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BAŞYAZI

TARIHIMIZI YAZDIK

Dile kolay, adım adım 30’ncu yılımıza yaklaşıyoruz. 1987 yılında resmi kuruluşu yapılan 
ama temelleri daha öncesine giden Ekonomi Muhabirleri Derneği, sektöre birçok isim 
yetiştirdi. EMD üyeleri ile ne kadar iftihar etse emin olun yeridir. 

Bugün dernekte biz bakanlar, bürokratlar, meslek temsilcileriyle sohbet toplantıları düzen-
liyorsak bunu geçmişinde sağladığı başarılara borçludur. Etik ilkelerine bağlı bir kurum 
olan EMD, tüm kurumlarla seviyeli bir diyalog kurmuştur. 

EMD hiçbir kuruma, kuruluşa yakın durma, sığınma veya güç alma gibi bir girişimde de 
bulunmamıştır. Her kesime eşit seviyede yaklaşmıştır. Ne iktidara, ne de muhalefete, ne 
yandaşa, ne da başka oluşumlara… EMD’yi EMD yapan da bu olmuştur.

Çeyrek asrı geride bırakan bir derneğin başkanı olarak iftiharla söyleyeceğim şey; tarihçe-
miz ile beraber Ekonomi Basın Tarihi’nin de kaleme alındığıdır. Taylan Erten, Vecdi Seviğ 
ve İsmet Hazardağlı üçlüsü, 2 yılı aşan bir araştırma ve inceleme sonucunda bizlere böyle 
önemli bir çalışmayı ve eseri kazandırdılar. Emekleri için teşekkür ederim. 

Çalışma içeriği bakımından, bir başvuru eseri niteliğinde. Bu alanı seçecek genç adayların 
da mutlaka istifade edecekleri bir  çalışma olarak yerini alacaktır. EMD olarak, bundan 
sonra alanımızla ilgili bu ve benzeri çalışmaları mutlaka kayıt altına alarak Kültür Yayıncılığı 
konusunda yoluna devam edeceğiz. 

Geçmişi, aktörleri ve olayları bilmek, yarınlara birinci elden taşımak biz gazetecilerin asli 
görevidir. Eserimiz bunun en somut örneğidir. 

İmkanlarımız el verdiği  dahilde farklı dillere bu eserin çevirisini yapıp, dağıtımını sağlama-
yı amaçlıyoruz. EMD’nin bu alandaki ilk iddalı çalışması başarıyla yayınlanıyor. 

Erken Oldu Hanife…

Her ölüm erkendir. Ama Hanife Şenyüz’ün ölümü erken oldu. Bir grup arkadaşla ken-
disine gitmeyi planlıyorduk. Tedavinin yorgunluğunu atsın öyle gidelim diye program 
yaparken, acı haberi aldık. Cami avlusuna gelenler bir dost, bir arkadaş ve bir kardeşi 
kaybetmenin hüznünü yaşadı. Defin işlemine bile cami avlusunun kalabalığını taşımıştı. 

Geleneksel olarak yaptığımız yılbaşı yemeğini, Hanife’nin vefatı nedeniyle başka bir zama-
na erteledik. Bu arada önümüzdeki günlerde Hanife’yi anacağımız bir etkinliği de dernek 
genel merkezimizde yapacağımızı da bu vesileyle belirtmek isterim.

Tekrardan Hanife Şenyüz ve vefat eden tüm üyeleremize Allah’tan rahmet diliyorum. Bir 
sonraki sayıda buluşmak dileğiyle,

Sevgiyle kalın,

Turgay Türker
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EDİTÖRDEN

TARIMI DESTEKLIYOR MUYUZ?

Ayrıntılı analiz, doğru haber ve objektif bakış açısının simgesi olan Ekonom’un yeni sayısı 
ile yeniden karşınızdayız. Bu sayımızda, kapak haberimizi tarım sektörüne ayırdık. Türki-
ye’de tarım nasıl destekleniyor? Tarımsal desteklemeler yeterli midir? Ve daha da önemlisi 
tarımsal destekler çiftçinin refahını, üretimde verimliliği arttırıyor mu? Yani amacına uygun 
bir destekleme politikası uygulanıyor mu? Sadettin İnan’ın hazırladığı haberde, bu sorula-
rın cevabını aradık. 

Petrol ve doğalgazda büyük ölçüde yurtdışına bağımlı olan Türkiye, kaynakları çeşitlen-
dirmek için düğmeye basarken, ‘’Enerjide Bitmeyen Senfoni’’ başlıklı haberimiz ile Ercan 
Baysal, konuyu masaya yatırdı. Erdinç Çelikkan, G-20 Zirvesi’ni her yönüyle analiz eder-
ken, Taylan Erten, ‘’Basının Halleri’’ başlıklı makalesinde, sektörümüzün içinde bulunduğu 
durumu, ayrıntılı bir şekilde ele aldı. 

Elinizdeki sayımızda bir diğer dosya konumuz ise asgari ücretteki artış oldu.  İsa Yazar’ın  
haberine göre,  asgari ücretteki artışın kısa vadede devlete doğrudan bir maliyeti olmaya-
cak, ancak işsizlikteki artışın getireceği maliyet ve kayıt dışı istihdamın yükü, kamu içinde 
önemli bir faturaya yol açacak.  

Sayfalarımıza taşıdığımız bir diğer konu Merkez Bankası’nın bağımsızlığı olurken, Hüseyin 
Gökçe,  Merkez Bankası’nın bağımsızlığını, 64. Hükümet Programı’nın para ve kur politi-
kasına yönelik hükümlerini, konunun uzmanlarından aldığı görüşlerle masaya yatırdı.  Mu-
rat Demircan ise haberinde, zeytincilik sektörüne ve sektörün 2023 hedeflerine yer verdi.  

Yeni sayımızda, kamu ve özel sektörün ardından 3. Sektör olarak ekonomik kalkınmada 
anahtar rol üstlenen kooperatiflere yer verirken, Cenk Esen konuya ilişkin ayrıntılı bir haber 
hazırladı. Yılmaz Sezer ise e- devlet uygulamalarını mercek altına alırken, Vahide Emel Ya-
nık, tadı, lezzeti ve aromasıyla tescilli Finike portakalının yetiştiği portakal dikim alanlarının 
azalışını haberine taşıdı. 

‘’Turizmin Huzuru Kaçtı’’  başlıklı haberinde Arzu Yatar, Türkiye’de son dönemde artan 
terör olayları ve Suriye, Irak gibi komşu ülkelerde yaşanan iç karışıklıkların sektörü endi-
şelendirdiğine dikkat çekiyor. Habere göre, sorunlara Rusya ile yaşanan uçak krizinin de 
eklenmesiyle turizmciler, 2016’da turizm sezonunun pek parlak geçmeyeceği görüşünde 
birleşiyor. Korhan Gümüştekin ise hazırladığı haberinde, yerli otomobil çalışmalarını masa-
ya yatırdı. 

SEVGILI ARKADAŞIMIZ HANIFE, ARAMIZDAN ERKEN AYRILDI

Maalesef sevgili arkadaşımız Hanife Şenyüz, aramızdan erken ayrıldı. Acı haber, basın 
sektörünü yasa boğdu. 

Biz de Ekonom olarak, basın sektörünün ve dostlarının asla unutmayacağı Hanife Şen-
yüz’ü sayfalarımıza taşımak istedik. Dostlarının ağzından gazeteci arkadaşımız Hanife’ye 
yer vermek için, Ekonom’u biraz gecikmeli olarak çıkartırken, Hanife’ye Allah’tan rahmet, 
ailesine ve tüm yakınlarına başsağlığı diliyoruz. 

Sevgiyle Kalın

Güliz Demircan Yücel
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SADETTİN İNAN 

Tarım politikalarının ana hedefi; artan nüfusun beslenme 
ihtiyacının karşılanması, üretimde riskin azaltılması, tarımda 
çalışanlara yeterli ve düzenli gelir temin edilmesi, ihracatın ge-
liştirilmesi ve kendine yeterlilik oranının yükseltilmesi şeklinde 
tanımlanıyor.

Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere tarım politikaları, toplumun 
her alanını özellikle de insanı, üretenin sadece ekonomik değil 
sosyal, kültürel, örgütsel ferahını da ilgilendi-
riyor. Bu politikaların başında da destek-
lemeler geliyor. Tarım sektörü, yapısı 
gereği hemen her ülkede devlet mü-
dahalelerini zorunlu kılıyor. Bundan 
dolayı da dünya üzerinde tarımını 
desteklemeyen hiçbir ülke yoktur. 
Ancak en fazla destekleyen ülkeler 
ise gelişmiş sanayi ülkeleridir. Bu 
durum bir çelişki gibi görünse de 
tarımın önemini anlatması bakımın-
dan dikkat çekicidir. 

AMACINA UYGUN DESTEKLEME 
POLITIKASI UYGULANIYOR MU? 

Bu bilgilerden sonra Türkiye’de tarım nasıl destekleniyor? 
Tarımsal desteklemeler yeterli midir? Ve daha da önemlisi 
tarımsal destekler çiftçinin refahını, üretimde verimliliği artırıyor 
mu? Yani amacına uygun bir destekleme politikası uygulanıyor 
mu? Bu soruların cevabını arıyoruz. 

Ülkeyi yönetenler, karar vericiler gözünden bakılacak olursa bu 
soruların cevapları pozitif iken, üretici açısından bakıldığında 

durum aynı anlama gelmiyor. Başta miktar olmak üzere, des-
teklerin veriliş şekli ve planlanması sürekli eleştiri konusu oldu 
ve olmaya da devam ediyor. 

Sektörü takip edenler tarafından ise verilen destekler, üretim 
ve verimliliğe katkısı yönüyle sorgulanıyor. Bu sorgulamada 
ise; ‘Destekleme politikası ile tarım desteklenmiyor, çiftçiye 
sadece para dağıtılıyor, kaynak transferi yapılıyor’ eleştirisi ön 
plana çıkıyor.

Bu eleştirinin devletin en üst denetim organı olan Sayıştay 
tarafından da ortaya konulması, konuyu daha anlamlı ve 

de tartışmalı hale getirdi. 

Sayıştay, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
‘2014 Yılı Denetim Raporu’nda, tarımsal des-
tekleme ödemelerinin takibinin yapılmadığını 
ortaya koydu. Sayıştay denetçileri, tarımsal des-
tekleme ödemeleri için devletin bütçesinden 

ciddi bir kaynak ayrıldığını ancak yapılan bu 
ödemelerin tarım politikalarına etkisinin hiçbir 
şekilde takip edilmediğini tespit etti. Sayıştay 

denetçileri ayrıca, Bakanlığın tarımsal destek-
leme ödemelerinin etki analizlerinin yapıldığı 
yönündeki savunmasını da rakamlarla çürüttü.

İşte o tespitler; 

“Destek ödemeleri için 2014 yılı Bakanlık bütçesine konulan 
9 milyar 620 milyon 590 bin TL ödeneğin 9 milyar 142 milyon 
470 bin TL'si ödenmiş olup, ödenen bu desteklerin yarattı-
ğı ekonomik ve sosyal etkinin ne olduğu, verimlilik yaratıp 
yaratmadığına yönelik çalışmalar yapılmamakta, sadece alınan 
ödenekle kaç çiftçinin desteklendiği bilgisi öne çıkmaktadır.

TARIMI DESTEKLİYOR MUYUZ
YOKSA ÇİFTÇİYE PARA MI DAĞITIYORUZ?
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KAPAK HABER

Hâlbuki destek ödemelerinde amaç, ödeme yapılan çiftçi 
sayısını ve ödeme miktarını artırmak olmayıp, bilakis bu 
ödemelerle tarım sektöründe iyileştirmeler yapmak ve çiftçiyi 
yerinde tutmaktır. Bu durumda da yapılan destek ödemeleri ile 
nasıl bir gelişme ve iyileştirme sağlandığı bilgisinin üretilebilir 
olması, paydaşlar açısından elzemdir. Toplam destekler içindeki 
paylar değerlendirilerek desteklemelerin pazara yeterince ürün 
sunmaya ve yeterli gelire ulaşamayan çiftçi ailelerinin de üretici 
kayıtlarının sağlıklı tutulmasının yanında verim ve kaliteyi teşvik 
edici mahiyetteki desteklemelerin kısa, orta ve uzun vadeli etki-
lerinin tespitinin yapılması ve geri bildirimlerin raporlanmasının 
gerekli olduğu düşünülmektedir.” 

BAKANLIĞIN SAVUNMASI RAKAMLARLA DA 
ÇÜRÜTÜLDÜ

Bakanlığın bu konuda verdiği cevaba da yer verilen denetim 
raporunda şunlar kaydedildi: “Verilen Kurum cevabında, Bitki-
sel Üretim Genel Müdürlüğü’nce uygulanmakta olan tarımsal 
desteklemelerin etki analizlerinin, Tarımsal Ekonomi ve Politika 
Geliştirme Enstitüsü Müdürlüğü ve üniversiteler aracılığı ile 
yapıldığı ifade edilmiştir.

DESTEKLERIN YÜZDE 1'I BILE TAKIP EDILMIYOR

Cevapta yapıldığı belirtilen etki analizinin tüm tarımsal des-
teklemeler içindeki oranı yaklaşık yüzde 
0.65 olan hayvan genetik kaynaklarının 
korunmasına ilişkin olup, kalan yüzde 
99.35'lik kısmını kapsayan kaynağa ilişkin 
etki analizine ilişkin veri bulunmamak-
tadır. Bulguda tüm tarımsal destekleme 
uygulamalarının etkilerinin izlenmesi ve 
değerlendirilmesinin yapılarak raporlan-
ması gerekiyor."

PROF. DR. GÜLÇUBUK

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım 
Ekonomisi Bölümü öğretim üyesi Prof. 
Dr. Bülent Gülçubuk, Türkiye’de tarımsal 
desteklerin genelde seçimlere ve oya kon-

solide olduğunu belirterek, “Türkiye’nin kaynak kul-
lanımındaki etkinlikte eksikliğin, desteklerin genelde 
oy kaygısına yönelik olması ve kaynak transferi 
yaklaşımından kaynaklandığını ifade etmektedir. Bu 
durum hemen hemen bütün partiler için geçerlidir. 
Yani ‘ne kadar destek verirsem ne kadar oy alırım’ 
hesabı ön plandadır. Böyle olunca da desteklerin 
etkin, etkili kullanımı konusunda bütüncül bir etki 
analizi ve buna yönelik strateji geliştirilemiyor. Çün-
kü sözde destek verilirken böyle bir kaygıyı taşıma 
söz konusu olmuyor. Bu yüzden bu desteklerden; 
çiftçiyi yerinde tutacak, kırsalda sosyal refahı artıra-
cak, kır-kent farklılığını azaltacak çözümler çıkmıyor. 
Bu nedenle de ülkemizde artık desteklemeler kay-
nak transferinden kurtarılıp; YATIRIM TRANSFERİ-
NE, REFAHI ARTIRACAK POLİTİKALARA, KALKIN-
MAYI YERİNDE GERÇEKLEŞTİRECEK yaklaşımlara, 
önceliklere bırakılmalıdır” dedi. 

Prof. GÜLÇUBUK’un konuyla ilgili olarak yaptığı 
değerlendirmelerde öne çıkan başlıklar şöyle:

DESTEKLER KIRSALI YERINDE TUTMUYOR

Türkiye’de siyasi partilerin kırsala ilişkin vizyonla-
rında eksiklik var. Siyasi partiler tarımsal destek 
deyince sadece mazot, gübre, yem, hayvancılıkta 
verim, tohum desteği vb. anlıyor. Ama bu destek-

ler kırsalı yerinde tutmaya yetiyor mu? Hayır, yetmiyor. Şimdi 
bu kadar desteğe rağmen son 10-12 yılda 2,5-3 milyon çiftçi 
tarımı terk ettiyse, 3-3,5 milyon hektar tarım arazisi devre dışı 
kaldıysa, 15 yılda hayvan sayısı 1 kat bile artmadıysa, verilen 
destekleri kaynak kullanım etkinliği, refah yoksunluğu çerçe-
vesinde tartışmak lazım. Yoksa bu tartışmalar kısır bir biçimde 
devam edecektir. 

DESTEKLER SADECE GIRDI-ÇIKTI ANALIZI ILE DE 
IZLENMEZ… 

Desteklerin izlenmesi sadece GİRDİ-ÇIKTI analizi yaklaşımı ile 
olmaz. Bunların yarattığı çarpan etkilere de bakmak gere-
kir. Destekler ile yerel ekonomi ne kadar canlandı, ne kadar 
istihdam yaratıldı, göç eğilimlerinde ne kadar azalma oldu, 
sosyal altyapı ve üstyapıda ne tür değişmeler oldu vd. Bunlara 
da bakmak gerekir. Destekler; ekonomik, sosyal, teknolojik, 
kurumsal, çevresel etkileri ile değerlendirmeye tabi tutulur, 
ölçülür. Örnek olarak; hayvancılıkla ilgili destekler verildi ise bu 
sadece ekonomik kaynak aktarımıdır. Eğer çiftçi bu destekler 
ile ahırını modern hale getirmiş, güneş enerjisini kullanıyor, katı 
arıtma tesisini hayata geçiriyor ise bu çevresel ve aynı zaman-
da teknolojik etkileridir. 

Çiftçinin gelirinde artış oluyor ve de bu artış ile göç etme iste-
ğinde azalma varsa yani kırsal 
nüfusu yerinde tutarsanız, bu 
da desteğin sosyal-kültürel 
etkilerini ortaya çıkarır. İşte 
destekler bu biçimde değer-
lendirilirse, ölçülürse anlam 
bulur. Kırdan-kente göç azalı-
yorsa destekler anlam bulur, 
yerelde istihdam yaratıyorsa 
anlam bulur, kadın-gençlik 
için de iş alanları yaratıyorsa 
anlam bulur, tedarik zincirini 
kırsalda da güçlendiriyorsa 
anlam bulur. Peki, bizde siya-
set kurumu konuya böyle mi 

PROF. DR. BÜLENT GÜLÇUBUK
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bakıyor? Hayır, öncelikle oy kaygısı, öncelik seçim kaygısı ve 
sürdürülebilirliği-etkililiği dikkate alan ve insan-üreten refahını 
dikkate alan yaklaşım ise eksik kalıyor. Sonuç; boşalan ve yaş-
lanan kırsal, terk edilen tarım toprakları, ithalat arayışları, fiyat 
spekülasyonları…

KIRSALDAN NEDEN GÖÇ VAR? ÇÜNKÜ 
TUTUNAMAYAN GÖÇ EDIYOR 

Göç teorileri şunu söyler; tutunamayan göç eder. Peki, kırsalda 
kim tutunamaz? Bir yoksullar, iki varsıllar. Yoksul bir şey olma-
dığı için tutunamaz göç eder, varsıl da işini büyütmek için göç 
eder. O zaman bizim ne yapmamız lazım? Tarımdaki orta sınıfı 
yerinde tutacak politikalar geliştirmemiz lazım. İşte bu politika-
lar için nasıl bir destekleme mekanizması uygulanmalı, buna 
kafa yormamız gerekiyor. 

Sorun sadece para aktarmakla bitmiyor. İşin özünde başka 
konular var, sorunlar var. Ne gibi? Kırsal da sosyal-kültürel 
altyapıyı da güçlendirmek, orta sınıfı örgütlemek, ortak giri-
şimleri özendirmek, kadın-gençlik boyutuna daha fazla ağırlık 
vermek. Bunları yapar isek kalkınmayı kırsala da götürebiliriz 
yoksa sadece geçici tarımsal büyüme ile nicel göstergelerin 
arkasına sığınırız. Burada şu veri aslında bir çok şeyi açıklıyor; 
dünyanın 18’nci büyük ekonomisine sahibiz, 7’nci büyük tarım 
ekonomisine sahibiz ama Birlemiş Milletler İnsani Gelişmiş-
lik Endeksi’nde dünyada 72’nci sıradayız. Yani; salt büyüme 
yaklaşımı, önceliği insana dokunmuyor, kırsalın da yanından 
geçmiyor demek ki… 

ANA SAPTAMA; DESTEKLER VERILIYOR AMA INSANA 
DOKUNMUYOR

Oy kaygısı, seçim kaygısı olmayan geleceği kurgulayan ve 
herkesi kucaklayan kapsayıcı destekleri düşünmemiz 
gerekiyor. Görünürde destekler veriliyor ama insan refahı-
na, yaşam kalitesini yükseltmeye (kırsalda eğitim, sağlık, 
teknoloji, gençliğe yatırım vd) dokunur destekler yok. 
Hayvancılığa destek veriliyor ama hayvancılık faaliyetle-
rinde bulunanların çocuklarının eğitim-öğretimine ilişkin 
yaklaşım eksik. Hayvanların sigortası düşünülüyor ama 
kırsaldakilerin erişebileceği nitelikli sağlık hizmetine ilişkin 
yatırım çok çok eksik. Türkiye’de 35 bin köyün (mahalleye 
dönüşenler de dahil) en az 20 bininde okul yok, sağlık 
hizmeti yok. Yani; hayvanına bak ama yaşama ilişkin 
sorunlarına bakma! İşte, bunu çok iyi tarımsal ve kırsal 
kalkınma ilkeleri açısından çok iyi ve detaylı sorgulama-
mız gerekiyor. Çünkü bu yaklaşım MASLOW’un ihtiyaçlar 
hiyerarşini dikkate almayan ve hatta alt-üst eden bir 

yaklaşımdır. Birey bunlar olmadan hiçbir biçimde bulunduğu 
yerde yaşamaz, tutunamaz. 

HAYVANLAR TELEF OLMUYOR AMA INSANLAR 
HAYATLARINI KAYBEDIYOR! 

Prof. Gülbuçuk kırsaldaki insanın refahına ilişkin ilginç bir 
saptamada bulunarak şunu belirtti: “Kurban bayramlarında 
2,5-3 milyon hayvan yer değiştiriyor. Hepsinin taşıması için 
önlemler alınıyor, telefler en az düzeyde ki, böyle olması lazım 
ama 1 milyon tarım işçisi yer değiştirirken trafik kazalarında, iş 
kazalarında o kadar insan ölüyor fakat toplum olarak duyarlılı-
ğımız ya kazalara bağlı olarak geçici ya da hiç yok. Yani, yaşam 
hakkı konusunda çelişkiler var. Hatta başka bir boyutta şunu da 
belirtebiliriz; hayvancılık destekleri kapsamında hayvanlarımızın 
hemen hepsi kayıt altında ama tarımda çalışan işçilerin yüzde 
90’ı kayıt dışı çalışıyor. Ana çıkarım; desteklemelerde büyük bir 
çelişkiyi daha doğrusu bir ironiyi yaşıyoruz. 

DESTEKLERI KAYNAK TRANSFERINDEN KURTARIP 
YATIRIM DESTEKLERI ILE TAÇLANDIRMALIYIZ, YOL 
GÖSTERICI OLMALIYIZ 

Bu konuya bir örnek ile açıklama getirilebilir; bizim destekleme-
lerimizi para, kaynak transferinden kurtarmamız lazım. Bunu 
katma değeri artıracak, istihdamı artıracak, yereli ön plana çıka-
racak destelerle güçlendirmemiz lazım. Sorun siyaset kurumu-
nun “ben şu kadar verdim” yaklaşımından çok, “ben kaynakları 
şu kadar etkin kullandım” noktasına gelmesinde yatıyor. 

Yani; destekler sermaye yoğun mu, bilgi yoğun mu, tekno-
loji yoğun mu, üretenin genel refahı öncelikli mi, gençleri de 
kadınları da dikkate alıyor mu, işlenmiş ürün kaygısını taşıyor 
mu, vd. sorulara da yanıt verecek biçimde tasarlanması lazım. 
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Örneğin; Türkiye’de Har-
ran ilçesi tek başına ülke-
mizdeki pamuğun yüzde 
10’unu üretiyor. Harran’a 
tohum desteği, mazot 
desteği, gübre desteği 
veriliyor. Ama Harran’daki 
tüm pamuk işletmeleri 
sadece çırçır işletmesi 
biçiminde ve pamuğu 
kütlü hale getiriyor, çiğitini 
ayrıştırıyor. 

