vakıfbank, 
İstanbul’a giden personelinin maaşında artırıma 

giderken, diğer finans kuruluşlarının da benzer 
bir strateji izlemesi bekleniyor.

İstanbul Finans Merkezi’nin 
üç yıl içerisinde, tüm 

ayaklarıyla devreye 
girmesi beklenir-

ken, konuya son olarak Başbakan Ahmet Davutoğlu değindi. 
Öncelikli Dönüşüm Programı’nın ikinci bölümünü açıkladığı 
toplantıda, Başbakan Davutoğlu, İstanbul Finans Merkezi (İFM) 
programı ile yeni havalimanının İstanbul’u küresel bir finans 
merkezi haline getireceğini aktardı. Organize piyasalarda işlem 
gören türev araçların çeşitliliğinin artırılacağını bildiren Davu-
toğlu, “Farklı finans kurumları arasında haksız rekabete yol 
açan vergi uygulamalarını ortadan kaldıracağız. Yasası çıkan 
İstanbul Tahkim Merkezi’ni kuracağız. Finans alanında ihtisas 

mahkemeleri kura-
cağız” dedi. 

Program dönemi 
sonunda İstan-
bul’un dünyada ilk 
aşamada 25 küre-
sel finans merkezi 
içinde yer alması 
ve Türkiye’nin 
finansal geliş-

mişlik açısından ilk 30 ülke içerisinde yer alması hedefleniyor. 
İstanbul Uluslararası Finans Merkezi (İFM) Projesi, 2007-2013 
yıllarını kapsayan Dokuzuncu Kalkınma Planı’nda yer alarak, 
hükümetin öncelik verdiği alanlardan biri haline geldi. 2009-
2011 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program ve 2009 Yılı 
Programı çerçevesinde İFM Projesi’ne ilişkin strateji oluştu-
rulmasına yönelik çalışmalar başlatılarak, Strateji ve Eylem 
Planı oluşturuldu. 2010-2012 dönemini kapsayan Orta Vadeli 
Program uyarınca, İFM Projesi oluşturulan Strateji ve Eylem 
Planı doğrultusunda uygulamaya konuldu.

4,5 MILYAR TL’YE MAL OLACAK

Toplamda 4,5 milyar liraya mal olması beklenen projeye ilişkin, 
finans kuruluşları, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile protokol ger-
çekleştirdi. Projede en fazla kata sahip finans kuruluşu Ziraat 
Bankası olacak. Ziraat’in genel merkezi 46 ve 40 katlı iki kule-
den oluşurken, BDDK 28 katlı binanın yanı sıra, iki tane de 17 
kattan oluşan toplam, 62 katın sahibi olacak. En yüksek kata 
sahip olacak Merkez Bankası’nın binası 55 kattan oluşurken, 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) binasının da  43 katı bulu-
nuyor. Halk Bankası’nın kat sayısı ise 50 olarak öngörülüyor.

KAMU, 
 İSTANBUL SEFERİNE ÇIKTI…

VAKIFBANK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜ ,FİNANS MERKEZİ DEVREYE GİRMEDEN 
İSTANBUL’A TAŞIRKEN, HALKBANK VE ZİRAAT BANKASI’NIN ÇOK SAYIDA BİRİMİ DE 
İSTANBUL’A TAŞINMIŞ DURUMDA.

İSTANBUL FİNANS MERKEZİ ÇALIŞMA-
LARI DEVAM EDERKEN, KAMU KURUM-
LARI DA BAŞKENT ANKARA’YI TERK 
ETMEYE DEVAM EDİYOR. 
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İFM’nin hayata geçirilmesi halinde, toplamda 150 bin kişilik 
istihdam sağlanarak, yıllık 20 milyar avro gelir elde edilebilece-
ği hesaplanıyor. İFM projesi kapsamında, İstanbul’a taşınması 
konusunda bir dönem tartışmaların olduğu Merkez Bankası, 
Ataşehir’de 15 bin 960 metrekarelik arsa satın almıştı. Arsa 
bedeli olarak KDV dahil 353 milyon 126 bin lirayı peşin ödeyen 
Merkez Bankası, buraya halen Karaköy’de hizmet veren 
İstanbul Şubesi ile Uluslararası Araştırma ve Eğitim Merkezi’ni 
taşıyacağını açıkladı. Merkez Bankası çalışanları ve eski yöneti-
cileri taşınmaya karşı çıksa da ekonomi yönetimi bazı gelişmiş 
ülkelerde Merkez bankalarının başkentten değil de o ülkenin 
finans merkezinden yönetildiğine dikkat çekiyor. Örneğin, 
Almanya’nın başkenti Berlin ama merkez bankası Frankfurt’ta 
bulunuyor. Avustralya’nın başkenti Canberra, merkez bankası 
Sydney’de.  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu’nun 
2. maddesinde ‘Bankanın merkezi Ankara’dadır’ hükmü 
bulunuyor. Taşınma için bu maddede de değişiklik yapılması 
gerekiyor.

SELÇUKLU VE OSMANLI MIMARISI

İFM, dünyanın önde gelen finans merkezlerinden biri ola-
rak tasarlanıyor. Projede yer almak için Londra’nın ardından 
Ortadoğu ve Uzakdoğu’dan da talep gelmişti. İstanbul, finans 
merkezi olmak için Moskova, Dubai, Pekin ve Varşova gibi 
şehirlerle yarışıyor. İFM, New York, Londra ve Dubai’deki 
finans merkezlerinden daha büyük bir alanı kapsıyor. Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı’nın koordinasyonunda yürütülen çalışmala-
rı, Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’da 
yakından takip ediyor. Tamamlandığında ilk etapta 50 bin kişiye 
istihdam sağlayacak. İstihdam sayısı sonrasında kademeli 
olarak artış gösterecek. Elektrik enerjisini kendi üreten, çevreye 
duyarlı, düşük karbon emisyonlu akıllı binalardan oluşacak 
merkezde, birbirini yedekleyen kablolu ve kablosuz internet, 
iletişim iç ağı, mobil telefon, yol bulma, otopark yönetimi ve 
elektronik güvenlik sistemleri de yer alacak. Metro ve çevre 
yollarıyla rahat ulaşımın planlandığı merkezin, spor, alışveriş, 
eğlence konseptiyle de vatandaşlar için cazibe merkezi olması 
hedefleniyor. 

Selçuklu ve Osmanlı mimarisinden esinlenerek tasarlanan 
finans merkezi, Tarihi Yarımada, Topkapı Sarayı ve Kapalıçar-
şı’nın etkilerini bugüne taşımayı amaçlıyor. Ataşehir’de E5 ile 
TEM otoyollarının kesiştiği alanda yer alacak merkez, konumu 
ve mimarisiyle “Anadolu Yakası’nın simgesi” olarak tasarlan-
mış durumda. 3 bin kişilik kongre ve kültür sarayı, kütüphane, 
oteller, okul, kreş, cami, sağlık merkezi, itfaiye, karakol gibi 
destek ve hizmet birimleri de kampüste yer alacak.

HABER ANALİZ

• Büyükdere-Levent-Maslak Aksı ile Ataşehir Finans Merkezi alanını Boğaz’da iki köprü arasında su altından raylı sistemle 
bağlayacak uygulama projesi hazırlanacak.

• Kartal-Kaynarca raylı sistem bağlantısı tamamlanacak.

• Ataşehir Finans Merkezi alanı çevresinde yol ve kavşak çalışması yapılacak.

• Üsküdar-Ümraniye ile Kadıköy-Kartal metrolarının Ataşehir Finans Merkezi alanıyla bağlantılarının sağlanmasına yönelik 
uygulama projesi hazırlanacak.

• Sabiha Gökçen Havalimanı’nın Marmaray ve Kadıköy-Kartal-Kaynarca metrolarıyla raylı sistem bağlantısının sağlanmasına 
yönelik olarak D100-Marmaray arasının uygulama projesi hazırlanacak.

• Ataşehir-Sabiha Gökçen Havalimanı arası raylı sistem bağlantısının sağlanmasına ilişkin uygulama projesini hazırlamaya 
yönelik faaliyetler yürütülecek.

• İncirli-Sefaköy raylı sistem bağlantısının yapımı tamamlanacak.

• Bakırköy İDO-Kirazlı raylı sistem bağlantısının yapımı tamamlanacak.

• Sabiha Gökçen Havalimanı-D100 Kaynarca raylı sistem bağlantısının sağlanmasına yönelik yapım çalışmaları başlatılacak.

DAVUTOĞLU’NUN AÇIKLADIĞI PROGRAMDA İFM’YE ULAŞIM PROJELERİ DE YER ALDI. 
BUNLARDAN BAZILARI ŞÖYLE:

DÜNYANIN ÖNDE GELEN 
FİNANS MERKEZLERİ

NEW YORK

HONG KONG

LONDRA

AMSTERDAM

PARİS

tokyo

ZÜRİH

FRANKFURT

CENEVRE
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ÖZGE ÖZBİLGİN

Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığının sonucu olarak 
alternatif kaynak arayışları içinde hayata geçirmeye 
çalıştığı nükleer enerji santralleri,  bir kesim tarafından 
“geç bile kalınmış bir ihtiyaç” olarak değerlendirilirken, 

özellikle çevre örgütlerinin ve bazı bilim adamlarının başını 
çektiği diğer bir kesim tarafından  “riskli bir siyasi inat” olarak 
görüyor. 

Türkiye, çevresindeki komşu ülkelerin petrol ve doğalgaz 
zenginliklerine rağmen; her yıl artan enerji ihtiyacının ancak 
yüzde 28’ini yerli kaynaklardan karşılayabiliyor. Petrolün yüzde 
92’sinin, doğalgazın yüzde 98’inin ve kömürün yüzde 20’sinin 
ithal olması nedeniyle, yıllık yaklaşık 60 milyar dolar, enerji 
ithalatına kaynak aktarılıyor. 

Bunun sonucunda hepimizin bildiği gibi, enerjide dışa ba-
ğımlılık kronik cari açığın temelini oluşturuyor. Hal böyleyken, 
hükümet, uzun süredir devam eden enerji sektörünün liberali-
zasyonu ve kamunun yönetimindeki HES ve Termik santrallerin 
özel sektöre devri yoluyla verimliliklerinin artırılması politikası-
nın yanı sıra, rüzgar ve güneş enerjisi gibi yerli ve yenilenebilir 
enerji kaynaklarının artırılmasına, konutlarda ve sanayide 
tüketim bilincinin yükseltilmesiyle enerji tasarrufu ve verimliliği-
nin artırılmasına yönelik adımlar da atmaya çalışıyor. 

VE NÜKLEER…

İşte bu noktada, 2009’da Türkiye’nin nükleer enerjiyi de “milli 
kaynak” olarak kullanması yine gündeme geliyor.  “Yine” 
dememizin bir sebebi var:  Bilmeyenlerimiz veya bilip de yılların 
hesabını unutanlarımız şaşıracak; Türkiye’nin nükleer enerjiyle 
teması bundan tam 60 yıl öncesine dayanıyor. 

Önce biraz tarih bilgimizi tazeleyelim.

1955- Türkiye, ABD’nin Barış İçin Atom programına imza 
koyan ilk ülke oldu.

1956- SSCB 5 MW kurulu güçteki dünyanın ilk nükleer enerji 
santralini inşa etti.

1957- Türkiye Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na (IAEA) üye 
oldu.

1960- ABD, Türkiye’ye 1 MW’lık bir nükleer reaktör gönderdi.

1965- Türkiye’nin ilk nükleer enerji santralinin inşaatı ile ilgili ilk 
fizibilite çalışmaları başlatıldı.

1967’de çalışmalar Mersin-Akkuyu, Sinop-İnceburun ve Kırkla-
reli-İğneada’da yoğunlaştı ve 1976’da Akkuyu, nükleer santral 
yeri olarak lisanslandı.

Farkındaysanız bunca gelişmeye rağmen, hala 1976’dayız. 
Sonra ne mi oldu?  İhaleler açıldı, iptal oldu. Arjantin ile de belli 
bir yere kadar gelindi, Rusya ile de. Hükümetler değişti, kazalar 
oldu, davalar açıldı… Ve sene 2002 oldu; AK Parti iktidarı döne-
mi başladı.

NÜKLEER ENERJİ SANTRALLERİ TÜRKİYE İÇİN İHTİYAÇ MI, BU SEVDADAN 
VAZGEÇİLEBİLİR Mİ?

