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BAŞYAZI

MEDYA VE SEÇIM…

7 Haziran seçimleri bitti, tartışması bitmedi. Sandığa gitmeden önce “milli irade”ye saygı 
vardı. Sandıklar açıldı  bu kez “milli irade yanlış yaptı” denildi. Bu tartışmalar sürerken 
koalisyon için kim kiminle görüşecek, nasıl bir tablo çıkacak beklentileri içinde, “ben o 
kısmı tanımıyorum, yok sayıyorum” sözleri diyalogsuz halimizi göstermeye yetti bile. Oysa 
bugüne kadar ne çektiysek konuşamamaktan, fikirlere saygı duyamamaktan oldu. 

Koalisyon seçenekleri tartışılırken, erken seçim olasılıkları da masada duruyor. Kamuoyu 
araştırma şirketleri, olası bir erken seçimin bugünkü tabloyu çokta değiştirmeyeceğini 
ifade etmesine rağmen bunu dillendirmek kime ne kazandıracak? Tabi kazanan ve kaybe-
denlerin arasında  medya da nasibini aldı. 

Zira 7 Haziran medya için de iyi bir sınav olmadı. Kamuoyunun  medyadan beklediği 
tarafsızlık ilkesi tam işlemedi. İktidar korkusu, muhalefetin sorunlara yeterince çözüm 
üretememesi başlı başına yeten konulardı. Seçim sürecinde gazeteler tiraj almazken, tele-
vizyondaki siyasi programlar reyting ölçümlerinde yerlerde süründü. Haber kanalları aynı 
tipleri çıkarmaktan ve aynı sözleri söyletmekten başka bir şey yapamadı.

Seçimleri takip ederek Türkiye raporu yayınlayan Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı (AGİT), 
“Çok ciddi kaygı” olarak tanımlanan medya özgürlüğüne geniş yer ayırdı. Raporda, görsel 
ve yazılı medyada çeşitlilik olsa da, büyük medya kuruluşlarının “birkaç şirket elinde top-
landığı, bu şirketlerden bazılarının medya sektörü dışında önemli yatırımlarının bulunduğu, 
kamu ihalelerine bağımlı oldukları, bunun da iktidar partisine yönelik eleştirileri sınırladığı” 
not edildi. Raporda, seçim kampanyası boyunca, bazı medya kuruluşlarının “baskı gördü-
ğü ve korkutulmaya çalışıldığı” görüşüne de yer veriliyor. 

Raporda, ilginç tespitlerde var. Ama şu bir gerçekki, iktidar korkusu hem  patronları hem 
de çalışanları etkilemiştir. Bu satırların sahibi, konuyu birçok kez işlemesine rağmen, buna 
ilişkin  bir iyileştirmeye tanık olmadık. Sansürün her şekliyle tanışan bizlere, işini kaybeder 
korkusu gazetecilik işlevini gerçek anlamda yaptıramaz olmuştur. 

Zamanın su gibi aktığı bu süreçte diyalog çağrısından uzak, uzlaşma kültüründen yoksun 
bir siyasi kitlenin varlığı, hem ülkemize hem de  bize de büyük bir kayıp getirmektedir. 
Dileriz, seçime gitmeden, bir koalisyon hükümeti ile Türkiye’yi uçuruma sürüklemeden bir 
masa etrafında buluşulabilsin.

50. ÖZEL SAYI…

Dile kolay... 49 sayıyı geride bıraktık. EMD tarafından çıkarılan ve gelecek sayı ile 50. sayı-
ya ulaşacak olan Ekonom, önemli bir çalışmaya imza atmıştır. Bizden önce büyük emekler 
verilerek çıkarılan ve bugünlere ulaşan Ekonom Dergisi, içerdiği konu ve dosyalarla tarihe 
damgasını vurmuştur. 

Bunun farkında olarak bizler, Ekonom’un gelecek sayısını özel sayı olarak hazırlamaya 
başladık.  Ekonom’un tüm sayıları internete taşındığı gibi, gelecek sayısı bir nevi tüm 
sayıları kapsayacak bir özet çalışma da sayılabilir. 

Ayrıca, Taylan Erten Başkanlığında, Vecdi Seviğ ve İsmet Hazardağlı’nın yer aldığı EMD 
Yayın Kurulu, “EMD Tarihçesi ve Ekonomi Basın Tarihi” adlı çalışmasını da tamamlayarak 
baskı aşamasına gelmiştir. İki güzel haberi sizlerle paylaşırken, EMD’nin sahip olduğu 
gücü de yansıtmak istedim. 

EMD, yönetimi ve üyeleri ile bu güne kadar yayıncılık anlamanda üstlendiği sorumluluk 
içerisinde hep en iyisini çıkarmıştır. Çıkarmaya da devam edecektir. Bu duygularla, şeker 
bayramınızı kutlar, herşeyin gönlünüzce geçmesini dilerim.

Sevgiyle kalın,

Turgay Türker
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EDİTÖRDEN

ONLAR ORTAK, TÜRKIYE PAZAR…

Yeniden merhaba… Ekonom’un yeni sayısında, zengin içerik, ayrıntılı dosyalar ve haber-
lerle tekrar karşınızdayız. 

Yeni sayımızda, Ekonom Dergisi’nin kapak sayfalarına Gümrük Birliği Anlaşması’nı taşıdık. 
Sultan Özer, ‘’Onlar Ortak, Türkiye Pazar’’ başlığıyla hazırladığı haberde, Gümrük Birliği 
Anlaşması’nı her yönüyle ele aldı. Özer haberinde, Türkiye sermayesi ve iktidarlarının 50 
yıllık özlemi AB üyeliği, üyelik öncesi AB’ye teslimiyet anlamına gelen Gümrük Birliği 
Anlaşması ve Türkiye’ye faturasını irdeledi. 

Ekonom’un son sayısında Ercan Baysal, her yıl enerji ithalatı için, 55-60 milyar dolarlık 
ödeme gerçekleştiren Türkiye’nin yeni döneme girişini inceledi ve Türkiye’nin  enerji 
ithalatını azaltmak amacıyla,  petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerine hız verişini mercek 
altına aldı. Saadettin İnan ise haberinde gıda fiyatlarındaki üretici-market fiyatları arasında-
ki uçurumu masaya yatırdı. 

Yeni sayımızda yer alan bir diğer haber de seçimlerin dudak uçuklatan bilançosu oldu. 
Erdinç Çelikkan haberinde, partilerin ve adayların seçim harcamalarını incelerken, Ali Rıza 
Karasu da çarşı ve sokakların simgesi, seyyar satıcılara haberinde yer verdi. Arzu Yatar ise 
TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi ile yaptığı röportajla, Suriye ve Mısır’daki olumsuz tab-
loya rağmen ihracat artışını ele aldı. Leyla Koyuncuoğlu da haberinde Belek’te yapılacak 
G-20 Liderler Zirvesi’ni konu aldı. 

Sayfalarımıza taşıdığımız bir diğer haber ise Fikri Cinokur’un Rusya krizinin Türkiye’ye et-
kilerini mercek altına aldığı haberi oldu. İsmet Hazardağlı, Türkiye’de her dönem tartışılan 
özellikle 1980 sonrası yaşanan değişim ve medyaya yeni sermaye girişleriyle alevlenen 
medyada ifade özgürlüğü veya basın özgürlüğünün Avrupa Birliği’nin (AB) yakın takibi 
altına girişini ve AB’nin, bu amaçla hazırladığı projeyi ele aldı.

Bu sayımızda, Taylan Erten, ‘’Dünya Bankası Merak Etmese…’’ başlıklı makalesinde, AB 
ve Türkiye’ye etkileriyle Gümrük Birliği Anlaşması’na yer verirken, Kutay Gürocak,  kirazın 
ilk hasadının yapıldığı bölge olan Kemalpaşa’da sektöre yeni bir soluk getirecek ve KÜREB 
tarafından hazırlanan projeyi ele aldı. Cenk Esen ise haberinde,  dış ticarette Türk Lirası’nın 
tercih edilir hale gelişini masaya yatırdı. 

Ekonom’un yeni sayısında, Sadık Çelebi, Türkiye ve İran arasındaki ilişkileri mercek altına 
alırken, Vecdi Seviğ, 60 yıl öncesinden Dünya Bankası Genel Kurulu ve ABD’den kredi 
talebini ele aldı. Son sayımızda sayfalarımızda yer alan bir diğer haber ise İsa Yazar’ın 
‘’Türk Sendikacılığı Yol Ayrımında’’ başlıklı haberi oldu. Türkiye’nin, Mayıs ayında örneği 
görülmemiş bir işçi eylemine sahne oluşuna dikkat çeken Yazar’ın haberine göre, geçmiş-
te eylemler sendikalar tarafından organize edilirken, bu kez işçiler inisiyatif alarak eylem 
başlattı. Hedefte hem işveren hem de sendika vardı. Bursa’da metal işçisinin direnişinde 
sembolleşen ‘sarı sendikaya hayır’ duruşu, Türk sendikacılığının kanayan yarasına işaret 
ediyor. 

Yeni sayımızda buluşmak üzere…

Sevgiyle Kalın

Güliz Demircan Yücel
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‘‘ONLAR ORTAK, TÜRKIYE PAZAR’’…

SULTAN ÖZER 

AKP Hükümetinin 13 yıllık iktidarı boyunca sessiz kaldı-
ğı, ancak şimdilerde “günün şartlarına göre yeniden 
düzenlenmesi” gerektiğini belirttiği Gümrük Birliği, 
Türkiye'ye oldukça pahalıya mal oldu. İmzalandığı 

Çiller hükümeti döneminde,  muhalefetin “onlar ortak, biz 
pazar” diye eleştirdiği Gümrük Birliği, Avrupa sermayesinin, 
tekellerinin Türkiye'ye dayattığı, Türkiye zararına bir anlaşmaydı. 
O dönem, Gümrük Birliği'ne karşı 
çıkmayan, öncelikle kendi çıkarlarını 
düşünen Türkiye'nin büyük serma-
yesi ve tekelleri de bugün yakınır 
duruma geldiler. 

“Son beş yılda 100 milyar dolara 
yaklaşan, toplamda ise 221 milyar 
doları aşan” açığa yol açan Gümrük 
Birliği, Türkiye'ye başta tarım olmak 
üzere, birçok alanda pahalıya mal 
olup, Türkiye'nin iştah açıcı bir 
pazar durumuna gelmesinin yolunu 
açtı. 

Avrupa Birliği'ne tam üye olunma-
dan imzalanmış olmasından dolayı 
da dünyada tek olma özelliği taşıyan Gümrük Birliği Anlaşması, 
AB ile diğer ülkeler arasında yapılan ticari ortaklık anlaşmala-
rının sayısı arttıkça, Türkiye'ye yükü daha da artan bir anlaşma 
niteliğinde. 

Gümrük Birliği'ni eleştirenlerden biri de Ekonomi Bakanı Nihat 
Zeybekçi oldu. Türkiye'nin bu anlaşmanın karar mekanizmala-
rında asla olmadığını belirten Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, 
kendileri de devam ettirdiği için önceki hükümetlere eleştirileri-
ni sertleştirmedi. Zeybekçi,  “Gümrük Birliği, AB'nin 3. ülkelerle 
düzenlemiş olduğu her türlü anlaşmaya, Türkiye'nin çok 
edilgen bir şekilde tek taraflı olarak tabi olduğu bir anlaşma. 3. 
ülke AB'den elde ettiği hakları otomatik olarak Türkiye'den elde 
ederken, Türkiye'nin 3. ülkeden o hakkı elde edememesine ne-

den olan, egemenlik anlayışıyla 
da çelişen bir anlaşma” itirafında 
bulundu. Zeybekçi, AB'nin, ABD 
ile imzalayacağı Transatlantik 
Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTIP) 
nedeniyle, Gümrük Birliği'nden 
tedirgin ve gözden geçirilmesini 
istiyor. 

Dosyamızda Türkiye sermayesi 
ve iktidarlarının 50 yıllık özlemi 
AB üyeliği, üyelik öncesi AB'ye 
teslimiyet anlamına gelen Güm-
rük Birliği Anlaşması ve Türki-
ye'ye faturasını irdeleyeceğiz. 

Önce Avrupa Ekonomik Top-
luluğu, sonra Avrupa Topluluğu, son olarak da Avrupa Birliği 
adını alan, ekonomik olduğu kadar, emperyalist ülkelerin 
güçlerini birleştirdiği siyasi bir oluşum olan topluluğa bir 
mercek tutalım. 

SON BEŞ YILDA , ‘’100 MİLYAR DOLARA YAKLAŞAN, TOPLAMDA İSE 221 MİLYAR 
DOLARI AŞAN” AÇIĞA YOL AÇAN GÜMRÜK BİRLİĞİ, TÜRKİYE'YE BAŞTA TARIM OLMAK 
ÜZERE, BİRÇOK ALANDA PAHALIYA MAL OLUP,  TÜRKİYE'NİN İŞTAH AÇICI BİR PAZAR 
DURUMUNA GELMESİNİN YOLUNU AÇTI. 
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KAPAK HABER

SAVAŞ SONRASI AVRUPA 

İkinci Dünya Savaşı’nın yıkıcı sonuçları Avrupa ülkeleri ara-
sında öncelikle ekonomik, daha sonra da siyasi ve savunma 
alanlarında işbirliğine girme ihtiyacını doğurdu.  Bu işbirliklerini 
hızlandıran etken ise Marshall Yardımı adı altında Avrupa’ya 
akan sermayenin, kendilerini giderek ABD’ye bağımlı kılacağını 
görmeleri oldu. 

5 Haziran 1947'de ABD Dışişleri Ba-
kanı George Marshall, ABD'nin çok 
taraflı bir program çerçevesinde, 
Avrupa'ya yardım yapmaya hazır 
olduğunu söyledi. Bu 'yardım'ın 
amacı, Sovyet Sosyalizmi'nin 
(SSCB) etkisini ve Avrupa'da sos-
yalizmin, komünizmin yayılmasını 
engellemek, emperyalist politika-
ları hayata geçirmekti. Ardından, 
ABD, “Marshall Planı” adı verilen plan uyarınca, Türkiye'yi de 
kapsayan, "Marshall Yardımı"nı gündeme getirdi. Avrupa, bu 
ekonomik ve siyasi içerikli destekten yararlandı. 

Ancak, Avrupa menşeli yeni bir sermaye piyasası kurmak 
isteyen Batı Avrupa ülkeleri, güçlü bir Ortak Pazar oluşturmayı 
planladılar. 

Bu amaçla da ilk etapta, Fransa’nın öncülüğünde kömür ve 
çeliğin üretim ile kullanımının uluslar üstü bir organa bırakılma-
sı kararlaştırıldı ve 1951 Paris Sözleşmesi’yle Almanya, Belçika, 

Fransa, Hollanda, İtalya ve Lüksemburg arasında, Avrupa 
Kömür ve Çelik Topluluğu (AKTÇ) kuruldu. Böylece üye ülkeler 
arasında, kömür ve çelikte gümrük birliği uygulaması başladı.

Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun ilk organizasyonu olan 
Avrupa Kömür ve Çelik Birliği'nin kuruluşundan sonra, 1955 ve 
1956 yıllarında altılar, dışişleri bakanlarının bir araya gelmesiyle 
bir yanıyla siyasal birlik, diğer yanıyla da ekonomik entegras-

yon sağlanması amacıyla ön çalışmala-
ra başladı.

AET, AT VE AB SÜRECI

Bu çalışmaların ürünü olarak da 25 
Mart 1957'de Roma'da Avrupa Ekono-
mik Topluluğu (AET)  ve Avrupa Atom 
Enerjisi Birliği'ni kuran anlaşmalar 
imzalandı, 1 Ocak 1958'de de yürürlü-
ğe girdi.

Böylece Avrupa Birliği, üç topluluk yaratılmasıyla somutlanmış 
oldu: Avrupa Kömür ve Çelik Birliği (1952), Avrupa Ekonomik 
Topluluğu (1958) ve Avrupa Atom Enerjisi Birliği (1958).

AET Anlaşması uyarınca ilk gümrük indirimleri, 1 Ocak 1959'da 
uygulanmaya başlandı. Bunu, 3 Mayıs 1960'da Avrupa Serbest 
Mübadele Bölgesi (EFTA) sözleşmesi izledi.

Nihai hedefi, “Avrupa’nın siyasal bütünlüğü”, “Avrupa serma-
yesinin çıkarları” olan AET, bu hedefe ulaşmak için de öncelikle 
ekonomik dengeyi sağlamak üzere, üye ülkeler arasında mal-

Türkiye, o dönemdeki adıyla Avrupa Ekonomik Toplu-
luğu’na (AET), kuruluşundan hemen sonra, Temmuz 
1959’da üyelik başvurusunda bulundu. Türkiye’nin 
Topluluğa tam üyeliğini nihai bir hedef olarak ortaya koyan 
“Ankara Anlaşması”, 12 Eylül 1963’te imzalandı, 1 Aralık 
1964’de de yürürlüğe girdi. 

Ankara Anlaşması’nda, tam üyeliğe giden yol, “hazırlık 
dönemi”, “geçiş dönemi” ve “son dönem” olmak üzere, 
üç evrede öngörüldü. Geçiş döneminin sonunda, Gümrük 
Birliği’nin tamamlanması hedeflendi. Anlaşmada öngö-
rülen “hazırlık dönemi”nin tamamlanmasıyla birlikte, 13 
Kasım 1970 tarihinde imzalanan ve 1973 yılında yürürlüğe 
giren “Katma Protokol”, geçiş döneminin hükümlerini ve 
tarafların üstleneceği yükümlülükleri düzenledi. “

AB, 1971 yılından itibaren Gümrük Birliği’nin kapsadığı sa-
nayi mallarındaki vergilerini Türkiye lehine tek taraflı olarak 
sıfırladı. Türkiye’nin de bunu yapması için, 1973 yılından 
itibaren 22 yıllık kademeli bir geçiş süresi benimsendi. 

Türkiye, üzerine düşen indirimleri 1978 yılına kadar ger-
çekleştirdi, ancak, bu yıldan sonra, ekonomik sıkıntıların 
da artmasıyla birlikte, AET’ye karşı yükümlülüklerinin 5 yıl 
ertelenmesi talebinde bulundu. Bu talep, Mayıs 1979’da 
kabul edildi. 

Türkiye 14 Nisan 1987’de Avrupa Topluluğu’na üyelik mü-
racaatında bulunurken, ertelenmiş olan gümrük vergileri 
uyum ve indirim takvimini 1988’den itibaren hızlandırılmış 
biçimde tekrar yürürlüğe koydu. 

Buna rağmen, Türkiye’nin tam üyelik müracaatı uzunca 
bir süre, sadece başvuru düzeyinde kaldı. 1990 yılında 
Konsey’e sunulan ve o tarihlerde Türkiye ile ilişkiler-
den sorumlu Komiser Matutes’in adıyla anılan öneriler 
paketi, bir üye ülkenin engellemesi nedeniyle sonuçsuz 
kaldı. Pakette, “Gümrük Birliği’nin 1995 yılının sonunda 
tamamlanması, Gümrük Birliği’yle dolaylı veya doğrudan 
ilgili alanlarda işbirliğinin derinleştirilmesi, mali işbirliğinin 
yeniden başlatılması ve siyasi işbirliğinin teşvik edilmesi” 
önerileri yer aldı.  

Kasım 1992’de yapılan Türkiye-AB Ortaklık Konseyi 
toplantısında oluşturulan bir komite, Gümrük Birliği’nin 
hazırlıklarını yapmak ve buna ilişkin usul ve esasları tespit 
etmekle görevlendirildi. 1963 Ankara Anlaşması’yla 
başlatılan bütünleşme sürecinin bir aşaması olan Gümrük 
Birliği; Türkiye-AB Ortaklık Konseyi’nin 6 Mart 1995 tarihli 
toplantısında kabul edilen 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Ka-
rarı uyarınca, 1 Ocak 1996 tarihinden itibaren tamamlandı.

Gümrük Birliği’nin tamamlanmasıyla Türkiye, AB’nin 
1971’den bu yana tek taraflı olarak uyguladığı biçimde, 
AB’den gelen sanayi ürünlerine yönelik tüm gümrük 
vergilerini ve eş etkili tedbirlerini ortadan kaldırdı. Ayrıca, 
uygulanan miktar kısıtlamalarına da son verildi.

Bu kapsamda, sanayi ürünleri itibarıyla üçüncü ülkeler 
için Gümrük Birliği öncesinde yüzde 16 seviyesinde olan 
ortalama koruma oranı, 2011 yılı İthalat Rejimi kapsamın-
da yüzde 4,2 seviyesine geriledi. 

TÜRKIYE’NIN AB ÜYELIĞI HIKAYESI

EKONOMIK AĞIRLIKLI OLAN BIRLIĞIN 
YAPISI, 1 TEMMUZ 1987 TARIHLI TEK 
AVRUPA SENEDI ILE ÖNEMLI DEĞI-
ŞIKLIKLERE UĞRADI VE ORTAK PA-
ZAR HEDEFI, YENIDEN TARIF EDILDI. 
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ların, hizmetlerin, sermayenin ve emeğin serbestçe dolaştığı 
bir ortak pazar ve gümrük birliğine gitti. Böylece, üye ülkeler 
kendi aralarında gümrük vergilerini sıfıra indirip, dış dünyaya 
ortak bir gümrük tarifesi uygulayarak, ticareti engelleyen her 
türlü sınırlamayı kaldırmayı ve dış ticaretlerinin genişlemesini 
sağlamayı amaçladılar.

Ekonomik ağırlıklı olan birliğin yapısı, 1 Temmuz 1987 tarihli 
Tek Avrupa Senedi ile önemli değişikliklere uğradı ve Ortak 
Pazar hedefi, yeniden tarif edildi. 

Kurucu Roma Anlaşması’nda önemli değişiklikler yapan Tek 
Senet ile artık üye ülkeler arasında ortak bir dış politika oluştu-

rulması ve uygulanması gündeme geldi. Bu amaçla, karar 
alma sürecini hızlandıracak tedbirler belirlendi, Avrupa 
Parlamentosu’nun yetkileri arttırıldı.  AET de Avrupa 
Topluluğu'na (AT) dönüştürüldü. 

1990’lı yıllarda Birliğin yapısı bir kez daha yenilendi. 7 Şu-
bat 1992’de imzalanıp, 1 Kasım 1993’te yürürlüğe giren, 

resmi adı Avrupa Anlaşması olan Maastricht Anlaşması 
ile Roma Anlaşması’nda kapsamlı değişikliklere gidildi. Bu 
değişiklikler arasında önemli siyasi hedefler de belirlendi. 
Bu hedefler, “ortak güvenlik, dış politika, adalet ve içişleri” 
alanlarında belirlenip, ekonomik ve parasal ortaklıktan, 
çevre, tüketici hakları, sağlık, haberleşmeye kadar hemen 
tüm alanlarda bütünleşmeyi amaçladı. Bu düzenleme ile de 
günümüzün Avrupa Birliği (AB) doğmuş oldu. 

ILK GENIŞLEME DALGASI

Altılar'ın başarısı, Birleşik Krallık, Danimarka ve İrlanda'yı 
Topluluk üyeliğine başvurmaya yöneltti. General de Gaulle 
yönetimindeki Fransa'nın, 1963'de ve 1967'de İngiltere'nin 
üyeliğine karşı, iki kez veto yetkisini kullandığı sıkı bir pazar-
lık dönemini takiben, bu üç ülke 1973'te üye oldular.

Topluluk, 1981'de Yunanistan'ın, 1986'da da İspanya ve 
Portekiz'in katılmalarıyla güneye doğru genişledi. Böylece, 
üye sayısı 12'ye ulaştı.

Jacques Delors başkanlığında 1985'te hazırlanan Beyaz 
Kitaba dayanarak Topluluk, 1 Ocak 1993'e kadar tek pazar 
oluşturmayı kendisine hedef edindi. Avrupa Tek Senedi, 
17 Şubat 1986'da Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda, 
İngiltere, İrlanda, İspanya, Lüksemburg ve Portekiz tarafın-
dan, 28 Şubat 1986'da ise Danimarka, İtalya ve Yunanistan 
tarafından imzalandı.

1987 yılında yürürlüğe giren Avrupa Tek Senedi ile Avrupa 
Topluluklarını kuran Anlaşmalar kapsamlı bir biçimde deği-
şikliğe uğradı.

MAASTRICHT ANTLAŞMASI VE AVRUPA BIRLIĞI

Berlin Duvarı'nın yıkılmasının ardından, 3 Kasım 1990'da iki 
Almanya'nın birleşmesi, Aralık 1991'de de Sovyetler Birliği'nin 
çözülmesi, Avrupa'nın siyasi yapısını baştan aşağı değiştirdi. 
Üye Devletler bağlarını güçlendirme kararlılığıyla, temel özel-
likleri 9-10 Aralık 1991'de Maastricht'te toplanan Avrupa Birliği 
Zirvesi'nde kararlaştırılan yeni bir anlaşmanın müzakerelerine 
başladılar. Maastricht Antlaşması, diğer adıyla Avrupa Birliği 
Anlaşması, 1 Kasım 1993 tarihinde yürürlüğe girdi. Bu anlaşma 
ile 1999'a kadar parasal birliğin tamamlanmasına, Avrupa va-
tandaşlığının oluşturulmasına ve ortak dış ve güvenlik ile adalet 

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın 
(İSMMMO), “Türkiye-AB: Bitmeyen Senfonide 50 Yıl” adlı 
raporu da Gümrük Birliği’nin Türkiye ekonomisine faturasını 
gözler önüne koydu. 

2013 yılında hazırlanan rapora göre, Gümrük Birliği ile dış 
ticarette verilen açık son beş yılda 100 milyar dolara yaklaştı, 
toplamda ise 221 milyar doları aştı.

İSMMMO’nun raporuna göre Türkiye, Gümrük Birliği’nin 
imzalandığı 1996 yılını izleyen dönemde AB’ye ihracatta pat-
lama bekledi, ancak açıklanan verilerde tam tersi bir görüntü 
ortaya çıktı.

Türkiye, AB ülkeleri arasındaki ticari ilişkide sürekli eksi 
bakiye verdi. Dış ticaretteki negatif denge, son beş yılda 
hızla arttı. 1996-2009 arasında yıllık ortalama 10 milyar dolar 
seviyesinde açık verilirken, 2010 yılında bu açık 19,5 milyar 
dolar, 2011 yılında 28,8 milyar dolar, 2012 yılında da 28,2 
milyar dolar oldu. Son beş yılın toplam açığı 100 milyar 
dolara yaklaşırken, 2013 yılının ilk 5 aylık döneminde açık, 
12 milyar doları buldu. 1996 yılından 2013’ün Mayıs sonuna 
kadar verilen açık ise 221 milyar doları aştı.

Rapora göre, Türkiye ile AB arasındaki ticari ilişkilerin çarpıcı 
bir göstergesi de hem ithalatta hem de ihracatta, AB ülke-
lerinin payının göreceli olarak azalması oldu. Oysa Türkiye, 
Gümrük Birliği Anlaşması’nı imzalarken, “AB ile ticaretin 
artacağı ve taraflar arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin en 
üst düzeye çıkacağı” propaganda ediliyordu.