Siyaset kurumunun 
burada pamuğun Harran ilçesi ekonomisine dolaylı olarak ülke 
ekonomisine de katkısını artırmak için şu soruları da gündemi-
ne alması lazım; Harran ilçesinde pamuk üretiliyor, kütlü hale 
getiriliyor, çiğit üretimi var ama bu pamuğu nasıl iplik haline, 
lif haline getiririz, bunun için ne tür girişimlere gereksinim var, 
bunun için ne tür destekler gerekli, markalı bir şekilde üretimi 
nasıl sağlarız, katma değeri yüksek bir şekilde nasıl pazarlayabi-
liriz? Bunların yanı sıra genel gelişmişlik düzeyini nasıl yükselte-
biliriz ki, nüfus yerinde kalsın, tutunabilsin. 

HAYVANCILIK DESTEKLERI 25 KAT ARTTI AMA 
HAYVAN SAYISI 1 KAT ARTMADI!

Son 10-12 yılda özellikle büyükbaş hayvancılık destekleri arttı. 
25-26 katlık artış söz konusu. Ama hayvan sayısında 1 kat bile 
artış yok. İşte girdi-çıktı analizi bu noktada yapılmalı. Neden 
1 birim bile artış yok. Yani, destekler 
25-26 kat artarken hayvan sayısı 1 kat 
bile artmıyorsa, kırmızı et üretimi iki 
kat bile artmıyorsa o zaman kaynak 
kullanımında sorun var demektir. Kay-
nakların kullanılış biçimlerini radikal bir 
biçimde gözden geçirmek gerekir. 

DESTEKLERLE SADECE 
ÜRÜNLERI DEĞIL KIRSALI DA 
DAHA ÇEKICI HALE GETIRMEK 
DURUMUNDAYIZ

İşte para, kaynak transferi dediğim tam 
da burada önem taşıyor. Türkiye’nin 
bu destekleme modelinden vazgeç-
mesi, gözden geçirmesi lazım. Kırsal 
yaşam açısından cazip olmalıdır. Kent 
ile arasında büyük uçurumlar olma-
malıdır. Ekonomik desteklerin mutlaka 
kırsal refah alt yapısını, kırsalda yaşamı 
iyileştirecek, çekici hale getirecek 
çalışmalarla, desteklerle tamamlayıcı 
hale getirilmesi gerekiyor. 

Aile çiftçiliğinin sürdürülebilir destek-
lenmesine yönelik orta-uzun vadeli 
stratejilerin ortaya konulması gerekir. 
Bunlar kamunun eliyle yapılmalı. Bir de 
artık devletin çiftçiyi etkin, bütüncül ör-
gütlemesi gerekiyor. Çiftçi örgütlemesi 
derken mevcut birçok örgütten, örgüt 
dağınıklığından söz etmiyorum. Bunları 
birbirine rakip yapacak örgütlerden ise 
hiç söz etmiyorum. Çözüm mevcutları 
bir araya getirerek, ürünlerini daha ra-
hat satabilecekleri, girdileri daha düşük 
maliyetlerle alabilecekleri, ürünlerinin 
marka olduğu, piyasada tutunabildikle-

ri bir ortamı yaratmadan söz ediyorum. Sorun 
çok çok sayıda üretici örgütü değil güçlü, 
aktif, etkin ve etkili örgütler oluşturmaktır. 
Türkiye’de kooperatiflerin tarımsal pazarla-
mada, tarımsal girdi temininde payı yüzde 
2-3’ü geçmiyor. Bu oran Avrupa Birliği’nde 
yüzde 50’lerdedir. En kapitalist ABD’de bu 
oran yüzde 50-60’lardadır. Demek ki bizdeki 
örgütler nicel olarak bir şey taşıyor ama nitel 
ve etkililik olarak fazla bir içerik taşımıyor. 

TARIMIN ‘B’ PLANI OLMALI 

Tarımda planlama, üretim paterni önemlidir. 
Türkiye gibi çok belirsizlik yaşayan ülkeler için daha da önemli-
dir. Çiftçi en az bir yıl sonrasını görebilmelidir. Çiftçi çoğunlukla 
gelecek yıl neyi ekecek, neyi üretecek bilmiyor. Arz-talep den-
gesi kurulamadığı, oluşturulamadığı için tarımsal desteklerden 
de istenilen sonuç alınamıyor. Şu an çiftçinin gelecek yıl ne 
ekeceğini bir tek şey belirliyor; ‘ucuz, pahalı, zararına, kârına 
satabilir miyim, satamaz mıyım?’. Bunun ‘B’ şıkkı yok. Çiftçi bu 
sarmaldan kurtarılmalıdır. Üretim planlaması yapılmadığı için 
her yıl birçok üründe kriz yaşanıyor. Ya az üretilip fiyatı çok yük-
seliyor ya da çok üretildiği için çiftçinin fiyatı düşüyor, çiftçinin 
elinde kalıyor. Böyle bir yapıda çiftçiyi hangi modelle destek-
lersen destekle bir sonuç alınamaz. Dış ticaret bağlantılarının 
yapıldığı, arz-talebe göre üretim paterninin oluşturulduğu, fiyat 
belirsizliklerinin olmadığı bir “tarımsal üretim ortamı”na gerek-
sinim var. Bu sağlandığında destekler çok daha fazla anlamını 
bulur”  . 

TARIM KANUNU‘NA GÖRE ÖDENMESI GEREKEN VE 
ÖDENEN DESTEKLER (MILYON TL)

TARIM KANUNU‘NA GÖRE ÖDENMESI GEREKEN VE ÖDENEN 
DESTEKLER (MILYON TL)

GSYİH
Verilmesi 
Gereken 
Destek

Tarım 
Bütçesi

Eksik 
Ödenen

Tarım 
Bütçesi/
GSYİH

2000 166.658 359 0,22

2001 240.224 1.033 0,43

2002 350.476 1.868 0,53

2003 454.781 2.805 0,62

2004 559.033 3.084 0,55

2005 648.932 3.707 0,57

2006 758.391 4.784 0,63

2007 843.178 8.432 5.628 2.779 0,67

2008 950.534 9.505 5.864 3.641 0,62

2009 952.559 9.526 4.749 4.777 0,5

2010 1.098.799 10.988 5.947 5.041 0,54

2011 1.297.713 12.977 7.085 5.892 0,55

2012 1.415.786 14.158 7.553 6.605 0,53

2013 1.565.181 15.652 8.975 6.677 0,57

2014 1.747.362 17.474 9.148 8.326 0,52

2015* 1.944.594 19.446 10.000 9.446 0,51

Kaynak: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı

* Tahmini
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ÇIFTÇIYE, 53 MILYAR TLA AZ ÖDEME YAPILDI 

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı 
Özden Güngör, 2006 yılında çıkarılan 
Tarım Kanunu ile çiftçiye verilecek destek-
lerin milli gelire oranının yüzde 1‘den daha 
az olamayacağının hükme bağlandığını 
belirterek, “Ancak, bugüne dek bu oran en 
fazla yüzde 0,7‘ye kadar yükselebilmiş-
tir. Kanuna göre çiftçinin 2007/2015 
yılları arasında devletten yaklaşık 53 
milyar TL alacağı birikmiştir. 2015 
yılında tarıma verilmesi öngö-
rülen destek miktarı 10 milyar 
TL‘dir. Oysa Tarım Kanunu‘na göre bu miktarın 19 milyar TL 
olması gerekmektedir” dedi. Özden’in değerlendirmesinde ön 
plana çıkan başlıklar şöyle; 

AB’NIN ÇOK GERISINDEYIZ 

Türkiye bütçesinin sadece yüzde 2-3‘ünü tarımsal destekle-
re ayırırken, AB bütçesinin yüzde 45‘ini tarımsal desteklere 
ayırmaktadır. Ülkemizde tarıma verilen destek minimumda tu-
tulurken, bu miktarın 4 kattan fazlası yerli ve yabancı bankalar 
tarafından tarımsal kredi olarak çiftçiye sunulmaktadır. Sonuçta 
araziler icra ile satışa çıkmaya, bankalar haczettikleri traktörleri 
koymak için otoparklar kiralamaya başlamışlardır. Ülkemizde 
tarım kesimine sunulan desteklerin toplamı çiftçinin tarımsal 
üretiminde kullandığı girdilerden sadece mazota ödediği vergi-
yi dahi karşılamaktan uzaktır.

KÜÇÜK ÇIFTÇI DESTEKLERDEN YARARLANAMIYOR 

Tarımsal desteklerden 
sadece Çiftçi Kayıt 
Sistemi‘ne (ÇKS) kayıtlı 
çiftçiler yararlanmak-
tadır. Küçük çiftçilerin 
bu sisteme kayıt olmak 
için yapacakları masra-
fı, çoğu zaman alacak-
ları destek karşılamadı-
ğından küçük çiftçiler 
sisteme dâhil olma-
makta ve desteklerden 
yararlanamamaktadır. 
Oysa AB destekleme 

politikasını değiştirmiş, aile tarımını ön plana çıkarmış, genç 
ve geri kalmış bölgelerdeki çiftçilerini daha çok desteklemeye 
başlamıştır. Tarımsal desteklerin amacına uygun dağıtılması ve 
kullanılması için öncelikle altyapı sorunlarının hızla giderilme-
si, iyi bir planlama ve yönlendirme ile yeterliliğin sağlanması, 
çiftçinin refah düzeyinin artırılması ve ilgili mühendislerin kamu 
ve özel sektördeki istihdamlarının artırılarak sektörün güçlendi-
rilmesi gerekmektedir.

KOYUN-KEÇI DESTEKLERINI ÖNEMSIYORUZ AMA 
YETERLI BULMUYORUZ 

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Baş-
kanı Prof. Dr. Veysel Ayhan, küçükbaş hayvancılığın Türkiye’de 
1980’li yıllarda başlayarak 2000’li yıllara kadar ihmal edildi-
ğini belirtti. Kırmızı ette yaşanan krizlerin ardından küçükbaş 
hayvancılığın değerinin anlaşılmaya başlandığını dile getiren 
Ayhan, bu değerin anlaşılmasıyla birlikte küçükbaş hayvan-
cılığının da 2006’dan itibaren desteklenmeye başlandığını 
anımsattı. 2006’da 5 lira ile başlanılan hayvan başı desteklerin 
en son 22 liraya kadar çıktığına dikkat çeken Ayhan, “Des-

tekleme politikası ile başlayan süreç bizi memnun etti. Pozitif 
sonucunu gördük. 27 milyona kadar düşen koyun sayımız 33 
milyona çıktı. 5 milyona düşen keçi sayımız 11 milyona çıktı” 
dedi. Sektör olarak aza kanaat ettiklerini ancak birim hayvan 
başına verilen desteklerin büyükbaşa göre kıyaslandığında 
yeterli olmadığını vurgulayan Ayhan, bu rakamın ise 40-50 lira 
seviyesinde olması gerektiğini söyledi. 

DESTEKLER ISLAHLA ENTEGRE OLMALI 

“Ama pozitif açıdan bakarsak, küpelerin takılması, örgütlerin 
güçlenmesi, birim hayvan başına verilen destek sektörde 
olumlu etki yaptı” değerlendirmesinde bulunan Ayhan, şunları 
kaydetti: “Ama genel bir değerlendirme yapmak gerekirse biz-
de destekleme politikasının ıslahla entegre olmasını istiyoruz. 
Yani suni tohumlamayı yapan, verim kayıtlarını tutan, genetik 
olarak eldeki ırkını ileriye taşıyan yetiştiricilere ekstradan destek 
verilmesini bekliyoruz. Diğer yandan ıslah çalışması desteğinin 
de yaygınlaşması gerekiyor. Şimdi doğan kuzu başına veriliyor. 
Bundan da sadece 7 bin 500 kişi yararlanabiliyor. Bu rakam 
230 binin içinde oransal olarak çok düşük kalıyor”.

FINDIK DEĞIL TOPRAĞI OLANLAR DESTEKLENIYOR!

Giresun/Keşap Fındık Üreti-
cileri Birliği Başkanı Mustafa 
Şahin, fındık üreticisine veri-
len alan bazlı gelir desteğinin 
üretime ve verimliliğe bir 
katkısının olmadığını söyledi. 
“Fındığa alan bazlı gelir 
desteğinin verilmesine biz 
karşıyız. Bu destekten önce 
ürün ortalaması 100 iken 
şimdi 70-80’lere kadar düştü. 
Desteğin bir faydası yok. 
Sadece aile cari harcamala-
rına bir katkısı oluyor. Onun 
dışında tarıma bir katkısı yok. 
Bundan dolayı bu desteğin 
tümüyle kaldırılmasını ve üretime destek verilmesini istiyoruz” 
eleştirisinde bulunan Şahin, şunları kaydetti: 

ITALYA VERIMLILIĞI DESTEKLIYOR 

“İtalya da fındığı destekliyor ama ‘7.5 dönüm arazisi olan 
bir kişiden mutlaka 2 ton fındık almanız gerekiyor. Bu fındı-
ğı alamazsanız desteği vermem’ diyor. Yani ürün ve kaliteyi 
gösteriyor. Ama bizde böyle bir uygulama yok. Sadece ‘tapuyu 
götürün, ÇKS’ye kayıt olun, gelin paranızı alın’ deniliyor. 
Verilen bu desteği üretimde kullanın diye bir şart yok. Nerede 
kullanırsanız kullanın deniliyor. Böyle bir destekleme olamaz. 

MUSTAFA ŞAHİN

PROF. DR. VEYSEL AYHAN

ÖZDEN GÜNGÖR
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ALAN BAZLI DESTEKLER SOSYAL ADALETI DE 
BOZUYOR 

Fındıktaki destekleme modeli üretimi teşvik etmediği gibi 
sosyal adaleti de bozuyor. 1 dekar arazisi olana da, bin dekar 
arazisi olana da 170 lira veriliyor. Öyle olunca fakir daha fakirle-
şirken, zengin daha da zenginleşiyor. Ayrıca bu desteği almak 
için çiftçi olmanıza da gerek yok. Adam Danıştay’da hâkim, 
bu bölgeye hiç gelmemiş ama bu parayı Ankara’da ATM’den 
alıyor. Bunun neresi çiftçiyi, üretimi destekleme Allah aşkına!”.

TZOB ELEŞTIRISI!

Üreticinin bu destekleme sistemine karşı olmasına rağmen 
çiftçi örgütü olan Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin destekleme-
nin devam etmesi yönündeki girişimlerine de tepki gösteren 
Şahin, “Bu desteklemenin tarımı destekleyip desteklemediği ile 
ilgilenmiyorlar. Sorun sadece ÇKS belgesi almak için gelen çift-
çiden aidat parası almak değil aynı zamanda desteklemelerin 
etkililiği ile de ilgilenmek gerekmektedir.” tepkisinde bulundu. 

11 BIN PROJEYI SÜREKLI TAKIP EDIYORUZ 

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başka-
nı Ali Recep Nazlı, TKDK olarak bugüne kadar 11 bin projeye 
destek verdiklerini belirterek, bu projelerin geri dönüşlerini de 
sürekli takip ettiklerini vurguladı. Nazlı, destek verilen projenin 
takibi konusunda şunları kaydetti: “Burada biz şunu yapıyoruz. 
Projeye destek verdikten sonra öyle bırakmıyoruz. 5 yıl boyun-
ca proje ile ilgili muhasebe hesaplarını her yıl düzenli bir şekilde 
alıyoruz. Her yıl kontrol yapıyoruz. Projenin bütün aşamalarıyla 
ilgileniyoruz. Bir de bunun sonucunda değerlendirme yapıyo-
ruz. Bu proje hedefe ulaştı mı, program hedefe ulaştı mı ve 
bu proje kırsal kalkınma programına nasıl bir destek sağladı? 
Bu değerlendirmeyi de kendi kendimize yapamayız. Dışarıdan 
birilerinin yapması gerekiyor. Onun için Ankara Üniversitesi’ne 
bir çalışma yaptırdık. Bu çalışmanın bize faydası çok oldu. Hem 
bir başarı yakaladığımızı gördük, hem neler yapabileceğimizi 
gördük ve hem de insanların bizden daha başka beklentilerinin 
olduğunu öğrendik. Ve buna göre programlar başlattık” 

KIRSAL DESTEKLER 45 BIN YENI ISTIHDAM SAĞLADI 

Kırsal kalkınma desteklerinin ekonomiye, istihdama, tarıma ve 
sosyal hayata etkileri konusunda da bilgi veren NAZLI, şöyle 
konuştu: “Projelerimiz şu anda yüzde 40-50 kapasite ile çalışı-
yor. Birçoğu daha yeni bitti. Ama bu kapasiteye rağmen bugün 

45 bin net istihdam var. 11 bin projede kapasite yüzde 70’lere 
çıktığında istihdam 100 bini bulacak. Hayvan işletmelerinde 
100 bin canlı hayvan var. 300 binin üzerinde kovan vermişiz. 
5300 tane traktör vermişiz. Bu traktörlerin kilometrelerini 
alıyoruz yani takip ediyoruz. İhracat 85 milyon lirayı geçti. 3 
milyonun üzerinde tavuk kapasitesi var. Bunlar önemli çıktılar. 
Bütün projeler bittiğinde Türkiye’ye 300’ün üzerinde kırsal 
turizm tesisi kazandıracağız. 

DESTEĞI VERIP GERI ÇEKILMIYORUZ 

Yani bizim için 11 bin projenin yaşaması gerekiyor. Onun için 
sürekli takip ediyoruz ve değerlendiriyoruz. Proje başarıya ulaştı 
mı, istihdam oluşturdu mu, kırsal alanda kalkınma açısından bir 
fayda getirdi mi? Bunların takip ve analizlerini sürekli yapıyoruz. 
Bunları yapmamızın nedeni de kırsal kalkınma programı başa-
rıya ulaşırsa ülkeye model olacak ve devam edecek. O yüzden 
iyi bir model oturtmamız lazım” 

SONUÇ

Sonuç olarak, konunun taraflarıyla yaptığımız görüşmelerde 
tarımsal desteklerin bir an önce masaya yatırılması ihtiyacı 
ön plana çıktı. Bunun için kamu-çiftçi-STK’lar, el ele vererek 
tarımı, kırsalı sil baştan ele almalı ve sektörün, çiftçinin sosyal, 
ekonomik, kültürel, örgütsel önceliklerini bütüncül olarak 
dikkate alan, sürdürebilir kalıcı bir destekleme politikası hayata 
geçirilmelidir. 

ALİ RECEP NAZLI
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ERCAN BAYSAL

Petrol ve doğalgazda büyük ölçüde yurtdışına bağımlı olan Tür-
kiye, kaynakları çeşitlendirmek için düğmeye bastı. Doğalgazın 
yüzde 55’ini Rusya, yüzde 18’ini İran’dan alan Türkiye enerjide 
rotayı LNG’ye çevirdi. Cezayir, Nijerya ve Katar gibi ülkelerden 
sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) alan Türkiye hem bu ülkelerden 
ithal edilecek miktarı, hem de 3 yeni terminal kurarak üretimi 
artırmayı planlıyor. 

Türkiye'nin hava sahasının ihlal edilmesinin ardından, Rus 
uçağının düşürülmesi ile birlikte iki ülke arasındaki artan 
tansiyonun sürmesi, enerji yönetimini endişelendiriyor. 
İran’dan gelecek gaz miktarının artırılması planlanırken, geçmiş 
tecrübeler nedeniyle bu ülkeye mesafeli duruluyor. Geçmişte 
havaların aşırı soğumasını bahane ederek, doğalgazı sık sık 
kesen ve pahalı satan İran’la Türkiye arasında tahkim süreci 
devam ediyor. Son olarak, İran'dan alınan doğalgazın teslim 
basıncının 8 Aralık 2015 saat 02.00 itibarıyla kontrat değerinin 
altına düşmesi sonucu doğalgaz miktarında yaklaşık yüzde 50 
azalma oldu. Bu tür olayların tekrar edilmesi endişesi hakim. 

BOTAŞ'tan konuya ilişkin yapılan açıklamada, İranlı yetkililerle 
görüşme yapıldığı belirtilerek, çetin kış şartları nedeniyle İran'ın 
artan doğalgaz tüketimi ve teknik sebeplerden dolayı oluştuğu 
ve bu ülkenin en kısa sürede normal gaz sevkiyatı için gerekli 
çalışmaları gerçekleştirdiği kaydedildi. Türkiye’nin mevcut 

günlük pik doğalgaz 
talebi, özellikle kış 
aylarında konutların 
ısınma talebindeki 
artış nedeniyle, 240 
milyon metreküpe 
kadar çıkabiliyor. Bu 
kış da talebin yaklaşık 
250 milyon metreküp 
civarına kadar çıkabi-
leceği tahmin ediliyor. 
Ancak, tüm doğal gaz 
ithalat kaynaklarının, 
2 adet LNG tesisleri 

de dahil olmak üzere, tam kapasite ile çalışması halinde bile 
Türkiye’ye 197 milyon metreküp doğalgaz girişi yapılabiliyor. 
Onun için kış aylarında gaz akışının sekteye uğraması konusu 
büyük önem taşıyor.

İran ile uzun süredir devam eden tahkim sürerken, kararın 
birkaç ay içerisinde netleşmesi bekleniyor. Türkiye, İran’dan 
aldığı doğalgazın fiyatında yüzde 25 civarında indirim yapıl-
ması talebiyle 
uluslararası tahkim 
mahkemesine (ICC) 
başvuruda bulun-
muştu. Türkiye, 
Rusya, Azerbaycan, 
İran, Cezayir ve 
Katar gibi ülkeler-
den doğalgaz ithal 
ediyor. En pahalısı 
ise İran doğalgazı. 
Türkiye İran ile arasındaki doğalgaz anlaşması 1997 yılında 
imzalanırken, bitiş tarihi Temmuz 2026. Yine Rusya ile 1997 
ve 1998 yılında imzalanan iki anlaşma bulunuyor. Rusya ile 
Karadeniz’den gelen gaza ilişkin anlaşmanın bitiş tarihi 2025 
iken, Batı Hattı’ndan gelen gaza ilişkin anlaşmanın bitiş tarihi 
ise 2021. 

3 AYAKLI ACIL EYLEM PLANI

Türkiye, İran’la yıllardır yılan hikayesine dönen kesinti sürecini 
yaşarken, Rusya ile son yaşanan kriz de Ankara’yı harekete 
geçirdi. Enerji yönetimi Rusya’nın kış ortasında hava şartlarını 
bahane ederek, herhangi bir kesintiye gitmesine karşılık bazı 
tedbirler üzerinde çalışıyor. Bu kapsamda hazırlanan eylem 
planında, 3 ana konu yer alıyor. 

Birincisinde, Azerbaycan’dan gelen gazın miktarının artırılması 
ve TANAP Projesi’nin hızlandırılması. Yine TANAP Projesi’ne 
Türkmen Gazı’nın da eklenmesi üzerinde duruluyor. İkincisinde, 
Kuzey Irak’tan gelecek doğalgazın tarihinin erkene alınması. 
Türkiye, Irak'ta 2018 yılına kadar petrol ihtiyacının üçte birini 
üretmeyi planlıyor. Burada, petrol üretimi yapılması ve ucuz do-
ğalgazın gelmesi ile birlikte döviz kaynaklı cari açığın azalma-

TÜRKIYE GAZI HANGI 
ÜLKELERDEN ALIYOR?
ÜLKE ORAN (YÜZDE)

Rusya 55

İran 18,1

Azerbaycan 12,3

Cezayir LNG 8,4

Nijerya LNG 2,8

Diğer Yüzde 3,4

ENERJİDE BİTMEYEN
SENFONİ
RUSYA, GERİLİMİ TIRMANDIRMAYA DEVAM EDERKEN TÜRKİYE’NİN ÖNCELİĞİ LNG 
İLE SORUNU ÇÖZÜME KAVUŞTURABİLMEK. 

EKONOMIK AĞIRLIKLI OLAN BIRLIĞIN 
YAPISI, 1 TEMMUZ 1987 TARIHLI TEK 
AVRUPA SENEDI ILE ÖNEMLI DEĞI-
ŞIKLIKLERE UĞRADI VE ORTAK PA-
ZAR HEDEFI, YENIDEN TARIF EDILDI. 
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HABER ANALİZ

sının yanı sıra, Rusya gibi 
sadece bir ülkeye bağımlı 
kalınması sorunu da orta-
dan kalkmış olacak. Enerji 
Bakanlığı'nın yeni stratejisi 
kapsamında petrol ve gaz 
arama faaliyetleri için, Azer-
baycan ile yeni ortaklıklara 
gidilmesi de seçenekler 
arasında yer alıyor. Türkiye 
anlaşma kapsamında, 
Kuzey Irak'ta toplamda 13 
sahada petrol ve gaz arama 
çalışması yapacak. Türkiye 
ile Kuzey Irak arasında, 50 
yıllık gaz ve petrol anlaşma-
sı bulunuyor.