Dünyada 31 ülkede toplam 440 nükleer reaktör faali-
yette. Aralarında daha önce nükleer güç santrali bulun-
mayan Birleşik Arap Emirliği’nin ve Belarus’un da 
bulunduğu 16 ülkede hali hazırda toplam 68 reaktörün 
yapımı devam ediyor. Dünyada 2030 yılına kadar 164 
yeni nükleer reaktör yapılması planlanıyor,  317 nükleer 
reaktör ise ülkelerin nükleer programlarında yer alıyor.

Dünya genelinde elektrik üretiminin %11’i nükle-
er enerjiden sağlanıyor. 99 santralle dünyanın en 
fazla nükleer santraline sahip bulunan ABD, elektrik 
üretiminin %19’unu nükleer santrallerden elde ediyor. 
34 nükleer santralin üretime devam ettiği, 9 santralin 
ise inşa halinde bulunduğu Rusya, elektrik üretiminin 
%18’ini; 24 santrali bulunan Güney Kore %28’ini, 58 
nükleer santralin üretimde olduğu Fransa ise yaklaşık 
%73’ünü nükleer santrallerden elde ediyor. 24 nükleer 
reaktöre sahip Çin ise, önümüzdeki yıllarda gerçekle-
şecek elektrik enerji talebini karşılamak için 25 nükleer 
reaktörün inşasına başladı.

Kaynak: Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA)

DÜNYADA MEVCUT DURUM
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Dönemin Enerji Bakanı 
Hilmi Güler, 2004 yılında, 
Sinop’ta 5000 MW 
kurulu güçte üç nükleer 
reaktörün yapılacağını 
ve ilk reaktörün 2012’de 
devreye gireceğini 
söyledi.  Çeşitli yasal ba-
direlerden sonra, “Sinop 
olmadı, Akkuyu olsun” 
dendi.  2008’de düzenlen 
ihaleye şimdiki gibi yine 
Rus Rosatom teklif verdi. 
Ama tek teklif sahibi 
onlardı; ihale iptal edildi.

Sonunda,  2010’da Akkuyu’da her biri 1200 MW’lık 4 reaktörlü 
bir nükleer enerji santrali kurulması için hükümetlerarası an-
laşma imzalandı. Henüz hükümetlerarası anlaşması imzalan-
mamış olsa da, Sinop’ta da 1100 MW’lık, 4 reaktörlü santral 
kurmak üzere Japonya’yla anlaşıldı. 

Böylelikle, dünyada sadece klasik enerji kaynakları arasında 
sayılan fosil yakıtlara dayalı enerji üretiminin çevresel zararları 
değil,  rüzgar ve güneş enerjisi tarlalarının bile zararlarının tartı-
şıldığı bir ortamda,  Türkiye bir kez daha nükleer enerji atağıyla 
tartışmaları alevlendirdi.

TÜRKIYE NÜKLEER ENERJIYE MECBUR MU?

Bu soruyu taraflara yönelttik. 

Enerji Bakanlığı’nın, yakın bir gelecekte Nükleer Enerji Genel 
Müdürlüğü olmaya hazırlanan Nükleer Enerji  Proje Uygulama 
Dairesi Başkanlığı sorumuzu EKONOM için yanıtladı:

“Ülkemiz, dünyada elektrik talep artışında 1.4 milyara yakın nü-
fusu olan Çin’den sonra 76 milyon nüfuslu bir ülke olarak ikinci 
sırada, Avrupa’da ise birinci sırada yer alıyor. Bu çerçevede, 
yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını değerlendirmemiz ge-
rektiği gibi, nükleer santrallerden üretilecek elektriği de enerji 
arz portföyümüze dahil etme zorunluluğumuz bulunuyor. 

Yenilenebilir enerji potansiyelimizin tamamı kullanılsa bile 
2023 yılındaki elektrik tüketim miktarının ancak yarısı karşı-
lanabilmekte. Nükleer santraller baz yük santrallerdir, günün 
24 saati çalışır. Rüzgar, güneş ve hidro elektrik gibi yenilene-
bilir enerji kaynakları iklim ve meteorolojik koşullara bağlıdır. 
Nükleer santrallerin kapasite faktörü yüzde 90 civarında iken, 
yenilenebilir enerji kaynaklarında bu, en fazla yüzde 30-40’tır. 
Nükleer santrallerin işletme ömrü 40 ila 60 yıl iken bu, rüzgar 
ve güneşte 15-20 yıl civarındadır… Akkuyu ve Sinop Nükleer 
Santralleri bugün devrede olmuş olsaydı, elektrik ihtiyacımızın 
yüzde 28’ini karşılıyor olacaktı. Akkuyu Nükleer Santrali, bugün 
itibariyle tek başına İstanbul’umuzun tüm elektrik ihtiyacını 
karşılayabilir.”

Bakanlık yetkilileri, yukarıda tarihçede bahsettiğimiz eski 
ihaleler sonuçlansaydı, “2010’da nükleer santral devreye 
alınmış olacaktı ve bugüne kadar 14 milyar dolar doğalgaz ithal 
etmekten kurtulacaktık. Akkuyu ve Sinop Nükleer Santralleri 
sayesinde yıllık 7.2 milyar dolar doğalgaz ithal etmekten kurtu-
lacağız” dedi.

Peki ya karşı cephe? Nükleer karşıtı cephe çok geniş, çok 
tecrübeli, çok inatçı, ama biraz dağınık bir güç gibi sanki. Sinop 
için ayrı bir grup, Akkuyu için ayrı bir grup çalışmaları yürü-
tüyor. Enerji uzmanı Özgür Gürbüz, sadece çevresel kaygıları 
değil; işin ekonomik ve enerji sektörünü ilgilendiren açılarını da 
dikkate alıyor.

Gürbüz, 1970-1980’lerde olsa ve kendisine  o zaman nükleer 
enerji denseydi olumlu bakabileceğini belirterek, şöyle devam 

etti: “Çünkü o zamanlar rüzgar enerjisi, güneş enerjisi için 
yeterli teknoloji yoktu, o tarihlerde birçok şey bilinmiyordu; 
nükleerin ucuz bir enerji kaynağı olacağı söyleniyordu. Atık 
sorununun çözüleceği iddia ediliyordu. Ama bugün bunların 
doğru olmadığını biliyoruz. Görünen ekonomik maliyetlerle ve 
çevresel sorunlarla nükleeri savunmanın mümkün olmadığını 
düşünüyoruz” diye konuştu. 

Nükleer enerji santrallerinin elektrik üreten santraller oldu-
ğunun kimi zaman unutulduğunu söyleyen Gürbüz,  nükleer 
santrala karşı olanların “Türkiye’nin kalkınmasını istemeyenler” 
olmadığının altını çiziyor ve “Kalkınmada belli girdiler vardır, 
elektrik de bu girdilerden biridir. Nükleer enerjinin ürettiği 
elektrikten daha ucuza başka kaynaklardan elektrik üretebiliyo-
ruz.  Şu anda Türkiye’de nükleerden daha ucuza elektrik üreten 
rüzgar enerjisi  santrallerinin kurulu gücü 4200 MW’a ulaştı 
bile” dedi.

Kimi enerji uzmanı, Türkiye özelinde, iklim şartları sebebiyle 
rüzgar ve güneş santrallerinin yılda ancak 2000-3000 saat çalı-
şabileceğini, buna karşılık, nükleer enerji santrallerinin elektrik 
üretiminin yılda aralıksız 8700 saat olduğunu belirtirken; kimi 
enerji uzmanı ise, bu sorunun her 1 MW’lık kurulu nükleer 
güce karşılık 2.5 MW’lık yenilenebilir enerji gücü kurmakla 
çözülebileceğini savunuyor.

Haliyle, taraflar arasında üretilecek elektriğin maliyetinin Rusya 
ve Japonya ile anlaşılan fiyatların altında kalıp kalmayacağı 
konusunda da herhangi bir fikir birliği bulunmuyor.  

Kaldı ki; -benzetme yerindeyse-  gıda tüketmeme seviyesi 
çeşitlilik gösteren vejeteryanlar gibi,  tartışmalara çevre kaygısı 
cephesinden yaklaşanlar arasında da doğal hayata etki açı-
sından “rüzgara ve güneşe bile hayır” diyenler de bulunuyor.  
Fakat herkes, “Önce enerji verimliliği, sonra yenilenebilir enerji” 
argümanında birleşiyor. Enerji Bakanlığı da “Enerji ithal bağım-
lılığımızı azaltmak adına 1 MW bile olsa yerli ve yenilenebilir 
enerji kaynaklarımızı sonuna kadar kullanmalıyız” görüşünü 
savunuyor.

Ancak; Eurostat rakamlarına göre, Türkiye’nin enerji verimliliği 
rakamları halen yerinde sayıyor.  Enerji verimliliğinde sağlanan 
cüzi artış ise bilinçlenmeden ziyade elektrikli alet ve teknolojile-
rinin zaman içindeki gelişime bağlanıyor.

“Türkiye’de elektrik ihtiyacı konusunda yapılabilecek çok şey 
var.  Önce enerjiyi tasarruflu kullanmak , sonra verimli kullan-
mak ve sonra yenilenebilir enerji kaynaklarını devreye sokmak” 
diyen Gürbüz,  bu 
üç aşamanın hemen 
hemen hepsinde Tür-
kiye’nin yolun başında 
olduğunu belirtiyor ve 
bu sebeple Türkiye’nin 
nükleere ihtiyacı olma-
dığını söylüyor. 

AKKUYU VE 
SINOP’TAN VAZ-
GEÇMEK MÜMKÜN 
MÜ?

Bu noktada sıra; ister 
siyasi, ister ekonomik, 
ister enerjiye dayalı, 
isterse de çevresel 
kaygılara dayalı olarak 
Türkiye’nin nükleer 
enerji santrali kurulu-
mundan vazgeçmesi 
mümkün mü sorusu-
na geliyor.

HABER ARAŞTIRMA

Nükleer santraller, hükü-
metler arası anlaşmanın 
imzalandığı tarihten itiba-
ren yaklaşık 10 yıl, ilk har-
cın döküldüğü (TAEK’ten 
inşaat lisansı alındıktan 
sonra-2016 Ocak) tarihten 
itibaren 4-5 yıl içerisinde 
ancak işletmeye alınabilir. 

İLK HARÇ SONRASI 5 YIL

Enerjide dışa bağımlılık % 72. 
Petrolün % 92’si, doğalgazın 
% 98’i, kömürün % 20’si ithal 
ediliyor. Türkiye, dünyada elektrik 
talep artışında 1,4 milyara yakın 
nüfusu olan Çin’den sonra 76 
milyon nüfuslu bir ülke olarak ikinci 
sırada, Avrupa’da ise 1. sırada 
yer alıyor.  Türkiye’de yenilenebilir 
enerji kaynaklarını kullanma oranı 
% 29 civarında.  Akkuyu ve Sinop 
Nükleer Santralleri bugün devrede 
olmuş olsaydı, elektrik ihtiyacımızın 
% 28’ini karşılıyor olacaktı.

Kaynak: Enerji Bakanlığı

TÜRKİYE’DE DURUM
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Şubat ayında 
yayınlanan Filiz 
Yavuz imzalı Beni 
“Akkuyu”larda 
Merdivensiz Bırak-
tın kitabı, burada 
çok dar bir açısına 
yer verebildiğimiz 
konunun birçok 
cephesini son 
derece ayrıntılı ele 
alıyor ve “ikinci 
perde uzundu, 
hala kapanmadı. 
Konu siyasi bir 
tercihtir; siyasi 
kararlar ihtiyaca, 
en azından enerji 
ihtiyacına göre 
belirlenmiyor” 
argümanını ortaya 
koyuyor. Yavuz 
ayrıca, Rusya 
ile imzalanan 
anlaşmanın hem 
usulen,  hem de 
içerik bakımından 
batıl sayılması ge-
rektiğini belirtiyor. 

Çevre Sorunları Araştırma Merkezi Başkanı Baran Bozoğlu ise 
EKONOM’a yaptığı değerlendirmede, hükümetin çevre mev-
zuatında yapacağı düzenlemeler ve ÇED  sürecindeki hatalarla 
birlikte santralin yapılmasını engelleyebileceğini belirterek,  
“Aslında ÇED raporundaki eksiklikler, sahte imza olayı da bu 
konuda önemli bir araç olmalıdır. Halihazırdaki hatalar, 
atıkların yönetilemeyecek olması da zaten sürecin 
durması için yeterlidir” dedi.