AB SEVDASININ FATURASI: 221 MILYAR DOLAR

Türkiye-AB Gümrük Birliği’nde gümrük birliğinin 
mantığına ters düşen başlıca sorunlar şunlardır;

- Danışma ve ihtilafların çözümü mekanizması: Söz 
konusu mekanizma yeterince hızlı ve etkin bir şekilde 
işlememektedir

- Serbest Ticaret Anlaşmaları:  Avrupa Komisyo-
nu’nun üçüncü ülkeler ile yürüttüğü müzakere ve 
karar alma süreçlerine Türkiye dâhil edilmemektedir. 
Türkiye tercihli ticaret rejimine uyum çerçevesinde, 
AB’nin anlaşma imzaladığı üçüncü ülkelerle anlaşma 
imzalamakla yükümlüyken, bu ülkeler için böyle bir 
yükümlülük bulunmamaktadır.

- Vize Sorunu: Türkiye ile AB arasında mallar serbest 
dolaşımda olurken; Gümrük Birliği içinde malları-
nı tanıtmak için fuarlara gitmek, ihalelere veya iş 
görüşmelerine katılmak, iş anlaşması imzalamak 
isteyen iş adamlarına vize uygulanması gümrük 
birliğinin ilkelerine aykırıdır.

- Taşıma Kotaları: Bir yandan Türk taşımacılığına 
verilen kotalar ve diğer yandan taşıma faaliyetini 
yürüten TIR şoförlerine uygulanan vize, Gümrük 
Birliği’ne aykırı olarak Türkiye ile AB arasındaki 
malların serbest dolaşımında ciddi bir engel teşkil 
etmektedir.

IKTISADI KALKINMA VAKFI: TÜRKIYE-AB GÜMRÜK BIRLIĞI’NDE YAŞANAN TEMEL SORUNLAR
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ve içişlerinde işbirliği politikalarının meydana 
getirilmesine karar verildi.

Maastricht Anlaşması ile üç sütunlu Avrupa 
Birliği yapısı oluşturuldu. Bu yapının ilk 
sütununu, Avrupa Toplulukları (AKÇT, AET ve 
EURATOM), ikinci sütununu "Ortak Dışişleri 
Güvenlik Politikası", üçüncü sütununu ise 
"Adalet ve İçişleri" oluşturdu.

1995 yılında, Avusturya, Finlandiya ve İs-
veç'in katılımıyla, Avrupa Birliği'nin üye sayısı 
15'e yükseldi.

Avrupa ortak para birimi olan Euro, 1 Ocak 
2002 tarihinde resmen tedavüle girerek, 12 
ülkede kullanılmaya başlandı.

SON GENIŞLEME DALGALARI

2004 yılında, Avrupa Birliği tarihindeki en 
büyük genişleme dalgasıyla, 10 yeni ülkeyi 
(Çek Cumhuriyeti, Estonya, GKRY, Leton-
ya, Litvanya, Macaristan, Malta, Polonya, 
Slovakya ve Slovenya) bünyesine aldı. 
2007 yılında, Bulgaristan ve Romanya'nın 
katılımıyla AB'nin üye sayısı 27'ye,  2013 yılında Hırvatistan'ın 
katılımıyla 28'e ulaştı.

TÜRKIYE VE GÜMRÜK BIRLIĞI

Gümrük Birliği tanım olarak; “taraf ülkelerin mallarının tek 
bir gümrük alanı içinde, her nev’i tarife ve eşdeğer vergiden 
muaf biçimde, serbestçe dolaşabilmeleri ve tarafların, üçüncü 
ülkelerden gelen ithalata yönelik olarak da aynı tarife oranlarını 

ve aynı ticaret politikasını uygulamaları” anlamına geliyor. Kapi-
talist ülkeler, üçüncü ülkelere yönelik ve onların zararına olarak 
aynı ticaret politikalarını benimsendiğinden, gümrük birliği, 
serbest ticaret alanlarından daha ileri bir ticari entegrasyon 
modelini ifade ediyor.

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ortaklık ilişkisinin temel 
unsurlarından birini oluşturan ve imzalandığı günden bu yana 
birçok kesim tarafından da sert eleştirilere neden olan Gümrük 
Birliği’nin çerçevesi, 12 Eylül 1963 yılında Ankara Anlaşması 

ile çizildi; 1973 yılında Katma Protokol ile ayrıntıları 
belirlendi. 

ÇILLER HÜKÜMETI, IMZALADI

AB'ye üyelik sürecinin başından beri gündemde olan 
Gümrük Birliği'nin, üyelikten önce başlatılması, Tan-
su Çiller Başbakanlığındaki DYP-SHP hükümetinin 
kararıyla gerçekleşti. 

Gümrük Birliği, Türkiye ile Avrupa Birliği (O dönemki 
adı Avrupa Topluluğu) arasında, 1995 martında im-
zalandı ve 1996 yılından itibaren yürürlüğe girdi. 

Anlaşmanın kapsamını, mal ve hizmetlerin serbest 
dolaşımında gümrük vergilerinin ve eş etkili engelle-
rin kaldırılması, üçüncü ülkelere karşı ortak gümrük 
tarifesi uygulanması oluşturdu.

Anlaşmanın içeriğinde, serbest rekabete konu olan 
metalar; sanayi ürünleri olarak belirlenip,  tarım ürün-
leri anlaşmanın dışında tutuldu. Türkiye’nin sanayi 
ürünleri olarak kabul ettiği işlenmiş tarım ürünleri 
ve bu bağlamda ihraç edebileceği birkaç üründen 
biri olan bu metalar (şeker, salça, zeytinyağı gibi), 
AB tarafından tarım ürünü sayıldığından, ihracında 
gümrük vergisi uygulamasına devam edildi. 

Anlaşma maddelerinden biri de, demir-çelik ürünle-
rinin serbest dolaşımıyla ilgili. Bu ürünlerin serbest 
dolaşımı anlaşmaya dahil değilken AB, Türkiye'nin 
ağzına bir parmak bal çalarak, gümrük vergisi 
indirimine gitti. Ancak, GATT anlaşmasına imza 
koyan tüm ülkeler, zaten mecburen 2000 yılına kadar 
demir-çelik ürünlerinde vergileri indirmek/kaldırmak 
zorundaydı.

Ekonomi Bakanlığı Avrupa Birliği Genel Müdürü Murat Yapıcı da gelinen 
noktada, Gümrük Birliği’ni eleştirenler arasında. ‘Türkiye-AB Gümrük Bir-
liği ve Serbest Ticaret Anlaşmaları’ konulu bir oturumda konuşan Yapıcı; 
Avrupa Birliği ile birer serbest ticaret anlaşması imzalayan Cezayir, Güney 
Afrika ve Meksika’nın, Türkiye ile ticari anlaşma imzalamaya pek yanaş-
madıklarına dikkat çekti. Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki Gümrük 
Birliği’ni sağlayan 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi kararının 16’ncı maddesi 
gereğince, Türkiye’nin, Avrupa Birliği’nin serbest ticaret anlaşmalarını 
da kapsayan tercihli gümrük politikasına uymakla yükümlü olduğunu 
hatırlatan Yapıcı, Türkiye’nin haksız rekabet ile karşı karşıya kaldığını 
belirtti. Yapıcı, Türk uzmanlara danışılarak ve Türkiye’nin ticari müzakere-
lere katılması sağlanarak, Türkiye ve Avrupa Birliği arasında ikili diyaloğun 
güçlendirilmesini istedi. 

TÜRKIYE HAKSIZ REKABET ILE KARŞI KARŞIYA

KAPAK HABER

“Türkiye en büyük yanlışı 1996’da GB’ne girmekle yapmıştır. Bunu 
Türkiye’de ‘bayram’ diye ilan edenler bugün yaşanan krizlerin 
sorumlularıdır. Siz durumunuzu AB ülkelerinin durumuna yaklaştır-
madan - aynı olması zor da- GB’ye girerseniz, oraya satacak hiçbir 
şeyiniz olmaz, ama onların her şeyi size satın alınacak ürün olarak 
girer. Bunu 1838 Osmanlı -İngiliz Ticaret Antlaşması’na benzetiyo-
rum. O zaman da bizi, ‘Gelin, karşılıklı olarak gümrükleri kaldıralım’ 
diyerek kandırmışlardı. Onlar bize bütün tekstil ürünlerini satmışlar, 
Türkiye dünyaya sanayi ürünü olarak bir tek tekstil satarken, onu da 
satamaz hale gelmiş ve gümrük gelirlerinden de olmuştur. Türkiye 
iflas etmiştir. İşte Türkiye, 1996 başlarından beri de bunu yaşıyor. 

Tarım özellikle Özalizm denilen felsefeyle çökertilmiştir, ama ben 
Özalizmde fazla kusur bulamıyorum. Çünkü Türkiye o mentaliteyle 
küreselleşmeye geçiyor. Kim ne derse desin Türkiye’yi çökerten 
Küreselleşme olmuştur. Zira Türkiye’nin küresel yapıda yarış edebi-
lecek durumu yok. Eğer Türkiye, ‘GB’ye gir’ denildiği zaman ‘Beni 
AB’ye alın, o zaman GB’ye ister istemez girerim’ deseydi, Türki-
ye’nin tarımsal yapısını ortak tarım politikasına uydurabilmek için 
kaynak alması mümkün olacaktı. Ama hem o kaynağı vermemek 
için, hem de aslında daha o günlerden Türkiye ile alışverişte ken-
dileri lehine durum yaratabilmek için GB’ye soktular, ama Türkiye 
bunu anlayamadı. Tam aksine davullu zurnalı bayramlar yapıldı. 

Şimdi Türk halkı, yaklaşık bir yıllık geliri kadar borç yükü altına 
girmiştir. Dikkat ediniz o yıldan sonra Türkiye’nin dış borçları çok 
artmıştır. Çünkü giderek dış ticaret açığı arttı.

(*) İktisat Dergisi  2001 212. sayısı, “Yol Ayrımındaki Türk Tarımı” 

PROF. DR. TÜRKEL MINIBAŞ (*) :TÜRKIYE’NIN
EN BÜYÜK YANLIŞI
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Anlaşmanın diğer bir madde-
siyle, topluluğun üçüncü ülke-
lere uyguladığı, tercihli ticaret 
rejimlerine, Türkiye de uymak 
zorunda kaldı. Bu maddeyle 
AB’nin Afrika, Karayipler ve 
Pasifik’teki eski sömürgelerine 
tanıdığı tüm ticari ‘ayrıcalık’ları 
Türkiye de tanımak zorunda 
bırakıldı.

TEKSTILDE REKABET 
ŞANSI KALMADI

Türk mallarının topluluğa üye 
ülkelere girişinde gümrük 
muafiyeti ve tam liberasyon 
uygulanacaktı. Türk tarım 
ürünlerinin, örneğin Topluluk  
ülkelerine ihracında, herhangi 
bir prelevman (Topluluğa ithal 
edilen tarım ürünlerinin fiyatını 
eşik fiyatı seviyesine yükselt-
mek amacıyla uygulanan de-
ğişken oranlı bir vergi), hiçbir 
harç vb. alınmayacaktı. Ve her 
türlü miktar kısıtlaması ve kota 
kaldırılacaktı. Bu yükümlülük-
ler, Türkiye, Gümrük Birliği'ne 
üye olduğunda uygulanacaktı. 
Ama Türkiye,  Avrupa Toplu-
luğu'na üye olmadığı için, üye 
ülkelerin üçüncü ülkeler kar-
şısında yararlandığı tarım korumasından yararlanamayacaktı. 
Örneğin tekstilde Türkiye,  Avrupa ülkeleriyle rekabet koşulları-
nı yakalasa bile, üçüncü ülkeler karşısında korunmasız olduğu 
için, emek-gücünün olağanüstü ucuz olduğu Bangladeş, 
Pakistan, Çin, Hindistan gibi ülkelerin rekabetine dayanamadı.

AB YÜKÜMLÜLÜKLERINE UYMADI

Yükümlülükler arasında sayılan, Türkiye'nin emek-gücü pazarı-
na serbestçe girebilmesi, topluluk ülkelerinde serbest dolaşımı 
gerçekleşmedi. Türkiyeli işçilerin, Topluluk ülkelerinde serbest-
çe ve ücretler ve sosyal güvenlik vb. yönleriyle eşit koşullarda 
çalışmalarına izin verilmedi. TC vatandaşlarının topluluk ülkele-

rine serbestçe yerleşmeleri ve serbestçe işyeri açıp çalışmaları-
na müsaade edilmedi.

Türkiye, topluluğun mali yardım ve destekleme olanaklarından, 
vaat edilmesine karşın ya yararlandırılmadı ya da çok sınırlı bir 
yararlanma söz konusu oldu. 

Vaatlere göre Türkiye, Topluluk organlarında diğer ülkelerle 
eşit şartlarla yer alıp temsil olunacak, Topluluk yönetiminde 
hak sahibi olmanın yanında Topluluk kuruluşlarında Türkiyeli 
memurlar için de kontenjan ayrılacaktı. Bu yükümlülük de 
karşılanmadı. Topluluk, hiçbir yükümlülüğüne uymadı. Geriye 
kalan ise Türkiye açısından tam köleleştirici ve hemen hiçbir 
şey almadan Gümrük Birliği üyeliği oldu. 

Türkiye’nin AB ile yaptığı Gümrük Birliği Anlaşması’nın 
maliyetinin önümüzdeki dönemde giderek artması 
bekleniyor. Özellikle AB ile ABD arasında görüşme-
leri sürdürülen Serbest Ticaret Anlaşması’nın hayata 
geçmesi durumunda, tarafların ticaret hacimlerinde 
yaklaşık 100 milyon avro düzeyinde artış sağlama-
sı bekleniyor. Gümrük Birliği Anlaşması hükümleri 
gereği, AB’nin serbest ticaret anlaşması yaptığı ülkeler 
Türkiye’ye gümrüksüz ürün satma hakkı kazanırken, 
Türkiye’nin aynı haktan yararlanamadığı dikkate alının-
ca, Türkiye’nin bu anlaşmadan sonra ticaret açığında 
büyük bir artış olacağı ifade ediliyor. 

Hükümet yetkilileri; “Türkiye serbest ticaret anlaşma-
sının dışında kalırsa, bizim Amerika ile zaten olumsuz 
olan ticaret hacmimiz daha olumsuza gidebilir. Biz 
Amerika’ya 1 satıyoruz, 3 alıyoruz. 5,6 milyar dolar 
ihracatımız var karşılığında 14,1 milyar dolar itha-
lat yapıyoruz. Tabii bu sürdürülebilir değil. 50 yıllık 
müttefikliğe yakışan bir olay, bir sonuç değil. Böyle bir 
şeyde Amerikan malları Avrupa üzerinden gümrüksüz 
girecek, benim ülkemin ürünü Amerika’ya giderken 
engelle karşılaşacak. Avrupalıların yapmış olduğu vur-
dumduymazlığı umut ediyorum ki ABD yapmayacak-
tır, samimi olacaktır. Umarız ki Amerika, Avrupa’nın 
yaptığı bu hatayı yapmaz” açıklaması yapmışlardı.

ASIL MALIYET BUNDAN SONRA

Ekonomist Mustafa Sönmez ise şunları 
söyledi:

“Gümrük Birliği’nden dolayı Türkiye’nin 
kaygısı var. Türkiye için o zaman da 
yanlıştı, bugün de.  Asya ülkelerinin 
ürünlerine karşı bir tedbir alamıyoruz, 
kendi ipliğimizi kumaşımızı bile koruya-
mıyoruz, bundan dolayı Türkiye zarara 
giriyor. Gümrük Birliği, Avrupa’nın ken-
disi için geliştirdiği gümrüğe Türkiye’nin 
hesapsız şekilde onay vermesidir. Yıkıcı 
etkisinden kendisini koruyamamasıdır. 

AB’nin kamu birliği olan ülkeleri kendi 
dışındaki ülkelere nasıl bir birlik ilişkisi-
ne sahiplerse, Türkiye de aynı formatı 
kabul ediyor. AB ülkeleri Asya’dan 
özellikle giyim, dayanıklı tüketim malları 
ithal ediyor. Dolayısıyla bu ürünleri ithal 
etmekte gümrük uygulamıyorlar, mal-
ları oradan almak istiyorlar. Bu malların 
AB’de üretilmesi kârlı olmaktan çıktığı 
için Asya’da üretilen ve ‘sizden alırız’ 
dediği ürünler. Türkiye bu ürünlerin ken-

di pazarına girişini de kabullenmiş olu-
yor. Kendisine ciddi bir rakip yaratıyor.

‘AB’ye tam üyelik’ beklentisiyle kabul 
edilen Gümrük Birliği baştan beri 
eleştiriliyordu ama her gelen iktidar 
sahip çıktı. AKP de dokunmadı, iktidar 
olduktan sonra yeni bir uluslararası 
ilişkiler politikası kurmadı, 2001 krizinde 
başlatılan programı sürdürdü. 

Türkiye son 10 yılda Avrupa’yla hem dış 
kaynak kullanma hem de dış pazarda 
mutlak bir bağımlılık ilişkisi geliştirdi. 
350 milyar dolar dış borcu olan ülkenin 
kalkıp da AB’ye “bu birlikte olmak 
istemiyorum” deme gücü yok. Kendini 
de mecbur bırakıyor çünkü dış yatı-
rımcılar sizi belli bir kulübün içerisinde, 
belirli bir çıtada görmedikleri takdirde 
serseri mayına benzetirler. Dış kaynağın 
girmemesi halinde ekonomi çarkı da 
dönmüyor. AKP dış yatırımcılara ‘bizim 
bir yol haritamız var’ diyebilmek için bu 
kulüpten ayrılmıyor.”

EKONOMIST MUSTAFA SÖNMEZ
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IHRACATTA DÜŞÜŞ

Bugünden geriye bakıldığında, kimi farklı değerlendirmeler olsa 
da genel değerlendirme Gümrük Birliği'nin Türkiye açısından 
iç açıcı sonuçlar doğurmaması, tersine ihracatında giderek bir 
düşüşün yaşanması oldu. Gümrük 
Birliği imzalanırken “bu anlaşmayla 
ihracatın artıp, ithalatın azalacağı” 
propagandasının tam tersi gerçekleşti. 

Gümrük Birliği'nin yarattığı olumsuz-
luklar sadece ihracat ve ithalat rakam-
larında yaşanmadı. Gümrük Birliği 
öncesi Türkiye'nin uluslararası pazara 
çıkarabildiği birkaç üründe, örneğin 
tekstilde de geriye gidiş yaşandı. 
Tekstil Türkiye'nin ihracatının %40’ını 
oluşturuyordu ve Gümrük Birliği'nin 

imzalanmasından sonra, miktar ve kotaların kaldırılması ile ihra-
catta tekstil ürünlerinin payının artması bekleniyordu. Gerçekte 
ise artış, tekstil ürünlerinde değil de, tekstil hammadde ve yarı 
mamullerinde gerçekleşti. Böyle olunca da ihracat reel olarak 
daraldı, hammadde, yatırımlar, istihdam vb. ise azaldı. 

Başka bir kayıp da üçüncü ülkelere 
ticarette yaşandı. Türkiye petrolü 
üretici ülkelerden geçmişte ucuza 
alırken, anlaşma gereği, AB’nin ge-
tirdiği tarife üzerinden daha pahalıya 
almaya başladı. Yani Türkiye’nin dış 
ticaretinin, AB’nin ‘uygun’ gördüğü 
ülkelerle, AB’nin getirdiği tarifeler 
üzerinden yapılması dayatıldı. 

Çok daha ağır fatura ise tarım ala-
nında yaşandı. Ekonom'un Temmuz 
2005 tarihli 28. sayısında “AB'nin 

KAPAK HABER

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Gümrük Birliği anlaş-
masında Türkiye’nin savlarının kabul edildiği olumlu 
bir noktaya doğru gidildiğini ve yeni bir yol haritası 
oluşturulduğunu söyledi. Zeybekçi, “Türkiye olarak 
tüm kaygılarımızın giderildiği, AB ile yeni bir Gümrük 
Birliği anlaşmasının şeklinin ortaya çıktığı, Transatlan-
tik Ticaret ve Yatırım Ortaklığına (TTIP) Türkiye’nin de 
monte edilmesiyle ilgili formülün ortaya konulduğu bir 
süreci, 2016’nın ortasına kadar sonlandırırız” dedi.

Zeybekçi, “Bu anlaşmanın karar mekanizmalarında 
Türkiye’nin asla olmadığının” altını çizerek, “Gümrük 
Birliği, AB’nin 3. ülkelerle düzenlemiş olduğu her türlü 
anlaşmaya Türkiye’nin çok edilgen bir şekilde tek 
taraflı olarak tabi olduğu bir anlaşma. 3. ülke AB’den 
elde ettiği hakları otomatik olarak Türkiye’den elde 
ederken, Türkiye’nin 3. ülkeden o hakkı elde edeme-
mesine neden olan, egemenlik anlayışıyla da çelişen 
bir anlaşma. Diğer taraftan da o günün şartları bugün 
düşünemediğimiz için, ben bugün çok da eleştirmek 
istemiyorum” diye konuştu. 

Türkiye’nin bu anlaşmadan bazı noktalarda kazançlı 
çıktığını savunan Bakan Zeybekçi, “ülkenin bütün 
kurum ve kurallarıyla AB ile entegre olabilecek, reka-
bet edebilecek bir standart ve kaliteye kavuştuğunu” 
söyledi. 

Dünyanın ekonomik haritalarının yeniden çizildiğini 
belirten Zeybekçi, “AB’nin, ABD ile imzalayacağı TTIP 
ile ABD, AB’den elde ettiği tüm hakları otomatik ola-
rak Türkiye’den elde ederken, Türkiye’nin aynı hakları 
ABD’den elde edememe durumu var. Bu katlanılabilir 
bir şey değil” dedi.

Bu noktada, Gümrük Birliği’nin günün koşullarına 
göre güncellenmesinin bir zorunluluk haline geldiğini 
kaydeden Zeybekçi, şunları ifade etti:

“AB Ticaret Komiseri Sayın Karel De Gucht ile yaptı-
ğım görüşmede bunu açıkça konuştuk. TTIP hayata 

geçtiğinde Türkiye’nin buna taraf olmaması durumun-
da Gümrük Birliği’nin sürdürülemeyeceğini söyledik. 
Takiben kısa zaman içerisinde gerçekleştirilen bir dizi 
temas neticesinde Gümrük Birliği’nin güncellenmesi 
sürecine ilişkin müzakerelerin başlatılmasının gerek-
liliği hususunda Komiser De Gucht ile mutabakata 
vardık.

Son olarak, bu yılın ocak ayında Brüksel’de ticaretten, 
ulaştırmadan, genişlemeden sorumlu komiserlerle 
faydalı görüşmeler yaptık. Bugüne kadar telaffuz 
edilemeyen birçok alanda Türkiye olarak istediklerimizi 
resmi belgelere geçirdik. Gümrük Birliği anlaşmasında 
olumlu bir noktaya doğru gidiyoruz. Türkiye’nin bu an-
laşmaya ilişkin tüm savları kabul edildi. AB ile Gümrük 
Birliği anlaşmamızda dahil olmamış alanları da görüş-
melerimize alarak yeni bir yol haritası oluşturuyoruz.”

Zeybekçi, Türkiye’nin AB Ortak Ticaret Politikasına 
yön veren çok önemli bir organ olan Ticaret Politikası 
Komitesi’ne katılmasının kabulünün, süreçte sağlanan 
ilerlemenin değerlendirilebilmesi bakımından çok 
önemli olduğunu savundu. Gümrük Birliği’nin gereği 
olarak, Türkiye’nin TTIP sürecine, zamanı geldiğinde 
“rıhtımlama yöntemi” ile dahil edilmesi hususunda 
AB’nin gösterdiği anlayışın da bu noktada önem 
taşıdığına işaret eden Zeybekçi, “Taraflar arasında, 
Gümrük Birliği’nin güncellenmesi sürecine ivme ka-
zandırılması hususunda görüş birliği sağlandı” dedi.

Zeybekçi, teknik heyetlerin de müzakere çerçevesi-
ni belirleyen “ortak rapor” üzerinde prensip olarak 
mutabakat sağladığını bildirdi. Nihat Zeybekçi, 
“Raporda Gümrük Birliği’nin aksayan yönlerinin göz-
den geçirilmesi ve mevcut ikili ilişkilerin kapsamının 
geliştirilerek özellikle hizmetler, kamu alımları ve tarım 
ürünleri ticaretinde karşılıklı pazara giriş koşullarının 
iyileştirilmesi hususlarının birlikte müzakere edilmesi 
öneriliyor” diye konuştu.

NIHAT ZEYBEKÇI: GB EGEMENLIK ANLAYIŞI ILE DE ÇELIŞIYOR

VAATLERE GÖRE TÜRKIYE, TOP-
LULUK ORGANLARINDA DIĞER 
ÜLKELERLE EŞIT ŞARTLARLA YER 
ALIP TEMSIL OLUNACAK, TOPLULUK 
YÖNETIMINDE HAK SAHIBI OLMANIN 
YANINDA TOPLULUK KURULUŞLA-
RINDA TÜRKIYELI MEMURLAR IÇIN 
DE KONTENJAN AYRILACAKTI.
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Çıkmaz Sokaklarında Tarım” konulu dosyada da 
ayrıntısıyla işlendiği gibi, Gümrük Birliği Anlaşması 
ile AB politikaları gereği tarım ürünlerindeki destek 
alımları, sübvansiyonlar aşamalı olarak kaldırıldı, be-
raberinde tarım ürünlerinde kota uygulaması başladı. 
Ortak Tarım Politikası ile AB ülkeleri kendi tarımlarına 
bütçelerinin en büyük paylarını ayırırken, Türkiye'nin 
tarıma desteğine engeller çıkarıldı, kotalarla, sübvan-
siyonların, destek alımlarının giderek azaltılmasıyla 
tarım bitme noktasına getirildi. “Kendi kendine yeten 
7 ülkeden biri” olan Türkiye, bugün buğdayı bile ithal 
eder duruma getirildi, sınırlı sayıdaki üretici uluslara-
rası sermayenin, tekellerin insafına terk edildi. 

TÜRKIYE TEK ÖRNEK

Avrupa Birliği, bugüne kadar kendi üyeleri dışında 
dört ülkeyle Gümrük Birliği anlaşması imzaladı: 
Andorra, Monako, San Marino ve Türkiye. Türkiye 
dışındaki üç ülke çok küçük ekonomiye ve nüfusa 
sahip. Bu yönleri değerlendirildiğinde, AB'ye üye ol-
madan Gümrük Birliği anlaşmasının yalnızca Türkiye 
ile imzalandığı görülüyor.  Türkiye dışındaki hiçbir AB 
adayı ülkenin böyle bir anlaşmaya yanaşmamasının 
nedeni, tek taraflı olarak AB’nin gümrük politikalarına 
tabi olunması ve bu nedenle ticaret hacminde büyük 
açık oluşması.