BORU GAZININ 
ALTERNATIFI LNG

Enerji yönetiminin acil 
eylem planında üçüncü 
olarak ise ağırlıklı olarak 
Cezayir ve Libya’dan alınan 
LNG’nin çeşitlendirilmesi 
yer alıyor. Türkiye Cezayir, Nijerya ve Katar gibi ülkelerden 
sıvılaştırılmış doğalgaz alıyor. Bunun toplam doğalgaz tüketi-
mi içerisindeki payı, yüzde 12-13 civarında. Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın son Katar 
temasları da LNG’ye yönelik yatı-
rımların yeni dönemde artacağının 
işareti olarak değerlendiriliyor. Katar 
ile imzalanan mutabakatta enerjide 
kapsamlı yatırımlar üzerinde durulur-
ken, iki LNG dönüşüm terminalinin 
kurulacağı ifade ediliyor. Türkiye’nin 
hali hazırda biri Marmara, diğeri 
Ege’de iki LNG terminali bulunuyor. 
LNG yatırımların artması kapsamında atılacak ilk adımlardan 
biri Marmara Ereğlisi’nde bulunan LNG terminaline 4. tankın 
eklenmesi. İhaleye kısa sürede çıkılması ve 2019 yılında yapı-
mının tamamlanması planlanıyor. Cezayir ve Nijerya’dan uzun 

dönemli sözleşmelerle alınan LNG ile spot piyasadan alınan 
LNG’nin depolanması, gazlaştırılması ve iletim hattına gön-
derilmek üzere kurulan ve faaliyeti olan iki adet LNG terminali 
bulunuyor. Bunlardan biri 21 yıl önce işletmeye alınan BOTAŞ 
mülkiyet ve işletmesindeki Marmara Ereğlisi LNG Terminali. 

LNG ithalatına başlanılmasıyla birlikte alınan 
gaz için hem baz yük tesisi olarak kullanılmak, 
hem de istenildiğinde pik düşürücü olarak 
devreye sokulmak üzere BOTAŞ tarafından 
1989 yılında yapımına başlanılan Marmara 
Ereğlisi LNG Terminali 1994 yılında işletmeye 
açıldı. Diğer LNG terminali ise Ege Denizi’nin 
kıyısında. Ege Gaz A.Ş. tarafından 2001 yılın-
da Aliağa’da kurulan ve 2006 yılında kullanıl-

maya başlanan Ege Gaz A.Ş. LNG Terminali. EGEGAZ Aliağa 
LNG Terminalinin günlük gazlaştırma kapasitesi 16 milyon met-
reküp, toplam kapasitesi ise yıllık 6 milyar metreküp. Kolin’in 
lisans aldığı santralin yıllık kapasitesi de 6,3 milyar metreküp. 

ENERJIDE DIŞA BAĞIMLI 
OLAN TÜRKIYE’NIN KAY-
NAKLARINI ÇEŞITLENDIRME 
ÇALIŞMASI DEVAM EDIYOR. 

DOĞAL GAZ ALIM ANLAŞMALARI NE ZAMAN BITIYOR?

MEVCUT
ANLAŞMALAR

MIKTAR (PLATO) 
(MILYAR M³/YIL) 

(9000KCAL/M³'E BAZ)

IMZALANMA
TARIHI

DURUMU BITIŞ TARIHI

Cezayir (LNG) 4.4 1988 Devrede Ekim 2024

Nijerya (LNG) 1.3 1995 Devrede Ekim 2021

İran 9.6 1996 Devrede Temmuz 2026

Rus. Fed. (Karadeniz) 16 1997 Devrede 2025 Sonu

Rus. Fed. (Batı) 4 1998 Devrede 2021 Sonu

Türkmenistan 15.6 1999 - -

Azerbaycan(Faz-I) 6.6 2001 Devrede Nisan 2021

Azerbaycan(Faz-II) 6 2011 2017/2018 2032/2033

Azerbaycan(BIL) 0.15 2011 Devrede 2046
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ERDİNÇ ÇELİKKAN

Türkiye, heyecanla beklediği, dünyanın en büyük 20 ekono-
misini buluşturan Antalya’daki G-20 zirvesini geride bıraktı. 
Ancak, maalesef dünya ekonomi-
sinin deyim yerindeyse “devlerini” 
buluşturan zirve, onlarca kişinin 
öldürüldüğü Paris saldırılarının göl-
gesinde yapıldı. Bu nedenle, zirvede 
her G-20’de olduğu gibi küresel 
ekonominin yanı sıra, bu yıl ilk kez 
terör de ana gündem maddesi oldu. 

Zirvenin başladığı günden bugüne 
kadar birçok detay yazıldı, analizler 
yapıldı. Ben de zirveyi izleyen bir 
gazeteci olarak, Antalya G-20 zir-
vesinden aklımda kalan bazı notları 
paylaşmak istedim. 

UÇAN KUŞLARA KIMLIK!

Tüm dünyanın gözlerini çevirdiği Antalya’daki G-20’de, ilk 
göze çarpan hiç kuşkusuz üst düzey güvenlik önlemleri oldu. 
Zirvede güvenlik boyutunun abartılmasında elbette ki Paris’te-

ki terör saldırılarının etkisi büyüktü. G-20’nin resmi açılışının 
hemen öncesine denk gelen saldırılar nedeniyle, zaten diken 
üstünde olan Antalya’da adeta kuş uçurtulmadı. Bunu başta 
biz gazeteciler olmak üzere, zirveye katılan hemen herkes çok 
yakından yaşadı. 

Bu nedenledir ki dünya liderlerini ağırla-
yan Antalya’da güvenlik boyutu en ince 
ayrıntısına kadar planlanmıştı. Zirvenin 
yapılacağı Belek’te liderler dışında, hemen 
hemen herkes kimlik kontrolünden geçiril-
di. Antalya Havalimanı’ndan G-20 alanına 
kadar giden 40 kilometrelik koridor, polis 
barikatıyla çevrilmişti. Başta otel çalışan-
ları, görevliler ve gazeteciler olmak üzere, 
hemen herkes tepeden tırnağa aranarak, 
“kırmızı hat” olarak nitelendirilen zirve ala-
nına yönlendirildi. Tabi bazı durumlarda işin 
ucu kaçtı. Önlemler zirveye katılanları isyan 
etme noktasına getirdi. 

HER YANIMIZ BARIKATTI

Mesela yaka kartı olmayan hiç kimse güvenli bölgede olsa dahi 
toplantıların yapılacağı Regnum Carya ve Kaya Palazzo Otel’in 
olduğu bölgeye alınmadı. Hatta liderlerin kalacağı otellerin 

ANTALYA’DAN G-20 GEÇTİ…
EKONOMİNİN DEVLERİ, TERÖRÜ KONUŞTU 
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kumsalına bile denize kadar polis barikat-
ları çekildi. Güvenlik önlemlerinin bununla 
da sınırlı kalmadığını ifade edebilirim. 
Sualtı polisleri, botlar ve helikopterlerin 
desteğiyle 24 saat boyunca denizden ara-
ma ve tarama faaliyetleri yürüttü. Neyse ki 
zirve boyunca güvenlik anlamında sıkıntılı 
bir durum yaşanmadı. 

RAKAMLARLA GÜVENLIK

Bu önlemlerin rakamsal boyutunu da pay-
laşmak isterim. Zirve boyunca Belek’te 11 
bin polis görevlendirildi. Polislerin ve yük-
sek yerlere mevzilenmiş keskin nişancıların 
fazlalığını zaten hemen her an görmeniz 
mümkündü. Yollardaki barikatların arka-
sında neredeyse 20 metrede bir polisler 
24 saat boyunca nöbet tuttu. Antalya 
Havalimanı’ndan zirvenin yapıldığı oteller 
bölgesine kadar 350'nin üzerinde kamera 
ve yüz tanıma sistemi kuruldu. Alınan ön-
lemler bununla da sınırlı kalmadı. Belek’te 
zirve alanında bulunan 30 oteldeki camlar, 
kurşun geçirmez camlarla değiştirildi. 

GÖZLER BEŞ LIDERDEYDI

Yaklaşık 13 bin kişi ve 3 bin basın mensu-
bunun katıldığı zirvenin en dikkat çeken 
kısmı tabi ki “A plus” diye tabir edilen 
güvenlik önlemleriydi. Ancak bir de tüm 
gözler başta Cumhurbaşkanı Tayyip Er-
doğan olmak üzere, ABD Başkanı Barack 
Obama, Rusya Devlet Başkanı Vladimir 
Putin, Suudi Arabistan Kralı Salman Bin 
Abdülaziz ve Kanada’nın “ünlü” Başbakanı 
Justin Trudeau’nun üzerindeydi. Fırsat 

bulan herkes Trudeau ile selfie çektirmek için adeta sıraya girdi. 
Gazeteciler de Erdoğan, Obama ve Putin üçlüsünün her anını 
takip etmek için gecesini gündüzüne kattı. 

KÜLTÜR ÇADIRI KURULDU

Bunun yanı sıra, zirvenin yapıldığı alanda bir kültür çadırı ku-
ruldu. G-20 zirvesinde kapalı 
kapılar ardında ekonomi ve 
siyaset konuşulurken, 6 bin 
metrekarelik özel alanda lider 
eşlerine ve katılımcılara Türk 
kültürü tanıtıldı. Zirve alanına 
kurulan kültür çadırında 
misafirlere Türk yemekleri, 
el sanatları anlatıldı, sema 
gösterileri sunuldu. Ancak 
belki reklam için abartılan 
ABD Başkanı Obama’nın golf 
atışı yapması planının gerçek-
leşmemesi “golfle beslenen” 
Belek’teki otelcilere hayal 
kırıklığı yaşattı. 

Zirveye ev sahipliği yapan 
otellerdeki planlamalar da 
aylar öncesinden başladı. Bu 
süre boyunca zirveyle ilgili 
tüm programı Dışişleri Bakan-
lığı takip etti. İki günlük zirve 
boyunca sunulan tüm yemek 

mönüleri bir ay öncesinden belirlendi. Konuklara Türk mutfa-
ğından içli köfte, mantı, dolma ve baklavadan oluşan zengin bir 
mönü ikram edildi. 

TERÖRIZME ÖZEL VURGU

Daha önceki zirveleri izleyenlerden edindiğim bilgilere göre, 
Türkiye’nin ev sahipliğindeki G-20, başta da ifade ettiğim gibi 
başarılı geçti. Ufak tefek aksaklıklar dışında bir sorun yaşanma-
dığını söyleyebilirim. Zirvede ekonomi ve terör sorunuyla ilgili 
önemli kararlar alındı. Zirvenin sonuç bildirgesinde de ekono-
minin yanı sıra terör ve mülteci boyutuna özel vurgu yapıldı. 
Bana göre önemli noktalardan birisi de zirvenin zor günler 
yaşayan Antalya turizmi için can simidi olmasıydı. 

KRIZ, GÖLDEDE BIRAKTI

G-20 Liderler Zirvesi'nin ülke ekonomisine katkısının 200 
milyon euro olduğu ifade ediliyor. Antalya’da G-20 hazırlıkları 
için, yaklaşık 100 milyon liralık yatırım yapıldı. Antalya için 
büyük umut olan G-20 zirvesi, bölge turizmi açısından büyük 
bir reklam değeri taşıdı. Ancak Rusya ile yaşanan uçak krizi, 
Antalya’nın G-20 nedeniyle oluşan beklentilerini son günlerde 
gölgede bırakmışa benziyor. G-20’nin oluşturduğu beklenti ve 
uçak krizinin yarattığı endişeyi yaşayan Antalya, şimdi Expo 
2016 gibi büyük bir organizasyona daha ev sahipliği yapmaya 
hazırlanıyor. 

ILK KEZ TERÖR KONUŞULDU 
Antalya’daki G-20 zirvesinde ekonomiden 
siyasete, diplomasiden mülteci sorununa kadar 
birçok konu masaya yatırıldı. Zirvede “Küresel 
Toparlanmanın Güçlendirilmesi ve Potansiyelin 
Artırılması”, “Dayanıklılığın Arttırılması” ile “Sür-
dürülebilirliğin Desteklenmesi” üç ana başlık 
olarak gündeme geldi. Bunun yanı sıra, “altyapı, 
finansal tabana yayılma ve işçi dövizleri, gıda 
güvenliği ve beslenme, özel sektörün kalkınma-
ya katkısının güçlendirilmesi” gibi konular da ele 
alındı. Bu yıl ilk kez G-20’de Suriye'deki iç savaş 
ve mülteci sorunu da gündeme geldi. 

HABER ANALIZ
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TAYLAN ERTEN

Bu zamanda her şey “yeni” ya… “Yeni” Türkiye, “yeni” medya, 
“yeni” gazetecilik; gazeteci diye ortalıkta dolaşan “yeni” tipler 
filân… Bu “yeni”liklerin neresi yeni diye sorarsanız verebilece-
ğim “yeni” bir cevap yok! 

Çünkü, medya denilen iletişim ortamının basın kolunda bu sı-
fata lâyık gelişmelerden dem vurmak yalanın kuyruklusu olur!

Basın basın olalı, kurumsal yıkımın, mesleki çürümenin, ahlâki 
aşınmanın, iktidara yamanmanın böylesini ve bu kadarını 
görmüş değil. 

Kurumsal yıkımın ana dinamiği, sektörü ele 
geçiren sermaye gücünün doğasıydı. 
Basın sermayesi, yerini sanayi-ti-
caret-finans sermayesinin “kâr” 
ve “güç” hedefli egemenli-
ğine terk ettikçe, gazete-
cilikle uzak yakın ilişkisi 
olmamış fakat her 
türlü iktidar odağına 
karşı “özgül ağırlık” 
ve “güç” peşindeki 
kişiler “imtiyaz 
sahipliği” adam-
ları da yönetici 
koltuğuna otur-
dukça, gazeteler 
ve gazetecilik de 
başka bir “şeye” 
dönüşeli epey 
oldu.

Gazetelerde ve ga-
zetecilikteki dönüşme 
hızı, basın dışı serma-
yenin sektöre giriş hızıyla 
doğru orantılıydı. Başka bir 
ifadeyle meslek, sadece fiziken 
değil ruhuyla da “plazalaşan” gaze-
te binalarının altında kalmıştı! 

Bunları biliyoruz; çünkü yaşıyoruz.

Şimdiki zamanda ilâve edebileceğimiz tek “yenilik” gazeteleri 
de barındıran medya organlarının varlık, zihniyet ve mesleki 
eylem zemininde siyasi iktidara “yandaş” ve “muhalif” saflarda 
keskin sınırlarla ayrışması.

Bu zıtlıkta, bu genişlikte, bu derinlikte bir ayrışma cumhuriyet 
dönemi basın tarihinin hiçbir aşamasında kaydedilmedi. Sü-
tunlarında “muhalif” gazetecileri “ölüm” imâlı cümlelerle tehdit 
eden; tutuklanmalarını, işten atılmalarını istedikleri gazeteci 
listeleri yayımlayan, “gazetecilere” rastlanmadı.

Durumu merak edenler varsa, değerli meslektaşım Ragıp 
Duran’ın bir yazısından mealen hatırladığım ifadesiyle; geldiği 
noktada “artık eleştiri ve özeleştiriyle düzelmesi mümkün 

olmayan” gazetecilik mesleğinin içine yuvarlandığı “çukura” 
bakabilirler; eminim, yükselen kokuya dayanamayıp burnunu 
mendiliyle kapatacak ve hızla uzaklaşacaklardır!

Meslekteki çürüme bireye, topluma ve ülkeye karşı bağrında 
taşıdığı bütün ilke, işlev, görev ve sorumlulukları yerine getir-
me; devlete ve siyasi iktidarlara karşı savunma, kabiliyet ve 
reflekslerini de kaçınılmaz olarak, en iyimser değerlendirmeyle, 
etkisizleştirdi. 

Şu oldu: Gazetecilik ve gazeteci, başta sendikal bilinç ve sen-
dikal örgütlenme olmak üzere, mesleki güvenliğini sağlayan 
yasal kuruluş, mevzi ve imkânlarını yitirerek, sırasıyla patronla-

rının, patronlarla işbirliği etmiş yönetici meslektaşları-
nın ilâveten siyasi iktidarların baskıları önünde 

“çırçıplak” kalıverdi; yalnız, kimsesiz ve 
umarsız!

Bu üç kelimeyi kuvvetle vur-
guluyorum; çünkü, gazete-

cilik ve gazeteci sadece 
sermaye ve iktidar güç-

lerinin önünde değil; 
memlekette, dünyada 
olup bitenlerden 
haberdar olma, 
bilgi edinme ve her 
türlü iktidara karşı 
itiraz edebilme, 
eleştirebilme 
haklarını “tem-
silen” kullandığı 
veya öyle sandığı 
“halk” tarafından 

da yalnız, kimsesiz 
ve umarsız bırakıldı.

Siyasi eğilimleri ne 
olursa olsun, “ifade 

ve basın özgürlüğü” 
ortak paydasında buluşan 

gazetelere yöneltilen siyasi ve 
ekonomik operasyonlar; Hürriyet, 

Cumhuriyet gibi gazetelerin bina ve 
tesislerine karşı düzenlenen taşlı, sopalı, 

milletvekilli saldırılar; iktidarın fiillerini, icraatını 
eleştirdikleri için tutuklanan, hüküm yiyen; ülkenin dört bir 
yanında sahada haber peşinde koşuştururken polisin copuyla, 
gazıyla yaralanan, öldürülen gazeteciler…

Bütün bunların yaşandığı zaman dilimleri unutulacak kadar 
geride kalmadı. Her biri tazeliğini, güncelliğini koruyan olaylar. 
Peki, siz hiç “halkın” haber alma, bilgilenme hakları için bunca 
eziyete katlanan gazeteciler için kılını kıpırdattığına tanık oldu-
nuz mu?

Gazete binaları basılırken, gazeteciler ölümle tehdit edilirken, 
düşünce, ifade ve basın özgürlüğü kavramı önüne gelen, ak-
lına esen iktidar odaklarınca paspas gibi çiğnenirken “halkın” 
sorumlulara dönüp hesap sorduğunu, kitlesel tepki koyduğunu 
gördünüz, duydunuz mu?

MAKALE

B
R
A
N
DBASININ

HÂLLERİ



18 | EKONOM 2016

İSA YAZAR

Türkiye 2015 yılını seçimlerle geçirdi. Önce 7 Haziran, ardından 
1 Kasım seçimleri, özellikle ekonomi cephesinde adeta vaat 
yarışına dönüştü. 7 Haziran öncesinde muhalefetin vaatle-
rine mesafeli duran AKP, bunun bedelini tek başına iktidarı 
kaybederek ödeyince, “kim ne veriyorsa 5 fazlasını veriyorum” 
politikasına sarıldı. Muhalefetin bayraktarlığını yaptığı, AKP’nin 
de takip ettiği vaat yarışının en öne çıkan unsuru asgari ücret 
oldu. Muhalefetin 1400-1500 liraya çıkarmayı önerdiği asgari 
ücret, AKP tarafından 1300 lira olarak belirlendi. 1 Kasım’da tek 
başına iktidar çıkmasının ardından bu vaadini hayata geçirdi. 

Yaklaşık 5 milyon asgari ücretli çalışa-
nın gelirinde önemli bir artış yaşandı. 
1000 lira olan asgari ücret, yüzde 30 
zamlanarak, 1300 liraya çıktı. Ancak, 
asgari ücretteki artışın bununla sınırla 
kalmayan önemli sonuçları olacak. 
Asgari ücret, devlet, işveren, çalışan 
ve işsizler açısından temel bir para-
metre. Asgari ücretteki artış, asgari 
geçim indirimini de yükseltti. Memurlar dahil bütün sigortalı 
çalışanların gelirinde artış sağladı. Geliri en çok artacak olan ise 
devlet olacak. Asgari ücretteki artışa paralel olarak vergi, harç, 
idari para cezaları ile SSK, İşsizlik Sigorta Fonu ve genel sağlık 
sigortası primleri de zamlanacak. 

Asgari ücretteki artışın en önemli yönü ise istihdam maliyetleri-
ni yükseltmesi. Bu durum işverene ciddi bir maliyet getirecek. 
Asgari ücret 1000 lirayken işverenin kasasından vergi, SSK 
primi ve diğer kalemlerle birlikte 1496 lira çıkıyordu. 1300 
liraya yükselmesiyle birlikte işverenin her bir işçi için ödeyeceği 

minimum maliyet 1933 TL’ye yükseldi. Hükümet, maliyetin 
tamamının işverene yansımaması için kimi adımları hayata 
geçiyor. Ancak her şeye rağmen, istihdam maliyetleri açısından 
beklenenin üzerinde bir maliyet artışı söz konusu. 

Peki işveren bu maliyet artışını nasıl dengeleyecek? İşveren 
için en kestirme yol, daralma olacaktır. Daha az istihdama 
yönelecek olan işveren, yeni elaman alımı yapmayacak, yapsa 
da bunu sınırlı tutacaktır. Bu durum, daha az insanın istihdam 
edilmesi, sonuç olarak da işsizliğin artması demek. Türkiye’de 
istihdamın tamamına yakınının özel sektör marifetiyle sağ-
landığı dikkate alındığında, işsizler için iş umudu biraz daha 
azalacak gibi görünüyor. 

IŞSIZLIKTE TEHLIKE ÇANLARI 
ÇALIYOR 

Peki Türkiye’de istihdam piyasası, bu 
daralmayı kaldırabilecek durumda 
mı? İstihdam piyasasının hem kronik 
sorunları, hem de konjonktürel geliş-
meler nedeniyle, bu soruya olumlu 
cevap verebilmek maalesef mümkün 

değil. Türkiye’de istihdam piyasasına her yıl yaklaşık 700 bin 
kişi giriyor. Kadınların daha fazla istihdama yönelmesiyle de 
işgücüne katılım artıyor. Dolayısıyla iş arayanların sayısı sürekli 
artıyor. Ekonomik büyümenin geçmiş yıllara göre, zayıflaması 
da istihdamı olumsuz etkileyen bir unsur. 

Halihazırdaki tabloya baktığımızda da çok iç açıcı bir durum 
söz konusu değil. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Kasım 
ayında açıkladığı Ağustos verilerine göre, işsizlik 10,1, işsiz sa-
yısı da 3 milyon 58 bin kişi. Ancak işsizlik sorunu bununla sınırlı 
değil. Yine TÜİK’in verilerine göre, ‘son bir ayda iş aramayıp ça-

ASGARİ ÜCRET ARTIŞI,
İŞSİZLİĞİ TETİKLER Mİ? 

ASGARİ ÜCRETTEKİ ARTIŞIN KISA VADEDE DEVLETE DOĞRUDAN BİR MALİYETİ 
OLMAYACAK. ANCAK İŞSİZLİKTEKİ ARTIŞIN GETİRECEĞİ SOSYAL MALİYET VE KAYIT 

DIŞI İSTİHDAMIN YÜKÜ, KAMU İÇİN DE ÖNEMLİ BİR FATURAYA YOL AÇACAK. 

ASGARI ÜCRET ZAMMI, ISTIHDAM 
MALIYETLERINI ARTIRIRKEN, 
EKONOMIDEKI PEK ÇOK DENGEYI 
ETKILEYECEK.
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lışmaya hazır’ olanların sayısı da 2 milyon 431 bin kişi. Bunların 
726 bini iş bulma umudunu kaybedenlerden oluştu. Toplamda 
gerçek işsizler olarak ifade edilen yaklaşık 5,4 milyonluk bir 
kitle söz konusu. 

EĞITIMLI NÜFUSTA IŞSIZLIK ZIRVE YAPTI 

Eğitimli genç nüfusta da işsizlik hızla artıyor. TÜİK verilerine 
göre, genel işsizlik yüzde 10,1 iken, üniversite mezunlarında 
bu oran 12,1. Genç işsizlik ise yüzde 18,3. İŞKUR’a göre de 
üniversite mezunu olup iş arayanların sayısı 355 bine ulaştı. 
Ön lisans mezunlarıyla birlikte bu rakam 670 bini buluyor. Bu 
rakamların İŞKUR’a kayıtlı kişiler olduğu dikkate alındığında, 
gerçek rakam çok daha büyük. 