Bozoğlu, Rosatom’un Litvanya’da kurulumuna başladı-
ğı, ancak iki yıldır inşaatı durdurulan Neman- Kalining-
rad santraline dikkatimizi çekerek, şöyle devam etti:

“Rosatom şirketi ÇED Raporu olmadan inşaata başladı. 
ÇED Raporu olmadan başlanan bu inşaata Litvanya ve 
Polonya’nın uluslararası Paris ve Viyana Konvansiyonları 
kapsamında sınır ülkelerinin sahip oldukları haklara 
dayanarak itiraz edildi. Bunun yanı sıra Kaliningard 
bölgesinde yaşayan Rus halkının yüzde 48’i projeye 
karşı çıktı. Nihayetinde Litvanya, Polonya ve Almanya 
eğer batı standartlarına uyan ÇED Raporu ve tasarım 
belgeleri olmadan bu santralin inşa edilirse;  bu santral-
de üretilen elektriği almayacaklarını ve enerji hatlarının 
ülkelerinden geçirmeyeceklerini ilan ettiler. Bu gelişme-
ler neticesinde iki yıldan beri bu projenin inşaatı durdu, 
Avrupa finans şirketleri bu projeden çekildi. Akkuyu 
NPP ve TAEK ne yazık ki Kaliningrad  Baltik NPP VVER-
1200 santralinin dünya standartlarına uymadığı için 
iptal edildiğini saklamakta hala ÇED Raporu olmadan 
inşaatı devam eden NOVVO santrali referans gösteril-
mektedir. “

ÇED raporu tartışmaları bir yana,  Rusya’nın içinden 
geçmekte olduğu ekonomik darboğaz ve vergi ve teş-
vik konularında kimi enerji uzmanına göre “işi yokuşa 
süren talepleri” de projenin rafa kalmasına yol açabilir 
veya projenin iptali için gerekçe olarak kullanılabilir. 

Her iki santralin de devlet politikası olarak ortaya kon-

duğunu söyleyen uzmanlar, henüz Japonya’yla anlaşma im-
zalanmamış olmasının Sinop’tan vazgeçmek istenirse  önemli 
bir “avantaj” olduğunu belirtmekle beraber, bunun Türkiye’nin 
kredibilitesi açısından, ileriye dönük diğer enerji projelerinde 
yabancı yatırımcı talebi çekmek açısından çok olumsuz bir algı 
yaratacağında hemfikir. 

Akkuyu’da ise şartlar iyice Türkiye’nin aleyhinde. Olası bir 
iptal halinde Türkiye çok ciddi tazminat ödemek durumunda 
kalabilir.  

Bulgar parlamentosunun, elektrik fiyatını pahalı bulunduğu için 
vazgeçtiği nükleer santral projesinde Rusya’ya 1 milyar dolar 
tazminat  ödediğini hatırlatan  Gürbüz, “Türkiye ve Rusya ile 
yapılan ilişkilerin şekli bir Batılı ülke ile yapılan anlaşmaların 
yürüyüş şekline benzemiyor.  Pazarlıklar kapalı kapılar ardında 
yürütülüyor.  Aslında bu sayede konu tazminatsız kapatılabilir 
bir hale bile gelebilir” yorumunda bulunuyor.

SONUÇ:

Türkiye’de nükleer güç santrali veya santralleri devreye girsin 
veya girmesin,  Türkiye olarak doğalgaz ve petrole yine 
muhtacız. Konutları ısıtmayı elektrik üretimiyle gerçekleştire-
mediğimiz, doğalgaz kullanımını yaygınlaştırmaya çalıştığımız 
sürece doğalgaz tüketimini  belli bir yere kadar azaltabiliriz. 
Doğalgaz çevrim santrallerini kapatmayacaksak ithal doğalga-
zın,  arabalarımızı elektrikliye çevirmeyeceksek ithal petrolün 
sabit alıcısıyız. 

Bu yazıda, sorunsuz çalışan nükleer enerji santrallerinin radyo-
aktivitesinin zararlı olup olmadığını, nükleer santral kazalarını 
ve sonuçlarını, santral atıklarının akıbetini, turizm, tarım ve ba-
lıkçılığa etkilerini kapsayamadık.  Neden mi? Çünkü Türkiye’de 
nükleer enerji “Bitmeyen Senfoni”…

NÜKLEER YAKIT:  Uranyum madeninden alınan izotopu 
%12den saf uranyum cevheri, kimyasal reaksiyonla zengin-
leştirilir.  Zenginleştirilen uranyum metal tüplere yerleştirilir. 
Bir araya getirilen yakıt tüpleri, yakıt demeti halinde  reaktör 
içine koyulur. 

NÜKLEER REAKTÖR: Nükleer yakıtın tepkimesini başlatılıp 
denetimli bir şekilde sürdürüldüğü aygıttır. Yakıtın enerjisini 
elektriğe çeviren, reaktördür. Her reaktör buhar tüpüne bağlı-
dır. Su buharlaştırılır, su buharı önce mekanik enerjiye, sonra 
elektrik enerjisine dönüşür.

NÜKLEER SANTRAL: Termik santralin prensibinde çalışır. 
Termik santralde yakıt olarak kömür kullanılırken, nükleer 
santralin yakıtı zenginleştirilmiş uranyumdur.

SOĞUTMA SUYU: Nükleer reaksiyon sırasında aşırı ısınan 
reaktörleri suyla soğutmak gerekir. Nükleer santraller bu 
sebeple nehir/deniz kenarına kurulur. Denizden çekilen su, 
sistemde sirküle edildikten sonra yeniden denize verilir. Ve 
her seferinde işlem tekrar eder. 

NÜKLEER YAKITIN GÜCÜ: Nükleer santralda kullanılan bir 
kilogram nükleer yakıt, 100.000 kilogram kömür 600.000 
kilogram yakılarak üretilebilen enerji kadar enerji verir.

MİNİ SÖZLÜK

Akkuyu NGS’nin resmi açıklamalarına 
göre, projenin en yüksek inşaat döne-
minde 12.500, işletme aşamasında ise 
yaklaşık 4000 kişinin istihdam edileceği, 
Akkuyu NGS inşaat personelinin ortala-
ma aylık maaşının 1500 dolar, santralin 
işletme personelinin ise ortalama aylık 
maaşının 3 bin dolar civarında olacağı 
öngörülüyor.

Buna da itirazlar var.  İstihdamın sadece 
yapım aşamasında yoğun olacağı, orta-
lama bir nükleer santralin işletme döne-
minde ancak yüzlerle ifade edilebilecek 
sayıda personele ihtiyaç duyduğu iddia 
ediliyor.  1000 MW’lık güneş paneli ve 
1000 MW’lık rüzgar türbini üretim ve iş-
letmesinde ise neredeyse bütün maden 
işletmelerinde yeraltında çalışan işçilere 
yerüstünde istihdam sağlanabileceğine 
dair projeksiyonlar var.

KONUNUN İSTİHDAM BOYUTU 
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ANTALYA, KÜLTÜR MANTARININ YÜZDE 53'ÜNÜ, 
MANTAR YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KULLANILAN 
KOMPOSTUN İSE YÜZDE 70'İNİ ÜRETİYOR.

MANTARIN BAŞKENTİ,
    KORKUTELİ…

VAHİDE EMEL YANIK

Çin’de 600 yıllık geçmişe sahip olan mantar yetiştiriciliği, Avrupa’da, 1650’li yıllarda 
Fransa’da başladı. Türkiye'de geçmişi çok derin olmayan kültür mantarı yetiştiricili-
ğinin Antalya'daki geçmişi ise 1980'lere dayanıyor. Korkuteli'de 1988'de evlerin al-
tında küçük çaplı başlayan kültür mantarı üretimi, kompost üretimiyle   yaygınlaştı.

Meyveciliğin ön planda olduğu Korkuteli'de, 1990'ların başında bölgede yaşanan yoğun 
kuraklığın ardından, alternatif ürün arayışına giren üreticiler, mantar üretimine yöneldi. Kor-
kuteli, geçen süre içerisinde mantar üretimini profesyonelleştirdi, bugün üretim potansiyeli-
ni 20 bin tona kadar çıkardı. 53 bin nüfuslu Korketeli'de 1000 kişi mantar üretimi yaparken, 
dolaylı olarak 5 bine yakın kişi ise bu işten ekmek yiyor.

Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Ersan, Türkiye'de yılda yaklaşık 40 
bin ton kültür mantarı yetiştirildiğini belirterek, son 2 yılda kültür mantarının üretiminin 7 
ton arttığını kaydetti. Antalya'nın kültür mantarının yüzde 53'ünü, mantar yetiştiriciliğinde 
kullanılan kompostun ise yüzde 70'ini ürettiğini bildiren Ersan, "Korkuteli Antalya üretiminin 
yüzde 97’sini, Türkiye üretiminin ise yüzde 52‘sini karşılamaktadır. Bu nedenle 'Korkuteli 
mantarın başkenti' diye anılıyor" dedi.

KDV DÜŞÜRÜLSÜN TALEBI

Süleyman Ersan, mantarda da diğer tarım ürünlerinde olduğu gibi en büyük sıkıntının girdi 
maliyetlerinin yüksekliği olduğuna dikkat çekiyor. Mantar üretiminin bir numaralı girdisinin 
mazot olduğunu, mazot maliyetinin üretim maliyetinin yüzde 50’sini oluşturduğunu kayde-
den Ersan, "Üretici maalesef mazot desteği alamıyor. Bunun yanında komposttaki yüzde 
18 olan KDV oranı ise gerçekten çok yüksek. Komposttaki KDV oranı Hollanda'da yüzde 8, 
İrlanda'da sıfır. Bizde de bu oran en kötü ihtimalle 8'e çekilmeli" diye konuştu.

‘’NAKLIYESI SORUN OLUNCA, KONSERVE IHRAÇ EDIYORUZ’’

Süleyman Ersan, mantarın uzun ömürlü olmadığı için nakliye sorunu nedeniyle ihraç edi-
lemediğini belirtiyor. Ersan, "İhracatının önünü açacak en önemli çalışma uçak kargo ama 
maliyetler nedeniyle bu da olmuyor" diyerek, alternatif nakliye araçlarıyla mantarın ihraç 
edebileceğini söylüyor.

Ersan, daha çok yurtiçi  tüketimi olan kültür mantarının konserve olarak Ortadoğu ülkeleri, 
Kıbrıs gibi pazarlara gönderildiğini belirterek, "Kültür mantarında sektörün hakimi Çin. Türk 
üreticisi Çin mantarıyla mücadele ediyor ama kalite konusunda fazla fark olmayan mantarda 
Çin'in fiyatlarının düşüklüğü, pazar hakimiyetinin de Çin'in elinde olmasına neden oluyor" 
diye konuştu.

Süleyman Ersan'a göre, mantardaki en büyük sıkıntılardan biri de sektörde planlamanın 
olmaması. Üreticilerin  örgütlü bir çatısı yok.

HABER GÜNCEL
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HÜSEYİN GÖKÇE

Soma’nın Yırca Köyü’nde termik santral yapımı için 
kesilen 6 bin zeytin ağacıyla ilgili yankılar sürerken, 
TBMM’de komisyonda bekleyen 

“Elektrik Piyasası Kanunu ile Zeytinciliğin Islahı ve 
Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapıl-
masına Dair Kanun Tasarısı” zeytin ağaçlarının geleceğiyle ilgili 
endişeleri arttırıyor.

Hükümet tarafından bir süre önce TBMM’ye gönderilen tasarı, 
seçim sebebiyle takvimin sıkışması yüzünden büyük ihtimalle 
kadük olacak ve bu yasama döneminde çıkmayacak. Ancak 
zeytinliklerle ilgili köklü değişiklikler getiren düzenlemenin, 7 
Haziran’da yapılacak seçimin ardından oluşturulacak yeni kabi-
ne tarafından, tekrar gündeme getirilmesinin önünde herhangi 
bir engel bulunmuyor.

Tasarı komisyonda beklediği haliyle yasalaşırsa, koruma 
altındaki zeytin alanlarına ilişkin arazi büyüklüğünün alt sınırı 
10 dönümden 25 dönüme çıkarılıyor. Başka bir ifade ile 
yasanın mevcut halinde 10 dönüm ve üzerindeki zeytinliklerde 
herhangi bir yatırım ve yapılaşmaya izin verilmezken, tasarının 
yasalaşması halinde, 25 dönüm ve üzerindeki araziler koruma 
kapsamında olacak. Uzmanlara göre, Türkiye’de zeytinliklerin 
önemli bir kısmının 5-10 dönümlük parseller halinde yoğun-
laştığının göz önüne alınması durumunda, tasarının zeytinlikler 
için ne derece önem arz ettiği ortaya çıkıyor.

Zeytinlikleri bekleyen tehlike ise her türlü sanayi tesislerinin ya-
pılması, maden araması ya da şehirleşmeye yönelik yatırımlara 
açılması olarak sıralanıyor.