 KATILIM MÜZAKERELERINDE MEVCUT DURUM (*)

3 Ekim 2005 tarihli Hükümetlerarası Konferans’ta, Müza-
kerelerin hangi usul ve esaslar çerçevesinde yürütüleceğini 
düzenleyen "Müzakere Çerçeve Belgesi" de kabul edildi.  
Söz konusu belgeye göre müzakereler, 3 temel unsur üze-
rinden yürütülecek:

1- Kopenhag siyasi kriterlerinin istisnasız olarak uygulanma-
sı, siyasi reformların derinleştirilmesi ve içselleştirilmesi,

2- AB Müktesebatının üstlenilmesi ve uygulanması,

3- Sivil toplum diyaloğunun güçlendirilmesi ve bu çerçeve-
de hem AB ülkelerinin kamuoylarına, hem de Türkiye kamu-
oyuna yönelik olarak bir iletişim stratejisinin yürütülmesi.

AB Müktesebatı fasıl başlıkları şunlardır: 

1) Malların Serbest Dolaşımı

2) İşçilerin Serbest Dolaşımı

3) İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi

4) Sermayenin Serbest Dolaşımı

5) Kamu Alımları

6) Şirketler Hukuku

7) Fikri Mülkiyet Hukuku

8) Rekabet Politikası

9) Mali Hizmetler

10) Bilgi Toplumu ve Medya

11) Tarım ve Kırsal Kalkınma

12) Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı

13) Balıkçılık

14) Taşımacılık Politikası

15) Enerji

16) Vergilendirme

17) Ekonomik ve Parasal Politika

18) İstatistik

19) Sosyal Politika ve İstihdam

20) İşletme ve Sanayi Politikası

21) Trans-Avrupa Şebekeleri

Gümrük Birliği’nin güncellemesinde hedefler:

- Gümrük Birliği’ne bu ana kadar dahil olmayan tarım, hiz-
metler ve kamu alımları sektörleri dahil edilmesi,

- AB’nin üçüncü ülkelerle imzaladığı ve imzalayacağı Serbest 
Ticaret Anlaşmaları’na Türkiye’nin otomatik olarak taraf olma-
sı, muafiyet ve kota avantajları elde etmesi,

- Türkiye’nin karar alma mekanizmalarında yer alması,

- Türk mallarının taşınmasıyla ilgili tam bir liberasyona 
gidilmesi. Karayolu taşımacılığının Gümrük Birliği mallarında 
serbestleştirilmesi ve kesintilerin ortadan kaldırılmasıyla ma-
liyetlerin düşürülmesi (Avrupa’ya karayoluyla ihracat 20 yılda 
yüzde 40’a geriledi. Kamyon başına ortalama 250 dolarlık 
kesinti sözkonusu)  

- Avrupa Birliği’ne yılda yaklaşık 14 bin 800 kalem mal ihraç 
eden Türkiye’nin AB ile ticaret hacminin 150 milyar dolardan 
300 milyar dolara yükselmesi öngörülüyor.

- Avrupa Birliği ile güncelleme çalışmalarına Ocak 2016’da 
başlanması planlanıyor.

Avrupa Birliği ve ABD arasındaki serbest ticaret ve yatırım 
ortaklığı anlaşmasının (TTIP), Gümrük Birliği ülkelerine uygu-
lanacağı maddesinin anlaşmaya dahil edilmesi.

GB REVIZYONUNDA HEDEFLER 

AVRUPA BIRLIĞI, BUGÜNE KADAR 
KENDI ÜYELERI DIŞINDA DÖRT ÜL-
KEYLE GÜMRÜK BIRLIĞI ANLAŞMASI 
IMZALADI: ANDORRA, MONAKO, SAN 
MARINO VE TÜRKIYE.
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22) Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu

23) Yargı ve Temel Haklar

24) Adalet, Özgürlük ve Güvenlik

25) Bilim ve Araştırma

26) Eğitim ve Kültür

27) Çevre

28) Tüketicinin ve Sağlığın Korunması

29) Gümrük Birliği

30) Dış İlişkiler

31) Dış, Güvenlik ve Savunma Politikaları

32) Mali Kontrol

33) Mali ve Bütçesel Hükümler

34) Kurumlar

35) Diğer Konular

Müzakerelerin ilk aşamasını tarama toplantıları oluşturuyor. 
İlk tarama toplantısı 20 Ekim 2005'de "Bilim ve Araştırma" 
faslı için, son tarama toplantısı da 13 Ekim 2006'da "Yargı 
ve Temel Haklar" faslı için yapıldı. 

Tarama süreci devam ederken, 12 Haziran 2006'da Hükü-
metlerarası Konferans'ta (HAK), "Bilim ve Araştırma" faslı 
için müzakereler açıldı ve fasıl geçici olarak kapandı. Müza-
kerelere açılan ilk fasıl Bilim Araştırma faslı olmakla birlikte 
bugüne kadar toplam 14 Fasıl müzakerelere açıldı. 

"Eğitim ve Kültür" ve "Ekonomik ve Parasal Politika" fasılları, 
herhangi bir teknik açılış kriteri bulunmamasına, müzakere 
pozisyon belgesi sunulmasına ve teknik olarak açılmaya 
hazır olmalarına rağmen, bazı üye ülkeler tarafından AB 
Mevzuatı ile ilgili olmayan nedenlerle bloke edilmektedir. 
(AB Bakanlığı) 

Diğer taraftan, 8 fasıl, Genel İşler ve Dış İlişkiler Konseyinin 
11 Aralık 2006 da aldığı karar çerçevesinde "Ek Protokolün 
tam olarak uygulanması şartına bağlı olarak" müzakerelere 
açılmamakta. Aynı sebeple hiçbir fasıl geçici olarak kapatıl-
mayacak.

 Askıya alınan 8 fasıl şöyle. 

   1) Malların Serbest Dolaşımı

   2) İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi

   3) Mali Hizmetler

   4) Tarım ve Kırsal kalkınma

   5) Balıkçılık

   6) Taşımacılık Politikası

   7) Gümrük Birliği

   8) Dış İlişkiler

Önümüzdeki dönemde teknik açılış kriterleri yerine getiri-
lebildiği takdirde açılması mümkün olan 3 fasıl; "Rekabet 
Politikası", "Kamu Alımları", "Sosyal Politika ve İstihdam" 
konuları.

Müzakereye Açılan 14 Fasıl:

   25) Bilim ve Araştırma (müzakerelere geçici olarak kapan-
mıştır)

   4) Sermayenin Serbest Dolaşımı

   6) Şirketler Hukuku

   7) Fikri Mülkiyet Hukuku  

   10) Bilgi Toplumu ve Medya

   12) Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı  

   16) Vergilendirme

   18) İstatistik 

   20) İşletme ve Sanayi Politikası 

   21) Trans-Avrupa Ağları

   22) Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu

   27) Çevre

   28) Tüketicinin ve Sağlığın Korunması

   32) Mali Kontrol

Türkiye'nin “Müzakere Pozisyonunu Vermeye Davet Edildiği 
ve Müzakere Pozisyonlarını Sunduğu” fasıllar şöyle; 

   17) Ekonomik ve Parasal Politika 

   26) Eğitim ve Kültür

AB Konseyi'nde Onaylanıp Açılış Kriteri Belirlenen Fasıllar:

1) Malların Serbest Dolaşımı 

3) İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi

5) Kamu Alımları

8) Rekabet Politikası 

9) Mali Hizmetler

   11) Tarım ve Kırsal Kalkınma

   19) Sosyal Politika ve İstihdam 

   29) Gümrük Birliği

AB Konseyi'nde Görüşülmesi Süren Fasıllar:

   2) İşçilerin Serbest Dolaşımı 

   13) Balıkçılık

   14) Taşımacılık Politikası 

   15) Enerji

   23) Yargı ve Temel Haklar 

   24) Adalet, Özgürlük ve Güvenlik 

   30) Dış İlişkiler 

   31) Dış, Güvenlik ve Savunma Politikaları

33) Mali ve Bütçesel Hükümler

(*) Kaynak:AB Bakanlığı 

KAPAK HABER
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ERCAN BAYSAL

Türkiye enerji ithalatını azaltmak amacıyla,  petrol ve 
doğalgaz arama faaliyetlerine hız veriyor. Her yıl enerji 
ithalatı için, 55-60 milyar dolarlık ödeme gerçekleştiren 
Türkiye, yeni bir döneme giriyor. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), hem 
enerji merkezi olma, hem de petrol ve doğalgaz 
aramada Türkiye’yi dünyanın zirvesine taşımayı he-
defliyor. Bu kapsamda, Mozambik ve Angola başta 
olmak üzere, Afrika ülkeleri ile Kuzey Irak, Pakistan, 
Afganistan gibi ülkelerle kritik işbirliği faaliyetleri 
yürütülüyor.  

Türkiye ile Irak arasındaki petrol ve doğalgaz işbir-
liğinde adımlar, önümüzdeki günlerde hız kazana-
cak. Kuzey Irak’ta toplam 13 sahada petrol ve gaz 
araması yapacak olan Türkiye, bugünkü rakamlar-
dan yüzde 50 daha ucuza doğalgaz getirecek. Son 10 yılda, 
425 milyar dolarlık enerji ithalatı yapılırken,  yeni hamlelerle bu 
paranın ülke ekonomisinde kalması hedefleniyor. 

Türkiye Petrolleri (TP) 100 bin varil üreten bir şirket haline geldi. 
10 yılda, 11 milyar dolar yatırım yapılırken, elde edilen gelir 18 
milyar dolara ulaştı. Türkiye’de 30 yerli, 19 yabancı olmak üze-
re, toplam 49 petrol şirketi, 295 adet arama ve 89 adet işletme 

ruhsatı ile ham petrol ve doğal gaz arama faaliyetinde bulunu-
yor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, ham petrol ve doğal 
gaz arzına katkıda bulunmak amacıyla Azerbaycan, Irak, Libya, 
Afganistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de çalışmala-
rını sürdürüyor. Ayrıca, Rusya, Orta Asya, Ortadoğu, Afrika ve 
Latin Amerika’da iş geliştirme faaliyetlerine devam ediliyor. 

Petrol ve doğal gaz 
yurtiçi arama yatırım-
ları 2002 yılına oranla, 
yaklaşık 10 kat arttı. 
Shell ve Malezyalı 
Petronas’ın ardından, iki 
dünya enerji devi daha 
Karadeniz’e petrol ve 
doğalgaz aramak için 
çalışmalarını sürdürüyor. 
Avusturya enerji devi 

OMV Türkiye’ye gelmek için gün sayarken, ABD’li Exxon’un 
da Shell’in arama sonuçlarının ardından takvimini netleştirmesi 
bekleniyor. Türkiye yüzölçümünün yüzde 9’unda arama yapıl-
ması için ruhsat bulunurken, bu oran yüzde 14’e çıkıyor. Top-
lam ruhsatlandırılmış alanın büyüklüğü Türkiye yüzölçümünün 
yüzde 14’üne karşılık gelen, 11 milyon hektara kadar ulaşacak. 
Denizlerdeki ruhsatlı alan miktarı ise yüzde 10 oranında artış 
gösterecek. 

PETROL VE DOĞALGAZ’DA YENİ DÖNEM…

TÜRKIYE’NIN PETROLLE 
IMTIHANI…

TÜRKİYE, ENERJİ İTHALATINA SON 10 YILDA 425 MİLYAR DOLAR ÖDEDİ. ENERJİ 
İTHALATINI EN AZA İNDİRMEK AMACIYLA, PETROL VE DOĞALGAZ ARAMA 
FAALİYETLERİ TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR. 

TÜRKIYE’YI KARIŞ KARIŞ ARAMAYI 
PLANLAYAN TPAO,  YURT DIŞINA 
AÇILDI. KUZEY IRAK BAŞTA OLMAK 
ÜZERE, AFRIKA ÜLKELERI, AZER-
BAYCAN VE LIBYA GIBI ÜLKELERE 
YÖNELIK YATIRIMLAR DA ARTIYOR.
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TÜRKIYE’NIN EN KÖKLÜ YATIRIMI

Son yıllardaki yatırımları ile adından söz ettiren Türkiye Petrol-
leri, Cumhuriyet dönemi sonrasında yapılan en köklü yatırım-
lardan biri. Adnan Menderes’in Başbakan olmasının ardından 
başlayan ekonomideki serbestleşme döneminin en önemli 
kamu yatırımları arasında TPAO, yerini aldı. Türkiye Petrol-
leri 1954 yılında, Türkiye’de petrol arama üretim ve dağıtım 
işlerinin devlet eliyle yapılması amacıyla kuruldu. 1954 yılında 
150 milyon TL sermaye ile kurulan TPAO, ilk keşfi Germik 
Sahası’nda yaptı. İlk bölge müdürlüğü 1959 yılında Batman’da 
kurulurken, 1960 yılında İPRAŞ kuruldu. 1961 yılında ise 
Türkiye’nin en büyük rezervi olan Batı Raman Sahası keşfedildi. 
1963 yılında ilk akaryakıt istasyonu, 1965 yılında Petkim, 1966 
yılında ise İpragaz kuruldu. 1983 yılına kadar entegre bir petrol 
şirketi olarak arama, üretim, rafinaj, pazarlama ve taşımacılık 
gibi petrol sektörünün pek çok alanında faaliyetlerde bulundu. 
1983 yılında yapılan yasal düzenlemelerin ardından yurtiçi ve 
yurtdışında, sadece arama, sondaj ve üretim faaliyetlerini ger-
çekleştiren bir petrol şirketi haline geldi. TP, aralarında Petkim, 
Tüpraş, Petrol Ofisi gibi çok sayıda dev şirketin kuruluşuna da 
öncelik yaptı. Petrol Ofisi, Tüpraş ve Petkim gibi kuruluşlar, 
TPAO bünyesinden ayrıldıktan sonra özelleştirildi. Bugün her 
üç şirket de Türkiye’nin enerji devleri arasında yer alıyor. 

ŞAHDENIZ VE TANAP’TA KRITIK IMZA

Türkiye, enerjide son yıllarda attığı kritik adımların meyvelerini 
de topluyor. Kuzey Irak, Şahdeniz Projesi ve TANAP’ta stratejik 
imzalar atan Türkiye’ye kritik ortaklıklar için teklif yağmaya 
başladı. Dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olan Hindis-
tan ve Pakistan,  petrol ve doğalgaz yatırımı için Türkiye’nin 
kapısını çaldı. Her iki ülke de Türkiye ile işbirliğine giderek 
ortak arama faaliyetinde bulunmak istiyor. TPAO önceki yıl 
Ekim ayında da Afganistan ile kritik bir anlaşma imzalamıştı. 
Bu kapsamda, 2 ayrı sahada petrol ve doğalgaz arama ve 
üretim lisansı almıştı. Geçen yılda 21. Dünya Petrol Kongre-
si’nde Hindistan ile TPAO arasında mutabakat zaptı imzalandı. 
Hindistan Mili Petrol Şirketi ONGC Videsh Limited (OVL) ile 
arama/üretim faaliyetlerinin geliştirilmesi ve geniş kapsamlı 
işbirliğini içeren mutabakat zaptı ile Türkiye Petrolleri ve Hint 
milli petrol şirketi OVL arasında her iki ülkenin menfaatleri 
temelinde hidrokarbon alanında işbirliğinin geliştirilmesi, bilgi, 
teknoloji ve tecrübe paylaşımı ile karşılıklı yatırım imkanla-
rının artırılması amaçlanıyor. Hindistan ve Pakistan’ın yanı 
sıra TPAO petrol zirvesinde kritik görüşmeler gerçekleştirdi. 
Türkiye delegasyonu, kongre boyunca yabancı hükümet ve 
uluslararası şirket temsilcileri ile ikili ve çoklu görüşmeler ger-

çekleştirdi. Bu görüşmelerde mevcut projelerin 
yanı sıra, özellikle Orta Doğu, Asya, Afrika ve 
Latin Amerika’da ortaklıklar yoluyla yeni iş ge-
liştirme faaliyetlerinin değerlendirilmesi konuları 
karşılıklı olarak ele alındı. 

TÜRKIYE ENERJI MERKEZI

TPAO Fransız enerji şirketi Total’in Şah Deniz 
Projesi’ndeki yüzde 10 payını alarak, hisse-
sini yüzde 19’a çıkaran anlaşma imzalamıştı. 
BOTAŞ’ın TANAP Projesi’ndeki hissesini yüzde 
20’den yüzde 30’a çıkaran anlaşma da Azeri 
enerji şirketi SOCAR ile imzalanırken, TPAO’un 
2002 yılında 90 milyon dolar olan yurt içindeki 
yatırımlarının, şu anda 1 milyar dolar seviyesine 
çıktığı belirtiliyor. Azeri gazını Türkiye üzerinden 
Avrupa’ya taşıyacak Trans Anadolu Doğal-
gaz Boru Hattı Projesi’nin (TANAP) temeli de 
atıldı. 10 milyar dolarlık projenin temel atma 
töreninde Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan 

Cumhurbaşkanları hazır bulundu. TANAP’ta ilk gaz akışı 
2018’de gerçekleşecek. Başlangıçta yıllık 16 milyar metreküp 
olarak planlanan taşıma kapasitesinin, kademeli olarak önce 24 
milyar metreküpe ve ardından 31 milyar metreküpe çıkarılması 
hedefleniyor. TANAP Projesi, Avrupa’nın ve Türkiye’nin doğal-
gaz ihtiyacını karşılamak amaçlı bunun yanı sıra bölgede gaz 
çeşitliliğinin sağlanmasını hedefliyor. Yaklaşık maliyetinin 10 
milyar dolar olması öngörülen TANAP Projesi’nin, Türkiye’nin 
genel ekonomisine oluşturacağı yeni iş ve istihdam imkanları 
ile de önemli katkılar sağlayacağı bekleniyor. Projenin maliyeti 
tüm aşamalar bittikten sora 45 milyar doları bulacak. TANAP, 
Türkiye sınırları içerisinde bugüne kadar gerçekleştirilen en bü-
yük çap ve uzunluğa sahip doğal gaz boru hattı projesi olacak.

KARADENIZ’E PETROL MERCEĞI

2016 yılı için planlanan Karadeniz’deki petrol arama faaliyeti bu 
yıl başlarken, dünyanın önde gelen enerji şirketleri de bölgeyi 
mercek altına almış durumda. Barbaros Hayreddin Paşa gemisi 
burada 2013 yılında sismik çalışma yapmıştı. Çalışmada petrol 
ve gaza ilişkin jeolojik yapı tespit edilmişti. Ceyhan’ın ardın-
dan Trakya’nın enerji merkezi olmasına yönelik çalışmalar da 
hız kazandı. Rusya’dan Türk Akımı kapsamında gelecek gaz 
Trakya’dan girerken, burasının da bir doğalgaz merkezi olması 
planlanıyor. Burada LNG tesislerinin de kurulabileceği, geniş 
bir alan oluşturulacak. Trakya’nın İran, Irak, Rusya, Azerbaycan 
gibi çok sayıda ülkenin yeni yatırımları için büyük önem taşıdığı 
belirtiliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, 
Türkiye’nin en fazla doğalgaz rezervi ve üretimi Tekirdağ ve 
Düzce’de yapılıyor. 

HABER ANALİZ
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1954: Kuruluş

1958: İlk keşif Germik Sahası

1959: İlk Bölge Müdürlüğü “Batman ”

1960: İlk Defa İkincil Üretim Yöntemlerinin Uygulan-
ması

1960: İPRAŞ’ın Kuruluşu

1961: Türkiye’nin En Büyük Rezervi Batı Raman 
Sahası’nın Keşfi

1963: İlk Akaryakıt İstasyonlarının Kuruluşu

1965: PETKİM’in Kuruluşu

1966: İPRAGAZ’ın Kuruluşu

1967: İzmir Aliağa Rafinerisi’nin Kuruluşu

1967: İlk Petrol Boru Hattının Batman-Dörtyol (İsken-
derun) Arasında Açılışı

1968: Yıllık Üretim: 1 Milyon Varil

1969: TÜMAŞ’ın Kuruluşu

1970: İlk Deniz Arama: Payas-1

1970: İlk Doğal Gaz Keşfi: Trakya/Hamitabat

1971: Adıyaman’da İlk Petrol Keşfi

1971: İGSAŞ’ın Kuruluşu

1972: Adıyaman-Sarıl Petrol Boru Hattının İşletmeye 
Açılışı

1974: DİTAŞ, BOTAŞ ve ADAŞ’ın kuruluşu

1974: Kıbrıs Türk Petrolleri Ltd. Şti.’nin Kuruluşu

1975: ISILİTAŞ’ın Kuruluşu

1975: TP Fortune Dergisi’nde ABD dışındaki dünya-
nın en büyük şirketleri arasında 204. sırada.

1976: Karadeniz’de Akçakoca-1 Kuyusunun Sondajı

1980: TP Fortune Dergisi’nde ABD dışındaki dünya-
nın en büyük şirketleri arasında 97. sırada.

1983: Libya Arap – Türk Ortak Mühendislik ve Mi-
marlık Hizmetleri A.Ş.’nin Kuruluşu

1983: Türkiye’de “En Fazla Üretim Yapan Kuruluş” 
Ünvanı.

1985: TP Fortune Dergisi’nde ABD dışındaki dünya-
nın en büyük şirketleri arasında 63. sırada.

1986: Kırıkkale Rafinerisi’nin Kuruluşu

1986: Sondaj Rekoru 123 Kuyuda 224.392 m. sondaj 

1987: En Derin Kuyu Sondajı; 6.121 m.; Demre-1 
(Kaş-Antalya)

1987: Yurtdışı Yatırım Başlangıcı

1988: Turkish Petroleum International Company 
(TPIC)’in Kuruluşu

1989: TP Fortune Dergisi’nde ABD dışındaki dünya-
nın en büyük şirketleri arasında 298. sırada.

1991: Üretimde 50 yılın Rekoru-75.000 varil/gün 
üretim. Karakuş Petrol Sahasının Keşfi.

1993: Kazakistan’da Ortak Şirket KazakTurkMunay’ın 
(KTM) Kuruluşu

1997: Kuzey Marmara Sahası’nda Denizden İlk 
Üretim

1998: Batı Anadolu’da İlk Petrol Keşfi; Alaşehir-1.

1999: K.Marmara ve Değirmenköy Yeraltı Doğal Gaz 
Depolama Projesi’nin Başlaması

1999: Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Ana İhraç Ham Petrol 
Boru Hattı Projesi

2001: Güney Kafkasya Doğal Gaz Boru Hattı Projesi 
(SCP)

2004: Batı Karadeniz’de İlk Ekonomik Doğal Gaz 
Keşfi; Ayazlı-1.

2007: Kuzey Marmara ve Değirmenköy Sahaları Ye-
raltı Doğal Gaz Depolama Tesislerinin Ticari Faaliyete 
Başlaması 

2007: Karadeniz’de İlk Doğal Gaz Üretimi

2009: Yeni Sondaj Rekoru; Dünya’nın 46. dik derin 
kuyusunun sondajı, Yuvaköy-1 (7.216 m.).

2010: Dünya’nın En Büyük Platfomu “Leiv Eiriks-
son” ile Derin Deniz Sondajları, Sinop-1 ve Yassıhö-
yük-1; İlk Derin Deniz Operatörlüğü (Yassıhöyük-1)

2011: Derin Deniz Sondajı, Sürmene-1 (4.830 m.).

2011: Akçakoca Platformunun Üretime Alınışı

TÜRKIYE’NIN PETROLLERININ TARIHÇESI’NDEN SATIR BAŞLARI
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SADETTİN İNAN 

Gıda fiyatlarındaki üretici-market fiyatları arasındaki 
uçurum, biraz olsun gündemden düşse de sıcaklığını 
korumaya devam ediyor. Mevsimsel etkilerinden do-
layı bir rahatlama görülse de henüz bu konuda kalıcı 

bir çözüm bulunmuş değil.  

Başbakanlık Genelgesi ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan-
lığı bünyesinde kurulan Gıda Komitesi de bu soruna karşı bir 
formül üretmiş değil. Komite’nin gündemindeki bazı tedbirler 
basına yansısa da bu tedbirlerin kısa vadede sorunun çözümü-
ne bir yansıması beklenmiyor. 

Peki, gıda fiyatlarıyla kim oynuyor? 

Bu sorunun cevabına geçmeden önce mevcut tabloyu özetle-
memiz gerekiyor. 

Malumunuz dünyada gıda fiyatları hızla 
gerilerken, son iki yılda Türkiye’de fiyatlar 
hızla yükseldi. Bunu nereden anlıyoruz? 
Rakamlara bir bakalım; Birleşmiş Milletler 
(BM) Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) 
Mayıs 2015’te yayınlanan Küresel Gıda 
Endeksi, 2009 yılından bu yana en düşük 
seviyeye geriledi. Mayıs 2013’de FAO global 
gıda endeksi 214 seviyesinde iken, bu oran 
Mayıs 2015’te , 167’ye indi. Yani dünyada 
gıda fiyatları son iki yılda, yüzde 22 ucuzladı. 

Dünyada fiyatlar bu şekilde oluşurken, Türki-
ye’de durum ne oldu? Bir de ona bakalım. Ma-
yıs 2013’de gıda endeksi 228 iken, Mayıs 2015’de 
gıda endeksi 293’e yükseldi. Bu rakamlar, Türkiye’de iki 
yıl içerisinde gıda fiyatlarının tam yüzde 28,5 arttığını gösteri-
yor. 

Görüleceği üzere, dünyada fiyatlar düşerken, Türkiye’de tam 
tersi bir durum söz konusu. Bu süre içinde genel fiyatlardaki 
artış ise yüzde 18,5 olarak gerçekleşti. Dünyadaki fiyatların ge-
rilemesini bir tarafa bırakırsak, bu rakam bile ülkemizdeki gıda 
fiyatlarındaki artışın normal olmadığını gösteriyor bize. 

Mevcut tabloyu ortaya koyduktan sonra şu argüman akıllara 
gelebilir; ‘Üretim az oldu fiyatlar arttı’ diye… Ancak bazı ürün-
lerdeki artış (fındık, kayısı gibi) bu argümanı haklı gibi gösterse 
de geneldeki fiyat artışlarına bakıldığında yaşanan sıkıntının 
kaynağının bu olmadığı görülecektir. Örneğin, zeytinyağının 
fiyatında son iki yılda yüzde 120’ye yakın bir artış oldu. Zeytin-
yağındaki bu fiyat artışı, zeytin üretiminin arttığı bir dönemde 
yaşandı. Diğer yandan, dana eti fiyatı krize dönüşürken, koyun 
eti fiyatı yerinde saydı.   

Bu tablo, dünyada gıda fiyatları düşerken, Türkiye’deki yüksel-
mesinin nedeninin, sadece kuraklık veya üretimle açıklanama-
yacağını gösteriyor.  

Bu noktada kartelleşme karşımıza çıkıyor. Birçok sektörde 
yaşanan bu sorun, gıda fiyatlarında da önemli bir unsur olarak 

görülüyor. Bu kartelleşme kendisini patates 
fiyatlarında göstermişti. Stoklarda 

patates olmasına rağmen, 3-5 
firmanın fiyatları yükselttiği 
kaydedilmişti.