Üniversite mezunları arasında işsizlik hızla artarken eğitimli 
olmak, istihdam için önemli bir avantaj sunmuyor. Yükseköğ-
renim mezunu kadınlarda işsizlik yüzde 18,5’e kadar çıkıyor. 
Tablonun dikkat çeken bir başka yönü ise yükseköğretim me-
zunları arasında işsizliğin lise altı eğitimlilerden yüksek olması. 
TÜİK’in Ağustos verileri lise altı eğitimlilerde işsizliğin yüzde 
9,3 olduğunu gösteriyor. Meslek lisesi mezunlarında bu oran 
9,8, lise mezunlarında 12,4, üniversite mezunlarında ise 12,1. 
Bu tablo, üniversite mezunlarının istihdam açısından lise altı 
eğitimlilerden ve meslek lisesi mezunlarından daha dezavan-
tajlı olduğunu ortaya koyuyor. İŞKUR verileri incelendiğinde, 
eğitimli nüfusta işsizlik sorununun büyüklüğü göze çarpıyor. 
İŞKUR kanalıyla iş arayanlar arasında yüksek lisans ve doktora 
mezunları dikkat çekiyor. Temmuz verilerine göre, 494 doktora 
mezunu ile 12 bin 952 yüksek lisans mezunu İŞKUR vasıtasıyla 
iş arıyor. Üniversite mezunu olup iş arayanların sayısı 355 bin, 
ön lisans mezunu iş arayanların sayısı ise 315 bin. 

Bu bağlamda, Türkiye’de istihdam piyasasının pek çok önemli 
sorunla karşı karşıya olduğu açık. Hem eğitimli genç nüfustaki 
yüksek işsizlik, hem de 5,4 milyonluk işsiz kitlesi, istihdam 

piyasasının 
esnetilmesini 
zorunlu kılıyor. 
Ancak asgari 
ücretteki artışın 
tam tersi bir iş-
lev görmesi söz 
konusu. Asgari 

ücretteki artışla birlikte 
Türkiye’de istihdama 
katılmak ve iş bulmak 
çok daha zorlaşacak gibi 
görünüyor. Bu durumda 
asgari ücretteki artışın 
bedelini, en çok işsizler 
ödeyecek. 

KAYIT DIŞI ISTIHDAM 
ARTABILIR

Öte yandan, asgari 
ücretteki artış nedeniyle, 
devletin kısa vadede 
geliri artarken, uzun 
vadede önemli yapısal 
sorunlar yaşanabilir. 
İşsizlikteki artışın getire-
ceği ekonomik ve sosyal 
maliyet, devletin sağla-
yacağı gelir artışından 
çok daha fazla olacak. 
Ayrıca, asgari ücretteki 
artış nedeniyle, istihdam 
maliyetlerinin yükselmesi, kayıt dışı istihdama yol açabilir. 
İşverenin sigortalı işçi çalıştırmak yerine kayıt dışı istihdama 
yönelmesi söz konusu. TÜİK’in verilerine göre, herhangi bir 
sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı 
yüzde 35,1. Bir başka ifade ile 9 milyon 538 bin kişi kayıt dışı 
çalışıyor. Bu tablo nedeniyle, devletin yıllık gelir kaybı 30 milyar 
TL olarak hesaplanıyor. Suriye’den gelen mültecilerin ucuz işçi 
olarak kaçak çalıştırılmasıyla artış gösteren kayıt dışı istihdam, 
asgari ücret zammından olumsuz etkilenecek. 

Sonuç olarak asgari ücret zammı, istihdam maliyetlerini 
artırırken, ekonomideki pek çok dengeyi etkileyecek. İstihdam 
piyasasında daralmaya yol açarak, işsizliği artıracak. Kayıt 
dışı istihdamı kamçılaması da kaçınılmaz görünüyor. Asgari 
ücretteki artışın kısa vadede devlete doğrudan bir maliyeti 
olmayacak. Ancak işsizlikteki artışın getireceği sosyal maliyet 
ve kayıt dışı istihdamın yükü, kamu için de önemli bir faturaya 
yol açacak. 

YILLARA GÖRE ASGARI
ÜCRET ARTIŞI

Yıl Net Ücret 
(TL)

Artış Oranı 
(%)

2005 350 10

2006 380 8.65

2007 419 10,2

2008 503 9,2* 

2009 546 8,4 

2010 599 9,5 

2011 659 9,8 

2012 701 5,9 

2012 739 6,09 

2013 804 8,5 

2014 891 11

2015 1000 12

 *2008'den sonra asgari geçim 
indirimi dahil edilmeye başlandı. 

ISTIHDAM PIYASASINDA DARALMAYA 
YOL AÇARAK, IŞSIZLIĞI ARTIRACAK. 
KAYITDIŞI ISTIHDAMI KAMÇILAMASI 
DA KAÇINILMAZ GÖRÜNÜYOR. 

DOSYA HABER
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HÜSEYİN GÖKÇE

Yıl içinde (aslında neredeyse 3 yıldır) ABD Merkez Banka-
sı Fed’in faiz artırımını ne zaman yapacağına ilişkin sürekli 
tedirginlik yaşayan Türkiye’de 64. Hükümet Programı’nın para 
ve kur politikasına yönelik hükümleri, yeni bir tartışmayı da 
beraberinde getirdi. 

Önceki metinlerde olduğu gibi 64. Hükümet programında 
da ekonomide temel prensip olarak enflasyonun tek haneli 
oranlara çekilmesi belirlendi. Ancak, temel hedef bu olmakla 
birlikte, hedefe ulaşmada para politikalarının uygulayıcısı olan 
Merkez Bankası’nın bağımsızlığı, program kamuoyuna açıkla-
nır açıklanmaz yeniden tartışma konusu haline geldi.

Aslında Hükümet Programı’nın ilgili kısmını okuyanlar 
(çok dikkatli okuyanlar hariç) metne baktıklarında 
“Her zamankinin aynısı, kopyala-yapıştır 
yöntemiyle hazırlanmış” şeklinde dü-
şünmekten kendilerini alamadılar.

İlgili metin şöyle:

“Para politikalarının temel amacı fiyat istikrarını 
sağlamak ve sürdürmektir. Bu dönemde de para poli-
tikası, finansal istikrarı da gözetecek ve fiyat istikrarını 
sağlama amacı ile çelişmemek kaydıyla uygulayacağımız 
büyüme ve istihdam politikalarını destekleyecektir. 

Enflasyon hedeflemesi, temel para politikası rejimi olmaya devam ede-
cektir. Enflasyon hedefleri, hükûmetimiz ve Merkez Bankası tarafından 
üçer yıllık vadeler için belirlenecektir.

Dalgalı döviz kuru rejimi sürdürülecektir.

Merkez Bankası’nın fiyat istikrarını sağlamak için uygulayacağı para 
politikası araçlarını doğrudan kendisinin belirlemesi, esas olmaya 
devam edecektir.

Finansal İstikrar Komitesi, ilgili kurumların katkılarıyla finans piyasala-
rının gelişimine ve istikrarın sürdürülmesine destek verecektir.

Gıda Komitesi yeniden yapılandırılarak, tüketici fiyatları üzerinde 
önemli etkiye sahip gıda fiyatlarını yukarıya çeken yapısal nedenleri 
analiz eden ve bu alandaki mücadelenin kurumsal, yasal ve piyasa me-
kanizmasına ilişkin araçlarını geliştiren bir komiteye dönüştürülecektir”

Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından, 25 Kasım Çarşamba 
günü TBMM’de okunan 64. Hükümet Programı’nda, Merkez 
Bankası ile ilgili satır aralarında kullanılan ifadeler, Merkez 
Bankası’nın bağımsızlığına yönelik tartışmaları beraberinde 
getirdi.

2011 yılında yapılan seçimlerin ardından kurulan 62. Hükümet 
Programı’nda Merkez Bankası’nın fiyat istikrarını 

sağlamak için uygulayacağı para politikasını 
ve kullanacağı para politikası araçlarını 

bağımsız şekilde belirlemeye devam 
edeceği ifadeleri yer aldı.

64’üncü Hükümet Programı’nda 
ise (yukarıdaki metinde fark edilebileceği 

gibi) Merkez Bankası’nın ‘para politikasını 
belirleme’ şeklindeki görevinin yer almaması 

dikkat çekti. Ayrıca Merkez Bankası ile ilgili diğer 
kısımda bağımsızlık ifadesi çıkarılırken, “Merkez 

Bankası’nın fiyat istikrarını sağlamak için uygulayacağı 
para politikası araçlarını doğrudan kendisinin belirlemesi, esas 
olmaya devam edecektir” cümleleri kullanıldı.

Hükümet Programı’nın Merkez Bankası ile ilgili toplam 6 
satırdan oluşan kısmından çıkarılan ‘Para politikasını belirle-
me’ ve ‘bağımsızlık’ ifadeleri, finans çevrelerinde geniş yankı 
uyandırdı. Özellikle başta sosyal medya olmak üzere, çeşitli 
platformlarda “Merkez Bankası’nın bağımsızlığı elden gidiyor” 
yorumları çok sık kullanılmaya başlandı.

MERKEZ’İN
 ‘BAĞIMSIZLIĞI’
  NEREYE KADAR?

MERKEZ’İN
 ‘BAĞIMSIZLIĞI’
  NEREYE KADAR?

2015 YILINI REEL SEKTÖR AÇISINDAN OLDUĞU 
KADAR, FİNANSAL PİYASALAR YÖNÜYLE DE 
SIKINTILI GEÇİREN TÜRKİYE, 2016 YILINI DA 
RUSYA, SURİYE, IRAK, İRAN’IN YER ALDIĞI 
BÖLGESEL ÇOK BİLİNMEYENLİ DENKLEM İÇİNDE 
GEÇİRECEK.
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Merkez Bankası Kanunu’nda ‘bağımsızlık’ ifadesi yer alma-
makla birlikte para politikasını kendisinin belirleyeceği hükmü 
yer alıyor. Kanunun, Temel Görev ve Yetkiler başlıklı 4’üncü 
maddesinde, temel amacın fiyat istikrarını sağlaması olduğu 
belirtilirken, fiyat istikrarını sağlamak için uygulayacağı para 
politikası ve kullanacağı para politikası araçlarını doğrudan 
kendisinin belirleyeceği ifadeleri yer alıyor.

DR. CAHIT SÖNMEZ, DAVRANIŞSAL FINANSA DIKKAT 
ÇEKIYOR

TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Dr. Cahit Sönmez, bu değişikliğin 
doğrudan Merkez Bankası’nın bağımsızlığının elden gittiği 
şeklinde yorumlanamayacağını ancak, burada piyasa algılarının 
önemli olduğunu söyledi.

Dünya literatüründe merkez bankalarının para politikası rejimini 
siyasi otoritelerle birlikte belirlediğini kaydeden Sönmez, 
siyasilerle belirlenen politikalarda kullanılacak, ‘faiz koridoru, 
marjinal fonlama oranları, Açık Piyasa İşlemleri, Likidite, ROK’ 
gibi araçların ise bağımsız belirlendiğini bildirdi.

Hükümet programında yapılan değişikliğin bir dil bilimciye 
sorulması halinde anlam değişikliği olmadığını söyleyeceğini 
kaydeden Sönmez, “Burada davranışsal finans kavramına 
bakmak lazım” diye konuştu.

Fed’in açıklamalarında patient (sabırlı) ibaresinin yer alması 
veya almamasının piyasalarda farklı algılandığını söyleyen Cahit 
Sönmez, “Piyasa aktörlerinin kelimelere takılmasını yadırgama-
malıyız. Bu kelime değişikliğini mesaj olarak algılamaya çalışan 
piyasa aktörleri olabilir. Aynı şekilde Merkez Bankası Para Politi-
kası Kurulu’nun yaptığı açıklamalarda, ‘temkinli’ ve ‘sıkı duruş’ 
gibi ifadelerde yapılan değişiklik de tartışma yaratmıştı” dedi.

PROF. DR. FATIH ÖZATAY, 
“ÖNEMLI OLAN UYGULAMA” 
DIYOR

Merkez Bankası’nın eski bürokrat-
larından, TEPAV Finans Enstitüsü 
Direktörü Prof.Dr. Fatih Özatay, 62. 
ve 64. Hükümet programlarındaki 
değişikliklere rağmen, iki metin 
arasında bağımsızlık açısından 
fark bulunmadığını söyledi. Bura-
da uygulamanın önemli olduğu-
nun altını çizen Fatih Özatay, yeni 
programın Merkez Bankası’nın 
bağımsız karar almasını kısıtla-
madığını, araç bağımsızlığının 
sürdüğünü kaydetti.

“Eğer kanun para politikası araçlarının istenildiği gibi kullanıl-
masına izin veriyorsa o zaman bağımsız olamazsınız. Ancak ge-
rek yasa gerekse yeni çerçevenin bağımsızlığa karşı olmadığını 
görüyoruz. Tekrar etmekte fayda var asıl önemli olan uygula-
maktır” diye konuştu.

BAŞBAKAN YARDIMCISI ŞIMŞEK: “SPEKÜLASYONLAR 
GERÇEK DEĞIL”

Merkez Bankası’nın bağlı olduğu Başbakan Yardımcısı 
Mehmet Şimşek tartışmalara önce sosyal medya üzerinden 
katıldı. Şimşek, sabah saatlerinde twitterda yaptığı açıklama-
da, hükümet programında Merkez Bankası’nın bağımsızlığı 
üzerinden yapılan spekülasyonların gerçeği yansıtmadığını 
söyledi. Hükümet programındaki ifadelerin Merkez Bankası 
Kanunu’ndaki ifadelerle uyumlu olduğunu kaydeden Şimşek, 
enflasyon hedeflerinin duyurulmasına ilişkin sistemin de değiş-

meyeceğini bildirdi ve “Merkez Bankası’nın temel görevi fiyat 
istikrarını sağlamaktır. Para politikası araçlarını bağımsız şekilde 
belirlemeye devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası Kanunu:

Temel görev ve yetkiler

Madde 4- (25/4/2001 tarihli ve 4651 sayılı Kanun ile değiştirilen şekli)

Bankanın temel amacı fiyat istikrarını sağlamaktır. Banka, fiyat istik-
rarını sağlamak için uygulayacağı para politikasını ve kullanacağı para 
politikası araçlarını doğrudan kendisi belirler.

Banka, fiyat istikrarını sağlama amacı ile çelişmemek kaydıyla Hüküme-
tin büyüme ve istihdam politikalarını destekler.

62. Hükümet Programı

“Hükümetimiz ve Merkez Bankası tarafından enflasyon hedefleri üç 
yıllık vadede belirlenecek ve kamuoyuna duyurulacaktır. 

Dalgalı döviz kuru rejimi uygulaması sürdürülecektir.

Merkez Bankası, fiyat istikrarını sağlamak için uygulayacağı para 
politikasını ve kullanacağı para politikası araçlarını bağımsız bir şekilde 
belirlemeye devam edecektir” 

MERKEZ BANKASI: ASGARI ÜCRET ARTIŞI=1.5 PUAN 
ENFLASYON

Gelelim tartışmaların odağındaki Merkez Bankası’nın 2016 
yılında izleyeceği para ve kur politikasına.

Merkez Bankası temel amacı olan fiyat istikrarını sağlama çer-
çevesinde, 2016-2017 yılları için olduğu gibi 2018 yılı enflasyon 
hedefini de Orta Vadeli Program hazırlık sürecinde Hükümet 

ile varılan mutabakatla uyumlu 
olarak yüzde 5 seviyesinde be-
lirledi. Başkan Başçı’nın internet 
sitesine konulan sunumunda da 
bu ifadeler yer aldı.

Ancak, asgari ücretin 1 Ocak 
2016 tarihinden itibaren net 
bin 300 liraya yükseltilecek 
olması, Merkez’in sunumuna 
yüzde 5 olarak girse de Başkan 
Başçı, 2016 yılı için enflasyon 
hedefinin yüzde 6.5 olduğunu 
duyurdu.

Gerek 7 Haziran, gerekse 1 
Kasım seçimlerinde, siyasi par-
tilerin temel argümanlarından 

birisi haline gelen asgari ücret, TBMM’ye giren 4 parti içinde 
asgari ücreti en düşük öngören AKP’nin tek başına hükümet 
kurma yetkisini almasıyla birlikte, yeni dönemde daha çok 
tartışılmaya başlandı.

MERKEZ HEDEFI 1.5 PUAN ARTTIRDI

Patronlar topyekün bir şekilde asgari ücretin bin 300 lira olma-
sına karşı çıkarken, yapılacak artışın maliyetinin önemli kısmı-
nın devlet tarafından üstlenilmesinde ısrarcı oldular. Maliyetle-
rin artacağı, bunun da işçi çıkarma ve fiyatların yükselmesine 
yol açacağı konusunda ısrarla baskı yapmaya çalıştılar.

Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı ise 2016 yılı para ve kur 
politikasını kamuoyuna duyurduğu 9 Aralık tarihli toplantıda, 
asgari ücretin net bin 300 liraya yükseltilmesinin enflasyona 
1.5 puan etki yapacağını, bu yüzden daha önceki politika me-
tinlerinde yüzde 5 olarak deklare edilen hedefin 2016 yılı için 
yüzde 6.5 olarak belirlendiğini kaydetti.

HABER ARAŞTIRMA
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MURAT DEMİRCAN

Zeytin ağacının anayurdu Türkiye, 2000 yılı sonrasında zeytinci-
lik sektörüne büyük yatırım yaptı. 2000 yılında 90 milyon zeytin 
ağacına sahip olan Türkiye, uyguladığı teşvik sistemi ile yeni 
zeytin dikimlerinde dekar başına 250 TL teşvik verdi ve zeytin 
ağacı sayısını 176 milyona ulaştırdı. 

Günümüzde, Türkiye’nin 41 ilinde, 500 
bin üretici zeytincilik tarımından geçimini 
sağlıyor. Türkiye’de 91 çeşit zeytin üre-
tiliyor. Son 15 yıldaki atakla Türkiye’nin 
zeytinlik alanları, 350 bin hektardan, 660 
bin hektara yükseldi.

Zeytin ağacını arttıran Türkiye, 2023 yılı 
için kendisine büyük hedefler koydu. 
Zeytinyağı rekoltesinde 650 bin ton 
hedef belirleyen Türkiye, bu rakamla 
İspanya’nın ardından dünya ikinciliğini 
hedefliyor.

Sofralık zeytin üretiminde ise 1 milyon 
200 bin ton hedef ortaya koyan Türk zey-
tincilik sektörü, sofralık zeytin üretimin-
de ise dünya liderliğine göz dikti. 

Türkiye, sofralık zeytin ve zeytinyağı 
üretiminde meydana gelecek artışa pa-
ralel ihracatta ise 3.8 milyar dolar hedef 
belirledi. Ancak, yıllar ilerledikçe rekoltede beklenen artışlar 
gelmediği gibi, ihracat rakamları da sürekli düşüş gösteriyor. 
Zeytincilik sektörü, son gelişmeler ışığında 2023 yılı hedeflerini 
sorgular hale geldi.

Türkiye, 2012/13 sezonunda 28 bin tonu kutulu 92 bin ton, 
2013/14 sezonunda 22 bin tonu kutulu 24 bin ton, 2014/15 
sezonunda ise 12 bin tonu kutulu 14 bin ton zeytinyağı ihraç 
etti. 2015/16 sezonunda ise, ilk ay sade 718 ton zeytinyağı 

ihraç edebilen Türkiye, zeytinyağı fiyatlarının yüksekliğinden 
dolayı bu sezon zeytinyağı ihracatının 5 bin tonda kalacağını 
öngörüyor.

Sofralık zeytin ihracatı, zeytinyağı ihracatına göre daha stabil 
bir seyir izlese de 2023 hedefi yolculuğunda olması gereken 
noktadan çok uzakta. Türkiye, 2012/13 sezonunda 76 bin ton 
sofralık zeytin ihraç etmişken, 2013/14 sezonunda 80 bin tona 
ulaştı. 2014/15 sezonunu ise 71 bin ton ile geride bıraktı. 

2023 yılında Türkiye, 1 milyon 200 bin ton sofralık zeytin rekol-
tesine ulaştığında, bu rekoltenin en azından 800 bin tonunu 
ihraç etmesi gerekiyor. Şu andaki ihracat rakamlarına göre, Tür-
kiye’nin sofralık zeytin ihracatının 10 kat büyümesi gerekiyor. 

Zeytinyağı ve sofralık zeytin sağlıklı beslenmenin yükselen 
değer olmasıyla birlikte, tüketimi sürekli artan ürünler. Son 20 
yılda dünya genelinde zeytinyağı tüketimi 1 milyon 666 bin 
ton’dan, 3 milyon 30 bin tona yükseldi. Önümüzdeki yıllarda 

bu rakamın daha da artması bekleniyor. 
Zeytin ağacının her coğrafyada yetişe-
miyor olması, zeytin ağacının anayurdu 
Türkiye’yi bu noktada avantajlı konuma 
getiriyor.

Türk zeytincilik sektörü, 176 milyona 
ulaşan zeytin ağacı varlığını arttırmayı he-
defliyor. Bu konuda hedef ise 330 milyon 
ağaç varlığı ile dünya lideri konumundaki 
İspanya’yı yakalamak. 

Zeytin ağacı varlığının arttırılmasını iste-
yen Türk zeytincilik sektörü, teşvik siste-
minin yeniden kurgulanmasını istiyor. 

Türkiye’de 2000 yılı sonrasında dikilen 
80 milyonu aşan zeytin ağacının büyük 
bölümü Gemlik tipi oldu. Zeytincilik 
sektörü, önümüzdeki süreçte Gemlik 
tipi zeytin dikimine teşvik verilmemesini 
bunun yerine üretim bölgelerine uygun 
ve ihraç pazarlarının taleplerine göre iri 

taneli meyve veren zeytin çeşidi dikiminin şart koşulmasını 
istiyor. 

Avrupa Birliği, zeytinyağı üreticisine kilogramda 4 TL, zeytin 
üreticisine ise 50 kuruş civarında prim veriyor. Türkiye’de ise, 
zeytinyağında 70 kuruş prim verilirken, sofralık zeytinde prim 
yok. Zeytincilik sektörü, zeytinyağı için teşviğin ilk aşamada 2 
TL’ye çıkarılmasını, sofralık zeytine ise 50 kuruş prim verilmesi-
ni talep ediyor.

ZEYTİNCİLİK SEKTÖRÜ
2023 HEDEFLERİNİ

SORGULUYOR

ÜRETIM HEDEFLERI TUTABILIR, IHRACAT HEDEFLERININ
TUTMASI DIR’E BAĞLI

Türkiye, 2023 yılında olmasa bile 10 yıl içinde 650 bin ton zeytinyağı ve 1 milyon 200 
bin ton sofralık zeytin rekoltesine ulaşacak. Son 15 yılda dikilen ağaçların verime 
gelmesi sonrasında bu rekolteye ulaşılacak. Hatta, önümüzdeki 4 sezonun sonunda 
400 bin ton zeytinyağı rekoltesine ulaşacağımızı öngörüyoruz. 

Bugün dünyadaki zeytinyağı ve sofralık zeytin fiyatlarıyla 2023 yılında ulaşacağımız 
rekoltenin tamamını ihraç etsek bile 3.8 milyar dolar ihracat rakamına ulaşmamız zor 
görünüyor. 2023 yılı ihracat stratejisi belirlenirken Dahilde İşleme Rejimi’nin uygu-
lanabilir olması şartına bağlanmıştı. Şu anda Türkiye zeytin ve zeytinyağı anlamında 
kapalı ekonomi. Bu şartlarda 2023 hedeflerinin tutturulabilmesinin imkanı yok.

Zeytin ve zeytinyağında en büyük tüketici şu anda Avrupa. Sofralık zeytin ihracatında 
sorun olmamakla birlikte, zeytinyağı ihracatında gümrüksüz ihracat kotamız sadece 
100 ton. Türkiye’nin 2023 yılı ihracat hedeflerine ulaşabilmesi için Avrupa Birliği’n-
den 50 bin ton kota almamız gerekir. Şu anda bu talebi tekrar dile getirmek için son 
derece uygun bir zemin olduğunu düşünüyoruz.