ÇIFTÇI KARŞI ÇIKIYOR

Zeytin tasarısına gerek muhalefet partileri ve sivil toplum 
kuruluşları, gerekse çiftçi örgütleri ciddi şekilde karşı çıkıyorlar. 
Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar, tasarı-
nın  tanım değişikliğiyle küçük zeytinliklerin bozulması riskinin 
doğdurduğunu vurgularken,  “Zeytin Kanununda sadece zey-

tinyağı fabrikaları ile küçük ölçekli tarımsal sanayi işletmelerinin 
kuruluşu Bakanlığın iznine tabi iken, kapsam genişletilmiştir. 
Büyüklüğü 25 dekarın altındaki zeytinlik alanları jeotermal 
kaynaklı teknolojik sera yatırımları, madencilik faaliyetleri, 
elektrik üretimine yönelik yatırımlar, petrol ve doğalgaz arama 
ve işletme faaliyetleri, savunmaya yönelik stratejik ihtiyaçlar, 
doğal afet sonrası ortaya çıkan geçici yerleşim yeri ihtiyacı, yol 
altyapı ve üstyapısı faaliyetlerinde bulunacak yatırımlara açık 
hale getirilmiştir” ifadelerini kullanıyor.

Hükümet tarafından zeytincilikte dünya ikinciliğinin hedef-
lendiğini, kararın hem bu hedefe, hem de mevcut ekonomik 
kazançlara olumsuz etki edeceğini belirten Bayraktar, şunları 
söyledi:

 “Bu durumda, geçimini zeytinliklerden sağlayan üreticilerimiz 
de mağdur olacaklardır. Zeytinlik alanlarda arama işlemleri 
tamamlandıktan sonra bu alanlar yeniden tarıma kazandırılma-
ya çalışılsa bile, tarımı bırakan, üretimden uzaklaşan üreticilerin 
yeniden tarıma dönmesi mümkün görülmemektedir. Zeytin 
yetiştirilen alanlarda yapılacak faaliyetler nedeniyle, doğal 
yapısı bozulan toprağın verim gücü düştüğü gibi, toprak ve su 
erozyonuna açık hale gelecek, çölleşme riski daha da arta-
caktır. 1 cm kalınlıktaki bir toprağın oluşabilmesi için en az bir 
asır geçmesi gerektiği dikkate alındığında, telafisi mümkün 
olmayan sonuçlarla karşılaşmamız kaçınılmaz olacaktır. 

Çimento fabrikasından çıkan tozların zeytin ağaçları üzerinde-
ki etkisini tespit etmek amacıyla yapılan bir araştırmada, filiz 
boylarının, yaprak sayısının, tane iriliğinin ve yağ miktarının 
azaldığı tespit edilmiştir. Her ne kadar bacalarda filtre kullanılsa 
da olumsuz etkileri önlemek pek de mümkün olmamaktadır.”

MUHALEFET UYARDI

Zeytin tasarısına yönelik olarak parlamentoda da çok sayıda 
milletvekili tepki açıklamaları yaptı. CHP İstanbul Milletvekili 
Umut Oran Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker’e yazılı soru 
önergesi vererek, tasarının zeytinlikleri yok edeceği uyarısında 
bulundu. 

KUTSAL ZEYTİN AĞACI, 
KUTSALLIĞINI KORUMA 
MÜCADELESİ VERİYOR

ZEYTİNLİKLER, BU YASAMA DÖNEMİ KURTULUYOR AMA YA GELECEK DÖNEM?

İNSANLIK TARİHİ KADAR ESKİ ZEYTİN AĞAÇLARI, SON DÖNEMLERDE CİDDİ TEHLİKE 
İLE KARŞI KARŞIYA KALIYOR. 
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CHP Bursa Milletvekili İlhan Demiröz ise TBMM’de düzenle-
diği basın toplantısında,  “Zeytin sahasına hayvan soktuğunuz 
zaman 6 ay hapis cezasına çarptırılıyorsunuz ama 25 dönüm 
zeytinliği yok ettiğiniz zaman size hiç kimse bir şey söylemiyor” 
dedi.

Zeytin ağaçlarının sıklıkla yer aldığı Ege ve Marmara bölgelerin-
de yerel yöneticiler, sivil toplum kuruluşları, bazı oda ve borsa 
başkanları da zeytinlikler için tehlike içeren tasarı için, çeşitli 
platformlarda tepkilerini dile getirdiler. 

Bu durumda, olağanüstü bir gelişme olmazsa tasarı 
‘şimdilik’ kadük kalmış gibi görünüyor. Ancak önümüzde-
ki dönemde yeniden gündeme alınmaması için somut bir 
gerekçe de bulunmuyor.

VAR YILI YOK YILI

Peki, literatürde ‘kutsal’ olarak geçen zeytin ağacı ekono-
miye ne katkı sağlıyor?

Zeytin ağaçları doğaları gereği “periyodiste” gösteriyor. 
Halk dilinde ise “Var yılı ve yok yılı” yaşıyor. Yani bir yol 
çok meyve veren zeytin ağacından, ertesi yıl daha az ürün 
alınıyor.

Türkiye dünyanın önemli zeytinyağı üreticileri ve ihracat-
çılarından birisi. Ancak belirli dönemlerde içeride ürün 
bulmakta sıkıntı çeken sanayiciler, ham yağ ithal ederek, 
bunu ihracat ürününe dönüştürüp satıyor.

Dünya zeytin üretiminde ilk sıralarda yer alan Türkiye’nin 
önünde, İspanya, Yunanistan, İtalya gibi ülkeler geliyor. 
Türkiye’yi Fas, Suriye ve Tunus takip ediyor. Ancak dünya 
üretiminde AB ülkeleri açık ara önde bulunuyor.

Türkiye’de zeytin; Ege, Marmara, Akdeniz ve Güneydoğu 
Anadolu Bölgelerinde yetiştirilirken, İzmir, Aydın, Muğla, 
Manisa, Balıkesir, Hatay, Mersin, Çanakkale, Bursa gibi 
iller üretimde ön plana çıkıyor.

Türk kahvaltı kültüründe sofraların vaz geçilmez ürünü 
olan zeytinin yağlık olarak değerlendirilen kısmı, Türki-
ye’ye ciddi ihracat geliri getiriyor. Üretimin fazla olduğu 
2012 yılının ardından, 2013’te zeytinyağı ihracatından 436 
milyon dolar gelir sağlayan Türkiye, geride bıraktığımız 
2014 yılında ise zeytinyağı ihracatından 226,5 milyon 
dolar gelir elde etti.

Tasarı ile ilgili gelişmeler üreticilerin moralini bozarken, 
Türkiye’de zeytin ağaçlarının bulunduğu alan, zeytin ağacı 
sayısı ve zeytinyağı üretimi ciddi artış gösterdi. Son 15 yılda, 
üretim alanı yüzde 38,5, zeytinyağı üretimi yüzde 192, ağaç 
sayısı ise yüzde 70 artış gösterdi.

2001-2002 üretim döneminde 600 bin hektar olan zeytin 
üretim alanı, 2006’da 711 bin hektara, 2012’de 813 bin hek-
tara, içinde bulunduğumuz 2014-2015 sezonunda ise 831 
bin hektara yükseldi. Üretim alanlarındaki artış doğal olarak 
zeytin ağacı sayısındaki artışı da beraberinde getirdi. 2001 
yılında Türkiye’de 99 milyon zeytin ağacı bulunurken, ağaç 
sayısı 2006’da 130 milyona yükseldi. 2012’de 158 milyona 
yaklaşan zeytin ağacı, 2013’te 167 milyon, 2014’te ise 169 
milyona çıktı.

Zeytinyağı üretimi ise yıllara bağlı olarak iniş çıkışlı bir seyir 
izledi. Ancak 2001’de 65 bin ton olan zeytinyağı üretimi 
2012-2013 döneminde 200 bin tonun üzerine çıkarken, 
2014-2015 sezonunda ise üretimin 190 bin ton olarak ger-
çekleşmesi bekleniyor.

TZOB BAŞKANI BAYRAKTAR

TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, Türkiye’nin zeytinden daha 
iyi yararlanabilmesi için zeytinyağı primlerinin devam ettirilmesi 
gerektiğini, ayrıca sofralık zeytin üretimine de prim verilmesi 
gerektiğini kaydetti. İhracatta tanıtım atağıyla yeni pazarlar 
bulunmasının önemine işaret eden Bayraktar, 

“Sadece üretim artışına değil, pazarlama olanaklarına da 
odaklanılmalı, stok müessesesi oluşturulmalı, hangi amaçla 
olursa olsun zeytinliklerin tahrip edilmesi önlenmeli” ifadelerini 
kullanıyor.

HABER GÜNCEL

Ege’nin başladığı yer olarak bilinen, birçok kişinin Balıke-
sir’de olduğunu zannettiği ancak idari olarak Çanakkale’ye 
bağlı olan Küçükkuyu ilçesinde, 5 yıldır zeytin hasadının 
ardından Zeytin Kurtuluş Şenlikleri düzenleniyor. Şenliğin 
ismindeki ‘kurtuluş’ kavramı zeytinden kurtulma değil, 
zeytin ağacının hasattan sonra rahatlaması gibi bir anlam 
içeriyor.

Zeytin Kurtuluş Şenlikleri çerçevesinde düzenlenen panelde 
konuşan İzmir’in Seferihisar ilçesinin Belediye Başkanı 
Tunç Soyer, eski kutsal zeytin ağaçlarının önemini belirtmek 
amacıyla yeni bir proje geliştirdiklerini söyledi.  Bu kap-
samda, yaşı 500’ün üzerinde olan zeytin ağaçlarından elde 
edilen ürünleri özel olarak şişeleyerek açık arttırmayla sa-
tacaklarını belirten Soyer, üzerinde “Bu yağın elde edildiği 
zeytin ağacı Fatih İstanbul’u fethetmeden önce yaşıyordu, 
bu yağın alındığı ağaç dikildiğinde Amerika henüz keşfedil-
memişti” ibarelerinin yer alacağını bildirdi. 

Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan ise toplantıyı 
düzenleme gerekçesini, “Tanrılar Dağı İDA’nın eteklerindeki 
şirin kasabamızın ekonomisinin lokomotifi olan Zeytinciliği-
mizi tanıtmak, markalaştırmak amacıyla hasat sonu “Zeytin 
Kurtuluş Şenlikleri” etkinliğimizi başlattık” diye konuştu. 
Konuşmasının sonunda dinleyicilere zeytin fidanı hediye 
eden Balkan, fidanların Gezi Parkı eylemlerinde hayatını 
kaybeden Berkin Elvan adına dikilmesini istedi.

ZEYTİN KURTULUŞ ŞENLİKLERİ

Üretim Alanı
(ha)

Zeytinyağı Üretimi
(ton)

Ağaç Sayısı
(bin)

2001-2002 600.000 65.000 99.000

2002-2003 620.000 140.000 101.600

2003-2004 625.000 79.000 102.750

2004-2005 644.000 145.000 107.100

2005-2006 662.000 115.000 113.180

2006-2007 711.842 165.000 129.265

2007-2008 753.000 72.000 139.594

2008-2009 774.370 130.000 151.630

2009-2010 778.413 147.000 153.723

2010-2011 784.031 160.000 157.156

2011-2012 798.493 191.106 155.428

2012-2013 813.765 201.196 157.905

2013-2014 825.827 160.000 167.030

2014-2015* 831.000 190.000 169.200
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MURAT DEMİRCAN

Türk doğal taş sektö-
rünün geçen yıl Çin’e 
yaptığı doğaltaş ihracatı, 
Çin inşaat sektöründe 

yaşanan durgunluk nedeniyle 
yüzde 16 gerilerken, sektör, 
2015 yılında da Çin’in doğaltaş 
talebinin azalacağını öngörüyor. 
Ancak, Türk doğaltaş sektörü, iki 
yıllık gerilemenin geçici olduğu-
nu düşünürken,  bu gerilemeye 
rağmen en büyük ihracat pazarı 
olma özelliğini açık ara sürdüren 
Çin’den vazgeçmiyor.

Çin›de, 6-9 Mart 2015 tarihleri arasında düzenlenen dünyanın 
en büyük doğaltaş fuarı, Xiamen Doğaltaş ve Teknolojileri Fua-
rı’ndan dönen doğaltaş ihracatçıları için umutlu mesajlar verdi.

Doğaltaş sektörü için, Çin’in vazgeçilmez ve daimi bir pazar 
olduğuna ilişkin inancın sonucu en büyük adımı, Xiamen Do-
ğaltaş ve Teknolojileri Fuarı’nın Türkiye Milli Katılım Organizas-
yonu’nu üstlenen Ege Maden İhracatçıları Birliği attı.

Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB) Yönetim Kurulu Başkanı 
Mevlüt Kaya, Xiamen Belediye Başkanı Pei Jin Jia, Xiamen Fu-
arı Organizatör firması Genel Müdürü  Guoxiang Lai ve Xiamen 
Fuarı Ülke Katılımları Sorumlu Müdürü Shirley Mia ile 2015 
yılında 2303 metrekare olan Türkiye standının, 2016 yılında 4 
bin 200 metrekareye çıkması için anlaşmaya vardı.

Mevlüt Kaya, Xiamen Fuarı’na katılan Türk firmalarının organi-
zasyonu takdir ettiğini belirterek, ‘’Önümüzdeki yıl için büyük 
çoğunluğu mevcut stantlarının büyütülmesini istiyor. Türk 
doğaltaş sektörü, Çin’de inşaat sektöründeki durgunluğun 
geçici olduğunu, önümüzdeki yıllarda Çin’in inşaat sektöründe 
tekrar bir canlanma olacağını ve 
ihracatımızın artacağını öngörü-
yorlar” diye konuştu. 

DÜNYANIN DÖRT BIR TARA-
FINDAN ALICILAR GELDI

Xiamen Fuarı’na katılan Türk fir-
malarından Alimoğlu Madenci-
lik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 
İbrahim Alimoğlu, Çin’de inşaat 
sektörü ile ilgili yeni yasal dü-
zenlemeler olduğunu, inşaatın 
yüzde 35’ini öz sermaye ile 

TÜRK DOĞALTAŞ SEKTÖRÜ, 
  ÇİN SEVDASINDAN VAZGEÇMİYOR

MEVLÜT KAYA

İBRAHİM ALİMOĞLU
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tamamlama zorunluluğu ge-
tirildiğini kaydetti. Alimoğlu,  
“Bu yasal değişiklik sonrasın-
da Çin’de inşaat sektöründe 
yeni projelerin başlaması 
yavaşlama sürecine girdi. 
Bundan da Türk doğaltaş 
sektörü olumsuz etkileniyor. 
Xiamen Fuarı’nda sadece Çin-
lilerle görüşmedik. Dünya’nın 
dört bir tarafından Kuveyt’ten, 
Umman’dan, İran’dan alıcılar 
geldi” diye konuştu. 

Sirmersan Madencilik A.Ş. 
Yönetim Kurulu Başkanı Fatin 
Sirkeci de Çin›de ekonomiyi 
soğutma politikasının sürmesi 
nedeniyle, 2015 ve 2016 
yıllarında Türk doğaltaş sektö-
rünün ihracatının mevcudunu 
korumasının bile bir başarı 
olacağını söyledi. 

Çift Yıldız Mermer Sanayi A.Ş. 
Üretim Müdürü Eyüp Yıldız 

ise Xiamen Doğaltaş ve 
Teknolojileri Fuarı’nın ilk iki 
gününde çok yoğun ziyaretçi 
trafiği olduğunu, gelenle-
rin yüzde 40’ının işlenmiş 
mermer ürünü sorduğunu 
vurguladı.

 Çınar Mermercilik Ortağı 
Mehmet Çınar ise “Xiamen 
Fuarı’nda plaka ve bitmiş 
ürün talepleriyle karşılaş-
tıklarını belirterek,  ’2015 
yılında Türkiye’nin Çin’e 
doğaltaş ihracatının yüzde 
15 civarında gerileyeceğini 
tahmin ettiklerini ve Çin›e 
ihracatın 1 milyon ton dü-
şerken, maliyetlerin arttığını 
bu nedenle, Türkiye’de hü-
kümetin doğaltaş sektörüne 
desteklerini arttırmasını 
beklediklerini kaydetti. 

Çelikkol Mermercilik İhracat 
Müdürü Fatma Çelikkol 
Yavuzer ise Xiamen Doğaltaş 
ve Teknolojileri Fuarı’nın 

kendileri açısından hareketli ve başarılı geçtiğini kaydederek, 
Çin›den ve doğaltaş sektörünün geleceğinden ümitli olduğunu 
söyledi. 

ÇİN’DE 5 YIL KAMU BİNALARI YAPILAMAYACAK

As Güreller Marble Pazarlama Müdürü  Zakir Yönezer, Çin›de 
stokların fazla olduğunu ve bu nedenle talebin azaldığını kay-
dederek, şunları söyledi:

‘’Gelen talepler de  daha ucuz ürünlere yönelik. Çin’de çıkan 
yeni yasalarla hükümetin 5 yıl kamu binaları yapması kısıtlandı. 
Çin’de doğaltaş sektöründe bir elenme olacak. Projesi olan ve 
projesi devam eden alıcılara satış yapıyoruz. Çin’de maliyeti 
düşük taşlar önümüzdeki süreçte iş yapacak. “

 Romer Madencilik A.Ş. Genel Müdürü İbrahim 
Solmaz da Xiamen Fuarı’na 5 yıldır katıldıkla-
rını ve bu 5 yılı değerlendirdiklerinde 
alım iştahı en düşük alıcılarla 
karşılaştıklarını kaydetti. 

Medmar Marble 
Yönetim 
Kurulu Baş-
kanı  Erol 
Berberoğlu ise 
söz konusu fuarı 
başarılı bir şekilde 
geride bıraktıklarını 
kaydederek, yeni 
müşteriler kazanmayı 
umduklarını söyledi. 

YILLAR ITIBARIYLE TÜRKIYE GENELI ÇIN'E YAPILAN DOĞAL TAŞ IHRACATI
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

TUTAR $ TUTAR $ TUTAR $ TUTAR $ TUTAR $ TUTAR $ TUTAR $
296.549.693,93 353.675.624,27 595.675.752,98 638.746.628,43 781.959.847,44 981.529.948,50 828.707.655,22

 19 68 7 22 26 -16

EYÜP YILDIZ

FATİN SİRKECİ

MEHMET ÇINAR

İBRAHİM SOLMAZ

EROL BERBEROĞLU

FATMA ÇELİKKOL

HABER EKONOMİ
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ARZU YATAR

2014 yılını hasarlı atlatan ihracatçılar, 2015 yılından ise 
umutlu. 2015 yılında büyümenin ana sürükleyicisinin 
yine ihracat olmasını bekleyen ihracatçılar, Türkiye’nin 
G-20 dönem başkanlığı paralelinde, küresel ekono-

mideki fırsatları çok daha iyi değerlendi-
receğine ve hatta yönlendirebileceğine 
inanıyor. Rekor üstüne rekor kıran doların 
ihracat üzerindeki etkisine işaret eden 
ihracatçılara göre, ideal dolar kuru seviye-
sinin 2,25 TL, paritedeki ideal seviyenin de 
minimumda 1,25 TL olması gerekiyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı 
Mehmet Büyükekşi,  2015 yılındaki ihracat 
hedeflerine ilişkin sorularımızı yanıtladı.

BÜYÜKEKŞI: “YAKIN COĞRAFYADAKI GELIŞMELER DO-
LAR/TL KURUNDA ANI DEĞIŞIMLERE SEBEP OLUYOR”

Dolardaki artış durmak bilmiyor. 16 Aralık 2014 tarihinde, yak-
laşık 2.41 ile 2014 yılının en yüksek seviyelerine ulaşan dolar, 
2015 yılında da rekorları alt üst etmeye devam ediyor. Doların 
ocak ayı itibariyle tüm para birimlerine karşı, son 10 yılın en de-
ğerli seviyesine ulaştığını kaydeden Türkiye İhracatçılar Meclisi 
Başkanı Mehmet Büyükekşi, ideal dolar kuru seviyesinin 2,25 

TL, paritedeki ideal seviyenin de minimumda 1,25 TL olması 
gerektiğine dikkat çekti.

İhracatçılar olarak yüksek ya da düşük kur istemediklerini, 
rekabetçi ve öngörülebilir bir kur istediklerine vurgu yaparken, 
ihracatını avro ile ithalatını da dolarla gerçekleştiren ihracatçı-
ların, hazırlıksız yakalanmamaları için, finansal enstrümanları 

efektif olarak kullanmaları gerektiğini 
de bildirdi.

Türkiye’de doların normal arz-talep 
koşullarında ilerlediğini söyleyen 
Büyükekşi, gerek küresel gelişmelerin, 
gerekse de özellikle yakın coğrafyada 
Yunanistan’da ve Ukrayna’da yaşanan 
gelişmelerin dolar/TL kurunda ani de-
ğişimlere sebep olduğunu vurguladı. 

“TERCIHLI TICARET ANLAŞMASI’NIN SOMUT ÇIKTI-
LARI, ÖNÜMÜZDEKI DÖNEMDE”

Hem İran ekonomisine, İranlı şirketlere, hem de Türkiye’ye 
büyük katkı sağlayacağı öngörülen Türkiye-İran Tercihli Ticaret 
Anlaşması, 4 Kasım 2014 tarihli ve 29165 sayılı Resmi Gaze-
te'de yayımlanarak, 1 Ocak 2015'te resmen yürürlüğe girdi.  
Söz konusu anlaşmanın hem orta ve uzun vadede her iki ülke-
deki firmaların rekabet gücünün arttırılmasına çok büyük katkı 
sağlayacağını, hem de ikili ilişkilerin gelişmesini büyük oranda 

2014’TE YARA ALAN İHRACATÇI, 
2015’TEN UMUTLU…

TİM BAŞKANI BÜYÜKEKŞİ: ‘’ İDEAL DOLAR KURU SEVİYESİ 2,25 TL, PARİTEDEKİ 
İDEAL SEVİYE DE MİNİMUMDA 1,25 TL OLMALI”

2015 YILINDA BÜYÜMENİN 
ANA SÜRÜKLEYİCİSİ YİNE 
İHRACAT OLACAK.
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destekleyeceğini ifade eden Mehmet Büyükekşi, bu kapsam-
da, Türkiye'den 140, İran'dan 125 olmak üzere, toplamda 265 
üründe gümrük vergilerinin aşağıya çekildiğini bildirdi. Büyü-
kekşi, İran’la imzalanan tercihli ticaret anlaşmasının, gümrük 
vergilerinde yapılacak indirimlerin yanında, iki ülke arasında 
lojistikte yaşanan sıkıntıların çözümü açısından da önem arz 
ettiğini belirterek, “Türkiye’nin geçtiğimiz yıl İran’a tekstil, 
hammadde ve hazır giyim ihracatı 341 milyon dolar olarak ger-
çekleşti. Tercihli ticaret anlaşmasının özellikle tekstil sektörünü 
canlandırması bekleniyor.  İran ve Irak, Ekonomi Bakanlığımız 
tarafından 2014-2015 döneminde Hedef Ülkelerinden birisi 
olarak belirlendi. Anlaşmanın her iki ülkeye olan ihracatımızda 
olumlu yansımaları olacağına inanarak, somut çıktılarını önü-
müzdeki dönemde görüyor olacağız” şeklinde konuştu.

“2015 GÜNDEMINDE DE AR-GE, TASARIM, MARKA VE 
INOVASYON VAR”

2014 yılı Ocak-Aralık dönemi itibariyle açıklanan TÜİK verileri-
ne göre; ihracatta yüksek teknolojili ürünlerin payı yüzde 3,4, 
orta ve yüksek teknolojili ürünlerin payı yüzde 31,6; ithalatta 
ise yüksek teknolojili ürünlerin payı yüzde 14, orta ve yüksek 
teknolojili ürünlerin payı yüzde 42,1 oranında gerçekleşti. Bu 
hususta ihracatçıların yüksek teknolojili ürün ihracat payını, 
yüzde 15 seviyesine çıkarmayı amaçladıklarını vurgulayan 
Büyükekşi, şöyle devam etti:

“Ancak böyle yapabilirsek kurlardaki ya da paritedeki ani 
dalgalanmalardan minimum düzeyde etkilenebilir bir seviyeye 
geleceğiz. İhraç ürünlerimiz başka üretim süreçlerinin girdileri 
olmaktan çok, fiyat esnekliği ile hareket edebileceğimiz, nihai 
tüketiciye yönelik, teknoloji odaklı ürünler olmalı. Bu bağlam-
da, yüksek teknolojiye yönelik sektörlerde doğru stratejileri 
hayata geçirmek büyük önem taşıyor. Sanayimizin tek-
nolojik dönüşümünü gerçekleştirmek adına, yüksek 
teknolojiye yönelik Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve 
marka faaliyetleri, önem verdiğimiz konular 
arasında bulunuyor.” 