Diğer yandan, girdi maliyetle-
rindeki yükseklik de görmez-

likten gelinmemeli. Burada 
mazottan daha ziyade, gübre ve 
tohum fiyatlarındaki artış dikkat 
çekiyor. Son iki yıl içinde gübre 

fiyatlarında kümülatif olarak 
yüzde 20, tohum fiyatlarında ise 

yüzde 30 artış oldu. Dolayısıyla, 
bu süre içinde pek tartışılmasa da 

buradaki artışlar da dikkat çekiyor. 

Sonuç olarak, ülkemizde gıda fiyatlarında tek veya birkaç 
olguya bağlayarak açıklanamayacak bir sorun yaşanıyor. 
Kuraklık, doğal afet olarak görülebilir ancak üretim planlanma-
sı, tekelleşme ve girdi maliyetleri bir bütün olarak ele alınma-
dığı müddetçe, bulunacak çözümler palyatif olacak ve kalıcı 
olmayacaktır. Biz de her fiyat artışında ‘Gıda fiyatlarıyla kim 
oynuyor?’ diyerek, suçlu aramaya devam edeceğiz. 

GIDA FIYATLARIYLA
KIM OYNUYOR? 

ÜLKEMİZDE GIDA 
FİYATLARINDA TEK VEYA 

BİRKAÇ OLGUYA BAĞLAYARAK 
AÇIKLANAMAYACAK BİR SORUN 

YAŞANIYOR.

HABER ANALİZ
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ERDİNÇ ÇELİKKAN

Türkiye, partilerin birbirinden ilginç vaatleriyle son yıl-
ların en çekişmeli seçimlerini geride bıraktı. Hal böyle 
olunca, 7 Haziran öncesinde çok tartışılmayan partile-
rin ve adayların seçim harcamaları da dudak uçuklattı. 

ADAY BAŞINA, 1 MİLYON LİRA

Geçmiş yıllarda sıkça kullanılan bayraklara, afişlere ve posterle-
re, 7 Haziran milletvekili genel 
seçimlerinde yoğun şekilde 
internet ve televizyon rek-
lamları da eklendi. Bu açıdan 
bakarsak, özellikle Meclis’te 
temsil hakkı kazanan AK 
Parti, CHP, MHP ve HDP 
adaylarının yaptığı harcamala-
rın, ‘’400 bin lirayla, 1 milyon 
lira’’ arasında değiştiği 
hesaplanıyor. 

Buna göre, çiçeği burnunda 
550 milletvekilinin toplam 
harcamasının asgari 220 mil-
yon lirayla, azami 550 milyon 
lira arasında değiştiği düşünülüyor.  

Bu rakama, partilerin yaptığı harcamalar da eklenince maliyet 
milyarları aşıyor. Genel seçimler öncesinde partilerin miting, 

televizyon reklamları, bayrak, flama ve pankartlar için yaptığı 
harcamanın da 250 milyon liraya yaklaştığı hesaplanıyor.

ÜÇ PARTİYE, ÜÇ KAT YARDIM

Tabi bu iki kaleme partilere yapılan Hazine yardımlarını da 
eklemek gerekiyor. Bir önceki yasama döneminde Meclis’te 
temsil hakkı kazanan AK Parti, CHP ve MHP’ye bu yıl 177 
milyon lira Hazine yardımı verildi. Siyasi Partiler Yasası’na göre, 
Hazine yardımının yerel seçim döneminde 2 kat, genel seçim 
döneminde ise 3 kat ödendiğini hatırlatalım. 

KASAYA, 531 MİLYON LİRA 
GİRDİ

Bu açıdan, devlet yardımı-
na hak kazanan üç partiye, 
2015’in genel seçim yılı 
olması nedeniyle, 3 kat 
Hazine yardımı yapıldı. Bu 
çerçevede, 177 milyon lira 
yardım alan AK Parti, CHP 
ve MHP’ye toplamda 531 
milyon lira para aktarıldı. 

HDP DE, HAZİNE YARDIMI 
ALACAK

Mevzuat gereğince, yardım pastasının 298 milyon lirası en çok 
oyu alan AK Parti’ye, 155 milyon lirası CHP’ye, 77 milyon lirası 
da yılın başında ocak ayında partilere veriliyor. 

SEÇIMLERIN DUDAK UÇUKLATAN BILANÇOSU…

MECLIS YOLU, 

 MASRAF DOLU…
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Seçimlerin ardından 
partilere yapılacak yar-
dımda da artış olacak. 
7 Haziran’dan sonra 
oluşan tabloya göre, 
yardım pastasından artık 
HDP de yararlanacak. 
Yaklaşık hesaba göre, 
AK Parti 83 milyon lira, 
CHP 51 milyon lira, 
MHP 33 milyon lira ve 
HDP de 26 milyon lira 
yardım alabilecek.

PROMOSYONA, YARIM 
MİLYAR GİTTİ

Her seçimde unutulmaması gereken bir diğer har-
cama kalemi de promosyonlar, bayraklar, pankartlar 
ve araç kiralamalarına giden milyonlar oldu. Yapılan 
tahmini hesaplamaya göre, AK Parti, CHP, MHP ve 
HDP başta olmak üzere, seçime katılan siyasi parti-
lerin bu alandaki harcaması, “500 milyon lirayı” aştı. 
Aday adaylığı için AK Parti’den 6 bin 223, CHP’den 
2 bin 822, MHP’den 2 bin 500, HDP’den ise bin 
501 kişi olmak üzere, toplam 13 bin aday adayı ve 
bağımsızların yaptığı harcamalar da eklenince mali-
yetler daha yüksek boyutlara ulaştı. 

EN BÜYÜK MASRAF, ARAÇ GİYDİRME

Afişler, bayraklar ve pankartlar genelde partiler  
tarafından gönderiliyor. Ancak partiler bu konuda ta-
sarrufta bulunmuyorsa, söz konusu masrafları illerde 
adayın kendisi karşılıyor. Seçim döneminde araçların 
giydirilmesi, en büyük harcama kalemlerinden birisi 
olarak öne çıkıyor. Reklam ve ilan harcamaları, bu 
kalemin yanında tabiri caizse “devede kulak” kalıyor. 

Tüm bu harcama kalemleri bir araya geldiğinde, 
Meclis’te vekillik yolunun milyarları bulduğu, 
propaganda döneminin de ekonomiyi canlandırdığı 
tartışmasız bir gerçek.

IKI SEÇIME 405 MILYON LIRA

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ise 30 
Mart yerel seçimlerinde 211 milyon 
lira, 10 Ağustos’taki Cumhurbaş-
kanlığı seçiminde ise 194 milyon 
liraya yakın para harcadı. YSK bilgi-
lerine göre, 7 Haziran’da 20 siyasi 
partiden 13’ü 85 bölgede seçimlere 
katıldı. Diğer partiler 43 ile 75 seçim 
çevresinde aday listelerini YSK’ya 
sundu. Ayrıca, 166 bağımsız aday 
çeşitli seçim çevrelerinde adaylık 
başvurusu yaptı.

Denge ve Denetleme Ağı’nın hazırladığı “Siyasetin ve Se-
çim Kampanyalarının Finansmanı Raporu”nda da seçimlerle 
ilgili çarpıcı bilgilere yer verildi. 

Prof. Dr. Ömer Faruk Gençkaya’nın kaleme aldığı raporda, 
Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 2011 milletvekili seçimle-
rinde 246 milyon, yerel seçimlerde 211 milyon ve Cum-
hurbaşkanı seçimlerinde 194 milyon lira harcadığına dikkat 
çekildi. Raporda, 7 Haziran seçimleri için, YSK’nın yaklaşık 
500 milyon lira harcama yaptığı vurgulandı. Gençkaya, 
3671 Sayılı Kanuna göre, milletvekillerinin en yüksek devlet 
memurunun yararlandığı tüm ödemelerden yararlanması 
ve bunun yarısı kadar yolluk almasının düzenlendiğini de 
hatırlattı. Buna göre vekiller, 2015 yılında 15 bin lira yolluk 
ve ödenek aldı.

YSK 500 MILYON HARCADI

GEÇMIŞ YILLARDA SIKÇA KULLANILAN BAYRAK-
LARA, AFIŞLERE VE POSTERLERE, 7 HAZIRAN 
MILLETVEKILI GENEL SEÇIMLERINDE YOĞUN ŞE-
KILDE INTERNET VE TELEVIZYON REKLAMLARI 
DA EKLENDI. BU AÇIDAN BAKARSAK, ÖZELLIKLE 
MECLIS’TE TEMSIL HAKKI KAZANAN AK PARTI, 
CHP, MHP VE HDP ADAYLARININ YAPTIĞI HAR-
CAMALARIN, ‘’400 BIN LIRAYLA, 1 MILYON LIRA’’ 
ARASINDA DEĞIŞTIĞI HESAPLANIYOR. 

HABER İNCELEME
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ALİ RIZA KARASU

Her şehirde onlara rastlamak mümkün. Kiminin 
emekli maaşı yetmiyor, kimi günlük harçlığını çı-
karmak, kimi de başka iş bulamadığı için son çare 
olarak seyyar satıcılığı görüyor.

Şehirlerin sokakları tarih boyunca seyyar satıcılardan eksik 
kalmadı. Kentin en kalabalık yerlerinde kimi tezgahı gündüz 
açar, kimi de gece... Geçmişten bugüne sattıkları mallar, 
verdikleri hizmetlerin içeriği değişse de bu işi yapanların 
çoğunun kaygısı kimseye muhtaç olmamak.

Sokak ya da bir caddede açtığı tezgahta bir şeyler satmak, 
insanlık tarihi kadar uzun yıllara dayanıyor. Yaşamın olduğu 
her yerde bir seyyar satıcı da mutlaka vardır. Aralarında 
“dudak uçuklatan” kazanç elde edenler olsa da çoğu 
geçim derdindedir.

Uzun yıllar aynı yerde tezgah açanlar, bulundukları meydan 
veya sokağın en tanınır siması haline gelmiştir. Gelen  
geçeni tanır, kimin yabancı olduğunu bilirler. Bilmelerine 
de zaten gerek yoktur, bir adresi arayanlar onlara gider, 
çarşıda neyi nerede bulacaklarını onlara sorarlar.

Bulundukları sokağın, meydanın veya çarşının “sima-
sı” haline gelen seyyar satıcılar, diğer meslektaşlarına 
göre nispeten daha rahatlar. Onlar bulundukları yerin bir 
parçası halini aldıklarından, zabıtayla kavgaları hiç olmaz. 
Belli dönemlerde açtıkları tezgahlarda mevsimsel ürünler 
satanların ise zabıtalarla kavgaları hiç bitmez. Yılbaşı ve 
dini bayramlar öncesinde bu kavgalarıyla sık sık gazete ve 
televizyonlara haber de olurlar.

ÇARŞI VE SOKAKLARIN SIMGESI:

SEYYAR SATICILAR

Hakan Kutucuoğlu: “İzmir’in köklü takımı Altay’ın 
yanı sıra çeşitli takımlarda top oynadıktan sonra, 
Hisar Camii önündeki küçük işyerime döndüm. 55 
yaşındayım. 10 yaşından beri ailemle buradaydım. 
Boncuk işi benim mesleğim. Futbol oynarken 
de bu yerimiz vardı. Futbolu bıraktıktan bu yana 
buradayım. Doğal taşlardan takı yapıyoruz. El işi 
ağırlıklı takı, tespih işi yapıyorum. Son 10 yıldır 
doğaltaş ağırlıklı takılara daha ağırlık verdik.

Bize göre çarşımız kutsaldır, gelenler rahatsız edil-
mez. Çarşının büyükleri olarak buna izin vermeyiz. 
Buna yeltenenler hemen uyarılır. Burası Hisarönü. 
Bize göre burası farklı bir cumhuriyet. Farklı bir 
yer. İnsan sevgisi ilk sırada geliyor.

Sokağın tanığı olmak bize ayrı bir sorumluluk yük-
lüyor. 45 yıldır buradan geçen insan sayısı belki 

milyarları geçmiştir. Her şehirden, her ırktan insan 
geçiyor buradan. Kimin yerli, kimin yabancı oldu-
ğunu tanıyoruz. Her gün en az 50-60 kişi adres 
sorar. İşimizi bırakır adresi tarif ederiz. İzmirliyim.

Bizim oynadığımız zamanlarda futbolda fazla para 
yoktu. Buradan gıdım gıdım kazanıyoruz. Ama 
daha keyifli. Futbolcuyken toplumun malısın, ama 
burada hizmet var. İnsana dokunabiliyorsun. Daha 
keyif var. İlgi alaka var. Burası daha keyifli daha 
hoş ve bereketli. Burası futboldan çok farklı, bura-
da çok farklı insanlar tanıma imkanın oluyor.

Hisarönü Kemeraltı’nın kalbi gibidir. Bir termi-
naldir. Burası hareketli olunca, Kemeraltı para 
kazanıyor demektir. Çarşıya gelenler alışveriş 
yaptıktan sonra burada dinlenir, yemek yer, çay 
içer ve soluklanır.”

BONCUKÇU HAKAN

Yazıyı yazarken, İzmir’de yıllar önce yaşadığım bir olayı 
hatırladım. Yüksel Çakmur’un İzmir Büyükşehir Belediye 
Başkanı olduğu dönemde belediye şirketlerinin çalışanları 
toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamadığı için 
greve gitmişti. Grev nedeniyle otobüsler çalışmıyordu ve 
şehirde çöp yığınları oluşmuştu. Kentin bir numaralı gündemi 
toplu sözleşmenin ne zaman imzalanacağıydı. Büyükşehir 
Belediyesi Basın Bürosu’ndan “tarafların anlaştığı, sözleşme-
nin imzalanacağı” bilgisi gelince gazeteden beni görevlen-
dirdiler. Kalabalık bir gazeteci grubuyla Konak Meydanı’na 
bakan Büyükşehir Belediyesi binasında toplantının bitmesini 
bekliyorduk. Görüşme uzayınca, belediyenin basın ve halkla 
ilişkiler sorumlusu Atilla Sertel, telsizle zabıta amirine “Para-
sıyla erik al, gazeteci arkadaşlar var ikram edeceğim” diye 
anons etti. Pencereden görünen Konak Meydanı’nda çok 
sayıda erik satan seyyar satıcı vardı, ancak zabıta memuru 
bir türlü gelemedi. Zabıta memuru, yaklaşık 45 dakika sonra 
nefes nefese ve ter içinde kalmış vaziyette geldi. Elindeki 
poşeti verirken, “Ağabey lütfen bir daha resmi elbiseli zabıta 
memurundan erik isteme” dedi. Sertel, “ne oldu ki” diye 
sordu. “Hangi erikçiye yaklaştıysam tezgahı alıp kaçtı, gel 
parasıyla alacağım dememe rağmen kimse durmadı. Cum-
huriyet Meydanı’nda birini zor yakaladım” demişti.

 ZABITA SEYYAR SATICIDAN ERIK ALMAYA GIDERSE…
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Birinci Kordon’dan Swissotel ve Hilton’a 
çıkan Akdeniz Caddesi’nin söğüşçü amcası 
Hüseyin Kepenek, 45 yıldır söğüş satıyor. 
3 çocuk babası Kepenek, yaşam hikayesini 
şöyle anlatıyor:

“Sivas Kangal’dan 1972 yılında İzmir’e 
geldim. 45 yıldır bu işi yapıyorum. 20 yıl, 1. 
Kordon’da Kantar Karakolu’nun karşısında, 
25 yıldır da Akdeniz Caddesi’nde söğüş 
satıyorum. Sigortamı kendim ödeyerek 1999 
yılında emekli oldum. Çocuklarım büyüdü. 
Emekli maaşım yetmiyor. Bir hafta ancak 
yetiyor. Su elektrik, telefon bilmem nesi 
var. Var oğlu var. Bu işi yapmazsam ayın 3 
haftası aç kalırım.

Burada herkes beni tanır. Akşam olunca 
tezgahı kaldırıyorum, 78 yaşındayım, hala 

çalışıyorum. Geçim zor, ayakta kalabildikçe 
çalışmak zorundayım. Aslında ayaklarımı 
uzatıp dinlenmek istiyorum ama geçim 
sıkıntısından mecburen çalışıyorum.

Çok eski müşterilerim var. Bu işe başladı-
ğımda benden söğüş alanların şimdi çocuk-
ları, torunları alıyor. Babası alıştırmış, ablası 
alıştırmış, annesi alıştırmış o sülale hala 
gelip benden söğüş alıyor. İzmir’in değişik 
yerlerinden dışarıdan gelip alıyorlar. Uzun 
yıllardır bu işi yaptığım için tanınmışım. Hü-
seyin amca babamla senden söğüş almaya 
gelirdik diyenler var. Malzemeyi kasaptan alı-
yorum, akşam hazırlayıp gündüz satıyorum. 
Çok da iş olmuyor, günlük çorba kaynatacak 
kadar kazanıyorum. Biraz emeklilikten, biraz 
buradan geçinip gidiyoruz. İkisi birleşmezse 
geçinemeyiz.” 

45 YILDIR SÖĞÜŞ SATIYOR

İzmir’in tarihi Kemeraltı Çarşısı’nın “Uzun Amcası” 
Abdullah Ruhcan, 30 yıldır mesir macunu satıyor. 63 
yaşındaki Ruhcan, 2 metre 5 santimetrelik boyuyla 
çarşının neresinde olsa görülüyor. Otantik elbisesi 
ve omuzunda çantasıyla sürekli 
dolaşan Abdullah Ruhcan, şöyle 
söyledi:

 ‘’Yaz-kış Hisar Camii’nin çevre-
sindeyim. Mesir geleneğini yaşa-
tıyorum, İzmirliyim. 10 yaşından 
beri Kemeraltı Çarşısı’ndayım. 30 
yıldır mesir macunu satıyorum. 
Daha önce Kemeraltı Çarşısı’nın 
İzmir Valiliği Binası girişindeki 
yaya üst geçidinin altında, üstün-
de yuvarlak ayna ve bayan tarak 
satıyordum. Bir ara milli piyango 
sattım. 30 yıldır da mesir macunu satıyorum. 41 çeşit 
bitki baharatı var içinde. Soğuk algınlıklarına birebirdir.

Mesir macunu alanlar çarşıda hep beni arar. Karşıya-
ka’dan çocuğunu buraya mesir macunu almaya gön-
derenler var. ‘Uzun Amca’dan alın’ diye tembihliyorlar. 
Uzun olduğum için bu lakabı taktılar. İstanbul’dan, 
Eskişehir’den Aydın’dan veya başka şehirden İzmir’e 
gelenler de benden macun alır. Çoğu müşterimde 
telefonum vardır. Ararlar neredesin derler, bir yerde 
buluşuyoruz. Devamlı geziyorum. Sabit bir yerim 
olmadığı için beni bulamayanlar telefonla arıyorlar. 
Genellikle Hisarönü çevresinde geziyorum. Boyum 

uzun olduğu için uzaklardan görülebiliyorum. Evliyim, 
bir çocuğum var. O basketçiydi. Şimdi hocalık yapıyor 
okullarda. O da benim gibi uzundu. 2.10 boyu vardı. 
Karşıyaka, Tuborg, Fenerbahçe’de basket oynadı. 

Kendi yağımızla kavruluyoruz. 50 
yılı aşkındır bu çarşıdayım. Eski 
çarşının tadı yok. Büyük marketler 
açıldığından çarşının cazibesi bitti.

Zaman çarşıyla birlikte insanları 
da değiştirdi. Ama insanlar yine 
de saygılı. Gelenlere çok saygılı 
davranıyorlar.

Emekli oldum, primlerimi kendim 
ödedim. Biraz sıkıntılar çektik ama 
Allah’a şükürler olsun geçiniyo-
rum. Emekli maaşım bin 200 lira 
bugün bir ev kirası da bu kadar. 

Bunu satamazsam açım. Mecburiyetten bu yaşta 
bu işi yapıyorum. Sabahtan akşama kadar çarşıyı 
geziyorum. Elim erdiği kadar bu işi mecburiyetten 
yapacağım.

Çarşının bütün esnafı beni tanır. Çarşıya gelenler de 
beni tanır. Adımı çok bilmezler mesirci veya uzun 
amca derler. Çok adres soranlar oluyor, sıkıntı veriyor. 
Bazen adresi tarif ederken işimden oluyorum.Bu 
bazen bende sıkıntı oluşturuyor. Kemeraltı’nen hemen 
hemen her sokağını biliyorum. Bende şeker olduğu 
için şimdi çarşıyı fazla gezemiyorum. Genellikle Hisar 
Cami civarında dolaşıyorum.”

MESIR MACUNU, UZUN AMCADAN ALINIR
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ARZU YATAR

Suriye ve Mısır’daki olumsuz tablo, Türkiye’yi vurdu 
ama öldürmedi. Savaşa rağmen, ihracat artıyor.

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, Suriye’deki iç 
karışıklıklar ve olayların her iki ülkenin ekonomisini de 

krize sürüklediğini kaydederek, “Bölgesel riskler ,Türkiye’ye 
ve bilhassa Güneydoğu’ya yatırımları etkiliyor. Ancak buna 
rağmen, teşvik mekanizmasının da işlemesiyle Güneydoğu’ya 
yatırımlar devam ediyor. Komşularımızdaki siyasi belirsizlikle-
rin bitmesi, hem bölgeye hem de genel ihracatımıza olumlu 
yansıyacaktır” dedi.

Türkiye’nin Irak’a ihracatı ilk 5 ayda yüzde 27, Rusya’ya ve Uk-
rayna’ya yüzde 37, Libya’ya ise yüzde 40 düştü. Buna rağmen, 
Türkiye’nin Mısır’a ve Suriye’ye 
ihracatı,  yüzde 2 arttı. Bu 6 
ülkeye, ilk 5 aydaki ihracat kaybı 
ise 2,9 milyar doları geçti.

Evet! Türkiye’nin Suriye ve 
Mısır’a yönelik ihracatı, siyasi 
gerginliklere rağmen son aylarda 
kıpırdanmaya başladı. Türki-
ye-Mısır ilişkileri, Mısır’ın devrik 
lideri Muhammed Mursi hakkın-
da verilen idam cezasıyla kopma 
noktasına gelirken, özellikle Mısır 
ile ekonomik ilişkilerde yaşanan 
“cüzi iyileşme” dikkat çekti. Son dönemlerde Suriye’ye yönelik 
ihracatta da bir hareketlenme söz konusu.

Türkiye’nin gerek Suriye,  gerekse Mısır’a 2015 yılının ilk 5 aylık 
döneminde yaptığı ihracattaki kısmi toparlanmaya rağmen, 
2014’te yara alan genel ihracatın 2015’in ilk yarısında hayal 
kırıklığı yaratan performansını, gelecekte nasıl devam ettireceği 
ise merak ediliyor.

Türkiye’nin,  “ölümcül” gerginliklerle boğuşan “ebedi dostları” 
Mısır, Suriye ve Irak’a ihracatına yönelik sorularımızı yanıtlayan 
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, 
uslu durmayan “kardeş” ülkelerdeki belirsizliklerin bitmesi-
nin, hem bölge hem de genel ihracata olumlu yansıyacağını 
düşünenlerden.

“RO-RO ANLAŞMASI’NIN IPTALINDEN EN ÇOK MISIR 
ETKILENECEK”

Değerlendirmelerine Ro-Ro seferlerinin iptalinin olumsuz yan-
sımalarını anlatarak başlayan Büyükekşi, “Geçtiğimiz aylarda, 
Mısır’ın Türkiye’yle Ro-Ro anlaşmasını iptal etmesi her iki ülke 
için de çok yeni bir süreç olmasına rağmen, ihracat rakam-
larına etkisi 2015 yılının ilk 4 ayının toplamına da fazlasıyla 
yansıdı” şeklinde konuştu. Büyükekşi, “Veri olarak bakıldı-

ğında, 2015 yılı ilk 4 ayında Türkiye’nin 
Mısır’a olan ihracatı yüzde 4.4 gerilerken, 
Mayıs’ta Mısır’a ihracat yüzde 28 artış 
gösterdi. 2015 yılının ilk 5 ayında Mısır’a 
ihracat yüzde 2 arttı” dedi.

Mısır ile Ro-Ro seferlerinin iptali üzerine 
yeni alternatif güzergahlar bulduklarını 
söyleyen TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, 
“Önümüzdeki aylarda sefer iptalinin ihra-
catımıza olan etkisini daha net görebile-
ceğiz ancak bu iptalden Mısır’ın çok daha 
fazla etkileneceğine inanıyoruz” ifadelerini 
kullandı.

Büyükekşi, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere bakıldığında, 
Türkiye’nin Mısır’ın ekonomisine çok büyük katkılar sundu-
ğunu da vurgulayarak, “Ticareti engellemek amacıyla atılan 
adımlar, iki ülkeyi de negatif yönde etkileyecektir. Özellikle 
Türkiye’den bölgeye giden doğrudan yabancı yatırımlar ve Türk 
şirketlerinin Mısırlı şirketlerin kabiliyetlerini tamamlayıcı özellik-
leri işbirliğinin, ticaretin sürdürülebilirliğinin her iki taraf için de 
ne kadar önemli olduğunu gösteriyor” diye konuştu.

TÜRKIYE’NIN IRAK’A IHRACATI ILK 
5 AYDA YÜZDE 27, RUSYA’YA VE 
UKRAYNA’YA YÜZDE 37, LIBYA’YA ISE 
YÜZDE 40 DÜŞTÜ. BUNA RAĞMEN, 
TÜRKIYE’NIN MISIR’A VE SURIYE’YE 
IHRACATI,  YÜZDE 2 ARTTI. BU 6 ÜL-
KEYE, ILK 5 AYDAKI IHRACAT KAYBI 
ISE 2,9 MILYAR DOLARI GEÇTI.

SAVAŞA RAĞMEN
 IHRACAT ARTIYOR
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TÜRKIYE’NIN AB ILE TICARETINDEKI SON DURUM 
NASIL?

Euro bölgesi bazında ihracat gitgide artıyor. TİM Başkanı 
Büyükekşi, Avrupa ekonomisinde yaşanan olumlu gelişmele-
rin, Euro/Dolar paritesinin düşüşünü de beraberinde getirdiğini 
söyledi. Bu gelişmenin, Avrupa’ya gerçekleştirilen ihracatın 
dolar bazında düşmesine neden olduğunu ifade eden Büyü-
kekşi, şöyle devam etti:

“EUROSTAT verilerini 
incelediğimizde ise yılın ilk 
çeyreğinde, Euro bazında 
ihracatımızı geçtiğimiz yılın 
ilk çeyreğine göre yüzde 13 
arttırdık. Özellikle Avrupa’nın 
toplam ithalatının yine aynı 
dönemde yüzde 2 arttığını 
değerlendirdiğimizde, Avrupa 
pazarındaki pazar payımızı 
arttırdığımızı görüyoruz.  Aynı 
zamanda en fazla ihracat 
yaptığımız ilk 10 AB ülke-
sine ihracatımız ise yılın ilk 
4 ayında yine Euro bazında 
yüzde 9,7 arttı.  AB Merkez Bankası’nın ek genişleme adımları 
sayesinde Euro bölgesinde büyüme ivme kazanıyor ve bu du-
rum geleceğe yönelik pozitif beklentilerimizin artmasına sebep 
oluyor. Haziran ayı itibariyle Euro bölgesindeki deflasyonun 
sona ermesini ve bölgenin ithalatındaki birim fiyatların yeniden 
artmasını bekliyoruz.”