GÜRKAN RENKLIDAĞ
EGE ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI İHRACATÇILARI

BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI
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KÜRESEL ISINMA VERIMI DÜŞÜRDÜ

Küresel ısınma ve mevsimsellik etkisiyle son 15 yılda dikilen 
zeytin ağaçlarının verime gelmesi daha fazla zaman alacak. 
Bunun sonucu olarak Türkiye’nin zeytinyağı ve sofralık zeytin 
rekoltesindeki beklentileri biraz ötelenecek görünüyor. 2007 
yılından beri ağaç başına verim istenen seviyede alınamıyor. 

Türkiye’de bu yıl 143 bin ton zeytinyağı rekoltesi ilan edildi. 
Gerçekte ise 110-120 bin ton arası bir gerçekleşme olacak. 
Zeytin ve Zeytinyağı Tanıtım Komitesi ile tüm dünyayı dolaştık 
tanıtım yaptık. Türk ihracatçısı girdiği raflardan şimdi çıkmak 
durumunda kalıyor. Hem devletin verdiği destekler heba olu-
yor, hem ihracatçıların emeklerine ve paralarına yazık oluyor. 
Sürekli ve istikrarlı hammadde ile sektör desteklenmediği 
sürece bizim ihracatımız bundan fazla olmaz. 

Üretici ve ihracatçıyı karşı karşıya göstermenin kimseye faydası 
yok. İhracatçı hiçbir zaman üreticinin ürününü ucuza alma ça-

bası içerisinde değildir. İhracatçı, dünyadaki rakipleriyle rekabet 
edebileceği fiyatlara alım yapmak durumundadır. Bu süreçte 
devletin destekleri esnek olarak devreye girmelidir. 

AĞAÇ DIKIMLERI YANLIŞ OLDU 

176 milyon ağaç varlığımız olduğunu Gıda Tarım ve Hayvan-
cılık Bakanlığı söylüyor. 300 milyon ağaçla İspanya Türkiye’nin 
10 katı zeytinyağı üretiyor. İki katı ağaç varlığı ile 10 kat üretim 
yapıyor. 

Akhisar ve Seferihisar’da yapılan uydu ile yapılan bire bir 
sayımlarda bu bölgelerdeki zeytin ağacı varlığının yüzde 20-30 
düşük olduğu bulgularına ulaşıldı. Demek ki buradan hareket-
le Türkiye’nin ağaç varlığı demek ki bu kadar yok düşüncesi 
hakim oluyor. 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yeterli ağaç varlığına 
ulaşıldığı düşüncesiyle ağaç dikimini şu anda desteklemiyor. 
Bakanlığın ağaç dikimi ile ilgili dikileceği bölgeye adaptasyonu 
tamamlanmış, her bölgenin 
varyetesinin desteklenmesi 
gerekir. Yeni dikimlere ihtiyaç 
var. Türkiye’nin her tarafına 
Gemlik dikildi bu yanlıştı. Her 
bölgeye uygun çeşitlere göre 
dikim yapılmalı. Örneğin, 
Akhisar bölgemizde sofralık 
domat türü, Kilis bölgesin-
de ise Kilis yağlık varyetesi 
desteklenmeli veya Aydın’da 
dağlık bölgelerde hem sof-
ralık hem de yağlık tür olan 
Memecik varyetesi destek-
lenmeli. İhraç pazarlarımızın 
beklentilerine uygun iri taneli 
zeytin dikimi teşvik edilmeli.

SOFRALIK ZEYTINE YÖNELIŞ VAR

Türkiye’de 2000 yılı öncesinde dikilmiş olan zeytin ağaç-
larının genelde dönüme 10-15 ağaç şeklinde. Bu ağaçlar 
devasa ağaçlar ve bu ağaçlardaki verim yüksek. 2000 yılı 
sonrasında ise dönümü 33 ağaç dikiliyor ve bu ağaçlar 
kolay toplama için bodur kalacak şekilde budanıyor. Eski 
ağaçlar, 100 kg. ürün veriyorsa yeni ağaçlar 20-25 kg. 
veriyor. Rekolte hesaplarını yaparken bu fark gözetilmeli.

Son yıllarda sofralık zeytine yöneliş var. Yeni dikilen ağaçlar-
da sofralık zeytine odaklanılıyor. O nedenle, sofralık zeytin re-
koltesinin hedeflere ulaşma ihtimali daha yüksek gözüküyor.

YILLAR ITIBARIYLE ZEYTIN VE ZEYTINYAĞI IHRACAT RAKAMLARI
SEZON SOFRALIK 

ZEYTİN (Ton)
SOFRALIK ZEYTİN 

(USD)
ZEYTİNYAĞI 

(Ton)
ZEYTİNYAĞI 

(USD)
TOPLAM 

(Ton)
TOPLAM 

(USD)

2008/2009 62.880 99.859.603 27.664 92.132.304 90.544 191.911.907

2009/2010 72.428 117.678.907 23.355 81.422.522 95.783 199.101.429

2010/2011 72.362 126.745.493 11.727 49.157.231 84.089 175.902.724

2011/2012 71.980 119.351.448 19.200 64.748.955 91.180 184.100.403

2012/2013 76.402 127.089.336 92.130 292.763.820 168.532 419.853.156

2013/2014 79.650 136.507.691 26.343 99.304.818 105.993 235.812.509

2014/2015 71.474 125.614.271 14.856 66.251.018 86.330 191.865.289

MUSTAFA ALHAT
ZEYTİN DOSTU DERNEĞİ ESKİ BAŞKANI

DAVUT ER 
EGE ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI TANITIM KOMİTESİ
YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI

HABER SÖYLEŞİ
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YILMAZ SEZER

Veri paylaşımı konusunda uygulaması yaygın hale gelen XBRL 
(eXtensible Business Reporting Language) sisteminin ülkemiz-
de özellikle kamu kurumları tarafından kullanılmaya başlanması 
sonucu, kâğıt üzerinde gerçekleştirilen bazı işlemlerin elektro-
nik ortama alınması mümkün hale geldi.

Bu amaçla, hız kazanmış olan e-devlet uygulamalarının bir 
sonucu olarak e-Fatura, e-Defter uygulamaları yürürlüğe girer-
ken, 2016 tarihi itibarıyle, söz konusu uygulamalarda mevcut 
hadler değiştirildi ve e-Tebliğat 
ve e-Arşiv uygulamalarının da 
temelleri atıldı. 

E-DEFTER / E-FATURA

Bilindiği üzere 01.01.2015 
tarihinden itibaren elektronik 
defter uygulamasına geçmiş 
bulunmaktayız. E-Defter şekil 
hükümlerinden bağımsız ola-
rak Vergi Usul Kanunu’na ve/
veya Türk Ticaret Kanunu’na 
göre, tutulması zorunlu olan 
defterlerde yer alması gereken 
bilgileri kapsayan elektronik 

kayıtlar bütünüdür. Şu anda e-defter uygulaması kapsamında, 
elektronik ortamda tutulması gereken yasal defterler yevmiye 
defteri ve defteri kebirdir. 20 Haziran 2015 tarihli Resmi Gaze-
te'de e-Fatura ve e-Defter uygulamalarının kapsamının geniş-
letilmesi ve ihracat işlemlerinde e-Fatura uygulamasına ilişkin 
454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır. 

Söz konusu tebliğ uyarınca;

• 2014 hesap döneminde brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve 
üzeri olan mükellefler 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren,

• 2015 veya müteakip hesap dönemlerinde 10 Milyon TL ve 

VERGI CEZALARI 2015 2016
Özel usulsüzlük cezaları - Fatura, gider pusulası, verilmemesi ve 
alınmaması

 200,00  211,16 

Özel usulsüzlük cezaları - Birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek 
erbabı için

 77,00  81,30 

Özel usulsüzlük cezaları - İkinci sınıf tüccarlar için  39,00  41,18 

Özel usulsüzlük cezaları - Perakende satış fişi, ödeme kaydedici 
cihazla verilen fiş, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşı-
ma irsaliyesi, yolcu listesi...vs bulundurulmaması

 200,00  211,16 

Özel usulsüzlük cezaları - Bilgi vermekten çekinenlere 1. sınıf 
tüccarlara kesilecek özel usulsüzlük cezası

 1.300,00  1.372,54 

E-DEVLET UYGULAMALARINA,
2016 YILINDA DA DEVAM!
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üzeri brüt satış hasılatı sağla-
yan mükellefler ise ilgili hesap 
dönemine ilişkin gelir/kurumlar 
vergisi beyannamesinin veri-
leceği tarihi takip eden hesap 
döneminin başından itibaren,

• Özel Tüketim Vergisi Ka-
nunu’na ekli I sayılı listedeki 
malların imali, ithali, teslimi vb. 
faaliyetleri nedeniyle 20 Haziran 
2015 tarihinden önce EPDK’dan 
lisans alan mükellefler (Bayilik 
lisansı olanlar, münhasıran bu 
lisansa sahip olmaları nedeniyle 
bu bent kapsamında değerlen-
dirilmeyecektir.) ile aynı Kanuna 
ekli III sayılı listedeki malları 
imal, inşa ve ithal eden mükel-
leflerden bu tarihinden önce 
mükellefiyet tesis ettirenler 1 
Ocak 2016 tarihinten itibaren,

• 20 Haziran 2015 tarihinden 
sonra lisans alan veya mükel-
lefiyet tesis ettirenler ise, lisans 
aldıkları ya da mükellefiyet tesis 
ettirdikleri tarihi izleyen hesap 
döneminin başından itibaren 
elektronik fatura ve elektronik 
defter uygulamasına geçmek 
zorunda.

1 Sıra No’lu Elektronik Defter Genel Tebliği’ne göre, defterlerini 
elektronik defter biçiminde tutmaya başlayanlar söz konusu 
defterlerini kâğıt ortamında tutamazlar.

Ayrıca e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, 
Katma Değer Vergisi Kanunu’nun Mal ve Hizmet İhracatı 

başlıklı 11. maddesi kapsamındaki mal ihracı ve yolcu beraberi 
eşya ihracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak 
yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, bahsi 
geçen faturalarını da 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren e-fatura 
olarak düzenleyecekler.

E-ARŞIV UYGULAMASI

E-Arşiv uygulamasından yararlanmak isteyen mükelleflerin, 
öncelikle e-Fatura uygulamasına kayıtlı olmaları gerekiyor.

Diğer taraftan, internet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 
2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı tutarı 5 milyon lira ve 
üzerinde olan mükellefler, en geç 1 Ocak 2016 tarihine kadar 
e-Arşiv Uygulamasına geçmek zorunda.

ELEKTRONIK TEBLIGAT UYGULAMASI

27 Ağustos 2015 tarihli Resmi Gazete’de elektronik tebligat 
uygulamasına ilişkin 456 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel 
Tebliği yayımlandı.

Tebliğe göre, Kurumlar vergisi mükelleflerinin 1 Ocak 2016 
tarihine kadar elektronik tebligat adresine sahip olabilmek için 
gerekli başvuru işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

Bu mükelleflerin; söz konusu bildirimi, kanuni temsilcileri veya 
elektronik tebligat sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik 
özel yetki içeren noterde verilmiş vekâletnameyle yetkili kılınan 
kişiler aracılığıyla bizzat teslim etmeleri gerekiyor.

1 Ocak 2016 tarihinden sonra mükellefiyet tesis ettiren kurum-
lar vergisi mükellefleri ise işe başlama tarihini takip eden 15 
gün içerisinde, elektronik tebligat talep bildiriminde bulunmak 
zorunda.

Benzer şekilde, bu kapsama giren gelir vergisi mükellefleri de 
01 Ocak 2016 tarihine kadar, “Elektronik Tebligat Talep Bildiri-
mi (Gerçek Kişiler İçin)”ni internet vergi dairesinde elektronik 
ortamda doldurmaları ve elektronik tebligat sistemini kullanma-
ya başlamaları gerekiyor.

MOTORLU TAŞITLAR VERGISI 2015 2016
Motorlu Taşıtlar Vergisi Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş) -1300 cm3 ve aşağısı  591,00  623,98 

Motorlu Taşıtlar Vergisi Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş) -1301-1600 cm3 arası  945,00  997,73 

Motorlu Taşıtlar Vergisi Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş)-1601-1800 cm3 arası  1.667,00  1.760,02 

Motorlu Taşıtlar Vergisi Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş)-1801-2000 cm3 arası  2.626,00  2.772,53 

Motorlu Taşıtlar Vergisi Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş)-2001-2500 cm3 arası  3.939,00  4.158,80 

Motorlu Taşıtlar Vergisi Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş)-2501-3000 cm3 arası  5.491,00  5.797,40 

Motorlu Taşıtlar Vergisi Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş)-3001-3500 cm3 arası  8.362,00  8.828,60 

Motorlu Taşıtlar Vergisi Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş)-3501-4000 cm3 arası  13.147,00  13.880,60 

Motorlu Taşıtlar Vergisi Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş)-4001 cm3 ve üstü  21.516,00  22.716,59 

Motorlu Taşıtlar Vergisi Motosikletler (1-3 yaş)-100-250 cm3 arası  112,00  118,25 

Motorlu Taşıtlar Vergisi Motosikletler (1-3 yaş) -251-650 cm3 arası  231,00  243,89 

Motorlu Taşıtlar Vergisi Motosikletler (1-3 yaş) -651-1200 cm3 arası  591,00  623,98 

Motorlu Taşıtlar Vergisi Motosikletler (1-3 yaş) -1201 ve üstü  1.429,00  1.508,74 

Motorlu Taşıtlar Vergisi Minibüs (1-6 yaş)  709,00  748,56 

Motorlu Taşıtlar Vergisi Otobüs ve benzerleri (1-6 yaş) -Oturma yeri 25 kişiye kadar  1.787,00  1.886,71 

Motorlu Taşıtlar Vergisi Otobüs ve benzerleri (1-6 yaş) -Oturma yeri 46 kişi ve üstü  2.860,00  3.019,59 

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kamyonet, kamyon (1-6 yaş) -1.500 kg'ye kadar  637,00  672,54 

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kamyonet, kamyon (1-6 yaş) -5.001-10.000 kg arası  2.143,00  2.262,58 

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kamyonet, kamyon (1-6 yaş) -10.001-20.000 kg arası  2.574,00  2.717,63 

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kamyonet, kamyon (1-6 yaş) -20.001 kg ve üstü  3.220,00  3.399,68 

HABER ANALİZ
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İsteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını 
talep eden tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan teşekküller ise 
katma değer vergisi veya gelir (stopaj) vergisi yönünden bağlı 
bulundukları vergi dairesine başvuruda bulunarak sistemi 
kullanabilecek.

ELEKTRONIK TICARET FAALIYETLERININ 
IZLENMESINE ILIŞKIN UYGULAMA

Gelir İdaresi Başkanlığı’nca elektronik ticaret faaliyetle-
rinin izlenmesi çalışmaları kapsamında, belli mükellef 
gruplarına sürekli bilgi verme zorunluluğu getirilmesine 
yönelik tebliğ taslağı hazırlandı.

Tebliğ kapsamına;

İnternet ortamında ticari amaçlı reklam ve tanıtım hizmetinin 
verilmesine aracılık eden mükellefler,

• Bankalar,

• İnternet ortamında ticari amaçlı reklam hizmetlerinin verilme-
sine aracılık edenler,

• Kargo işletmeleri,

• Lojistik işletmeleri

giriyor.

Zorunluluk getirilen mükellefler, 01 Ocak 
2016 tarihinden itibaren gerçekleştirdikle-
ri işlemlere ilişkin zorunluluk kapsamında, 
istenen bilgileri hazırlamaya başlayacaklar 
ve takip eden aydan itibaren Gelir İdaresi 
Başkanlığı’na gönderecekler.

2016 YILINDA UYGULANACAK HAD 
VE ORANLAR

Her yıl olduğu gibi bu yıl da yeniden 
değerleme oranına bağlı olarak vergi 
cezaları, motorlu taşıtlar vergisi, başta 
pasaport harçları olmak üzere diğer 
harçlar ve damga vergisi oranları yeniden 

belirlendi. Ayrıca yeni asgari ücret ve buna bağlı olarak asgari 
geçim indiriminden yararlanan oranlar da 01.01.2016 tarihin-
den itibaren uygulamaya başlanılacak. 

Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen yeniden değerleme ora-
nına esas teşkil eden 
TÜİK'in Yurt İçi Üretici 
Fiyat Endeksi (Yİ-Ü-
FE), ekim ayı sonunda 
12 aylık ortalamalara 
göre, yüzde 5,58 artış 
göstermiştir.

Vergi Usul Kanunu 
uyarınca yeniden değerleme oranı olarak kabul edilecek olan 
bu göstergeyi Bakanlar Kurulu’nun yüzde 50 oranında artırma 
yetkisi bulunuyor.

Bakanlar Kurulu anılan yetkiyi kullanmaz ise 2016 yılında uygu-
lanacak olan Maktu Vergi,Resim,Harçlar ile Cezalar yüzde 5,58 
oranında artırılarak aşağıdaki şekilde uygulanacaktır.

DIĞER HARÇLAR 2015 2016
Yargı harçları - Sulh mahkemesi, icra tetkik mercii  12,80  13,51 

Yargı harçları - Asliye ve idare mahkemesine başvuru  27,70  29,25 

Yabancılara çalışma izin belgesi - 1 yıl süreli çalışma  181,00  191,10 

Yabancılara çalışma izin belgesi - 3 yıla kadar çalışma  545,00  575,41 

Sürücü belgesi harçları - A, F ve H sınıfı sürücü belgesi  126,70  133,77 

Sürücü belgesi harçları - B sınıfı sürücü belgesi  381,70  403,00 

Sürücü belgesi harçları - Uluslararası sürücü belgesi  254,40  268,60 

Diğer sürücü belgeleri  636,60  672,12 

Avcılık belgesi - Avcılık derneklerine dahil olanlardan  155,00  163,65 

Avcılık belgesi - Avcılık derneklerine dahil olmayanlardan  169,40  178,85 

Silah taşıma ruhsat harcı (her yıl)  707,70  747,19 

Silah bulundurma  1.132,30  1.195,48 
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2016 YILI IÇIN DAMGA VERGISI ORANLARI VE TUTARLARI:

Damga Vergisi Kanunu’nun 14. maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır 
01.01.2016 tarihinden itibaren 1.797.117,30 Türk Lirası,

Damga Vergisine Tabi Kağıtlar

I. Akitlerle ilgili kağıtlar  

A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:  

1.  Mukavelenameler,  taahhütnameler ve 
temliknameler

(Binde 9,48)

2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine 
göre kira bedeli üzerinden)

(Binde 1,89)

3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri (Binde 9,48)

4. Tahkimnameler ve sulhnameler (Binde 9,48)

5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir  
kağıda taalluk edenler dahil)

(Binde 1,89)

6. (Değişik: 5766/10-b md.) (Yürürlük: 6/6/2008) 
Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve 
tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine 
ilişkin sözleşmeler

(Binde 1,89)

B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:  

1. Tahkimnameler (47,80 TL)

2. Sulhnameler (47,80 TL)

3.Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin 
aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşme-
leri

(268,60 TL)

(Belli parayı ihtiva edenler dahil)

II. Kararlar ve mazbatalar  

1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari 
davalarla ilgili  olmayarak Danıştay’dan verilen 
mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları:

 

 a) Belli parayı ihtiva edenler (Binde 9,48)

 b) Belli parayı ihtiva etmeyenler (47,80 TL)

2. (Değişik : 5766/10-c md.) (Yürürlük : 
6/6/2008) İhale kanunlarına tabi olan veya ol-
mayan resmi daire ve  kamu tüzel kişiliğini haiz 
kurumların her türlü ihale kararları

(Binde 5,69)

III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar  

1. Ticari ve mütedavil senetler:  

a) Emtia senetleri:  

    aa) Makbuz senedi (Resepise) (16,60 TL)

    ab) Rehin senedi (Varant) (9,80 TL)

    ac) İyda senedi (1,80 TL)

    ad) Taşıma senedi (0,60 TL)

b) Konşimentolar (9,80 TL)

c) Deniz ödüncü senedi (Binde 9,48)

d) İpotekli borç senedi, irat senedi (Binde 9,48)

2. Ticari belgeler:  

a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri (15,80 TL)

b) Resmi  dairelere ve bankalara ibraz edilen 
bilançolar ve işletme hesabı özetleri:

 

ba) Bilançolar (36,95 TL)

bb) Gelir tabloları (17,80 TL)

bc) İşletme hesabı özetleri (17,80 TL)

c) Barnameler (1,80 TL)

d) Tasdikli manifesto nüshaları (7,40 TL)

e) Ordinolar (0,60 TL)

f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan 
formları

(7,40 TL)

IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar  

1. Makbuzlar:  

a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve 
hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak 
yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından 
resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva 
eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemele-
rin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına 
açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini 
veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden 
kağıtlar

(Binde 9,48)

b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, 
ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken be-
deli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla 
olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (Ek: 
5766/10-ç md.) (Yürürlük: 6/6/2008) (avans ola-
rak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile 
bu paraların nakden  ödenmeyerek kişiler adına 
açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği 
veya emir ve havalelerine tediye olunduğu tak-
dirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar

(Binde 7,59)

c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar 
veya bu mahiyetteki senetler

(Binde 7,59)

d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıs-
lara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar

(Binde 7,59)

2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece 
bir nüshası vergiye tabidir):

 

a) Yabancı memleketlerden gelen posta gön-
derilerinin gümrüklenmesi için postanelerce 
gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı 
her gönderi maddesi için

(0,60 TL)

b) Vergi beyannameleri:  

    ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri (47,80 TL)

    bb)  Kurumlar vergisi beyannameleri (63,80 TL)

    bc)  Katma değer vergisi beyannameleri (31,50 TL)

    bd) Muhtasar beyannameler (31,50 TL)

    be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergi-
si beyannameleri hariç)

(31,50 TL)

c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler (63,80 TL)

d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyan-
nameler

(23,50 TL)

e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta 
prim bildirgeleri

(23,50 TL)

f) (Ek:5838/15 md.)(Yürürlük: 28/02/2009)
Elektronik ortamda birlikte verilen muhtasar 
beyanname ve sigorta prim bildirgesinden  
sadece muhtasar beyanname için

 (37,40 TL)

3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Türk 
Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi 
olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, 
suret ve tercümeleri.

 

(1) SAYILI TABLO



28 | EKONOM 2016

• Gayrimenkul sermaye iradında istisna tutarı: 3.800.- TL.

• Yemek istisna tutarı: 13,70.- TL.

• Değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı: 11.191.- TL.

• Amortismana tabi tutulmadan doğrudan gider yazılacak tutar: 930.-TL.

• Fatura Düzenleme Sınırı tutar: 930.-TL.

• Tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye 
iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı: 1.584.-TL.