İhraç fiyatını yükseltebilmek için, 2023 Ulusal İnovasyon 
Stratejisi ve İnovaLİG projelerini yürüttüklerini, bu bilincin 
tüm ülkeye aktarılması için 3 yıldır İstanbul’da, geçen yıldan 
beri de İstanbul’un yanında Anadolu’da Türkiye İnovasyon 
Haftası etkinliklerini düzenlediklerini anımsatan TİM Başkanı, 
2015 yılındaki gündemlerinde de Ar-Ge, tasarım, marka ve 
inovasyon olduğunun altını çizdi. Büyükekşi, tüm bunlara ilave 
olarak, Türk ürünlerinin yurtdışındaki algısını pozitife çevirmek 
için “Turkey Discover the Potential” kavram ve logosu altında 
çeşitli faaliyetler gerçekleştirdik-
lerini de söyledi.

“2015-2019 DÖNEMI ÇOK 
KRITIK GEÇECEK”

Türkiye, 2023 hedefleri sürecin-
de Haziran ayı seçimlerinin kritik 
bir öneme sahip olduğuna da 
değinen TİM Başkanı Büyükekşi, 
“Türkiye ekonomisi son 12-13 
yıllık dönemde ciddi anlamda 
ekonomik istikrara kavuştu. Biz 
ihracatçılar olarak, bu ekonomik 
istikrarın sürmesini temenni edi-
yoruz. Bu kapsamda, seçimlerin 
güvenli ve sorunsuz bir şekilde 
sonuçlanmasını ve Türkiye’nin 
ihracat odaklı bir büyüme 
modeliyle büyümeye devam 
etmesini diliyoruz. Bizim TİM olarak seçimler neticesindeki 
ana beklentimiz, ülkemizdeki istikrar ve güven ortamını daha 
sağlam şekilde tesis edecek neticeler alınması olacaktır. Zira 
yatırım, üretim ve ihracat tamamen istikrara dayanıyor. 2023 
hedeflerine giden yolda bilhassa seçimsiz geçecek 2015-2019 
döneminin çok kritik olduğuna inanıyoruz ve bu dönemi en 
iyi şekilde değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyoruz” diye 
konuştu.

“YÜKSELEN DOLAR KURUYLA CARI AÇIK 
KAPATILACAK”

Bu arada ihracatçılar, yükselen dolar kuruyla birlikte 
alınacak ek tedbirler ve doğru sanayi politikalarıyla 

mevcut zorlu koşullara rağmen cari açığı daraltma 
konusunda önemli mesafeler kat edebilecek-
lerine inanıyor. Türkiye’deki toplam ihraca-

tın yaklaşık yüzde 45’inin avro ile yüzde 
47’sinin ise dolar para birimiyle gerçekleş-
tirildiğini söyleyen TİM Başkanı Büyükekşi,  

HABER SÖYLEŞİ
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“Dolayısıyla avro ile satış yapıp, maliyetleri dolar olan firmalar, 
avronun son dönemde yaşadığı düşüşten olumsuz etkilendiler. 
Ancak geçtiğimiz yıl enerji hariç bakıldığında Türkiye, ticarette 
uzun zaman sonra ilk defa artı verdi” 
dedi.

“IHRACAT IÇIN, ÇATIŞMALARIN 
BIR AN ÖNCE SONLANDIRILMASI 
GEREK”

Öte yandan, IŞİD’in Irak’ta Erbil’e kadar 
gelmesi Türkiye ile olan ticareti de vurdu. 
Büyükekşi’ye göre, Irak’ta derinleşen 
IŞİD terörü ile Suriye’de devam eden iç 
çatışmaların bir an önce sonlandırılması 
gerek. Bu noktada, Irak ve Suriye’de yaşanan gelişmelerin ih-
racat ve nakliye sektörünü de farklı açılardan etkilediğinin altını 
çizen TİM Başkanı Büyükekşi, 2014 yılı genelinde Irak’a olan 
ihracatın bir önceki yıla göre, yüzde 10,1 oranında azaldığını da 
söyledi.

Büyükekşi, Irak’a olan ihracatın azalmasının, özellikle Irak’a 
yakın olan Doğu ve Gü-
neydoğu illerindeki nakliye 
sektörünü de olumsuz 
etkilediğini belirterek, 
“Suriye’de devam etmekte 
olan krizin ülkede artan 
ihtiyaçlardan ötürü ihraca-
tımızı olumlu etkilediğini 
söyleyebiliriz. Nitekim, 
2013 yılında, yaklaşık 911 
milyon dolar olan Suriye’ye 
ihracatımız, 2014 yılında 
yüzde 60,8 oranında artış 
göstererek, 1 milyar 465 
milyon doları aştı.  Diğer 
yandan IŞİD, Irak ve Su-
riye’nin yanı sıra, Orta-
doğu’da (Yemen), Kuzey 
Afrika’da (Libya, Mısır’da 
Sina Yarımadası) varlığını 
genişletiyor. Bu gelişmele-

rin Türkiye’nin sadece yakın komşu ülkelerinde değil, alternatif 
diğer pazarlarında da olumsuz gelişmelere yol açmamasını 
arzu ediyoruz” diye konuştu. 

“2015 YILINDA BÜYÜMENIN 
ANA SÜRÜKLEYICISI YINE 
IHRACAT OLACAK”

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, 
2015 yılında ihracatçıların bek-
lentilerine de değindi. Büyükekşi, 
dünyanın gelişen ülkelerinde 
genel olarak bir yavaşlama hakim 
iken, IMF’nin Türkiye için 2015 
yılı büyüme tahminini yüzde 

3’ten yüzde 3,4’e çıkardığı; yine AB Komisyonu’nun yüzde 
3,4’ten yüzde 3,7’ye yükselttiği bir ortamda 2015 yılından 
umutlu. Ayrıca, geride bırakılan 2014 yılında petrol fiyatlarında 
yaşanan gerileme, petrol üreten ve ihraç eden ülkeleri olumsuz 
etkilerken, Türkiye gibi enerji ithalatçısı ülkeler, bu durumdan 
faydalanacak. Bu alanda yapılan çalışmalar, petrol fiyatındaki 
her 10 dolarlık düşüşün cari dengede yaklaşık 4,4 milyar dolar-
lık iyileşmeyi beraberinde getirdiğini gösteriyor. Büyükekşi’ye 
göre, petrol fiyatlarındaki düşüşün cari açık üzerinde olumlu 
etkisinin yanı sıra, benzin ve doğalgaz fiyatlarının da düşme-
siyle birlikte, üretim ve nakliye maliyetlerini de düşürücü etkisi 
olacak. 

2015 yılında ihracatçılar olarak, tüm fırsatları değerlendirerek 
2015 yılında, büyümenin ana sürükleyicisinin yine ihracat 
olmasını umut eden Büyükekşi, bu anlamda 2015 yılında G-20 
dönem başkanlığı paralelinde küresel ekonomideki fırsatlarını 
Türkiye’nin çok daha iyi değerlendireceğine ve hatta yönlendi-
rebileceğine inanıyor.

Büyükekşi, 2015 yılı hedefleri doğrultusunda, TİM olarak İs-
tanbul’da ve Anadolu’nun çeşitli illerinde İnovasyon Etkinlikleri 
gerçekleştirmeye devam edeceklerini belirterek, hedeflerinin 
bir kısmını, “2023 İnovasyon Stratejisinin çıktılarını tamamla-
dık, ilgili kuruluşlarla paylaşarak çalışmaya son halini vereceğiz. 
Bu ana faaliyetler haricinde, Türkiye markası çalışmalarını 
standartlaştırma ve yaygınlaştırma ve yüksek katma-değerli 
ihracat artışına yönelik diğer tüm kritik faaliyetlere odaklanma-
ya devam edeceğiz” şeklinde ifade etti.

2014’TE ALDIĞI DARBELERE 
RAĞMEN REKOR KIRMAYI BA-
ŞARAN İHRACATTA, 2015 BEK-
LENTİSİ NE?
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A.BUĞRA TOKMAKOĞLU

Fiyat avantajı, kolay ulaşılabilme imkanı ve daha az pro-
sedürle son yıllarda sayıları hızla artan günlük kiralık 
evler, emlak sektörünün kanayan yarasına dönüştü. 
Sadece İstanbul’da 30 bini aşan yatak sayısıyla hem 

devleti vergi yönünden zarara uğratan, hem de turizm ve 
emlak piyasasını baltalayan günlük kiralık evlerle ilgili hayata 
geçirilmeye çalışılan yasal düzenlemelerde ilerleme kaydedile-
medi.

IÇIŞLERI BAKANLIĞI HAREKETE GEÇMIŞTI

Aralık 2013’te İçişleri Bakanlığı’nın valiliklere gönderdiği genel-
geyle, kayıt altına alınma yolunda ilk adımı atılan günlük kiralık 
evlerle ilgili sistem, geçen sürede bir türlü oturtulamadı. Genel-
geyle, günübirlik kiraya verilen evlerin kayıt altına alınıp vergiye 
tabi tutulması, kayıt dışılığın engellenmesi hedeflenmişti.

Bu çerçevede, apart daireler ve günlük kiraya verilecek evler 
için işletme sahibinin mülki idare amirlerine beyanda bulun-
ması ve izin alınması gerekirken, ayrıca ev sahibinin bir esnaf 
odasına kayıt yaptırması, vergi vermesi, “yapı kullanma izin 
belgesi” alması zorunlu kılınmıştı. 

BÜYÜKŞEHIRLERDE SAYI ARTIYOR

Günlük kiraları 80 ile 3 bin TL arasında değişen evlerin yüzde 
30’u İstanbul’da bulunurken, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, 
Antalya gibi büyükşehirler başta olmak üzere, özellikle ikincil 
(yazlık) konutun yoğun olduğu sahil kesimlerinde günlük kiralık 
ev ilanlarının sayısı da artış gösteriyor.

Başta iş gezileri ve yabancı turistlerin konaklamaları için kulla-
nılan evler, otel yerine ev konforunu tercih edenler tarafından 
ilgi görüyor.

Günlük kiralama işinde kayıtların sağlıksız tutulduğunu ve 
işi kimin yaptığına dair bir veri alınamadığını belirten Turistik 
Otelciler ve İşletmeciler Birliği (TUROB) Başkanı Timur Bayındır, 
“Artık günlük değil, saatlik kiralama dahi yapılıyor” dedi. İstan-
bul’a gelen ile konaklayan turist sayısı arasında yüzde 40’lık 
fark olduğunu dile getiren Bayındır, “Yüzde 10’luk bir dilim 
ailelerinde kalıyor olabilir. Ancak yüzde 30’luk turistin durumu 
belli değil” dedi. 

Sektörde kayıt dışını artırdığı ve güvenlik endişelerine yol açtığı 
için günlük kiralanan evlere acil denetim istenirken, aynı gün 
içerisinde iki kez dahi kiraya verilen evlerin yarattığı vergi kaybı 
ölçülemiyor.

TÜRKİYE GENELİNDE SAYILARI 50 BİNİ AŞAN ‘GÜNLÜK KİRALIK EVLER’ VERGİ 
KAYBINA YOL AÇARKEN, BAŞTA GÜVENLİK OLMAK ÜZERE ÇEŞİTLİ SORUNLARI DA 
BERABERİNDE GETİRİYOR

GÜNLÜK KİRALIK EVLER,
KAYITDIŞINI ARTIRIYOR

HABER GÜNCEL
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Sadece hafızalara kazınan, o ayaz ile soğuğun ‘’sıcak 
ve yakıcı’’ atmosferiydi. Ne asırlık öyküsü öne çıktı, 
ne de o zamana kadarki kurumsal hikayesi. Oysa o 
yakıcı atmosferde hak arayan kişilerin tek derdi, 

eve götürecekleri “sıcak bir ekmek”ti. 

Tekel’in özelleştirme süreci ve sonrasında yaşanan 
o günleri ve kurumun 146 yıllık geçmişini, gazeteci 
Hüseyin Tunçay, lezzet tadında bir çırpıda okuyacağınız 
bir kitapta kaleme aldı. 

Ülkede büyük tartışmalara ve eylemlere sahne 
olan Tekel’in özelleştirme süreci, öylesine 
büyüdü ki Türkiye’deki emek hareketinin 
en büyük eylemlerinden biri olarak tarihteki 
yerini aldı. 

Tekel işçilerinin Ankara eylemi, hükümetin, 
muhalefetin, sivil toplum örgütleri, sendikalar 
ve işçilerin gündemden düşmeyecek 78 sıcak 
gününün unutulamayacak hikayesidir. 