SURIYE’YE YAPILAN IHRACAT, TOPARLANMA 
SÜRECINDE

Büyükekşi’ye göre, Irak Türkiye’nin en fazla ihracat gerçekleş-
tirdiği ikinci ülke konumunda. Irak, Türkiye için önemli bir pazar 
ancak bölgede yaşanan karışıklıklar Irak’a olan ihracatta önemli 
bir kayba sebep oldu. TİM’den edinilen verilere göre, 2014 
yılında Mısır’a olan ihracat 10,6 milyar dolar olurken, geçen 
yıla göre yüzde 10,1’lik bir düşüş gerçekleşti.  Yılın ilk 4 ayında, 

3 milyar dolarlık ihracata ulaşılırken, Irak’a yapılan ihracatta 
yüzde 24’lük bir gerileme yaşandı.

Suriye’ye yapılan ihracatın verileri incelediğinde, Büyükekşi’ye 
göre, Suriye’de nispeten toparlanma sürecine girildi. 2014 
yılında gerçekleşen 1,4 milyar dolarlık ihracat ile geçmiş yıla 
göre, yüzde 61’lik büyüme gerçekleşti. İlk 5 aylık veriler değer-
lendirildiğinde ise Suriye’ye olan ihracat yüzde 2 artış gösterdi.

SURIYE VE IRAK’TAKI IÇ SAVAŞA RAĞMEN GÜNEYDO-
ĞU’YA YATIRIMLAR DEVAM EDIYOR

Büyükekşi, Suriye’deki iç karışıklık ve olayların her iki ülkenin 
ekonomisini de krize sürüklediğini ifade etti. Özellikle şehir-
lerin ve altyapının büyük hasara uğradığını, yeniden yapılan-
manın uzun zaman alacağını kaydeden Mehmet Büyükekşi, 
“Bu durum ülkede yer alan firmaların ve vatandaşlarının alım 
gücünü düşürmesinin yanı sıra bölgenin güvenliği konusunda 
da sıkıntılara neden oldu. Bölgesel riskler Türkiye’ye ve bilhassa 
Güneydoğu’ya yatırımları da etkiliyor. Ancak buna rağmen 
teşvik mekanizmasının da işlemesiyle Güneydoğu’ya yatırımlar 
devam ediyor. Özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizde 
yer alan firmalarımız bu süreçten olumsuz etkileniyorlar. Bu 
bölgelerin ekonomisinde komşularımızla yapılan ticaretin 
önemli bir ağırlığı var. O yüzden komşularımızdaki siyasi 
belirsizliklerin bitmesi, hem bölgeye hem de genel ihracatımıza 
olumlu yansıyacaktır.” açıklamasında bulundu.

TERCIHLI TICARET ANLAŞMASI’NDA SON DURUM

Büyükekşi, İran’la yapılan Tercihli Ticaret Anlaşması’ndaki son 
duruma ilişkin de açıklamalarda bulundu.  Söz konusu anlaş-
mayla yalnız gümrük vergilerine yansıyan indirimlerin değil, 
lojistik problemlerinin çözümünün de ihracat açısından önemli 
olduğunu söyleyen Büyükekşi, “Sektörlerimize olumlu yan-

sımalarını açık bir şekilde görüyoruz. 
Dünya ticaretindeki daralmaya rağmen 
İran’a olan ihracatımız, geçen yılın 
ilk dört ayı ile bu yılın aynı dönemini 
kıyasladığımızda yüzde 31,8 büyüye-
rek 1,2 milyar doları aştı. Bu rakamın, 
ihracatçılarımızın fuar ve dış ticaret 
heyetlerini takip etmesiyle artmaya 
devam edeceğine inanıyoruz” dedi.

OTOMOTIV SEKTÖRÜNDEKI IŞ 
BIRAKMA EYLEMLERI IHRACATI 
NASIL ETKILEDI?

TİM Başkanı Büyükekşi, öte yandan 
otomotiv sektöründeki iş bırakma ey-
lemlerinin üretim ve ihracatı olumsuz 

yönde etkilediğini de vurguladı. Yapılan hesaplamalara göre; 
ana sanayide 250, yan sanayide 300 milyon dolar olmak üzere 
toplamda 550 milyon doları aşan bir üretim ve ihracat kaybının 
oluştuğunu bildiren Büyükekşi, “Türk Otomotiv Endüstrisi, 
yarım asrı bulan deneyimiyle global ölçekte sektöre yön veren 
bir pozisyonda. 2014 yılında gerçekleşen 22,3 milyar Dolar ile 
Türkiye İhracatının yaklaşık altıda birlik payına sahip Otomotiv 
Endüstrisinde yaşananları yakından takip ediyoruz.  Bu süreçte 
büyük şirketlerde aklı-selimin galip gelmesini ve üretimin baş-
lamasını olumlu buluyoruz. Umuyoruz ki yan sanayideki daha 
orta ölçekli şirketlerde de iş barışı yeniden tesis edilir. Otomo-
tivde adet bazında rekorlara uzanırken Mayıs’taki gelişmeler-
den kaynaklanan düşüşleri bir an önce telafi ederek yolumuza 
devam etmemiz gerekiyor” diye konuştu.
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Dünyanın en gözde tatil destinasyonları arasında yer 
alan ve yılda yaklaşık 12 milyon yabancı turisti ağırla-
yan Antalya, diplomatik uluslararası organizasyonlar 
ile de adından 

söz ettiriyor.

Antalya, dünya ekono-
misinin yaklaşık yüzde 
85’ini, dünya ticaretinin 
yüzde 75’ini ve dünya 
nüfusunun yaklaşık 3’te 
ikisini temsil eden en bü-
yük uluslararası platform 
olan 10’uncu G-20 Lider-
ler Zirvesi’ne ev sahipliği 
yapmaya hazırlanıyor. 

Mayıs ayında NATO Dışiş-
leri Bakanları Toplantısına 
evsahipliği yapan Antalya, 
15-16 Kasım 2015 tarihle-
rinde G-20 Liderler Zirve-
si’ne evsahipliği yapacak. 23 Nisan 2016 tarihinde de çiçek ve 
çocuk temalı botanik EXPO yine Antalya’da açılacak.

Türkiye’nin dönem başkanlığında gerçekleşecek zirvede, Ba-
rack Obama’dan Angela Merkel’e, Vladimir Putin’den Shinzo 
Abe’ye dünyanın en zengin 20 ülkesinin lider-
leri biraraya gelmesi bekleniyor.

Zirveye, G-20 üyesi ülkelerin liderlerinin yanı 
sıra maliye, ekonomi, tarım ve dışişleri bakan-
ları, Business-20 (B-20), Labour-20 (L-20), 
Think-20 (T-20), Civil-20 (C-20), Youth-20 
(Y-20) gibi açılım grupları, finans kurumlarının 
yöneticileri, işadamları, bürokratlar ve gazete-
ciler katılacak.

ZIRVE’NIN MERKEZI BELEK

G-20 Liderler Zirvesi, Belek bölgesindeki Reg-
num Carya Golf&SPA Otel’de yapılacak.

Antalya’nın Belek bölgesinde ağırlanacak misafirler için Dışiş-
leri Bakanlığı yetkilileri başta olmak üzere tüm devlet kurum-
ları bölgede kapsamlı çalışmalar yapıp, hazırlıkları son hızla 
sürdürüyor.

Liderlerin ve ekiplerinin konaklayacağı otellerden toplantıların 
yapılacağı merkezlere, gezilip görülecek mekanlardan, kullanı-
lacak golf sahası, tenis kortu gibi sosyal alanlara kadar her şey 
belirlendi. Arıtma sistemlerinin revizyonundan yol iyileştirme 
çalışmalarına, çevre düzeninden güvenlik noktalarına kadar 

tüm faaliyetler de tamamlanmak üzere.

BELEK BÖLGESINDE 30 OTEL 
ZIRVE IÇIN REZERVE EDILDI

Zirve nedeniyle Antalya’ya yaklaşık 13 
bin kişinin gelmesi bekleniyor. Bu ne-
denle Belek Turizm Bölgesinde 30 adet 
beş yıldızlı otel belirlendi. 15-16 Kasım 
2015 tarihlerinde zirveye katılacaklar 
dışında söz konusu otellere kimse 
alınmayacak.

KRALLAR GIBI AĞIRLANACAKLAR

G20 üyesi ülkelerin liderleri “first class” 
konuk muamelesi görecek ve otellerin 
kral daireleri ile gecelik konaklama bede-
li binlerce doları bulan VIP villalarında 
kalacaklar.

Çoğu dünyaca ünlü mimarlar tarafından tasarlanmış böl-
ge otellerinde, lükste ve konforda sınır tanımayan villa, kral 
daireleri ve süitler mevcut. Bölgedeki otellerin önemli bölümü 
dünyanın en iyi otelleri arasında yer alıyor.

45-300 metrekare arasında 
büyüklüklere sahip deniz ve 
orman manzaralı lüks villa 
ve kral dairelerinde, kurşun 
geçirmez camlar, cep telefon-
larına yüklenen programlarla 
açılan kapılar, ses komutuyla 
yanıp sönen ışıklar, akıllı 
otomasyon ve iklimlendirme 
sistemleri, masaj, spa ve spor 
salonları, özel mutfak ekipleri, 
özel markalara ait mobilya, 
tekstil eşyaları buluyor. 

Krallar, devlet başkanları, prensler, ünlü sporcular ve sanatçı-
ların ağırlandığı villaların ve kral dairelerinin geceliği 2 bin 500 
dolar ile 50 bin dolar arasında değişiyor.

G-20 Liderler Zirvesi’nin Türkiye’de yapılabileceği en iyi 
alanlardan birinin Antalya olduğunu belirten Profesyonel Otel 

G-20 LIDERLER ZIRVESI,
BELEK’TE YAPILACAK
ANTALYA, DÜNYA EKONOMİSİNİN YAKLAŞIK YÜZDE 85’İNİ, DÜNYA TİCARETİNİN 
YÜZDE 75’İNİ VE DÜNYA NÜFUSUNUN YAKLAŞIK ÜÇTE İKİSİNİ TEMSİL EDEN EN 
BÜYÜK ULUSLARARASI PLATFORM OLAN ONUNCU G-20 LİDERLER ZİRVESİ’NE, EV 
SAHİPLİĞİ YAPMAYA HAZIRLANIYOR. 

DÜNYANIN EN GÖZDE TATIL DESTI-
NASYONLARI ARASINDA YER ALAN 
VE YILDA YAKLAŞIK 12 MILYON 
YABANCI TURISTI AĞIRLAYAN AN-
TALYA, DIPLOMATIK ULUSLARARASI 
ORGANIZASYONLAR ILE DE ADINDAN 
SÖZ ETTIRIYOR.
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Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ali Kızıldağ, 
şöyle konuştu:

“Bana göre G-20 gibi zirvelerin yapılabilmesi için 
dünyadaki en uygun destinasyon Belek. Herhangi 
bir aksilik olmazsa bugüne kadar yapılmış olan 
en iyi organizasyonu Belek’te yapacağız. Misafir-
ler toplantının yanı sıra bir çok golften yüzmeye, 
tenisten plaj voleyboluna kadar birçok imkandan 
yararlanabilecek. Belek Aspendos, Perge gibi tarihi 
bölgelere de çok yakın. Kısa zaman dilimlerinde bu 
tarihi yerler gezilebilecek.”

EXPO 2016 ANTALYA

Dünyanın en önemli organizasyonlarından biri ola-
rak kabul edilen Dünya Botanik EXPO’su da 2016 
yılında “EXPO 2016 Antalya” adıyla Antalya’da 
düzenlenecek.

23 Nisan 2016 tarihinde açılacak ve 180 gün süre-
cek sergi için Antalya’nın Aksu ilçesinde belirlenen 
yaklaşık 112 hektarlık alanda çalışmalar tüm hızıyla 
devam ediyor.

Çiçek ve çocuk temasıyla hazırlanan sergide ülke 
bahçeleri kurulacak, ayrıca 6 ay boyunca uluslara-
rası ölçekli pekçok organizasyona da imza atılacak. 
Paneller, toplantılar, seminerler, sahne sanatları 
etkinlikleri, konserler ve ve çocuk kongreleri dü-
zenlenecek. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı da EXPO 2016 Antalya etkinlikleri içinde 
yer alacak.

EXPO alanı organizasyondan sonra da yaşatılacağı 
için, bünyesinde barındırdığı ülke bahçeleri, EXPO 
Kulesi, EXPO Göleti, EXPO Ormanı, EXPO Tepesi, 
Tarım Müzesi, Seyir Kulesi, Çocuk Adası, Anfi Tiyat-
rosu ile ileriki yıllarda kentin ve Türkiye’nin turizm 
faaliyetlerine katkıda bulunacak.

EXPO Antalya’yı 6 aylık dönemde yaklaşık 8 milyon 
kişinin ziyaret etmesi hedefleniyor. EXPO 2016 
Antalya’ya ekonomik getiri yönünden bakıldığında 
ise serginin kente 4 milyar dolarlık katma değer 
yaratması bekleniyor.

Group of 20 yani G-20’nin kuruluş amacı; küresel ekonomik 
istikrarın sağlanması ve teşvik edilmesi için ülkeler arasında 
gayri resmi bir görüş alışverişi ortamının sağlanması. 25 
Eylül 1999 tarihinde Washington’da gerçekleştirilen G-7 
Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısında bu 
platformun oluşturulmasına karar verildi.

G-20 platformunun üyeleri; Türkiye, Arjantin, Avustralya, 
Brezilya, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, Endo-
nezya, İtalya, Japonya, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, 
Güney Afrika, Güney Kore, İngiltere ve ABD ile birlikte 
Avrupa Birliği.

Üye ülkelerin yanı sıra her yıl dönem başkanlığını yürüten 
ülke tarafından 5-6 ülke daha toplantılara gözlemci olarak 
davet ediliyor. 2015 yılında Türkiye, İspanya, Singapur 
ve Azerbaycan ile Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği›nin 
(ASEAN), Afrika Birliği›nin ve de Afrika Birliği’nin bir parçası 
olan Afrika’nın Kalkınması için Yeni Ortaklık isimli girişimin 
(NEPAD) dönem başkanlarını G-20’ye davet etti. 

Ayrıca, IMF, OECD, Dünya Bankası ve Finansal İstikrar Ku-
rulu da (FSB) G-20 toplantılarının daimi katılımcıları arasında 
bulunuyor.

Küresel kriz öncesi dönemde G-20, finanstan sorumlu 
bakanlar ve merkez bankası başkanları düzeyinde toplantılar 
düzenleyip ekonomik ve finansal konuları ele aldı.

2008-2009 yıllarında yaşanan finansal krizin küresel ekono-
miyi tehdit eder bir boyuta ulaşması sebebiyle G-20, 2008 
yılında ilk defa liderler düzeyinde toplandı. Bu tarihten itiba-
ren G-20 liderleri düzenli olarak bir araya gelmeye başladılar.

Bugüne kadar 9 liderler zirvesi gerçekleştirildi, 10’uncu zirve 
de Kasım’da Antalya’da yapılacak.

G-20 NEDIR?



26 | EKONOM 2015

VECDİ SEVİĞ

Dünya Bankası Guvernörleri, Washington’da yapılan 1954 yıllı 
toplantısının ardından, sonraki toplantının İstanbul’da gerçek-
leştirilmesini kararlaştırdı.  Böylece, o dönem bilinen adıyla 
Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankası 
ile Milletlerarası Para Fonu mensubu 
58 ülke temsilcisi,  12-16 Eylül 1955’te 
İstanbul’da bir araya geleceklerdi.  

1954 toplantısına, Türkiye’yi temsilen 
katılan Maliye Bakanlığı’nın Müsteşarı 
Mehmet İzmen, inşaatında son aşamaya 
ulaşılan Hilton Oteli’nin toplantı öncesi 
açılacağına ve uluslararası deneyimine 
inandığı bürokrat Memduh Aytür’e gü-
venerek, Dünya Bankası’nın Washington 
dışında gerçekleştireceği dördüncü yıllık 
toplantı için ev sahipliğine talip olmuş, di-
ğer istekli Mısır karşında başarılı olmuştu. 

Sonraki yıllarda Maliye Bakanlığı ile Dev-
let Planlama Teşkilatı’nda müsteşarlık görevlerine gelecek olan 
Hazine Genel Müdürü Aytür, organizasyonun bütün sorumlulu-
ğunu tam yetki ile üstlendi. 

Hilton Oteli zamanında açılmış, bakanlar ve konuk üst düzey 

bürokratlar için burada yerler ayrılmış, İstanbul Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi salonları toplantılar için düzenlenmiş, Yeşilköy 
Havalanı’nda da gerekli tedbirler alınmıştı. 

Ancak beklenmedik kriz, 6-7 Eylül gecesi patlamış, İstan-
bul’da azınlıklara ait ev ve işyerleri yağmalanmıştı. 1954 

yılında Dünya Bankası’nda ilk Türk olarak 
göreve başlayan Ömer Hurşit Çalıka da 
o gece İstanbul’a gelenler arasındaydı ve 
yaşadıklarını yıllar sonra “Havaalanından 
Hilton Oteli’ne giderken Topkapı’da ara-
cımız durduruldu. Protestocuları heyetin 
kim olduğunu anlatıp ikna ettik” diye 
anlatacaktı.

İstanbul’da bir süre önce başlayan sıkı-
yönetim uygulaması sürüyordu, askeri 
birlikler birkaç gün içinde duruma hâkim 
oldular, toplantı öncesi gece sokağa 
çıkma yasağının başlangıç saati biraz 
esnetildi. Buna rağmen, delegelerden 
karakolluk olanlar da yok değildi. Çalıka, 

yaşanan bir olayı şöyle anlatıyordu: 

“Gece gezmesine çıkan bir grup delege tutuklanmış sonra ser-
best kalmıştı. Bu arada grubun içinde bulunan Fransa’nın eski 
bakanlarından ve Fransa’yı temsilen toplantılara katılan delege 

60 YIL ÖNCESINDEN…
DÜNYA BANKASI GENEL KURULU VE ABD’DEN
KREDI TALEBI
1955 YILINDA DÜNYA BANKASI’NIN 10. GENEL KURULU İSTANBUL’DA TOPLANDI. TÜRKİYE 
EKONOMİK VE SİYASİ SORUNLARLA BOĞUŞUYORDU. 6-7 EYLÜL OLAYLARININ HEMEN 
ARDINDAN TOPLANAN GENEL KURUL’A GELEN DELEGELER, SIKIYÖNETİM VE GECE SOKAĞA 
ÇIKMA YASAĞI SÜRPRİZİ İLE KARŞILAŞTILAR, GÖZALTINA ALINANLAR OLDU. 
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karakolda komisere elini uzatarak ‘Mendes France’ diyerek 
kendini tanıtmış. Bizim komiser de altta kalmamak için Fransız 
delegenin elini sıkarak Mehmet Türk demiş.”

Bu kargaşa içinde temsilciler 12 Eylül günü, İstanbul Üniversi-
tesi Hukuk Fakültesi’nde bir araya geldiler. 
Başbakan Adnan Menderes’in toplantının 
açılışını yapması programlanmıştı. Ancak, 
Menderes, iktidardaki Demokrat Parti’nin 
mensubu bazı milletvekillerinin mecliste 
aynı gün yapılacak sıkıyönetimin üç ay 
uzatılması oylamasında sorun çıkacağı 
haberleri üzerine Ankara’ya gitmek zorunda 
kalmıştı. Açılışta,  Başbakan’ın mesajını ilet-
me görevi Maliye Bakanı Hasan Polatkan’a 
düştü. 

TOPLANTILAR VE BASIN

Bir yandan Ankara’dan gelen siyasi haber-
ler, öte yandan sıkıyönetim komutanlığının 
aba altından sopa gösterir tutumu, basının 
bu önemli toplantıya hangi boyutta ilgileneceğini belirlemekte 
zorluk çekmesine yol açıyordu. 13 Eylül günlü gazetelerin 
ortak manşeti sıkıyönetimin altı ay daha devam edeceğine 
ilişkin Meclis kararına ayrılmıştı. Milliyet gazetesinde sayfanın 
altlarında kalan haberde de şöyle deniliyordu:

“Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankası ve Milletlerarası Para 
Fonu 10 uncu yıllık toplantıları dün sabah saat 10.00’da Hukuk 
Fakültesinin büyük salonunda açılmıştır. Toplantıya Mısır Milli 
Bankası Genel Müdürü Zeki Zaad başkanlık ediyordu.”

Gazete haberinde Üniversite binasının süslendiğini, “gayet 
muntazam bir organizasyon sayesinde herkesin istediği malu-
matı muayyen yerlerden alabildiğini”, “delegelere sağlanabile-
cek her türlü kolaylığın gözönünde tutulduğunu” belirtiyor ve 
ekliyordu:

“Toplantı salonu halılarla döşenmiş ve iştirak eden milletlerin 
bayraklarıyla süslenmişti. Kelimenin tam manasıyla şanına 
yakışır bir şekilde milletlerarası bir toplantı için bütün hazır-
lıklar ikmal edilmişti. O kadar ki, 
yabancıların satın almak istedikleri 
Türk işi pipo, tepsi, nargile vesaire 
gibi antika bazı eşyalar hazırlanan 
bir sergide maktu fiyatlarla ucuz 
satılmaktadır. Bu husus dahi düşü-
nülmüştür.”

Haberde imza yoktur ama toplantı-
lar sırasında ABD Maliye Bakanı’n-
dan alınan özel demeçteki imzaya 
bakılırsa, bu notlar da Milliyet’in 
diplomasi muhabiri İzzet S. Se-
des’in kaleminden çıkmıştır.

Sedes’in haberi, Hazine Genel 
Müdürü Aytür’ün Türkiye’de bir 
ilki denemesinin başarı izlerini de 
taşıyordu.  Bürokrasi tarafından 
gerçekleştirilmesi olanaksız 
işleri için henüz 20’li yaşlarının 
başında olan,  sonranın ünlü 
sanatçısı Mengü Ertel ile 18 bin 
liralık hizmet sözleşmesi yapıl-
mış ve sonraki yıllarda halkla 
ilişkiler şirketlerinin yürütecek-
leri birçok işi Erdel’in başında 
olduğu ekip yerine getirmişti. 
Salonun girişindeki hediyelik 

eşyaların satışa sunulduğu alanın kurulması da bu ekibin görev 
alanındaydı. 

Toplantıların sağlıklı bir ortamda yürütülmesi için Sıkıyönetim 
Komutanlığı da elinden geleni yapıyordu! Komutan Korgene-

ral Nurettin Aknoz imzasıyla 
yayımlanan bildiri ile kentte her 
şeyin yolunda olduğu izlenimi 
veriliyor ve sokaklarda kaldı-
rımlar dışında yürümenin trafiği 
aksattığı belirtilerek, “yaya kal-
dırımların dışına çıkmamalarını 
sayın halkımızdan rica ederim” 
deniliyordu. Kongre günleri 
basın için “ateş kes” dönemi 
idi. Aknoz Paşa önce bildirisini 
yayımladı: “Örfi İdare ilânından 
beri matbuatımızın gösterdiği 
ağır başlı neşriyattan dolayı 
teşekkür ederim.   Matbuatımı-
zın neşriyatının bu ağır başlılık 
vasfı devam ettikçe sansür 

koymak, kapatmak gibi tahditler yapmayacağım.”

6-7 Eylül’ün sokaklardaki izleri henüz silinmemiş, dükkânlar 
açılamamış, gayrimüslimlerin önemli bölümü evlerinden dışarı 
çıkamaz durumdayken, yazar Şevket Rado, Akşam gazete-
sindeki köşesinde, Dünya Bankası toplantısının yapıldığını 
anımsatarak “İstanbul günden güne bir kongreler şehri olmak 
istidadını gösteriyor” diye başlayan yazısında şöyle diyordu:

“İstanbul’a yüzlerce yabancı geliyor. Seyyah vapurlarının getir-
diği turistleri de hesaba katarsanız İstanbul daha şimdiden bir 
turist akını karşısındadır.”

İstanbul’un turist akınına uğraması zaman alacaktı, ama İstan-
bul’dan gayrimüslim göçü çok kısa sürede başlayacaktı.

Toplantıların 15 Eylül günlü oturumunda, Dünya Bankası’nın 
özel sektörle ilgili birimi Uluslararası Finans Kurumu,  IFC’nin 
kuruluş kararı alınıyordu. Cumhuriyet gazetesinde Mazhar Kunt 
imzasıyla verilen haberde, Dünya Bankası yetkililerinin ifadeleri 
aktarılırken şöyle deniliyordu:

“Milletlerarası Finans Korporas-
yonu, az gelişmiş memleketlerin 
muhtaç olduğu hususi sermayenin 
bilhassa ecnebi hususi sermaye-
sinin akışını engelleyen mânileri 
tamamen veya kısmın bertaraf 
etmek için kurulmaktadır.”

IFC’nin kuruluşu konusunda 1 Ekim 
1955 tarihli Akis dergisinde teknik 
bilgiler de içeren bir yazı yayımlanı-
yordu. Yazının, Türk bürokratların-
dan birinin kaleminden çıktığı her 
cümleden anlaşılabiliyordu. Dergi IFC 
hakkında şu açıklamalarda bulunu-
yordu:

“Kurulması karar altına alınan Milletle-
rarası Finans Korporasyonu yalnız özel 
teşebbüse kredi verecektir. Devletin 
herhangi surette alâkalı bulunduğu bir 
teşebbüs veya yatırım müesseseden 
yardım göremeyecektir. Müessesenin 
100 milyon dolar sermayesi olacaktır. 
Bunun dörtte üçü, yani 75 milyonu 30 
aza [üye] memleket tarafından sağlan-
dığı zaman Korporasyon faaliyetlerine 
başlayacaktır.”

ISTANBUL HILTON YENI AÇILMIŞ, 
BEYOĞLU’NDA BIRÇOK DÜKKÂN 
YAĞMALANMIŞ, MECLIS’TEKI KRITIK 
OTURUMLAR, BAŞBAKAN’IN DÜN-
YA BANKASI GENEL KURULU’NUN 
AÇILIŞINA KATILMASINI ENGELLE-
MIŞTI. EV SAHIPLIĞINI MALIYE BA-
KANI HASAN POLATKAN’IN YAPTIĞI 
TOPLANTILAR, TÜRKIYE’DE DEVLE-
TIN ILK PR FAALIYETINE DE ZEMIN 
HAZIRLAMIŞTI.
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YAZI, BIR ÖNGÖRÜYLE TAMAMLANIYORDU: 

Yarın müessese faaliyetine başlayınca memleketimizin de pek 
çok talebi olacağı muhakkaktır. Buna şimdiden hazırlıklı bulun-
maya çalışmamız sadece kendi menfaatimiz icabıdır.”

