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BAŞYAZI

EKONOM 20 YAŞINDA...

Bir başarı öyküsüdür EKONOM. 20 yılı geride bırakan, içerdiği haberlerle gündeme 
damga vuran bir yayın olarak yer aldı. Üç aylık periyodlarla çıkan EKONOM, 1996 yılında 
sizlerle buluştu. Gücünü üyelerinden alan dergi, içeriği ile her zaman adından söz ettirdi. 

Zor bir iş yapmışız. Neden mi? Basın İlan Kurumu’na sırtımızı dayamadan, sadece dergi-
nin maliyetini karşılamak adına ilkelerimizden taviz vermeden, alınan reklamlarla bugün-
lere gelmişiz. İlk günkü heyecan hala tazeliğini koruyor. Yayın ilkeleri bizden önce nasılsa, 
emin olun bugün de öyle.. Ayrıca EKONOM, bugüne kadar ücretsiz dağıtımı yapılmış. 

Anlattıklarımız işin içinde olanlar iyi bilir, bir dernek için hiç kolay bir iş değil. Yazı yazan 
emekçilere az da olsa telif ödeyerek destek olmuşuz. Böylesi bir süreci bugünlere getiren 
ve bizlere emanet eden tüm başkan ve yayın yönetmenleri ile yazı kurullarına teşekkür 
ederiz.

EKONOM’İn yayıncılık heyecanı ilk günkü gibi devam etmektedir. İzninizle, 20 yılı doldura-
cak olan dergimizin bugünkü heyecanı ilk günkü sahip sıfatıyla Zülfikar Doğan yansıtmıştı. 
Bende 50.sayı ve 20.yılı geride bırakan derginin başyazısını, Zülfikar Doğan’ın 1996 yılında 
yayımlanan yazısına bırakmak istiyorum. 

“Sevgili Okurlar,

Elenizde tuttuğunuz dergi, hemen hepsini yakından tanıdığınız, her birisi kendi çalıştığı 
kurumda ekonomi gazeteciliği alanında iddalı, yetkin ve birikimli gazeteciler tarafından 
amatör bir ruhla, ancak profesyonel bir gazetecilik anlayışıyla hazırlandı.

Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) Genel Merkezi’nin kuruluşundan bu yana gündemin-
de sürekli olarak bir ekonomi yayını çıkarmak vardı. Nihayet bu amacımıza ulaştık. Emeği 
geçenlere, katkıda bulunanlara, çabasını ortaya koyanlara sonsuz teşekkürler. Ankara’daki 
Genel Merkezi, İstanbul Şubesi ve İzmir Temsilciliği ile Türkiye genelinde tüm ekonomi 
muhabirlerini, yazarlarını bünyesinde toplayan EMD 300’ü aşan üye sayısıyla ülkemizin 
gazetecilik meslek kuruluşları arasında saygın yerini giderek pekiştiriyor.

Türkiye’deki tüm ekonomi muhabirleri ve yazarlarının bu yayınında tanıdık pek çok ismi, 
yine yazar ya da yayın kurulu üyesi olarak göreceksiniz. kapsamlı araştırma dosyaları, eko-
nomi gazeteciliğinin etik ilkelerini öne çıkaran haber ve yazılarla her sayısı eminiz büyük 
tartışmalar yaratacak.

Geriye dönüp baktığımızda ülkemizde ekonomi gazeteciliğinin ve medyadaki ekonomi 
haberciliğinin ağırlığının sürekli arttığını gözlemek ve söylemek olanaklı. Ülkemiz ekono-
misindeki dinamik gelişmelere koşut olarak, bir dönem gazetelerin ancak dörtte bir sayfa 
ayırdıkları ekonomi haberleri, bugün bir gazete içinde tek başına 4-6 sayfayı dolduruyor. 
Öyle ki sadece ekonomi haberleriyle çıkan günlük gazeteler yıllardır yaşıyor. Bunun 
yanında, haftalık, aylık, 15 günlük ekonomi dergileri, bu alandaki gazeteciliğin geliştiğinin 
göstergesi. Ayrıca toplumumuzun ekonomi haberciliğine olan gereksiniminin ve talebini-
nin arttığının işaretleri.

İşte bütün bu yayınlarda, giderek görsel alanda TV’lerde ekonomi haberlerinin ve prog-
ramlarının ilgiyle izlendiği bir ortamda, sizlere bu haberleri, bilgileri ulaştıran gazetecileri, 
yazarları, yorumcuları bünyesinde toplayan EMD’nin etkinliği de üyelerinin niteliğine, bilgi, 
birikim ve deneyimlerini koşut olarak artıyor. 

Nihayet ekonomi yayıncılığı alanında kendi meslek ilkelerini ve etiğini ön planda tutan 
EMD, yimdi EKONOM ile yeni bir adım daha atıyor. Temel amacımız EKONOM ile atılan 
bu ilk adımı, yeni ve farklı sürekli yayınlarda çeşitlendirmek, giderek EMD’nin ve üyelerinin 
ekonomi gazeteciliği alanındaki yetkinliğini daha yaygın biçimde sizlere sunmak.

EMD’nin yayın çalışmaları daha da zenginleşerek sürecek. Bu ilk adımın heyecanına katı-
lan, destek veren herkese bir kez daha teşekkür ederiz. “ EKONOM, Haziran 1996, Sayı: 1 

Nice başarılı yayınlara…

Sevgiyle kalın,

Turgay Türker
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EKONOM Dergisi yaygın süreli bir yayındır. Ekonom Dergisi’nde yayımlanan haber, yazı, resim ve fotoğraflar izin alınmaksızın, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

EKONOM, basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
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EDİTÖRDEN

EKONOM 50. SAYISINI GERIDE BIRAKTI

Dile kolay… 50. sayımızı geride bırakıyoruz. Kimi zaman yoğun bir gündemde, sıkışık bir 
günde, kimi zaman da bayram, seyran telaşında çalışarak, dergimizin 50. sayısını yayımlıyo-
ruz.  Bugün 50. sayıyı yayımlıyorsak, bu birbirine güven duymuş, destek olmuş bir topluluğun 
yansımasıdır. Aslında bu sayıyı, ‘’50. Özel Sayı’’ olarak hazırlama fikrini de bu güven ve aidiyet 
duygusunun yansıması olarak görebiliriz.

Ekonom Dergisi’nin 50. sayısını, ‘’Özel Sayı’’ olarak hazırlama fikri, Taylan Erten, Vecdi Seviğ 
ve İsmet Hazardağlı’nın nazik uyarısı ile ortaya çıktı. Evet öylesine kendimizi kaptırmışız ki, 50. 
sayıya ulaşmışız ve 50. sayının ne denli önemli bir sayı olduğunu gözden kaçırmışız. İşte böyle 
bir dönemde, elinizde tuttuğunuz derginin içeriği, yayın kurulu ile biraraya gelen Erten, Seviğ 
ve Hazardağlı’nın ortak toplantısı sonucunda belirlendi. 

Ekonom’un 50. sayısında, dergimizin çıkış öyküsünü,  Ekonom’un şimdiye kadar yayımlanan 
sayılarında hangi haberlere, konulara yer verildiğini hatırlayalım istedik. Bu çerçevede, özel 
sayımızın kapak haberinde EMD Başkanı Turgay Türker,   Ekonom’un ilk gününden bugüne 
ulaşmasında katkıda bulunan arkadaşlarımızın kapak haberlerine yer verdi ve  Zülfikar Doğan 
ile yaptığı röportajla, ‘’Ekonom’un çıkış öyküsünü’’ bizlere aktardı. 

Türker, haberinde, EKONOM’un yazılı olmasa da ilk yayın gününden itibaren gelenek olarak 
süren ilkelerine de yer verirken, yazısında, ‘’EKONOM, EMD üyelerinin bağımsız bir platform 
olarak yazılarını paylaştıkları bir yayın olarak yoluna devam etmektedir. Yayın Kurulunda, 
gündeme bırakılan haberler özgür bir ortamda değerlendirilip ele alınmaktadır. Derneklerin zor 
ayakta kaldığı bir dönemde, 30 yılı geride bırakmaya hazırlanırken, bugün elinizde tuttuğunuz 
dergi de 50. sayısı ile yoluna özgür ve bağımsız olarak devam etmektedir’’ ifadelerini kullandı.

Vecdi Seviğ de 50. sayıda, ‘’Bürokratlar Ekonom Sayfalarında’’ başlıklı haberinde,  Ekonom’un 
ilk sayısından günümüze bürokrasi üzerine yazılmış yazılara yer verdi. Cahit Uyanık da yayın 
hayatının ilk sayılarından itibaren Ekonom’un gündeminde daima yer alan Türk bankacılık sek-
törünü ele aldığı haberinde, Ekonom’un geçmiş sayılarında yer alan haberlerden alıntılar yaptı 
ve 2015 itibariyle Türk bankacılık sektörünün ne durumda olduğunu ve bundan sonra nasıl ve 
hangi yönde bir gelişim gösterebileceğini irdeledi. 

Taylan Erten ise ‘’Ekonom’un Medya Yazıları’’ başlığıyla hazırladığı yazısında, ‘’Ekonom,  
yayım hayatının 20. yılında eriştiği 50 sayı boyunca, sahada ayak basmadık yer bırakmayan 
acar futbolcu gibi, basın (medya) sahasını eleştirel yazılarla didik didik etti!  Ekonomi Muha-
birleri Derneği’nin saygınlığına gazeteci sorumluluğunu katarak, mesleği “çuvaldızlamaktan” 
kaçınmadı’’ ifadelerini kullandı. Ali Doğanoğlu, 1998 yılında Ekonom’da dosya konusu yapılan 
Türkiye’de Denetim konusunda bir değerlendirme yazısı hazırlarken, İsa Yazar, Türkiye’nin ve 
Ekonom’un yıllar boyunca değişmeyen gündemi, ‘’çalışma hayatını’’ her yönüyle ele adı. 

Ekonom’un 50. Sayısında Hüseyin Tunçay ise ÖİB Başkanı Ahmet Aksu ile yaptığı röportajla, 
‘’Türkiye’de Özelleştirme Bitti Mi’’ başlığı altında, Türkiye’deki özelleştirmeleri masaya yatırdı. 
Cahit Uyanık, ‘’Türkiye’nin Kara Para İle İmtihanı 20 Yıldır Sürüyor’’ başlıklı haberinde, Türki-
ye’nin kara para ile verdiği mücadeleyi mercek altına aldı. Buket Güven haberinde, AB müza-
kerelerini konu alırken, Mustafa Seven ise haberinde dünya ve Türkiye’deki krizlere yer verdi. 

Türkiye’nin enerji politikalarını ele aldığı haberinde Ali Berat Meriç, Türkiye’nin bazı noktalarda 
artı konuma geçtiğini, bazı noktalardaysa daha çok yol alma ihtiyacında olduğunun altını çizdi. 

Mehmet Kaya ise Ekonom’un çeşitli sayılarında ele alınan ve hatta ilk sayısında kapak haber 
olarak ‘’Sosyal Güvenlik’’ konusunun seçildiğini hatırlatarak, haberinde sosyal güvenlik konu-
sunu ele aldı. Sultan Özer de haberinde tarım sektörünü her yönüyle masaya yatırırken, Banu 
Salman ise haberinde üst kurullara yer verdi. 

Yeni sayımızda buluşmak üzere…

Sevgiyle Kalın

Güliz Demircan Yücel
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TURGAY TÜRKER

Dergi yayınlanacak ama ticari bir anlayışla büyümeyecekti. 
Üyelerinin desteği, sağlanacak reklam desteği ile yayın ve 
dağıtımı gerçekleşecek ve yazı yazanlara da küçük de olsa telif 
desteği sağlanacaktı. Kolay bir iş değildi, hani atalarımız demiş 
ya; “terzi kendi söküğünü dikemez” diye. Bu atasözünü rafa 
astık dersek yerinde olur. İlk günkü gibi aynı heyecan ve mo-
ralle çıkan dergi, içerdiği konularla adından söz ettirmiş, alıntı 
haberlerle gazete ve dergi sayfalarını süslemiş.

Biz ilk derginin yolculuğuna başlamadan önce, bir teşekkürü 
ifade etmeliyiz. Bu teşekkür ilk sayısından bugüne kadar imza 
atmış her kesi kapsar. Ve başlayalım, EKONOM’un 1996 Hazi-
ran’ında ilk sayısıyla başlayan yolculuğuna… 

“Siyasi Kaos Ekonomiyi Vurur” başlığıyla üyelerinin ve kamu-
oyunun önüne çıkan EKONOM’un Genel Yayın Yönetmeni 
Mehmet Öngeoğlu, “Türkiye’de aylardır ciddi bir siyasi kaos 
yaşanıyor. Siyasi irade ve kararlılıktan yoksunluk, ekonominin 
ihtiyaçlarının karşılanmasını güçleştirdiği gibi, mekanizmanın 
işleyişinde aksamalara da neden oluyor” diyordu. 

Öngeoğlu; “Bizler üzerimize düşen görevler bulunduğunu, 
herkesin üzerine düşen görevi yerine getirdiği takdirde atılacak 
adımların daha sağlıklı olacağını düşünüyoruz. Bu düşünceden 
hareketle, yani ülkenin temel sorunlarına dikkat çekmek, so-
runların kaynağını ortaya koymak ve çözüm önerileri oluştur-
mak amacından hareketle, yeni bir çalışma başlattık. Ekonomi 
Muhabirleri Derneği olarak, elimizdeki sınırlı olanaklarla, 
yıllardır özlemini çektiğimiz bir yayın organına ‘EKONOM’a 
kavuştuk” diye yazıyordu. 

Dönemin EMD Başkanı ve dernek adına derginin imtiyaz sahibi 
Zülfikar Doğan, Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Öngeoğlu, 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Perin P. Pigey, Teknik Danışman M. 
Kemal Öke, Yayın Kurulu iseMehmet Öngeoğlu, Yaşar Bakan, 
Nursel Gürdilek ve Cahit Uyanık isimlerini içeriyordu.İzmir 
cad. 57/17 Kızılay adresinde hazırlanan dergi, uzun soluklu bir 
yolculuğun ilk adımlarını oluşturuyordu. 

EKONOM’un ikinci sayı hazırlıkları tamamlanmış ve Eylül 1996 
yılında “Bütçe: Aynı tas, Aynı Hamam Mı?” kapak haberiyle okuyu-
cunun karşısına çıkıyordu. Yayın Kurulu kadrosuna Hanife Şenyüz 
katılarak, derginin editöryal ekibinin güçlenmesine katkı sağlıyordu. 

EKONOM 50. SAYISINI GERIDE BIRAKTI
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Ekonomi Muhabirleri Derneği kurucu 
başkanı olan Özden Alpdağı, EKO-
NOM’un ikinci sayısında, derneğin 
kuruluş tarihçesini anlatırken, EKO-
NOM’un önemine ve ilkesel duruşuna 
vurgu yapıyordu.  “Meslek kuruluşları-
nın yayınları, çoğunlukla, yöneticilerinin 
reklamına yöneliktir ve bu nedenle de 
hiç okunmaz… Ancak, elinizdeki EKO-
NOM, bu zihniyeti tamamen yırtıp atan 
bir anlayışla çıkmakta. Birinci sayısını 
didik didik ettim, dernek yönetiminin 
reklamına ilişkin tek bir yazı, tek bir 
haber bulamadım… Ağır… İçerikli, 
içeriği ölçüsünde de basına malzeme 
olan araştırma ve haberler…” ifadele-
rini kullanıyordu.

EKONOM’un Aralık 1996 yılı 3. 
sayısında ise bu kez hem sahibi hem 
de Genel Yayın Yönetmeni sıfatıy-
la Zülfikar Doğan ile Sorumlu Yazı İşleri Müdürü 
ise Hanife Şenyüz olmuştu Bayrak yarışında Öngeoğlu ve 
Pigey sorumluluklarını devretmişlerdi. “Kara Para” kapağıyla 
çıkan EKONOM, içerdiği haber başlıkları ile bir kez daha ses 
getirecekti. Konuların işlenişi ve veriliş şekli EKONOM’a prestij 
kazandırıyordu.  

4.sayısı “Sermaye Piyasasında Medyan Savaşları” konu kapa-
ğıyla hazırlanan dergide EMD’nin 10 yıllık tarihi,döviz sorunu, 
istikrar önlemleri, darbeler ve IMF kapağa taşınan konular-
dı. Genel Yayın Yönetmeni olarak derginin içeriğini aktaran 
Zülfikar Doğan EKONOM için 1. yaş gününü kutladığını da 
makalesinde vurguluyordu. Ama daha da önemlisi EMD’nin 
10. yılını geride bıraktığı haberi dergi sayfasına taşınıyordu. 
Taylan Erten imzasıyla yayımlanan yazıda, derneğin 400 üyeye 
ulaşan sayısında başarının güven ve istikrardan geldiği dile 
getiriliyordu.

Taylan Erten, “1987-1997… Bu parantezdeki zaman EMD’nin 
10 yaşına bastığını anlatıyor. İğneyle kuyu kazar gibi var edil-
miş bir meslek örgütünün üyeleri olarak 1997’de bu kıvancı 

paylaşacak ve yaşayacağız” diyerek derneğe ilişkin görüşle-
rini aktarıyordu.

EKONOM, 
yıllar ve sayıları 
deviriyordu… Bu 
arada bayrak yarışı 
devam ediyor, yeni 
isimlerin yöneti-
me, yönetimdeki 
isimlerin başkan-
lığa taşındığı yıllar 
olarak geçiyordu. 
5. sayı “Siyaset Bü-
rokrasiye, Bürokrasi 
Siyasete Bulaşınca” 
kapağıyla okurlarla 
buluşuyordu. 6. Sayı 
1987-1997 “Enflas-
yon: Kaybolan 10 Yıl” 
kapak konusu ile oku-
yucularının karşısına 
çıkıyordu.

Artık EMD’nin çıkış tarihi belli olan 
bir dergisi vardı. EKONOM, etrafında 
birleşilen ve haber kalitesi ile farklılığı-
nı ortaya koyan bir yayıncılık anlayışıy-
la yayına hazırlanıyordu. Kurullardan, 
özelleştirmeye, işsizlikten, uluslararası 
tahkimden, Türk bankacılığının nereye 
gittiğine gibi ağır, objektif haber analiz-
lerinin yayınlandığı bir dergi oluyordu.

Reklam ve satış kaygısı olmadan, 
üyelerinin özgürce görüşlerini dile 
getiren EKONOM’un, yayın akışında da 
duraklamalar oldu. 3 ayda bir çıkan der-
gi, bazen iki aya bir indi. Başkanların her 
sayısında Türkiye’nin siyasi ve ekonomik 
gündemini değerlendirdikleri dergi, bir 
çıkışın, özgürlüğün ve ses vermenin 
adeta kürsüsü oldu.

Derginin ilk çıkış tarihinden bu yana telif 
ödeyen EKONOM, meslektaşları arasında 

kimisinin emeğini alarak, kimisinin de derneğe bağışladığı 
miktarlardan beslenerek ayakta kaldı. EKONOM’un yazılı 
olmasa da ilk yayın gününden itibaren gelenek olarak süren 
ilkeleri olmuştur. Yazılı olmayan ve tamamen kültüre dayanan 
bu akış, yönetimde yer alan isimlerin yazı yazması veya katkı 
sunması karşılı-
ğında herhangi 
bir telif ve hizmet 
ücreti almamasıyla 
sağlanmıştır. Kuru-
luş günündeki bu 
yaklaşım, bugün 
de hala uygulan-
maktadır.

EMD’nin böylesine 
güçlü bir yapı ile 
yoluna devam et-
mesi EKONOM’un 
bağımsızlığını ve 
gücünü de ortaya 
koymuştur. EKO-
NOM, bugün 50. 
sayısına ulaşmışsa, 
bunda Zülfikar 
Doğan, Mehmet 
Öngeoğlu, Hanife 
Şenyüz, Taylan 
Erten, Cahit Uyanık, 
Ali Bilge, Ali Ekber Doğanoğlu, Maruf Bozcugil, Ahmet Kıvanç, 
Aslı Işık, Özlem Doğaner, Murat Büke, Turgay Türker, Hülya 
Genç Sertkaya ve Güliz Demircan Yücel’in İmtiyaz sahibi ve 
Genel Yayın Yönetmeni sıfatları ile katkı sağlamaları ve sorum-
luluk almaları olmuştur. 

EKONOM, EMD üyelerinin bağımsız bir platform olarak yazıla-
rını paylaştıkları bir yayın olarak yoluna devam etmektedir. Ya-
yın Kurulu’nda, gündeme bırakılan haberler özgür bir ortamda 
değerlendirilip ele alınmaktadır. Derneklerin zor ayakta kaldığı 
bir dönemde 30 yılı geride bırakmaya hazırlanırken bugün eli-
nizde tuttuğunuz dergi 50. sayısı ile yoluna özgür ve bağımsız 
olarak devam etmektedir. 

KAPAK HABER
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1- EKONOM FIKRI NASIL DOĞDU?

Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) yönetimini üstlendik-
ten sonra, o dönemde benimle birlikte yönetimde yer alan 
arkadaşlarla ilk düşüncemiz derneğin kurumsallaşması, bir 
yerinin, dernek merkezinin olması, burada sürekli derneğin açık 
kalmasını sağlayacak bir yapılanmaya gidilmesiydi. İlk dernek 
kuruluşu düşüncesinden itibaren uzunca bir süre, yönetim 
kurulu toplantılarını sevgili Taylan Erten sayesinde, Dünya Ga-
zetesi Ankara bürosunda gerçekleştiriyorduk. Kendi aramızdaki 
espri “seyyar EMD” idi. Çünkü bir siyah bond çanta içinde 
derneğin mührü, üye defteri, yönetim kurulu karar defteri vb. 
dolaşıyordu. Tabii derneğin bir yerinin olabilmesi için, o yerin 
kirasını, giderlerini, telefon vb. karşılayacak bir gelirinin olması 
gerekiyordu. EMD’nin baştan, ilk kuruluş anından itibaren ku-
rucular olarak ve tüm üyelerimizin en öncelikli tavrı, mesleki ve 
etik ilkeler konusunda ödünsüz olmayı benimsemiş olmasıydı. 
Bu amaçla ilk olarak, “Türkiye Geleceğini Tartışıyor” isimli,  
röportajlardan oluşan kitabı EMD yayını olarak çıkarttık. Bu 
kitapta, yönetim kurulu olarak saptadığımız, o dönemin önde 
gelen siyasetçileri, işadamları, akademisyenleri ile söyleşiler 
yaptık. 

Örneğin Abdullah Gül, o dönemde siyasette yeni bir isimdi. 
Cem Boyner, Yeni Demokrasi Hareketi’ni (YDH) yeni kurmuştu. 
Seçilen isimler ve yapılan söyleşiler, beğeni topladı. Mehmet 
Öngeoğlu başta olmak üzere, Servet Yıldırım, Nesrin Hocaoğ-
lu’nun, Hanife Şenyüz ve Hatice Aydoğdu’nun rahmetli Yaşar 
Bakan’ın, kitaba çok emekleri geçmiştir. Rahmetli Mazhar 
Koçak ve yine rahmetli kardeşi, kitabın basımı, yayına hazırlan-
ması vb. süreçlerde bizlere çok destek oldular. Bu kitaba aldı-
ğımız kapak reklamlarıyla, EMD’nin ekonomik özgürlüğünün 
ve EKONOM’un temelini attık. O dönemde örneğin, bir kamu 
bankasının genel müdürü yönetim olarak bizlere, derneğe bir 
daire satın almayı önerdi. Ancak koşulları, dernek genel merke-
zinin kapısına bir plaket konularak, binanın o bankanın EMD’ye 
armağanı, bağışı olduğunun yazılmasıydı. Yönetim olarak hiç 
düşünmeden bu teklifi geri çevirdik. Sonrasında belirttiğim gibi 
EMD’nin özgür, kendi ayakları üzerinde durabilen, kimseye 
ödün vermeyen bir kurumsal yapı oluşturması için düzenli ve 
süreli bir yayın çıkartmaya karar verdik. 

Bu yayın, üç aylık periyotlarda çıkacak ve EMD’ye düzenli bir 
gelir sağlayarak güçlenmesine, ayakta kalmasına, yaşamasına 
olanak sağlayacaktı. Aynı zamanda işsiz arkadaşlarımıza, ya da 
katkı vermek isteyen meslektaşlarımıza da maddi anlamda ufak 
bir destek olacaktı. 

Daha ilk sayıdan itibaren, dergiye katkı veren, yazı, makale, 
analiz yazan üye arkadaşlarımıza telif ödenmesi kararını da 
aldık.    

2- DERGININ ISIM BABASI KIMDIR?

Hafızam beni yanıltmıyorsa, dergiye isim aradığımız yöne-
tim kurulu toplantısında tüm arkadaşlarımızın önerileri oldu. 
Hafızam beni yanıltıyorsa peşinen özür dilerim ama sanırım 
EKONOM ismi benim önerimdi ve kabul gördü. 

3- EKONOM’UN YAYIN KURULUNU OLUŞTURURKEN, 
YAYIN ILKELERINI NASIL BELIRLEDINIZ?

Mehmet Öngeoğlu’nun bu konudaki çabalarını, emeklerini 
ve katkılarını takdirle anmak gerek. Rahmetli Yaşar Bakan ve 
Servet Yıldırım da bu konuda çok ciddi özveride bulundular. 
Nesrin, Hatice, Vecdi, Taylan, Hanife, Maruf, Muzaffer, Orsoy, 
Çiğdem Toker, Perin Pigey, rahmetli Özden Alpdağ ve burada 
ismini saymadığım, çok sayıda arkadaşımız heyecanla yayın 
kurulunda görev aldılar, çalışmalara katıldılar, dergiye ve içeri-
ğine katkı verdiler. O dönemde genç arkadaşlarımızdan Cahit 
Uyanık’ı, Metin Türkyılmaz’ı da özellikle ilave etmek isterim. 

4- HABER KONULARINI DEĞERLENDIRIRKEN, ARA-
NIZDA TARTIŞMA ÇIKAR MIYDI?

Tabii ki, ancak bunlar içerikli tartışmalardı. Kapak konusunu ve 
yazacak arkadaşı belirlerken, uzun uzun tartışırdık. Ekonom üç 
aylık periyotlarda yayınlandığı için güncelliğini yitirmeyecek, 
okurlara bir bakış açısı kazandıracak, bilgilendirici konular 
bulmaya özen gösterdik. Örneğin “Sosyal Güvenlik S.O.S veri-
yor” kapağımızı hâlâ hatırlarım. Servet Yıldırım’ın o dönemde, 
ekonomik gündemin ilk sıralarına oturan kredi derecelendirme, 
reyting kuruluşlarıyla ilgili analitik yazısı ve daha pek çok özgün 
yazı, araştırma çok ses getirdi. Ekonom’u saygın ve farklı kıldı. 

ZÜLFİKAR DOĞAN’DAN EKONOM’UN ÇIKIŞ ÖYKÜSÜ…

1996

1999 2005

2001
HAZIRAN SAYI - 1

Gündemdeki Sorun 
Sosyal Güvenlik

ŞUBAT SAYI - 12,13

Uluslararası Tahkim:

“Karanlık” mı? 
“Aydınlık” mı?

OCAK SAYI - 26

AB ile Masaya Oturmaya 
Ne Kadar Hazırız

TEMMUZ SAYI - 18

Türk Bankacılığı 
Nereye Gidiyor
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Bu konuda emek veren tüm arkadaşlarımıza ve Ekonom’u biz-
den sonra da yaşatıp bugünlere getiren herkese şükranlarımı 
bu vesileyle iletmek isterim.

5- HABER DUYURUSUNA ÇIKTIĞINIZ DA ÜYELERIN 
ILGISI NASIL OLDU?

Çok yoğun bir ilgi oldu. Yazı ve konu önerileri, yağmur gibiydi. 
Bazen hangisini kapak yapacağımızı şaşırdığımız sayılar oldu. 
Ekonom’u biz yönetim olarak gündeme getirdik, hayata 
geçirdik ama asıl sahiplenen, onu farklı ve aranır, okunur kılan 
özverili EMD üyeleri oldu.

6- EKONOMI ILE ILGILI YAYINLAR VARKEN, EKONOM 
IÇIN NASIL BIR IDDIANIZ OLMUŞTU?

Bir kez EMD çok saygın bir mesleki örgütlenmeydi ve Eko-
nom’un kurumsal sahibiydi. Bu Ekonom’u diğer ekonomi 
yayınlarından farklı bir konuma getiriyordu. Ekonom, ticari 
amaçla çıkan bir yayın değildi. Tek hedefimiz, EMD’nin kendi 
ayakları üzerinde durması, hiçbir kişi ya da kuruma muhtaç 
olmadan bağımsız bir mesleki örgüt olarak varlığını sürdür-
mesiydi. O nedenle, Ekonom, bu hedefi realize ettikten sonra, 
geriye tamamıyla bir gazetecilik heyecanı kalıyordu. O da bize 
yetiyordu. Yazan arkadaşlarımız gönüllü ama sembolik de olsa 
bir telifle yazıyorlardı. Yani Ekonom’dan kimsenin bir menfaat 
beklentisi yoktu. Bu da dergiyi, derneği ve yayın çizgisini çok 
özgür kılıyordu.

7- ÜYELERIN SIZE DERGI ÇIKIŞI ILE ILGILI OLUMSUZ, 
OLUMLU TEPKILERI OLDU MU? OLDUYSA BIZIMLE 
PAYLAŞIR MISINIZ?

Açıkçası, olumsuz bir tepki anımsamıyorum. Ama olumlu 
tepkiler, destekler ve Ekonom’u daha iyi noktalara taşımak için 
öneriler çok fazlaydı. Derneğimizde herkes Ekonom’u sahiplen-
di. Pek çok dev medya grubunun ekonomi yayınları, ekonomi 
gazeteleri ve dergileri kapanırken, yayınlarına son verilirken, 
Ekonom’un bugünlere ulaşmış olması bile başlı başına bir 
başarı öyküsü değil mi? 

8- NEDEN ÜÇ AYDA BIR YAYINLANMASINA KARAR 
VERDINIZ?

Takdir edersiniz, bir dergiyi çıkartmak, yayına hazırlamak, içerik 
oluşturmak kolay değil. Kaldı ki, Ekonom’u hazırlayanların 
hepsi gazeteci, yazar, muhabir. Yani çalışmak zorunda olan, 
başka işleri, görevleri olan meslektaşlarımız. Özveriyle, kendi 
profesyonel zamanlarından ayırdıkları sürede, amatör bir ruh 
ve heyecanla Ekonom’a katkı vermeye çabaladılar.  Dolayısıyla 
aylık bir periyotta oldukça zorlanacağımızı, arkadaşlarımızın da 
bu konuda sıkılacağını, sıkıntı yaşayabileceklerini düşündük. 

9- EKONOM BUGÜN 50. SAYISINI HAZIRLIYOR. 
BIR STÖ OLARAK UZUN SOLUKLU OLMAK KOLAY 
DEĞILDIR. BUNU NASIL DEĞERLENDIRIYORSUNUZ?

Öncelikle bizim başlattığımız bu heyecanlı projeyi, EMD’nin 
giderek markası olan Ekonom’u bugünlere taşıyan, yaşatan, 
tüm EMD yönetimlerine teşekkür ediyorum. EMD’yi kurarken 
birlikte olduğumuz arkadaşlarımız ve bugünlere getiren sizler, 
EMD ve Ekonom ile gurur duymalıyız. EMD’de gerçekten 
diğer STÖ’lerden, meslek örgütlerinden farklı olarak şöyle bir 
yaklaşım gelişti; Örneğin pek çok meslek örgütünde, dernekte 
başkanlar neredeyse “ömür boyu” iken, EMD’de hep demok-
ratik bir çizgi, tatlı bir rekabet ve heyecanla bir şeyler yapmak, 
EMD’yi daha ileriye taşımak isteyen meslektaşlarımız var oldu. 
Başkanlar, yönetimler değişti, EMD hep ilerledi. Kendini yeni-
ledi. Yani EMD’de koltuk sevdalısı, koltuğa yapışan yönetim 
anlayışlarının olmamasının yanında, bu tarz düşünce ve yak-
laşımlar, EMD’nin kapısından bile giremedi. Bu gönüllü nöbet 
değişimleri, devir teslimler, birbirinden razı şekilde hizmeti 
sürdürme yaklaşımı, EMD’yi “mutlu” bir derneğe dönüştürdü. 
Yönetimiyle, üyeleriyle, çalışmalarıyla, ortaya koyduklarıyla 
mutlu ve herkesin hâlâ birbirinin yüzüne yıllardır aynı saygı ve 
sevgiyle bakabildiği kaç STÖ sayabilirsiniz Türkiye’de? EMD 
bunu başardığı için başarılı oldu, var oldu, bugünlere geldi. 
Elleriyle dünyaya getirip, büyüttüğü can verdiği Ekonom’u da 
çoğu yayın organına nasip olmayacak şekilde 50’inci sayısına 
ulaştırdı. Daha nice 50 sayılara! 

2006

2009

2014

2015

MART SAYI - 30

Sağlıkta Dönüşüm Ne 
Kadar Sağlıklı?

EYLÜL SAYI - 36,37

Yine Kriz Var !!!

NISAN SAYI - 44

Cari Açık Yumuşak mı, 
Yoksa Abartıyor Muyuz?