Ekonomi Muhabirleri Derneği Genel Sekreteri olan Hüseyin 
Tunçay, o günleri Anadolu Ajansı’nın kıdemli ekonomi muhabi-
ri olarak izliyor, güncel gelişmeleri ajans aracılığıyla kamuoyuna 
aktarırken, özel anekdotları ise bu kitaba saklıyordu. 

KITAPTA NELER VAR?

Tunçay, kitabında Tekel’in Osmanlı dönemindeki kuruluş hika-
yesi ile Cumhuriyet döneminde geçirdiği evreler ve özelleştir-
meye kadar geçen süreçte geçirdiği macerayı anlatıyor.

Bunun yanında, özelleştirme sürecinde kamuoyu önünde ve 
perde arkasında yaşananları, gerek Özelleştirme İdaresi'ndeki 
bürokratlar gerek firma yetkilileri gerekse üretici ve  işçi kesi-
minden röportajlarla gün yüzüne çıkarıyor.  

Beş ulusal gazetenin arşivinin 20 yıllık bölümü ta-
ranarak elde edilen bilgiler, yapılan röportajlar, 
araştırmalar ve yazarın ekonomi muhabir-
liği döneminde tanık olduğu olaylarla 
birlikte, konunun kamuoyunda gö-
rünen yüzünden ziyade Tekel 
özelleştirilmesi çalışmaları 
sırasında ''aslında ne oldu?'' 
sorusuna yanıt arıyor. 

Çalışma sonucunda aslında 1. 
ihaleye pazarın en büyük oyuncusu 
olan Philip Morris firmasının girmeyeceği-
nin aylar öncesinden kesinleştiği, ikinci ihalede 
zaten teklif gelmeyeceğinin sektör oyuncuları tara-
fından bilindiği, 3. ihale sırasında yaşananlar çoktan yerini 
aldığı tarihin tozlu raflarından indiriliyor. 

Bunun yanında 2000'li yıllarda gündeme giren özelleştirme 
tartışmalarının yeni olmadığı, 1950'li yıllarda ciddi olarak tartı-
şılan Tekel özelleştirmesinin yaklaşık yarım asır sonra 2008'de 

bitirilebildiği de ortaya konuyor.

Türkiye’nin en büyük işçi eylemlerinden biri olan 78 
günlük Tekel işçilerinin eylemi de geniş bir şekilde 
işlenirken, özelleştirme sonrası sektörün ve üreticilerin 

son durumu da ele alınıyor.  

208 sayfa olarak hazırlanan kitap, Tunçay 
Yayınları tarafından piyasaya sunuldu.  

HÜSEYIN TUNÇAY KIMDIR?

Anadolu Ajansı'nda uzun süre ekonomi 
muhabirliği ile Ekonomi Haberleri Müdür 
Yardımcılığı, Yurt Haberleri ve İç Haberler 
Müdürlüğü görevinde bulunan Tunçay, halen 
Ekonomi Muhabirleri Derneği Genel Sekre-
terliği görevini yürütüyor. 

Ekonomi muhabirliği döneminde görev alanlarından biri özel-
leştirme olan Yazar, bu nedenle Telekom, Tekel, Tüpraş, Petkim 
gibi büyük özelleştirmelerin tamamına yakın bölümüne tanıklık 
etmiş.

Daha önce de Osmanlı’dan Günümüze Golfün Serüveni ve 
İngilizce olarak yayımlanan “Tennis: Growing Interest In Tur-
key” kitaplarının editörlüğünü üstelenen Yazar, halen Tunçay 
Yayıncılık’ta editör olarak çalışıyor.

TEKEL ÖZELLEŞTİRMESİ VE ”78 GÜNLÜK” 
 İŞÇİ EYLEMİ KİTAP OLDU

HÜSEYİN TUNÇAY
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Deva’nın kitap tanıtım ve sohbet toplantısına EMD Başkanı Turgay Türker, EMD eski başkanlarından Taylan Erten, 
Mehmet Öngeoğlu, Tvem Ankara Temsilcisi Emin Varol, Şefika Köymen, Mehmet Kaya, Sema ve Besim Güçten 
Korkmaz, Tahsin Tokay, Kutlu Tamay, Attila Çerçi  ile genç gazetecilerden Müjdan ve Nurbanu da katıldı.

Anıların tazelendiği, bol kahkahalı sohbet toplantısından sonra Ercan Deva, kitaplarını imzaladı. En çok ilgi gören 
kitap, ‘’Muz Cumhuriyeti’nde Fıkra Olmak’’ adlı fıkra kitabı oldu.

Deva’nın yayımlanan yeni kitaplarının adları ise şöyle : Fıkır Fıkır Fıkralar, Kırmızı Noktalı Fıkralar ve MIHLAKKAS.

Ankara Sanayi Odası(ASO) 1.Organize Sanayi Bölge-
si(OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kaya, sanayicinin 
finansal kredi kaynaklarına daha kolay ulaşması gerektiği-
ni söyledi.

Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) tarafından düzenle-
nen kahvaltılı sohbet toplantısına katılan Kaya, “Sanayici 
el üstünde tutulmalı ve desteklenmeli. Bugün özellikle 
sermaye ve kredi ihtiyacı konusunda pekiyi olduğumu-
zu söyleyemeyiz. Avrupa’da sanayici yüzde 2 faiz oran 
ile kredi kullanırken, Türkiye’deki sanayici yüzde 8 faiz 
oranı ile kredi kullanıyor. Bu oranlar ile Avrupa ile rekabet 
edeceksiniz, kar edeceksiniz ve kendinizi geliştireceksiniz. 
Bu zor. Özellikle kredi meselesi siyasetten uzak tutularak 
değerlendirilmesi gerekiyor” dedi.

Kaya, Türkiye’de de Sukuk Sistemi’nin uygulanmasını da 
önerdi.

EMD Genel Başkan Turgay Türker de üretimin merkezi 
olan Ankara Organize Sanayi bölgesinin başkanını der-
nekte ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. 
Türker,  üretimin ve istihdamın daha yoğun olması adına 
kamuoyuna aktarılacak bilgilere EMD’nin aracılık etmesin-
den memnuniyet duyduklarını da sözlerine ekledi.

GAZETECİ - YAZAR ERCAN DEVA, EKONOMİ MUHABİRLE-
Rİ DERNEĞİ’NDE (EMD) GAZETECİ ARKADAŞLARINA YENİ 
YAYIMLANAN FIKRA KİTAPLARINI İMZALADI.

ANKARA 1. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ BAŞKANI 
AHMET KAYA, EMD ÜYELERİYLE BİRARAYA GELDİ 

BİZDEN HABERLER
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Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü İrfan Güvendi, Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı’nın et ithalatına izin vermemesini desteklediklerini belirte-
rek,  “Et ithalatı yapmıyorsak, o zaman bunu bizim kendimizin yetiştiriyor olması 
lazım, içeriden karşılanması gerekir. Et fiyatlarında şu an ki gidiş iyi değil. Tarım 
Kredi’nin burada muhatap alınması lazım. Biz Tarım Kredi olarak besi hayvanı 
ithal edip, küçük ve orta ölçekli çiftçilere bu hayvanlarının dağıtımını yapmayı 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına teklif edeceğiz” dedi.

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü İrfan Güvendi, Ekonomi Muhabirleri 
Derneği’nde kahvaltılı sohbet toplantısına katıldı. Güvendi, orta ve küçük boylu 
işletmelerin finansmana erişme sürecinin hep sıkıntılı olduğunu vurguladı. 
Kobilerin kredi maliyetlerinin çok yüksek olduğunu bildiren Güvendi, “En çok 
konuşulan Kobilerin kredilere ulaşamaması” dedi.

Bugün özel bir bankayla Tarım Kredi arasında bir kredi maliyeti ortaya konulduğunda yüzde 100’e yakın bir farkın olduğunun 
görüldüğünü belirten Güvendi, bunu finansal okuryazarlık çok düşük olduğu için önemsediklerini ifade etti.

Güvendi, kayıt dışılığın en yoğun olduğu alanlardan birinin de tarım sek-
törü olduğun u vurgulayarak, “Özellikle sanayi ve hizmet sektöründe kayıt 
dışılığın ciddi anlamda gerilediği görülüyor. Biz kurum olarak bu sektörde 
her açıdan kayıtlı çalışan bir kuruluşuz. Bunun da hükümetimiz tarafından 
bilinmesini arzu ediyoruz. Oluşan vergiler çok net olarak devlete yatırılı-
yor. Tarım kesimindeki kayıt dışılığı azaltan bir fonksiyonu ifade ediyoruz. 
Tarımda akaryakıt sektörü de en önemli kayıt dışı alanlardan biridir. Çünkü 
çiftçinin bu akaryakıt faturasını kullanacağı herhangi bir ihtiyacı yoktur. 
O yüzden bu fatura bayilerde kalarak başka alanlarla kullanmaya vesile 
olabilir” şeklinde konuştu.

Toplantının ardından EMD Genel Başkanı Turgay Türker, Güvendi’ye 
EMD hatıra pulu takdim ederek, kendilerine teşekkür etti. 

EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekçi, rekora koşan net hata noksan 
kaleminin kayıtdışı ekonomiden kaynaklandığını söyledi. Zeybek-
çi, “Yüzde 30’un üzerinde kayıtdışı ekonomisi olan bir ülkede net 
hata noksanın oynak olması kaçınılmazdır” dedi.

Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) üyeleriyle Denizli’de 
buluşan Zeybekçi, 4.6’lık cari açığın Türkiye için endişe edilecek 
bir açık olmadığını belirterek, cari açık probleminin Türkiye için 
bitmiş oluğunu kaydetti ve ‘’Yüzde 5 büyümek zorunda olan bir 
ülkenin, her sene 1.7 milyon insanın iş bulacak ülkenin nabzının, 
ateşinin yüksek olması normaldir. Avrupa gibi benim yaş ortala-
mam 40-41 gibi yüksek değil, 30 yaşa yeni geldim daha. Enerji 
hariç fazla veriyoruz enerji dahil açık veriyoruz’’ dedi.  Zeybekçi, 
kurdaki dalgalanmanın  bütün dünyada olan bir dalgalanma 
olduğunu da kaydederek, şöyle devam etti:

“TL aşırı değerli. Aşırı değerli TL Türkiye’de üretimi, sanayiyi, yüksek teknolojiyle ilgili tüm hedefleri ortadan kaldırır, bitirir. 
Çünkü ithalat kolaylaşır, ne gerek var canım Türkiye’de üretmeye noktasına gelinir. İthalat son derece kolaydır. Şişkin, obez 
bir TL ile ithal edersiniz, herkes tüketir insanlar mutlu görünür ama 5 yılda bir patlayacak balon gibi olursunuz. 2008 krizinin 
altında yatan budur. Suni yaratılan varlıkların refah olarak tüketilmesi sonra tahsilatçının kapıya dayanmasıdır. Tahsilatçı kapıya 
dayandı ve tahsilatı yaptı. Mal sahibi geldi. Bizim kurla ilgili ekonomi ne karar verirse, piyasalar nerede denge sağlarsa o 
doğru yerdir. Onun için burası doğru yerdir. Kim manipüle ediyor o onların elini yakacaktır.”

EMD Başkan Turgay Türker ise tekstil üretiminin önemli üslerinden biri olan Denizli’de Ekonomi Bakanlığı’nın ev sahipliğinde 
sohbet toplantısını gerçekleştirmekten mutluluk duyduğunu ifade ederek, Anadolu’nun kalkınmasında şehir ekonomisinin 
önemli yer tuttuğunu söyledi. Bu konuda, EMD’nin şehir ekonomilerine katkı anlamında bakanlarla biraraya gelerek, sohbet 
toplantılarını devam ettireceklerini belirteren Türker, bu toplantıya ev sahipliği yapan Ekonomi Bakanlığı’na teşekkür etti. 

Bakan Zeybekçi, daha sonra EMD üyesi basın mensuplarıyla birlikte tarihi Leodikya Antik Kenti’ni gezdi ve basın mensupla-
rıyla hatıra fotoğrafı ve özçekim (selfi) çekti. 

İRFAN GÜVENDİ EMD ÜYELERİ İLE BULUŞTU

EKONOMİ BAKANI ZEYBEKÇİ, EMD ÜYELERİYLE 
DENİZLİ’DE BİRARAYA GELDİ
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ASELSAN Genel Müdürü Faik Eken, Ekonomi Mu-
habirleri Derneği (EMD) üyeleriyle, Aselsan Radar ve 
Elektronik Harp Teknolojileri Merkezi’nde buluştu. 