“İmtiyaz Sahibi”nin Metin Toker, “Umumi Neşriyat Müdürü 
‘nün Cüneyt Arcayürek olduğu derginin öngörüsü gerçekle-
şecek birkaç yıl sonra IFC ile Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 
işbirliği yapacaktı. 

ABD ILE SÜREN GÖRÜŞMELER

Türkiye’yi Dünya Bankası toplantısının kendisi kadar, belki de 
ondan fazla ilgilendiren konu, ABD Hazine Bakanı George 
Humphrey’in temaslarıydı. ABD kısa bir süre önce Türkiye’nin 
300 milyon dolarlık kredi talebini geri çevirmiş, umutlar İstan-
bul temaslarına kalmıştı. 

Haziran ayı başında Associated Press, AP’nin Washington’dan 
verdiği haber şöyle başlıyordu:

“Birleşik Amerika, Türkiye’ye yaptığı iktisadi yardımı fevkala-
deden 30 milyon dolar artırmış, fakat Türkiye’nin Amerikan 
hükümetinden istediği 300 milyon dolaklık krediyi reddetmiştir. 

…Birleşik Amerika resmi şahsiyetleri Türk resmi şahsiyetlerine, 
memleketlerinin iktisadiyatını müstakar [istikrarlı] bir hale ge-
tirmek için müessir [etkili] tedbirler almalarını esaslı bir şekilde 
tavsiye etmişlerdir.”

Bakan Humphrey, İstanbul’a geldiğinde Yeşilköy Havaala-
nı’nda, Türk hükümetinden talep gelirse konuyu görüşebilece-
ğini söylemişti.  14 Ekim’de özel bir uçakla Ankara’ya giderek, 
Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ı ve Başbakan Adnan Menderes’i 
ziyaret eden konuk bakan, “müessir tedbirler” alınması isteğini 
tekrarlamış, uygulanacak ekonomik politikaya göre de mali 
imkânların sağlanabileceğini bildirmişti. 

ABD’den Hazi-
ran ayında gelen 
bilgiler üzerine 
Türk bürokrasinin 
hazırladığı düzenle-
meler, 28 Tem-
muz 1955’de 
Bakanlar 
Kurulu’ndan 
geçmiş, “taktik 
icabı” açıklan-
ması gecikti-
rilmişti. Kredi 

verecek makamla görüşülmüş, “söz alındığı” varsayılmış ve 
kararname Resmi Gazete’ye gönderilmiş, basına da bu yönde 
açıklama yapılmıştı bile. Gazeteler, 15 Ekim günü “Türk Parası-
nı Koruma Kararnamesi Değişti” haberini veriyorlardı.

Humphrey, Ankara’dan İstanbul’a döndüğünde, tedbirlerin 
alındığı haberi kendisine ulaşmış ve bu bilgi ile Maliye Bakanı 
Hasan Polatkan ile görüşme masasına oturdu. İzzet S. Se-
des’in, Milliyet’te yayımlanan haberi şöyleydi:

 “Birleşik Amerika Maliye [Hazine] Vekili, Hasan Polatkan’ın 
yanından güler yüzle ayrıldıktan sonra, cereyan eden görüşme 
hakkında şunları söylemiştir:

‘Sayın Polatkan’a ilk evvela bir nezaket ziyareti yaptım. Bu 
arada muhtelif mevzuları görüştük. Kredi meselesi hakkında da 
fikir teatisinden [alışverişinde] bulunduk ve bu hususu incele-
dik. Teferruatını [ayrıntısını] Maliye Vekilinin bizzat kendisinden 
öğrenebilirsiniz.”

Bu görüşmelerin ardından 1957 devalüasyonuna kadar, 
ABD’den alınan bağış ve kredilerde belirgin bir değişim olamadı. 

58 ülkeden 22’sinin bakan düzeyinde temsil edildiği toplantıla-
rın tamamlanmasının hemen ardından Sıkıyönetim Komutanı 
Aknoz Paşa, basınla ilgili tavrında toplantı öncesine dönmüştü, 
hemen bildirisini yayımladı:

“Ulus Gazetesinin tabı ve neşrini müddetsiz olarak menettim.

Hürriyet ve Tercüman gazeteleri makaleyi iktibas [alıntı] sure-
tiyle neşrettiklerinden Hürriyet ve Tercüman gazetelerini 15 
gün tabı ve neşirden menettim.

Hergün Gazetesi Örfi İdare Komutanlığının yasağına riayetsizlik 
göstermiştir. Bu sebepten 15 gün müddetle tabı ve neşrini 
menettim.”

TÜRKIYE’NIN ABD’DEN TALEP ETTIĞI 
EK 300 MILYON DOLARLIK MALI 
YARDIMIN REDDEDILDIĞI DÖNEME 
RASTLAYAN TOPLANTILAR SIRASIN-
DA, ABD’NIN TALEP ETTIĞI ISTIK-
RAR ÖNLEMLERININ UYGULAMAYA 
KONULMASINA RAĞMEN KREDI 
SAĞLANMADI.
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HABER ANALİZ

İSMET HAZARDAĞLI

Türkiye’de her dönem tartışılan özellikle 1980 sonrası yaşanan 
değişim ve medyaya yeni sermaye girişleriyle alevlenen med-
yada ifade özgürlüğü veya basın özgürlüğü Avrupa Birliği’nin 
(AB) yakın takibi altına giriyor.

AB, bu amaçla hazırladığı projeyi hayata geçiriyor. Yapılacak 
çalışmalarda gazetecilere “özgür müsünüz?” diye sorulacak. 
Ancak AB, bu çalışmayı Türkiye’nin yansıra, altı Balkan ülkesi 
Sırbistan, Arnavutluk, Kosova, Dağlık Karabağ, Makedonya ve 
Bosna Hersek’le birlikte yürütecek. AB’nin hedef seçtiği bu 
yedi ülkenin ortak özelliği, bu ülkelerde medyada ifade özgür-
lüğünün çok kötü durumda oluşu ve giderek daha da kötüye 
gitmesi. 

AB, bu durumu, düzeltmek ve ülkelerin AB ile her türlü ilişki-
sinde ön koşullardan biri haline getirmek için, her yıl belli bir 
yöntem üzerinden puanlama yaparak, bu ülkelerdeki medya-
da ifade özgürlüğünün seyrini ölçecek ve iyileştirilmesi için 
düzenleme isteyecek. Yapılan işleri de her yıl bu ülkelere ilişkin 
ilerleme raporlarında bilimsel verilerle ülkelerin önüne koyacak. 

AB bu çalışmanın gerekçesini şöyle açıklıyor:

“AB’ye tam üyelik için ana kriterlerden biri ifade özgürlüğüdür. 
Özgür, etkili ve itibarı olan bir medya da ifade özgürlüğünün 
temel ön koşuludur. Ancak söz konusu altı Balkan ülkesi ve 
Türkiye medyasındaki kötüleşme, artık AB genişleme hedefleri 
arasındaki en önemli içeriktir. Bu alandaki iyileşmeler, AB’nin 
bu ülkelere ve bulundukları bölgeye yapacağı siyasi ve ekono-
mik destekleri belirleyici olacaktır.”

Bu görüşe göre; AB, gelecek beş yılda Türkiye ile ilgili her 
ilerleme raporunda ve tüm ilişkilerinde medyadaki ifade 
özgürlüğünü hep ön 
planda tutacak ve her 
ortamda dile getirecek. 
‘Basın özgürdür, baskı 
yoktur, cezaevinde 
yazdığı haberden dolayı 
gazeteci yoktur” gibi 
savunmalara, Türkiye 
ve diğer altı Balkan 
ülkesindeki sübjektif ve 
kulaktan dolma bilgi ve 
yanlı değerlendirmelere 
karşı AB çalışmasını 

ortaya koyacak ve sürekli 
iyileştirme isteyecek.

AB için en öncelikli konu 
haline gelen medyadaki ifa-
de özgürlüğü konusunda, 
Türkiye’nin de bulunduğu 
bölgede ne durumda? AB’nin 
ifade özgürlüğü çalışmala-
rında referans gösterdiği 
Birleşmiş Milletler Eğitim 
Bilim ve Kültür Örgütü 
(UNESCO) ve ABD’deki 
Freedom House araştırma 
kuruluşunun yaptığı ça-
lışmalarda bu ülkelerdeki 
medya özgürlüğü, özetle 
şöyle değerlendiriliyor:

Türkiye: İfade özgürlü-
ğü anayasal güvencede 
olmasına rağmen özellikle 
hükümete yönelik eleştiri 
yapan çok sayıda gazete-
ci ve aydın cezaevlerine 
gönderildi. Ayrıca ülkede 
ekonomik ve mali yapının 
değişikler göstermesiyle (ve hükümetin teşviki ile) hükümet 
yanlısı işadamları medya sektörüne girerek sektörü kontrol 
altına aldılar. Bu, medya çalışanlarının sadece ifade özgürlüğü-
nü değil aynı zamanda mesleki çalışma koşullarını da bozdu. 
Ekonomik krizler bahane gösterilerek çok sayıda gazeteci işten 
çıkarıldı. Ancak genel kanı, işten çıkarmalar politik baskıdan 
yönünde. 

Türkiye’de değişik dönemli ve görüşte çok 
sayıda yayın var ve bunlar arasında büyük 
rekabet yaşanıyor. Türkiye’de bugün 20 bine 
yakın medya çalışanı, 6 bin 800 gazete, 263 
yerel, bölgesel, ulusal televizyon kanalı, iki 
dijital televizyon yayın platformu, binden fazla 
radyo istasyonu bulunuyor. 

Ancak, medya sahipliğinin çok sayıda 
zenginin elinde ve kontrolünde olması farklı 
görüşlerin yayınlanmasını engelliyor.

Ayrıca, medya kuruluşlarının sayısının çok 
fazla olması; medya yatırımcıların tekelleş-

AB, GAZETECILERE SORACAK:

“ÖZGÜR MÜSÜNÜZ?”
AB, TÜRK MEDYASINDAKİ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ 
SORUNUNA EL KOYUYOR

TÜRKIYE’DE DEĞIŞIK DÖNEMLI VE 
GÖRÜŞTE ÇOK SAYIDA YAYIN VAR VE 
BUNLAR ARASINDA BÜYÜK REKABET 
YAŞANIYOR. TÜRKIYE’DE BUGÜN 20 
BINE YAKIN MEDYA ÇALIŞANI, 6 BIN 800 
GAZETE, 263 YEREL, BÖLGESEL, ULUSAL 
TELEVIZYON KANALI, IKI DIJITAL TE-
LEVIZYON YAYIN PLATFORMU, BINDEN 
FAZLA RADYO ISTASYONU BULUNUYOR. 
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mesi, sendikalaştırmama politikaları, kötü çalışma koşulları, 
yapılan düzenlemelerle parasal cezaların arttırılması, kişisel ve 
haber web sitelerinin yanı sıra Youtube, Twitter, 
Facebook gibi büyük sosyal medya sitelerine 
girişlerin engellenmesi, politikacıların baskılarını 
ve alenen doğrudan müdahalelerini önleye-
miyor ve bu uygulamalar, Türkiye’de sadece 
gazetecilerin değil, 77 milyon kişinin de ifade 
özgürlüğünü kısıtlıyor.

2000’li yılların Türkiye’sinde sansür, halen 
önemli bir konu ve gazeteciler, yazarlar 
sansürleniyorlar. Sınır Tanımayan Özgür 
Gazeteciler Örgütü’nün endeksine göre, 
Türkiye ifade özgürlüğü endeksinde 
2005’de 100. sıradan 2013’de 150. 
sıraya indi.

Türkiye’de bugün çok sayıda gazete, 
televizyon, internet portalları “Yandaş 
Medya” veya “Havuz Medyası” olarak 
sınıflandırılıyor. (Not: Bu raporlarda 
Slanted media ve Pool media nitelendirmesinin ya-
nında Yandaş Medya ve Havuz Medyası kavramları 
Türkçe veriliyor) ve bunlar yoğun bir şekilde hükü-
met propagandası yapıyorlar. Ayrıca AKP yanlısı 
editöryal yayınlarından dolayı hükümet tarafından 
imtiyazlı işleme ve düzenlemelere tabi tutuluyorlar. 
Çoğu AKP yanlısı işadamı tarafından alınan medya 
kuruluşları şüpheli ve sorgulana-
bilir fonlarla ve karışık işlem-
lerle el değiştiriyor. AKP yanlısı 
olmayan medya ise denetimlere 
ve para cezalarına maruz kalıyor. 
Ve ne yazık ki çok sayıda olan 
gazeteci meslek örgütleri, kendi 
üyelerinin haklarını korumada 
etkin rol oynayamıyorlar. 

Sırbistan: 523 gazete, 201 
radyo, 103 TV kanalı ve 66 online medya ku-
ruluş olmasına rağmen, küçük reklam piyasası 
nedeniyle, sadece hükümet değil iş adamları 
tarafından baskı altında tutuluyor. 7,2 milyon 
nüfusu olan ülkede medya kuruluşları istikrarlı 
finanse edilemiyor. Yazılı medya sahipleri açık 
şekilde bilinmiyor.

Makedonya: Gazeteciler çok az ücret alıyor, 
zayıf mesleki güvenceleri var ve 
medya sahiplerinin baskısı altında. 
Yetersiz düzenlemeler ve kamu 
kaynaklı reklam pastası medyanın, 
hükümet tarafından baskı altına 
alınmasında ve yönlendirilmesinde 
en büyük faktörler. Bu da kamu-
oyunda büyük bir karamsarlığa 
yol açıyor. İki milyonluk ülkede, 7 
günlük gazete, 5 devlet, 5 özel TV 
kanalı, 16 radyo istasyonu buluyor.

Bosna-Hersek: Ülkenin dini yapısı nedeniyle medya, 
etnik gruplara göre ayrılmış durumda ve bu etnik grup-
lar diğer etnik grubun yayınını okumuyor, izlemiyor. 
Medya özgürlüğü anayasasında yer almasına rağmen, 
medya hükümetin kontrolünde ve reklam verenler 
sadece kendi görüşleri ve ideolojilerini yazan yayınlara 
destek veriyorlar. 138 gazete ve dergi, 168 radyo istas-

yonu, 59 TV kanalı, 11 haber ajansı çok zayıf reklam piyasanın 
karşısında ayakta durmaya çalışıyor. Kamuoyuna göre, medya 

eleştiriye yer verse de gazeteciler politik baskı 
altında ve taraflı.

Dağlık Karadağ: Reklam pastasının en büyük 
dilimi kamudan geliyor ve bu dilim devlet ve 
iktidar partisi tarafından kontrol edilen med-
yaya gidiyor. Bu süreç, şeffaf olmadığı gibi 
medya kuruluşlarının sahiplerinin kim olduğu 
bilinmiyor. AB’nin 2013 ilerleme raporunda, 
polis ve kamu görevlilerinin gazetecilere yö-
nelik hakaret ve fiili saldırılarının endişe verici 

boyutta olduğu belirtiliyor. Bu tür olayların örtbas 
edildiğini kaydeden raporda, gazetecilere yönelik 
saldırıların yargıya taşınmasını isteniyor. Ülkenin kü-
çüklüğüne rağmen, 23 TV kanalı, 53 radyo istasyonu, 
4 günlük gazete olması ve reklam pastası düşünüldü-
ğünde dikkat çekici. 

Arnavutluk: Medya, sahiplerinin politik ve 
ekonomik çıkarlarına göre yayın yapıyor. 
Medya özgürlüğü endeksinde 2003 yılında 
34. sırada olan Arnavutluk, 2013 yılında 
103. sıraya geriledi. Gazeteciler her türlü 
taciz saldırı, hakaretle karşı karşıya. Bu 
daha çok haklarında eleştirisel yazı yazılan 
kamu görevlilerinden geliyor.  Medyada iş 
güvenliği, güçsüz meslek örgütleri tarafın-
dan savunulamıyor. 

Kosova: Ülkede 10 günlük gazete, 90 
radyo istasyonu, 22 TV kanalı doğrudan veya dolaylı politik 
müdahale altında. Hukuki altyapı olmaması da her türlü ifade 
özgürlüğünü engelliyor.

AB’nin yapacağı medyada ifade özgürlüğü çalışmalarında, bu 
ülkelerdeki gazetecilerin yanı sıra kamu yetkililerinin, aka-
demisyenlerin, önde gelen aydınların, kaanat liderlerinin ve 
siyasilerin görüşü de alınacak ve sonuçlar bu kesimlerle pay-

laşılacak. Medya üzerindeki baskıları azaltmayı 
ve ifade özgürlüğünün gelişmesini ve genişle-
tilmesini öngören bu çalışmaların diğer hedefi 
olarak, gazeteci meslek örgütlerinin bağımsız 
olarak güçlendirilmesi ve örgütlenmelerinin 
önündeki engellerin kaldırılmasını öngörülüyor.

Ancak, AB’nin bu çalışmasından sağlıklı so-
nuçlar çıkıp çıkmayacağı tartışılıyor. Raporlarla 
da ortaya koyulan Türkiye ve altı Balkan ülke-
sinde her türlü baskı altındaki medya çalışanla-

rının AB araştırmalarına ne kadar sağlıklı cevap verecekleri 
hatta hangi boyutta katılacakları merak konusu. Bunu 
gidermek için ortaya atılan önerilerde, çalışmaların temelini 
oluşturacak, ankete katılacak gazetecilerin isimlerinin saklı 
tutulması ve hiç kimseye açıklanmaması isteniyor. 

Türkiye açısından bu durum daha da karışık. Medyada 
ifade özgürlüğü sesleri 7 Haziran seçimlerinden sonra biraz 

daha gür çıkabilecek gibi ama gerçeğin 
hangi boyutta yansıyacağı veya AB’nin 
bu sonuçları siyasi güçle paylaştığın-
da nasıl bir tepki alacağı yıl sonunda 
tamamlanacak bu çalışmayla ortaya 
çıkacak. Bu çalışmanın ortaya koyacağı 
en karamsar sonuç ise hiçbir açıdan 
kıyaslanamayacak altı Balkan ülkesiyle 
Türkiye’nin medyada ifade özgürlüğü 
başlığıyla yıllarca bir tutulması olacak.
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AB’nin medyada ifade özgürlüğü çalışmasında Türkiye ve altı Balkan ülkesindeki gazetecilere anket yoluyla sorular sorulması 
planlanıyor. Anketlerde örnek olarak şu sorular yer alabilecek:

GAZETECILERE SORULACAK SORULAR:

Çok kötü 1, çok iyi 10 arasında puan veriniz: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1- Ülkenizde insanların ifade özgürlüğü

2- Medyanın ifade özgürlüğü

3- Hukuk çerçevesinde kendinizi ve görüşlerinizi 
ifade etmede özgürlüğü

4- İfade özgürlüğünün önündeki engeller

a- Yasalar ve düzenlemeler

b- Siyasi baskılar

c- Medya kuruluşunun üst yönetimi

d- Medya kuruluşunun sahipleri

e- Güvenlik güçleri

f- Haber kaynakları

g- Reklam verenler

h- İletişim firmaları

5- Yayınlarınızda oto sansür 

6- Üyesi olduğunuz meslek örgütü çıkarlarınızı 
savunuyor mu?

7- İfade özgürlüğü kapsamında herhangi hukuki 
ceza aldınız mı, soruşturma yapıldı mı?

8- Örneğin 3 yıl içinde ülkenizde ifade özgürlüğünün 
iyeleşebileceğine inanıyor musunuz? 

9- Hangi haberleri/görüşleri yayınlarken kendiniz 
baskı altında hissediyorsunuz?

a- Politika

b- Ekonomi

c- Dış

d- Spor

e- Etnik azınlık ve topluluklar

f- Dini azınlıklar ve topluluklar

10- Mesleki açıdan, medyada sosyal güvenlik, ücret, 
çalışma koşulları

11- Çalıştığınız kuruluşta son üç yılda ifade özgürlü-
ğünden soruşturma açılan, ceza alan var mı?

12- Haber kaynaklarına ulaşma ve güvenilir bilgi 
alma

13- İfade özgürlüğünün iyileştirilmesi için hangisi 
düzenleme yapılmalı?

a- Politik yapı 

b- Anayasa, yasalar ve diğer düzenlemeler

c- Etkili sendika

d- Meslek örgütlerinin güçlendirilmesi 

e- Medya sahipliğinin şeffaflaşması

HABER ANALİZ
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TAYLAN ERTEN

Tam adıyla “Türkiye  İle Avrupa Birliği Arasında Gümrük Birliği 
Tesis Eden 1/95 Sayılı Ortaklık Konseyi Kararı”,  6 Mart 1995’te 
kabul edilerek, taraflarca imzalandı. 1 Ocak 1996 tarihinde 
yürürlüğe girdi. 

Bu ülkenin ekonomisinden üretimine, dış ticaretinden, gelirine, 
istihdamına kadar her şeyini etkileyen; kimilerine göre çok ya-
rarlı, kimilerine göre çok zararlı, ortalamasıyla hem yararlı hem 
zararlı “stratejik” bir karar niteliğiyle 2015’te, 
20’nci yılını dolduruyor. 

Karar, hangi taraf için stratejik? AB tarafı için !  
Çünkü, Demokrat Parti iktidarının ikinci yarısın-
daki ilk girişimi başlangıç alırsak, Türkiye  60 
yıldır AB kapısında neden bekleyip durduğunu 
neredeyse unutacak; ama  AB Türkiye’yi 60 
yıldır neden kapısında tuttuğunu  ve  neden 
asla içeriye almayacağını çok iyi biliyor. Başlıca 
iki sebeple:

Bir;  Birlik,  DYP-SHP ortak hükümeti döne-
minde  imzalanan bu kararla  hedefine ulaştı; 
Türkiye ekonomisini ve iç  pazarını, kapıları ardına kadar açarak, 
kendine bağladı.

İki; AB’yi ekonomik ve ticari hedefine ulaştıran gümrük birliği 
Türkiye’yi tam üyelik amacından uzaklaştırdı; Türkiye’nin ayağı-
na vurulan “pranga” işlevi gördü. 

Bu açıdan Tansu Çiller’in Başbakan, Murat Karayalçın’ın 
Dışişleri Bakanı olduğu DYP-SHP hükümetinin  sorumluluğu 
büyüktür. Çünkü,  Türkiye ile AB arasında serbest ticaret esaslı 
gümrük birliğinin işleyişinde karar, uygulama, yönetim inisiyati-
fi  tümüyle AB’ye bırakılmıştır. 

Gümrük birliği, bu yapısıyla 20 yıldır esas olarak AB üyesi 
ülkelerin ekonomik çıkarları doğrultusunda işliyor. Kararı “siyasi 
fiyaka” uğruna, telaşla, adetâ “gözü kapalı” imzalayan Çiller 
hükümetinin bıraktığı boşluklar, AB’ye verdiği tavizler, sonraki  
hükümetlerin de umurunda olmadı.    

Bugün de, başta Avrupa 
Birliği Bakanlığı olmak üze-
re, ilgili devlet ve hükümet 
kurumlarının “rehavet hâli” 
sürüyor. O kadar ki,   20 
yıl boyunca zahmet edip 
gümrük birliğinin Türkiye 
ekonomisine olumlu, olum-
suz etkilerini ölçüp irdele-
yecek  bir izleme sistemi 
oluşturmadılar.

Dikkat ediniz, konuyu 
kıyısından köşesinden ele alan sınırlı araştırmalardan söz 
etmiyorum; akademik ve bürokratik çalışmalar var.  Devletin, 
hükümetlerin, iş dünyasının “gözü, kulağı, uyarı mekanizma-
sı” gibi iş görecek , sürekli çalışan bir izleme sisteminden söz 
ediyorum. Olmayan bu.

   DÜNYA BANKASI MERAK ETMESE…

GÜMRÜK BIRLIĞI’NIN TÜRKIYE’YE 
AB ILE TICARETTE SAĞLADIĞI KISMI 
YARARLAR 20 YIL IÇINDE AŞINDI. 
ÖZELLIKLE AB’NIN 3’ÜNCÜ ÜLKE-
LERLE KURDUĞU SERBEST TICARET 
ANLAŞMASI DÜZENI TÜRKIYE’NIN 
ALEYHINE IŞLIYOR.
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MAKALE

Keza, büyüklü küçüklü dernekler-
de, konfederasyonlarda, birliklerde 
“örgütlü” iş dünyası da bu konuda 
son derece duyarsız ve ilgisiz kaldı.  
O kesimde de genel geçer raporla-
rın, beyanların, yakınmaların ötesin-
de ciddi bir çalışmaya rastlanmadı.

Dünya Bankası ilgilenmese kim-
senin uyanacağı yoktu. Banka’nın 
9 Mart 1014’te TOBB Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından, 
İstanbul’da kamuoyuna açıklanan 
Gümrük Birliği Değerlendirme 
Raporu, 20 yıllık uygulamayı makro 
ve mikro çeşitli yönleriyle inceleyen 
kapsamlı ve derli toplu bir belge 
olarak dikkati çekti.

Raporda teknik analizlerin ötesinde 
vurgulanan başlıca hususlar şöyle 
özetlenebilir:

Gümrük Birliği’nin Türkiye’ye AB 
ile ticarette sağladığı kısmi yararlar 
20 yıl içinde aşındı. Özellikle AB’nin 
3’üncü ülkelerle kurduğu serbest 
ticaret anlaşması düzeni Türkiye’nin 
aleyhine işliyor.  

AB’nin 2000’li yıllarda Orta ve 
Doğu Avrupa’ya doğru genişle-
mesi,  gümrük birliği çerçevesinin 
“acilen” yeniden ele alınmasını 
gerektiriyor.  Çünkü, bu genişleme, 

Türkiye’yi AB üyesi ülkelerin bu pazarlarda artan  rekabetiyle 
karşı karşıya bıraktı. Türkiye, AB ülkelerine yüksek teknolojili 
ürün ihracatında, yeni üyelerin (örn. Macaristan) gerisinde 
kaldı.

Gümrük Birliği’nin gerek içeriği, gerekse işleyişinde bir za-
manlar “çok az rahatsız edici” olan “tasarım kusurları”, zaman 
içinde (Türkiye’yi) bağlayıcı hâle geldi. Türkiye ve AB için daha 
iyi sonuçlar verecek değişiklik ve düzenlemeler yapılmalı. 

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Dünya Bankası’nın “rapor 
diliyle vurguladığı sorunları sunum toplantısındaki konuşma-
sında şöyle ayrıntılandırmıştı: 

“Son 20 yılda Türkiye’de, Avrupa Birliği’nde ve dünya ekono-
misinde köklü değişiklikler oldu. Üzerine Gümrük Birli-
ği’ni bina ettiğimiz ekonomik temeller değişti. İlk değişimi 
Avrupa Birliği’nin yapısında yaşadık. Biz Avrupa Birliği ile 
Gümrük Birliği anlaşmasını imzalarken, Avrupa Birliği 15 
ülkeydi. Gelişmiş ve zengin 15 AB ülkesiyle gümrük birliği 
anlaşması imzalayan bir Türkiye’ydik. Sovyetler Birliği yeni 
yıkılmıştı. Orta ve Doğu Avrupa’daki eski Sovyet cumhu-
riyetleri AB’den aldıkları yardımlarla yeni sisteme geçişi 
sağlamaya çalışıyorlardı.