TEMMUZ SAYI - 49

Onlar Ortak,
Türkiye Pazar
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VECDİ SEVİĞ

Ekonom’un Eylül 1996’da yayımlanan 2. sayısında, Ha-
tice Aydoğdu, 24 Ocak 1980 kararlarının ardından eko-
nomik yapılanma ve bürokra-
si üzerindeki etkilerini “Alla 

Turca Serbest Piyasa Ekonomisi” 
başlıklı analizinde değerlendirdi. Eski 
Hazine Müsteşarı Mahfi Eğilmez 
ile eski Devlet Planlama Teşkilatı 
Müsteşarı Ali Tigrel’in anlatımlarıyla 
bütünleşen yazının vargısı, o tarih-
lerde Gazi Üniversitesi öğretim üyesi 
olan Prof. Dr. Oğuz Oyan ile yapılan 
görüşmenin başlığındaydı: “Kamu 
tüzel kişiliği parçalandı, bürokrat tipi 
değişti.”

Oyan’ın bu sözlerinin ayrıntılı 
değerlendirilmesine olanak da 
veren Ekonom’un 5. sayısı, “Siyaset 
Bürokrasiye, Bürokrasi Siyasete 
Bulaşınca” kapağıyla yayımlandı. 
1997 yılı Temmuz ayının ilk yarısında 
okurlarına ulaştığında altı yıl içinde kurulan yedinci hükümet 
göreve başlayalı henüz on beş gün olmamış, üst düzey bürok-
raside koltukta kalma ortalama süresi cumhuriyet döneminin 
en alt düzeylerine inmişti. 

Siyasi tarihe “28 Şubat Süreci” olarak geçecek olaylar henüz 
yaşanmış, “teknokrat” hükümet tartışmaları birçok kamu 
görevlisinin siyasete ilgisini yeniden körüklemişti. Ekonom’un 
Genel Yayın Yönetmeni Cahit Uyanık’ın 5. sayıdaki Editör’den 
köşesindeki ifadesiyle, “Kartvizitlerinde adeta görünmez mü-

rekkeple yazılmış ve ancak siyasi çalkantı 
dönemlerinde belirginleşen siyasi parti is-
minin iyice okunur hale geldiği dönemden” 
geçiliyordu. Yine Uyanık’ın sözcükleriyle, 
“Politikacıların cebinde reçete gibi bürokrat 
listeleri dolaştığı” günler yaşanıyordu.

Dosya konusunun tanıtımında da vurgu-
landığı gibi, “Türkiye artık her siyasi iktidar-
la birlikte oradan oraya savrulan bürokrasi 
manzaralarına alışmış”, “Bürokrasideki 
taşları yerinden sökemeyen hükümetler, 
beceriksizlikle ve korkaklıkla suçlanacak” 
hale gelmişti. “Gazete sayfaları arasında 
tek sütuna sıkışmış kalmış bürokrat ve 
politika ilişkisini” güncel boyutlarıyla Okan 
Müderrisoğlu, hukuksal ve tarihsel boyut-
larını Yaşar Bakan kaleme aldı, bürokrat 
politikacılarla görüşme görevini ise Şerife 
Üstüner yerine getirdi, böylece tarihe not 

düşecek biçimde bir kapak konusu ortaya çıktı.

Dosya yazılarında önce konunun tarihsel süreci anımsatılırken 
dönemsel saptamalara özetle şöyle yer verildi:

MESLEĞINI ANKARA’DA SÜRDÜREN EKONOMI MUHABIRLERININ HABER KAYNAKLARININ ILK SIRALARINDA 
BÜROKRATLAR GELIR. DEVLETIN EKONOMIYE EN YOĞUN MÜDAHALE ETTIĞI ÜLKELER SIRALAMASINDA BAŞLARDA YER 
ALAN TÜRKIYE’DE GAZETECILER IÇIN BÜROKRATLAR EN YAKIN “ÇALIŞMA ARKADAŞI” OLMAYA UZUN YILLAR DEVAM 
EDECEĞE BENZEMEKTEDIR.

EKONOM’DA, BÜROKRASININ ETKIN ADLARI, BAZEN GÖRÜŞLERIYLE, KIMI ZAMAN ÖNEMLI BIR KARARIN KAHRAMANI 
OLARAK YA DA ÖDÜNSÜZLÜĞÜN MAĞDURU, UZUN SOLUKLU GÖREVIN BAŞARI ÖYKÜSÜ OLARAK KENDILERINDEN SÖZ 
ETTIRDILER.  OLAYLAR ONLARIN DEMEÇLERI, GÖRÜŞLERI YARDIMIYLA DEĞERLENDIRILDI, ANILARI SAYFALARDA YER 
BULDU, ZAMAN ZAMAN DA AĞIR ELEŞTIRILERIN HEDEFI OLDULAR.

BÜROKRATLAR
 EKONOM SAYFALARINDA
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• “Batılılaşmayı temsil eden, devleti kuran, asker-sivil bürok-
rat kadro tek partili siyasi dönem boyunca etkili güç olma 
konumunu sürdürdü.”

• “1950’li yılların demokrasi rüzgârı içinde halk, tarım ve 
ticaret burjuvazisinin etkisinde kalarak hedef tahtasına 
bürokrasiyi yerleştirdi.”

• 1960 sonrası, “Büyük sanayi burjuvazisi Adalet Partisi 
etrafında örgütlenirken, Anadolu eşrafı din eksenli siyasi 
oluşumun merkezine oturdu. Bugüne (1997 yılı) kadar 
taşınan din motifiyle bezenen bürokrasinin temelleri 1970’li 
yıllarda atıldı ve sistemde için için yaşatıldı.”

• “Yeni bürokrasinin doğum yılı ise 1980’lerin 
ortasına rastladı.”

1990’LARDAN ÇIZGILER…

“Ekonomi yönetiminin en kritik mevkilerinde, ku-
rumda yetişen yetenekler yerine ‘vaziyete uyum 
sağlayan’, ‘keşfedilmeyi bekleyen’ tiplerin” yaygınlaşmasından 
yakınan Ekonom yazarları, eleştirel saptamalarını açık biçimde 
sergileme görevlerini şu ifadelerle yerine getirdiler:

“Bürokratik cesaret taşımadığı için aktif görevi sırasında 
yanlışa ‘dur’ diyemeyen bu tipler, çok defa tehditler savurdular, 
ancak açıklama cesareti gösteremediler. Çünkü ‘irrasyonel 
kararlara ortaklık’,  ‘menfaat temini’ tanımları içinde kendileri 
de bulundular.

“Bazıları bağlılıklarının ödülünü önce milletvekilli sonra bakan 
olarak aldılar.

“Bazıları milletvekilliği adaylığı beklediler, yüksek makamlardan 
ses çıkmayınca büyükelçilik payesiyle yurtdışına gitmeyi um-
dular. Umduklarını bulamadılar, özel sektöre yönetici oldular.

“Bazıları bulundukları görevde sonuna kadar çalıştılar, emeklilik 
arifesinde, ‘benim kimseyle siyasi gönül bağım yok’ dediler.

“Bazıları temiz bürokratik geçmişlerini siyasilerle mücadele 
ederek sürdürdüler, bürokratın bozuk para gibi harcanmayaca-
ğını gösterdiler.”

“Devlet memurları” ile “devrin memurları”nın karıştırılma-
ması gereğine işaret edilen yazıda, yapılan öneriler arasında 
günümüzde uygulaması da sorun yaratan kamu personeli 
alımlarının yıllık merkezi seçme sınavıyla gerçekleştirilmesi de 
bulunuyor. O tarihlerde, askeri personel ve yargı mensuplarının 

terfi ve liyakat sistemleri 
iyi örnekler arasında gös-
teriliyor. 

Yazıda ayrıca bürokratla-
rın, medya ile ilişkilerinin 
yeniden düzenlenmesin-
de ana kriterler olarak, 
“haber alma hakkı” ve 
“saydamlık” üzerinde de 
durulması isteğine yer 
veriliyor.

Derginin baskıya hazır-
landığı günlerde Mesut 
Yılmaz başkanlığında 
kurulan Anavatan Partisi, 
Demokratik Sol Parti ve 
Demokrat Türkiye Parti-
si’nin katıldığı koalisyon 
hükümetinde Maliye 
Bakanlığı görevini üstle-

nen Zekeriya Temizel, Ekonom’a Bakan olmadan önce verdiği 
demeçte, “Türkiye’de bürokrasiyi siyasete karşı koruyan ku-
rallar yok” saptamasında bulunuyor. Temizel, bakan olmadan 
kendisiyle yapılan görüşmede, daha önce uzun yıllar hizmet 
ettiği Maliye Bakanlığı’ndan örnekler verirken, “tamamen siyasi 
iktidarla değişecek olan vergi politikası” uygulayıcısı Gelirler 
Genel Müdürlüğü makamını  “siyasetçi ile birlikte çalışması 
gereken kadrolar” arasında sayıyor. Birlikte çalıştığı Gelirler 
Genel Müdürü, belki de bu sözlerin de etkisinde kalarak, ilk 
seçimde Temizel ile aynı partiden olamasa da koalisyon ortağı 
diğer bir partiden siyasete atılma girişiminde bulunuyor, ancak 
seçilemiyor.

Ekonom’un 5. sayısında soruları yanıtlayan bir başka siyasetçi 
de Başbakanlık Teftiş Kurulu başkanlarından, Doğruyol Partisi 
milletvekili Turhan Güven, “Bürokrasi hukuki olmayan tasarruf-
ta bulunduğu sürece Türkiye’nin sağlıklı demokratik düzenle-
meler yapmasının” mümkün olmadığını vurguluyor.

Ekonom okuyucusu, “Ticaret ve rekabet bürokrasiyi asit gibi 
eritiyor” başlığı altında konuya ilişkin görüşlerini açıklayan Doç. 
Dr. Birgül Ayman Güler’i on dört yıl sonra siyaset sahnesinde 
göreceğini bilmiyordu.

Konuya son noktayı koyan Yaşar Bakan imzalı yazı, “Bir partinin 
adamı iseniz rahatça genel müdür, müsteşar olabilirsiniz” diye 
başlıyor, “devlet iktidar partisi tarafından işgal edilmiş; devletin 
bürokratları gitmiş yerine iktidar partisinin bürokratları gelmiş-
tir” cümlesiyle devam ediyordu. 

18 YIL ÖNCESINDEN…

Aramızdan 1999 yılı sonunda ayrılan Yaşar Bakan’ın, 1980 
sonrası bürokratların atanma esasları ve özlük haklarında yapı-
lan değişiklikler hakkında verdiği ayrıntılı bilgilerin ve değer-
lendirmelerin vargıları, günümüzde de okununca çağrışımlar 
yaptırabilecek nitelikte:

“Türkiye yaklaşık 15 yıldır kötü bir ‘Başkanlık Sistemi’ prova-
sı yapıyor. Başbakan olan kişi bakanları, bürokratları ve tüm 
görevlileri tek 
başına belirliyor.

“Devleti ve ku-
ralları savunan-
lar ‘geçimsiz’ 
damgasını yi-
yerek görevden 
uzaklaştırılır 
oldu.

“Askeri dar-
belerden yakınanlar, sivil darbe tehlikesini göremiyor ya da 
görmek istemiyorlar. “

Yaşar Bakan, yazısını “Kurallarıyla bu kadar oynandığı ve 
kuralsızlığın egemen kılınmaya çalışıldığı bir ülkede başkanlık 
sisteminin diktatörlüğe yol açacak mayınlı bir tarla olduğu 
anlaşılamıyor” diye tamamlamıştı.

Ekonom’da, ilk sayısından günümüze bürokrasi üzerinde 
yazılmış yazılar azımsanmayacak sayıda. Diğer sayılardaki 
yazı ve görüşleri Yaşar Bakan’ın on sekiz yıl öncesinden kalan 
yukarıdaki saptamalarının ışığında değerlendirecek olanlar da 
Ekonom okurları.

EKONOM OKUYUCUSU, “TICARET VE 
REKABET BÜROKRASIYI ASIT GIBI 
ERITIYOR” BAŞLIĞI ALTINDA KONUYA 
ILIŞKIN GÖRÜŞLERINI AÇIKLAYAN 
DOÇ. DR. BIRGÜL AYMAN GÜLER’I ON 
DÖRT YIL SONRA SIYASET SAHNE-
SINDE GÖRECEĞINI BILMIYORDU.
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EMD üyeleri sektörün durumu, gidişatı ve geleceği ile 
ilgili yorumlar yaparken her zaman, konunun uzmanı 
akademisyenler ile sektörü yöneten isimlerden görüş 
almaya özen gösterdiler. Yazılı dokümanları okuyup in-

celedikten sonra, haberlerini veya ya-
zılarını herkesin kolayca anlayabileceği 
bir dille kaleme aldılar. 1994-2004 
yılları arasında Türkiye ekonomisi ve 
bankacılık sektöründe büyük çalkan-
tılar yaşanıp belli bir disiplin altına 
girilirken, çoğu mevzunun karanlık 
veya flu kaldığı ortamlarda; yapılan 
haberler, kaleme alınan yazılarla olup 
bitenin gerçek resmini ortaya koymayı 
başardılar. Şu günlerde sorunları asga-
riye inmiş bir şekilde tıkır tıkır işleyen, 
Türkiye’yi ekonomik kriz yaşamaktan 
koruyan güçlü ve tahkim edilmiş bir 
yapıya dönüşen bankacılık sektörünün 
yıllar boyu çektiği dönüşüm sancıları, 
EKONOM ve EMD üyeleri tarafından 
tarihe not düşüldü. 

HER AN YENI BIR KRIZ YAŞANABILECEK ORTAMDA 
SEKTÖRÜ KONUŞTULAR

Bundan 18 yıl önce EKONOM’un Mart-1997 tarihli 4’üncü 
sayısının 4-8’inci sayfaları arasındaki Mehmet ÖNGEOĞLU’nun 
Doç. Dr. Ahmet ERTUĞRUL ile yaptığı söyleşi, 1994 Ekono-

mik Krizinin üzerinden 
3 yıl geçtikten sonra 
yayınlanmıştı. Söyleşinin 
başlığı aynen şöyleydi: 
“Bankalar, 94 Krizinden 
Hala Kurtulamadı”… 
Söyleşinin geneline 
bakıldığında; sektörde 
her an yeni bir kriz 
yaşanabileceği ve bunun 
yaşanmaması için neler 
yapılabileceğinin yanı 
sıra sektörün geleceği-
nin nasıl şekillendirilmesi 
gerektiğinin özenle sor-
gulandığı görülüyor. Söz 
gelimi bankaların açık 
pozisyonları konusunda 

BANKACILIK SEKTÖRÜ  ARTIK 
 YENI UFUKLARA YELKEN AÇMALI
TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN IÇINDE BULUNDUĞU DURUM, YAŞADIĞI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ARAYIŞLARI YAYIN 
HAYATININ ILK SAYILARINDAN ITIBAREN EKONOM’UN GÜNDEMINDE HEP OLDU. GERIYE DÖNÜP BAKILDIĞINDA; EKONOMI 
HABERCILIĞI AÇISINDAN HAYLI TEKNIK BIR ALAN OLAN BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKI GELIŞMELERIN, EMD ÜYESI UZMAN 
MUHABIRLER TARAFINDAN, GAZETECILIK ILKELERINE UYULARAK, BÜYÜK BIR USTALIKLA TAKIP EDILDIĞI GÖRÜLÜYOR.
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ustaca yöneltilen soruya, 
Doç. Dr. Ertuğrul “1996’da 
döviz pozisyonlarıyla ilgili 
bir tebliğ yayınlandı. Bu 
tebliğde açık pozisyon olayı, 
bankaların sermaye tabanına 
endekslendi. Ama gerçekte 
nasıl ve ne derece sıkı takip 
ediliyor, bunu bilemiyorum” 
diye cevap veriyordu. Böyle-
ce bankaların sağlamlığı ile 
ilgili bakılan birkaç önemli 
kriterden biri olan açık po-
zisyon konusundaki boşluk 
ve denetimsizliğe vurgu 
yapılmaya çalışılıyordu. Açık 
pozisyon mevzusu, daha 
sonraki zaman diliminde ve 
2001 Mali ve Ekonomik Kri-
zinde bankaları en fazla zorla-
yan unsurlardan biriydi ve şu 
anda Bankacılık Düzenleme 
ve Denetleme Kurulu (BDDK) 
tarafından günü gününe 
ve birkaç açıdan özenle 
izleniyor.    

Doç. Dr. Ertuğrul, söyleşinin 
bir başka bölümünde ise 
“… Türkiye’de bankaların 
halen önemli ölçüde mali 

bünyeleri ile ilgili problemleri vardır ve bu sorunlar ciddiyetini 
korumaktadır. Krizlere karşı sistemin en büyük refleksi olarak, 
mali gücünün sağlam olması lazım. Oysa bu mali güç henüz 
uluslararası normlarda belirtilen noktalara gelebilmiş değil” 
diyerek, sektör için yapılması gerekeni ana hatlarıyla ortaya 
koyuyordu. Nitekim aradan 4 yıl geçtiğinde, bankaların mali 
bünyelerinin durumunu tüm açıklığı ile gösteren sermaye 
yeterlilik rasyosu da 2001 Mali ve Ekonomik Krizinde dikkatle 
takip etmeye başladığımız ve yine BDDK’nın üzerinde büyük 
önemle durduğu bir başka gösterge oldu. Doç. Dr. Ertuğrul’un 
Türk bankalarının gelecek dönemlerde giderek kitlelere açıla-
cağı ve sunduğu hizmetleri çeşitlendirmesi gerektiği yolundaki 
düşünceleri ise 2001 Krizinden 
çıkma emareleri belirir belirmez 
gerçek oldu. 

ZOR ZAMANINDA TÜRK 
BANKACILIĞINI ANALIZ 
ETMEYE ÇALIŞTIK  

Mehmet ÖNGEOĞLU’nun 
söyleşisinin de yayınlandığı 
1997 yılı, bankacılık sektö-
rünün nefes nefese kaldığı 
1994-1999 yılının neredeyse 
tam ortasındaydı. Öyle ki bu 
dönemde bankacılık sektörü 
ile ilgili yasal alt yapı zayıf-
lamış, sektör çok başlı bir 
yapı (Hazine Müsteşarlığı ile 
Merkez Bankası bünyesindeki 
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu) altında adeta yönetilemez hale 
gelmişti. Bu dönemde yani 5 yılda 11 bankaya el konulmuş 
veya iflas sürecine girmişti. 1999 yılında bankacılık sektörünün 
düzenlenmesi ve denetlenmesindeki bu parçalı yapının ortadan 
kaldırılması ve sektöre ilişkin tek bir bağımsız denetleyici ve 

düzenleyici kurumun kurulması kararlaştırıldı. Buradaki temel 
amaç, düzenleme ve denetimin etkinliğinin artırılması ve 
bağımsız bir karar alma mekanizmasının oluşturulmasıydı. Bu 
gelişmelerin sonucu olarak, 4389 sayılı Bankalar Kanunu ile 
Haziran 1999’da BDDK’nın kurulmasına karar verildi ve Ağus-
tos 2000’de faaliyetlerine başladı. 

Sektör, yıllardır yaşadığı başıboş ve denetimsiz ortamda büyük 
soygunlara da maruz kalmış, ‘banka hortumculuğu’ kavramı 
dünya literatürüne  armağan edilmişti. İlgili kurumun adından 
da anlaşılacağı gibi bankacılık sektörünün çok iyi düzenlenip, 
yapılan düzenlemelere uyulup uyulmadığının da çok iyi denet-
lenmesi hedefleniyordu.  BDDK’nın faaliyete geçmesinden 5-6 
ay sonra yaşanan ekonomik kriz ise belki de Türk  bankacılığı-
nın en sıkıntılı senesiydi. Mevcut yapısal sorunların yanı sıra 
fırlayan döviz kuru sebebiyle her açıdan büyük yaralar alınmıştı. 
Mali bünyeler zayıflamış, sermayeler erimiş, batık krediler 
tavanı delip çıkmış, döviz açık pozisyonları kontrol edilemez 
hale gelmişti. Üstelik sektörün içinde bulunduğu uluslararası 
camia yani Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS), dünyadaki 
tüm bankalara çeki düzen vermek için yeni koşullar belirlemeye 
başlamıştı. 

İşte böyle bir ortamın var olduğu 2001 yılında sektör EKO-
NOM’un gündemine iki defa girdi. EKONOM’un Mart-2001 
tarihli 17’inci sayısının 11-13’üncü sayfalarında yer alan yazı-
mın başlığı da o günlerin karamsar havasını yansıtır nitelikteydi: 
“Türk Bankalarının Geleceği Karanlık Mı?” Yazıda 2001 yılında 
sektörün kendi bünyesi ve globalleşmeden kaynaklı sorunlarla 
boğuştuğu ifade edilerek,  gelecek 10 yılda sektörün ulusla-
rarası rekabete açılacağı anlatılıyordu. Yazıda BDDK’nın Türk 
bankacılığının geleceğinin nasıl olması gerektiğine  yönelik bir 
çalışma hazırlamakta olduğu bildirilerek, sektörü yabancıları ele 

geçirmesi ihtimali dikkate alınarak- 
bankalarımızın ulusal kimliğinin korun-
ması gerektiği vurgulanıyordu. Ayrıca 
bankaların kamuyu finanse eden bir 
yapıdan çıkarılıp asli fonksiyonuna 
yani ekonominin üretim cephesini 
finanse etmeye yönelmesi gerektiği 
belirtiliyordu. Yazıda BIS’in hazırlık-
larına giriştiği Sermaye Uzlaşısı adlı 
yeni uluslararası kriterler ayrıntısıyla 
anlatılıyor ve 8 Şubat 2001 tarihinde 
(2001 Ekonomik Krizinin başlamasın-
da 11 gün öncesi) BDDK’nın yayınla-
dığı “Bankaların İç Denetim ve Risk 
Sistemleri Hakkındaki Yönetmelik”in 
bu açıdan iyi bir hazırlık olduğuna atıf 
yapılıyordu. 

YAZDIKLARIMIZIN MÜREKKEBI KURUMADAN 5 
BANKAYA EL KONULDU

BDDK kurulduktan sonra 6 ay içinde, yani EKONOM’daki ilk 
yazımın yayınlandığı tarih olan Mart 2001’e kadar 5 bankaya 
daha el konuldu. İzleyen haftalarda sektördeki olumsuzluklar 
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sürdü ve BDDK yaptığı denetimlerle yeni 
bilgilere ulaştı. Başka hangi bankalara el 
konulacağı konusundaki dedikoduların 
ayyuka çıktığı sırada, sektörü geniş bir şe-
kilde mercek altına alıp kapak konusu ola-
rak işlemeye karar verdik. Bu görevi ben 
üstlendim. EKONOM’un 18’inci sayısında 
herkesin kafasındaki “Türk bankacılığı 
nereye gidiyor?” sorusunu kapak cümlesi 
olarak belirleyip, sektörün en önemli 
ismi olan dönemin BDDK Başkanı Engin 
AKÇAKOCA’ya yönelttim. Akçakoca, 
26-28’inci sayfalar arasındaki söyleşide, 
sektörün en önemli 5 sorununu “Makro 
ekonomik istikrarsızlık, özkaynak yetersiz-
liği, risk algılama ve yönetim sistemlerinin 
gelişmemiş olması, kamu ve TMSF’nin 
elindeki bankaların sistem üzerinde 
yarattığı bozucu etki ile diğer etmenler (4 
adet)” olarak sıraladı. Akçakoca, sektörde 
4-5 yıl sonra 5-6 büyük banka kalacağını 
düşündüğünü ifade ederek teknik olarak 
‘konsolidasyon’, halk arasındaki deyimle 
‘el koyma’ işlemlerini sürdüreceklerinin 
sinyalini vermiş oldu.

Türk bankacılığının nereye doğru gittiğini araştırdığım kapakta, 
gerçekte ne olup bittiğini, teknik ayrıntılara dalmadan, pratik 

örneklerle anlatabi-
len Doç. Dr. Ömer 
Faruk ÇOLAK’la 
yaptığım söyleşi-
den çıkan başlık ise 
manidardı: “(Sek-
törde) Patlayacak 
birkaç dinamit daha 
var”… Doç. Dr. 
Çolak, 32-34’üncü 
sayfalar arasındaki 
söyleşimizde “BD-
DK’nın kurulduğu 
1999’a kadar ban-
kalar kötü çalışırken 
Hazine bunların 
hepsinden haber-
dardı. Bir bankanın 
kötü çalıştığını bile 
bile bunu göz ardı 
ediyorsam, suç 
ortaklarından biri 
benim. Eğer bunlar 
yapılmasaydı Fon 
bankalarına 22 mil-
yar dolar aktarmaz-
dık. Bunu yaptık ve 
elimizde şimdi pat-
lamış bir dinamit 
var. Ben sanıyorum 
ki patlayacak birkaç 
dinamit daha var” 
diyerek, sektörde-
ki ‘kanlı’ sürecin 
devam ederek yeni 
el koyma olayları 
yaşanacağına 
işaret ediyordu. 
Dergimiz yayınlanır 

yayınlanmaz, gazeteler “dinamit” 
sözcüğünün geçtiği röportajdan 
geniş alıntılar yaptılar. Nitekim, daha 
EKONOM’un mürekkebi kurumadan 
BDDK, 9 Temmuz 2001 tarihinde 5 
bankaya daha el koydu. 

Kapağımızın üçüncü konuğu ise 
Prof. Dr. Nahit TÖRE idi. Avrupa 
Birliği konusunda geniş bir bilgi 
birikimi ve deneyime sahip olan 
Prof. Dr. Töre, 28-31’inci sayfalardaki 
söyleşide Türkiye’nin AB bankacılı-
ğına uyum sağlamak için yapması 
gerekenleri sıraladıktan sonra 
“Bankacılık sektörümüz ciddi hasta. 
Bu hasta sektörle Türk ekonomisini, 
özellikle reel sektörü bir yerden bir 
yere götürmek mümkün değil. İşe 
bankalarımızdan başlamak mecburi-
yetindeyiz” diyordu. Prof. Dr. Töre’nin 
sektöre yönelik “ciddi hasta” teşhisi 
de günlük gazetelerde alıntı yapılmış 
ve ikinci defa haber olmuştu. EKO-
NOM böylece bir kez daha, gazeteci-

liğin “tarihe not düşmek” olarak tarif edilen temel işlevlerinden 
birine aracılık etmemizi sağlamıştı. 

HEPIMIZE ÇIKAN 67,5 MILYAR DOLARLIK FATURA VE 
AB ILE REKABET ENDIŞESI 

10 yılda 2 büyük ve çok sayıda küçük kriz geçiren bankacılık 
sektörü Ağustos 2004 tarihinde  EKONOM’un 25’inci sayısın-
da bir defa daha kapak konusu olarak seçiliyordu. Sektörde en 
son el koyma işlemi 2 yıl önce yapılmıştı ve düzenlemeler üze-
rinde yoğunlaşılmıştı. “Bankalar AB’ye koşuyor: Ama ne kadar 
hızlı?” başlığı kullanılan kapakta, sektörün doğrultusunun belli 
olduğu ancak gidişatın hızı konusundaki tereddütler anlatıl-
maya çalışılıyordu. Kapak dosyası, üyemiz Ahmet KIVANÇ’ın 
“Türk bankacılığı AB’ye hazır mı?” başlıklı 10-15’inci sayfalar 
arasındaki yazısı ile açılıyordu. Yazıda Türk ve AB bankaları en 
temel rakamsal göstergelerle kıyaslanarak, aradaki büyük farka 
dikkat çekiliyor ve bunun sebepleri araştırıldığında 1994-2004 
yılları arasındaki kötü dönemin devlete ve dolayısıyla vatanda-
şa 67,5 milyar dolar-
lık fatura çıkardığına, 
TBMM’ye sunulan 
raporlara dayanarak 
vurgu yapılıyordu. 
Yazıda iyice olgun-
laşan ve dünyadaki 
tüm bankaları 
bağlayacak olan 
Basel-II Kriterlerinin 
Türk bankalarını 
zorlayacak diğer 
unsur olduğu ifade 
ediliyordu. 

Üyelerimizden 
Harun GÜREK ise o 
günlerde gün-
demde olan Kredi 
Kuruluşları Yasa 
Tasarısı taslağını 
eleştirerek “Ban-
kalara ‘BigBrother’ 
Yasası” başlığını 
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kullandığı 18-22’inci sayfalar 
arasındaki yazısında 200 
maddelik tasarının Ba-
sel-II’ye uyum gerekçesiyle 
aşırı gözetimci ve denet-
lemeci unsurlar içerdiğini 
ifade ediyordu. Gürek’in 
yazısından yasa taslağında 
bankalarla ilgili yapılacak 
haberlerde de sıkı denetim 
ve yaptırımlar getirileceği 
anlaşılıyordu. Daha sonraki 
gelişmelere baktığımızda, 
yasanın isminin Bankacılık 
Kanunu olarak değiştirilme-
sine rağmen, içeriğinin çok 
az daraltılarak 171’i asıl, 31’i 
geçici maddeden oluşacak 
şekilde 2005 yılı sonunda 
çıkarıldığı gördük.  

Kapağın 30-31’inci sayfala-
rında Devlet Bakanı Ali BA-
BACAN ile yapılan söyleşiye 
yer veriliyordu. Babacan, 
kendisine yöneltilen “Banka-
cılık sektörü hastalıklardan 
kurtulabildi mi?” sorusuna 
yapılan çalışmaları uzun uzun anlatarak cevap veriyor ve satır 
aralarında “Sektör henüz hastalıklardan kurtulamadı ama umut 
var” demeye getiriyordu. Babacan, AB bankaları ile rekabet 
edilip edilemeyeceğine yönelik soruyu ise “Mevcut Bankacılık 
Yasamızı kapsamlı şekilde gözden geçiriyoruz. Değişiklik yapıp 
uyguladığımızda rekabet edebileceğiz” diyordu. BDDK Başkanı 
Tevfik BİLGİN ise 34-39’uncu sayfalar arasındaki söyleşisin-
de sektördeki sermaye yapısının giderek güçlendiğini ifade 
ederek, “Sektörde yeni bir kırılganlık yaşanabilir mi?” soru-
suna hayır diyemiyor ve “kırılganlığın azaldığını” belirtmekle 
yetiniyordu. Sektörün henüz AB ile rekabet edebilir durumda 
olmadığını kabul eden Bilgin, rakamlar vererek karşılaştırma 
yapıyor ve Kredi Kuruluşları Kanun Tasarısı taslağına gönder-
mede bulunuyordu. 

Gazeteci ve öğretim görevlisi dostumuz Metin AKSOY’un 
23-29’uncu sayfalar arasındaki “Holdinglerin Bankamedyası”, 
Ziraat Bankası Eski Genel Müdürlerinden Osman TUNABOY-
LU’nun 32’inci sayfadaki “Bankalar Yasasına doymuyoruz” ve 
Dr. Gülseren ADAKLI’nın 33’üncü sayfadaki “Türk sermayesi-
nin uğursuz evliliği: Banka ve Medya” adlı yazıları da meselenin 
tüm boyutlarıyla ele alınmasını sağlıyordu. 

SEKTÖRÜN AKTIF BÜYÜKLÜĞÜ, GSYH’NIN 2-2,5 
KATINA YÜKSELMELI

Peki Türk bankacılık sektörü 2015 yılı itibarıyla ne durumda ve 
bundan sonra nasıl ve hangi yönde bir gelişim gösterebilir? 
Bankacılık sektörü 2005-2006 yıllarında tamamladığı dönüşüm 
sürecini 2008’de başlayan ve halen devam eden küresel mali 
ve ekonomik krizde test etme imkanı buldu. Bu süreçte zayıf-
lamak bir yana sektörün aktif büyüklüğünün GSYH’ye oranı 
2013 yılında ilk kez yüzde 100’ü geçerek yüzde 111 olarak 
gerçekleşti. Bu oran, Haziran 2015 itibarıyla ise yüzde 119 
düzeyinde bulunuyor. 

Sektörün tam verimle çalışması ve tüm ekonomik üretim 
faaliyetlerini kavrayabilmesi için bu oranın yüzde 200-250 
arasında bir rakama oturması gerekiyor. Yani bankacılık sektörü 
aktiflerinin GSYH’nın 2-2,5 katına çıktığını görmeliyiz ve bu du-

rumda önümüzde daha alınması 
gereken hayli yol bulunuyor. Tür-
kiye’de bankacılar ‘daha bankacı’, 
girişimciler ise ‘daha girişimci’ 
olmalı. Bankacıların daha fazla kar 
sağlayabileceği büyük projeleri 
fonlaması, girişimcilerin de daha 
güçlü projelerle ortaya çıkması 
gerekiyor.  

BDDK’nın bundan sonra izleye-
ceği yol haritasının ne olacağı ise 
henüz açıklanmayan “2016-2018 
Dördüncü Stratejik Plan” ile belli 
olacak. Bu planda uyum çalışma-
ları 2013 yılında başlayan ve 2019 
yılında sonuçlandırılması gereken 
Basel-III Süreci için yapılacakların 
ayrıntılarıyla belirlenmesi bekleni-
yor.  Basel-III’te yaşanan küresel 
kriz deneyimleri ışığında, bankacı-
lık sektöründe kırılganlığın azaltıl-
ması ve uluslararası bir likidite riski 
ölçüm ve izleme mekanizmasının 
oluşturulması öngörülüyor. Tabii 
ki Türk bankacılık sektörünün de 
buna nasıl ayak uyduracağı merak 
ediliyor.