2016 YILINDA GEÇERLI OLACAK ASGARI 
ÜCRET NET – 1.300,00 TL
Brüt Asgari Ücret  1.818,41 

SSK Primi İşçi Hissesi  254,58 

İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hiss.  18,18 

Gelir Vergisi Matrahı  1.545,65 

Gelir Vergisi Kesintisi  231,85 

Damga Vergisi Kesintisi  13,80 

Kesintiler Toplamı  518,41 

Net Asgari Ücret  1.177,00 

2016 YILI ALINACAK ASGARI GEÇIM INDIRIMI 
Eşi çalışmayanlar için asgari geçim indirimi Asgari Ücret Brüt Tutarı : 1.647,00

Asgari geçim indiriminden yararlanan Oranlar  

Çalışanın kendisi 50% 909,32 136,39 136,39 Çalışanın kendisi (bekar)

Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş 10% 181,864 27,27 163,67 Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz

1. çocuk 7,50% 136,398 20,45 184,14 Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu

2. çocuk 7,50% 136,398 20,45 204,59 Evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu

3. çocuk 10% 90,932 13,63 218,23 Evli eşi çalışmayan ve 3 çocuklu

4. çocuk 5% 90,932 13,63 231,85 Evli eşi çalışmayan ve 4 çocuklu

5. çocuk 5% 90,932 13,63 231,85 Evli eşi çalışmayan ve 5 çocuklu üst sınır

Eşi çalışanlar için asgari geçim indirimi Asgari Ücret Brüt Tutarı :  1.647,00

Asgari geçim indiriminden yararlanan Oranlar  

Çalışanın kendisi 50% 909,32 136,39 136,39 Evli eşi çalışan ve çocuksuz

1. çocuk 7,50% 136,398 20,45 156,85 Evli eşi çalışan ve 1 çocuklu

2. çocuk 7,50% 136,398 20,45 177,31 Evli eşi çalışan ve 2 çocuklu

3. çocuk 10% 90,932 13,63 190,95 Evli eşi çalışan ve 3 çocuklu

4. çocuk 5% 90,932 13,63 204,59 Evli eşi çalışan ve 4 çocuklu

5. çocuk 5% 90,932 13,63 218,23 Evli eşi çalışan ve 5 çocuklu üst sınır

ASGARI ÜCRETIN IŞVERENE MALIYETI
Brüt Asgari Ücret  1.647,00 

SSK Primi İşveren Hissesi  372,77 

İşsizlik Sigortası Primi İşveren Hiss.  36,37 

Toplam Maliyet  2.227,55 

5510 Sayılı Kanun % 5 Prim İndirimi  90,92 

İşverene Net Maliyeti  2.136,63 

PASAPORT HARÇLARI 2015 2016
Pasaport harçları - 6 aya kadar 
olanlar

 105,80  111,70 

Pasaport harçları - 1 yıl için 
olanlar

 154,70  163,33 

Pasaport harçları - 2 yıl için 
olanlar 

 252,40  266,48 

Pasaport harçları - 3 yıl için 
olanlar

 358,40  378,40 

Pasaport harçları - 3 yıldan fazla 
süreliler 

 505,00  533,18 
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CENK ESEN

Kooperatifler, dünyada kamu ve özel sektörün ardından 3. 
sektör olarak kabul ediliyor. Ekonomik 
büyüklükleri çoğu zaman göz ardı edilen 
kooperatiflerin, trilyon dolara ulaşan 
ciroları ise dudak uçuklatıyor.

Türkiye’de ekonomik kalkınmada loko-
motif görevini bazı dönemlerde kamu, 
bazı dönemlerde özel sektör üstlense 
de dünya örneklerine bakıldığında, bir 
üçüncü sektörün daha varlığı dikkat 
çekiyor. Örgütlü yapılarıyla sosyal yaşam-
da milyonların sesi olan kooperatifler, 
oluşturdukları iktisadi büyüklüklerle de 
ulusal ekonomileri adeta sürüklüyor. Bu 
yıl Kasım ayında Antalya’da gerçekleştiri-
len ve 76 ülkeden yaklaşık 900 kooperatif 
temsilcisinin katıldığı Uluslararası Koope-
ratifler Birliği(ICA) Genel Kurulu ve Global 
Konferansı’nda yayınlanan rapor işte bu 
gerçeği bir kez daha ortaya koydu. 

KOOPERATIFLER, DÜNYANIN 5. EN 
BÜYÜK EKONOMISI 

ICA Dünya Kooperatifçilik Raporu’nun bu yıl yayınlanan sayı-
sından bazı istatistiklere bakıldığında, dünyada kooperatiflerin 
ulusal ekonomiler içinde ne kadar önemli bir rol üstlendiği 
görülüyor. Dünyada 2013 yılı verilerine göre, 2.6 milyon koo-
peratif mevcut. Bu kooperatiflerin 1 milyar ortağı var ve yıllık 
3 trilyon dolar ciroya ulaşmış durumdalar. Bir başka deyişle, 
dünya kooperatiflerinin 2013 yılı cirosu, 77.6 trilyon dolar olan 
dünya milli gelirinin yaklaşık yüzde 4’üne tekabül ederken, eğer 
kooperatifler bir ülke olsaydı dünyanın en büyük 5. ekonomisi 
olurdu.

250 MILYON INSANI ISTIHDAM EDIYORLAR 

Dünya kooperatiflerinin yüzde 27’si tarım ve gıda kooperatifle-
rinden meydana geliyor ve ciroları 768 milyar dolar. Yani dün-
yada tarım kooperatiflerinin ekonomik büyüklüğü Türkiye’nin 

milli gelirine neredeyse denk geliyor. Kooperatifler sağladıkları 
250 milyon istihdamla, G20 ülkelerinin toplam istihdamının 
yüzde 12’sine karşılık geliyor. Dünyada kooperatifler, işsizli-

ğin karşısındaki en önemli 
kurumlardan biri olmaya da 
devam ediyor. 

KRIZLERDEN BAŞARIY-
LA ÇIKIYORLAR

Kooperatiflerin sosyal 
yaşamda sağladığı diğer 
bir fayda da, ekonomik kriz 
dönemlerinde çok iyi sınav 
vermeleri olarak dikkat 
çekiyor. Küresel ekonomik 
krizlerden kendine has yapısı 
ile hep yara almadan, en az 
hasarla çıkmayı başaran ko-
operatifler, milli ekonomilerin 
adeta cankurtaranı olmayı 
başarıyor. Özellikle de tarım 
kooperatifleri, sektörel kırıl-
ganlıklar da dikkate alındığın-
da hayati görevler üstleniyor. 

TÜRKIYE’DE KOOPERATIFÇILIK 

Türkiye’de kooperatifçiliğe bakıldığında, çağdaş anlamıyla ilk 
uygulamanın, 1863 yılında devlet eliyle kurulan “memleket 
sandıkları” ile (tarım kredi kooperatifçiliği benzeri bir yapı) 
başladığı kabul ediliyor. Ancak, kooperatifçiliğimizde ilk esaslı 
gelişme Cumhuriyet dönemine rastlıyor. Günümüzde Güm-
rük Ticaret Bakanlığı verilerine göre, 26 ayrı türde 84 bin 232 
kooperatif bulunuyor ve bunların ortak sayıları toplamı 8 milyon 
109 bin. Kooperatifleri tarımsal amaçlı ve tarım dışı amaçlar-
la kurulanlar olarak ikiye ayıracak olursak; ülke genelindeki 
yaklaşık 84 bin kooperatiften, 13 binin tarımsal amaçlı, 71 binin 
tarım dışı amaçlarla kurulmuş olduğu görülüyor. Türkiye’de 
kooperatifler içinde sayıca en fazla olan tür ise konut yapı ko-
operatifleri. Toplam 54 bin 996 konut yapı kooperatifi bulunur-
ken, bu rakam toplam kooperatif sayısı içinde yüzde 65’lik bir 
payı ifade ediyor. 

3. SEKTÖR
 KOOPERATİFLER…

Ekonomilerin itekleyici sektörü sanayi olarak 
gösterilse de kalkınma için gerekli sermaye 
birikimi ve itekleyici sektör hep tarım olmuştur. 
Sanayi sektörü, ihtiyaç duyduğu girdileri tarım 
sektöründen etkin, verimli, kaliteli ve sürdürüle-
bilir sağladığı sürece gerçek itici sektör olacaktır. 
Peki bu tarımsal üretime nasıl ulaşılabilir. Özellikle 
gelişmekte olan ülkelerde, yüksek miktarda 
kaliteli tarımsal üretim geniş kesimleri içine alan 
kooperatifçilikten geçmektedir. 

Geniş anlamıyla kooperatifçilik, bir topluluğun 
hedeflediği bir sonuca ulaşmak için gayret ve 
olanaklarını birleştirerek, ortaklaşa faaliyette bu-
lunmalarıdır. İşte tam da bu noktada tarım-sanayi 
bütünleşmesinin sağlanması ve dikey bütünleş-
me yoluyla tarıma dayalı sanayilerin kurulması 
ancak çiftçi kooperatiflerince gerçekleştirilebilir. 

KOOPERATİFLER, KAMU VE ÖZEL SEKTÖRÜN ARDINDAN 
EKONOMİK KALKINMADA, ANAHTAR ROL ÜSTLENİYOR. 

ULUSLARARASI KOOPERATİFLER BİRLİĞİ VERİLERİNE 
GÖRE, DÜNYADA 2013 YILI İTİBARİYLE, 2.6 MİLYON 
KOOPERATİF MEVCUT. BU KOOPERATİFLERİN 1 MİLYAR 
ORTAĞI VAR VE YILLIK 3 TRİLYON DOLAR CİROYA ULAŞMIŞ 
DURUMDA. 

BİR BAŞKA DEYİŞLE, DÜNYA KOOPERATİFLERİNİN 2013 
YILI CİROSU, 77.6 TRİLYON DOLARLIK DÜNYA MİLLİ 
GELİRİNİN YÜZDE 4’ÜNE TEKABÜL EDİYOR. 

HABER GÜNCEL



TESCİLLİ, PORTAKALIN

ZOR DÖNEMİ

TADI, LEZZETİ AROMASIYLA TESCİLLİ FİNİKE PORTAKALI ZOR 
BİR DÖNEM GEÇİRİYOR. FİNİKE PORTAKALININ YETİŞTİĞİ 

TOPRAKLARDA PORTAKAL DİKİM ALANLARI HER GEÇEN YIL 
AZALIRKEN, TESCİLLİ PORTAKAL ÇEVRESİNDEKİ MADEN 

OCAKLARI NEDENİYLE, KABUKLU BİT TEHDİDİ VE COĞRAFİ 
İŞARET SAHTEKARLIĞIYLA KARŞI KARŞIYA.
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VAHİDE EMEL YANIK

Finike Meyve Üreticileri Tarımsal Birliği Yönetim Kurulu Başkanı 
Celal Bülbül, Finike'nin portakalın merkezi olduğunu söyledi. 
Kendine has tadı, lezzeti, aromasıyla farklılık gösteren Finike 
portakalında bu yıl 120-150 bin ton civarında rekolte beklentisi 
olduğunu bildiren Celal Bülbül, “Finike portakalı zor bir dönem-
den geçiyor ama burada kolay kolay üretimden vazgeçilmez" 
dedi. 

Finike portakalının coğrafi işaretli olmasına rağmen, hak kaybı 
yaşadığını anlatan Celal Bülbül, “Buradaki çiftçilerle coğrafi 
işaret ve etiketleme üzerine çalışmalar yaptık ama sahtekar-
lıkların önüne geçemedik. Hem Finike’de, hem Finike dışında 
izinsiz etiket kullanan firma ve kişiler var. Bunun takibini yapma 

şansımız maalesef yok. Bu 
sahtekarlığı satın alacak 
olan kişi, market ya da 
firmalar önleyebilir” diye 
konuştu.

GIRDI MALIYETLERI 
KÂRI AZALTTI

Finike portakalında bu yıl 
fiyatların çok değişken 
olduğunu belirten Bül-
bül, kalitesine göre 60 
Kuruş-1.20 TL arasında 
değiştiğini söyledi. Son 10 
yıl baz alındığında, portaka-
lın fiyatının TL bazında aynı 
olduğunu, dolar bazında 
azaldığını kaydeden Bülbül, 
“Tarımsal üretimde girdi 

maliyetleri her geçen gün artıyor. Girdi maliyetleri artarken, 
üreticinin eline geçen fiyatın aynı olduğunu görüyoruz. Son 
10 yıllık dönem, Türkiye’nin hatta dünyanın en kaliteli porta-
kalını üreten Antalya’da rekoltede sıkıntı yaşanmıyor. Ancak, 
girdi maliyetleri yükselen çiftçinin kâr marjı azaldı. Reel olarak 
narenciye fiyatında ciddi düşüş yaşanıyor” diye konuştu. 

KABUKLU BIT TEHDIDI 

Finike çevresindeki maden ve taş ocaklarının narenciye üretimi 
için sorun oluşturduğuna dair şikayetler aldıklarını kaydeden 
Celal Bülbül, “Finike’de ocak-
lara yakın çiftçilerden ciddi 
şikayetler alıyoruz. Bölgedeki 
portakal ağaçlarında kabuklu 
bitle ilgili şikayetler var. Taş, 
mermerde sulu kesim yapılırsa 
toz sorunu ortadan kalkar, ka-
buklu bit sorunu da yaşanmaz. 
Maalesef tozun kalkıp ovaya 
uçtuğunu gözümüzle görüyo-
ruz. Bu konunun bilimsel bir 
mercek altına alınıp incelenme-
si, hazırlanacak rapor doğrultu-
sunda da tarımsal üretime bir 
zararı varsa önlemler alınması, 
mücadele edilmesi gerekmek-
tedir” diye konuştu. 

HABER GÜNCEL

ALİ ÇANDIR

CELAL BÜLBÜL

 Türkiye/Antalya

Ürünler Alan Payı (%) Üretim Payı (%)

Portakal 24 28

Mandarin 22 3

Limon 6 10

Greyfurt 3 2

Toplam 19 16

TURUNÇGIL AMBARI

Antalya, Türkiye'de üretilen portakalın yüzde 28‘ini, 
mandarinin yüzde 3’ünü, limonun yüzde 10 ‘unu, grey-
furtun yüzde 2’sini karşılamaktadır. Türkiye'nin turunçgil 
üretim alanının yüzde 19'una sahip olan Antalya, toplam 
turunçgil üretim alanının yüzde 16‘sını karşılamaktadır.

ÖRGÜTLENME SORUNU

Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
Ali Çandır, Borsa'ya coğrafi işaret konusundaki ilk 
ateşlemeyi Finike portakalının yaptığını belirterek, 
"Daha sonra coğrafi işaretlerle, yöresel ürünlerle 
ilgili çalışmalarımız gösterdi ki bu alan büyük 
bir derya" dedi. Finike Portakalının örgütlenme 
sorununa dikkat çeken Çandır, "Yerel tüccarların 
beklenti farklılıkları Finike portakalında istediği-
miz rotaya giremememizin başındaki önemli bir 
engel. Küçük ticari kaygılarla Finike portakalının 
hologramlı ve düzenli satışının önünde isimsiz bir 
engelleme var. Onun ötesinde üretici de gerekli 
örgütlenmeyi yapıp bu konuda bir başarı hikayesi 
yazma fırsatını elinden kaçırıyor" diye konuştu. 

Küçük ticari kaygılarla başka yerlerden gelen 
portakalın Finike portakalı gibi sevk edildiğini be-
lirten Çandır, "İyi bir kooperatifleşme modeli ya da 
Birlik vasıtasıyla Finike portakalının hakkı hukuku 
korunabilir" dedi.
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ARZU YATAR

Doğa, tarih, kültür, din, sağlık, deniz, kum, güneş… Bunlar 
turizmin başlıca faktörleri. Ancak zemin müsait olsa da turizm 
her şeyden önce güven ve huzur ister. Bu iki unsur olmadığı 
sürece, diğer faktörler de pek para etmez. Nitekim içinden geç-
tiğimiz süreçte, Türkiye’nin turizm açısından yaşadığı en büyük 
handikaplar da huzur ve güven 
ortamının zedelenmesi. Turizm 
“bacasız sanayi” olarak tanımla-
nır, çevreye hiçbir şekilde zarar 
vermez çünkü. Lakin çevrede 
tüten dumanlar en çok bu sektörü 
siyaha boyar.

Türkiye’de son dönemde artan 
terör olayları ve Suriye, Irak gibi 
komşu ülkelerde yaşanan iç 
karışıklıklar sektörü endişelen-
diriyor. Sorunlara Rusya ile yaşanan uçak krizi de eklenirken 
turizmciler, 2016’da turizm sezonunun pek parlak geçme-
yeceği görüşünde birleşiyor. 2015’in kaybedildiğini belirten 
turizm sektörünün önde gelen isimleri, 2016 ve 2017’nin elde 
tutulabilmesi için, acilen “huzur” ve “güven” ortamının oluştu-
rulmasını istiyor.

Türkiye son yıllarda gerçekleştirdiği atılımlarla turist sayısını 
önemli ölçüde artırmayı başardı. Bu atılımlar turizm sektörü-
nün büyümesini de sağladı. Ancak kriz kapıda. Çünkü tüm 
kazanımlar Türkiye’nin ellerinden kayıp gidebilir. İçeride PKK, 
dışarıda IŞİD ve nice terör örgütleri… Suriye-Irak üzerinde 
süzülen savaş uçakları… Azalan huzur, kalmayan güven… 
Yabancı turistin Türkiye’yi seçmemesi için birçok geçerli sebep 
ortada dururken, tedirginliklerini gizlemeyen turizmciler endişe-
lenmekte pek de haksız görünmüyor.

Turizmcilerle geride kalan turizm sezonunda yaşanan sorunları 
ve 2016 yılı beklentilerini konuştuk.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yeniden Platformu 
Kurucusu ve Başkanı Detur CEO’su Firuz Bağlıkaya, Türki-
ye’nin 2015 yılında turizm kaybının yüzde 20’leri bulabileceğini 
belirtirken, turist sayısında 800 bin kişilik bir eksilme olacağını 
öngörüyor. Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Kurucu Başkanı Emin 
Çakmak, bu noktada alınabilecek tedbirler ile 2016’da yaşan-
ması muhtemel kayıpların en aza inebileceğini düşünüyor. 
Sektördeki kayıpları Rusya ile bozulan ilişkiler üzerinden gören 

ETS Tur Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Ersoy ise “Nisan itibarıyla Rusya-Türkiye 
arasındaki krizin etkileri hissedilmeye 
başlar” derken, duruma iyimser yaklaşan 
isimlerden TÜROFED Başkanı Osman 
Ayık, yaz sezonuna kadar zararların telafi 
edileceği görüşünde.

OTELCILER AÇISINDAN YÜKLER 
TAŞINABILIR OLMAKTAN ÇIKTI

TÜRSAB Yeniden Platformu Kurucusu ve Başkanı Detur 
CEO’su Firuz Bağlıkaya, Türkiye ile Rusya arasındaki krizden 
yaz turizmi kadar kış turizminin de etkilendiğinin altını çizerken, 
söz konusu kriz dolayısıyla Türk-Rus ilişkilerinde herhangi bir 
yumuşama olmaması durumunda turizmde radikal düşüşlerin 
gerçekleşeceğini vurguluyor. Firuz Bağlıkaya, Rusya’nın önü-
müzdeki süreçte izlemek isteyeceği yolla hem turist sayısının, 
hem de turizm gelirlerinin değişkenlik göstereceğini ifade 
ediyor.

Son aylarda Akdeniz’de Ruslara yönelik kayda değer bir kış 
turizm hareketinin olmadığını, hatta Rusların bu yıl Antalya’da 
sporla ilgili gerçekleştirecekleri kampları da iptal ettiklerini 
söyleyen Bağlıkaya, “Antalya, aslında son 3 yıldır krizlerle 
boğuşuyor. Orta ve kuzey Avrupa’dan gelen turistlerin ortalama 
paket fiyatları her geçen yıl düşüyor. Kontrolsüz devreye giren 
yatak sayılarının, Avrupa’daki kriz ile bir araya gelmesi böyle 
bir sonuç doğurdu. Bunun üstüne Rusya eklenince, otelciler 
açısından yükler taşınabilir olmaktan çıktı” ifadelerini kullanıyor.

TURİZMİN
 “HUZURU”
                  KAÇTI…

TÜRKİYE’DE SON DÖNEMDE ARTAN TERÖR 
OLAYLARI VE SURİYE, IRAK GİBİ KOMŞU 
ÜLKELERDE YAŞANAN İÇ KARIŞIKLIKLAR 
SEKTÖRÜ ENDİŞELENDİRİYOR. SORUNLARA 
RUSYA İLE YAŞANAN UÇAK KRİZİ DE EKLENİRKEN 
TURİZMCİLER, 2016’DA TURİZM SEZONUNUN PEK 
PARLAK GEÇMEYECEĞİ GÖRÜŞÜNDE BİRLEŞİYOR.
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RUSLAR GELMEDIĞI TAKDIRDE, 2016 YILINDA BIRA-
KILAN DÖVIZ TUTARI 33 MILYAR DOLARI AŞAMAZ

Bağlıkaya, 2016 yılında yabancıların Türkiye’ye bırakacakları 
döviz oranına ilişkin de tahminde bulundu. Önümüzdeki yıl 
Rusların ülkeye gelmemesi durumunda, yabancıların Türkiye’ye 
bırakacakları döviz tutarının 33 milyar doları aşamayacağını 
söyleyen Firuz Bağlıkaya, durumun çok da iç açıcı olmadığına 
vurgu yapıyor.

TURIZM SEKTÖRÜ ZOR 
DURUMDA

Türkiye’nin Çin ve Hindis-
tan’dan turist çekmedeki 
son durumuna yönelik de 
açıklamalarda bulunan Firuz 
Bağlıkaya, şöyle devam 
ediyor:

“2014 yılında Hindistan’dan 
120 bin, Çin’den 200 bin 
kişi gelmiş. Turizmde iki 
ana kanal var: Birincisi tatil 
turizmi deniz, kum, güneş, 
diğeri tarih ve kültür içerikli 
şehir turizmi. Yani bizim 
gibi tatil yapmaya müsait 
bir ülke olacaksınız ya da 
Paris, Londra, New York 
gibi çok turist alan şehirle-
riniz olacak. Bu iki ana akımın dışındaki tüm turizm faaliyetleri 
belli sayıların üzerine çıkmaz. Sağlık turizmi yaparsınız, doğa 
turizmi yaparsınız, golf turizmi yaparsınız ama ana akımlardan 
birisi ağırlıklı olmazsa yüksek rakamları yakalayamazsınız. Tatil 
turizmi 3 - 4 saatlik uçak seyahatleri ile mümkün olan bölgede 
olur. Paket fiyatlarının çok sayıda turiste hitap edebilmesi için 
bu önemlidir. Ne Çin, ne de Hindistan bu açıdan bakıldığında 
bizim yüksek sayıda turist alma ihtimalimiz olan yerler değildir. 
Tabi ki sayı artırılabilir ancak ne Alman, ne de Ruslar gibi 4- 5 
milyon rakamlarına ulaşmak yakın gelecekte mümkün görün-
müyor.”

YETER KI DOĞRU ADIMLAR ATILSIN, 
HEDEF TUTTURULUR

Türkiye’nin Rus turistin yerini başka bir turistle 
kapatmasının söz konusu olamayacağının altını 
çizen TÜRSAB Yeniden Platformu Kurucusu ve 
Başkanı Detur CEO’su Firuz Bağlıkaya, turizm 
sektörü için alınabilecek önlemleri şöyle anlatı-
yor:

“Sektör gerçekten zor durumda, konaklama 
ayağı için uygun krediler ve asgari ücretin artma-
sından dolayı gelen ek maliyetlerin hafifletilmesi 
düşünülebilir. Pazarlama ayağı için yapılacaklar 
sonuca en çabuk gidilmesini sağlar. Türkiye’ye 
turist taşıyan tur operatörlerine destek verilebilir 
uygun şartlarda kredi ve kişi başı pazarlama des-
teği çok fark yaratır. Tek bölge ile sınırlı verilen 
teşvik ve yardımların ne kadar yanlış olduğunu 
görüyoruz işte, tüm bölgeler için aynı destek 
verilmeli.”

Türkiye’nin 50 milyar dolarlık 2023 turizm hedefinin tutturula-
bileceğini ifade eden Bağlıkaya, yeter ki doğru adımlar atılsın, 
pazarlama ayağına gereken önem verilsin, hedef tutturulur” 
dedi.

TURIZMCI OLARAK 2016’DAN UMUTLUYUM

Bağlıkaya’dan fikirlerini aldıktan sonra sektörün bir diğer etkili 
isimlerinden Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Kurucu Başkanı 
Emin Çakmak’a kulak veriyoruz. Çakmak:

“Turizm açısından ülke içindeki gelişmeleri istişare ediyoruz. 
Rusya kaynaklı sıkıntıların sorumlusu Türkiye değildir. Meclis 
içinde bir kamuoyu oluşturmaya çalışıyoruz. Hatalı bir taraf 
varsa o da Rusya’dır. Bunu Rus halkına iyi bir şekilde anlatma-

mız gerekiyor. Buz kesmiş ilişkileri eritip 
iki ülkenin bir araya gelmesini sağlamak 
gerekiyor. Bunu sağlayabilirsek 2016 
yılı ciddi bir kayıpla sonuçlanmayacak. 
Olumlu geçecektir. Ben olumsuz geçe-
ceğini düşünmüyorum. Bu sürecin kış 
ayında gerçekleşmesi büyük bir şans. 
Böyle bir hadise yazın ortasında çıksaydı 
çok daha büyük felaketlere sebep olurdu. 
İki ülkenin birbirinden vazgeçme şansı 
yok. Bir turizmci olarak umutluyum. 
2016 yılında sayısal anlamda kayıplarımız 
olacaktır ama yüzde 15-20’lik kayıplarla 
kapatırız sezonu.”