Sonra, Avrupa Birliği’nin hızla gelişen, Türkiye ile ben-
zer gelir ve üretim koşullarına sahip 13 yeni üyesi oldu.  
Gelişmiş Avrupa pazarlarından pay almak isteyen gümrük 
birliği içindeki ülke sayısı katlanarak arttı.

Bakın size bunu basit bir örnekle göstereyim. 1995’te yani 
Gümrük Birliği’ne girdiğimiz yıl, 15 AB ülkesinin toplam 
ithalatından aldığımız pay yüzde 1,7. Gümrük Birliği’nden 
sonra ise 2004 yılında AB pazarındaki payımız yüzde 2,7 
ile zirveye ulaşmış. 2004 yılı çok önemli. Çünkü AB’nin en 

büyük genişleme hamlesini yaptığı, yeni 10 üyesinin birliğe 
girdiği yıl.  2004 sonrasında AB pazarında Türkiye için kayıplar 
başlamış. 2004 yılında zirveye ulaşan payımız 2,7’den 2,2’ye 
kadar düşüyor. Bir başka deyişle, Gümrük Birliği’nin ilk 10 yılın-
da Gümrük Birliği’nden sağladığımız pazar kazancının yaklaşık 
yarısını 2004’ten sonra geri vermişiz. 

Yeni ortaklarımız AB’de serbestçe gezerken, biz transit 
karayolu kotaları ile boğuşmaya başladık. Rakip işadamları 
AB pasaportuyla gezerken, Türk işadamlarımız vize çilesiyle 
boğuşmaya devam etti. Biz AB’nin karar alma süreçlerinde, 
istişari olarak bile yer almazken, yeni AB ülkeleri haklarını 
savunur hale geldiler. Biz ihtilafların çözümü için sağlıklı bir 
mekanizma bulamazken, yeni AB üyeleri ortak AB hukukunun 
avantajlarını yaşadılar.  

Gümrük Birliği açısından çok daha önemli bir tehdit AB’nin 
hız verdiği yeni nesil serbest ticaret anlaşmaları.  Türkiye 
AB’ye tam üye olmadığı için, Gümrük Birliği’ne rağmen,  bu 
anlaşmalara dahil olamadı. Üçüncü ülkelerin malları rahatça 
bize gelirken, bizim mallar oraya gidemiyor. Son yıllarda birçok 
Latin Amerika ve Uzak Doğu ülkesi ile anlaşmalar imzalandı ya 
da mevcut anlaşmalar genişletildi. Özellikle Kore ve Meksika ile 
yapılan anlaşmaları ve etkilerini çok tartıştık. Ama özellikle, AB 
ve ABD arasında müzakereleri başlayan Transatlantik Ticaret ve 
Yatırım Anlaşması - TTIP’e müdahil olamamamız bu yöndeki 
endişelerimizi daha da ileri taşıyor.

Raporda vurgulanan bu hususların hangi çerçevede nasıl 
düzenleneceği, karşılıklı çıkarların nasıl dengeleneceği henüz 
belirsiz.  Çalışmalara en erken 2016 yılında başlanabileceği 
umuluyor. Bu noktada da inisiyatif AB’de. Önce, AB Konseyi, 
Türkiye ile gümrük birliğini genişletmenin üyelere ne kazandıra-
cağını etki analizleriyle hesaplayacak. Sonra üyelerin görüşle-
rini alarak Türkiye karşısındaki “pozisyonunu” oluşturacak ve 
nihayet Avrupa Komisyonu’na müzakere yetkisi verecek.

Komisyon bu yetkiyle masaya çağırdığında Türkiye hangi ha-
zırlıkla ve hangi “pozisyonda” müzakereye oturacak? Hükümet 
boyutunda bu sorunun cevabı henüz bilinmiyor. İş dünyası ise  
Gümrük Birliği’nin revizyonu konusunda uyanmışa benziyor.  
İktisadi Kalkınma Vakfı, bu konuda kamu-özel sektör müzakere 
kapasitesinin oluşturulmasını; kamu ile özel sektör arasında 
etkin bir irtibat mekanizması kurulmasını, müzakere ekibine 
mutlaka özel sektör temsilcilerinin de katılmasını; özel sektö-
rün AB’nin “çok deneyimli ve kural koymaya alışkın” müzakere 
gücüne karşı “sağlam “ bir pozisyon belirlemesini istiyor. 
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KUTAY GÜROCAK

Kirazın ilk hasadının yapıldığı bölge olan Kemalpaşa’da 
sektöre yeni bir soluk getirecek proje, Kemalpaşa 
Kiraz Üreticileri Birliği (KÜREB)’den geldi. 

Yıllık 450 bin tonluk üretim potansiyeli ile dünyada ilk 
sıralarda yer alan Türkiye’nin toplam üretiminin yaklaşık yüzde 
18’ini karşılayan Kemalpaşalı üreticiler, kirazın hem uygun 
fiyattan satılması, hem de alternatif ürün olarak tüketilmesi için 
kolları sıvadı. Bu amaçla, 2014 yılında İzmir Kalkınma Ajansı’na 
(İZKA) ‘Kiraz’da İhracata Yönelik Besin Değeri Yüksek Yeni Çe-
şitlerin Geliştirilmesi ve Ürünlerin Sağlık Alanında Kullanılması’ 
başlıklı proje sunan KÜREB, verilecek desteklerle sektörü daha 
da büyütmeyi hedefliyor. 

Yaklaşık 9.5 milyon TL yatırım maliyeti bulunan proje kapsa-
mında; içinde Ar-Ge Merkezi’nin de olduğu, soğuk hava depo-
su ve kiraz işleme ekipmanlarıyla tam bir merkezin kurulması 

planlanıyor. 

Yürütülen çalışmalar hakkında bilgi 
veren Kemalpaşa Kiraz Üretici-
leri Birliği Hüsnü Teoman, Ege 
Üniversitesi ortaklığında hazırlanan 
projenin son derece kapsamlı 
olduğunu belirterek, “Akademis-
yenlerle birlikte hazırladığımız 
projemizde, kirazla ilgili her şeyi 
bulmak mümkün. Reçelinden kiraz 
sapı ve çekirdeğinin değerlendiril-
mesine kadar son ciddi bir çalışma 
hazırladık. Önümüzdeki günlerde 
bu konuyla ilgili yeni girişimlerde 
bulunacağız” diye konuştu. 

Atıl durumda 
bulunan kirazların 
değerlendirilme-
sinden yola çıkarak 
böyle bir proje hazır-
ladıklarını açıklayan 
Teoman, “Yağmur-
dan dolayı geçen 
sene, dünyanın 
kirazı atıldı. Halbuki 
bunlar her türlü 
değerlendirilebilirdi. 
Bu oran da yaklaşık 
yüzde 10’a karşı-
lık gelir ki; bu da 
Türkiye’nin toplam 
üretimi göz önüne 
alındığında 45-50 
bin ton olur. İşte bu kirazlar inovatif ve alternatif yöntemlerle 
değerlendirilebilirdi. Örneğin, kurutulup çerez olarak tüketicinin 
beğenisine sunulan kirazın kilogramı fiyatı yurtdışında, 60-80 
TL arasında değişiyor. Bu çok ciddi bir rakam” dedi. Teoman, 
“Yine kiraz çekirdeği kozmetik amaçlı da kullanılabiliyor. Kiraz 
sapı kaynatıldığı vakit ise idrar söktürücü olarak tüketiliyor. 
Dolayısıyla bu potansiyeli ortaya çıkartmamız gerekiyordu. Biz 
de buradan yola çıkarak projemizi hazırladık. Amacımız atık 
kirazların hem çekirdek hem de saplarının ticari olarak katma 
değere dönüştürülmesi ve bunun için de Ar-Ge çalışmalarının 
yapılması” ifadesinde bulundu. 

Kirazın ürün çeşitliliği anlamında diğer meyvelere kıyasla çok 
az değerlendirildiğinin altını çizen Teoman, Ar-Ge çalışmaları 
destekli olarak kirazdan farklı ürün gamlarının yaratılmasının 
sektör için önem arz ettiğini aktardı.

KİRAZ’DA YENİ ROTA ‘İNOVASYON’ MU OLACAK?

DALDA KALAN KIRAZ’A ÇÖZÜM, 
KÜREB’TEN GELDI…

HÜSNÜ TEOMAN

ARİF UĞURLU
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ILK HASAT KEMALPAŞA’DA

Türkiye’nin yıllık kiraz üretiminin yaklaşık 400-450 bin ton 
civarında olduğu bilgisini veren Teoman, “Bu üretimin yaklaşık 
yüzde 18’i Kemalpaşa’dan sağlanıyor. İlçemiz aynı zamanda 
İzmir’in kiraz ihtiyacının yüzde 85’ini karşılıyor. Dolayısıyla 
bölgemiz, kurulacak tesis için ciddi bir potansiyel barındırıyor” 
dedi. Üreticiden çıkan ürünle tüketiciye satılan ürün 
arasında ciddi fiyat farkı olduğunu aktaran Teoman, 
şöyle devam etti:

“Eğer ki soğuk hava deposu ile Kemalpaşa’daki alımlar 
tek elden gerçekleştirilebilirse; üreticinin ürünlerinden 
daha çok kazanma imkanı olacak. Bir örnek vermek 
gerekirse, geçen yıl üreticiden yaklaşık 6 TL’den çıkan 
kiraz, İzmir’deki büyük bir süpermarkette yaklaşık 18 
TL’ye satılıyordu. Bunun sebebi ise arada 3-4 basamak 
bulunmasıydı. Üretici, kantarcı, halci ve pazarcı… 
Halbuki aracıyı ortadan kal-
dırsanız ya da azaltırsanız 
ne olur? Üreticiden kirazın 
kilogramı 3 TL’den çıkaca-
ğına 4 TL’den çıksa; tüketici 
de bu kirazı 10 TL yerine 6 
TL’den yese daha iyi olmaz 
mı? Tabi ki olur. Her şeyden 
üretici olarak bizler, ürünün 
fiyatını biz belirleyemiyoruz 
ki.  Sorun burada.” 

SESIMIZI DUYURAMI-
YORUZ

Uluslararası alanda yerli 
üreticilerin ciddi maliyetler-
le uğraşmak zorunda kal-
dığını ifade eden Teoman, 
“İşin özü şu: sesimizi duyu-
ramıyoruz. Kiraz üreticileri 
diğer ülkedeki üreticilere 
kıyasla son derece zor 
şartlarda mücadele veriyor. 
Biz mazotu 4 TL’den 

alıyoruz onlar 2 TL’den kullanıyor. İtalya’da adam 50 Avro’ya 
100 kilogram gübre alıyor ben ise bu rakama yaklaşamıyorum 
bile. Bu projeyi yapabilmek için aslında hiç kimseye ihtiyaç yok. 
Kemalpaşa’da Ziraat Odası’na kayıtlı 8 bin üretici var ve bunla-
rın yaklaşık 3 bini kiraz üreticisi. Her biri gücüne göre, birleşse 
bu işi başarabiliriz. Üniversite zaten yanımızda. Altın değerinde 
ürün var ama kıymetini bilmiyoruz” dedi. 

ALGIDA YANLIŞLIK VAR

Teoman, Kemalpaşa’da tarımın bittiği ve ilçenin sanayi bölgesi 
olduğu yönünde bir algı bulunduğunu ve bu nedenle projeye 
yatırım yapılmak istenmediğini belirterek, ‘’Geçen yıl projeyi 
bitirip başvurduğumuz da sonuç alamamıştık, bu sene tekrar 

başvuruda bulu-
nacağız. Çünkü bu 
proje her şeyden 
önce üretici ve 
alıcı için önemli. 
Sektörün daha 
da gelişmesi için 
son derece ciddi 
bir çalışma”  diye 
konuştu.

HABER ARAŞTIRMA

Kemalpaşa kirazının dünya çapında bilinen 
bir marka olduğuna dikkat çeken Kemalpaşa 
Belediye Başkanı Arif Uğurlu, bu noktada her 
zaman üreticinin yanında olduklarını söyle-
di. Uğurlu, kirazın tanıtılması ve bilinirliğinin 
artırılması noktasından çalışmalar yürüttüklerini 
kaydederek, “Örneğin bu sene Kemalpaşa 
Belediyemiz tarafından 45’ncisi gerçekleştirilen 
Altın Kiraz Festivali ile yine bu konuda ne kadar 
duyarlı olduğumuzu göstermiş olduk. Davetlerde 
ve önemli bütün toplantılarımızda Kemalpaşa 
kirazımızı misafirlerimize ikram ettik ve onların 
beğenisine sunduk. Bu yıl ilk defa Kiraz Kızı 
ve Maskot Kiraz’ı vatandaşlarımıza tanıttık. Bu 
zihinlerdeki kiraz algısını biraz daha sempatik ve 
güçlü hale getirdi. Bundan sonra da Kemalpaşa 
kirazımızı tanıtıcı çalışmalar yürüteceğiz” dedi.

ÜRETICININ YANINDAYIZ

TEOMAN: “AMACIMIZ ATIK KIRAZLA-
RIN HEM ÇEKIRDEK HEM DE SAPLA-
RININ TICARI OLARAK KATMA DE-
ĞERE DÖNÜŞTÜRÜLMESI VE BUNUN 
IÇIN DE AR-GE ÇALIŞMALARININ 
YAPILMASI” IFADESINDE BULUNDU. 
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İSA YAZAR

Türkiye, Mayıs ayında örneği görülmemiş bir işçi eylemine 
sahne oldu. Geçmişte eylemler sendikalar tarafından organize 
edilirken, bu kez işçiler inisiyatif alarak eylem başlattı. Hedefte 
hem işveren hem de sendika vardı. İşçilerin eylemden vaz-
geçme şartlarından biri de Türk Metal Sendikası’nın 
işyerlerini terk etmesi oldu. Tepkilerin merke-
zindeki Türk Metal’den binlerce işçi istifa 
etti. Türkiye’de ilk kez işçilerin sendikalarını 
sorguladıklarına şahit olunurken Türk 
Metal’in işverenle kurduğu ‘sorunlu ilişki’ 
artık üstü örtülemez bir boyut kazandı. 
Bursa’da metal işçisinin direnişinde sem-
bolleşen ‘sarı sendikaya hayır’ duruşu, 
Türk sendikacılığının kanayan yarasına 
işaret ediyor. 

Türkiye’de sendikacılığın içinde bulunduğu 
çıkmazların başında, devlet ve patron des-
tekli sendikacılık geliyor. Bu anlayış, Bursa’da 
duvara tosladı. Uzun yıllardır sendikacılıkta 
klişe haline gelen “işverenle ve devletle iyi ilişkiler 
kurarak sorunları çözme” yönteminin işe yaramadığı 
görüldü. Sendikacılığı temsil ettiği kitlenin çıkarını korumaktan 
çok patronun ve devletin çıkarını savunma olarak algılayan 
anlayış, önümüzdeki dönemde daha çok sorgulanacak. “Sarı 
sendikacılık” olarak da nitelenebilecek bu yaklaşımın en somut 
örneklerinden biri, Memur Sen’in 2014’te imza attığı toplu 
sözleşme oldu. 3 milyon kamu çalışanı ve 1,9 milyon memur 
emeklisi adına, uzun yıllardır memurların en önemli kazanımı 

olan enflasyon farkından vazgeçildi. 123 TL seyyanen zamma 
imza atılırken enflasyonun beklentileri aşabileceği öngörülme-
di. Yıl sonunda enflasyon yüzde 9 seviyesine çıkarken, me-
murun ortalama zammı yüzde 6’da kaldı ve en düşük maaşlı 
memurun cebine 550 TL daha az maaş girdi. Yaklaşık 5 milyar 
TL, Maliye’nin kasasına kaldı. 

Daha pek çok örneği yaşanan bu tarz sendikacılık, Bur-
sa’da ilk kez sorgulanmaya başlandı. Tofaş işçilerinin 

düşük maaş nedeniyle başlattığı eylem kısa 
sürede Renault, Coşkunöz, Mako ve Ototrim’e 

sıçradı. İşçilerin temel talebi, Bosch’taki söz-
leşmenin kendileri için de uygulanmasıydı. 
15 bin kişi eylemlerini günlerce sürdürdü. 

Bu süreçte sendikanın işveren yanlısı tu-
tumu, işçilerin öfkesine neden oldu. Kısa 
sürede Türkiye’nin gündemine oturan 
eylem, Türk Metal Sendikası’nda önemli 

bir kan kaybına yol açtı. Türk Metal’in 
işyerlerinden çıkmasını isteyen tepkinin 
temelinde yatan unsurun sorgulanması, 

Türk sendikacılığın geleceği açısından büyük 
önem taşıyor. 

Türk Metal özelinde irdelenecek Bursa eylemleri, sendi-
kaların geneli için yol gösterici olacak. Türk Metal’in, işverenler 
örgütü Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile kur-
duğu sorunlu ilişki, çalışma hayatının bütün aktörleri tarafın-
dan yakından bilinen bir durum. Uzun yıllardır MESS’e bağlı 
işyerlerinde Türk Metal’in örgütlenmesi sağlanıyor. Sendikanın 
yönetiminde işverenlerin etkili olduğu da iddialar arasında. Bu 
ilişki sonucunda işçi düşük ücret alırken Türk Metal yeni işyer-

TÜRK SENDIKACILIĞI YOL AYRIMINDA…
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lerinde örgütlendi. Son yılların en hızlı büyüyen sendikası oldu. 
Üye sayısını hızla artırdı. 180 bin üyesi ile en büyük sendika 
durumunda. Ancak metal işçisi, sendikalarının patronla işbirliği 
içinde hareket ettiğine inanıyor. Büyük işyerlerinde örgütlü Türk 
Metal’in işveren yanlısı tavrı, uzun yıllardır tartışma konusu. 

Gelinen noktada işçi, kendi yanında olması gerekirken hep 
işverenin yanında olan Türk Metal’e bayrak açtı. Bu tepki 
‘sendika ağalığı’ düzenine de başkaldırı niteliği taşıyor. İşçiler, 
maaşlarından kesilen aidatlarla saltanat süren, toplu sözleşme 
süreçlerinde ise işverenin yanında olan sendika istemiyor. Bur-
sa eylemleri, Türkiye’de sendikacılığın yol ayrımında olduğunu 
gösteriyor. Sendikalar için iki seçenek var. Birinci yol, devlet 
ve patron destekli sendikacılığı terk edip gerçek sendikacılık 
yaparak büyümek. İkinci seçenek ise mevcut düzeni koruyarak 
bir süre sonra tamamen işlevsiz hale gelmek. 

Türk Metal 5 yıldızlı otelleri başta olmak üzere, malvarlığıyla 
da dikkat çekiyor. Ankara Büyük Anadolu Oteli, Didim Büyük 
Anadolu Resort Otel, Ereğli Büyük Anadolu Otel, Girne Büyük 
Anadolu Otel gibi otellerinin yanı sıra İstanbul, Eskişehir, İzmir, 
Ankara’da sosyal tesisleri ve misafirhaneleri var. Türk Metal, 
Türkiye’nin en büyük 100 büyük sanayi kuruluşunun 40’ında 
örgütlü. Mercedes Benz Türk AŞ, Ford Otosan, Bosch, Arçelik, 
BSH, Karsan, Renault, BMC, Tofaş, Türk Traktör, Delphi, Hema, 
MAN Türkiye AŞ, Erdemir bu işyerlerinden bazıları.

12 EYLÜL’ÜN SENDIKAL DÜZENI SÜRÜYOR 

Türkiye’de 12 Eylül Anayasası’yla oluşan sendika tekeli sürüyor.  
12 Eylül 1980 darbesinin ardından askeri yönetime destek 
veren Türk İş, karşılığını 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu ve 2822 
Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu ile almıştı. 
12 Eylül askeri yönetimi, bu iki kanunla sendikal alanı Türk İş’e 
göre dizayn etti. Yüzde 10 iş kolu barajı, üyelikte ve üyelik-
ten istifada noter şartı gibi maddelerle tam bir sendika tekeli 
oluşturuldu. Noter şartı nedeniyle 30 yıl boyunca sendikalar, 
gelirlerinin önemli bir kısmını üye kayıtlarında noter parası 
olarak harcadı. Her bir işçi için ortalama 200 TL noter parası 
ödenirken bu durum, yeni sendikaların kurulmasını engelle-
mekte önemli bir rol oynadı. 12 Eylül düzenlemesinin sendikal 
alanda dayattığı en temel maddelerden biri de yüzde 10 barajı 
oldu. Baraj nedeniyle yeni sendikaların kurulup büyümesi en-
gellendi. 30 yıl içinde Türkiye’yi yöneten hükümetlerin hiç biri, 
bu alandaki anti demokratik yasaları değiştirmedi. Türk İş’in 
başını çektiği mevcut sendikal yapı 
da asker sivil bütün hükümetlerle 
iyi geçinip yeni imtiyazlar elde etti. 
28 Şubat sürecinde post modern 
darbeye destek veren sendikalar, 
bu desteğin karşılığı aldılar. 1997 
yılında sessiz sedasız bir operasyonla 
mali açıdan devlet denetimi dışına 
çıkarıldılar. 

Hükümetlerin tanıdığı imtiyazlarla 
ayakta duran sendikalar, işçi kesimin-
den koptuğu için sürekli kan kaybet-
ti. Çalışan sayısı artarken sendikaların 
üye sayısı azaldı. Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı’nın verilerine 
göre, 1971 yılında Türkiye’de 2,1 mil-
yon sendikalı işçi varken bugünkü ra-
kam 1 milyon civarında. Bu süreçte 
işçi sayısı ise kat kat arttı. İşçi sayısı 
artarken sendikalı işçi sayısı sürekli 
azaldı. Sendikalar ancak ölüleri ve 
emeklileri üye yaparak yetki alabildi. 

Çalışma hayatının içinde bulunduğu büyük açmaz,  2012’de 
yeni Sendikalar Kanunu ile aşılmaya çalışıldı. Bu yasa ile yüzde 
10 barajı aşağı çekildi. Bu yapılırken mevcut sendikalar lehine 
bir düzenlemeye gidildi. Baraj, Ekonomik ve Sosyal Konseye 
üye konfederasyonlara (Türk İş, Hak İş, DİSK) bağlı işçi sendi-
kaları için 2016’ya kadar yüzde 1, Temmuz 2018’e kadar yüzde 
2, Temmuz 2018’den sonra ise yüzde 3 olarak uygulanacaktı. 
Herhangi bir konfederasyona üye olmayan bağımsız sendikalar 
için işkolu barajı, her zaman yüzde 3 olarak yasalaştı. Böylece 
2018’e kadar eşitsizlik olsa da bu tarihten itibaren bütün sendi-
kalar eşit şartlarda yarışacaktı. 

Ancak 2014’te çıkarına bir torba yasa ile Ekonomik ve Sosyal 
Konse’e üye sendikaların yeni bir tekel oluşturmasına imkan 
tanındı. Torbaya bir madde eklenerek, Ekonomik ve Sosyal 
Konsey’e üye sendikalar için baraj yüzde 1’e indi. Yeni kurulan, 
bağımsız veya bundan sonra kurulacak olan sendikalar ise 
yüzde 3 barajına tabi olacak. Yıllardır varlığını sürdüren bir 
sendika örneğin 100 bin üye ile toplu sözleşme imzalayacak-
ken aynı iş kolunda yeni kurulacak olan bir sendikanın 300 
bin üye kaydetmesi gerekecek. Pratikte bağımsız sendikaların 
yaşaması ve yeni sendikaların kurulması imkansızlaştırıldı. 
Türk İş, Hak İş ve DİSK’in sendika tekeli ise sürecek. Bu adım 
sendikal örgütlenmenin önünü kestiği gibi Anayasa’nın eşitlik 
ilkesine ve örgütlenme özgürlüğüne de aykırı. Yapılan bu son 
değişiklik, 12 Eylül’ün sendikal tekelini kırmaya dönük düzenini 
tersine çevirdi. 

Benzer bir tablo memur sendikacılığında yaşanıyor. Siyasi 
partilerin arka bahçesi durumundaki memur sendikaları iktida-
rın icraatlarının bir parçası.  AKP iktidarına yakınlığıyla bilinen 
Memur Sen ve bağlı sendikalar, kamudaki terfi ve atamalarda 
doğrudan söz sahibi.  Memur Sen’in üye sayısındaki artış da 
dikkat çekiyor. AKP’nin iktidar olduğu 2002 yılında 41 bin üyesi 
bulunan Memur Sen, 19 kat büyüyerek 770 bin üyeye ulaştı. 
Yetkili konfederasyon haline gelen Memur Sen, kamu çalışan-
larının iş güvencesinin yok edilmesine ise sessiz kaldı.  

Sonuç olarak, çalışma yaşamında işçi, memur ve emeklinin 
sesi olması gereken sendikalar, ‘al takke ver külah’ iktidarla 
rol paylaşıyor. Hükümetlerin desteği ile tekel olma özelliğini 
sürdüren mevcut sendikal aktörler, çalışanların aleyhine olan 
düzenlemelere sessiz kalıyorlar.  Korumasız durumdaki emekçi 
ise bedel ödemeye devam ediyor.  
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ABD ve AB ülkelerinin ambargo koyması ve petrol 
fiyatlarının çok hızlı şekilde düşmesi nedeniyle, Rus-
ya’da geçen yılın son çeyreğinde yaşanan ekonomik 
kriz, hem Rusya’yı hem de Türk ekonomisini olumsuz 

etkilemeye devam ediyor. Turizmde Rusya pazarına bağımlı 
olan Türkiye, yılın 5,5 aylık döneminde 
206 bin Rus turist kaybetti.

Türkiye’ye gelen Rus turistlerin 3’te 2’si 
Antalya’yı tercih ediyor. Antalya Kültür 
ve Turizm il Müdürlüğü’nden alınan 
bilgilere göre, 2014 yılında Antalya’ya 
toplam 12 milyon 498 bin 602 turist 
geldi. Ülkelere göre en fazla gelen turist 
sayısında Rusya, 3 milyon 489 bin 7 
turistle ile ilk sırada yer aldı.  2 milyon 987 bin 557 turist ile Al-
manlar ikinci, 548 bin 40 turist ile de Hollandalılar üçüncü oldu.

Geçen yıl Antalya’ya gelen Rus turist sayısı 2013’e göre, yüzde 
4,52 artış gösterdi. Geçen yıl Antalya’ya gelen turistler arasında 
Ruslar milliyetlere göre dağılımda yüzde 30,32, Almanlar yüzde 
25,94, Hollandalılar da yüzde 4,76 paya sahip oldu.

2015 KÖTÜ GIDIYOR

Geçen yılın son çeyreğinde, ABD ve AB’nin Rusya’ya ambargo 
koyması, petrol fiyatlarının çok hızlı düşüş göstermesi, Ukrayna 
ile savaşa girmesi gibi etkenlerle Rusya başta olmak üzere, 
Bağımsız Devlet Topluluğu ülkelerinde ekonomik krize yol açtı. 
Rusya’da yüksek oranlı devalüasyon sonucu Ruble, ABD Doları 
karşında çok büyük değer kaybetti. Öyle bir zaman oldu ki 1 

Dolar, 57 Rubleye kadar çıktı. Rus 
halkı çok fakirleşti. Böyle olunca 
Rus halkı da tatil yapmaktan ve 
çok acil olmadıkça da kişisel ihti-
yaçlarından vazgeçmek zorunda 
kaldı. 