Bankacılık sektörü yeniden yapılanma sürecinde her gün sek-
törel verilerini açıklayabilecek kadar şeffaflaştı. Bu alanda bir 
sorun kalmamış gibi görünüyor. Sektörün kitleselleşerek kişisel 
bankacılık hizmetleri açısından çok geliştiği ve bu alandan 
ciddi bir faiz ve komisyon geliri elde ettiği artık biliniyor. Ancak 
sektörün bu yolla daha ileriye gidebilmesi de mümkün gö-
rünmüyor. Uzun lafın kısası: Büyümesini sürdürmek istiyorsa, 
bankacılık sektörümüzün önümüzdeki yıllarda yeni ufuklara 
yelken açması gerekiyor.



16 | EKONOM 2015

TAYLAN ERTEN

Bu yazıların her biri, değerli meslektaşım Ragıp Duran’ın 
ifadesiyle “... artık eleştiriyle düzelme şansı kalmamış  
medyanın”  kişisel ve kurumsal  kokuşmuşluğuna 
rağmen, Ekonom sayfalarında zapta geçirilen “umut “ 

kayıtlarıdır. 

İlk sayının ilk “medya”  yazısı “Ekonomi Basınında Olgunlaş-
ma Sorunu” başlığını taşıyor. 
Taylan Erten, mesleki birikim 
seviyesinin yükseltilerek 
yaygınlaştırılması gereğini vur-
guluyor. 1990’lı yıllarda ekono-
mi basınında baş gösteren 
“kapsama alanı kısırlığına” ve  
“Türkiye’nin üretici güçlerini 
bütün sorunlarıyla kucaklaya-
cak bir bakış açısı eksikliğine” 
dikkat çekiyor: Ekonomi basını 
ekonominin elit tabakasının 
sesi olma tehlikesiyle karşı 
karşıyadır.

2. sayıda Necati Doğru’nun 
“Ekonomi Basını Yeni Bir 
Dönemeçte” başlıklı yazısı var 
ki bugünlerin gerçeğini o gün-
lerde fotoğraflıyor: Ekonomi 
basını muhabiri ve yazarıyla 
niteliksel gelişme içinde 
gazetelere ve tirajlara değer 
katmaktadır. Ama, kurumsal 
yapılanmada patronlar ve 
genel yayın yönetmenleri bu 

gelişmeyi önemsememiş; ekonomi sayfalarında gerçeğin gö-
rünen kadar görünmeyen yüzünü de görmeye çalışan “atılımı” 
boğmuşlardır.

Bu sayı “medya” yazıları yönünden zengindir: “Ekonomi 
Basınının Gafları”nda Alaattin Aktaş, veri değerlendirme 
yanlışlarını, kaynaklardan alınan bilgilerin irdelenmeden doğru 
kabul edilmesini eleştirirken; Cahit Uyanık  “Ekonomi Dergici-
liği ‘Fırsat Kapakları’ Kısır Döngüsünde” başlıklı yazısında, bu 
kesimin  içerik sorunlarını inceliyor.

4. sayıda, gazete ve televizyon sahibi medya 
gruplarının Radyo Televizyon Üst Kuru-
lu kararlarının rekabet silahı olarak nasıl 
kullandıklarını okuyorsunuz. Nergis Akıncı, 
bu makalesinde ayrıca medya sahipliğinin 
“haber olgusu” üzerinde elde ettiği denetim 
gücünün yol açtığı bir sorunu tartışıyor: ”Ba-
sın özgürlüğü kavramı, patronun çıkarları 
için basın özgürlüğü kavramına dönüşmek-
te”dir!

Hazırlanma öyküsüyle birlikte EMD Etik 
İlkeleri’nin açıklandığı 8. Sayı, bu yönüyle 
ayrı bir arşiv değeri taşırken, Nesrin Hoca-
oğlu “Ekonomi Basını ve Sermaye Piyasası 
İlişkileri” konulu yazısında, düzenleyici öl-
çütlerin yokluğuna dikkat çekiyor. Ekonomi 
basınında borsa haberi yaparken portföy 
yöneten gazeteci tipi türemiştir. Sorun 
ciddidir; nitekim hazırlık aşamasında ayrıntılı 
tartışılmış, SPK uzmanlarından bilgi alınmış 
ve yasaklayıcı ilke oluşturulmuştur.

Umur Talu  aynı sayıda ekonomi gazeteciliği 
ve gazetecisinin mesleği ne  tür baskılar 

EKONOM’UN MEDYA YAZILARI
EKONOM,  YAYIM HAYATININ 20. YILINDA ERIŞTIĞI 50 SAYI BOYUNCA, SAHADA AYAK BASMADIK YER BIRAKMAYAN 
ACAR FUTBOLCU GIBI, BASIN (MEDYA) SAHASINI ELEŞTIREL YAZILARLA DIDIK DIDIK ETTI!  EKONOMI MUHABIRLERI 
DERNEĞI’NIN SAYGINLIĞINA GAZETECI SORUMLULUĞUNU KATARAK, MESLEĞI “ÇUVALDIZLAMAKTAN” KAÇINMADI.
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altında sürdürmeye çalış-
tığını incelerken bunları 
“Grup ve kurumsal çıkar; 
İlan ve reklam; Kişisel 
çıkar; Dostluk ve Halkla 
İlişkiler” olarak sayacaktır. 

Ekonom, mesleki so-
runlara gösterdiği yakın 
ilgiyi, mesleki faaliyetler-
den de esirgemez; gerek 
EMD gerekse diğer 
kurumlarca düzenlenen 
ekonomi gazeteciliğiyle 
ilgili panel, konferans gibi 
etkinliklere sayfalarını 
açar. 9. sayıda yer alan 
“EMD Etik İlkeleri Işığın-
da Medya ve Etik Paneli” 
örneklerden biridir.

ODTÜ Ekonomi Günleri 
kapsamında ”Ekonomi Gazeteciliği: Nereden Nereye?” paneli; 
EMD-Konrad Adenauer Vakfı işbirliğiyle düzenlenen “Ekonomi 
Gazeteciliği” semineri ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nce 
açıklanan “Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi” 
birleştirilmiş 10-11. sayıda yer alan diğer örneklerdir.

Bizler ODTÜ’de  “Ekonomi Gazeteciliği: Nereden Nereye?” 
diye tartışadururken, Ahmet Erhan Çelik 14. sayıdaki “Ga-
zeteciliğin Mezarı Plazalar”  yazısında, basında yaşanan baş 
döndürücü değişmenin gazete-TV binalarını plazalaştırırken 
gazeteciliği nasıl dönüştürdüğünü, mesleği nasıl insansızlaştır-
dığını öykülüyor.

Aynı sayıda İsmet Özkul “İnternet Ekonomi Muhabirinin Öne-
mini Azaltacak mı?” başlıklı yazısıyla, Banu Salman’ın basın 
dışı sermayenin sektöre girişiyle başlayan tekelleşme sürecini 
tartıştığı “Rekabetsiz Basın” analizi dikkati çekecektir.

Basın kavramsal ve kurumsal anlamda “medyalaşırken” tekel-
leşme sorunu bütün ağırlığıyla sektörün her alanına çökecektir. 
Ekonom’un  bu ana akım yozlaşmaya ilgisiz kalması düşünü-
lemez. Nitekim, tekelleşme olgusunu çeşitli yön  ve etkileriyle 
işleyen yazılar 14. sayıdan sonra da dergi sayfalarında eksik 
olmayacaktır.

Zülfikâr Doğan “Türkiye’de Gazeteci Olarak 
Çalışmak” konulu yazısında tekelleşme, 
sendikasızlaştırma, ücret sorunu ekseninde 
mesleğin bütün alanlarında baş gösteren 
gerilemeyi; Mehmet Öngeoğlu “Basında 
Çalışmanın Ağırlığı”nı keskin gözlemlerle 
değerlendireceklerdir.(16. sayı.)  17. sayıda 
Nafiz Kaya’nın “İnternette Medya Eleştirisi 
Siteleri”; İdris Adil’in ”Bab’ı Âli’den İkitelli 
Düzlüğüne İnince” başlıklı yazılarına dikkatini-
zi çekerim.

Banu Salman’ın basındaki holdingleş-
me-tekelleşme-yozlaşma sürecini irdeleyen 
“Türk Basınında ÇUŞ [Çok Uluslu Şirketler] 
Dönemi” yazısını (18. sayı) Aysel Alp  19. 
sayıda İntermedya grubuna ait 5 dergi ile 1 
gazetede hangi koşullarda çalıştırıldıklarını, 
özlük hakları için nasıl mücadele ettiklerini, 
yargıda ne tür sorunlar yaşadıklarını anlatan 
“Gazeteci Şeref ve Haysiyetini Nasıl Korur?” 
başlıklı yazısıyla tamamlayacaktır.

EMD’nin TBMM’de kurulan Medya So-
runlarını Araştırma Komisyonu’na sundu-
ğu görüş ve önerileri birleştirilmiş 20-21. 

sayıda okumak mümkündür, Ahmet Kıvanç 
toparlamıştır. Zülfikâr Doğan’ın aynı sayıda 
medyadaki  tekelleşmeyi konu alan “Ka-
lemler Değil Kadehler Kırılırken” yazısı, Aslı 
Işık’ın “Gazeteci-Tekelleşme”  incelemesiyle 
bütünleşecek; Cahit Uyanık’ın 2001-2002 
krizlerinin ekonomi muhabiri üzerindeki 
etkilerini EMD anketine dayanarak değer-
lendiren “Ekonomi Muhabiri Kriz Yorgunu” 
yazısı bu sayıya ayrı bir tat katacaktır.   

2000’li yılların başında Dünya Bankası 
“Doğruyu Söylemek-Ekonomik Kalkınmada 
Kitle İletişim Araçlarının Rolü” adlı bir kitap 
yayımlamıştır.  23. sayıda Begüm Gürsoy, 
kitabı “Özgür Medya Ekonomik Kalkınmanın 
Destekçisi” yazısıyla  değerlendirmiştir.

Ekonom’un 24. sayısında  iktidar-medya-ga-
zeteci ilişkisini konu alan iki yazı vardır: 
Taylan Erten’in “İliştirilmiş Gazetecilik” 
başlığını taşıyan yazısını, Özden Alpdağ’ın 

iktidarların medya üzerindeki baskılarını anlattığı meslek anıları 
renklendirecektir.

25. sayıda karşınıza “Holdinglerin Banka Medyası” çıkacak!  
Metin Aksoy basında sermayenin yapı ve kompozisyonunun 
değişmesiyle habercilik ve yayıncılığın işadamına güç sağla-
yan, savunma silahı işlevi gören “medya zihniyetine”; genel 
yayın yönetmenlerinin de iş takipçilerine dönüştüğünü verilere 
dayalı makalesiyle anlatacak.

Medya’da Avrupa Birliği’nin en liberal ülkesi Türkiye imiş! 
Ahmet Kıvanç, Morgan Stanley firmasının Türk Medya Sektörü 
Raporu’nu 27. sayıda değerlendirmiş. Taylan Erten’in  köşe 
yazarlığı müessesesi ve köşe yazarı olgusunu eleştirel bakış 
açısıyla ele aldığı “Köşe Yazarı Ne Yazar?” yazısı da bu sayıda 
okunabilir.

Ankara ve İstanbullu kimi gazeteciler mesleklerini veya emekli-
liklerini, “göç ettikleri”  İzmir’de sürdürüyor. Birleşik 36-37. sa-
yıda Sedat Alp “Tersine Göçün Tuttuğu Aynadaki Gazetecilik” 
yazısında, İzmirli gazetecilerle göçmen meslektaşları arasındaki 
dayanışma eksikliğini gündeme getiriyor. 

Bu sayıda ayrıca,  Erzu-
rum’da çalışan Gamze 
İspirli “Eksi Otuz Derece-
de Gazetecilik Yapmak” 
başlıklı yazısında yerel 
basın ile yerelde çalışan 
gazetecilerin sorunlarını ve 
yaygın basınla ilişkileri ince-
liyor.  Basındaki dönüşüm 
sürecinin gazeteciyi nasıl 
başkalaştırdığını merak 
edenler, Taylan Erten’in 47. 
sayıdaki “Adımız Çıkmış 
Medyaya” başlıklı yazısına  
göz atabilirler.

Ekonom’un medya yazıları,  
değerli meslektaşım Ragıp 
Duran’ın ifadesiyle “… 
artık eleştiriyle düzelme 
şansı kalmamış  medya-
nın”  kişisel ve kurumsal  
kokuşmuşluğuna rağmen 
Ekonom sayfalarında zapta 
geçirilen “umut “ kayıtla-
rıdır.
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Demokrasinin gelişimi ile denetimin gelişimi para-
lel bir seyir izle-
mektedir. Demok-
rasisi gelişmiş ve 

güçlenmiş ülkelerde, hem 
bağımsız denetim, hem 
kamusal denetim, standart-
lar ve kurallar sistematiği 
içinde yer almaktadır.

Demokrasi kültürü yer-
leşmemiş ve gelişmemiş 
ülkelerde ise 17 yıl önce 
yazdığımız gibi, “Kamuoyu-
na hesap vermeyi demok-
rasinin bir gereği olarak 
görmekten uzak olanlar, 
büyük nutuklarla hesaplarını 
Allah’a vereceklerini söyle-
yenler elbetteki denetimin 
bağımsız olmasının, etkin 

olmasının önündeki engelleri kaldırma ‘aptallığı’nı gösterme-
yeceklerdir. Halkın parasını kullananlar, parasını kullandığı 
kesimlere, yaptıkları harcamaların hesabını vermek zorunda 

olduğu bilincine sahip olmadığı sürece ve 
hesap verme siyasi 
hesaplaşma olarak algı-
landığı sürece şeffaflık 
sözcüğü ‘anlamsızlığını’ 
koruyacaktır.”  

17 YIL SONRA DEĞI-
ŞEN BIR ŞEY VAR MI?

Enron olayı ile dünyada 
denetim olgusu yeniden 
ele alındı ve bu skan-
daldan çıkan sonuçlarla 
birlikte yeniden şekillen-
dirildi.

Ülkemizde vergi denetim 
birimleri tek çatı altında 
toplandı. Bağımsız denetim 
için uluslararası gelişmelere 

TÜRKIYE’DE DENETIM
TÜRKIYE’DE ÇÖZÜMSÜZ GÖRÜNEN SORUNLARDAN BIRINI 1998 YILINDA DOSYA KONUSU YAPMIŞTIK. ON YEDI YILLIK 
BIR ZAMAN DILIMINI GERIDE BIRAKMIŞIZ. YAZDIKLARIMIZI, AÇIKLAMALARI TEKRAR OKUDUĞUMDA VE BUGÜNLE 
KARŞILAŞTIRDIĞIMDA BIR DEĞERLENDIRME YAZISI YAZMAK DAHA DA ZORLAŞTI.

“DENETIMIN, HESAP VERMENIN, SORGULAMANIN OLMADIĞI YERLERDE; BELIRSIZLIKLER, KARANLIK IŞLER, SIYASAL 
KIRLENME, SISTEMLERIN VE KURUMSAL YAPILARIN ÇÖKMESI, YOLSUZLUKLAR, TOPLUMSAL ÇATIŞMALAR YAŞANIYOR. 
DENETIM, DEMOKRASI BILINCININ ÖNEMLI BIR GÖSTERGESI.”  DEMIŞIZ ON YEDI YIL ÖNCE.
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paralel Kamu Gö-
zetimi, Muhasebe 
ve Denetim Stan-
dartları Kurumu 
kuruldu. Ticari ha-
yatı şekillendire-
cek Türk Ticaret 
Kanunu yeniden 
dizayn edilerek 
yürürlüğe girdi.

Tüm bu düzenle-
melerin ve alt 
yapı çalışmala-
rının denetimin 
gelişimine 
hizmet etmesi 
gerekiyordu. 
Ancak bu 
süreçlere biraz 
daha yakın-
dan bakmak 

gerekiyor.

Türk Ticaret Kanunu’na yönelik çalışmalar Adalet Bakan-
lığı bünyesinde kurulan bir komisyon tarafından beş yılda 
gerçekleştirildi. Yasalaşma süreci içinde beş yıllık bir zaman 
diliminin geçmesi gerekti. Sonuçta on yıllık emek, büyük uğraş 
ve umutlarla yeni Türk Ticaret Kanunu mevzuatımızda yerini 
aldı. Ancak uygulamaya bile girmeden iş dünyasının girişimleri 
sonucu başta denetim olmak üzere taşıyıcı kolonlarını bir bir 
kaybetti.

“Yeni Türk Ticaret Kanunu’ndaki değişiklikleri değerlendiren 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yapılan değişikliklerle 
şirketlerin 6,1 milyar liralık bir yükten kurtarıldığını söyledi. Hi-
sarcıklıoğlu, TOBB olarak süreç içerisinde aktif rol oynadıklarını 
belirtirken, iş dünyasından gelen talepler üzerine 109 maddede 
değişikliğe gidildiğini hatırlattı.” 

Şirketlerin bağımsız denetimini bir yük olarak görmeye devam 
ettiğimiz sürece şirketlerin kurumsallaşmasından, uluslararası 
alanda rekabet etmesinden, köklü yapılara sahip olmasından 
ve en önemlisi küresel dünya ile bütünleşmekten sanırım 
bahsetmeyi düşünmüyoruzdur. Küçük olsun, bizim olsun, 
ailenin olsun.

Yine büyük umutlarla 
kurulan Kamu 
Gözetimi, 
Muhasebe 
ve Denetim 
Standartları 
Kurumu dünya 
örneklerinde ol-
mayan geniş bir 
yetki ile donatıldı. 
Bu kurumun belir-
lediği özelliklere sa-
hip olup, bağımsız 
denetim yaptırmak 
zorunda olan şirket 
sayısı ülkemizde  iki 
bin civarında. Zaten 
bu şirketlerde yıllardır 
sermaye piyasası mev-
zuatına tabiydi. Yeni bir 
kurulumuz daha oldu.

Bağımsız denetim mi? Ara ki bulasın.

Kamu kurumlarını denetleyen Sayıştay’da durum ne? Sayıştay 
Kanunu’nda yapılan her ‘reform’ çalışması ile birlikte kurumun 
yetkileri biraz daha tırpanlandı.

Kamu denetim elemanları tarafından hazırlanan ancak ‘sıkıntı’ 
yaratan inceleme raporları ‘yeniden değerlendirme’ adı altında 
örtbas edilmektedir. Bu yeniden değerlendirmeyi yapan ko-
misyonlarda görev alanlar ise denetim mesleği dışında çeşitli 
kamu idarelerinde idareci, müşavir, uzman gibi kadrolardan 
seçilenlerdir.

Son yıllarda kamu idarelerinde denetçi, müfettiş, kontrolör gibi 
denetim elemanları tarafından hazırlanan ve idare açısından 
“sıkıntılar” yaratan raporların, idare tarafından görevlendirilen 
başka denetim elemanları tarafından yüzeysel “yeniden değer-
lendirme”, “yeniden inceleme” adı altında denetimin denetimi 
sonucunda örtbas edildiği görülmektedir.

Uluslararası denetim standartlarına göre yapılan denetimler, 
kalite kontrol anlamında komisyon veya kurullar tarafından 
gözden geçirilmektedir. Denetimin kalitesini artırmak amacıyla 
oluşturulan bu komisyonlarda denetim mesleğin içinden gel-
miş tecrübeli denetim elemanları tarafından yapılmaktadır.

Oysa Sayıştay dış değerlendirme komisyonlarında görev alan 
üyelerin bir bölümü denetim mesleği dışında çeşitli kamu ida-
relerinde idareci, müşavir, uzman gibi kadrolardan Sayıştay’a 
üye seçilmişlerdir. Denetim elemanı tarafından hazırlanan bir 
raporun, adı ne olursa olsun bir komisyon veya kurul tarafın-
dan değişime uğratılması, denetimi anlamsız ve etkisiz hale 
getirecektir.

Maliye Bakanlığı bünyesinde bulunan denetim ve teftiş birim-
leri tek çatı altında toplanarak Vergi Denetim Kurulu kuruldu. 
Ancak son yıllarda vergi denetimleri ile ilgili yapılan çalışma-
lardan daha çok, vergi denetiminin siyasallaştığı eleştirileri 
gündemde yer aldı. Hükümeti eleştiren ve muhalif çizgide olan 
şirketlerin sürekli denetim baskısı altında kalması, astronomik 
cezalara muhatap olmaları gibi uygulamalar ve değerlendirme-
ler, denetime güveni azaltan unsurlar olarak ön plana çıktı.

On yedi yıl önce hem var, hem yok demiştik. On yedi yıl sonra 
denetim mi? Denetçiler eski günlerini mumla arıyor. Denetimi 
arayan var mı?
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İSA YAZAR

Ekonom’un yayın hayatına başladığı 1996 yılındaki ilk 
kapağını sosyal güvenliğe ayırmış olması, 
çalışma hayatına verilen önem açısından 
dikkat çekici. Yaşar Balkan tarafından 

hazırlanan “Gündemdeki Sorun S.O.S.YAL 
GÜVENLİK” kapağıyla yayın hayatına 
merhaba diyen dergi, Türkiye’nin 30 yıldır 
konuştuğu probleme ilişkin önemli bir 
perspektif sunuyor. O günlerde milyon-
larla ifade edilen, bugünse 50 milyar TL’yi 
aşan sosyal güvenlik açıklarının önemli bir 
gündem maddesi olduğu görülüyor. Ancak 
sosyal güvelik açıklarının temel gerekçesi 
sayılan emeklilik yaşının önce 1999 yılında, ar-
dından da 2008’de yükseltilmesinin açıklara çare 
olmadığı dikkat çekiyor. Halen rehabilite edilemeyen 
sosyal güvenlik sistemine ilişkin çözüm önerilerinin de güncel-
liğini koruduğu görülüyor. 

Soma’da 301 kişinin hayatını kaybettiği maden faciasıyla 
hafızalara kazınan iş kazaları, uzun yıllardır Türkiye’nin kanayan 
yarası durumunda. Her yıl binlerce kişinin hayatını kaybettiği, 

on binlerce kişinin ise sakat kaldığı iş kazaları, Ekonom 
tarafından sürekli olarak gündemde tutuldu. 2005 

yılında 28. sayıda iş kazalarını ‘iş kazaları ölüm 
makinaları’ gibi başlığıyla gündeme taşıyan 

Aydın Bolkan, dönemin Türk İş Başkanı Salih 
Kılıç ile de röportaja yer veriyor. 

Mesleki eğitimi 31. sayısında kapak konusu 
yapan Ekonom, iş dünyasının önemli isim-
lerinin görüşleriyle birlikte konuyu Türkiye 

gündemine taşıdı. Mesleki eğitim sorunu, 
istihdam piyasasının ve iş dünyasının değişme-

yen gündemi. Türkiye’de yaklaşık 3 milyon işsize 
karşın iş dünyası, sürekli olarak kalifiye eleman bula-

mamaktan yakınıyor. Bu tablo nedeniyle, mesleki eğitim 
önemini korurken Hülya Genç Sertkaya’nın gündeme taşıdığı 
sorun, yıllar içinde büyüyerek daha kronik bir hal aldı. 

DEĞIŞMEYEN GÜNDEM; ÇALIŞMA HAYATI…
EKONOMI BASINININ EN UZUN SOLUKLU YAYINLARINDAN BIRI OLAN EKONOM, 50. SAYISINA ULAŞTI. TÜRK 
EKONOMISININ BAŞLICA SORUNLARINI TARTIŞMAYA AÇAN VE KATKI SUNAN DERGIDE,  ÇALIŞMA HAYATI ÇOK ÖNEMLI 
BIR YER TUTUYOR. SOSYAL GÜVENLIK, ISTIHDAM, IŞ KAZALARI, KIDEM TAZMINATI, TAŞERONLAŞMA VE SENDIKAL 
SORUNLARA ILIŞKIN DOSYALARA SIKÇA YER VERILIRKEN, GENIŞ KITLELERIN GERÇEK GÜNDEMI ELE ALINIYOR. 301 
KIŞININ HAYATINI KAYBETTIĞI SOMA FACIASINDAN AYLAR ÖNCE KONUYU GÜNDEME TAŞIYAN EKONOM, TÜRKIYE’NIN IŞ 
GÜVENLIĞI KONUSUNDAKI KÖTÜ SICILINE DIKKAT ÇEKTI. ÖLÜMLÜ IŞ KAZALARINDAKI ARTIŞLAR RAKAMLARLA ORTAYA 
KONARKEN, GEREKLI ADIMLARIN ATILMAMASI, TÜRKIYE’YI TARIHININ EN KANLI IŞ KAZASIYLA KARŞI KARŞIYA BIRAKTI. 

ÇALIŞMA HAYATI, EKONOM’UN 
DEĞIŞMEYEN GÜNDEMI OLDU 
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ANALİZ

Ülkenin temel 
sorunlarını gün-
deme taşıyan 
Ekonom, 39. sa-
yısında taşeron 
işçi sorununa 
parmak basıyor. 
İsa Yazar tarafın-
dan hazırlanan 
ve “Türkiye’nin 
Kanayan Yarası: 
Taşeron İşçiler” 
başlığını taşıyan 
dosya, taşeron 
işçi sayısının 
sürekli artması 
nedeniyle iler-
leyen dönemde 
Türkiye’nin 
önemli gündem 
maddelerinden 
biri oldu. Taşe-
ron işçilerin ka-
zandığı davalar 
nedeniyle devlet 

yaklaşık 2 milyar TL tazminatla karşı karşıya kalırken, hükümet 
davayı kazanan 6 bin 417 işçiyi seçim öncesinde kadroya 
aldı. Ancak hali hazırda yaklaşık 1,5 milyon kişi taşeron olarak 
çalışmayı sürdürüyor. Derginin 17. sayfasında yer alan, “2002 
yılında 387 bin 118 olan taşeron işçi sayısı, gelinen noktada 1 
milyon 600 bininin üzerine çıktı. Bu rakamın 1 milyonluk kısmı-
nın kamu kurumlarında çalıştığı tahmin ediliyor. Hızla büyüyen 
ve kölelik düzenini andıran taşeron işçilik, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı’nın da önemli gündemleri arasında.” cüm-
leleri, taşeron sorununun yıllar içinde kartopu gibi büyüdüğünü 
ortaya koyuyor. 

40. sayısında eğitimle istihdam ilişkisini masaya yatıran dergi, 
eğitimli nüfustaki işsizlik artışına dikkat çekiyor. ‘Eğitim İş 
Yaratmıyor’ başlıklı dosya, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 
verilerini esas alarak eğitim istihdam-ilişkisinin fotoğrafını 
çekiyor. Türkiye’deki eğitim sisteminin verimsizliği nedeniyle, 
üniversite eğitiminin iş bulabilmek-
te beklenen etkiyi göstermediğinin 
altı çiziliyor.  

Çalışma hayatının uzun yıllardır 
değişmeyen bir başka gündemi 
de kıdem tazminatı. Özellikle 
AKP iktidarı döneminde kıdem 
tazminatının Fon’a devredilmesi 
sık sık gündeme geldi. Milyonlarca 
çalışanın en önemli güvencesi olan 
kıdem tazminatını ortadan kaldır-
mayı amaçlayan Fon, işverenlerin 
istihdam maliyetini önemli ölçüde 
azaltacak. Sultan Özer, 42. sayıda 
kıdem tazminatı dosyasıyla çalı-
şanların hak mücadelesine önemli 
bir katkı sunuyor. Derginin kapak 
konusu yaptığı dosya, “Emekçile-
rin 77 Yıllık Hakkı Hedef Tahta-
sında” başlığını taşıyor. İktidarın 
toplumsal tepki nedeniyle şimdilik 
rafa kaldırdığı Kıdem Tazminatı 
Fonu, AKP’nin en temel ekonomi 
politikalarından birini oluşturuyor.  

Aynı sayıda çalışma 
hayatına ilişkin bir 
başka dosya “Türki-
ye’nin İş Güvenliği 
ile İmtihanı” başlığını 
taşıyor. 301 kişinin ha-
yatını kaybettiği Soma 
faciasından aylar önce 
konuyu gündeme 
taşıyan Ekonom, Tür-
kiye’nin iş güvenliği 
konusundaki kötü sici-
line dikkat çekiyor. İş 
güvenliği konusunda 
tehlikenin boyutlarına 
ve giderek büyüyen 
soruna resmi veriler 
ışığında dikkat çeki-
lirken birkaç ay sonra 
yaşanan Soma faciası, 
gerekli tedbirlerin 
alınmadığını ortaya 
koydu. İş güvenliği, 
halen Türkiye’nin en 
önemli sorunlarından 
biri. Kaybedilen onca cana rağmen gerekli tedbirler alınmadı. 
Maalesef yeni Soma ve Ermenek facialarının yaşanması an 
meselesi.

Toplumsal araştırmalarda halkın en önemli gündem madde-
lerinden olan işsizlik, 43. sayıda irdeleniyor. Türkiye için yüzde 
5 işsizlik hedefinin rasyonelliği sorgulanırken genç nüfus, 
istihdam piyasanın yapısı ve ekonomideki daralmaya dikkat 
çekiliyor. 

Ekonom, Soma faciasını 45. sayısında kapağa taşıdı. Türki-
ye’nin aylarca tartıştığı kaza ile ilgili ihmaller zinciri ve kazanın 
acı bilançosu, Erdinç Çelikkan tarafından kaleme alındı. Helal 
lokma için yerin metrelerce derinliğinde kazma sallayan emek-
çilerin hikayesini ise Cenk Esen yazdı. Aynı sayıda, iş kazalarını 
tetikleyen unsurlardan olan Taşeron işçilik de gündeme taşındı. 

Çalışma hayatındaki pek çok sorunun temelinde yatan çarpık 
sendikal düzen, İsa Yazar tarafından 
46. sayıda irdeleniyor. 12 Eylül 1980 
darbesinin ardından çıkarılan sendikal 
mevzuatın uzun yıllar hiç değişme-
den devam ettiğine dikkat çekilirken 
2012’deki yeni yasal düzenleme incele-
niyor. Örgütlenmenin önündeki engel-
leri kısmen kaldıran yeni yasadan torba 
düzenlemelerle vazgeçildiğine işaret 
ediliyor. 16. sayfadaki, “Yasal düzenle-
melerle mevcut sendikal aktörlerin alanı 
genişletilirken, yeni sendikaların kurulup 
örgütlenmesi engelleniyor.” ifadeler, 
Türkiye’deki  mevcut sendikal düzenin 
özeti niteliğinde. 

Derginin 47. sayısında da çalışma haya-
tına ilişkin iki dosya yer alıyor. Soma fa-
ciasının ardından hükümetin Meclis’ten 
geçirdiği iş güvenliği tedbirleri İsa Yazar 
tarafından irdelenirken, Arzu Yatar 
“Alnı Ak Bahtı Karalar” başlıklı dosya 
ile maden çalışanları, iş kazaları ve yeni 
tedbirlerin ne derece etkili olabileceği 
masaya yatırılıyor. 
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HÜSEYİN TUNÇAY

Başladığı 1986 yılından bu yana toplumsal kesimlerin 
üzerinde anlaşamadığı en önemli konulardan biri olan, 
dönem dönem uzun süreli eylem ve tartışmalara yol 
açan özelleştirmede artık sona mı gelindi? Türkiye’de, 

toplumsal kesimler üzerinde tam olarak uzlaşamasa da artık 
eskisi kadar tartışmanın yaşanmadığı özelleştirmenin neresin-
deyiz? Batılı ülkelerde birkaç yıl içinde bitirilen özelleştirmeleri 
Türkiye ne zaman bitirecek? 

Soruları daha da uzatmak mümkün. Ama biz tüm toplumu et-
kileyen ve ekonomi muhabirlerinin vazgeçemediği haberlerden 
olan özelleştirme konusunu muhatabına sorduk.   

Ekonom’un sorularını yanıtlayan Özelleştirme İdaresi Başka-
nı (ÖİB) Ahmet Aksu, baştan belirtiyor, ‘’Özelleştirme daha 
bitmedi.’’

80’li yılların ortasında başlayan özelleştirmede uzunca bir 
sürenin öğrenme süreci olarak geçtiğini hatırlatan Aksu,  
1984-94 arasında çeşitli Kanun Hükmünde Kararnamelerle, 
YPK kararlarıyla, Bakanlar Kurulu Kararlarıyla çerçevesi çizilen 
özelleştirmenin halen uygulanan 4046 sayılı kanunda detaylı bir 
şekilde belirlendiğini anlatıyor. 

Bu alanda 1994 yılında ilk detaylı yasal düzenlemenin yapıldı-
ğını, o tarihten günümüze ihtiyaçlara göre mevzuatta çeşitli 
değişikler ve ilaveler yapılarak bugünkü yasal çerçevenin ortaya 
çıktığını anlatan ÖİB Başkanı Aksu,  kurumun bilgi birikimine 
ilişkin şunları söylüyor:  ‘’İlk dönemlere baktığımızda özel-
leştirme uygulamaları daha çok yabancı danışman firmaların 

yönlendirmeleriyle yapılmış, hemen hemen dünyada kabul gör-
müş bütün danışmanlık firmaları Türkiye’deki kamu varlıklarının 
özelleştirilmesi konusunda yardımcı olmuşlar. Ama bu geçen 
yıllar içerisinde ÖİB’de bu konuda bayâ önemli bir bilgi birikimi 
olmuş.’’