EMD üyelerine merkezi gezdiren Eken, Savunma Sanayi 
Müsteşarlığı ile ortak yürüttükleri 4G Milli Baz İstasyonu 
Projesi ile ilgili bilgi verdi. Eken, şunları söyledi:

“Netaş’ın içinde olduğu yerli firmalarla beraber milli 4G 
baz istasyonu geliştiriyoruz. Ulaştırma, Denizcilik ve Ha-
berleşme Bakanlığı, yerli ürünün kullanımını teşvik ede-
cek. İyi bir noktaya geldik. 4G baz istasyonunun teknik 
gösterimini yaptık. Bu sene ortası itibariyle şöyle birşey 
4G’de her 2 yılda bir standartta iyileşme oluyor. Sabit bir 
şey yok. Bu yenilikler cihazlara yazılımla kazandırılıyor. 
Dolayısıyla biz şu an itibariyle bu cihazın donanımının 
bu sene ortasında tamamlıyoruz. Bu sene sonu itibariyle 

satılabilir duruma gelecek. Bu devam edecek bir süreç olacak. 5G olma süreci bu gelişmelerin artmasıyla ilgili olacak. Sürekli 
çalışarak yeni standarda adapte edeceğiz. Biz 4G’nin en son düzeyini yapıyoruz. Sene sonunda ürün verir durumdayız. İhale-
nin detayıyla ilgili bir şey bilmiyoruz. 4G’nin yerli imkanlarla karşılansın arzusuyla üzerimize düşeni yapıyoruz. 4G, ELT ve ELT 
Advance diye ikiye ayrılıyor. Aselsan olarak ELT Advance türünü yerli imkanlarla yapmaya çalışıyoruz.”

Eken, geleceğin teknolojisinin elektrikli araçlar olacağını vurgulayarak, büyük silahları hareket ettirecek motorlar yaptıklarını 
ve bu teknolojiyi tren ve otomobillerde de uygulayabileceklerini söyledi. Ancak tren ya da otomobil üretmek gibi hedefleri 
olmadığını ifade eden Eken, şartların uygun olması halinde bir firmayla ortaklaşa çalışabileceklerini açıkladı. Elektrikli otobüs 
üzerinde çalıştıklarını aktaran Eken, otobüsün duraklarda şarj olabilme kabiliyetinde olmasını planladıklarını ifade etti. 

EMD Genel Sekreteri Hüseyin Tunçay da Türkiye’nin savunma sanayiinde en önemli kuruluşlarından biri olan ASELSAN’ın 
kapılarını EMD üyelerine açmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Tunçay, ASELSAN’ın Türkiye’nin dünyaya açılan 
vitrini ve lokomotif gücü olduğunu da sözlerine ekledi.

Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) ile Akın Dil Eğitim 
arasında yapılan görüşme doğrultusunda üyelerimize 
indirimli İngilizce kurs imkanı sağlandı. EMD Yönetimi 
adına Ercan Baysal’ın koordinatörlüğünde duyurusu 
yapılan İngilizce Dil Eğitim Kursu’na 8 üyemiz katıldı. Kurs 
kapsamında, ‘Genel İngilizce’ ve ‘Yabancı Dil Sınavı (YDS)’ 
olarak, 2 ayrı kurs gerçekleştirildi.

ASELSAN KAPILARINI EMD ÜYELERİNE AÇTI

EMD, ÜYELERİNE İNGİLİZCE KURS İMKANI TANIDI

EKONOMİ
MUHABİRLERİ
DERNEĞİ

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

Her sayısında işlenen konu ve yapılan röportajlarla tarihe 
önemli bir not düşen Ekonom, özellikle güncel ekonomik 
gelişmeleri analiz haberleriyle ele alan yapısıyla, EMD üye-
lerine ve okuyuculara elektronik ortamda sunuldu. 

EMD Yönetimi tarafından, böylesine önemli bir bil-
ginin, elektronik ortamda herkese ücretsiz olarak 
açılması kararı alınmasıyla, EKONOM Dergisi 
okuyucuların, araştırmacıların hizmetine 
sunulmuştur. Özellikle geçmişe yönelik 
arşiv niteliği taşıyan bu yayınlar, aka-
demik dünyaya da önemli katkı 
sağlayacaktır. 

Elektronik ortamda üye 
ve araştırmacılara sun-
duğumuz EKONOM’a 
www.ekonomidergisi.
com adresinden ulaşabilecek. 
İlk sayısı Haziran 1996 yılında 
yayımlanan derginin, bugüne dek 
yayımlanmış 48 sayısı, e-dergi formatında 
internet ortamına taşındı. 

EKONOM’UN TÜM SAYILARI İNTERNETTE…
ELEKTRONİK ORTAMDA ÜYE VE ARAŞTIRMACILARA SUNDUĞUMUZ 
EKONOM’A www.ekonomidergisi.com  ADRESİNDEN ULAŞILABİLECEK.

İLK SAYISI HAZİRAN 1996 YILINDA YAYIM-
LANAN DERGİNİN, BUGÜNE DEK YAYIM-
LANMIŞ 48 SAYISI, E-DERGİ FORMATINDA 
İNTERNET ORTAMINA TAŞINDI. 

EKONOM
EKONOMİ MUHABİRLERİ DERNEĞİ YAYIN ORGANI Nİsan - mayıs - hazİran 2015 sAYI: 48
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7. EMD Altın Kalem Ödül Töreni, 26 Şubat 2015 tarihin-
de, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi 
Elvan’ın katılımıyla gerçekleşti. 

Elvan, Wyhndam Oteli’nde gerçekleştirilen ödül 
töreninde yaptığı konuşmada, sosyal medyanın yaygınlaşma-
sıyla her bireyin görüş ve düşünceleri ile çevresindeki haberleri 
toplumun tüm kesimiyle paylaşmasının gazeteciliği daha da 
önemli kıldığını belirtti.

Bakan Elvan, halkın gözü ve kulağı konumundaki yazılı ve 
görsel basının, devletle vatandaş arasında önemli bir köprü 
vazifesi gördüğünü söyledi. Basın mensuplarının uzmanlaş-
masının, örgütlenmesinin belirli bir sorumluluk ilkesi çerçe-
vesinde hareket etmesinin son derece önemli olduğunu dile 
getiren Elvan, son yıllarda sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla 
her bireyin görüş ve düşünceleri ile çevresindeki haberleri bir 
anlamda toplumun tüm kesimiyle paylaşmasının gazeteciliği 
daha da önemli kıldığını ifade etti.

Elvan, Altın Kalem ödülü alan tüm basın mensuplarını kutla-
yarak, "Çok önemli bir görevi üstleniyorsunuz" dedi.

EMD GENEL BAŞKANI TÜRKER

EMD Genel Başkanı Turgay Türker de ekonomide yakalanan 
büyümeye karşın gazetelerin, televizyonların ve ajansların 
Ankara bürolarında yaşanan kısıntıların had safhaya çıkarken 
bir çok ulusal medya kuruluşunun Ankara bürosunda ekono-
mi muhabiri kalmadığını belirtti ve şöyle devam etti:

“Buradan çağrı yapmak istiyorum, bakanlıklardan ve kamu 
kuruluşlarından ricamız kendi alanlarına bakacak tecrübeli 
muhabirleri talep etmeleridir. Bu anlayış, eskiden olduğu gibi 
uzmanlaşmanın değerlendirilmesine ve arkadaşlarımızın işini 
korumasına yardımcı olacaktır. Bu anlayış haberlere kalite 
getirecek ve istihdama katkı sağlayacaktır.”

EMD olarak üyelerin yaptıkları çalışmaların ödüllendirilmesi 
anlamına gelen Altın Kalem Ödüllerinin kendileri için büyük 
anlam ifade ettiğini anlatan Türker, ‘’Ekonomi alanında çalı-
şan arkadaşlarımızın ödülün prestijine ve saygınlığına özen 
göstererek katılımları bizleri mutlu etmiştir. Bu yılda 50’nin 
üzerinde haber jürimiz tarafından değerlendirmeye alınmıştır. 
Değişik kategorilerde birbirinden güzel haberler vardı. Ödül 
alan arkadaşlarımızın yanında ödül almayan haberler de 
birbirinden değerli idi. Özellikle yerel haber kategorisinde 
yoğun başvurunun yaşanması Anadolu’daki arkadaşlarımızın 
da bu ödüle ne denli değer verdiklerinin göstergesidir” dedi.

ALTIN KALEM ÖDÜLLERI

Konuşmaların ardından, EMD'nin Altın Kalem başarı ödülleri 
sahiplerine verildi. Bu alanda bir gazetecilik örgütü tarafın-
dan verilen ilk ödül olan "Altın Kalem" ödülleri, bu yıl ulusal/

yerel gazete ve dergi, internet haber ve köşe yazısı, radyo ve 
televizyon programı, ajans haber dalları ile Özden Alpdağ özel 
ödülü olmak üzere 6 dalda verildi.

Bu yıl gazeteci Taylan Erten, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
Basın Müşaviri Kerem Eskigün, Bloomberg Muhabiri Ali Berat 
Meriç, Star gazetesi Muhabiri Ercan Baysal ve EMD adına 
Genel Sekreter Hüseyin Tunçay’dan oluşan jüri, ödüle aday 
çalışmaları değerlendirirken, yayınlanan haberin, röportajın, 
söyleşinin veya programın kamuoyunda tartışılması veya var 
olan bir süreçte değişikliğe yol açması kriterini dikkate aldı.

EKONOMİ MUHABİRLERİ DERNEĞİ (EMD), 2014 YILININ ‘’ALTIN KALEM’’LERİNİ BELİRLEDİ. 
TÜRKİYE’NİN BÜTÜN BÖLGELERİNDE GÖREV YAPAN EKONOMİ MUHABİRLERİ, YAZARLARI VE 
YÖNETİCİLERİNİ ÇATISI ALTINDA BULUNDURAN EMD, YEDİNCİSİNİ GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ‘’ALTIN 
KALEM EKONOMİ MUHABİRLERİ DERNEĞİ EKONOMİ BASINI BAŞARI ÖDÜLLERİ’’ İLE HER ALANDAKİ 
EN İYİ EKONOMİ HABERLERİNİ ÖDÜLLENDİRDİ. 

ALTIN KALEM ÖDÜLLERİ,
 SAHİPLERİYLE BULUŞTU

BİZDEN HABERLER

1- GAZETE, DERGI HABER (ULUSAL)

• “Maske Düşüyor”
Banu Şen (Hürriyet)

• “Gizemli Otel Faturası Ankara’yı karıştırdı”
Sadettin İnan (Milli Gazete)

2- GAZETE, DERGI HABER (YEREL)

• “Tuz Turizmi, Neden Olmasın?”
       Saadet Erciyas (Ege Telgraf Gazetesi)

• “Made in Turkey mi Turkish Made mi?”
Korhan Gümüştekin (Ostim Organize Sanayi 
Gazetesi)

3- INTERNET, GAZETE, HABER, KÖŞE YAZISI

• “Yap İşlet Devret’e Vergi Şoku”
Şükrü Kızılot (Hürriyet)

4- RADYO-TV HABER PROGRAMI

• “Ekonomik Analiz”
Şirin Sümer (TRT Türkiye’nin Sesi Radyosu)

• “Aselsan’ın Teknoloji Sınavı”
Özlem Dalga ve Mustafa Ergen (Bloomberg HT)

5- ÖZDEN ALPDAĞ ÖZEL ÖDÜLÜ

• “1942 yılından bu yana aralıksız 73 yıldır İzmir’de 
yayın yapan Ticaret Gazetesi”
Öte yandan, törende konuşması sonrasın

EMD’NİN ALTIN KALEM ÖDÜLÜNE LAYIK 
GÖRÜLEN ESERLER VE GAZETECİLER ŞÖYLE:
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BİZDEN HABERLER
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7. EMD ALTIN 
KALEM ÖDÜL 
TÖRENİ’NİN 
ARDINDAN 

DÜZENLENEN 
YEMEĞE, EMD ÜYELERİ 
KATILIRKEN, ÜYELERİMİZ 
STRESİNİ EĞLENEREK 
ATTI. 

KIRIKPLAK RESTORAN’DA 
VERİLEN YEMEĞE, 
EMD ÜYELERİ VE ÖDÜL 
KAZANAN GAZETECİLER 
KATILDI.

EMD ÜYELERİ,  ALTIN KALEM  YEMEĞİNDE BULUŞTU…

EKONOMİ MUHABİRLERİ DERNEĞİ (EMD), 2014 YILININ ‘’ALTIN 
KALEM’’LERİNİ BELİRLEDİĞİ TÖREN SONRASI, ÜYELER VE ÖDÜL KAZANAN 
GAZETECİLER YEMEKLE BULUŞTU. 

BİZDEN HABERLER
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