2015’in 5,5 aylık döneminde (21 
Mayıs itibariyle)  Antalya’ya gelen 

turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine 255 bin civarında azal-
dı. Bunun yüzde 80’ini ise Ruslar oluşturdu. Bu dönemde 206 
bin Rus turist Antalya’da tatil yapmaktan vazgeçti.

Bu düşüşü gören turizm sektör temsilcileri, erken rezervasyon-
lardan da umduğunu bulamadı. Şimdi ‘’son dakika’’ turları bek-
lenmeye başladı ama Rusya’dan, BDT ülkeleri ile Avrupa’dan 
gelen rakamlar  pek iç açıcı görünmüyor.

RUSYA KRIZININ
TÜRKIYE’YE ETKILERI ARTIYOR…

ANTALYA’YA GELEN TURIST SAYI-
SINDA, YILIN 5,5 AYLIK DÖNEMINDE 
255 BIN DÜŞÜŞ YAŞANIRKEN, BUNUN 
YÜZDE 80’INI RUSLAR OLUŞTURDU.

RUSYA’DA YAŞANAN EKONOMİK KRİZ, HEM RUSLARI HEM DE TÜRKLERİ VURMAYA 
DEVAM EDİYOR. YÜKSEK DEVALÜASYON YAŞANAN RUSYA’DAN TÜRKİYE’YE 
GELEN TURİST SAYISI AZALIRKEN, SEKTÖRDEKİ HEM GECELEME, HEM DE OTEL 
FİYATLARINDAKİ HIZLI DÜŞÜŞ, TÜRK TURİZM GELİRLERİNDE ÖNEMLİ MİKTARLARDA 
DÜŞÜŞE VE ÜLKENİN CARİ AÇIĞININ BÜYÜMESİNE YOL AÇACAK. İSTİHDAMDA İSE 
YIL BOYU YÜZDE 7-8 DÜŞÜŞ YAŞANACAK.
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TURIZMDE 3’LÜ KISKAÇ

Avrupa ülkelerinde de yılın 5,5 aylık döneminde turist ra-
kamlarında düşüşler ortaya çıktı. Rusya ve Avrupa pazarında 
tüm umutlarını ‘’son dakika’’ya bağlayan turizmcilerde, ‘’3’lü 
Kıskaç’’ olarak nitelendirilen geceleme sürelerinin kısalması, 
oda fiyatlarının düşmesi ve turist sayısının azalması  endişeye 
yol açıyor.

Sektör temsilcileri, ‘’3’lü 
Kıskaç’’la birlikte ulaşım ve 
yiyecek, içecek sektörlerinin de 
büyük oranda olumsuz etkilene-
ceğini ve ekonomide ‘’Domi-
no’’ etkisi yapacağını, turizm 
gelirlerinde kimilerine göre 1,5-2 
milyar dolar, kimilerine göre de 
4 milyar doları aşan kayıp yaşa-
nacağını öngörüyor. Turizm gelirlerindeki kaybın da Türkiye’nin 
cari açığını büyüteceği öne sürülüyor.

EK ÖNLEMLER ALINMALI

Turizm sektör temsilcileri, bu tehlikeleri görerek, 2014 yılı-
nın son döneminden itibaren yeni turizm sezonu için önlem 
alınmasını istediler. Hükümet, bu çağrılara sessiz kalmadı ve 
turist getiren uçak şirketlerine destekler sağlandı. Ancak bu 
destekler yeterli görülmedi. Rusya’da ekonominin iyileşmesini 
bekleyen turizmciler umduklarını bulamayınca ek önlemler 
alınmasını istiyor.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, 
turizmde alınan destek önlemlerinin yetersiz kaldığını ve acilen 
ek önlemlerin alınması gerektiğini söyledi.

Rusya’daki ekonomik kriz nedeniyle Türkiye’ye gelecek olan 
Rus turist sayısında önemli düşüşler yaşandığını belirten Çetin,  
yıl sonu itibariyle, 
Türkiye’nin turizm 
gelirlerinde en az 
1-5-2 milyar dolar 
gelir kaybı olacağı-
nı iddia etti. ATSO 
Başkanı Çetin, 
şunları kaydetti.

‘’Turizm sezonu 
iyiye gitmiyor. 
Antalya’ya gelen 
turist sayısında, 
21 Mayıs itibariyle 
255 bin düşüş 
yaşandı. Bunun da 
yüzde 80’i Rusya 
pazarında. Turizmde maalesef Rusya kaynaklı kayıp devam edi-
yor. Bu kayıp sadece Antalya’nın kaybı değil, Türkiye genelinde 
de Rusya’daki gerileme benzer, hatta İspanya’da bile Rus turist 
sayısında gerileme aynı oranda. Hatta biraz farkla daha fazla… 
Rusya’ya aşırı bağımlılığımız fazla etkilenmemize neden oldu. 
Turizmde bu kayıp Antalya ekonomisinin küçülmesi anlamına 
gelmektedir, bu da her yerde kendisini hissettirmektedir. 21 
Mayıs itibariyle turizmde kaybımız sayı olarak 255 bin, oran 
olarak yüzde 11 düşüş görülmektedir.  255 bin kaybın 206 bini 
yani yüzde 80’i Rusya’dan kaynaklanmaktadır.’’

Turizmde tek sorunun Rusya pazarı olmadığını ifade eden Çe-
tin, ‘’ Almanya, Polonya dışındaki Avrupa ülkelerinde de iyi bir 
tablo görünmemektedir.  Hollanda, Avusturya, İsveç, Fransa, 
Danimarka, Norveç, Belçika, İsrail pazarlarında da düşüşler 
yaşıyoruz. İngiltere pazarı İspanya’da yüzde 10 artışta, ama 

bizde yüzde 5-6’lar düzeyinde düşüşte. Avrupa’da düşüşün 
nedenlerinin mutlaka sorgulanması gerekiyor. Turizmde alınan 
destek önlemleri yetersiz kaldığı, acilen ek önlemlerin alınması 
gerektiği görülmektedir. Ama bu tür güncel sorunlar seçim 
gündemi içinde kaybolmuş durumda. Kaybedilen her günün 
önemli olduğu bir ortamda seçimin bitmesini, Hükümetin 
kurulmasını, bu konuların gündeme alınmasını bekleyeceğiz.’’

MORAL BOZMAK YOK

Turizmde bu durumun yeni bir şey olma-
dığını anlatan Davut Çetin, aylardır tüm 
yetkilileri uyardıklarını kaydetti. Çetin, şöyle 
devam etti.

‘’Moral bozmamak gerekir, çünkü Hazi-
ran’dan itibaren son dakika satışlarıyla bir 
parça düzelme olabilir. Ayrıca bu durum 

birden bire sürpriz bir biçimde ortaya çıkmadı, aylardır bu 
konuda herkesi uyardık. Bu yıl böyle giderse turizmde 1.5-2 
milyar dolarlar düzeyinde bir kaybımız olacak. Her sektörde bir 
yıl bir daralma, küçülme olabilir, turizm sektörümüz güçlüdür 
ve bunu da atlatacaktır. ‘’

TÜROFED BAŞKANI OSMAN AYIK: “SIKINTI-
LAR 2015’LE SINIRLI KALMAYABILIR, DIKKATLI 
OLMALIYIZ”

Türkiye Otelciler federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu 
Başkanı Osman Ayık da 2015’te turizmde yaşanan sıkıntı-
ları değerlendirdi.  2015 turizm sezonunda daha fazla kayıp 
yaşamamaları için turizmcilerden dikkatli olmalarını isteyen ve 
uyarılarda bulunan Ayık, şunları kaydetti.

‘’Türkiye’nin dışında gelişen olaylar 2015 yaz sezonuna etkisi 
var. Korkumuz ve endişemiz bu sıkıntılar 2015 ile sınırlı kalma-

yabilir. Çünkü etrafımızda yaşanan olaylar bitmiyor. 
Ne zaman biteceği de belli değil. Ukrayna ile Rusya 
arasındaki gerilim sonuçlanmıyor, sonuçlanma-
yacak gibi de gözüküyor. Arap baharı bitmiş gibi 
görünüyor ama yansımaları devam edecek. Ülke-
mizin bulunduğu coğrafyadaki gelişmelerin hepsini 
düşündüğümüz zaman çok dikkatli olmamızı 
gerektiriyor. Yaşanan sıkıntı 2014’ün ortalarından 
itibaren başladı.  Çünkü Ukrayna’daki krizden 
dalgalanmalar meydana geldi. Bazı ülkelerin para 
birimlerinde inanılmaz devalüasyonlara neden 
oldu. İster istemez halkın alım gücü etkilendi. Bu 
ülkelerle iş yapan ülkelerinde ekonomik dengesi 
bozuldu. Bütün bunların sonucunda Türkiye’nin 
ana pazarı olan Avrupa ve onun çevresinde olan ül-
keler ile Rusya’yla bir anda sorun yaşayan ülke hali-
ne geldik. Şu anda da bunun zararını çekiyoruz.” 

ÇOK FAZLA FIYAT KIRILMAMALI

Osman Ayık, Rusya ve Avrupa pazarında yaşanan sıkıntılar ne-
deniyle endişeye kapılan otelcilerin zorunlu olarak fiyat kırdığını 
anımsatarak, şöyle devam etti.

‘’Çok aşırı derecede fiyat kırılmamalı. Elde ettiğimiz kazanımları 
bir anda yok etmemeliyiz. Fiyat kırılmaları, tavizleri bir yere ka-
dar olur. Fiyat dalgalanmalarını izin müsaade etmemek gerekir. 
Bunu yaptığımız takdirde geçmişten gelen birçok birikimleri-
miz yok olur ve bizi tekrar 5 yıl geriye götürür. Hükümet bazı 
şeyler yaptı ama bunu iki ayla sınırlamamak gerekiyor. Otel 
işletmelerine de destek verilmeli. İstihdamın üzerindeki yükler 
de hafifletilmeli. Böyle olursa sektörün varlığını ve devamlılığını 
sağlarız.’’

OSMAN AYIK
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AKTOB BAŞKANI YUSUF HACISÜLEYMAN

Akdeniz Turistik Otelciler Birliği (AKTOB) Başkanı ve Antalya 
Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Yusuf Hacısüleyman 
da, turizm sektörünün sezon öncesi yaşadığı kaygıların giderek 
arttığını söyledi.  Sektör olarak 
kaygıların azalmasını temenni et-
tiklerini ifade eden Hacısüleyman, 
şunları kaydetti.

‘’Şu anda kaygılarımız baştan iti-
baren ne düzeydeyse aynı düzeyini 
koruyor maalesef.  Biz arzu ederdik 
ki o kaygıların bir kısmı azalsın ve 
daha iyiye doğru bir gidiş olsun. 
Şu anda o kaygılar devam ediyor. 
Özellikle ana pazarımız olan Rus-
ya’daki azalış bu ilk dönemde bile 
oldukça fazla oldu. Bundan sonraki 
dönemde ne bekliyoruz? Haziran 
ayı belki bir miktar daha gösterge 
olabilir bizim için. Oradaki sayının düşüklüğü veya normalliği 
bize daha değişik fikirler verebilir. Ama şu anda zaten eksi 
200 bindeyiz. Yani bizim tahminimiz yılın tamamında yüzde 
30 civarında düşüş ön görüyorduk. Yani 1 milyon kişiye yakın 
bir Rus turistin eksilmesi yönündeydi. Dolayısıyla şu anda eksi 
200 bindeyiz. Bu 200 bin bile çok yüksek bir sayı. Kış aylarında 

zaten fazla gelen 
yoktu, ama, buna 
rağmen eksi 200 
bin olması o endi-
şelerimizi devam 
ettiriyor.’’

Gidip gördükleri 
Rusya’da gözlem-

lerini aktaran Yusuf Hacısüleyman, bu ülkede kemer sıkma 
politikalarının devam ettiğini vurguladı. Hacısüleyman, ‘’Rus-
ya’ya gittiğimizde kesinlikle şunu gözlemliyoruz. Orada kemer 
sıkma psikolojisi devam ediyor. Oldukça kuvvetli bir psikoloji 
bu. Dolayısıyla tüketici de gelir düzeyi bakımından azalmalara 
karşı harcamaları kısma yönünde bir reaksiyon var. Dolayısıyla 
Rusya pazarı böyle devam ediyor’’ dedi.

AVRUPA PAZARINDA DA DÜŞÜŞ VAR

AKTOB Başkanı Hacısüleyman, Avrupa pazarında bazı ülkeler-
de düşüşler yaşandığını söyledi. Hacısüleyman, şöyle devam 
etti.

‘’ Avrupa pazarındaki düşüşün ise Türkiye’nin ‘’İmaj’’ kaybın-
dan kaynaklandığını sanıyoruz. O da daha çok Türkiye’nin şu 
anda belki seçimden dolayı iç siyasete konu olan söylemlerin, 
dışarıda bir devlet politikasıymış gibi algılanmasından kaynak-
lanan bir imaj sorunumuz var. Onun için bütün siyasi kesim-
lerin söylemlerinde çok dikkatli olmaları gerekiyor. Artık kendi 
içimizde yaşayan bir ülke değiliz. Bütün Avrupa bizi izliyor. 
Sadece Avrupa değil, diğer komşu ülkeler de her yönüyle ne 

söyleniyor (Niyet ne acaba? Hangi parti bunu söylüyor ve ne-
den söylüyor) şeklinde bir takım güvensizlik duyguları oluyor. 
İmajla ilgili çok dikkat etmemiz gereken bir sürece girdik.‘’

ISTIHDAMDA YÜZDE 7-8 AZALMA VAR

Rusya’da yaşanan ekonomik 
kriz, Türkiye’de  özellikle An-
talya’daki otelleri de olumsuz 
etkiledi. Otellerin doluluk oran-
larının düşük kaldığını anlatan 
Hacısüleyman, ‘’İstihdamda, 
şu anda işletmelerimizde 
görebildiğimiz kadarıyla dolu-
luklardan dolayı kaynaklanan 
bir azalma söz konusu. İstih-
damda, yüzde 7-8 civarında 
bir azalma var. Bu inşallah 
daha fazla yükselmez. Çünkü 
gidişatın doluluk fayda-maliyet 

oranına göre artabilir de. Doluluklar iyi gitmez ise sezonu erken 
bitirme gibi bir takım davranış biçimlerini görebiliriz. Diyelim ki 
bir tesis 15 Kasım’da kapatıyorsa belki 31 Ekim’de kapatabilir. 
31 Ekimde kapatan belki yeterli misafir sayısı bulamazsa 15 
Ekim’de kapatabilir. Bir takım davranış zincirleri de gelişebilir. 
İnşallah böyle bir şey olmaz’’ diye konuştu.

‘’SON DAKIKA’’ BEKLENTISI

Turizm sektörünün özellikle Avrupa ve Rusya pazarında ‘’Son 
Dakika’’ turlarına odaklandığını vurgulayan AKTOB Başkanı 
Yusuf Hacısüleyman, 
sözlerini şöyle tamam-
ladı:

‘’Burada bu pozitif 
yönde değişme imkanı 
var mı? Her an olabilir. 
Dünya ekonomisi her 
zaman değişebiliyor. 
Çok kırılgan bir süreç.  
Açıkçası bütün yıla yayı-
lan bir projeksiyon yap-
mak istemiyoruz.  Belki 
bir ay sonra Rusya’ya 
ambargo kalkar, petrol 
fiyatları değişir, parite 
değişir, Rusya ekonomi-
si düzelir. 7 Haziran’da 
Türkiye’de seçimler var, 
siyasi ortamdaki ger-
ginlik azalabilir. Diyalog 
yolları daha fazla kullanılıyor olabilir. Dolayısıyla imaj problemi 
de belki bir miktar iyileşebilir. Haziran bize en doğru göstergeyi 
verecektir diye düşünüyorum. Turizm ekonomik bir sektördür. 
Şu anda turizm ekonomisi iyi gitmiyor. Doluluk olsa bile bunun 
ekonomisi iyiye doğru bir yansıma göstermiyor. Çünkü fiyatlar 

iyi değilse istediğiniz kadar dolu olun bu size veya ülkeye 
fazla bir gelir sağlamaz. Birçok etken var. Turizm sezonu 
boyunca biz burada ülkemizin gelir kaybı yüzde 30 bir 
gelir kaybı olur diye düşünmek lazım. Türkiye turizmden 
28 milyar dolar civarında bir turizm gelirinden bahsediyor. 
Bunun yüzde 30’unu düşünebiliriz. Yeni otellerin açılmasını 
ve otellerin doluduğu düşünün. Yeni otellerin açılması, yeni 
30 bin yatak kapasitesinin devreye girmesi ilave 1 milyon 
turist demek.‘’

ATSO BAŞKANI ÇETIN, BU DURUMUN 
TÜRKIYE’NIN TURIZM GELIRINDE 1,5-
2 MILYAR DOLAR ARASINDA DÜŞÜŞE 
YOL AÇACAĞINI BELIRTTI. 

TÜRK EKONOMISINDE ‘’DOMINO’’ ETKISI YARATACAĞI 
ENDIŞESI YAŞAYAN TURIZM SEKTÖR TEMSILCILERI, 
ALINAN ÖNLEMLERIN YETERSIZ KALDIĞINI VE BU 
KRIZIN ÖNÜMÜZDEKI 5-6 YILI OLUMSUZ ETKILEYE-
BILECEĞINI BELIRTIYOR.

YUSUF HACISÜLEYMAN
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CENK ESEN 

Türk ekonomisinde yakalanan güven ve istikrarın, aktif 
dış politikayla birleşmesi meyvelerini Türk Lirası (TL) ile 
dış ticarette verdi. Dış ticarette altın yıllarını yaşayan 
TL’nin ihracat ve ithalat içinden aldığı pay, yüzde 5’e 

dayandı. 

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Türkiye geçen yıl ger-
çekleştirdiği 400 milyar dolarlık dış ticaretin yüzde 4.79’unu, 
TL cinsinden yaptı. Dış ticarette tercih edilir para haline gelen 
Türk lirasıyla 2013 yılında  gerçekleştirilen 16 Milyar 751 mil-
yon 711 dolarlık dış ticaret, 2014 yılında yüzde 14.4’lük rekor 
artışla, 19 milyar 167 milyon 855’e yükseldi.  

12 YILDA, MILYON DOLARDAN MILYAR DOLARLARA… 

Türk Lirası’nın dış ticarette ödeme aracı olarak artan hızda 
kullanılması yıllar itibariyle incelendiğinde, son 12 yılda milyon 
dolardan milyar dolara ulaştı. Dış ticarette TL kullanımı 2002 
yılında 512 milyon 615 bin dolar iken, 2014 yılsonu itibariyle 
20 milyar dolar sınırına dayandı. Geçen yıl dış ticaretin yüzde 
57,2’si ABD doları, yüzde 35.6’ı euro, yüzde 4,8’sini TL, yüzde 
1,5’i sterlin ve yüzde 0.9’u diğer ülke para birimleri kullanılarak 
gerçekleştirildi. Geçen yıl Türkiye’nin dış ticaretinde yapılan her 
100 dolarlık ticaretin 5 dolarının, TL cinsinden yapılmasının ye-
rel paranın dış ticaretteki payını artacağına işaret ettiğini ifade 
eden analistler, özellikle son dönemde imzalanan ikili anlaşma-
ların bunu hızlandıracağını öngörüyor.

2014 yılında Türkiye’nin gerçekleştirdiği 242 milyar dolarlık 
ithalatın, 12 milyar 471 
milyon dolarlık kısmı 
TL cinsinden yapılır-
ken, 2013 yılına göre 
yüzde 9.5 oranında 
artış gözlendi. 2006 
yılında ithalatın 1,1 
milyarlık kısmı (yüzde 
0,76) yerel para kar-
şılığında yapılırken, 
her yıl ortalama yüzde 
40’lık artışla 2014 yılı 
itibariyle, 12,4 milyar 
dolara yükseldi. Aynı 
dönemde Türkiye, 
ihracatında da TL kul-
lanımını yıllar itibariyle 
arttırarak, payını yüzde 
0,94’ten yüzde 4.24 
düzeyine çıkarttı.

Türkiye’nin ikili ticarette Türk Lirası’nı kullanmak üzere girişimlerde bulunduğu bir diğer 
ülke ise Rusya. 

Rublede 2014 yılı içinde yaşanan değer kayıpları, Türkiye ile Rusya arasında artan ticari iliş-
kileri tehdit ediyor. İlişkilerin daha da geliştirilmesi içinse TL-Ruble ile dış ticaretin şart oldu-
ğu ifade ediliyor. İki ülke ticaretinde önde gelen sektörlerden hazır giyim sektörünün lider 
kuruluşu İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin (İHKİB) Başkanı Hik-
met Tanrıverdi, ruble ile ticaretin 2014 yılında 1 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini 
hatırlatarak, “Bu istediğimiz rakamlar değil. Burada devletimizin aktif rol alması lazım. Biz 
Rusya’da  30 milyar dolara yakın petrol ve petrol ürünleri alıyoruz. Bunun yüzde 10’unun 
ruble ile ödenmesini talep ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası da bu orandaki 
ruble için Türk firmalarına aylık sabit kur vermeli. Böylece ruble ile ihracat 3-4 milyar doları 
bulur. Burada, iki merkez bankasının elini taşın altına koyması lazım” diye konuştu.

TL-RUBLE TICARETI 100 MILYAR DOLARA TAŞIR

DIŞ TICARETIN YILDIZI, ‘’TL’’ 

TÜRK LİRASI, DIŞ TİCARETTE ALTIN YILLARINI YAŞIYOR. TÜRKİYE, GEÇEN YIL 
GERÇEKLEŞTİRDİĞİ 400 MİLYAR DOLARLIK DIŞ TİCARETİN YÜZDE 4.79’UNU, TL 
CİNSİNDEN YAPTI. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son Tahran 
ziyaretinde yaptığı İran ile Türkiye’nin ticarette yerel 
para birimlerini kullanma çağrısı, iki ülke arasında an-
laşmayla sonuçlandı. İran Türkiye Ortak Ticari Konsey 
İdari Şefi Jalal Ebrahimi, anlaşmayı doğrulayarak, ek 
önlemler üzerinde çalışıldığını belirtti. İran medyasında 
yer alan haberlere göre İran, Türkiye ile ticarette kendi 
para birimini kullanmak için gerekli hazırlıkları yürütü-
yor. Jalal Ebrahimi, Tahran ile Ankara’nın ticarette riyal 
ve Türk Lirası kullanma fikrinin Erdoğan’ın Tahran’a 
yaptığı son gezide oluştuğunu söyledi. 

Yerel para birimi ödeme mekanizmasının İran ile Tür-
kiye arasındaki ticareti kolaylaştıracağına dikkat çeken 
Ebrahimi, iki ülke arasındaki ticareti kolaylaştırmanın 
diğer bir yolu olarak ise takasa başlamayı düşündükle-
rinin bilgisini verdi. İran ile Rusya bir süre önce iki ülke 
arasındaki ticarette parayı kaldırdığını duyurmuştu. 
Rusya ve İran’ın başladığı ‘ürün karşılığı petrol’ işlemi, 
Rusya’nın, İran’dan alınan petrolün karşılığında bu 
ülkeye buğday, teknoloji ve inşaat malzemeleri verme-
sini öngörüyor.

IRAN ILE TICARETTE TL DÖNEMI

DIŞ TİCARETTE TERCİH EDİLİR PARA HALİNE GELEN TÜRK LİRASIYLA 2013 YILINDA  
GERÇEKLEŞTİRİLEN 16 MİLYAR 751 MİLYON DOLAR 711 DOLARLIK DIŞ TİCARET, 
2014 YILINDA YÜZDE 14.4’LÜK REKOR ARTIŞLA, 19 MİLYAR 167 MİLYON 855’E 
YÜKSELDİ.  

HABER ANALİZ
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ENERJI VE TABII KAYNAKLAR BA-
KANI TANER YILDIZ, EMD ÜYELE-
RINI KAYSERI’DE BIR ARAYA GELDI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, 
Ekonomi Muhabirleri Derneği’nin Kayseri’de 
düzenlediği toplantıda dernek üyeleriyle bir 
araya geldi. Üç dönem kuralı sebebiyle 7 
Haziran’da aday olamayan Yıldız, Bakanlık 
yaptığı dönemde Soma ve Ermenek facia-
larını başarısızlık olarak nitelendirdi. Yıldız, 
TANAP başta olmak üzere yürütülen büyük 
projeleri de bakanlığının en iyi uygulamaları 
olarak anlattı.

EMD ÜYELERI IRAN BÜYÜKELÇISI BIKDELI 
ILE BULUŞTU
İran Büyükelçisi Ali Reza Bikdeli, Ekonomi Muhabirleri 
Derneği (EMD) üyeleri ile bir araya geldiği sohbet top-
lantısında, Türkiye ile İran arasındaki doğalgazdaki fiyat 
pazarlığının sürecini anlattı. İki ülke arasındaki doğalgaz 
konusunda tahkimde ikinci aşamadaki kararın verilme-
diğini söyleyen Bikdeli, bu konunun ancak fiyat pazarlığı 
sonrasında gündeme geleceğini ifade etti.    İran 
Ankara Büyükelçisi Bikdeli, Türk şirketlere İran’a yatırım 
davetinde bulundu. Bikdeli, bir Türk şirketinin 1 milyar 
dolarlık karayolu yapım ihalesi aldığını bildirerek, “Bu 6 
şeritli bir yol. Tebriz ve Bazergan arasında. İran Yol Ba-
kanlığı da 10 milyar dolarlık ihaleleri ihale açmadan Türk 
şirketlerine verebileceğini söyledi. İran’a yatırım fırsatları 
hakkında oturum Berlin’de yapıldı, Viyana’da da yapı-
lacak. Türk şirketlere batılı şirketlerden geri kalmama 
adına davette bulunuyorum” açıklamasında bulundu. 

ASELSAN GENEL MÜDÜRÜ EMD 
ÜYELERIYLE BULUŞTU
ASELSAN Genel Müdürü Faik Eken, Eko-
nomi Muhabirleri Derneği (EMD) üyeleriyle  
Aselsan Radar ve Elektronik Harp Teknolo-
jileri Merkezi’nde buluştu. EMD üyelerine 
merkezi gezdiren Eken Savunma Sanayi 
Müsteşarlığı ile ortak yürüttükleri 4G Milli 
Baz İstasyonu Projesi ile ilgili bilgi verdi.  
Eken, ihalesinden 2.3 milyar euro gelir bek-
lenen 4G için yürüttükleri Milli Baz İstasyonu 
Projesi’nin yıl sonunda tamamlanacağını 
söyledi. Eken, Milli 4G Baz İstasyonu Projesi 
yürüttüklerini belirterek, cihazın donanımının 
sene ortasında hazır olacağını söyledi.
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