ÖİB bünyesindeki 30 yıllık birikimine dikkat çeken Aksu,  ‘’Bu-
nun önemi pek fark edilemeyebilir ama siz önce özelleştirilecek 
kuruluşu belirliyorsunuz, programa alıyorsunuz. Bu kuruluşların 
bazı yapısal problemleri olabiliyor, finansman, hammadde vs 
gibi. Bütün bunları burada ilgili projelerin elden geçirilmesi 
gerekiyor’’ diye konuşuyor. 

Son dönemde üzerinde önemle durdukları konulardan birinin 
kamuya ait şirketlerin özelleştirmesinde arazilerinin sadece 
üretimle ilgili olan bölümünün değerlendirilmesi olduğunu, 
üretimle doğrudan ilgisi olmayan arsa ve arazilerin özelleştirme 
dışında değerlendirilerek ayrıca satışının yapıldığını anlatı-
yor Aksu. Böylece sadece o üretim tesisine yatırım yapmak 
isteyenlerin bu varlıkların özelleştirmesine girmesini sağlamaya 
çalıştıklarını vurgulayan ÖİB Başkanı,  ‘’Başka, rant gibi üretim 
dışı düşüncelere izin vermeyecek bir yapı içinde olmamız 
gerekiyor’’ diyor.

Sektörel bazlı veya global bazda faaliyet gösteren şirketler-
de danışman firma kullandıklarını anımsatan Aksu,  şunları 
aktarıyor:‘’Türkiye’deki bu konuda en önemli know-how’a 
sahip kuruluş ÖİB. Çünkü bir danışmanı hangi amaca yönelik 
seçeceksiniz, hangi hizmetleri danışmandan alabilirsiniz? Onun 
çok güzel iş tanımının yapılması gerek seçimden önce. Çünkü 

TÜRKIYE’DE ÖZELLEŞTIRME BITTI MI?

TÜRKİYE’DEKİ EN BÜYÜK 10 HALKA ARZ

ŞIRKET YIL MILYON $
1 - Türk Telekom 2005 6. 550   

2- Tüpraş 2006 4.140

3- Erdemir 2006 2.770

4- Yeniköy Ter. Ve Kemerköy 2014 2.671

5- Halkbank 2’ncil H.Arz 2012 2.506

6- Seyitömer Termik Santrali 2013 2.248                  

7- Petkim 2008 2.040

8- Tedaş Boğaziçi 2013 1.960

9- Türk Telekom Halka arz 2008 1.910

10-Halkbank 1’incil Halka A. 2007 1.838

TÜRKİYE’DEKİ EN BÜYÜK 10 HALKA ARZ

ŞIRKET YIL MILYON $
1- Halkbank 2. Arz (ÖİB) 2012 2,506

2- Türk Telekom (ÖİB) 2008 1,910

3- Halkbank 1. Arz  (ÖİB) 2007 1.839

4- Turkcell 2000 1,780

5- Emlak Konut GYO (2.) 2013 1,600

6- Vakıfbank 2005 1,269         

7- Tüpraş (2’ncil H.A, ÖİB) 2000 1,140

8- Emlak Konut GYO 2010 723 

9- Migros 2011 510

10-  Tekfen 2007 495 
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YILLARA GÖRE ÖZELLEŞTIRME GELIRLERI

YIL
GELİR

MİLYON DOLAR

1986 1 

1987 1

1988 27

1989 131

1990 486 

1991 244

1992 423

1993 568

1994 412

1995 573

1996 292

1997 466

1998 1.020    

1999 38

2000 2.717

2001 120

2002 536

2003 187

2004 1.283

2005 8.222

2006 8.096

2007 4.259

2008 6.259

2009 2.775

2010 3.084

2011 1.358

2012 3.021

2013 12.486   

2014 6.341

2015* 1.828

*2015 rakamı Temmuz ayı 
sonuna kadar sözleşmeye 
bağlanan tutardır.

-Toplam özelleştirme tutarı 
66,8 milyar dolardır

-1986-2002 arası özelleştir-
me 8,1 milyar dolar

-2003-2015 (Ak Parti Döne-
mi) – 58,7 milyar dolar

EKONOM, ÖZELLEŞTIRMEYE HER ZAMAN ILGI DUYDU

Ekonom Dergisi, özelleştirmeye her dönem ilgi duydu.Ekonom daha ilk sayısında, Orsoy Girgiç imzasıyla ‘’Özelleştirme 
Uzmanından Türkiye Uyarıları’’ başlığı ile özelleştirmeye giriş yapıyordu. 

Haziran 1996 tarihli 1. sayımızda, dünyaca ünlü uzmanlardan Brendan Martin ile yapılan söyleşide özelleştirmenin tüm 
toplum kesimlerini ardına alması gerektiği  uyarısı yer alıyordu. 

Mart 2001 tarihindeki 17. sayımızda ise Banu Salman ‘’Enerjide tarifeli özelleştirme’’ başlığı ile konuyu gündeme 
taşıyordu.

23. sayımız Aralık 2003’te okuyucu ile buluşurken, Fatma Orhan ‘’Bir sanayileştirme ve özelleştirme romanı : Sümer-
bank’’ adlı haberi ile kurumun ilginç geçmişini gözler önüne seriyordu.

Ardından Nisan 2005’te yayınlanan 27. sayıda  ‘’Elektrik özelleştirmeleri Godot’yu bekliyor’’ başlığı ile Erdil Eroğlu ve 
‘’Telekom özelleştirme, Telsim satış sırasında’’ başlığı ile de Dilek Güngör özelleştirme konusunu işliyordu. 

Ocak-Mart 2013 tarihli 39. sayıda ise Güliz Demircan Yücel, ‘’Özelleştirmede çıta yükseldi mi’’ başlığı ile başka bir 
özelleştirme haberini kapaktan okurlarla buluşturuyordu. 

danışmanı çalıştırmak ve ihtiyacınız olan dokümanlarla onun 
size hizmet etmesini sağlayacak bir çalışma yürütmeniz gereki-
yor. O da bu idarede fazlasıyla var.’’ 

Aksu, Türkiye’deki en büyük halka arz işlemlerinin 3 tanesinin 
özelleştirme işlemi olduğunu, ÖİB uygulamalarının sermaye 
piyasalarının gelişimine önemli katkıları olduğunu 
vurguluyor.  

Özelleştirmeden varlık alacak önemli, belli noktalarda 
ekonomi için önemli şirketlerin özelleştirilmesinde ön 
yeterlilik kriterleri getirdiklerini söyleyen ÖİB Başkanı 
Aksu, ‘’Ciddi firmaların katılımı noktalarında bir tecrübe 
var. Bu tecrübenin yarattığı kamuoyunda bir güven var 
diye düşünüyorum’’ şeklinde konuşuyor.

Özelleştirme işlemlerinin yargıya açık olduğunu, ancak 
bugüne kadar herhangi bir yatırımcının ‘ben 10 lira 
verecektim ama 7 liraya gitti, ucuza satıldı’ dediğini 
görmediğini ifade eden Ahmet Aksu,  genelde yatı-
rımcıların da idarenin yaptığı uygulamalara bir güveni 
olduğuna vurgu yapıyor. 

İdare’nin bir özelleştirme sırasında herkesi, her kesimin  
görüşünü aldığını anımsatan Ahmet Aksu, ‘’Ancak ora-
dan bizim yani ÖİB’nin ve memleketin faydasına olan 
her şeyi alıyoruz, bunları şartname ve sözleşmelerimize 
yerleştirmeye gayret ediyoruz. Herkesi dinliyoruz ama 
her dinlediğimizi yapıyoruz diye bir şey olmuyor’’ diyor.  

Kamunun ağırlık sektörlerde yapılan özelleştirmelerde 
regüle etme gibi bir kaygıları olup olmadığını sordu-
ğumuzda ise Aksu,  ÖİB’nin genel yönetim içinde 
bir birim olduğunu anımsatarak, ‘’Bizim dışımızdaki 
kurumların, bakanlıkların politikalarıyla paralel bir işlem 
yapmamız gerekiyor, bunun için her özelleştirme işle-
minde ilgisine göre Rekabet Kurumu’nun, bakanlıkların, 
EPDK ve SPK gibi ilgili düzenleyici kuruluşların görüş-
lerini alıyoruz. Başka kurumlardan rol çalmıyoruz yani. 
Onların talimatlarını yansıtıyoruz’’ şeklinde konuşuyor.  

Bu yılki bütçedeki hedefin 8,7 milyar TL olduğunu 
hatırlatan Ahmet Aksu, ‘’Onu rahatlıkla aşacağımızı 
düşünüyorum. Son 3 yıldır devamlı hedeflerin üzerinde 
işlem gerçekleştirdik’’ diyerek gelinen noktayı değer-
lendiriyor. 

Özelleştirmenin ne zaman biteceği ve buna paralel olarak 
ÖİB’nin ne zaman kapanacağı sorusuna da ÖİB Başkanı 
Ahmet Aksu,  ekonomide devletin ağırlığının hala çok fazla 
olduğu cevabıyla karşılık veriyor. Aksu Bu nedenle Türkiye’nin 
özelleştirme konusunda önünde çok uzun bir süreç olduğunu 
sözlerine ekliyor.

SÖYLEŞİ
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İNCELEME

CAHİT UYANIK

Doğrusu bu ya; kara para ve kara paranın aklanması 
çoğumuz için bazı filmlerde gördüğümüz, roman-
larda okuduğumuz, gazetelerin “kısa haberler” 
sütunlarında gözümüze çarpabilen, pek de önemli 

bulmadığımız bir konuydu.  

Oysa Batı ülkeleri yıllardır ayak dirediğimiz belirtilen (Türki-
ye’den 5 yıldır böyle bir talepte bulunulduğundan da kimse-
nin bilgisi yoktu pek…) Kara Paranın Aklanmasıyla Mücadele 
Kanunu çıkarmamızı “acilen” istiyordu. Peki çıkarmazsak…? 
Yaptırım tehdidi büyüktü: “ABD’de satılan uyuşturucunun 
yüzde 80’i Kolombiya’dan geliyor. Tamam, siz uyuşturucu 
üretmiyorsunuz ama Avrupa’ya Altın Hilal  bölgesinden 
(İran, Afganistan, Pakistan) gelen uyuşturucunun yüzde 80’i 
sizin ülkenizden transit geçiyor. ABD için Kolombiya neyse, 
işte Türkiye’ye aynı muameleyi yaparız… Sizi; gençlerimizi 
zehirleyen uyuşturucu ticaretine göz yuman, bu geçişten 

aldığı komisyon kazançları yani kara parayla da geçinip giden 
ülke ilan ederiz. Sizi kara listemize alırız. Dış borç bulamazsınız; 
bulsanız da normalden daha pahalıya borçlanırsınız. Daha daha 
ısrar edersiniz, sizi bankaların birbirine ödeme yaptığı uluslara-
rası sistemden men ederiz. Ülkeniz tamamen dövizsiz kalır.”    

TÜRKIYE’NIN KARA PARA ILE IMTIHANI
20 YILDIR SÜRÜYOR

KARA PARA… KARA PARANIN AKLANMASI… BU KAVRAMLARA ARTIK HEPIMIZ IYICE AŞINAYIZ AMA BUNDAN 19-20 YIL 
ÖNCE PEK BILINMIYORDU VE 1996 YILINDA BITMEYEN SIYASI ÇALKANTILAR IÇINDEKI TÜRKIYE’NIN, DEVASA EKONOMIK 
SORUNLARLA DOLU GÜNDEMINE ADETA BOMBA GIBI DÜŞMÜŞTÜ. 



26 | EKONOM 2015

TÜRKIYE’YE KARA PARA BASKISININ ADI: 
FATF

EKONOM’un 3’üncü sayısı için yazdığım “Kara 
Para” kapağı işte böyle bir ortamda doğdu.  
EMD’nin İzmir Caddesi’ndeki Genel Merkezin’de 
yapılan gündem toplantısında ortaya atılan bu 
dosyayı yazmaya talip oldum. Çünkü yaklaşık 
2 yıldır, kişisel merakım için kara para konu-
sundaki gazete kupürlerini, Anadolu Ajansı’nın 
geçtiği dış kaynaklı çeviri haberlerini, bazı 
bankacılık sektörü dergilerinde çıkan makaleleri 
topluyordum.  Jean Ziegler’in “İsviçre Daha 
Beyaz Yıkar” adlı kitabı ise bu konuda belki de 
tek Türkçeye çevrilmiş kaynaktı.  Bu kupürler 
ve Ziegler’in kitabı, kara para ve kara paranın 
aklanması suçuyla ilgili bir fikir veriyordu ama 
1996 yılında Türkiye üzerindeki baskının nede-
ni, kim tarafından yapıldığı ve Türkiye’nin nasıl 
olup da “Batı’nın Kolombiyası” ilan edilebile-
ceğini bize anlatmıyordu. Burada gazetecilik 
çalışması yapmak gerekiyordu. Yaptığım araş-
tırmaya göre Türkiye’ye baskı yapan kuruluş; 
G-7 ülkelerinin yönlendirmesiyle Ekonomik 
İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’ne (OECD) bağlı 
olarak  1989 yılında kara para aklanmasıyla 
mücadele için kurulan ve küresel bir organi-
zasyon konumundaki Mali Eylem Görev Gücü (Financial Act 
Task Force-FATF) idi.

FATF’ın dünya çapında yürüttüğü kara paranın aklanmasıyla 
mücadele ve Türkiye hakkındaki düşüncelerini öğrenmenin 
yolu, doğrudan soru sormaktan geçiyordu. Kalkıp FATF’ın 
Paris’teki merkezine gidemeyeceğime göre, soruları fakslama 
yolunu denedim. Türkçe yazdığım soruları (elbette cevapları 
da…) İngilizceye çeviren ise sevgili dostum Orsoy GİRGİÇ’ti…  
Umduğumuzdan kısa sürede cevaplar elimize ulaştı.  Sözgeli-
mi FATF, cevap olarak dünyadaki kara para aklamanın boyutla-
rını şöyle cevaplandırmıştı:

"Yıllık bazda kara para 
aklama konusundaki adli 
vakalarda kayda geçen 
toplam bir rakamı ortaya 
çıkarmak zordur. Konunun 
uzmanlarının çoğu, istatistik 
bilimi kapsamında savunu-
labilecek bir tahminin henüz 
geliştirilemediğini belirt-
mektedirler. Bu alanda kesin 
rakam ne olursa olsun genel 
kanı, her yıl çok yüksek mik-
tarda, yüzlerce milyar dolarlık 
bir rakamın bu tür olaylara 
konu olduğu yolundadır. Bu 
kapsamda elimizde kesin bir 
rakam olmadığı gibi, bölgesel 
veya ülke bazında bir dağılımı 
gösteren veri de bulunma-
maktadır."

FATF: TÜRKIYE KARA 
PARA AKLAYICILARI IÇIN 
CAZIP HEDEF

Peki FATF, dünya kara para 
akımları içinde Türkiye'nin rolü 
hakkında neler düşünüyordu ve 

bizden ne istiyordu? 
İşte cevap: 

"Asya, Avrupa ve 
Afrika kıtalarının 
ortasında yer alan 
Türkiye, uyuşturucu-
nun güney-batı Asya 
ve Ortadoğu üzerin-
den kuzeydeki ve Batı 
Avrupa'daki tüketici 
ülkelere yönlendirildiği 
Balkan Güzergahı'nın 
parçasıdır. Şüphesiz 
Türkiye, ekonomisinin 
ve mali sisteminin 
dünya pazarına hızlı 
açılımı ve uyuşturucu 
trafiği için bir transit 
ülke rolü oynamasın-
dan dolayı, kara para 
aklayıcıları için cazip bir 
hedef olmaktadır. Tür-
kiye'de uyuşturucu tü-
ketiminin göreli olarak 
düşük olması ve dola-
yısıyla ülkenin bu alan-
daki pazarının karlılık 

düzeyinin az olması, bunlara ek olarak da döviz kontrollerinin 
azaltımı göz önünde bulundurulduğunda; uyuşturucu işlemleri 
(uyuşturucu gelirinin aklanması kastediliyor) ya Türkiye'de akla-
narak ya da aklandıktan sonra Türkiye'ye dönerek muhtemelen 
Türkiye'den gelmektedir. Özellikle FATF'ın 40 Tavsiyesi'nde yer 
aldığı üzere tüm ülkeleri kara paranın aklanmasının önlenmesi 
konusunda gerekli tedbirleri alma ve uygulama konusunda 
teşvik etmek, FATF'ın stratejisinin önemli bir bölümünü teşkil 
etmektedir. Üyelerimizin kara para aklama karşısında bir sis-
temlerinin olmasını temin etmenin yanı sıra, biz aynı zamanda 

bölgesel ve uluslararası kuruluşlarla 
da dünyanın her yanındaki diğer ülke-
lerde de bunun sağlanması yolunda 
çalışıyoruz."

Kara Paranın Aklanmasıyla Müca-
dele Kanunu çıkarılması konusunda 
Türkiye’ye baskı yapan kuruluştan 
görüş aldıktan sonra; kayıt dışı 
ekonomi, gri para, kara para, kara 
paranın aklanması, öncül suç ve 
bundan elde edilen kaynağın kara 
para sayılması, uyuşturucu trafiği 
ile kara para ilintisi, uyuşturucu 
trafiğinde PKK’nın rolü, internet üze-
rinden para aklanması, o günlerde 
Meclis komisyonlarında bekleyen 
yasa tasarısının içeriği ve madde 
yorumları, FATF’ın ne olduğu ve 
yapısı ile yaptırım gücü, FATF’ın 
kara para aklanmasıyla mücadele 
edilmesi için tüm dünyaya yönelik 
yayınladığı 40 Tavsiye, kara para 
aklanmasıyla mücadelede şüpheli 
işlem bildirimlerinin oynadığı kritik 
rol gibi başlıkları tek tek inceleye-
rek dosyayı büyük bir heyecan ve 
dikkat içinde yaklaşık 2 haftada 
yazabildim. 
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KARA PARA DOSYAMIZ BÜYÜK ILGI GÖRDÜ VE HALA 
GÖRÜYOR 

EKONOM’un 3’üncü sayısında 17-37’inci sayfalar arasında yer 
alan; merhum kurucu başkanımız Özden ALPDAĞ’ın ve sayın 
Selami ŞENGÜL’ün de kendi yazılarıyla destek verdiği  “32 
Kısım Tekmili Birden Kara Paranın Macerası” olarak adlan-
dırdığım dosya, Meclis’te kabul edilerek 19 Kasım 1996’da 
yürürlüğe giren “4208 Sayılı Kara Paranın Aklanmasının 
Önlenmesine Dair Kanun”dan yaklaşık 1 ay sonra yayınlandı ve 
büyük ilgi gördü. Dosyadan yazılı basına birçok alıntı yapıldı. 
Özellikle FATF’ın Türkiye hakkındaki düşünceleri, Türkiye’de 
uyuşturucu ticareti geçişinden kaynaklı kara para kazançlarının 
3 milyar dolar düzeyinde olabileceği yolundaki hesaplamam ile 
Milli Piyango üzerinden kara para aklandığına yönelik iddiaları 
seslendirdiğim kısım büyük ilgi gördü. Kara Para Dosyası, daha 
sonraki yıllarda kara para konusunda yazılan hemen hemen 
tüm makaleler ile yüksek lisans ve doktora tezlerinin atıf yaptığı 
bir doküman haline geldi. Bu eğilim hala sürüyor. 

EMD üyeleri, EKONOM’da 
kara parayla ilgili gelişmelere 
ilgi göstermeye devam ettiler.  
Aradan 2 yıl geçtikten sonra 
1999 yılı başında üyelerimiz-
den Nafiz KAYA, konunun uz-
manlarından Suat PARLAR ile 
4 sayfalık bir söyleşi (3-6’ıncı 
sayfalar) yaparak yayınladı. 
Söyleşide yer altı ekonomisi ve 
kara paranın genel ekonomiyi 
nasıl etkilediği tüm ayrıntılarıy-
la konuşuldu.     

MASAK, PERSONEL 
SAYISI AÇISINDAN 
GÜÇLENDIRILMELI 

Peki aradan geçen yaklaşık 20 
yılda Türkiye, kara para aklan-
masıyla mücadelede ne kadar 
yol aldı? Yapılanlar yeterli 
mi? Türkiye’nin kurduğu Mali 
Suçları Araştırma Kurulu’nun 
(MASAK), 2014 Yılı Faaliyet 
Raporunda yer alan bilgilere 
göre, destek personeli hariç 
tutulduğunda; doğrudan kara 
para inceleme ve araştırması için 112 personel çalıştırılıyor. 
Bu sayı 5 yıl önce 79’du. MASAK’ın görev tanımı içine terörün 
finansmanının önlenmesinin de eklendiği, Türk ekonomisi ve 
mali sisteminin giderek büyüyüp karmaşıklaştığı düşünüldü-
ğünde personel  sayısının önümüzdeki günlerde artırılması 
zorunlu görülüyor.       

Kara paranın aklanmasıyla mücadelede kritik öneme haiz 
yükümlü gruplarının (bankalar, borsa aracı kurumları, döviz 
büfeleri, sigorta şirketleri vb.) gönderdiği  şüpheli işlem bildi-
rimlerindeki artış oranları ise yükseliyor. Sözgelimi 2013 yılında 
25 bin 592 olan şüpheli işlem bildirim sayısı 2014 yılında 36 
bin 483 adete ulaştı. MASAK Başkanı İbrahim Hakkı Polat, 
söz konusu faaliyet raporuna yazdığı önsözde, yoğun biçimde 
sürdürülen eğitim çalışmalarının yanı sıra, bu artışta “elektronik 
şüpheli işlem bildirimi” uygulamasının yaygınlaştırılmasının, 
sektörel şüpheli işlem bildirim formları ve şüpheli işlem reh-
berlerinin hazırlanmasının ve şüpheli işlem bildirimi formlarının 
sadeleştirilmesinin önemli etkilileri olduğunu ifade ediyor. 

MASAK, KARA PARANIN TUTARINI AÇIKLAMALI

Bütün bu çabaların sonucunda MASAK 2010-2014 yılları 
arasında aklama suçunun işlendiği gerekçesi ile toplam bin 
510 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurula-
rından 324 kişinin öncül suçunun dolandırıcılık, 261 kişinin 
yasa dışı bahis ve kumar oynatılması, 149 kişinin tefecilik, 130 
kişinin ise akaryakıt kaçakçılığı olduğu görülüyor. Batı ülkeleri-
nin yıllardır üzerinde önemle durulmasını istediği uyuşturucu 
madde ticareti yapanlarla ilgili suç duyurusu sayısı ise 83 kişide 
kaldı. MASAK’ın raporunda suç duyurularının mali büyüklüğü 
hakkında yani aklanmaya çalışılan paranın tutarı hakkında 
bilgi bulunmuyor. Belki uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı suç 
duyurusu yapılan 83 kişinin aklamaya çalıştığı para, toplamın 
önemli kısmını oluşturmaktadır. Bunu maalesef bilemiyoruz, 
açıklanmıyor. Oysa bütün dünyada kara para aklama suçlarının 
en büyük öncül suçunun yasadışı uyuşturucu madde ticareti 
olduğu kabul ediliyor. 

4 YIL KALDIĞIMIZ GRI LISTE-
DEN, “KARA LISTEYE ALIRIZ” 
UYARISI ILE ÇIKTIK…

Yazının başında kara para aklamanın 
önlenmesi için Türkiye’ye baskı yapan 
OECD bünyesindeki FATF’tan bahset-
miştik. 1989’da kurulan FATF’ın görev 
alanına daha sonraki yıllarda “terör 
ve kitle imha silahlarının finansmanı 
ile mücadele” eklenerek genişletildi. 
FATF, ünlü 40 tavsiyesine 9 adet de 
terörün finansmanının önlenmesiyle 
ilgili olanları ekledi. Türkiye, FATF’ın 
kapsamlı denetimine 3 kez girdi. 
Belki de bunların en zoru üçüncüsü 
oldu.  2007 yılında başlayan süreç, 
Türkiye’ye verilen ev ödevleriyle 
uzadıkça uzadı. Bu konuda 7 yılda 15 
rapor hazırlandı. Türkiye 2010-2014 
yılları arasında “gri liste”de kaldı. 
Bunun sebebi  Türkiye’nin özellikle 
kara paranın aklanmasıyla ilgili müca-
deleye dönük uygulama altyapısı ile 
uygulama örneklerinin zayıf olması, 
terörün finansmanının önlenmesiyle 
ilgili yasal düzenlemelerdeki eksik-
liklerdi. Türkiye, FATF’ın “Sizi artık 
kara listeye almak zorunda kalacağız” 
nihai uyarısı üzerine, 7 yılın sonunda 

bu eksiklikleri tamamen giderebildi ve 24 Ekim 2014 tarihinde 
gri listeden çıkarıldı. Türkiye’nin 4. Tur Karşılıklı Değerlendirme 
Raporu ise 2018 Şubat ayındaki Genel Kurul’da ele alınacak. 
Yani önümüzdeki 2 yılda, bir kez daha FATF’ın aktif denetleme-
sine tabi olacağız ve sonuçları 2018 yılında ilan edilecek.  

FATF, kara paranın aklanmasının önlenmesi ve terörün finans-
manın engellenmesi için tüm dünya ülkelerinde mali istihbarat 
birimlerini kurdurmuştu. Bu kuruluşlar işbirliklerini geliştirmek 
için Egmont Grubu adı altında bir araya geldiler. Şu anda 147 
ülkenin üye olduğu Egmont Grubuna Türkiye 1998 yılında üye 
olmuştu. Türkiye, Egmont Grubu'nun 2016 Yıllık Olağan Genel 
Kurul Toplantısı’na ise 17-22 Temmuz 2016 tarihleri arasında 
İstanbul'da ev sahipliği yapacak. Son söz: Türkiye’nin yaklaşık 
20 yıl önce başlayan kara para ve kara paranın aklanmasıyla 
mücadele konusundaki imtihanı sürüyor. Doğrusu bu ya; imti-
hanımız pek biteceğe de benzemiyor. 
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Arap Baharı’nın ardından bir türlü durulmayan Orta-
doğu’da yaşanılan krizlere 
karşılık, Kıbrıs’ta olumlu 
gelişmeler yaşanıyor. Kıbrıs’ta 

çözüm görüşmeleri uzun süreden beri 
hiç olmadığı kadar pozitif şekilde sürdü-
rülüyor. Kıbrıs’ta taraflar çözüme ‘evet’ 
derse, Türkiye’nin AB üyelik müzakere-
leri önündeki önemli bir engel kalkmış 
olacak. Kıbrıs’ta çözüme ulaşılırsa bloke 
olan 14 faslın önündeki engel de bir 
anda kalkacak. Toplamda 35 başlıktan, 
14 müzakere başlığını tamamlamış olan 
Türkiye’nin, önünde böylelikle sadece ve 
sadece 7 başlık kalmış olacak. 

Türkiye’nin AB üyelik sürecine baktığı-
mızda, hep bilinmezlikler dikkati çekiyor. 
Ocak 2005 tarihinde, Cahit Uyanık ve 
Begüm Gürsoy’un ortak kaleme aldığı 
ve Ekonom’un 26’ıncı sayısında, “AB ile 
Masaya Oturmaya Ne Kadar Hazırız?” 
başlığı ile yayınlanan yazısında, AB ile 
41 yıl sonra başlanılan müzakerelerin 
nasıl yapılacağı ele alınmış. O günden bu 
güne baktığımızda, müzakerelerin baş-
langıcında yaşanan o ilk belirsizliğin, AB ile müzakerelerin ilk 
dönemlerinde ortadan kalktığını görüyoruz. O tarihten itibaren 

Türkiye, birbiri ardına reform paketleri çıkarıyor ve standartlarını 
AB seviyesine uyarlamaya çalışıyor. Ta ki siyasi engeller ortaya 
çıkarılıncaya kadar. AB’nin 2006 yılında, Türkiye’den Rumlara 

limanları ve havaalanlarını açmasını 
içeren Ankara Protokolü’nü uygu-
laması kararı sonrasında, 8 başlığı 
bloke etmesine kadar. Bu tarihin 
sonrasında, siyasi blokajlar ardı ardı-
na geliyor. AB’nin ardından bu kez de 
Rumlar 6 başlıkta müzakereleri bloke 
ediyor. Arkasından da Fransa’nın 
bazı blokajları geliyor. Müzakerelerde 
AB Komisyonu ile Rumların blokajları 
hayata geçerken Fransa’nın blokajları 
biraz daha gölge halinde kalıyor. 

10 YILDA, 14 BAŞLIK AÇILDI 

AB ile müzakerelere, 3 Ekim 2005 
tarihinde başlayan Türkiye, şimdiye 
kadar 14 başlıkta müzakereleri açtı. 
Kıbrıs’ta olası bir çözüm sonra-
sında, Türkiye’nin müzakerelerde 
eli oldukça rahatlayacak. Kıbrıs’ta 
çözüme ulaşılması halinde, AB 
Komisyonu’nun bloke ettiği 8 fasıl 
ve Rumların engellediği 6 fasıl, buz-
dolabından çıkarılacak. Bu fasıllar 

konusunda gerekli yasal düzenleme-
leri zaten yapan Ankara, bir anda 14 faslı açar hale gelecek. 
Zaten 14 başlıkta da müzakereleri açan Ankara 14 başlıkta 

UNUTULAN AB MÜZAKERELERI

   NE DURUMDA?
ANKARA, ÖNCE HÜKÜMET KURMA ÇALIŞMALARI DAHA SONRA ERKEN SEÇIM GÜNDEMI ILE UĞRAŞIRKEN, BUNUNLA 
BERABER TERÖRLE MÜCADELE VE SINIRIMIZDAKI IŞID TEHDIDINE ODAKLANMIŞKEN UZMANLAR, TÜRKIYE’YI BU 
SÜREÇTEN ÇIKARACAK TEK YOLUN AB OLDUĞU GÖRÜŞÜNDE BIRLEŞIYOR. 1 KASIM’DA YAPILACAK SEÇIMDEN ÇIKACAK 
HÜKÜMETIN, AB SÜRECINI ÖNCELIKLI GÜNDEM MADDESI YAPMASI BEKLENIYOR.
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daha müzakereleri açınca, geriye sadece ve sa-
dece 7 fasıl kalacak. 7 fasıl arasında ise 34’üncü 
fasıl ‘Kurumlar’ ve 35’inci fasıl olarak da ‘’Diğer 
Başlıklar’’ kalıyor. Bu iki faslın da Türkiye’yi çok 
zorlaması öngörülmüyor.

BAKANLIKLARDA, PSIKOLOJIK DIRENÇ 
VAR 

AB sürecindeki değişiklik, 10 yılda Türkiye’de 
de kendisini gösteriyor. 2005 tarihli Ekonom’un 
Uyanık ve Gürsoy imzalı 26.  sayısında Türkiye 
AB üyelik müzakerelerine Avrupa Birliği Ge-
nel Sekreterliği ile ve 61 kişilik dar bir kadro 
ile hazırlandığı eleştirileri yer alırken, bugüne 
baktığımızda, Türkiye’nin AB üyelik müza-
kerelerini artık AB Bakanlığı yürütüyor. Ba-
kanlık bu konuda gerekli hazırlıkları yapıyor 
ancak, siyasi gelişmeler nedeniyle açılama-
yan başlıklar konusunda diğer bakanlıklarda 
psikolojik bir dirençle karşı karşıya kalıyor. 
Diğer bakanlıkların AB yetkilileri, “Zaten fasıl 
açılmıyor. Neden şimdiden hazırlık yapalım” 

görüşünü gündeme getiriyor. 

UZUN INCE YOLUN SONU GÖRÜNÜYOR

Türkiye’nin 8’inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal zamanın-
da, Türkiye’nin AB sürecini Aşık Veysel’in “Uzun ince bir 
yoldayım” şarkısına atıfta bulunarak, ‘Uzun İnce Bir Yol’ 
olarak tarif etmişti. Ancak şimdi Kıbrıs’ta çözüme ulaşı-
lırsa, Türkiye’nin AB müzakerelerinde Bozkır’ın Tezenesi 
Neşet Ertaş’ın “Yolun sonu görünüyor” şarkısı söylenmeye 
başlanacak.

REFORM SÜRECINE SAHIP ÇIKILMASI ÇOK 
ÖNEMLI

Uzmanlar, AB ile yapılan üyelik müzakerelerinin, Türkiye’yi 
güçlü kıldığı görüşünü dile getiriyor. Bu çerçevede, Türki-
ye’de hem siyasilerin hem de halkın reform sürecine sahip 
çıkması gerektiğini belirten uzmanlar,  terör örgütü DAEŞ’le 
mücadelede, Türkiye’nin sergilediği tavır ve göç konularının 
da Türkiye’nin AB’ye karşı elini güçlendiren unsurlardan 
bazıları olduğunu kaydediyor. 

INGILTERE REFERANDUMU ÖNEMLI 

Türkiye’nin AB üyelik müzakereleri iç siyasi gelişmelerin 
yanı sıra, AB’deki gelişmelerden de oldukça etkileniyor. 
Ankara’nın müzakerelerini net şekilde destekleyen Birleşik 
Krallık’ın, 2017 yılında "Birleşik Krallık Avrupa Birliği üyesi 
olarak kalmalı mı" sorusuna cevap bulabilmek için referan-
duma gitmesi planlanıyor. İngiltere, AB’de reform yapılması 
görüşünü savunuyor. 