YAŞANABILECEK HERHANGI BIR 
KRIZE ÖNLEM IÇIN, ALTERNATIF 
PAZARLAR ŞART

Mevcut durumda gerçekleştirilmiş bir 
erken rezervasyonun olmadığını bildiren 

Emin Çakmak, şunları kaydediyor:

“Normalde bu dönemde erken rezervasyonlar başlayıp, Mart 
ayına kadar devam ederdi. Ondan sonra da yüksek sezona 
geçilirdi. Bu sorunu sezon öncesinde aşmamız gerek. Aştıktan 
sonra toparlanmada bir sorun yaşarız. Ama maksimum yüzde 
20’lik bir kaybın üzerine çıkmaz. Kış turizmine bakacak olursak, 
Rus pazarıyla kış ve spor turizminin tamamını kaybettik diyebili-
riz. Yerel ve lokal takımlarımızın yurtdışında değil de Türkiye’de 
kamp yapmaları yönünde çağrıda bulunmamız gerek. Özellikle 
yurtdışına kayak için giden vatandaşlarımızın da Türkiye’deki 
kayak merkezlerini kullanmaları için çağrı yapmamız gerek. İç 

turizmimizi biraz hareketlendirip, 
dışarıya giden vatandaşlarımızın 
artık bunu Türkiye’de yapmalarına 
yönelik çeşitli çağrılar yapmamız 
lazım.

Bu kadar büyük bir kapasiteyi, 
pazarı yeni pazarlarla telafi etmek 
mümkün değil. Ancak yeni pazarla-
ra açık olmak şart. Önümüzdeki 
dönemde yaşanabilecek krizlere 
maruz kalmamak için, bizim 
yeni yeni pazarları Çin, Japonya, 
Endonezya, Malezya ve Hindistan 
gibi pazarları çok iyi bir aktif pa-
zarlamayla ele almamız gerekiyor. 
Pazarlamayı artırmamız lazım. 
Alternatif pazarlar şart. Bunun ted-
birlerini şimdiden almak lazım. 

Türkiye’nin turizm hedefi için 50 
milyar dolar çok düşük bir rakam. 

Bu hedef, Türkiye’ye yakışmıyor. 2023’te 100 milyon turist, 100 
milyar dolar turizm hedefi belirlemiş olmamız lazım. Çünkü 
80-90 milyon turist alan ülkelerden hiçbir geri kalır yanımız yok. 
Fazlamız var eksiğimiz yok. Türkiye’de 45 tane alternatif turizm 

FİRUZ BAĞLIKAYA

EMİN ÇAKMAK

HABER ANALİZ
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çeşitliliği var. Biz sağlık turizmini 10 yıl öncesinde aldığımızda 
sıfır noktasındaydı. Bugün 5.6 milyar dolara çıkardık ve 750 bin 
hasta getiriyoruz. Bunun gibi kültür turizmi, din turizmi, yamaç 
turizmi, bisiklet turizmi var. Bunların farklı pazarlarda aktif 
pazarlanması sonucunda, 2023 yılında 100 milyon turist, 100 
milyar dolar turizm bu ülke hedefi için az bile kalır.”

NISAN AYINA KADAR BU SÜRECI FARKLI PAZARLAR-
LA TELAFI EDEBILIRIRIZ

ETS Tur Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ersoy ise sektördeki 
resmin Nisan ayı itibariyle netleşeceğini söylüyor:

“Nisan ayına kadar bu süreci farklı pazarlarla telafi edebilirsek, 
edeceğiz. Antalya’ya 3 milyona yakın Rus turist geliyor. Bunun 
ne kadarını nasıl telafi edeceğiz birkaç ay içinde 
belli olur. Bu turizme sadece konaklama gözüy-
le bakmamız lazım. Rus turistlerin dış harcama-
larının da akla gelmesi gerekecek. O açıdan da 
negatif bir etki oluşturacaktır.

Bir ülkeye büyük oranda bağımlı olduğunuz 
durumda, herhangi bir olumsuz gelişmede 
kötü sonuçlar çıkabiliyor. Bu nedenle pazarın 
daha fazla yayılması lazım. Bununla ilgili şu 
anda çeşitli görüşmeler başladı. Kısa vadede 
hemen çözümler çıkacağını sanmıyorum ama 
bu noktada çeşitli çalışmalar yapılacağını düşü-
nüyorum. En azından yatırımcılar yapacaktır.”

2016 YILINDA ÇEŞITLI EL DEĞIŞTIRME-
LER OLABILIR

Son olarak da Türkiye Otelciler Federasyonu 
(TÜROFED) Başkanı Osman Ayık’ın görüşle-
rine başvuruyoruz. Ayık, turizm sektöründeki 
çalkantılara rağmen durumun uzun vadede 
pozitife döneceğini aktarıyor:

“Rusya pazarından 2014 yılında 4.5 milyon 
civarında misafir ağırladık. Aralık 2015’e kadar 
gelen misafir sayımız aşağı yukarı 3.5 milyon 
civarında. Yaklaşık 800-900 bin civarında bir 
kayıp yaşıyoruz. Bu senenin genel kaybı bu 
şekilde ama son yaşanan Rusya’nın uçağının 

düşürülmesiyle ilgili olaylarla belirsiz bir 
sürece girdik. Önümüzdeki yılki seyrin ne 
şekilde gelişeceği noktasında şu anda çok 
net bir öngörüde bulunmak kolay değil.

Rusya ve bölgesel sorunlara çözüm yarat-
mak için biz bütün taleplerimizi Kültür ve 
Turizm Bakanlığı’na aktardık. Ekonomik 
Koordinasyon Kurulu’nda da görüşül-
dü. Tabi ki bu süreç çok iyi yürütülmesi 
gereken bir süreç. Zor da bir süreçten 
geçiyoruz. Belirsiz bir ortam var. Ama biz 
çok önemli bir değer yarattık. Çok önemli 
bir sektör oluşturduk. Bu yaşananlara 
ilişkin ciddi önlemler alınması gerekiyor. 
Şu anda var olan talep daralmaları yarın 
yeniden oluşmaya başladığında sektörün 
kendini verimli bir şekilde koruması lazım. 
Ülke olarak yarattığımız bu değerin yok 
olmaması lazım.

2015 yılında gerçekleşen sorunlar neti-
cesinde, 2016 yılında otellerde çeşitli el 
değiştirmeler olabilir. Alım satımlar olabi-
lir. Şunu çok net söyleyebiliriz; Türkiye’nin 

elinde güvenilir, yüksek kalitede çok iyi bir turizm ürünü var. 
Bunun içinde konaklama, oteller önemli yer tutuyor. Dolayısıyla 
buralar için alım satımlar, el değiştirmeler her zaman olabilir. 
Yabancı zincir markalarının hepsinin yatırım planları var. O plan-
lar doğrultusunda mevcutta devam eden projeler var. Bunlarla 
ilgili sıkıntı da yok.” 

TÜRKIYE 2023 HEDEFLERININ ÜSTÜNE BILE ÇIKAR

TÜROFED Başkanı Osman Ayık, Türkiye’nin 2023 hedefine, 8 
yıl içerisinde çok rahat bir şekilde ulaşabileceğine de dik-
kat çekiyor: “Önümüzdeki yıllarda birtakım hamleleri doğru 
zamanda yakalarsak, 2023 hedeflerinin üstüne bile çıkarız diye 
düşünüyorum.” 

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan taslak eylem planına 
göre, Rusya ile yaşanan krizden, başta tur operatörleri, seyahat acenteleri, 
oteller/lokantalar, havayolu şirketleri, sigorta şirketleri, istihdam edilen 
personel, yiyecek içecek, tekstil, inşaat, gayrimenkul ve tarım sektörleri 
başta olmak üzere, turizm sektörünün doğrudan etkileşimde bulunduğu 
54 sektör etkilenecek. Eylem planından ön plana çıkan unsurlar şöyle:

• Yükselen pazarlardan Ortadoğu ve İsrail'e yönelik sağlık, termal, doğa 
ve kültür turizmi temalı tanıtım çalışmaları arttırılacak. Tur operatörle-
rinin 2016 yılı planları önceden ayarlandığı için, kısa vadede destekler 
hızla hayata geçirilecek.

• 1 Mart - 15 Haziran 2016 tarihleri arasında uygulanması düşünülen 
uçaklara 6 bin dolarlık yakıt desteği İngiltere, İrlanda, Hollanda, Dani-
marka, Belçika, Norveç, İsveç, Finlandiya, Letonya, Estonya, Litvanya 
ve Polonya olmak üzere, 12 ülkeyi kapsayacak şekilde genişletilecek. 
Destek, aynı dönemlerde Rusya'ya da sürdürülmeye devam edecek.

• 6 bin dolarlık yakıt desteğinin Antalya, Alanya Gazipaşa, Dalaman, 
Bodrum-Milas ve İzmir Adnan Menderes Havalimanlarına turist geti-
ren tarifesiz havayolu şirketlerine sağlanması öngörülüyor.

• Bakanlığın oluşturduğu eylem planı ve raporda, Rusya'dan genel 
turist çıkışlarında yüzde 40 azalma beklendiği ifade edildi. BM Dünya 
Turizm Örgütü'nün verilerinin de paylaşıldığı raporda, 2015 yılının ilk 8 
ayında dünya turizmi yüzde 4,5'luk artış kaydederken, Türkiye'nin dış 
etkenler nedeniyle yüzde 1,4 azalma yaşadığı bildirildi.
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KORHAN GÜMÜŞTEKİN

Daha önceki açıklamalarında otomobil üretimiyle ilgili süreçlere 
yönelik olarak; prototipler arasında yoğun bir test ve deney 
çalışması yapacaklarını, yerli otomobilin 3 yıl sonra ticarileştiril-
mesinin hedeflendiğini belirten Bakan Işık, Ekim ayı içerisinde 
bu prototiplerin kamuflajlı görüntülerini kamuoyuyla paylaştı. 

Işık, 2016 yılına işaret ederek, “Her türlü mevsim, iklim ve arazi 
şartında deneyeceğimiz 30-40 araç üretmeyi hedefliyoruz. 
2020'den önce de 2019 sonuna kadar Türkiye'de bunun seri 
üretimini başlatmayı hedefliyoruz" dedi.

TÜRK MARKASI OLUŞMALI

Işık’ın bu sözlerinin ardından yerli otomobile ilişkin 
görüşler birbirini izledi. Bazı kesimler, otomobilin 
kopya olduğunu iddia ederken; karşısında olanlar 
artık Türkiye için otomobil üretmenin zamanının 
geldiği yönünde desteklerini sundu.

Otomobil markalarında farklılaşmanın yaşanaca-
ğı bir dönemde, Türkiye'nin de kendi markasını 
üretmesi gerektiğini vurgulayan Bakan Işık, Türk 
otomotiv yan sanayinin stratejik bir konuma 
yükselmesi için yerli otomobili olmazsa olmaz 
gördüklerini belirtiyor. 

"Şu anda tedarikçiyiz, yarın maliyet avantajları 
başka bir ülke açısından olumlu bir noktaya gelirse 
bizden tedariği çok rahatlıkla kesebilirler" uyarı-
sını yapan Işık, otomotiv yan sanayinin tedarikçi 
olmaktan stratejik ortak olmaya yükselmesi için, 
kesinlikle bir Türk markasının oluşması gerektiğini 
vurguluyor. 

GÜNEY KORE YAPTI DA NEDEN TÜRKIYE YAPAMADI? 

Yerli arabanın ilk talimatının Cumhuriyet öncesine dayandığını 
anımsatan Bakan Işık, konuya Güney Kore örneği üzerinden 
şöyle dikkat çekiyor: 

“Türkiye 1960 yılına gelindiğinde Devrim otomobilini yaptı ama 
devrim otomobilini yapan Türkiye'de yine birileri çıktı, 'Türk aklı 
otomobil yapamaz' diye, bu otomobilin seri üretime geçmesini 
engelledi. O dönemde açlıkla savaşan Güney Kore'nin bugün 
kaç tane otomobilde dünya markası var bir düşünürseniz, 
Türkiye’nin o yerli otomobili sabote edenlerden dolayı neler 

BOĞULAN ‘DEVRİM’DEN GÜNÜMÜZE,
YERLİ OTOMOBİLDE KESKİN VİRAJ
TÜRKİYE’NİN DEVRİM OTOMOBİLİYLE BAŞLADIĞI ANCAK, BASİT GEREKÇELERLE 
YARIDA KALAN ‘YERLİ OTOMOBİL’ İSTEĞİ, BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI 
FİKRİ IŞIK’IN AÇIKLAMALARIYLA GÜNDEME GELEREK YENİ BİR BOYUT KAZANDI.

1961 yılında üretilen Devrim, Eskişehir’deki 
TÜLOMSAŞ tesislerinde ziyaretçilerini selamlıyor. 
Her parçasında hala kurumamış alın terinden izler 
taşıyan Devrim’i görünce, akıllara şu sorular geliyor: 
“Biz neden uçak yaptık tesisini kapattık, yerli oto-
mobilin devamını niye getiremedik, neden Yüksek 
Hızlı Tren’le, metroyla dünyanın birçok ülkesine göre 
çok uzunca bir süre sonra tanıştık; neden bunları 
üretmek için bu kadar bekledik?” 

“

“
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kaybettiğini çok daha net değerlendirirsiniz. Neden Güney Kore 
yaptı da Türkiye yapamadı? Türkiye ne zaman yapmak istediyse 
birileri devreye giriyor ve maalesef devşirme basını da kullana-
rak, bu projeleri engellemeye çalışıyor.''

“KIMSENIN BOĞMASINA IZIN VERMEYECEĞIZ”

Işık, eleştirilere ise cevabı, "Yerli otomobil çalışmasını kimse-
nin boğmasına izin vermeyeceğiz. En büyük desteğimiz siz 
halkımız ve siz destek verdikten sonra inanıyoruz ki Türkiye'nin 
bu noktada çok güçlü bir markası olacak. Dünyanın her yerine 
satılan bir markayı el ele inşallah birlikte ortaya çıkaracağız. Ne 
yaptığımızı çok iyi biliyoruz. Kim ne derse desin bir Türk marka-
sıyla, bütün fikri mülkiyeti Türkiye'ye ait olan ve en az üretimin 
yüzde 85'inin Türkiye'de yapıldığı teknolojinin geliştirildiği bir 
yerli otomobili Allah'ın izni ile yapacağız” sözleriyle veriyor.

Yerli otomobil tartışmalarından memnun olduğunu da dile 
getiren Işık, 1961'deki gibi kategorik karşıtları anımsatıyor, top-
lumda buna büyük bir arzu olduğunu belirterek, “Yani 'Türk aklı 
otomobil yapamaz', niye yapamasın? Yeter ki siyasi irade olsun 
ve toplum da bu iradenin arkasında dursun" ifadelerini kullandı. 

SAAB 9-3’ÜN FIKRI MÜLKIYETI 

Işık, kamuflaj ve altındaki aracın gündeme oturduğu anda 
konuya farklı bir boyut katarak, yerli otomobil için iki yol oldu-
ğunu belirtti. Bakan Işık, bunlardan birinin; her şeyin Türkiye 
tarafından yapılıp, ortaya bir prototip çıkarmak olduğunu 
söyledi. İkinci yöntem olarak ise ‘bu noktada çalışmış, bilinen, 
kendini ispat etmiş bazı firmalarla işbirliği yapmayı, her şeyden 
önce fikri mülkiyet hakları Türkiye’de olan bir platforma sahip 
olmayı’ gösterdi. Işık, ciddi araştırmalar sonucu ikinci alterna-
tifte karar kıldıklarını, Saab 9-3'ün tüm fikri mülkiyet haklarını 
satın aldıklarını duyurdu. 

Alınan platformun tüm fikri mülkiyet haklarının Türkiye'de 
olduğunu dile getiren Işık, şu değerlendirmelerde bulundu: 
"Burada yarın, 'şurası benimdi, burasını yapamazsınız' gibi bir 
tartışmaya düşmek istemedik ve net bir çalışma ortaya koyduk. 
Ayrıca, marka Türk markası olacak, Saab olmayacak. İspatla-
mak durumunda kalacağımız bir süreç olmayacak.” 

BU BIR ADIMDIR; TÜRKIYE YENI 
‘DEVRIM’LERINI YAPABILMELI…
Türkiye, raylı sistemler, savunma ve havacılık gibi stratejik 
alanlarda önemli projeleri yürütüyor. Kendi tasarımı olan 
birçok ekipmana imza atan sanayicisi, dünyaya ürün gön-
deriyor, devler arenasında rakipleriyle kıran kırana mücadele 
edebiliyor. 

Teknik olarak yerli otomobil fikri üzerinde pek çok görüş dile 
getirilebilir, eleştirilebilir hatta daha da ileri gidilerek, “Bu iş 
olmaz” denilebilir. Ancak şunu atlamamak gerekir: Herkes 
bir yerden başlamıştı. Ve o gün başlayanların bugünkü 
durumu ortada. 

Yakın tarihimizde; Devrim otomobili, 1960’lı yılların başında, 
mucize denilebilecek bir zaman dilimi içerisinde, büyük 
çoğunluğu yerli olan imkan ve yeteneklerle imal edilmişti. 
Devrim Projesi, çok basit bir gerekçe ile rafa kaldırılarak, 
kaderiyle baş başa kalmıştı, Bakan Işık’ın deyimiyle ‘boğul-
muştu’.

Bugün, dünyanın hemen hemen her köşesinde gördü-
ğümüz marka araçlar da aslında; doğma, emekleme ve 
büyüme süreçlerinden geçerek bugünlere geldi. Devlet 
politikalarıyla markalar oluştu. Yıllar önce Devrim’in başına 
gelenler yaşanmasaydı, kim bilir belki de günümüzde Türk 
otomobillerinin modellerini, birbirlerine olan üstünlüklerini 
tartışıyor olacaktık. 

Devrim gibi son yaşanan gelişmeler de bir adımdır. Milli 
duygularla, iyi niyetle bu işin üzerine odaklanan; siyasetçi-
sinden bilim insanına, mühendisine, ‘babayiğit’ olmak iste-
yen sanayicisine kadar, elini taşın altına koymak isteyenlerin 
önü kapanmamalı.

Devrim’in başına gelenler tekrarlanmamalı, aynı film 
yeniden sahnelenmemeli; Türkiye kendi otomobilini, yeni 
‘Devrim’lerini yapabilmeli…

DOSYA HABER
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Dördü kız, üçü erkek yedi çocuğun ‘tekne kazıntısı’

Yozgat’ın Boğazlıyan İlçesi’nde Eğlence köyünde Gülbeyan 
ve Bünyamin’in Anadolu’da ‘son beşik’ diye adlandırılan son 
çocuğu olarak 1961 yılında doğdu.

Anlatırdı, en büyük eğlencesi ‘merkebe’ binmekmiş. Ablası 
Sabiha’ya göre de bu bir atmış. Köyden aklında kalan ‘tek fo-
toğraf’ buydu diyebiliriz. Babası henüz 45 yaşında vefat edince 
genç yaşta dul kalan Gülbeyan Hanım ilk okulu bitiren Hanife 
ve diğer çocuklarını alarak Yozgatlı  hemşehrilerinin yoğunlukta 
olduğu Ankara Balgat, ardından da Etlik’e yerleşti.

Hanife babadan da anneden de Selanikli bir göçmen ailenin 
çocuğuydu. Selanik’in Kozana kasabasından. Gülbeyan Hanım 
tam bir şehirliydi. Hanife’nin arkadaşları onunla sohbete bayılır-
dı. Pırasalı börek muhabbetine de.

O tarihte özellikle Hanife’lerin oturduğu Etlik-Aşağı Eğlence 
modern bir semtti. Okur yazar, kalbur üstü insanlar otururdu. 12 
Eylül öncesi sol-sağ  çatışmalarının liselere indiği dönemde oku-
du Hanife, Etlik Lisesi’nde. Sol sempatizanı idi ama aktif değildi.

Etlik Lisesi iyi eğitim veren bir okuldu. Gazi Üniversitesi Gazete-
ciliği kazandı. Tıpkı aynı lisede okuduğu Ahmet Nuri Kocabaş, 
İsmet Demirdöğen, İsmail Zeki Dükel gibi.

O arkadaşları ile zaten ‘meslektaş’ olarak da yolları sık sık 
kesişti.

Akdeniz ülkelerinde büro faaliyeti gösteren AKAJANS’ta 1983-
84 yılında başladı profesyonel gazeteciliğe..

Yaşar Güngör’ün Genel Yayın Müdürlüğü’nde ve Şefik Kah-
ramankaptan’ın yönetiminde, Nurhan Yönezer, Salih Güney, 
Metin Işık, Ahmet Nuri Kocabaş, Emin Pazarcı, Ekel Türkoğ-
lu, Nilgün Şengerze, Murat Çakmak’tan oluşan bir kadro ile 
birlikte çalışmaya başladı.  Dürdane Kocaoğlu (Kırçuval), Nuray 

Babacan (Ergan), Ahmet Hamdi Takan, Fatih Ertürk de sonra-
dan kadroya dahil oldu.

Kemal Ilıcak ve Uğur Reyhan’ın maddi manevi himayesindeki 
Yankı Dergisi Mehmet Ali Kışlalı sahipliğinde  Akajans destekli 
yayınlanıyordu. Kadroda  Can Dündar, Emin Koç gibi gazeteci-
ler vardı. Daha sonra da Yasemin Taşkın, Ayla Ganioğlu, Nedim 
Tekin, Taha Akyol, Süleyman Hilmi Bengi gibi isimler Yankı’ya 
emek verdi.  Akajans kadrosunda Yankı’ya da katkıda bulunup, 
haber yazmaya başladı.

Sakindi. Ama kızınca tam kızar, hemen küserdi..

Yardımı severdi. Gençlerle ilgilenmeyi de. Ahmet Hamdi Takan 
staja gelmişti. Kolej mezunuydu. Uzun boyluydu. Stajı bitirip 
gitmek istiyordu. Profesyonel basketçi olacaktı. Hanife Ahmet’i 
gazeteci olmaya ikna etti. Ahmet Hamdi Takan daha sonra 
NTV, TGRT, STAR TV’de yıllarca haber müdürlüğü, TBMM 
muhabirliği  yaptı.

O yıllarda ‘çadır tatili’ ile tanıştı. Her anlamda özgürlüğü dibine 
kadar yaşıyordu. Kaş tatilleri hayatı boyunca onun hep vazge-
çemediği tutkusu, özgürlüğü oldu. Kaş hayranıydı.

1986-87’li yıllarda ekonomi gazetesi Dünya’ya geçti. Taylan 
Erten temsilciydi. Türkiye’nin en iyi ekonomi gazetesi ve 
kadrosuydu Dünya. Erdal Sağlam ve Levent Akbay vardı. 
Oya Berberoğlu, Meliha Okur, Perin Pigey, Nurhan Yönezer ile 
‘amazonlar’ olarak ekonomi bürokrasisi ve ekonomi dünyasının 
haber derinliklerine daldı. 

Dünya, Hanife’nin ekonomi dünyasında uzmanlaştığı ve mesle-
ğe demir attığı yer oldu.

1993 yılında Murat Birsel Sabah Ankara temsilcisi oldu. 
Ayşegül Akın, Oya Berberoğlu ve Metin Işık, Hanife’yi birlikte 
çalışmaya ikna etti. Ama Hürriyet ile rekabet ve hareketli hatta 
gergin ortamdan sıkılan Hanife izin istedi. Murat Birsel’in ısrar-
larına rağmen ayrıldı.

HANİFE ŞENYÜZ
ARAMIZDAN AYRILDI

TÜRKİYE’DE ‘KAMU EKONOMİSİ’Nİ EN 
İYİ BİLEN GAZETECİLERDEN BİRİSİ.

VE DE KAMU BÜROKRASİSİNİ. 

HEM ‘KÖYLÜ’ HEM ‘ŞEHİRLİ’

HEM ANADOLULU, HEM DE AVRUPALI

NASIL MI?
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O Ankara’da bulunan hemen her gazetecinin gitmek istediği iki 
gazeteden birisinde çalışmayı reddetmişti.