ÖNEMLI OLAN, TÜRKIYE’NIN STANDARTLARININ 
YÜKSELTILMESI

 Uzmanlar, Türkiye’nin AB ile yürüttüğü müzakerelerde 
önemli olanın hayat standardının yükseltilmesi olarak de-
ğerlendiriyor. İnsan haklarında, demokraside, sağlıkta, ta-
rımda, gıdada standartların AB seviyesine çıkartılması için, 
müzakerelerin önemli bir itici güç olduğuna işaret eden 
uzmanlar, Ekonom’un 49’uncu sayısında Sultan Özer’in 
kaleme aldığı “Onlar Ortak Biz Pazar” yazısında Gümrük 
Birliği’nin Türkiye’ye getirdiği ekonomik zararların taraflar 
arasında gözden geçirilmesiyle ortadan kaldırılabileceğinin 
altını çiziyor. 

PETROL VE DOĞALGAZ KRITIK FAKTÖR

Uzmanlar, Ankara’nın AB ile yaptığı üyelik müzakerelerini aynı 
zamanda çoklu bir denklem olarak da değerlendiriyor. Kıbrıs’ta 
bir çözüme ulaşılması ve Türkiye-İsrail arasındaki ilişkilerin de 
normalleşmesi sonrasında bölgeden çıkarılacak petrol-doğal-
gaz Türkiye üzerinden Avrupa’ya transfer edilebilecek. Hem 
İsrail hem de Doğu Akdeniz’den çıkarılacak petrol-doğalgazın 
en kullanışlı yolunun Türkiye üzerinden olduğu konusunda tam 
bir görüş birliği bulunuyor. Enerji konusu, Türkiye’nin AB’de 
elini güçlendiren konulardan diğer bir tanesi olarak yer alıyor. 

MÜZAKERELERE AÇILAN FASILLAR:

• Bilim ve Araştırma (Avusturya: Haziran 2006)

• İşletme ve Sanayi Politikası (Almanya: Şubat 2007)

• İstatistik (Almanya: Haziran 2007)

• Mali Kontrol (Almanya: Haziran 2007)

• Trans – Avrupa Ağları (Portekiz: Aralık 2007)

• Tüketicinin ve Sağlığın Korunması (Portekiz: Aralık 2007)

• Şirketler Hukuku (Slovenya: Haziran 2008)

• Fikri Mülkiyet Hukuku (Slovenya: Haziran 2008)

• Sermayenin Serbest Dolaşımı (Fransa: Aralık 2008)

• Bilgi Toplumu ve Medya (Fransa: Aralık 2008)

• Vergilendirme (Çek Cumhuriyeti: Haziran 2009)

• Çevre (İsveç: Aralık 2009)

• Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı (İspanya: 
Haziran 2010)

• Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu 
(Litvanya:  Kasım 2013)

AB KOMISYONU TARAFINDAN ASKIYA ALINAN 8 FASIL:

• Malların Serbest Dolaşımı

• İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi

• Mali Hizmetler

• Tarım ve Kırsal Kalkınma

• Balıkçılık

• Taşımacılık Politikası

• Gümrük Birliği

• Dış İlişkiler

RUMLARIN TEK TARAFLI OLARAK BLOKE ETTIĞI 
FASILLAR:

• İşçilerin Serbest Dolaşımı

• Enerji

• Yargı ve Temel Haklar

• Adalet, Özgürlük ve Güvenlik

• Eğitim ve Kültür

• Dış, Güvenlik ve Savunma Politikası
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MUSTAFA SEVEN

Türkiye, yıllardır finansal veya ekonomik krizlerle yaşa-
yan, her krizin ardından toparlanan, ama daha sonra 
yapılması gerekenleri tam yapmadığı için neredeyse 
her 10-15 yılda bir ekonomik kriz dönemi yaşayan bir 

ülke.

Türkiye Cumhuriyeti, ekonomik krizle ilk kez 1929 yılında 
tanıştı. 1929'da bütün dünyada büyük bir ekonomik bunalım 
patladı. Buna Türkiye ekonomisinin kendi sıkıntıları ve ilk taksi-
tinin ödenmesi gereken Osmanlı borçları da eklenince ciddi bir 
"döviz krizi" yaşandı. Türk parasının değeri düştü.

İkinci Dünya Savaşı'nın başladığı 1944 yılında bütçe açık 
vermeye başladı. Savaş, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de 
de ekonominin dengelerini sarstı. Türkiye devalüasyonla da bu 
dönemde tanıştı. 1946 yılında, bütçe fazla vermesine rağmen 
ihracatı artırmak için devalüasyona gidildi. Ancak hedefe 
ulaşılamadı.

Dış sermayeye açılma ve serbest piyasa ekonomisine geçiş 
dönemi 1950-1954 yıllarında başladı. 1951 yılında bütçe açık 
vermeye başladı ve bu durum 1963'e kadar 12 yıl boyunca de-
vam etti.  Kore Savaşı, dünya piyasasında hammadde fiyatlarını 
fırlattı. Kredili ithalat uygulamasına geçildi. Bunun sonucunda 
ticari nitelikli dış borçlar ödenemez hale geldi. Dış borç yükü 
ve kamu açıkları arttı. Plansız yatırımların da etkisiyle enflasyon 
yüzde 20'lere fırladı ve Türkiye ekonomisi krize girdi.

1950'li yıllarda uygulanan dışarıdan sermaye ithaline bağlı olan 
ekonomide serbestleşme programı 1958 krizine zemin hazır-

ladı. 1958'e gelindiğinde Türkiye'nin günü gelmiş 256 milyon 
dolar tutarında dış borcu bulunuyordu. Ağustos ayında Türkiye 
IMF ile bir istikrar programı uygulamayı kabul etti. Devalüas-
yona gidildi. Dış ticaret açığı büyüdü.1958 yılında 55.3 milyon 
dolar olan bütçe açığı 1959'da 266,7 milyon dolara yükseldi.

1969'da Türkiye hafif bir krizle sarsıldı. IMF programı yürürlüğe 
kondu. Türk parası devalüe edildi. 

1974 yılında petrol fiyatlarının patlayarak 4 katına çıkması, Tür-
kiye ekonomisini olumsuz etkiledi. Aynı yıl Kıbrıs Barış Harekatı 
ile birlikte batılı ülkelerin üstü örtülü ekonomik ambargosu 
başladı. Petrol fiyatlarındaki artış ithal edilen sanayi ürünlerinin 
fiyatlarını da tırmandırdı. Bütün dünya petrol tasarrufuna yöne-
lirken Türkiye, petrole sübvansiyon vererek tüketimi patlattı. Dış 
ticaret açığı korkunç şekilde artış gösterdi. Türkiye o yıl, 303 
milyon dolarla rekor bir bütçe açığı verdi. Turizm ve işçi gelirleri 
düştü. İstihdam sorunu büyüdü. Türkiye  yeni bir darboğazın 
eşiğine geldi. 

1975 sonrasında, artan iç ve dış borçlar bir yandan tüketimi 
ve ithalatı pompalarken bir yandan da sabit yatırımları ve buna 
bağlı ithalatı pompaladı.1970 yılında 1.8 milyar dolar olan bor-
cumuz,  1977 yılında 10 milyar dolara çıktı. 1978 yılında kısa 
vadeli borçların toplam borç içindeki payı yüzde 52'ye ulaştı. 
1978'de kriz patladı.

OPEC üyeleri petrol fiyatını 1979 ve 1980'de ikinci kez yüzde 
150 oranında artırdı. Bu şok Türkiye'yi yoğun ekonomik kriz ya-
şarken yakaladı. İşsizlik oranı yüzde 20'lere yaklaştı. Enflasyon 
yüzde 63.9'a yükseldi. 1979-1980 petrol krizi, halkı 1974 petrol 

TÜRKİYE’DE 1974’LERDEN İTİBAREN İZLENEN POLİTİKALAR, KAMU 
FİNANSMAN AÇIKLARININ ARTARAK VE KATLANARAK BÜYÜMESİNE, DIŞARIYA 

BAĞIMLILIĞIN GİDEREK ARTARAK DIŞ BORÇLARIN SÜRDÜRÜLEMEZ HALE 
GELMESİNE YOL AÇMIŞTIR.

DÜNYA VE TÜRKIYE’DEKI
EKONOMIK KRIZLER.. 
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krizinden daha fazla etkiledi. Pek çok temel tüketim madde-
si karaborsaya düştü. Benzin, tüp, ampul bulunamıyordu. 
Hükümet enflasyonu  kontrol altına almak, dış kaynak açığını 
kapatmak ve ekonomiyi yeniden işler hale getirmek için ünlü 
"24 Ocak kararları"nı yürürlüğe koydu. 24 Ocak kararlarıyla 
birlikte TL yüzde 48,6 oranında devalüe  edildi.

Ekonomide 24 Ocak'ta alınan tedbirler sonucunda, 1978'de 
2.3 milyar dolar olan ihracat 1983'te 5.7 milyar dolara çıktı. 
Anılan yıl dış ticaret açığı 3.6 milyar dolar, bütçe açığı ise 2.5 
milyar dolar olarak gerçekleşti. Bütçe açığının ulaştığı rakam, 
bir önceki yıla göre yüzde 150 artışı işaret ediyordu. 

1986 yılında kamu harcamalarının artması nedeniyle ekonomik 
dengesizlik yaşandı ve devalüasyon yapıldı.

Türkiye'de finansal krizler ya da ekonomik krizler makro eko-
nomik yapının bozulmasıyla ortaya çıkan buhran dönemleridir.  
1960 öncesi krizler çok büyük çaplı olmamıştır ama 1960, 
1980, 1982, 1990, 1994, 2000 - 2001 ve 2008 dönemlerin-
de yaşanan krizler, ekonomik ya da finansal krizlerin başlıca 
örnekleridir.

1980’li yıllarda Türkiye’de ekonomi politikası, içe dönük ve ithal 
ikameci büyüme stratejisinden dışa dönük ve serbest piyasa 
mekanizmasına dayanan sanayileşme politikasına kaymış-
tır.1981 yılına  kadar sabit kur uygulanmış, 1988 yılından 
itibaren kurlar bankalar arası döviz ve efektif piyasası 
koşulları tarafından belirlenmiştir. 1984 yılında 
döviz tasarruflarına getirilen kolaylıklar, döviz 
tevdiat  hesaplarında artışa neden olmuş-
tur. 1989 yılında 32 Sayılı Kararname ile 
birlikte finansal serbestleşmeye geçilmesi 
ve sermaye hareketleri üzerindeki kısıtla-
maların kaldırılması, ülkeye yönelik sıcak 
para şeklindeki sermaye hareketlerine 
hız kazandırmıştır. Finansal serbestleşme 
politikaları ve kamu kesimi borcu sonucu 
yükselen faiz oranları, sermayenin spekü-
latif olarak reel sektörden finans sektörü-
ne kaymasına neden olmuştur. 

1987 yılı sonrasında, kamu açıklarındaki artış 
ve mali piyasalardaki dalgalanma sonucunda 
faizler yükseldi. Döviz rezervi azaldı. 1989 yılına 
gelindiğinde Türkiye dışa açık serbest piyasa ekonomisi  
uygulamaya başlamıştı. Kısa vadeli borçlar, toplam borçların 
yüzde 19'unu buldu. Ticari bankaların döviz açığı büyüdü. 
Stagflasyon sürecine girildi. Dış ticaret açığı 1990 yılında 9.3 
milyar dolara  ulaştı. Türkiye yeniden krize girdi. 

Türkiye’de 1990’lardan sonra yaşanan krizler ise dışa açık bir 
ekonomide yaşanan krizlerdir. Sermaye hareketleri serbesttir 
ve kısa vadeli yabancı sermaye finansmanına dayanan yüksek 
faiz-düşük kur politikası uygulanmıştır. Büyüme dönemleri 
kısa vadeli sermaye girişleri ile desteklenmiştir. 1994 ve 2001 
Krizleri’nde dikkat çeken unsur bu iki krizin sermaye hareket-
lerinin  serbestleştirilmesinden sonra gerçekleştiğidir. Krizlerin 
derinleşmesinde uygulanan bu politikaların da etkisi olduğu 
görülmüştür. 

Türkiye'de 1994 ve 2001 krizleri karakteristik olarak diğerlerin-
den farklıydı. Krizler bankacılık sektörünü vurdu ve çok sayıda 
bankanın faaliyetleri durduruldu.

1990'lı yıllardaki tam finansal serbestleşme ile bu krizlerin 
etkileri daha derin hale gelmiştir.

Bütçe açıkları ve bütçe açıklarının sürdürülemez hal alması  
bu bütçe açıklarını kapatmak için sürekli olarak borçlanmaya 

başvurulması ve bunun sonucunda hem borçların artması hem 
de  borçlanma kaynaklarının tükenmesi, faiz ve borç sarmalının 
birbirini tetiklemesi, KİT'lerin zararının artması ve bu zararın Ha-
zinece karşılanması, borç baskısının faiz ve enflasyonu artırma-
sı 1994  krizine sebebiyet vermiştir. Bunun sonucu ekonomide 
5 Nisan 1994 tedbirleri uygulamaya konulmuştur.

1998'de Asya-Rusya krizi, Türkiye'yi, enflasyonu düşürmek 
amacıyla harcamaları kıstığı ve istikrar programı uyguladığı 
sırada yakaladı. Krizi tetikleyen unsur, 6 milyar doları aşan 
sıcak para çıkışı  oldu. Mali kuruluşlar dışında bütün kesimler 
yüzde 5-6 daralmaya girdi. GSMH'da yüzde 6.4 düşüş oldu. 
Enflasyon yüzde 63'e fırladı. Reel faizler yüzde 37'ye ulaşarak 
rekor kırdı. Dış borç stoku 103  milyar dolara, iç borç stokunun 
GSMH'ya oranı yüzde 32'ye çıktı. Faizi yüksek, vadesi kısa borç 
birikimi 1999 sonunda Hazine'yi iç borçları artık döndüremedi-
ği noktaya sürükledi. Aralık 1999'da  hükümet IMF ile stand-by 
anlaşması imzaladı.

Stand-by anlaşmasının ardından, 2000 yılında devreye giren 
istikrar programı büyük ekonomik çöküşün baş sorumlusuy-
du. Türkiye döviz kurunun çıpaya bağlanmasıyla riskli bir yola  
girdi. Cari  İşlemler açığı giderek büyüdü ve yıl sonunda 9.8 
milyar dolara çıkarak tarihi bir rekor kırdı. Dolar çıpası nede-
niyle toplam kısa vadeli borçlar 28.9 milyar dolara, toplam dış 
borç stoku 114.3 milyar  dolara çıktı. Yabancı bankalar vadesi 
gelmemiş kredilerini geri çekmeye başlayınca gecelik faizler 

rekor düzeylere  tırmandı ve Türkiye tarihine 
"Kara Çarşamba" olarak geçen 22 Kasım 

2000'de  para krizi patladı. 13 banka ve 
çok sayıda aracı kurum battı. Kasım 
kriziyle artan faizler ve ödeme güçlüğe 
düşen bankaların vadesi dolmayan 
kredileri geri çağırması, iç pazarın daha 
da daralması  bunda çok büyük rol 
oynadı. 19 Şubat'ta Çankaya Köşkü'nde 
yaşanan Anayasa kitapçığı tartışması 
döviz ve faizleri rekor düzeyde artıran 
krizi patlattı. 3.5 milyar dolarlık net ser-
maye çıkışıyla döviz fiyatları ve faizler 

tırmanışa geçti. Kriz öncesi dönemin 
parasal değeriyle 670 bin TL olan dolar Ni-

san'da 1 milyon 161 bine tırmandı. O sıralarda 
uygulanmakta olan IMF programı çökmüştü.

Türkiye, 2001 krizini avantaja dönüştürerek çok önemli reform-
ları hayata geçirebildi. Merkez Bankası bağımsızlığı, bankacılık 
sermaye yapısı gibi temel yapısal sorunlara kalıcı çözümler 
getirildi.

Ekonomideki kalıcı başarının temellerini dönemin koalisyon 
hükümeti attı, ancak daha sonraki Hükümet de bunun uygula-
yıcısı oldu.

Son yıllarda, enflasyon ve faiz oranlarındaki düşüş, bütçe 
açığının milli gelire oranındaki azalma başarılar olarak kabul 
edilse de, artan iç ve dış borç, işsizlik ve Cari Açık Türkiye'nin 
kırılganlıklarını  oluşturuyor.

IMF ILE ILIŞKILERIMIZ

IMF, Temmuz 1944’te ABD’de Bretton Woods’ta yapılan 
Birleşmiş Milletler (BM) toplantısında, 1930’ların Büyük Bu-
nalımına neden olan rekabetçi devalüasyonların yarattığı kısır 
döngülerin önlenmesi, İkinci Dünya Savaşı sonrasında öde-
meler dengesi sıkıntısına giren ülkelere kurulacak para fonu ile 
destek sağlanması ve dünya ticaretinde daralma oluşmasını 
engellemek amacıyla yeni bir ekonomik işbirliğinin oluşturul-
ması kapsamında kuruldu.
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IMF resmi olarak ilk kez 
1945 Aralık ayında 29 
üye tarafından anlaşma 
maddelerinin imzalanma-
sıyla ortaya çıkmış ve 1 
Mart 1947’de fiilen faaliyete 
geçmiştir. Türkiye’nin IMF 
ile ilişkilerinin başlama-
sıyla birlikte, ilk stand-by 
anlaşması 1 Ocak 1961’de 
yapılmıştır.

Türkiye’nin Avrupa Birliği 
ile ilişkilerinin başlaması da 
IMF ile stand-by düzenle-
melerinin başladığı döneme 
rastlamıştır.

1960-1970 döneminde tüm yıllarda IMF ile anlaşma yapılmıştır. 
Bu dönemde ekonomide kayda değer iyileşmelerin gerçekleşti-
rilememesi, 1970 yılının sonlarına doğru IMF’nin isteği doğrul-
tusunda yeni bir ekonomik önlemler paketi hazırlanmıştır.

Birinci ve ikinci petrol krizi nedeniyle, 1975 yılında 1.8 milyar 
dolar civarında olan dış ticaret açığı,1977 yılında 3.4 milyar 
dolara çıkmış, dolayısıyla Türkiye’nin borç görünümü zayıflamış 
ve ülkeye kredi kapıları kapanmıştır. 1970’ten, 1978’e kadar 
IMF’ye sekiz yıllık bir ara verilmiş ve bu süre içinde stand-by 
anlaşması yapılmamıştır. Ancak 1978 yılından 1980 yılına kadar 
IMF ile yeniden birer yıllık stand-by anlaşmaları imzalanmıştır.

1979 yılı sonu itibariye ithal ikameci modelin artık işlememeye 
başlaması ve yaşanan siyasi istikrarsızlık neticesinde ekono-
mide serbestleşme fikri benimsenmiştir. Buna yönelik olarak 
1980 yılında “24 Ocak Kararları” olarak bilinen ekonomide 
değişim süreci başlamıştır.

 24 Ocak 1980 Kararları, uzun vadeli istikrar ve yapısal değişimi 
öngören bütün istikrar programlarında olduğu gibi, IMF, Dünya 
Bankası ve OECD gibi kuruluşlar tarafından desteklenen 
geniş kapsamlı bir program olmuştur. Bu program çerçeve-
sinde, OECD ülkelerine olan ve daha önce ertelenen borçların 
yeniden ertelenebilmesi ve IMF ile anlaşmanın sağlanabilmesi 
için IMF’ye serbest piyasa ekonomisi ile dışa açılmaya yönelik 
verilen taahhütler sonucunda 1980-1983 yıllarını kapsayan üç 
yıl süreli bir stand-by anlaşması imzalanmıştır.

1980 yılı ve sonrası dönemde, Türkiye’de uygulanan IMF 
kökenli istikrar programının, benzer politikaları uygulamak 
zorunda bırakılan birçok ülkenin aksine, ekonomide daralma-
ya yol açmadığı görülmüştür. 1980-1988 yılları arasında milli 
gelirde yıllık ortalama yüzde 4,9’luk artış gerçekleşmiş fakat 
bu büyüme IMF istikrar programından ziyade, ekonomide iç 
talebin kısılması ve güçlü ihracat teşvikleri ile gerçekleşmiştir. 
Fakat sonraki yıllarda hem dış ticaretin hem de finansal siste-
min liberalizasyonu aşamasında yaşanan yapısal aksaklıklar ve 
aynı zamanda bütçe finansmanında uygulanan yanlış politika-
lar ekonomide uzun vadeli kırılganlıkların yaşanmasına neden 
olmuştur.

Bu dönemde iç yapısal sorunlarını tam olarak çözemeyen 
Türkiye, ekonomisini serbestleştirme ve dünya ekonomisine 
entegre etme sürecinde ortaya çıkan yeni modelle kronik öde-
meler sorununu ortadan kaldıramamıştır. 

Türkiye, 1994 yılında yaşadığı ekonomik kriz sonrasında, “5 
Nisan Ekonomi Kararları” olarak bilinen istikrar programını 
uygulamıştır. Bu kararlar sonrasında IMF ile 16. stand-by anlaş-
ması yapılmış ve yaklaşık 14 aylık bir süreçte 800 milyon dolar 
kaynak alınacağı taahhüt edilmiştir. 

Türkiye IMF ile 17. (1999- 2002), 18. (2002-2005) ve 19. (2005-
2008) stand-by anlaşmalarını yapmıştır.

İmzalanan 18. ve 19.stand-by anlaşmaları ile birlikte, 2002 son-
rası iktidara gelen AKP hükümetinin IMF stand-by anlaşmala-
rını kendi programlarına uyumlu hale getirmeleri ile Türkiye’de 
önemli yapısal reformlara imza atılmıştır. Ancak bu yapısal 
reformların temellerinin 2001 yılındaki koalisyon hükümeti 
zamanında atılmış olup dönemin koalisyon hükümeti ve Devlet 
Bakanı Kemal Derviş'in çok büyük katkılarının bulunduğunu 
unutmamak gerekir.

IMF 2000 sonrasında Türkiye’ye çok sık geldi. Ankara’da 
daimi ofis açıldı. Türkiye, IMF için bir çeşit akademi oldu ve bu 
akademiye gelen birçok IMF uzmanı daha üst sıralara yük-
seldi. Bunların başında Carlo Cottarelli ve Reza Moghadam’ı 
gösterebiliriz.

AKP Hükümetinin de reformlara sahip çıkarak uygulamasıyla, 
yıllarca sürüp gelen enflasyon, dış borç, bütçe açığı ve kamu 
borçları gibi sorunlar önemli ölçüde ortadan kaldırılmıştır. 

AKP Hükümetinin stand-by anlaşmalarını uyguladığı dönemde 
uluslararası sermayedeki artış ve yatırımcılar için güven verici 
bir ortam oluşmuştur. Ekonomide reform niteliği taşıyan önlem 
ve uygulamaların hazırlanan Orta Vadeli Programlarla koordi-
neli bir şekilde yürütülmesi de ülke ekonomisinin uluslararası 
kuruluşlara bağımlılığını ortadan kaldırmıştır

IMF Türkiye Yerleşik Temsilciliği program ilişkisinin sona erdiği 
2008 yılından itibaren, IMF ile üyelik ilişkileri doğrultusun-
da faaliyetlerine devam etmektedir. Zira Türkiye’de küresel 
ekonomik krizin etkilerinin ciddi şekilde hissedildiği 2009 ve 
2010 yıllarında ödemeler dengesinde sorun yaşanmaması ve 
en kritik dönemin IMF’siz atlatılması bu noktadan sonra IMF ile 
yola devam edilmemesinin herhangi bir sorun teşkil etmeyece-
ği beklentilerini güçlendirmiştir.

Türkiye ekonomide istikrarın sağlanması ve sürekli hale geti-
rilmesi için uyguladığı politika ve önlemler sayesinde IMF’ye 
bağımlılıktan kurtulmuştur. Merkez Bankası’nın bağımsızlığı, 
bütçe sayesinde Türkiye, IMF’siz dönemde de mali disiplinini 
sağlayacak duruşa sahip olmuştur.

Türkiye’nin stand-by’sız döneminde kredi derecelendirme kuru-
luşlarından Fitch 2012 yılında, Türkiye’nin kredi notunu Yatırım 
Yapılabilir seviyeye yükseltmiştir.

Türkiye, IMF’ye olan borcun bitmesinden sonra yeni bir stand-
by anlaşması olmasa bile tüm üye ülkelerin tabi olduğu IV. 
madde “Konsültasyon Çalışmaları” her yıl yapılacaktır.

Bu süreçte IMF’ye üye ülkeler yılda bir defa ayrıntılı gözden 
geçirmeye tabi olacaktır.

Singapur'daki IMF-Dün-
ya Bankası toplan-
tısında, Türkiye gibi 
gelişmekte olan ülkeler, 
Fon üzerinde daha çok 
oy ve etkinlik hakkı-
nın bulunduğunu ileri 
sürmüştü. 

2008 yılındaki küresel 
krizin, gelişmiş ülkelerin 
bir suçu olduğunu 
iddia eden Türkiye gibi 
gelişmekte olan ülkeler, 
IMF'den daha çok oy 
hakkı alma yönün-
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de önemli bir adım atmışlardı. BRIC dediğimiz, (bu ülkelere 
sonradan Güney Afrika da katıldı) Brezilya, Rusya, Hindistan 
ve Çin gibi ülkelerin de bu başarıdaki katkılarını unutmamak 
gerekir. Bu ülkeler de, ''Dünyanın lokomotifi biziz, ancak, ABD, 
Almanya, Fransa ve İngiltere kadar etkimiz yok'' dediler. Sonuç-
ta da istediklerini aldılar. Türkiye ve bu ülkelerin IMF'deki kota 
ve etkinlikleri arttı.

Bu kapsamda, 2014-2016 döneminde İcra Direktörlüğü pozis-
yonunu Türkiye üstlenme hakkını aldı. 2016-2018 döneminde 
İcra Direktörlüğü’nü Çek Cumhuriyeti veya Macaristan yürüte-
cektir. 2018-2020 döneminde söz konusu görevi tekrar Türkiye 
üstlenecek.

Çek Cumhuriyeti’ne geçecektir. Türkiye, İcra Direktörlüğü’nü 
yürütmediği dönemlerde, İcra Direktör Vekilliği görevini üstle-
necektir.

Türkiye-IMF ilişkilerinde yeni dönem olarak adlandırılacak bu 
borçsuz dönemde, kaynak sağlamadaki roller yer değiştirecek-
tir. 2012 yılı başından itibaren sürdürülen IMF kaynaklarının 
artırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında, çeşitli ülkeler 
tarafından 461 milyar dolar tutarında kaynak taahhüt edilmiştir. 
Türkiye de bu çabaya katkıda bulunmak üzere Haziran 2012’ 
de gerçekleşen G-20 Los Cabos Liderler Zirvesi’nde 5 milyar 
dolar tutarında taahhütte bulunmuştur.

Türkiye, IMF'den 1961’den bu yana kullandı-
ğı toplam 50 milyar dolara yakın kullanımın 
46 milyar dolara yakın bölümü 2001 krizi ve 
sonrası için kullanmıştır. 

DÜNYA BANKASI GRUBUYLA 
ILIŞKILERIMIZ

Dünya Bankası, IMF ile birlikte ve aynı ta-
rihte kurulmuştur. O nedenle bu iki kuruma 
"Bretton Woods ikizleri" ya da "Bretton 
Woods kurumları" adı da verilmektedir.

Dünya Bankası'nın temel amacı, gelişmiş 
ülkelerin mali olanaklarını gelişme yolundaki 
ülkelere kanalize ederek dünya genelinde yaşam kalitesini 
artırmak ve fakirliği azaltmak için gelişme  yolundaki ülkelere 
proje ve program kredileri vermek olarak özetlenebilir. Dünya 
Bankası amaçlarına bakıldığı zaman anlaşmaya varılan hükü-
metlerin ulaşmak istedikleri yapısal değişikliklere fon  sağlamak 
olduğu da görülebilir. Bu destekler arasında; “Makroekonomik 
İstikrar, Kamu Kesimi Mali Yönetiminin İyileştirilmesi, Yapısal 
Reformların Desteklenmesi” bulunmaktadır.

Organizasyon şekli IMF ile aynı yapıdadır: Anonim şirketlerdeki 
pay sahipleri genel kurulunun görevini yapan bir Guvernör-
ler Kurulu, yine  şirketlerdeki yönetim kurulunun görevlerini 
yapan  bir icra Direktörleri Kurulu, ayrıca uluslararası kalkınma 
konularının tartışılıp görüşüldüğü bir Kalkınma Komitesi, İcra 
Direktörleri Kurulu kararlarını uygulamaktan sorumlu bir baş-
kan mevcuttur. 

Her üye ülkenin ekonomi veya maliye bakanı ya da üst düzey 
bir bürokratı (çoğunlukla hazine ya da maliye müsteşarı) 
Guvernörler Kurulu'nda guvernör olarak görev yapar ve ülkesi 
adına oy  kullanır. İcra Direktörleri Kurulu,  toplam 24 kişilik bir 
kuruldur. 

Dünya Bankası kredileri, belirli bir kamusal projeyi finanse et-
meye yönelik yatırım kredileri, belirli bir sektörü iyileştirmeye ya 
da yapısal değişimi gerçekleştirmeye yönelik uyum kredileri ve 
bu ikisinin karışımından oluşan karma krediler olarak üçe ayrılır.  
Banka'nın kredileri (1) Mali sektör uyum kredisi, (2) Tarım 
sektörü uyum kredisi, (3) Sosyal güvenlik sistemi uyum kredisi 

olarak sıralanabilir. Diğer imkanlar arasında, proje hazırlama im-
kanı, Dünya  Bankası'nca yönetilen fonlardan sağlanan destek 
ve hibeler, diğer kuruluşlarla birlikte yapılan ortak finansman ve 
garanti yer alır. 

Türkiye'nin 2001 sonrası yapısal dönüşümünde Dünya Banka-
sı'nın önemli mali ve teknik katkısı olmuştur.

Ama bir çok ekonomist, Türkiye'nin son yıllarda, ''bir ekonomi-
nin belirli bir kişi başına gelir düzeyine ulaştıktan sonra orada 
sıkışıp kalması haline'' verilen tanımlama olan Orta Gelir Tuzağı 
içinde bulunduğu konusunda hemfikir.

Dünya Bankası, Türkiye'ye ilişkin ekonomik güvenin zayıf 
olması sebebiyle 2015 yılına ilişkin tahminini revize etti.  Genel 
seçimlerin de getirdiği belirsizlik nedeniyle,  Avro bölgesindeki 
toparlanma sinyallerine rağmen, küresel ekonomiden gelen 
karışık sinyaller göz önüne alındığında hane halklarının ve 
şirketlerin önemli harcama kararlarını seçimden sonraya ertele-
melerinin olası olduğunun altını çizen Banka, belirsizliğin orta-
dan kalkması ile birlikte iç talebin hızlı bir şekilde toparlanacağı 
varsayımı altında, büyümenin yılın ikinci yarısında hızlanabile-
ceğini, ancak yılın ilk yarısındaki zayıf başlangıcın taşıma etkisi 
yıllık büyüme hızınıb yüzde 3’te tutulacağını vurguladı.

Artan ithalat talebi ve belirsiz ihracat beklentilerinin dış den-
gelenme hızını azaltacağını belirten Banka, 
ancak düşen petrol fiyatlarının cari açığı 
GSYH’nin yüzde 4,4’ü seviyesinde tutacağı-
nı, buna göre, 2014 yılında 220 milyar dolar 
olan dış finansman ihtiyacının 2015 yılında 
yaklaşık 200 milyar dolara düşmesinin bek-
lendiğini ifade etti.

Dünya Bankası'na göre, çeyrek dönemlik 
dinamikler 2016 yılı büyüme oranını yüzde 
3,9’a çıkaracak ve daha sonra 2017 yılında 
büyüme tekrar yüzde 3,7 ile trend seviyele-
rine inecek.

Yeniden hızlı büyümeye geçilebilmesi için 
güvenin yeniden tesis edilmesi gerektiğinin 

altını çizen Dünya Bankası'na göre, yatırımların arttırılması 
ve ekonominin orta vadeli potansiyelinin yükseltilmesi için 
mutlaka güçlü reform sinyalleri yoluyla güvenin yeniden tesis 
edilmesi kritik önem taşımakta.  Bankaya göre hemen yapıl-
ması gereken yapısal reformlar: ''İş ortamının iyileştirilmesi, 
becerilere ve eğitime yatırım yapılması, istihdam yaratmayı 
kolaylaştırmaya yönelik olarak işgücü piyasasında reformlar 
yapılması, hukukun üstünlüğü ve bağımsız ekonomik kurumlar 
konusunda kararlılık gösterilmesi”.

Yani Türkiye hem IMF'nin hem de Dünya Bankası'nın en köklü 
ve en iyi müşterisi konumunda bulunuyor. İnşallah bir daha 
IMF ile ciddi bir anlaşma yapmak zorunda kalmayız diyorum 
ancak, geçmiş dönemlere baktığımda da ihtiyatlı olmak gerekir 
diyorum. Onlarla da onlarsız da olmuyor galiba.

YENI GÜÇ G-20

IMF ve Dünya Bankası yanında, yeni yükselen güç G-20'den 
de bahsetmek isterim. Dünya ekonomisinin yaklaşık olarak 
yüzde 90'ı, Türkiye'nin de üyesi olduğu ve dönem başkanlığına 
hazırlandığı  G-20 grubu tarafından yönetiliyor.  Türkiye, Aralık 
2013 tarihi itibariyle, Avustralya ve Rusya Federasyonu ile 
birlikte G-20 Troykasında yer almaya başladı. 

Türkiye  G-20 zirvesinin de ev sahipliğini yapacak; aynı za-
manda liderler zirvesinin başkanlığını yapacak.Yani yeni dünya 
düzeninde G-20 yeni bir yol haritası çizmeye başlıyor. Görelim 
bakalım ne yapacak?
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ALİ BERAT MERİÇ

Ekonomiye Giriş, Kamu Maliyesi gibi bütün temel disip-
linlerde, ilk anlatılan konular arasında, bütçe açık ve 
fazlası ile cari açık ve fazlası gibi kavramlar gelir. 

Türkiye gibi kendi kaynakları kıt bazı ülkeler, maale-
sef  bu iki kavramda  “cari fazla nedir, nasil verilir?” ile henüz 
tanışma fırsatı bulamamiştır. Bu ülkelerin 
gelebildiği en iyi nokta “şu petrol ithalatı 
olmasa off ne biçim fazla verirdik” nokta-
sından bir adım ileri gidememektedir.

Bu tespit, eleştirilecek bir nokta olmak-
tan çok kabullenilecek bir gerçektir. 
Kabullenilecektir ki, ona göre savunma 
mekanizmaları ve alternatif projeler 
geliştirilebilsin…

Aslında Türkiye’nin şimdiye kadarki çabası da, yılda yaklaşık 50 
milyar dolarlık enerji ithalatına zorunlu bir ülke olarak, büyüye-
bilmek için enerji arz güvenliğini aksatmayacak çareler aramak 
yönündedir. 

Bu girizgahtan sonra, Türkiye’nin enerji sınavında ne kadar 
başarılı olduğu ve bundan sonra yapması gerekenler konusun-
da, 50. Özel Sayısına ulaşan Ekonom Dergisi’nin eşsiz web 

arşivinden de yararlanarak, bir yol 
haritası sunmaya çalışacağız…

ENERJIDE ÖZELLEŞTIRME

Ekonom’un Mart 2013’deki 
39. sayısında Güliz Demircan 
Yücel’in kaleme aldığı özelleştirme 
dosyasında 15-16 milyar dolarları 
aşan enerji ihalelerindeki rakamsal 
gelişmeleri kalem kalem bulmak 

TÜRK’ÜN ENERJIYLE ZORLU SINAVI:   
YENEMIYORSAN YENILME…  

TÜRKIYE’NIN YARIM ASIRLIK ENERJI POLITIKASINA BAKTIĞIMIZDA, HEMEN HEMEN HER DÖNEMDE ÜÇ ANA KAYGI 
ÖN PLANA ÇIKIYOR: ARZ GÜVENLIĞINI KAYNAK ÇEŞITLENMESIYLE GÜVENCE ALTINA ALMAK, ÖZELLEŞTIRMEYLE 
LIBERALLEŞMEK VE ÜRETEMEDIĞINE GÖRE ENERJI GEÇIŞ NOKTALARINDA BORU HATLARIYLA ÖNEMLI BIR KAVŞAK 
ROLÜ OYNAYIP SÖZ SAHIBI OLABILMEK…

OYUN PLANINI “YENEMIYORSAN 
BARI YENILME” TAKTIĞI ÜZERINE 
KURAN TÜRKIYE’NIN, ÖZELLIKLE 
REGÜLASYON KONUSUNDA DAHA 
ÇOK ÇABA HARCAMASI GEREKIYOR. 
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mümkün… Peki ama 20 yılı aşan enerji özelleştirmelerinde 
temel hedef gelir elde etmek miydi?

Dönemin EPDK Başkanı Yusuf Günay ile Hülya Genç Sertka-
ya’nın Ekonom’un 29 sayısı için yaptığı 
söyleşinin başlığı hedefe ışık tutuyor;  
“Günay: Enerjide yapısal dönüşüm 
için özelleştirme şart.” 

Enerjide özelleştirme furyasının 
Dünya Bankası danışmanlığında 
ilk tartışılmaya başlandığı yıllarda, 
Ahmet Erhan Çelik’in Mart 1997’de 
Ekonom’un  4. sayısında yayımlanan  
“Elektrikte Özelleştirme Kurtuluş 
mu?” başlıklı araştırması, aslında 
bugünkü özelleştirme sonrası tar-
tışmalara 18 yıl öncesinden işaret 
ediyor:

“Dünya Bankası’nın çeşitli raporla-
rında dikkat çekildiği gibi, özelleş-
tirme sonrası piyasaya çok sayıda 
oyuncu girmesi ciddi karışıklıklara 
neden olabilecektir. Çünkü pazar 
yapısında oligopolist nitelikler 
ağır basmaktadır. Öte yandan, 
pazara az sayıda oyuncu girmesi 
rekabet bu işin nerdesinde, soru-
sunu gündeme getirecektir.”

“YÜKSEK GERILIM” DÖNEMLERI

Enerji ve ihalelerden söz açılmışken, geçmişte-
ki yolsuzluk iddiaları ve yükselen gerilimler de 
gözardı edilemez. Çünkü bunlar da bu gerçe-
ğin bir parçası konumunda. Erdil Eroğlu’nun 
Zeynep Öngel’in katkılarıyla Ekonom’un Nisan 
2005’deki 27. sayısı için hazırladığı  “Enerjide 
Yüksek Gerilim” dosyası bu tartışmalar için 
güzel bir kaynak oluşturuyor.

Dosyada, Ocak 2001 yılında bazı bürokrat ve 
işadamlarının da isminin karıştığı “Beyaz Enerji 
Operasyonu”ndan hareketle, sektörde olup 
bitenler geniş bir perspektifte değerlendiriliyor.

Sonuçta, Begüm Gürsoy’un da doğalgaz pi-
yasası konusunda kaleme aldığı aynı dosyanın 
alt başlığıyla sektöre bütüncül bir yaklaşımla 
genel bir çerçeve ortaya konuluyor.

Ekonom Dergisi’nde bu üç arkadaşımızın 10 
yıl önce gündeme taşıdığı sektörel sorulardan 
bazılarının hala yanıt beklediği ve Botaş’ın 
doğalgaz piyasasındaki payının özel sektör 
kontratlarıyla yüzde 20’ler düzeyine çekilmesi 
hedefinin, hala çok uzaklarında kaldığını hatır-
latmaya gerek bile yok…     

PETROL OYUNUNDA YENI DÖNEM

Doğalgaz gibi fosil enerji kaynaklarının önde geleni petrole 
baktığımızda Türkiye açısından tablo pek iç açıcı değil. Özellikle 
Irak’taki olumsuz gelişmelerin hala sürüyor olması ve önemli 

bir üretici olmamasına karşın, Suriye’deki 
sorunlar ve IŞİD terörü olumlu 
düşünme imkanı vermiyor.

Bu alandaki  olumlu gelişmeyse, 
önemli üreticilerden İran ile batılı 
ülkelerin nükleer müzakerelerde 
anlaşmiş olması. Söz konusu 
anlaşma, petrolde  yıllık tüketimi-
nin ancak yüzde 7’lerini karşılaya-
bilen Türkiye gibi ithalat bağımlısı 
ülkeleri, fiyatların seyri açısından 
umutlandırıyor.

İşte tam bu noktada, Cahit Uya-
nık’ın Temmuz 2006’da Ekonom’un 
31. sayısında yayımlanan ve oyunun 
kurallarını anlatan “Dünya Petrol 
Piyasası Nasıl İşliyor?” başlıklı analizi 
bizlere güzel bir perspektif sunuyor.

İçerdeyse Aysel Alp’ın Eylül 2013’de 
Ekonom ‘un 41. sayısı için kaleme 
aldığı “Petrolde Yeni Dönem” yazısı, 
yasal mevzauat açısından önemli ip 
uçları içeriyor.

BAZI NOKTALARDA GECIKMEYLE DE 
OLSA ANILAN ÜÇ TEMEL ILKE ÇER-
ÇEVESINDE ARTI KONUMA GEÇEN 
TÜRKIYE, BAZI NOKTALARDAYSA 
DAHA ÇOK YOL ALMA IHTIYACINDA…
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UMUT VERICI GELIŞMELER

Türkiye’nin başta Karadeniz olmak üzere, petrol arama umut 
ve çabalarının genellikle boşa çıktığı bu dönemde, dünyadaki 
kaya gazı üretimindeki özellikle ABD’deki olumlu gelişmeler 
dikkat çekiyor. ABD’nin ekonomik büyümesini odakladığı kaya 
gazından petrol ve gaz üretimi pek çok ülkeyi de heveslendir-
miş durumda.

Türkiye’de bu konuda Diyarbakır çevresinde kaya gazı  ola-
naklarını araştırmak üzere Shell ile bir anlaşmaya vardı.  Bir 
yıla yakın süredir güneydoğuda söz konusu şirketle bazı ön 
çalışmalar sürdürülüyor. 

Ancak kaya gazının üretimindeki çevresel etkiler konusundaki 
değişik olumsuz senaryolar, bu yöntemin geleceğinin dikkatle 
izlenmesi gereğini de ortaya koyuyor.

Alandaki ikinci olumlu adımsa Kuzey Irak Kürt yönetimi petrolü-
nün Kerkük-Yumurtalık boru hattından Ceyhan’a aktarılmasında 
atıldı. Bir yılı aşan bir süredir merkezi Irak hükümetiyle yaşanan 
sorunlara rağmen, hükümetin akılcı çabası ve ABD yönetimi-
nin de  ikna edilmesiyle günde 500 bin varili bulan petrol akışı 
umut verici bir gelişme olarak tarih sayfasında yerini aldı.

Petrol boru hatlarına artan terör sabotajları ve içerde dışarda 
tırmanan terör olayları, şu aşamada Kuzey Irak petrolünün batı 

ENERJIDE 2015-19 STRATEJISINDEN

Türkiye, enerji alanında önümüzdeki 5 yıllık döneme ilişkin stratejisini belirledi. Enerji  Bakanlığı’nın 2015-2019 yılları 
arasında uygulayacağı stratejik planda temel olarak, yerli kaynakların artırılması ve tasarrufla birlikte dışa bağımlılığın 
azaltılması hedefleniyor. 

Stratejik Plan’da yer alan bazı yenilikler, uygulamalar ve beklentiler şöyle: 

• Doğalgaz depolama kapasitesinin uzun vadede yıllık tüketimin yüzde 20’sini karşılayabilmesini sağlamak amacıyla 
gerekli yatırımlar başlatılacak. Depolama kapasitesi, plan dönemi sonuna kadar yıllık tüketimin en az yüzde 10’unu 
karşılayacak düzeye çıkarılacak. 

• Yerli kömürden üretilen elektrik enerjisi miktarı dönem sonunda yıllık 60 milyar kWh düzeyine ulaştırılacak.  

• Yenilenebilir enerji kaynaklarının birincil enerji ve elektrik enerjisi arzı içindeki payı artırılacak. Bu amaçla su, güneş, 
rüzgâr, jeotermal ve biyoyakıta dayalı yatırımlara önem verilmesi bekleniyor. . 

• Yurt içi ve yurt dışı ham petrol üretimimizin tüketimi karşılama oranının yüzde 13.6’ya çıkarılması sağlanacak. Bu 
amaçla yeni arama ve üretim faaliyetlerinin hızlandırılması çalışmaları artarak sürecek. 

• Konvansiyonel olmayan yöntemlerle elde edilebilecek hidrokarbon potansiyelinin (kaya gazı, ikincil üretim vb.) ortaya 
çıkarılması sağlanacak.  

• Plan dönemi sonuna kadar doğal gaz kaynaklı elektrik enerjisi üretiminin toplam üretim içindeki payının yüzde 38’e 
indirilmesi sağlanacak. Şu anda doğalgazın elektrik üretimindeki payı yüzde 45-55 arasında seyrediyor. 

• Nükleer enerjiye ilişkin gerekli mevzuat ve kurumsal altyapı çalışmaları tamamlanarak gerekli plan ve programlar 
oluşturulacak.Nükleer santrallerde yerli yakıt olarak kullanılmak üzere uranyum ve toryum kaynaklarının aranması ve 
geliştirilmesi sağlanacak.  

• Özelleştirme planı ile uyumlu bir şekilde, 2019 yılı sonuna kadar kamu sorumluluğundaki elektrik enerjisi üretim sant-
rallerinde ihtiyaç duyulan bakım, onarım, rehabilitasyon ve modernizasyon çalışmaları tamamlanması sağlanacak. 

• Elektrik enerjisi dağıtımında kayıp kaçak oranının plan dönemi sonuna kadar yüzde 10’a düşürülmesi sağlanacak. 
Türkiye’de kayıp kaçak oranı halen %15 ile Avrupa ortalamasının üzerinde.  

• Tüm madencilik işlemlerinin e-Devlet projesi kapsamında elektronik ortamda yürütülmesi sağlanacak. Bu konu, yerli 
kömür kaynaklarının değerlendirilmesi hedefine ulaşılması açısından da önem taşıyor. 

• Uluslararası enterkonneksiyon kapasitesi 2019 sonuna kadar 2 katına çıkarılacak. Türkiye’nin halen Yunanistan, Bul-
garistan, Gürcistan, İran, Irak ve Suriye ile elektrik bağlantısı var. En çok ticaret Avrupa komşularıyla yapılıyor ancak 
kullanılan kapasite düşük, ticaret imkanları sınırlı. 

• Yabancı ülkelerde hayata geçirilmesi hedeflenen Enerji ve Tabii Kaynaklar Ataşeliği uygulamasıyla gelişmelerin yakın-
dan takip edilmesi ve iletişim kanallarının en üst düzeyde açık tutulması sağlanacak.

• Türkiye’deki imalat sanayii altyapısı göz önünde bulundurularak, enerji yatırımlarında kullanılan ekipmanlardaki yerli 
katkı kullanım oranları arttırılacak. Yerlileştirilecek ekipmanlara yönelik envanter ve ihtiyaç analizi yapılacak ve yerli-
leştirmeye ilişkin yol haritası belirlenecek. 

• Elektrik enerjisi üretim özelleştirmelerinin açıklanacak plana uygun şekilde tamamlanması takip edilecek. EPİAŞ’ın 
da kurulmasıyla birlikte enerji piyasaları daha şeffaf, güvenilir ve izlenebilir hale getirilecek. 

• Enerji ve doğal kaynaklar sektöründeki yatırımları teşvik etmek amacıyla alternatif finansman modelleri geliştirilecek. 
Enerji dışı doğal kaynaklara yönelik arama faaliyetlerinin arttırılması sağlanacak.
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piyasalarına ulaştırılmasındaki en 
önemli risk. Buna, Kuzey Irak Kürt 
yönetimi ile merkezi Irak Hükü-
meti arasındaki petrol paylaşım 
pazarlık arayışlarını da eklemek 
gerekiyor.

Risklere rağmen her biri günlük  
800 bin varil kapasiteye sahip 
iki ayrı hattan oluşan Kerkük-Yu-
murtalık petrol boru hattının, hiç 
değilse birinin şimdilik belli bir 
kapasiteyle işlemesi sağlanabi-
liyor.

TANAP ILE AVRASYA 
SANTRANCINDAYIZ

Azerbaycan doğal gazını Av-
rupa’ya taşıyacak  Güney Gaz 
Koridoru’nun Türkiye kısmını 
oluşturan ve 17 Mart 2015’te 
Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Cumhurbaşkanlarının, 
Kars’ın Selim ilçesinde düzenlenen törenle temelini attığı Trans 
Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi’nde (TANAP) çalışmalar 
takvime uygun şekilde sürüyor.

AB ülkelerinin isteksizliğiyle sona eren Nabucco Projesi sonrası 
alternatif olarak sunulan ve Türkiye’nin Avrasya enerji sant-
rancında yeniden rol almasını sağlayan TANAP’ın, bin 850 
kilometrelik bir hat boyunca ülkeyi  boydan boya geçmesi 
planlanıyor. 

Projenin Gürcistan sınırından başlayarak Eskişehir’e kadar 
uzanan 56 inç çapındaki bölümü için üretilen ve ilk partileri 
daha önce güzergah boyunca tesis edilen şantiyelerdeki boru 
stoklama alanlarına ulaşmış olan boruların sevkiyatına devam 
ediliyor. 

Yüzde 80’i Türk üreticilerinden sağlanan 
bin 850 km’nin üzerindeki 56 ve 48 inç 
çapındaki  boruların tedarik sözleşmele-
ri, aralarında 6 adet Türk üreticisinin de 
yer aldığı 4 firma/konsorsiyumla  geçen 
yıl sonlarında imzalanarak,  iç piyasaya 
önemli bir iş potansiyeli yaratılması 
amaçlandı.   

SOCAR liderliğindeki konsorsiyumda, 
yüzde 30’a çıkartılan payıyla yer alan 
BOTAŞ’ın yanısıra sonradan BP’nin 
de eklendiği TANAP Projesi’nde, 
2019’dan itibaren 16 milyar metreküp 
doğalgaz akışı planlanıyor.  Türkiye 
bu miktarın 6 milyar metreküpünü iç 
pazarda kullanabilecek.

“TÜRK AKIMI” SÜPRIZI

Azerilerle TANAP’ta  işler yürürken, 
Rusya Devlet Başkanı Vladimir 
Putin’in Aralık 2014’deki Ankara 
ziyaretinde, Rus gazını Avrupa’ya 
taşıyacak Güney Akım projesini 
iptal edip, yeni güzergahın Türkiye 
üzerinden olacağını açıklaması tam 
bir sürpriz oldu. Öyle ki Putin’in 
çıkışı Ankara’da birlikte basın top-
lantısı düzenlediği Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ı bile şaşırttı. 

Hiçbir Türk yetkili günlerce çıkıp Türk Akımı adı verilen bu yeni 
proje konusunda  bir detay açıklayamadı. Enerji Bakanı Taner 
Yıldız’ın ilk tepkisiyse “Rusya’nın önerisini değerlendiriyoruz. 
Bu konuda AB’nin söyleyecekleri de önemli. Rusya önce konu-
yu AB ile sonuca bağlamalı” olabildi.

Aradan geçen müzakere sürecinde Rusya’nın ısrarı ve Türki-
ye’nin “enerji koridoru ve hub merkezi olma” önceliği nedeniy-
le, 4 hattan oluşacak projenin bir hattı için onay verildi.

Gazproom ve Botaş’ın ön mutabakata vardığı proje tümüyle 
bittiğinde, 63 milyar metreküpü bulan ve  47 milyar metrekü-
pünü Yunanistan sınırında AB ülkelerine teslim edeceği gazla 
önemli bir boru hattı projesi olmaya aday. Ancak inşasına 
bugün başlansa bile 2016 yılı sonlarındaki ilk gaz akışının 
planlandığı proje için hedefler ve Rusya-AB anlaşmazlığı halen 
önemli risk oluşturuyor.

JEOPOLITIK 
ÜSTÜNLÜK

Yine de Kerkük-Yumurta-
lık petrol boru hattından 
sonra, BP ile devreye 
alınan Bakü-Tiflis-Ceyhan 
Boru Hattı ve doğalgazda 
da İran’dan sonra yürüyen 
projelerle Türkiye enerjide 
jeopolitik üstünlüğünü 
değerlendirmeye çalışıyor.

Vladimir Putin’in duyurduğu 
Güney Akım ile taşınması 
öngörülen doğalgazın Bul-
garistan yerine Türk Akımı’na 
çevrilmesiyle, TANAP’tan 
uzun vadede öngörülen 60 
milyar metreküplük kapasite-
siye 63 milyar metreküp daha 
eklenmiş olacak.  Eğer bu iki 
hat da beklenen kapasiteyle iş-
lerse, uzun vadedeki rakamla-
ra bakıldığında AB’nin toplam 
550 milyar metreküp civarın-
daki yıllık doğalgaz talebinin 
beşte biri Türkiye üzerinden 
taşınabilecek.  
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NÜKLEER SENFONI

Türkiye’nin su, yenilebebilir enerji ve kömür gibi en az enerji 
ihtiyacının yüzde 20’lik bölümünün karşılanmasının öngörüldü-
ğü nükleer enerji konusunda da uzunca bir sürecin sonunda, 
ileriye yönelik adımlar atılmaya başlandı.

Mersin Akkuyu’da Ruslarla iki reaktörlü bir nükleer santral için 
anlaşılmasının ardından, Japonya ile varılan benzer bir nükleer 
enerji santrali anlaşmasında, süreç şimdi adım adım ilerliyor. 

Özge Özbilgin’in bu yıl Ekonom’un 48. sayısı için kaleme aldığı 
ve 40 yıllık nükleer enerji sınavını artılarıyla eksileriyle değer-
lendirdiği yazısında, dünya örnekleri de inceleniyor. “Bitmeyen 
Senfoni Nükleer Enerji” başlıklı yazısında Özbilgin,  nükleer 
enerji santrallerinin Türkiye için bir ihtiyaç olup olmadığını irde-
leyerek, “nükleer santraller olsa da petrol ve doğalgaz bağımlılı-
ğının azalarak süreceğine” işaret ediyor.  

SONUÇ 

Evet, nükleer enerjinin etkilerinde olduğu gibi, Karadeniz’de her 
akarsuyun başında kurulan irili-ufaklı Hes ve bunların çevresel 
etkilerine, Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamında bitirilen ve 
sona yaklaşılan enerji projelerine, geç kalınan güneş enerjisin-
deki son nokta ile rüzgar enerjisinin umut verici gücüne biz de 
başka bir dosyada yer vermeyi umuyoruz. Sonuç ve önerilerle 
bu dosyayı şimdilik  kapatıyoruz.

Enerji Bakanlığı verilerine göre, Türkiye’nin enerjide dışa ba-
ğımlılığı yüzde 72’ler düzeyinde.Petrolde ithalat bağımlılığımız 
yüzde 92, doğalgazdaysa yüzde 98’leri buluyor. Bu nedenle 
yerli kaynaklara daha çok yönelerek, nükleer enerjiyi devreye 
alıp fosil yakıtta dışa bağımllığı azaltmak öncelikli stratejiler 
arasında yer alıyor. 

Murat Ovucu’nun Aralık 2013’de Ekonom Dergisi’nin 42. 
sayısında yer alan Enerji Bakanı Taner Yıldız ile söyleşinde, bu 
anlamda önemli noktalara işaret ediliyor. Bakan Yıldız söyleşi-
sinde, petrol fiyatlarında kurun 1.92’lerin üzerindeki kısmının 
devlet tarafından yüklenildiğini vurguluyor.

Siyasi belirsizlikler nedeniyle dolar kurunun, şu anda 2.80 lirayı 
geçtiği düşünüldüğünde, varın tabloyu siz düşünün. Allahtan 
petrolün varil fiyatı ılımlı seyrediyor da, kurdaki yükselişin bir 
miktarını telafi etmek mümkün oluyor.

Bakan Yıldız, Ovucu ile söyleşisinde, “yerli kaynakların önemini 
anlamak için petrol fiyatlarının yükselmesi gerekmiyor” diyerek 
sözlerini tamamlıyor.

Biz de enerjideki dışa bağımlılıkta oyuna 1-0 yenik başlayan 
Türkiye’nin “yenemiyorsan yenilme” taktiğine katkıda bulun-
mak adına, Temmuz 2015’de Enerji Gazetecileri ve Medya 
Derneği (EGAD) yöneticileri olarak,  Petrol Sanayi Derneği 
PETDER yetkilileriyle yapılan görüşmede dile getirilen kaygılara 
atıfta bulunacağız. 

Petrol dağıtıcıları da elektrikte olduğu gibi fiyatların maliyetlerin 
altında seyretmesinin nakit akışını bozduğunu, bunun yeni 
yatırımlar ve sürdürülebilir sektörel sağlık açısından geleceğe 
yönelik  kaygıları arttırdığına işaret ediyor. Bazı oyuncuların 
piyasadan çıkmayı düşündüğünü belirten sektör temsilcileri, 
regülasyon konusunda atılması gereken adımlara değinerek, 
“Akşamdan sabaha değişen piyasa kuralları ve mevzuatlardan 
yorulduk. Üst kurulların bu denli müdahaleci olduğu dünyada 
başka enerji piyasası yok” diye yakınıyor.

Yetkililerin bu yakarışa kulak vermeleri umuduyla, hepinize bol 
enerjili sıkıntısız günler…  
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Türkiye, yaklaşık 20 yıldır sosyal güvenlik alanında re-
form çabaları yürütüyor. İlk açıkların verilmeye başlan-
dığı 90’lı yılların başından itibaren, emeklilik yaşı, prim 
ayarlamaları ve nihayetinde sosyal güvenlik kuruluşları 

tek çatı altında toplandı, emeklilik yaşı da kademeli olarak ka-
dınlarda 58, erkeklerde 60 yaşa kadar yükseltildi. Finansal kay-
gılarla yapılan bütün düzenlemelere rağmen, 2015 yılı itibariyle 
sosyal güvenlikteki yapısal sorunlar hala varlığını koruyor. Genç 
nüfusa rağmen prim gelirleri, harcamaları karşılamaktan uzak 
ve prim gelirleri artış hızı harcama artış hızının gerisinde. Nüfus 
2030’lardan itibaren yaşlanmaya başlayacak 
ve artan yaşlı nüfusla birlikte hem sağlık 
harcamalarında hem de prim dengesinde 
bozulmanın hızı artacak. 

YAŞAR BAKAN: BAŞKALARI YERINE 
BIZ YAPALIM

Deneyimli gazeteci Yaşar Bakan, Haziran 
1996’da Ekonom için hazırladığı sosyal 
güvenlik haberinin girişinde, sosyal güvenlik 
alanında yapılması gereken düzenlemeler 
için, “harekete geçme” uyarısını yaparken, 
“Başkalarının bizim adımıza karar vermesini 
istemiyorsak, herkesin şapkasını önüne 
koyup çözümler oluşturması gerekiyor” 
diyerek, o günlerde gündemde olan IMF ile 
olası anlaşmaya göndermede bulunuyor. 

Ekonom’un birinci sayısının yayınlandığı 
günlerde Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK), 
Emekli Sandığı, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalı-
şanlar Sosyal Sigortalar Kurumu (Bağ-Kur) ve bunlara ek olarak 
birçok KİT ve özel kuruluşun da sahibi olduğu özel emeklilik 
sandıkları aracılığıyla sosyal güvenlik sistemi oluşturulmuştu. 

Yazıya konu olan temel başlıklar ise emeklilik yaşı, SSK, Bağ-
Kur ve Emekli Sandığı’nın mali kaynaklarının ve varlıklarının 

kötü kullanımı, her bir kurumun verdiği ve bütçeden finanse 
edilen açıklar olarak sıralanmıştı. Bugün pek çoğumuz hatırla-
masak da Emekli Sandığı’nın otel ve tatil köyleri, SSK’nın has-
taneleri ve bunların yanında çok sayıda iş hanı vb. gayrimenkul 
yatırımları bulunuyordu. 

SOSYAL GÜVENLIK KURULUŞLARININ AÇIKLARININ 
BIR NEDENI DE DEVLETIN GÖREVLERI

Yazıda Yaşar Bakan, sosyal güvenlik kavramının 1881 Al-
manya’sındaki ilk uygulamalarından, günümüze kadar tarihi 
dönüşümünü de okuyucuya sunmuş. Türkiye’nin mevcut du-
rumuna ilişkin olarak ise ana vurgulardan biri, sosyal güvenlik 

kurumlarının sigortacılık kurumları olmak-
tan çıkarılıp, primleriyle ilişkili olmadan 
kamunun yürütmesi gereken sosyal yardım 
harcamalarının prim karşılığı olmadan bu 
kurumlara yüklenmesine yapılmış. 

O dönemin verileri de yazıda yer almış: 
Örneğin, Emekli Sandığı’nın ilk açık verdiği 
tarih, 1993 yılı olmuş ve o tarihte, bir önceki 
yılda 1.3 katrilyon (Bugün için 1.3 milyon 
TL.. TL’nin altı sıfır atılmadığı dönemlerin 
tablosu) TL olan fazla, 1993’te 3.9 katrilyon 
TL açığa dönüşmüş ve 1995’te 4.9 katrilyon 
TL’ye çıkmış.  Emekli Sandığının o dönem-
de, otel, tatil köyü, iştirak ve gayrimenkul 
yatırımlarının bulunduğunu da hatırlıyoruz. 

Yaşar Bakan, Emekli Sandığı’nın devlet 
adına, hazine yardımı, tazminatlar, ikramiye 
vb. yaptığı ödemelerin toplamının 1995’te 
toplamının 37.2 katrilyon TL olduğunu 

okuyucuya sunmuş. 

KEMAL KILIÇDAROĞLU: DÜZENLEMELER ACELE, 
SOSYAL TARAFLARIN ILGISI YETERLI DEĞIL

SSK’ya ilişkin ise Yaşar Bakan 1996 yılının ilk üç ayında dahi 
oluşan 9.2 milyar TL’lik açığa dikkati çekiyor. Kurumun, bugün 

EKONOMI MUHABIRLERI DERNEĞI’NIN YAYIN ORGANI EKONOM’UN KAPAKLARINA VE 
YAYINLADIĞI DIĞER HABERLERE BAKILDIĞINDA; TÜRKIYE’NIN YAŞADIĞI EKONOMIK, 
SOSYAL YA DA SOSYO-EKONOMIK SORUNLARIN KAVRANDIĞI VE BUNLARIN 
KAPSAMLI BIÇIMDE INCELENDIĞI ILK BAKIŞTA DIKKATI ÇEKER. SOSYAL GÜVENLIK DE 
EKONOM’UN VE EKONOMI MUHABIRLERININ HEP ILGI ALANINDA OLDU. 

HAZIRAN 1996’DA YAYINLANAN ILK EKONOM’UN KAPAĞININ SOSYAL GÜVENLIĞE 
AYRILMASI DA AYRICA DIKKATE DEĞER. EKONOMI MUHABIRI, BÜYÜĞÜMÜZ YAŞAR 
BAKAN, O DÖNEMDE HIZLA ARTAN SOSYAL GÜVENLIK AÇIKLARINA VE SAĞLIK 
HIZMET SUNUMUNDAKI SORUNLARA DIKKAT ÇEKEN HABERINE “S.O.S.YAL 
GÜVENLIK” BAŞLIĞINI VERMIŞ. BUGÜN DE AYNI SORUNLAR (HALA) GÜNDEMDE. 
EKONOM’UN HER DÖNEM ILGISI IÇINDE KALMIŞ SOSYAL GÜVENLIK ALANIYLA ILGILI 
TEKRAR DÜŞÜNÜRKEN, EKONOM’UN ILK YAYIN KURULUNDA ÜYE OLAN YAŞAR 
BAKAN’I RAHMETLE BIR KEZ DAHA ANIYORUZ. 

EKONOM SOSYAL GÜVENLIK KAPAĞIYLA
TÜRK YAYIN HAYATINA BAŞLADI

ANALİZ
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dahi siyasi tartışmalara neden 
olan sağlık kuruluşlarında-
ki hizmet zayıflığına vurgu 
yapılıyor. 2015 itibariyle Ana 
Muhalefet Partisi CHP Genel 
Başkanı olan o dönemin SSK 
Genel Müdürü Kemal Kılıç-
daroğlu da alışılmışın dışında 
bir değerlendirme yapmış: 
Kılıçdaroğlu, siyasi nedenlerle 
çok sayıda sigortalı olan iller 
dışında, siyasi gerekçelerle 
sigortalının az olduğu illere 
hastane yapılmasını sağlık ala-
nındaki sorunlardan biri olarak 
göstermiş. Bunun dışında, 
SSK yönetiminde bulunan 
işçi ve işveren temsilcilerinin, 
sigortanın dengesini bozacak 
erken emeklilik, süper emek-
lilik uygulamalarına sessiz 
kalmalarını eleştirmiş. Bu demeçten öğrendiğimiz bir başka 
unsur ise Kılıçdaroğlu’nun, SSK açıklarının hızlanmasına neden 
olan yasal düzenlemeleri eleştirmesi. Kılıçdaroğlu, 
“Sorun çoğu kez, SSK ile ilgili yasaların yeterince 
tartışılmadan bir oldu bitti ile parlamentodan geçi-
rilmesinde yatıyor” görüşünü savunuyor. 

Ekonom ilk sayısındaki sosyal güvenlik dosyasına, 
o dönem görevde bulunan sosyal taraf kuruluş-
larının başkanları; TİSK Başkanı Refik Baydur, 
Türk-İş Başkanı Bayram Meral, Hak-İş Başkanı 
Salim Uslu ve TESK Başkanı Rıdvan Budak da 
görüş ve çözüm önerilerini sıralamış. Sorunların 
tespitinde ortak unsurlar kayıtdışı çalışma, biri-
kimlerin kötü harcanması, ücretlerdeki gerileme, 
denetim sorunları, ilaç ve tıbbi cihaz harcamaları 
ve yönetime müdahaleler olarak dikkat çekiyor. 
İşveren tarafı, bunlara ek olarak, prim oranlarının 
düşürülmesini ve erken emeklilik uygulamasının 
sonlandırılmasını talep etmiş. 

Çözüm önerileri olarak ise Ekonom’da, “Sosyal 
güvenlik kurumlarının sosyal yardım kurumu 
olmaktan çıkarılması, işsizlik sigortası ve iş 
güvencesi yasalarının çıkarılması, kurumların 
özerk hale getirilmesi, hissedarların yönetime etki edebilmesi, 
isteğe bağlı sigortalılığın sadece emekliliğine kısa süre kalmış 

kişilere hak olarak veril-
mesi, yeni bir ücret-maaş 
sistemi kurulması, sosyal 
yardım zammının bütçeden 
verilmesi, prim oranlarının 
düşürülmesi” sıralanıyor. 

UZMANLARIN GÖRÜŞ-
LERI

Sosyal güvenlik sisteminin 
ana ayağı olan sağlık hiz-
metine ilişkin unsurlar da 
ilk sayıda yerini bulmuş. 
Yazıda sosyal güvenlik 
kapsamında sunulan sağ-
lık hizmetlerine yönelik 
değerlendirmeler yanın-
da, Ekonom, bu dosyayı 
takip eden sayfalarında 

Emekli Sandığı Başmüfettişi Salim Koç’un, sağlık alanında özel 
sigortacılığa ilişkin kapsamlı bir analizini okuyucusuna sunmuş. 

Türkiye’nin her alandaki sorunun-
dan öteye “kafa karışıklığı” haline 
gelmiş olan denetim sorununa 
ilişkin olarak da SSK Teftiş Kurulu 
Başkanı Mustafa Usalan’ın gö-
rüşlerine yer verilmiş. 

SOSYAL GÜVENLIK HEP 
GÜNDEMDE

Ekonom, Türkiye gündeminden 
bir türlü çıkmayan sosyal güvenlik 
sorunlarına yönelik 3’ü kapak 
olmak üzere, çok sayıda yazı ya-
yımladı. Ekonom, Aralık 2005’teki  
29. sayısında sosyal güvenlik 
alanında yasal düzenleme hazırlık-
larını “Ne Sosyal Ne de Güvenlik” 
başlığı altında, Sultan Özer ve 
Hülya Genç Sertkaya’nın kale-
minden haberlerle, eleştirel bakış 
açısıyla yer verdi. Ocak-Haziran 
2008, birleştirilmiş 34-35. sayısın-

da ise o dönemde kabul edilen ve sosyal güvenlik kuruluşlarını 
birleştiren, emeklilikte yaşı artıran ve genel sağlık sigortası dü-
zenlemesini getiren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanun tasarısı, gazetecilerin yıpranma hakkı olarak tanımlanan 
fiili hizmet zammının kaldırılmasının da vurgusuyla ele alındı. 
Sultan Özer, Ahmet Kıvanç bu dosyayı hazırladılar. 

Kapak olarak işlenilenler dışında, sosyal güvenlik alanındaki 
her düzenleme ya da yıldan yıla büyüyen açıkların ekonomiyi 
zorladığı dönemler de Ekonom’un ilgi alanı içinde oldu. 

Daha sonra Anayasa Mahkemesi’nin iptaliyle zorlu bir döneme 
girecek olan ve yapıldığı dönemde emeklilik yaşını kadınlarda 
58, erkeklerde 60’a yükselten ilk yasa olan sosyal güvenlik dü-
zenlemesi Ayşe Ferliel’in “Sosyal güvenlikte reform aldatmaca-
sı” başlıklı haberi ile Ekim 2000 tarihli 14. sayıda yer aldı. 

Ayşe Ferliel, halen tartışılan ve bugünlerde kamunun olağanüs-
tü (birikimin yüzde 25’i kadar) teşvikiyle büyütülmeye çalışılan 
bireysel emeklilik sisteminin uygulanmasının tartışıldığı tarihler 
olan Kasım 2000’de bu konuda bir haberinin Ekonom’da yayın-
lanması da dikkat çekici. 

SGK SIGORTALILIK DURUMU 2014 SONU YILLIK VE 2015 NISAN AYI ITIBARIYLE MEVCUT 
GÖRÜNÜM (KIŞI) 

SIGORTALI DURUMU 2014 ARALIK 2015 NISAN

AKTİF SİGORTALILAR 19.821.822 20.240.446

PASİF (Aylık Alan) SİGORTALILAR   

                    -Dosya 10.225.718 10.404.383

                    -Kişi ) 10.920.901 11107175

    - BAĞIMLILAR 33.940.086 33675449

Aktif / Pasif Oranı 1,94 1,94

Türkiye Yıl Sonu Nüfusu 77.695.904 77.695.904

506.SKG  Kurulan Özel Sandıklar 377.800 381.860

Sosyal Güvenlik Kapsamı 65.060.609 65.404.930

KAPSAMDAKİLERİN NÜFUSA ORANI (%) 84 84

KAPSAM DIŞI NÜFUS ORANI (%) 16 16
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SAĞLIK: ÖZEL SEKTÖRLE VE GENEL 
SAĞLIK SIGORTASIYLA EKONOM’UN 
KAPAĞINDA

Türkiye sağlık alanında kamu ağırlıklı sistemi 
uzun yıllar muhafaza etti. Ne var ki, 2000’li 
yıllardan itibaren sosyal güvenliğin bir 
parçası olarak kamu ağırlıklı yapı bu kez 
temel alıcısı kamu olan bir piyasa sistemine 
döndü. 2006’da kabul edilen ve 2008’de 
tam anlamıyla yürürlüğe giren Sosyal Sigor-
talar ve Genel Sağlık Sigortası kanunu bu 
alanda bir farklılık yarattı. Kamu ilk kez özel 
sağlık kuruluşlarına sigortalıların başvurma-
sını serbest bıraktı ve önceden ilan edilen 
her bir hasta ve işleme yönelik bedelleri 
ödeyeceğini taahhüt etti. Zaman içinde, özel 
sağlık kuruluşlarının başvuran hastalardan 
Genel Sağlık Sigortası kapsamında belirle-
nen birim fiyatlardan daha fazla fark talep 
etmesine imkan sağlandı. Bu da özel sağlık 
kuruluşlarının yararlanabileceği bir hasta 
(belki de müşteri demeli) havuzu oluşmasına yol açtı. Peş peşe 
özel hastaneler, özel hastane zincirleri kuruldu. Hatta yabancı 
zincirler Türkiye’de yatırıma girişti, yabancı yatırım fonlarının 
yatırım yaptığı şirketler ortaya çıktı. Türkiye’de ilk kez sağlık 
alanı ilaç dışında “piyasalaşmış” oldu. Ne  var ki bu piyasanın 
neredeyse “tekel” konumundaki alıcısı SGK durumunda. Hem 
ilaçta, hem de teşhis-tedavi hizmetlerinde (hastanelerde) kamu 
tek alıcı. 2006 düzenlemesinin bir diğer özelliği de üniversiteler 
hariç, sosyal sigorta kuruluşlarının ve Sağlık Bakanlığı dışındaki 
devlet kurumlarının (örneğin TCDD) sahip olduğu hastanelerin 
yönetiminin Sağlık Bakanlığı’na geçmiş olması. 

Ekonom, Mart 2006’daki 30. sayısında, henüz sosyal güvenlik 
kapsamındaki Genel Sağlık Sigortası tartışmaları sürerken, 
kamu hastanelerinin 
Sağlık Bakanlığı bünyesi-
ne alınması ve özel sağlık 
kuruluşu yatırımlarının 
hızlandırıldığı dönemde 
konuyu kapağa taşıdı. 
Sağlık Bakanlığı, daha 
sonra SGK bünyesin-
de iyice görünür hale 
gelecek değişim sürecini 
“Sağlıkta Dönüşüm 
Programı” adı altında 
uygularken, Ekonom bu dönüşümün esaslarını okuyucusuna 
“Sağlıkta Dönüşüm Ne Kadar Sağlıklı” başlığı altında Hülya 
Genç Sertkaya imzasıyla duyurdu. Aynı sayıda, Genel Sağlık 
Sigortası tasarısı ve daha sonra uygulamaya alınan ancak halen 
tartışmalı olan aile hekimliği yapılanması da tanıtıldı. Dönemin 
sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın kendi bakış açılarını yansıttığı bir 
söyleşi de Ekonom’da yer aldı. 

Sağlık alanının sektörleşmesi, 
piyasalaşması üzerine Ekonom bu 
alana yönelik ilgisini sürdürdü. Eylül 
2007’de yayınlanan 33.sayıda, Cevdet 
Kaleli, bu sektörleşmeyi “Sağlıkta 
Özel Sektör Dönemi” başlığı altında, 
temel dinamikleri ve özel hastanelerin 
işleyiş unsurlarıyla tanıttı. 

İlk uygulamalarında sigortalıların 
kamu hastanelerinde ve ilaçlarda 
hiçbir ek ödeme yapmadığı sistemin 
işleyişindeki aksaklıkların görünmeye 
başladığı uygulama yıllarında ilk geri 
dönüş, sağlıkta hem teşhis, hem 
de ilaç hizmetlerinde katkı payının 
gelmesiyle gözlendi. Bu geri dönüş, 
Eylül 2013’te 41. sayıda Ekonom’un 
dikkatini çekti ve Barış Şimşek’in 
“Sağlıkta Devletin Eli Vatandaşın 
Cebinde” haberi yayınlandı. Haberde, 
yurttaşların 2012’de ödediği katkı 

paylarının tutarının 3 milyar TL olduğu bilgisine yer verildi. 

Sağlık alanındaki en sorunlu konulardan biri de ilaç harcamala-
rı. Genel Sağlık Sigortası kapsamında tek alıcı konumdaki SGK, 
ilaç üreticileri, depocular ve eczanelerden ayrı ayrı indirimlerle 
ödeme yapıyor. İlaç fiyatları ise Sağlık Bakanlığı’nın, çeşitli Av-
rupa ülkelerindeki fiyatların ortalamasına dayalı olarak yaptığı 
bir hesaplamayla belirleniyor. 2015 itibariyle ilaç firmaları ile 
hem Sağlık Bakanlığı, hem de SGK’nın tartışması devam edi-
yor. İlaçtaki bu kavga her geçen gün çok sayıda ilacın piyasa-
dan çekilmesiyle yaşanıyor. Bu sürtüşmenin kamuoyu önünde 
sürdürülmeye başlandığı dönemde Mart 2014’te yayınlanan 
43. sayıda Kutay Gürocak, ilaç fiyatlandırma sistemi ve buna 
bağlı olarak ortaya çıkan bulunamayan ilaçların kontrol dışı 
sağlanmasıyla ilgili bir haber yer aldı. 

SOSYAL GÜVENLIK AÇIĞI BIR YANA!

Sosyal güvenlik sistemine ilişkin tartışmalarda sıklıkla vurgula-
nan unsur “açık” oluyor ancak bu sistemin kamu kaynağına ne 
kadar ihtiyaç duyduğu pek fazla tartışılmıyor. Örneğin, 2014 yılı 
sonu itibariyle SGK’nın açığı 20 milyar TL seviyesinde. Bunun 
genel bütçe harcamaları içinde önemli ancak tehdit olmadı-
ğı ortada. Ne var ki, SGK’nın finansmanındaki kamu payına 

bakıldığında iş değişiyor. 
Bütçeden, kamu katkısı yani 
karşılıksız verilen sosyal devlet 
gereği ödemeler dahil bütçe-
den SGK’ya aktarılan kaynak-
ların toplamı 2014 sonunda 
77 milyar 335 milyon TL. Yani 
SGK bugünkü sigortacılık ve 
sağlık faaliyetlerinin sürdü-
rülmesinde 20 milyar TL’lik 
açık dışında, 57 milyar TL’lik 
kamu kaynağına da muhtaç. 

SGK’YA TAHAKKUK EDEN ILAÇ FATURASI (2014)

 2010 2011 2012 2013 2014

Reçete Sayısı (Bin adet) 308.530 339.225 336.106 338.021 337.403

Fatura Tutarı (Bin TL) 15.047.427 15.246.731 13.854.269 14.883.074 16.354.118

Reçete Başına Düşen Tutar (TL) 48,77 44,95 41,22 44,03 48,47

SGK’YA TAHAKKUK EDEN HASTANE FATURASI (TUTAR) (BIN TL)

 2010 2011 2012 2013 2014

2. Basamak devlet 6.035.033 7.200.669 10.051.990 11.049.401 12.340.270

3. Basamak devlet 3.567.138 4.242.562 5.945.100 6.598.896 7.218.596

2. Basamak özel 5.059.209 6.145.045 6.771.108 7.294.698 7.671.542

Üniversite Hast. 3.715.546 4.266.902 5.506.848 6.129.775 6.944.105

GENEL TOPLAM 18.376.926 21.855.177 28.275.046 31.072.770 34.174.513

ANALİZ
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Genel ekonominin ya da kamunun olası bir ekonomik dalgalan-
masında ya da bütçe sorununda, bu kez sağlık ve sigortacılık 
açısından vatandaşların mağduriyetiyle sınırlı bir durum ortaya 
çıkmayacak. 

Türkiye’nin nüfus piramidinde 2030’lardan itibaren yaşlı nü-
fusun artacağı öngörülüyor. Üstelik ne kadar çaba harcanırsa 
harcansın kadınların işgücüne katılımı sağlanamıyor, genç 
işsizliği sürüyor ve kayıt dışı istihdam oranı ücretsiz aile işçiliği 
ve tarımdaki kayıt dışı çalışma nedeniyle yüzde 39’lar sevi-
yesine çakılmış durumda. Bu da gelecek dönemde nüfusun 
yaşlanmasıyla emekli sayısının iş bularak sigortaya prim katkısı 
verecek gençlerden daha hızla artması ve yaşlı nüfusun sağlık 
harcamalarının artması nedeniyle iki kanaldan sosyal güvenlik 
sistemine yük olacağı tahmin ediliyor. 

Üstelik, sosyal gü-
venlik alanında büt-
çe kaynaklı olası bir 
finansman sorunun-
da ortaya çıkacak 
sorunlara özel sektör 
sağlık kuruluşları da 
eklenmiş durum-
da. Türkiye’de şu 
anda toplam 1493 
hastane bulunuyor. 
Bunların 550’si özel 
kuruluşlar tarafından 
kurulan ve işletilen 
hastaneler. Bunların 
da çok büyük bir 
kısmı SGK ile anlaş-
malı ve cirolarının 
neredeyse tamamını 
genel sağlık sigor-
tası kapsamında 
gelen hastalardan 
elde ediyorlar. Bu 
hastanelerin ve 
kamu hastanelerinin 
çalıştığı görüntüleme 

merkezleri, dal merkezleri, diyaliz vb. sağlık tesisleri de düşü-
nüldüğünde SGK’nın ödemelerine “muhtaç” bir ekonomik 
alan ortaya çıkıyor. Yatan hastaların yüzde 30’u, muayenelerin 
yüzde 17’si, ameliyatların yüzde 33’ü, özel sağlık kuruluşları 
tarafından yapılıyor. 

SGK’nın 2014 yılı sonu itibariyle toplam 34.1 milyar TL’lik “has-
tane faturasının” 7.6 milyar TL’sini, yani yüzde 22,3’ünü özel 
sağlık kuruluşları oluşturuyor. Bu finansmanda yaşanacak olası 
bir sorun, bu hastaneler içinde iflaslarla doğacak yeni sorun ve 
dolayısıyla işini kaybedecek çok sayıda kişi anlamına geliyor. 
Bütün bunlara yıllık 16.3 milyar TL’lik ilaç faturası eklendiğinde 
yürütülmesi gereken sistemin finansmanının ciddi bir boyuta 
ulaştığı ortada. 

GENÇ VE YETIŞKIN NÜFUS (KIŞI), TOPLAM NÜFUS IÇINDEKI ORANI (%), 1935-2075
(GENÇ NÜFUS: 15-24 YAŞ) (YETIŞKIN NÜFUS 25+)

TÜIK, ISTATISTIKLERLE GENÇLIK, 2014

Yıl Toplam Nüfus Genç Nüfus Genç Nüfusun 
Toplam Nüfus 

İçindeki Oranı (%)

Yetişkin 
Nüfus

Yetişkin Nüfusun 
Toplam Nüfus 

İçindeki Oranı (%)

1935 16158018 2433916 15,1 6989637 43,3

1970 35605176 6545971 18,4 14172289 39,8

1990 56473035 11311973 20 25371228 44,9

2000 64729501 12575362 19,4 33207681 51,3

2010 73722988 12545094 17 42299312 57,4

2011 74724269 12542174 16,8 43295520 57,9

2012 75627384 12591641 16,6 44178564 58,4

2013 76667864 12691746 16,6 45126304 58,9

2014 77695904 12782381 16,5 46051093 59,3

2023 84247088 12726667 15,1 53666103 63,7

2050 93475575 10961194 11,7 67819868 72,6

2075 89172088 9023521 10,1 67121774 75,3

KAZANIMLAR TAMAM, YA FINANSAL SÜRDÜRÜLEBILIRLIK?

Türkiye’nin son dönemdeki en büyük kazanımı ise genel sağlık sigortası oldu. Sosyal güvenlik kuruluşlarının birleştiril-
mesine paralel olarak, kamu sağlık kuruluşlarının yönetimi de tek elde toplandı. Buna ek olarak genel sağlık sigortası 
uygulaması başlatıldı. Programın son aşamasında ise “Genel Sağlık Sigortası”nın uygulayıcı kurumu Sosyal Güvenlik 
Kurumu, kamu ya da özel fark etmeksizin sağlık kuruluşlarına erişimi serbest bıraktı ve her bir sigortalı için teşhis faali-
yetlerine ödeme yapmaya başladı. Kısa süre içinde Türkiye’nin sağlık giderlerinin aşırı artması üzerine bu sistemde de 
geri dönüşler başladı. İlaç ve hastane başvurularından katkı payı alınmaya başlandı.

Yapısal sorunlara rağmen Türkiye, sosyal güvenlik alanında çağdaş araçların tümüne sahip durumda. Merkezi bir sosyal 
güvenlik yönetim kuruluşuna ulaştı. Genel sağlık sigortası ile yurttaşlarının tamamına düşük bedellerle sağlığa erişim 
hakkı verdi. Dar gelirli ve geliri olmayanlar için ücretsiz sağlığa erişim kapısını açtı. 

Peki bütün bu başarılara rağmen sosyal güvenlik neden hala gündemde? Yapılan reformlara ve elde edilen sosyal-eko-
nomik kazanımlara rağmen temel bir sorun bir türlü çözülemedi. Harcamaların payı o kadar büyük ki, bütün kazanım-
ların finansal sürdürülebilirliği tehdit altında: Eğer kamu herhangi bir nedenle borç yönetimi sorunu yaşarsa, neredeyse 
tamamı bütçeden finanse edilen kamu sağlık ve sosyal güvenlik sistemi tamamen çökebilir. Üstelik geçmişte olmadığı 
biçimde bu sisteme eklenmiş özel sağlık kuruluşları da bulunuyor. 
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SULTAN ÖZER

TARIM KENDI KADERINE TERK EDILDI

Ocak-Mart 1998 tarihli Ekonom 8. sayısının kapak 
konusu, “Uçsuz Bucaksız Sorunlar Sektörü Tarım” 
başlığı ile tarım oldu. İ. Tümay'ın “Tarım: Nereden 
Nereye” yazısında, “Son zamanlarda tarım kesimi 

neredeyse kendi kaderi ile başbaşa bırakılmış halde” tespiti 
tarımın getirildiği durumu özetliyor. Tarımsal 
gelişmenin ülkelerin ve insanların ihtiyaçları-
na göre değil, uluslararası şirketlerin ihtiyaç-
larına göre modernize edilmesi nedeniyle 
tarımın gelişmediğine, açlığın sürdüğüne 
işaret edilen yazıda, Türkiye'de de tarımsal 
üretim ve ilişkilerin bu doğrultuda yeniden 
yapılandığı vurgulanıyor. “1970'lere göre 
daha sağlıklı beslenebilmek için hayvansal 
üretimin artış hızının tarımsal üretimin artış 
hızından daha büyük olması gerekirken 
tersi oldu. 1980'lerden sonra hayvancılık 
alanındaki gelişme, hayvancılığın tarımsal 
üretim içerisindeki payını yarı yarıya dü-
şürdü” tespiti yapılan yazıda; üretimin artış 
hızındaki düşmeden, işletme büyüklükle-
rine, uluslararası rekabete uygun olma-
yan verimliliğe, hangi teknolojinin nasıl 
kullanılacağına, çevre sorunlarının tarımsal 
üretimin geleceğini tehdit ettiğine, GAP'a 
ve pazar ilişkilerine kadar birçok başlıkta konu irdeleniyor. Dün-
yadaki gelişmelerin, küreselleşmenin tarım politikalarına etkile-
rine ve tarımı destekleme uygulamalarına da yer verilen yazıda, 
tablolar aracılığıyla konu detaylı bir şekilde masaya yatırılıyor. 
98'de bugün gelinen noktanın görüldüğü yazıda şu tespit ise 

sanki bugünkü durumu özetler nitelikte: “Sürecin böyle devam 
etmesi Türkiye'nin hayvansal ürün, buğday, yemlik ve yağlık 
üretimde ithalatçı konumunu pekiştirebilir. Bu da Türkiye'nin 
temel gıda maddelerinde dışa bağımlı hale gelmesi anlamına 
geliyor. Gıda bağımlılığının özellikle buğday gibi 21. yüzyılın 
petrol kadar stratejik bir ürünü olarak değerlendirilen ürünler-
de olması tehlikeli bir durum. Buna karşılık ihraç ürünlerinde, 
dünya pazarlarındaki özellikle gelişmiş ülkelerin sübvansiyonlu 
ürünleri ile sübvansiyonsuz, desteklemesiz yarışılmak isten-

mesi, bu ürünlerin fiyatlarının düşük ve dalgalı fiyatlar 
olmasına, dolayısıyla üreticinin çoğu zaman 
yeterli geliri elde edememesine yol açarak 
bu ürünlerde de üretimi tehlikeye sokuyor.” 

8. sayıda ayrıca “Tarım Politikası ve Birlikle-
ri” başlığı ile Yaşar Bakan, “GATT ve AT kar-
şısında Türk Tarımı” başlığı ile Fatma Orhan, 
“Tarımda Yol Tıkandı” başlığı ile Sadullah 
Usumi de konuya mercek tutuyorlar.

AB'NIN TARIMDA DAYAMALARI

“AB'nin Çıkmaz Sokaklarında Tarım” başlığı 
ile Temmuz 2005'de yayınlanan 28. sayı ile 
ikinci kez kapak konusu yine tarım oluyor. 
Benim (Sultan Özer) imzam ile yer alan 
yazıda, AB'ye tam üye olmadan imzalanan 
Gümrük Birliği anlaşması ile dayatılan Ortak 
Tarım Politikası ile Türkiye'da tarımın nasıl bi-
tirildiği irdeleniyor. “AB, Türkiye'yi pazar ola-
rak görüyor. 2004 yılı itibariyle Türkiye, AB'nin 

en fazla mal ihraç ettiği altıncı ülke konumunda. Yani Türkiye 
AB'den 10 yıllık müzakere sürecinde alacağı yardımdan daha 
fazlasını AB'ye ticaret açığı olarak ödüyor” görünüşüne yer ve-
rilen yazıda, “Türkiye'nin tarıma 2,5 milyar dolar düzeyinde bir 
destek ayırdığı 2003 yılında AB'nin desteklere ayırdığı miktarın 

TARIM BITME NOKTASINA GETIRILDI

EKONOM 50. SAYISINA ULAŞIRKEN, GERIDE KALAN 49 SAYIDA ÖNEMLI YER BULAN KONULARDAN BIRI DE TARIM, 
TARIMSAL KURULUŞLARIN DURUMU OLDU. TARIM SEKTÖRÜ, EKONOM'UN 8. SAYISINDA “UÇSUZ BUCAKSIZ SORUNLAR 
SEKTÖRÜ TARIM” BAŞLIĞI ILE 28. SAYISINDA ISE “AB'NIN ÇIKMAZ SOKAKLARINDA TARIM” BAŞLIĞI ILE IKI KEZ KAPAK 
YAPILDI. AYRICA, 9, 15, 16, 18, 19, 28, 33, 42, 44 VE 45. SAYILARINDA DA YINE TARIMA YER AYIRAN EKONOM VE 
EKONOM MUHABIRLERI, “KENDINI BESLEYEN 7 ÜLKE”DEN BIRI, “BUĞDAY AMBARI”  OLAN TÜRKIYE'NIN, BUĞDAYI BILE 
ITHAL EDER DURUMA NASIL GETIRILDIĞINE MERCEK TUTTULAR. 

EKONOM TARIMA ÖZEL YER AYIRDI...
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50 milyar Euro” olduğunun altı çiziliyor. Ta-
rımdaki desteklere ilişkin OECD araştırmaları, 
Türkiye'nin çiftçisine en az destek sağlayan 
ülkeler grubunda olduğu da bir gerçek.

TARIMSAL KURULUŞLAR BITIRILDI

“Cumhuriyetin ilk dönemlerinde tarıma 
verilen önem, kurulan tarımsal KİT'ler, des-
teklenen kooperatiflerin yerini tarımın ikinci 
hatta üçüncü plana itilmesine; verilen des-
teklerin çekilmesine, ithalata dayalı bir ta-
rım politikasına bıraktığına” vurgu yapılan 
yazıda, Türkiye ve AB ülkelerindeki tarımsal 
desteklere ilişkin rakamlar da yer alıyor.  
Yazıda, AB'nin asıl isteklerinin, IMF'nin 
niyet mektuplarında, Dünya Bankası ile 
imzalanan “Tarım Reformu Uygulama 
Projesi” doğrultusunda Türkiye'de yürütü-
len tarım politikalarında yer aldığının altı 
çiziliyor.  Yazıda, AB'nin, Türkiye'deki tarım reform programının, 
OTP'ye uyumda belirleyici olmasını, Türkiye'nin üreticisine 
verdiği destekleri azaltarak, tarımda devlet elinin çekilmesini ve 
tarımın piyasa koşullarına terk edilmesini istediği belirtilerek, 
“EBK, SEK; YEMSAN; TZDK; TÜGSAŞ özelleştirilirken, Tekel 
için süreç devam ediyor. Türkiye 2001 yılında başlatılan çiftçi 
kayıt sistemine paralel olarak, girdi desteği, sübvansiyonlu kre-
di desteğini kaldırdı” deniliyor. “Süreç devam ediyor” denilen 
TEKEL ise işçilerin Ankara'da tarihe geçen 78 günlük direnişine 
rağmen tümüyle bitirildi. 

KENDI TARIMINA AZAMI DESTEK, TÜRKIYE'YE 
KÖSTEK

AB'nin kendi tarımına bütçesinin en büyük payını ayırmasına 
karşı Türkiye'de destek ve sübvansiyonları kaldırmasını, kotaları 
artırmasını dayattığının ifade edildiği yazıda, “Türkiye açığı 
olmayan ürünleri bile ithal eder konuma geldi. Sadece hububat 
örneği bile Türkiye ile AB üreticisine yapılan destekler arasın-
daki farkı, Türkiye tarımının getirilmek istendiği noktayı gözler 
önüne seriyor.” deniliyor. 

Aynı sayıda, kapak konusu 
içinde Türkiye Ziraatçılar 
Derneği'nin (TZD) “AB süre-
cinde Türkiye Tarımı” Raporu, 
“Türkiye Tehdit Unsuru Olarak 
Görülüyor” başlığı ile veriliyor. 
Türkiye'ye IMF dayatması ile 
kabul ettirilen "2006-2010 
Tarım Stratejisi"nin geçmiş 
yıllarda uygulanan tarım 
sektöründen diğer sektörlere 
kaynak aktarma politikasının 
süreceğine işaret edilen ra-
porda, bu konuda AB içindeki 
çelişkilere, AB ülkelerinin 
tarımlarına ayırdıkları paylara, 
Türkiye gibi masrafları çok yeni 
bir adayın ortaya çıkmasının, 
AB fonlarından büyük paylar 
alan ülkelerin işine gelmeyece-
ğine, AB içindeki Türkiye karşıtlı-
ğının önemli bir nedeninin tarım 
olduğuna vurgu yapılan raporda, 
Türkiye'nin tam üye olmadan kabul ettiği Gümrük Birliği ile AB 
ülkelerinin Türkiye'den istediği avantajları zaten sağladığının altı 
çiziliyor. 

Aynı Dergide ZMO Başkanı Gökhan 
Günaydın'la yapılan, "Türkiye Tarımının 
Kaderini AB Çizmemeli" başlıklı röportaj 
da EKONOM'un tarıma ne kadar önem 
verdiğinin başka bir gösergesi. 2005 
Temmuz tarihli röporajda Günaydın, o 
dönem 103 milyar euroluk AB bütçesi-
nin 43 milyar eurosunu tarıma ayırdığına, 
bu açıdan AB adaylık sürecinde "tarım 
sektörüne para yağacak" beklentisine 
dikkat çekiyor. Bu beklentinin "ham hayal" 
olduğunu belirten Günaydın, Türkiye'nin 
OTP'nin sağladığı desteğin ancak yedide 
birini ayırdığının altını çiziyor. Günay-
dın, OTP ile Türkiye'nin tarıma desteğini 
çekmesini dayatan AB'nin, "40 yılı aşkın 
süredir tarımı o günkü değerleriyle yılda 50 
milyar euroya yakın bir destekle destekle-
diğini belirten Günaydın, başta hayvansal 
ürünler olmak üzere, hayvan yemleri, su 

ürünleri, sebze, meyve, şarap ve bazı ekilebilir ürünler, AB'de 
destekleme kapsamında, Türkiye'de ise bu gruplar destek 
şemsiyesinde değil" diyor. 

REJI'NIN YENIDEN HORTLATILMASI

EKONOM'un Nisan-Haziran 1998 tarihli 9. sayısında "Tütünün 
Dumanı Nereye Doğru Gidiyor?" başlığı ile İ Tümay'ın irdelediği 
yazıda, tütün üretiminin, TEKEL'in Türkiye'de bitirilmesinin al-
tında yatan uluslararası tekellerin dayatması masaya yatırılıyor. 
Yazıda, "Ulusaşırı tekeller sigara pazarına hakim olmakla kal-
mıyor, sigaradan sonra tütün üretimi de esas olarak ulusaşırı 
tekellerin ihtiyaçlarına göre üretilmeye başlanıyor. Türkiye'de ne 
kadar, hangi çeşit tütün ekileceğine, kalitesine, üreticiden alış 
ve ihraç fiyatına, yetiştirme yöntemlerine, ulusaşırı tekellerin 
doğrudan karar verecekleri bir süreç hakim olmaya başlıyor" 
tespiti ile Reji'nin yeniden hortlatıldığına dikkat çekiliyor. 

TARIMSAL REFORM'UN ANLAMI

Nisan 2000 tarihli 15. sayıda Fatma Orhan Coşkunoğlu'nun 
"Tarımda Reform mu?" başlıklı bir analizi yer alıyor. 
"Reform" adı altında yapılan pekçok düzenlemenin, 
"devletin harcamalarını azaltma reformu" anlamına 
geldiği analizi yapılan yazıda, tarım sektöründe de 
"yeniden yapılanma reformu"nun bu kapsamda 
değerlendirilmesi gerektiği belirtiliyor. Yazıdaki 
şu tespit bugüne de ışık tutuyor: "Gerek Tarım 
ve Köyişleri Bakanlığı, gerek Hazine Müsteşarlığı 
ve Dünya Bankası yetkililerinin 'tarım reformu' 
kapsamında yaptığı açıklamalara bakılırsa, çalış-
maların hareket noktasının, tarımsal harcamaların 
bütçeye yükünün azaltılması olduğu görülür. 
Tarım kesimine sağlanan kredilerin faizlerinin iç 
borçlanma senetleri faizlerine endekslenmesi, 
girdi sübvansiyonlarının artırılmayarak dolaylı ola-
rak azaltılması, destekleme alımlarının kapsamı-
nın daraltılması yanında doğrudan gelir desteği-
ne geçilmesi yönündeki çalışmaları, rahatlıkla bu 
yönde değerlendirebiliriz." 

Kasım 2000 tarihli 16. sayıda Ekonom Muhabir-
leri'nin doğrudan gelir desteği sisteminin pilot 
uygulaması Polatlı'ya yapılan gezinin haberi yer 
alıyor.

EKONOM'un 18. sayısında da tarım önemli bir yer tutuyor. Na-
fiz Kaya'nın, Leeds Üniversitesi Kalkınma Araştırmaları Merkezi 
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ARAŞTIRMA

Başkanı Dr. Zülküf 
Aydın'la röportajı 
"Tarım Üreticisi 
Yapısal Uyum 
Politikaları Kıskacı 
Altında" başlığı ile 
veriliyor. Röpor-
tajda, uluslararası 
finans kuruluşlarının 
ve yerli uygulayı-
cılarının tarımdaki 
yapısal uyum 
politikaları, bunun 
tarihsel arka planı, 
politika önerilerinin 
neyi amaçladığı ve 
zor durumdaki köy-
lünün 'beka strateji-
leri'nin irdelendiği 6 
sayfalık röportaj Nafiz 
Kaya'nın deyimiyle 
"akıntıya ve ezbere 
karşı bir söyleşi".

Mart 2002 tarihli 19. sayıda, "Tarım Reformu dekara 10 milyon 
Türk Lirası" başlığı ile verilen Araştırma yazısında ise F. Levent 
Çağlar, doğrudan gelir desteğinin pilot uygulaması Polatlı'da 
bir köy odasında üreticilerle uygulanan tarım politikalarını 
değerlendiriyor. 

LÜKS YAT MAZOTUNA VERGI YOK, ÜRETICIYE ÇOK

Eylül 2007'de yayınlanan 33. sayıda Tarım ve Köyişleri Bakan-
lığı eski müsteşar yardımcısı ve DPT PLanlama Uzmanı Nebi 
Çelik'in, "Tarımsal Amaçlı Mazot Desteği" yazısı da EKO-
NOM'un tarım konusundaki yayınları arasında. Yatta kullanılan 
mazottan vergi alınmayıp, zümrük, yakut gibi lüks tüketim mal-
ları vergi dışı bırakılırken, çiftçinin kul-
landığı mazottan büyük oranda ÖTV 
alınması devam ediyor. Nebi Çelik'e 
göre o dönem toplam tüketilen 9-9,5 
milyar litre mazotun yaklaşık 2 milyar 
litresi tarımsal amaçlı kullanılıyor. 
Çiftçilerin bu mazota ödediği 4,56 
milyar TL'nin 2,4 milyar TL'si ise ÖTV. 
Çelik yazısında çiftçinin kullandığı 
mazottan vergi alınması, alınmaması 
durumlarını irdelediği yazısında, ma-
zot desteğinin DTÖ Tarım Anlaşması 
kapsamında verilen taahütlere uygun 
olmadığı dile getiriliyor. 

Ekim-Kasım-Aralık 2013'te yayınlanan 
42. sayıda tarım, Fatma Orhan'ın 
hazırladığı "Tarımda Ortagelir Tuzağı 
mı?" başlıklı yazısında irdeleniyor. 
Türkiye'nin bazı tarımsal ürünlerde 
dünya çapında önemli üretici duru-
munda olmasına karşın, buğdayda 
yıllık üretimini ortalama 20 milyon 
tonun üzerine çıkaramadığı, yağlık 
bitkisel ürünlerde dışa bağımlılığın 
sürdüğü, et, süt, balık gibi ürün-
lerde kişi başına tüketimin, gelişmiş ülkelerin ortalamalarına 
ulaşamadığı kaydedilen yazıda, bunun da "Tarımda da ortagelir 
tuzağı"nın yaşandığının göstergesi olduğu belirtiliyor. Bu, 5 
sayfalık yazıda dünyanın en büyük fındık üreticisi olan Türki-
ye'de, yüksek fiyatlarından dolayı halkın büyük bölümünün "bir 

avuç fındık" yiyemediği 
tespiti yapılıyor. 

Bu yazıyı, "Zeytinde 
'merdivenaltı' uyarısı" 
başlıklı yazıda, açıkta 
satılan dökme zeytinle-
rin büyük bölümünün 
'merdiven altı' diye tabir 
edilen sağlıksız, hijyenik 
olmayan ortamlarda, 
kayıtsız olarak üretildiği 
uyarısı yer alıyor. 

Devamında ise Orhan 
Yoldaş'ın, "Lisanslı 
Depoculuk, Kayısı ve 
Malatya" başlıklı haberi 
yer alıyor. Yazıda, "Tür-
kiye'de henüz yeni olan 
lisanslı depoculuğun, 
ürün sahiplerine verdiği 
ürün senetleri aracılı-
ğıyla önümüzdeki dönemlerde altın, döviz gibi yatırım araçla-
rına yönelen sermayeyi tarım sektörüne çekmesi" beklentisi 
vurgulanıyor.

TARIMDA BÜYÜK TEHLIKE; KURAKLIK

EKONOM'un Nisan-Mayıs-Haziran 2014 tarihli 44. sayısında 
dosya konusu ise kuraklık. Sultan Özer imzalı, "Türkiye'nin 
Kuraklıkla İmtihanı" başlıklı dosyada ZMO'ya "Buğday üretimi-
ni yüzde 10 azaltacak" uyarısı yaptırtan kuraklık her yönüyle 
masaya yatırılıyor. Türkiye'nin, aradan 10 yıl geçmeden yeni bir 
kuraklık tehdidi ile karşı karşıya kaldığının vurgulandığı yazıda, 
kimi bilim insanlarının bunu küresel ısınmaya bağladığı, kimi-
lerinin ise dönemsel kuraklık olarak değerlendirdiği tespitlerine 
yer veriliyor. 

TEİAŞ verilerine göre, ocak 2013'te 
barajlara gelen su miktarı 5 milyar 
185 milyon metreküp iken, bu rakam 
Ocak 2014'te 2 milyar 565 milyon 
metreküpe geriledi. Uzmanların ciddi 
kuraklık uyarılarına karşın hükümetin 
yaklaşımı ise Orman ve Su İşleri Ba-
kanı Veysel Eroğlu'nun '...Yağmur du-
asına da çıkarız, hiç olmazsa bunun  
bir maliyeti yok" sözleriyle özetleniyor. 
Yazıda kuraklığın diğer alanların yanı 
sıra tarım için de büyük tehlike oldu-
ğu uyarısı, ilgili oda ve derneklerin, 
birliklerin verisiyle yapılıyor. 

EKONOM Tarım konusuna, Tem-
muz-Ağustos-Eylül 2014'te yayın-
lanan 45. sayısında da yer veriyor. 
Ercan Baysal'ın imzasıyla yapılan 
"Tarımda Dev Reform" başlıklı haber-
de Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı 
Kanunu'nda ve Medeni Kanun'da 
yapılan değişiklikle tarım arazilerinin 
miras yoluyla bölünmesinin önü-
ne geçilmesi "dev reform" olarak 

veriliyor. Arazilerin bölünmesinin önlenmesiyle, her yıl yaklaşık 
'17 milyar lira' tasarrufun amaçlandığı belirtilen yazıda, bu 
düzenlemeyle arazilerin 2023 yılına kadar toplulaştırılacağından 
bahsediliyor. Yazıda, rakamlarla arazi reformuna, mirasla ilgili 
düzenlemelere ve 50 bin çiftçiyle yapılan ankete yer veriliyor. 
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BANU SALMAN

Elbette bu hızlı refleks, gazeteciliğin doğal bir özelliği 
olmakla birlikte henüz yeterince tartışılmamış bir konu-
yu dosya olarak incelemek de oldukça güç olmuştu. 
Dosyada görüşlerine başvurduğumuz farklı alanlardan 

uzmanlar (o dönemde DSP Ankara Milletvekili olan Uluç Gür-
kan, Ankara Baro Başkanı Hakkı Süha Okay, ODTÜ Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Yakup Kepenek, Ankara Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi ve Rekabet Kurulu Danışmanı 
Turgut Tan); enerjiden telekomünikasyona, bankacılıktan tarıma 
varıncaya kadar bugün ülkemizde pek çok ekonomik alanda 
söz ve yetki sahibi kılınan kurullarla ilgili tartışmalarda öncü bir 
işlev görmüş oldular.

Derginin Genel Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü 
Ali Ekber Doğanoğlu, Editör’den yazısında “Türkiye Kurullara 
Teslim” başlığıyla sunulan çalışmayı şöyle tanıtmıştı: 

“Son aylarda peş peşe gelen yeni kurullarla köklü bir değişime 
tanıklık ediyoruz. Rekabetten tarıma, iletişimden standart-
lara, elektrikten petrole kadar çok çeşitli alanlarda yetkilerle 
donatılan kurullar, kendi görev alanlarının da ‘tek belirleyicisi 

konumuna’ geliyorlar. Kurullar ne getirecek? Sistemde ne gibi 
değişimler yaşanacak? Diğer ülkelerdeki gelişmeler ne yönde? 
Bu ve bunun gibi soruların cevaplarına dosyamızda yer verme-
ye çalıştık.” 

PIYASANIN YENI BÜROKRASISI

Dosyada, kurulların piyasalaştırma ve özelleştirme süreçlerine 
koşut olarak yaratılan kurumlar oldukları ortaya konulmuştu. 
Bu saptama daha sonra kurullarla ilgili pek çok çalışmanın, 
kitabın, makalenin, tezin de temel noktasını oluşturdu. 

IMF ve Dünya Bankası’nın koşulları arasında yer alan bu ba-
ğımsız idari otoriteler, birer birer Türkiye idari yapısı içerisinde 
yer almaya başlarken, çeşitli tartışmalar da gündeme geldi. Üst 
kurulların oluşturulup ekonomik hayatta etkin olmaya başla-
malarının hemen ardından siyasi iradede rahatsızlıklar belirdi. 
Özellikle kurulların bağımsız idari yapı ile aldıkları kararların 
faturasının seçim sandığında siyasi iktidara kesilmesi önemli 
bir etken olarak ortaya çıktı. Nitekim üst kurulların Türkiye 
Cumhuriyeti idari yapısına eklemlenmesini sağlayan koalisyon 
hükümetinin Başbakanı Bülent Ecevit’in “Doğru mu yaptık 
yanlış mı yaptık bilmiyorum. Ama Türkiye’de çok fazla özerk 
kuruluş kuruldu. Devlet içinde; fakat devletten daha yetkili bazı 

PIYASA VE IKTIDAR IKILISININ

GÖRÜNÜR ELI: KURULLAR 
EKONOM DERGISI’NIN 15. SAYISI’NDA (NISAN 2000) DOSYA KONUSUNU; IDARI YAPIYA YENI AMA HIZLA 
EKLEMLENMEYE BAŞLAYAN “ÜST KURULLARA” AYIRMIŞTIK. TÜRKIYE IDARI YAPISINA YABANCI VE ÇEVIRI YASALARLA 
HIZLA HUKUKI METINLERE GIRMEYE BAŞLAYAN ÜST KURULLAR IÇIN HAZIRLANAN BU DOSYA ILE EKONOMI 
MUHABIRLERI DERNEĞI, AYRINTILI AKADEMIK DEĞERLENDIRMELERIN DAHA YAPILMADIĞI BIR DÖNEMDE KONUYU 
TARTIŞMA ORTAMI SAĞLAMIŞTI. 
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kuruluşlar kuruldu. 
Onlara söz geçire-
miyoruz... Devletin 
etkinliğini yeniden 
demokratik kurallar 
içinde işler hale ge-
tirmemiz gerektiği 
düşüncesindeyim” 
(27 Kasım 2011-Ra-
dikal) yakınması 
tarihe geçti.

KURULLARA 
ÇERÇEVE 
TARTIŞMASI

Kurulların tümüne 
bir standart ge-
tirmek ve siyasal 
irade tarafından 
çerçeve çizilmek 
üzere, ortak bir 
yasal düzenleme 

arayışı da kurulların oluşmaya başlamasının ardından gündeme 
girdi. Bu arayış içerisinde kurulların bağımsızlıklarına ilişkin tar-
tışmalar da yoğunlaştı. Mevcut idari yapının dışında yaratılan 
kurulların yapılacak atamalar açısından da siyasal iktidarlardan 
bağımsız olması AB başta olmak üzere uluslararası kuruluşların 
da talepleri arasında yer aldı. AB ilerleme raporlarına üst kurul-
ların bağımsızlığı konusu bir madde olarak girerken, Türkiye’de 
de bu konuya ilişin paneller ve toplantılar yapıldı.

ASIL HEDEF: DEVLET PIYASAYA DOKUNMASIN

Özellikle 2010 yılı AB İlerleme Raporu, kurulların bağımsızlığın-
dan olan beklentinin piyasa ekonomisi kapsamında şirketlerin 
özgürlük alanlarını genişletmek olduğunu açıkça göstermek-
tedir:

“Düzenleyici ve denetleyici kurumların bağımsızlığı 
Hükümet tarafından teyit edilmiştir. Ancak, düzen-
leyici çerçeveye rağmen, kamu otoriteleri elektrik 
ve doğal gaz piyasaları ile kısmen 
telekomünikasyon ve başta 
demiryolu olmak 
üzere ulaştırma gibi 
bazı kilit alanlarda 
fiyatları belirlemeye 
devam etme eğilimin-
dedir.”

DÜNDEN BUGÜNE 
KURULLAR 

Dergide dosya yaptığımız 
dönemde gündemde olan 
yeni oluşturulacak kurullar-
dan bir kısmı bağımsız üst 
kurul olarak değil, mevcut 
idari yapılar içerisinde kurul 
örgütlenmeleri olarak oluş-
turuldu. Örneğin Tarımsal 
Destekleme ve Yönlendirme 
Kurulu tamamen bakan ve kamu 
kurumu temsilcilerinden oluşan 
bir eşgüdüm ve düzenleme birimi 
olarak kuruldu. Transit Petrol ve 
Boru Hatları Kurulu da benzer 

niteliktedir. Kimi kurulların oluşturulmasından da vazgeçildi. 
Ayrı bir Petrol ve Doğalgaz Kurulu yerine Elektrik Piyasası 
Kanunu kapsamında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu petrol 
ve doğalgaz alanında da yetkili kılındı. Yazıyı hazırladığımız 
dönemde gündemde olmayan kurullar da oluşturuldu. Kamu 
İhale Kurumu’nun kurulmasına ilişkin yasa da 22 Ocak 2002 
tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

ÜST KURUL TARTIŞMALARI GERIDE KALDI

Bugün yüksek maaşlı kadroları, uzmanlık sınavlarıyla kamuda 
iş arayanların gözdesi haline gelen kurullar, toplumda da büyük 
ölçüde bu özellikleriyle biliniyorlar. Türkiye’nin idari yapısındaki 
yeri ve kurulların bağımsızlığına ilişkin 2000’li yılların başında 
yaşanan tartışmalar, 12 yıllık otoriterleşen bir iktidar yönetimi 
altında geride kaldı. Meclis’te çoğunluğa sahip AKP iktidarları 
döneminde ellerin kaldırılıp indirilmesine dayalı demokrasi 
oyununa bile tahammül gösterilmeksizin yetki yasası yoluy-
la çıkarılan torba kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) 
bakanlıkların isimlerine varıncaya kadar Türkiye’nin idari yapısı 
köktenci bir şekilde değiştirildi. 6223 sayılı 6 Nisan 2011 tarihli 
yetki yasasına dayanılarak çıkarlan KHK’ler bağımsız idari otori-
te denilen üst kurulları da etkiledi.

KURULLARIN BAĞIMSIZLIĞINA MÜDAHALE

Kadrolaşmalarla fiili, yeni isimler altında da fiziki olarak ger-
çekleştirilen bu değişim içinde kurullar da başlangıçta övgüyle 
yerleştirilmeye çalışılan bağımsız yapılarını iktidarın inisiyatifine 
bıraktılar. Ancak AKP iktidarları döneminde neredeyse tüm 
kamu kurum ve kuruluşlarına müdahale edilirken, kurulların 
isimleriyle birlikte varlıklarını korumasını ise ayrıca değerlen-
dirmek gerekmektedir. Bu durum; AKP’yi bir anlamda iktidara 
taşıyan 2001 krizinin ardından Türkiye’de yerleştirilmeye 
çalışılan piyasa ekonomisi ve uluslararası kapitalizme eklem-
lenme sürecine, siyasal iktidarın 12 yıllık dönemde tam uyum 
gösterdiğine işaret etmektedir. 

ANALİZ
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PIYASA-IKTIDAR VE KURUL BAĞLANTISI

Nitekim, AKP’nin 2002 yılındaki seçim beyannamesinde tüm 
kamu kurumlarında köklü değişiklikler yapılacağı açıkça ve 
ayrıntılı olarak anlatılırken, kurulların işlevini sürdüreceği be-
lirtilmişti. Ancak aynı beyannamede makro politika oluşturma 
yetkisinin hükümetlerde kalacağının altı çizilerek, kurulların 
kamuoyuna, hükümete ve TBMM’ye düzenli bilgi vermelerinin 
sağlanacağı belirtilerek, kurullardan duyulan rahatsızlık da üstü 
örtülü olarak dile getirilmişti. 

O dönemde yaşanan kurullara çerçeve bir kanun ile standart 
getirilmesi ve hükümetlerin yetkisine yönelik vurgu, AB gibi 
uluslararası kurumlarda rahatsızlık yaratmıştı. AB 2003 İlerleme 
Raporu’ndan AKP iktidarının piyasa ekonomisinin kurumları 
olarak adlandırılabilecek olan üst kurullarla ilgili seçim be-
yannamesi ve söylemleriyle oluşan rahatsızlığı da giderdiği 
anlaşılmaktadır: 

“Son dönemde oluşturulan bağımsız düzenleyici ve denetleyici 
kurumlar faaliyete geçmiştir. Başlangıçtaki belirsizliğin ardın-
dan, hükümet düzenleyici ve denetleyici kurumların bağımsızlı-
ğını teyit etmiştir.

…Bazı tereddütlerden sonra, yeni piyasa düzenleme ve 
denetim kurumlarının bağımsızlığı teyit edilmiş ve düzenleyici 
çerçeve güçlendirilmiştir. Ancak, yeni hükümet seçim kampan-
yası esnasında verilen taahhütlerin yerine getirilmesi için, bazı 
durumlarda müdahalelerde bulunmuştur.”

Yine bu raporda kurulların oluşturulma amacı da net bir şekilde 
gözler önüne serilmektedir:

“Hükümet; Sermaye Piyasası Kurumu, Rekabet Kurumu, 
Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu, Tütün Kurumu 
ve Kamu İhale Kurumu gibi bağımsız düzenleyici kurumları 
desteklemektedir. Bağımsız kurumlar, yatırımcılar için uygun 
bir yatırım ortamı ve şeffaf kuralların oluşturulması ve stratejik 
sektörlerde tüketicilerin korunması suretiyle, ekonomi yöneti-
minde siyasi müdahalelerin engellenmesine yardımcı olmuştur. 
Ayrıca, bağımsız kurumlar, kamu harcamalarının yönetimi ve 
daha etkin yönetişim konusunda da katkı sağlamıştır.”

AB RAPORLARINDA KURULLAR 

Çerçeve kanunla ilgili sıkıntılar sonraki yıllarda da devam etmiş, 
örneğin 2004 AB İlerleme Raporu’nda bu konudaki rahatsızlık 
şöyle dile getirilmişti:

“Tüm bağımsız düzenleyici kurumların çerçeve kanunun kabu-
lü ile tek tip bir organizasyon yapısına kavuşturulması yönün-
deki hükümet çabaları, potansiyel olarak bu yapıların işlevlerine 
siyasi müdahale endişesini ortaya çıkarmaktadır.”

Yine AB raporlarından kurullarla ilgili başlayan tartışmaların 
ardından bazı devlet kurumlarının da bağımsızlıklarının ısrarla 
gündeme getirildiğini görüyoruz. Yalnızca yeni oluşturulan üst 
kurul olarak adlandırılan idareler dışında var olan kurum ve 
enstitülerin de (örneğin Türk Patent Enstitüsü ve Devlet İsta-
tistik Enstitüsü) bağımsızlıkları talep edilmiş ve AKP iktidarları 
döneminde de bu tür değişiklikler de yapılmıştır. AB’nin yeni 
bağımsız otorite kurulmasına ilişkin talepleri de ilerleme rapor-
larına yansımaktadır. Özellikle Telekomünikasyon Kurumu’nun 
bağımsızlığına ilişkin eleştiriler ve Rekabet Kurumu’nun bağım-
sız yapısına ilişkin övgüler dikkat çekerken, yeni talep edilen 
kurulları da şöyle sıralayabiliriz:

• 2005 yılında önce Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nun 
tam bağımsız bir düzenleyici makama dönüştürülmesi 
istenirken, 2014 yılında nükleer enerji ve radyasyonla 
ilgili bağımsız düzenleyici kurum oluşturulması gündeme 
getirildi.

• Kişisel verilerin korunmasına yönelik Bağımsız Veri Koru-
ma Otoritesi de 2003 yılından beri gündemde tutuluyor.

• Demiryolu ulaşımı için bağımsız düzenleme kurumu 
isteniyor.

• Sigortacılık alanıyla ilgili bağımsız düzenleyici otorite 
oluşturulmamış olması eleştiriliyor.

• Posta hizmetlerine yönelik bağımsız düzenleyici otorite 
2003 yılından beri gündemde yer alıyor. 

• Cinsiyet ayrımcılığına karşı Ayrımcılıkla Mücadele ve 
Eşitlik Kurumu oluşturulması talep ediliyor. 
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• Üniversiteler için bağımsız bir Kalite Güvencesi ve Akre-
ditasyon Ajansı isteniyor. 

• Ruh sağlığı kurumları için gözetim ve denetim amacıyla 
bir kurul oluşturulması AB tarafından dile getiriliyor. 

AKP döneminde bir yandan kurulların bağımsızlıklarıyla ilgili 
soru işaretleri yaratacak uygulamalar yapılırken, diğer taraf-
tan yeni kurullar da oluşturuldu. Örneğin 660 sayılı KHK ile 
2 Kasım 2011 tarihinde idari özerkliğe sahip Kamu Gözetimi 
Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu kuruldu. 

Oluşturulan başka kurullar da bulunmakla birlikte bunların 
idari özerkliğe sahip olmayan eşgüdüm amaçlı yapılanmalar 
oldukları görülmektedir. Dergimizde Nisan 2000 tarihinde 
oluşturulan bağımsız idari otorite anlamındaki yapılanmaya 
uymayan bu kurulları dışarıda bıraksak bile, bunların da büyük 
bölümünün devletin müdahalesini olumlu ya da olumsuz olsa 
da engelleme amacı taşıyan kısıtlayıcı düzenlemeler olduğu-
nu belirtmemiz gerekmektedir. Örneğin Devlet Desteklerinin 
İzlenmesi ve Denetlenmesi Kurulu oluşturulmuştur. Bu kurulun 
kamu temsilcilerinden oluşması, özel-
likle kanunla getirilen düzenlemedeki 
kısıtlamalara bakıldığında, bağımsız 
idari otoritelerle amaçlanan hedefe 
yönelik olduğu görülmektedir. AB’nin 
raporlarında yer bulan kurul öner-
melerinin hangilerinin bağımsız idari 
otorite, hangisinin eşgüdüm nitelikli 
olacağı da şu anda bilinmemektedir.

AB’NIN BAĞIMSIZLIK 
RAHATSIZLIĞI

AKP iktidarları döneminde genel 
olarak övgüyle söz edilen kurullar 
ve bağımsız yapılarına ilişkin büyük 
yakınmalar, KHK’lerle 2011 yılından 
itibaren yapılan değişikliklerin ar-
dından AB’nin rahatsızlıkları olarak 
ilerleme raporlarına yansıdı:

“- Ağustos 2011’de kabul edilen 
kanun hükmünde kararname ile, 
ilgili bakanlıklara, AB mükteseba-
tından ya da uluslararası stan-
dartlardan doğan yükümlülükler 
doğrultusunda son yıllarda kuru-
lan bağımsız düzenleyici kurumların 
her türlü faaliyet ve işlemlerini izleme ve denetleme yetkisi 
verilmektedir. Bu durum, rekabet, enerji ve bilgi toplumu gibi 
bazı politika alanlarında düzenleyici kurumların görevlerini 
yerine getirmedeki bağımsızlıklarına ilişkin endişelere sebep 
olmaktadır. (2011 AB İlerleme Raporu)

- Ağustos 2011 tarihi itibarıyla, Bakanlıkların bağımsız düzen-
leyici kurumlar üzerindeki artan yetkileri aynı şekilde devam 
etmiştir ve örneğin bir durumda (Enerji Direktifine ilişkin) AB 
mevzuatına aykırılık oluşmuştur. (2012 AB İlerleme Raporu)

- Bakanlıkların bağımsız düzenleyici otoriteler üzerindeki AB 
mevzuatına aykırı yetkileri devam etmektedir. (2013-2014 AB 
ilerleme raporları)”

KURULLARA BÜTÜNCÜL BAKIŞ EKSIKLIĞI

Kurullarla ilgili AKP iktidarlarında son dönemde yaşanan 
bağımsızlık eleştirileri dışında atama dönemleri haricinde ve 
ilgili alanları etkileyen kararları dışında genel bir tartışma ya da 
değerlendirme söz konusu olmamıştır. Neredeyse 15 yıldır var 

olan bu kurulların idari yapıya ve Türkiye ekonomisinin gelişi-
mine katkı sağlayıp sağlamadıkları bütüncül olarak değerlen-
dirmeye muhtaçtır. Ancak bu tür geniş kapsamlı bir değerlen-
dirme bugüne kadar yapılmadığı gibi, iktidarın baskın gücü 
nedeniyle de kurulların karar süreçleri de geri planda kalmıştır.

 Kurullar bağımsız idari yapılar olarak ortaya konulsa da bugü-
ne kadar iktidarla büyük ölçüde herhangi bir çekişme yaşa-
mamışlardır. Ancak kurulların yetkileri idari yapıda karmaşa 
yaratmış, pek çok alanda ciddi can ve mal güvenliğine yol 
açan boşluklara yol açmıştır. Örneğin enerji alanında yapı-
lan yatırımların denetlenmemesi enerji güvenliği açısından 
sıkıntılar yaratmıştır. Yine enerji ile ilgili kurumlar arasındaki 
yetki paylaşım kargaşası istatistik verilerin bile hazırlanmasını 
açmaza sokmuştur. TEİAŞ Kapasite Projeksiyonlarını hazırla-
makta güçlük çekmiştir. Kurullar yasayla kendilerine verilme-
yen yetkiler kullanarak çeşitli ihalelere dahi soyunmuşlardır. 

Dosya kapsamında Yakup Kepenek’in dile getirdiği ekonomi 
yönetimindeki bütüncül yapının bozulacağı ve kalkınmaya 
dönük bütüncül politikalar izlenemeyeceği endişesinin büyük 

ölçüde yaşamsal karşılığı oldu. Uluç Gür-
kan’ın siyasi atamalarla ilgili 
eleştirisi de, özellikle RTÜK ile ilgili 
olarak AKP iktidarları döneminde 
oldukça sorun yaratan bir alan 
olarak karşımıza çıktı. Hakkı Suha 
Okay’ın kurulların denetim yetkisiy-
le ilgili uyarısı da halen güncelliğini 
koruyan bir sorun alanıdır. Kurul-
larla ilgili sürekli yeni düzenlemeler 
yapılarak sorunlar çözülmeye çalı-
şılmaktadır. Örneğin EPDK kararıyla 
belirlenen elektrik tarifesi yoluyla 
tüketicilerden kayıp ve kaçak bede-
linin tahsil edilmesi yargı tarafından 
iptal edildi. Ancak bu karar tüm yurt-
taşlar için uygulanmadığı gibi, yargı 
kararıyla yürütme arasındaki güçler 
ayrımına dayalı ilişki de koptu. Yine 
kurul yapılarının işleyişine ilişkin Prof. 
Turgut Tan’ın gündeme getirdiği soru 
işaretleri zaman içerisinde gündeme 
geldi. Örneğin kurulların bütçelerine 
ve denetimlerine yönelik düzenlemeler 
yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Devlet De-
netleme Kurulu tarafından üst kurullarla 
ilgili 2010 yılında rapor hazırlandı. 

Kurullarla ilgili olarak yönetişim boyutuna vurgu yapılmakla 
birlikte halkın yönetime katılmasından söz etmenin mümkün 
olmadığı, iş çevreleri ile siyasi iktidarın baskıları doğrultusunda 
kararların alınabildiği “sözde bağımsız” idari yapılar oluştu-
rulmuş oldu. Şeffaflık vurgusu da havada kaldı. Hatta kurul 
kararlarının kimisi yayımlanmakta kimisi gizli tutulmaktadır. 
Yönetmelik ve değişiklik düzenlemelerinin İnternet sitelerinden 
duyurulması elbette önemli olmakla birlikte, pek çok teknik 
bilgi, formül ve hukuki olarak yol açacağı sorunları inceleme 
yetisinden doğal olarak yoksun olan geniş halk kitleleri için 
hiçbir anlam ifade etmemektedir. Ancak konunun uzmanlarının 
değerlendirebileceği kısıtlı bir şeffaflık söz konusudur ki konu-
nun uzmanları da yalnızca ücretli çalıştıkları kurumlar adına bu 
değerlendirmeyi yapabilmektedir. Zaten insanların ağır çalışma 
koşulları altında ekstra emek, zaman ve para harcayarak bu 
tür sivil müdahalelerde bulunma olanaklarına bel bağlamak 
demokrasi sınavı açısından göstermelik adımlar ya da hayal 
olarak nitelendirilebilir.

ANALİZ
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Aydın, Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) üyeleriyle dernek genel 
merkezinde sohbet toplantısında bir araya geldi. Üretimin önemine dikkat 
çeken Aydın, devletin bir stratejisi olması gerektiğini; metro, tramvay, 
tribün gibi projelerin başlangıcına mutlaka devletin dokunması gerektiğini 
belirtti.

Ankara’da Çinli CSR firmasının kazandığı yüzde 51 yerli katkı şartlı metro 
ihalesine değinen Aydın, “Ancak ihale süreci düzgün takip edilemediği 
için ihale iptal edildi. Toplam 324 araçtı, 50 tanesi geldi. Öbür tarafı iptal 
oldu.” dedi. Çinli firmanın Ankara, Sincan’da fabrika kurma faaliyetlerinin 
hatırlatılması üzerine Aydın, burada yerli üretim yapılmadığını aktardı. 
Aydın, “Türkiye’nin alacağı hızlı trenlerde yerli katkıyı herkes kabul etti. Bu 
sadece raylı sistemlerde değil, her alanda uygulanabilir.” dedi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın, Kamu İhale Kurumu Kanunu’nda 
bir değişiklik yaptığını hatırlatan Aydın, “Sanayi İşbirliği Programı diye bir 
yönetmelik çıktı. Bunun uygulanması için takipteyiz. Bu düzgün uygu-
lanırsa başlangıç olarak Türkiye’deki dış açığın kapatılması, Türkiye’ye 
teknoloji transferi ve Türkiye’nin katma değeri yüksek ürün üretmesi ve 
milli gelirde 10 bin dolar seviyesini aşması için bir fırsat olabilir. Ancak, 
şu an bürokraside bunu yapmaya hazır bir yapı yok. Biz bu yönetmeliğin 
çıkışında aktif görev aldık. Uygulanmasını heyecanla bekliyoruz.” dedi. 
Her alanda bunun uygulanabileceğini vurgulayan Aydın, yerli katkı payının 
arttırılabileceğini söyledi.

Sanayileşme politikalarının yazan ve takip eden ayrı bir başlığın olması ge-
rektiğinin altını çizen Aydın, “Sanayileşme diye ayrı bir başlığın olması lazım. 
Şu anda var ama bu tek baştan olmalı. Sanayileşme Müsteşarlığı gibi.” dedi.

AYDIN, EMD ÜYELERİ İLE KAHVALTIDA BULUŞTU

NİMETZADE EMD ÜYELERİNE TÜRKİYE TEMASLARINI DEĞERLENDİRDİ

OSTIM YÖNETIM KURULU BAŞKANI ORHAN AYDIN, KOSGEB DESTEKLERINDEN KOBI’LERIN FAYDALANAMADI-
ĞINI DILE GETIREREK, TÜRKIYE’NIN ITICI GÜCÜ OLAN KOBI’LERE FINANSMAN SAĞLAYAN KOSGEB’E AYRILAN 
KAYNAĞIN YETERLI OLMADIĞINA DIKKAT ÇEKTI. AYDIN, “ÜRETIM ESASTIR. PARA TARAFI NIYE RISK ALMIYOR? 
BÜTÜN RISKLER ÜRETIM TARAFINDA.” DEDI.

İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Muhammed Rıza Nimetzade, çeşitli 
alanlarda 300 yatırım listesi hazırladıklarını belirterek, "Türk firmaları cesa-
retle gelip İran’da yatırım yapmalı" dedi.

Nimetzade, Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) üyeleriyle elçilikte bir 
araya geldi. Nimetzade, Türk firmaların İran’da karşılaştıklarına sorunlara 
ilişkin, "Eğer Türk firmalarının İran'da yatırım yaptıklarından dolayı para 
transferinde ve para tahsillerinde sorun yaşıyorlarsa bu ambargodan dola-
yıdır. Yaptırımlar kalktıktan sonra böyle bir sorun kalmayacaktır ve bankacı-
lık işlemleri normale dönecek. Yatırımcılarımızın ilişkileri hızlanarak devam 
edecektir" dedi.

ABD'li şirketler dahil, bütün ülkelerden firmaların İran’a yatırım yapmak 
istediğini anlatan Nimetzade, şöyle devam etti:"Uluslararası firmalar İran'da 
yatırım fırsatlarını arıyorlar. Türk firmalarının, bizim Türkiye’ye gösterdiğimiz 
ilgiden dolayı cesaretle gelip İran’da işbirliği ve yatırım yapmaları lazım. Tür-
kiye’deki görüşmelerimizde birçok sanayiciyi yatırım için davet ettik. Türk 
sanayiciler ilgi gösterdiler. Türkiye’deki basın olarak siz de iki ülke ilişkileri-
nin sağlıklı bir şekilde gelişmesine yardımcı olabilirsiniz." 

Nimetzade, Çin ve Rusya ile işbirliğinin İran için stratejik olduğunu söyledi.

EMD Başkanı Turgay Türker de Nimetzade’nin Türkiye ziyaretinde EMD 
üyelerine değerlendirmede bulunmasından memnun olduklarını dile 
getirdi.
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