Ve Şefik Kahramankaptan ile uzun süren Ekonomist  Dergisi  
yılları…

Ve de Hanife’nin ‘ustalık dönemini’ geçirdiği can dostlar 
edindiği Radikal. 1996 Ekim ayında Mehmet Yılmaz Radikal’i 
çıkarmaya karar vermişti. İsmet Berkan Ankara Temsilcisiydi. 
Celal Başlangıç ve Yurdagül Erkoca  Ankara koordinatörüydü. 
Ankara bürosunu ‘sevilen ve sayılan’ isimlerden Cumhuriyet 
Ankara Haber Müdürü İsmail Hakkı Erdem kurdu. Metin Işık 
aracılığı ile Hakkı Erdem Hanife’ye ‘aramıza katıl’ çağrısında 
bulundu. İş hayatında 
gerginlik istemeyen 
Hanife çok tereddütlüydü. 
Ama korktuğu olmadı. 
Radikal’de mesleki anlam-
da kendisini buldu. Özel 
hayatında da.

Hanife Şenyüz Radikal’de 
hayatı her anlamda 
yaşadı. Sevinci de, acıyı 
da. Açık sözlüydü. En 
önemli kararlarını da bu 
büroda aldı. Hakkı Erdem,  
Osman Aydoğan, Ergun 
Aksoy’u Cumhuriyetten  
transfer etti. Deniz Zeyrek, 
Hilal Köylü, Ayfer Sela-
moğlu, Tarık Işık mesleğe 
Radikal’de başladı diye-
biliriz. Tercüman, Akşam 
ve Evrensel’de de çalışan  
Yurdagül Şimşek de  ekibe 
katıldı. Hanife de bu ekibin 
yıllarca değişmezi oldu. 
Deniz Zeyrek’in deyimi ile 
‘meslek büyüğü sıfatıyla 
ablalığı sevmedi, ama 
sessizce arkadaşlarına hep 
ablalık etti’.

Büroda 'sert mizaçlı ama 
yumuşak kalpli' olarak 
tanınırdı. Arasının kötü 
olduğu arkadaş yoktu. Sözünü esirgemeyen takımındandı.. 
Sabah haber toplantılarına kolektif  katkısı en çok olan isimdi 
diyebiliriz.

Ekonomi muhabiri olsa da siyasetten, eğitime, sağlıktan maga-
zine birçok alandaki gelişmelere imza attı. Ekonomi Muhabirleri 
Derneği’nin Ankara'da kurulmasına öncülük eden isimlerdendi.

28 Şubat sürecinde  yazdığı 'En kritik kaset' başlıklı haberi ile o 
döneme damgasını vururken; bu haber 1998 yılında kendisine 
Çağdaş Gazeteciler Derneği  haber ödülünü de getirdi.  Bir de 
bordrosunu inceleyip maaşından kesilen vergilerle ilgili yazdığı  
'soyuldum' haberi vardı ki yıllar geçtikten sonra bile Radikalli 
yıllarını anlatırken, bu haberden söz etmeden geçemezdi.  Eko-
nomi alanında çalışan herkes gibi o da İstanbul ekonomi servisi 
ile doğrudan bağlantı kurar, yazılacak haberleri istişare ederdi. 
Öyle ki yıllarca her sabah  gündem toplantısı sonrası çalışma 
arkadaşları  İstanbul Ekonomi Müdürleri’nden Ruhi Sanyer'e 
'Alo Ruhi Bey…"  diyen sesini duydu.

Ve yıllar geçti. Önce Mehmet Taygan’ı kaybetti Radikal  büro. 
Sonra Hakkı Erdem’i ve Behsat Miser’i. Hanife’nin daha önce 

tanıdığı İsmet Demirdöğen, Murat Yetkin ve Bilal Çetin ile ha-
ber müdürü ve temsilcisi olarak  yolları burada bir daha kesişti.  

Hanife özel hayatı ile ilgili önemli kararları da bu dönemde aldı. 
Kayseri’de yaşayan ablasını da İstanbul’da yaşayan ablası Ha-
cer’i, ‘Temel Reis’ dediği eniştesi Temel Piltanoğlu’nu da çok 
seviyordu. Abilerini de. Ama en çok Sabiha’yı..

Aynı eve taşındılar.

Tam bir kadın ve kardeş dayanışması içindeydiler. Can yoldaşı 
‘Sabiş’i ve oğlu Alihan’ı yani ‘Aliş’i ve kızı Ceren’i hayatının 
merkezine yerleştirdi.

Sabiha ile yıllarca aynı evi 
paylaştı. Sonradan milletvekili 
de olan Hacer’in kızı Özlem 
de aynı evde okudu. Alihan ve 
Ceren’i çocukları yerine koydu. 
Bu arada annesi Gülbeyan Ha-
nımı da kaybetti.  Alihan avukat 
oldu. Biyalog olan Ceren de  
evlendi. Bu arada Hanife sağlık 
sorunları yaşamaya başladı. 
MS hastası olmuştu. 

Hanife kolay ağlamazdı. Ama 
Ceren’in oğlu Egehan doğunca 
sevinçten çok ağladı. Ege-
han’ın ve yeğenlerinin kendi-
sine ‘tete’ demesini istiyordu. 
Tete Selanik göçmenlerinde 
‘teyze’ demekti.. O da kendi-
sine tete denilmesinden çok 
mutlu oluyordu.

Sağlığına dikkat ediyordu. Ama 
sigara da içiyordu. Hastalığı 
ile yıllarca barışık yaşadı.2007 
yılında Radikal’den ayrıldı. 
Taraf’a geçti. 2008 yılında da  
gazetecilik mesleğinde pek 
görülmeyen   bir karar aldı. 
Mesleği bıraktığını açıkladı. 

2004 yılında yeğeni Emel ve 
Ablası Hacer’in O'nun için 
İstanbul'da teknede düzenle-
diği doğum günü partisinde 

çok mutluydu.. Oya Berberoğlu başta olmak üzere İstanbul'da 
yaşayan pek çok arkadaşını bir arada görmekten de çok mutlu 
olmuştu.

Çubuk Akyurt’ta tek mülkü olan kooperatif evine yerleşti. 
Konuklarını ağırladı.

Ankara’da bunalan birçok gazeteci Akyurt’taki evin ‘yatılı’ veya 
‘günlük’ misafiri oldu.

Ve Hanife akciğer kanseri oldu. Hayatının büyük bir bölümünü 
birlikte geçirdiği Sabiş’ine yerleşti. Yeğenleri ve ailesi O’na 
çocuk gibi adeta ‘pamuklara sararak’ baktı.

O da birkaç dostu hariç sevdikleri ile tek tek ‘vedalaşarak’ 
aramızdan ayrıldı.

Hanife ölüme çok hazırlıklı, dimdik  gitti…

Ailesi ve dostları onun yokluğuna hazır mıydı?

Tabii ki hayır…

Çok erken oldu be Hanife…

AHMET KIVANÇ

Hanife ile ilk ne zaman tanıştığımı hatırlamıyorum. 1992-
94 arasında Dünya Gazetesi’nde birlikte çalıştık. Daha 
sonra ayrılan yollarımız tekrar 2003-2008 yıllarında Radikal 
Gazetesi’nde kesişti. Ama, meslek yaşamım boyunca hep 
hayatımın içinde yer aldı.

Deniz Zeyrek’in çok güzel anlattığı gibi Hanife meslekte 
pek çok meslektaşımızın rol modeli oldu. Gerek özel, gerek 
meslek hayatında Hanife hep düşündüğünü dobra dobra 
söyledi. Hiç kimsenin arkasından, yüzüne söyleyemeyeceği 
şeyi konuşmadı.

Basın toplantılarında Hanife soru soracağı zaman, gazeteci-
sinden bürokratına kadar salondaki herkes susardı. Çoğun-
lukla da haber başlığı Hanife’nin sorularından çıkardı.

Sıradan bir basın toplantısına giderken bile önceden titiz bir 
şekilde hazırlık yapardı. Soruları dolambaçsız olurdu. Karşı-
sındakine kaçamak cevap verme fırsatı bırakmazdı.

Belki de hayata talihsiz başlangıcının verdiği korunma 
güdüsüyle, dışarıya verdiği sert görüntünün arkasında naif 
bir kişiliği vardı.

Hümanistti.

Babasını nasıl kaybettiğini en yakın arkadaşları bile, İsmet 
Berkan’a gönderdiği mektupla öğrendi. O mektubu ile de 
aslında insanlık dersi verdi.

BİZDEN HABERLER
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TAYLAN ERTEN

Sanırım 1980’li yılların ikinci yarısı veya 90’ların başında bir 
zaman dilimindeydik.  Dünya gazetesinin Ankara  temsil-
cisiydim.  Ekonomide “kalem koşturacak” sıkı bir muhabir 
arıyor olmalıydık ki,  Hanife ile yollarımız kesişti.

O vakte kadar Hanife ile tanışıklığım  meslek ortamında 
bildik bir meslektaşın ötesinde değildi. Akdeniz Haber 
Ajansı’nda çalışıyordu;  “iyi” bir muhabir olduğunu duyu-
yordum.

O mu başvurmuştu, biz mi davet etmiştik, hatırlamıyorum. 
Önemli değil!

Önemli olan, Dünya’nın Karanfil Sokağı 42 numarada 
bulunan eski bir Ankara apartmanındaki bürosunda ilk 
ve son “iş” görüşmemizde “işi bağlamış” olmamızdı.  
Kendine güveni, açık sözlülüğü,  sıcak kişiliğiyle meslek 
frekanslarımızın tuttuğunu hissetmiştim.Tamamdı, birlikte 
çalışacaktık. Aramıza katıldı ve başladık.

Ekonominin hızla değişen iç ve dış gündemi yoğun-
du.  Gazete doymak bilmez bir iştahla haber istiyordu. 
Patronumuz Nezih Demirkent’ti. Gazetenin haber açlığını 
“sayısal” olarak doyurmak yetmezdi. Haber nitelikli ve 
kaliteli olacaktı.

Hanife, temposunu hiçbir zaman düşürmediği mesleki 
nitelik ve kalitesini, izleme alanına giren bütün haberlere, 
asla unutmadığım bir titizlik ve yetkinlikle yansıttı. Fikri 
takipçiliği,  ayrıntılara önem veren habercilik anlayışı, temiz 
ve duru haber diliyle Dünya’ya emek ve değer kattı.

O,  hayatım boyunca yüreğimin bir yerinde saklayacağım 
meslektaş dostlarım arasındaki müstesna yerini  her za-
man koruyacak  Hanife değil,“Hanif” kardeşimdi. Toprağa 
verirken, çok eksildiğimi hissettim. Anısı önünde sevgi ve 
saygıyla eğiliyorum.

NURHAN YÖNEZER

Azaldım!

Okulda beraberdik

Akajans’ta staja aynı gün başladık

Dünya Gazetesi’nde, Hürriyet Dergi Grubu’nda beraberdik

Beraber büyüdük, beraber yaşlandık

Çok severdim O’nu güldürmeyi… Kısa ama ‘çok güzel’  gülüşü 
hep daha çok konuşmaya iterdi beni…

Sert tarafını da severdim… Kavgalarımızı da…

Gazeteciliği ile beraber galiba en çok O’na güvenmeyi sevdim

Namuslu bir insana güvenmenin tadı hiçbir şeyde yoktu çünkü…

Şimdi daha ‘az’ım sanki!
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NESRİN HOCAOĞLU

Arkadaşımdı. Bir-iki paragrafta ne anlatabilirim bilmiyorum. 
O kadar çok anı var ki… Dünya gazetesinin Ankara bürosunu 
hatırlıyorum. Haber peşinde koşturmalarımızı. Öğle yemekleri-
mizi. Mavralarımızı.

Plan Bütçe Komisyonu’ndaki bitmez tükenmez sıkıcı toplantıla-
rı… Gecenin bir yarısı haber toplama telaşımızı.

Foça’ya Nazan Abla ve Özden Abi’yi ziyarete gidişimizi. Keyif 
olsun diye trenle. Vagon restorana kurulup bütün bir gece içip, 
sohbet edişimizi. Arkasına eklediğimiz kısa tatili. Gazeteden sü-
rekli aranmasını, benim sinir olmamı, onun bunu gayet normal 
karşılanmasını…

Karadeniz yaylalarına seyahatimizi. Onun Foroz oynama keyfini.

Sonra Akyurt günlerini…Bir kış günü kar nedeniyle havalan-
mayan uçağı, Esenboğa’dan Erzincan yerine Akyurt’a gidişi-
mizi, bir grup gazeteciyi soba başında ağırlamasını…Ya da bir 
ağacın gölgesindeki dingin yaz günü sohbetlerini…

Arkadaşımdı. Tek bir şey söylemem gerekse, “dürüsttü” derim. 
Sevdiklerine de kendine de ihanet etmedi. 

Geriye dönüp baktığımda gülen tüm o fotoğraflarına karşın 
bendeki gölgesi yukarıdaki fotoğraftaki gibi incecik bir hüzün. 

HATİCE AYDOĞDU

Ekonomik krizlerin en yoğun yaşandığı dönemler de dahil 
olmak üzere eğilip bükülmeden, taviz vermeden gazeteci-
lik yaptı. Bu alandan çekildiğinde kendine yeni bir yaşam 
kurdu. Ankara’nın yakınlarındaki evinin bahçesine onlarca 
ağaç dikti, büyüttü; meyvelerini dostları ve arkadaşları ile 
paylaştı. Şimdi o ağaçlardan biri –ceviz ağacı– gölgesi ol-
sun! Onun gölgesinde İnkalar’ın dediği gibi ”iyi dinlensin”. 
Çok yorulmuştu. O gittikten sonra gösterilen özen ve ilgi 
keşke yaşarken –hem de çok ihtiyacı olduğu zamanlarda– 
gösterilseydi.
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ÇİĞDEM TOKER

Hanife benim için önce “Acem Kızı”dır. Arkadaşlığımız daha eskiye 
dayansa da zihnimdeki miladı budur. 

90’ların başı. Dikmen’de bir öğleden sonra; çaylı-kısırlı bir ev 
gezmesi. Muhtemeldir ki, gitarla gitmişim. Çalıp söylemişiz; eski 
EMD tayfasının “kızlar”ı olarak. Sonra hafiften kısık sesiyle Hanife, 
“Çırpınırdı şan ovaya çıkınca” diye başlamış. Neşet Ertaş’ın ün-
lendirdiği türkü, Hanife’nin sesinden ciğerimize işlemiş. “Öğretir 
misin bana bunu?” demişim. Hanife ikiletmemiş...O gün bugün, 
türkünün adı Hanife olmuş.  

Dünya gazetesinde bir akşam buluşması. Kimbilir ne için bir araya 
gelmişiz. Nurhan, Nesrin, Hatice, Aytül...Yine “kızlar” anlayaca-
ğınız; bu kez çok neşeliyiz. Vaya Con Dios’un o sıra ortalığı kasıp 
kavuran “Neh Nah Nah”  parçası dönüyor kasetçalarda. Hanife 
elinde rakı bardağı, mütebessim.  

Maliye’nin toplantı salonu, makam katı, onun hepimizin aklındaki 
soruyu, hepimizden önce soruşu, Meclis Plan Bütçe Komisyo-
nu’nun henüz sigara içilebilirkenki dumanlı koridorları, bulmaca 
gibi hazırlanmış, kanun numaralarıyla atıf yapıla yapıla “bomba”sı 
gizlenmiş ekonomi-vergi yasalarını deşifre çabalarımız, bulunca 
aynı anda gözlerimizin parlayışı, birbirimize anlatıp emin olma ha-
linin hazzı, koşa koşa bürolarımıza gidişimiz, Yedigöller’de piknik, 
Prag’ın yokuşlu sokakları, Akyurt’taki mangal başı. Elleriyle dikip 
yetiştirdiği biberleri gururla paylaşması. 

Dosttu, dürüsttü, yalındı. 

Hanidir unuttuğumuz, adeta çocuksu bir naifliğe özgü bir durum-
muş gibi andığımız;  her sabah yeni bir barbarlığa uyandığımız bu 
karanlık çağda, giderek nasıl da kıymetli bir haslet olduğunu kavra-
dığımız bir “şey”di Hanife: İyi kalpliydi. Ki, iyi kalp, bütün meslekler 
gibi iyi gazeteciliğin de önündedir. 

Bilen bilir zira; kainatın en iyi haberidir; gidenin “iyi” anılması.

HABER HIRSIZLARI… KİM

HANİFE  ŞENYÜZ  İLE EMİNE ÇAL

Kitap hırsızlığı sempatiyle karşılanır da haber hırsızlığı da 
karşılanır mı bilmem?  Bence karşılanır yahu…

Hanife’yle benimki de işte bi haber hırsızlığı!

Yıl 1993 (Yanlış hatırlamıyorsam). Yer Devlet Planlama Teşki-
latı  (DPT) … Yani o zamanki adıyla Yeni Başbakanlık Binası. 
Şimdilerde adı Kalkınma Bakanlığı oldu. Mevsim ise Son-
bahar… Aylardan Eylül veya Ekim… 
O yılki bütçenin bağlandığı Yüksek 
Planlama Kurulu (YPK) toplantısını takip 
ediyorduk.

Toplantı bitip de dağıldığında, kapı-
da bekleyen gazeteciler, bakanların, 
bürokratların peşine takıldık ama bize 
zırnık koklatmadılar. Çaresiz, Hanife’yle ben DPT binasının 
içine daldık.  DPT Genel Sekreteri Yavuz Süngü’nün odasına 
gittik. Yavuz Bey’e ne sorduysak hepsini “Bilmiyorum” diye 
yanıtladı. O da belli oldu ki bize zırnık koklatmayacaktı!

İşte tam ümidi kesmişken bir müstahdem kucağı kitap dolu 
vaziyette, Yavuz Bey’in odasına girdi ve kucağındaki kitap-
çıkları sehpanın üstüne bıraktı. Çaktırmadan bir göz attım ki; 
ne göreyim? YPK toplantısında dağıtılan ve tüm ekonomik 
verilerin yer aldığı kitapçık. Kitapçık deyip de geçmeyelim 
yani  en az 100 sayfa ve bütün ekonomik veriler orada!

O ara Yavuz Bey, gelen bir telefon üzerine odasından dışarı 
çıktı. Yavuz Bey çıkar çıkmaz birer tane kitapçığı çaldık. 
Hanife beline soktu, ben de çantama attım. Yavuz Bey, 
biraz sonra odaya geldiğinde, müstahdemi yeniden çağırıp, 
elindeki kağıdı uzattı, “ kitapları bu isimlere dağıt” talimatını 
verdi. “20 taneydi değil mi” diye sordu. Müstahdem “evet” 
dedi. “Sen gene de bi say”” dediğinde biz de ipler koptu.  
Sayıldı ve müstahdem, “ 18 tane” dedi, “ ama ben 20 tane 
getirmiştim.” Yavuz Bey’in gözleri anında bize döndü. Ve  
yekten sordu; “kızlar siz mi aldınız?”

Hemen atılıp,  ‘’Ay aşk olsun Yavuz Bey, 
nasıl izinsiz alabiliriz böyle bir şeyi” dedim. 
“Getirirken yanlış saymış olabilirsiniz!” 
Ama Yavuz Bey’in bakışları tüm ağırlığıyla 
üzerimizdeydi. Bir daha saydılar, yok 18 
çıkıyordu! Sonunda ben, ”isterseniz bizi 
arayın“ deyip çantamı önüne koydum.  Bir 

yandan da ya bakarsa diye ödüm patlıyordu. Ama Yavuz Bey, 
nezaketini bozmadı. Çantaya bakmadı. Hanife sağlamdaydı 
çünkü o beline sıkıştırmıştı. Sonunda aranmaktan kurtulup, 
odadan çıktığımızda bu vartayı nasıl atlattığımıza inanamıyor-
duk. Binayı heyecan içinde terk ettik.

Sonra,Hanife’yle ‘’Centilmenlik Anlaşması’’ yaptık. Çünkü 
onun gazetesi artık basıldığı için o gece haber yapmadık. 
Kutsal Kitapçıktan haberleri ertesi güne sakladık. Ancaaak… 
Yavuz Bey (Süngü) bence, bizim kitapçıklarımızı çaldığımızı 
çok iyi biliyordu ama bizi mahcup etmemek için bilmezlikten 
gelmişti.

ZAMANSIZ KAYBETTIĞIMIZ SEVGILI AR-
KADAŞIM HANIFE’YLE TANIŞIKLIĞIMIZ 
1985’LERE KADAR UZANIR. ÇOK GÜZEL 
GÜNLERIMIZ, ANILARIMIZ OLMUŞTUR.  
KENDISINI SEVGIYLE YAD EDIYORUM.
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Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan, Ekonomi Muhabirleri Derne-
ği’ndeki (EMD) sohbette gazetecilerin sorularını yanıtladı. Lütfi 
Elvan, dünyanın ve Türkiye’nin çok önemli bir süreçten geçtiği-
ni söyledi. Bu süreçte dünyaya bakıldığında hızlı bir değişim ve 
dönüşümün yaşandığını ifade eden Elvan, şunları kaydetti:

“Reform yapan ülkelerin büyüme performansının daha yüksek, 
üretim ve istihdam alanında daha başarılı olduğunu görüyo-
ruz. Reform konusunda daha ağır davranan ülkelerin ise daha 
düşük büyüme performansları gösterdiğini görüyoruz. Genel 
olarak dünyaya baktığımızda 2008 yılına kadar yüksek 
büyüme performansı izlenildiğini görüyoruz. Ondan 
sonra dünya ekonomisinde daralma başladı. 2002-
2008 ile bugünü kıyasladığımızda büyümede yarı yarı-
ya bir düşüş var. Aşağı yukarı yüzde 9-10 arasında bir 
büyüme performansı gösteren ülkelerin performans-
larının yüzde 4 civarına düştüğünü görüyoruz. Diğer 
taraftan yüzde 3 bandında büyüyen gelişmiş ülkelerin 
büyüme performanslarının 2’ye düştüğünü görüyoruz.

Türkiye’ye gelince biz özellikle 2002-2008’de önemli 
reformlar gerçekleştirdik. Dünya ticaret hacminin ge-
nişlemesi, dünya ekonomisindeki genişleme ve kamu 
niteliğinde olan hususların üzerine gidilmesi gerçekten 
Türkiye ekonomisinde de yüksek bir büyüme per-
formansının oluşmasını destekledi. Dünya ekonomi-
siyle birlikte Türkiye’nin büyümesinde de bir miktar 
küçülme oldu. 2015 yılında muhtemelen 4’ün biraz 
altında büyüme gerçekleşecek. Büyüme performansını 
2016 yılında biraz daha yukarıya çekeceğiz. Bizim yeni 
dönemde temel hedeflerimizden bir tanesi, potansiyel 
büyümemizi daha da artırmak. Rekabet gücümüzü 
daha da yukarılara çekmek, özellikle sıkıntı yaşadığımız 
yapısal alanlara yoğunlaşmak ve bu alanlarda reform-
larımızı gerçekleştirmek hedeflerimiz arasında.”

Genç istihdam noktasında Türkiye’nin başarılı bir 
performans sergilediğini vurgulayan Elvan, özetle şu 
ifadeleri de kullandı:

“Genç istihdam artışı olduğunu görüyoruz. Gençlere 
uygulayacağımız programlarla genç istihdamında daha 
fazla artış söz konusu olacak. Kadın istihdamında yine 
sorunlarımız var.  Her ne kadar kadınların işgücüne 

katılım oranında ciddi artışlar söz konusu olsa da Türkiye’yi 
gelişmiş ülkelerle kıyasladığımızda işgücüne katılım oranının 
Türkiye’de gelişmiş ülkelere göre daha düşük olmasının sebebi, 
kadınların işgücüne katılım oranından kaynaklanır. Aşağı yukarı 
bizde kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 30 civarında 
seyretmektedir. Halen kadınların işgücüne katılım oranları çok 
düşük. Aşağı yukarı Avrupa’daki ülkelerin yarısı diyebilirim.  
2014 yılında işgücüne katılım oranı yüzde 55’e kadar yükselmiş 
durumda. Ama hala AB’de oldukça altında. Dolayısıyla istih-
dam alanında da yapılması gereken çalışmalar var.”

BAŞBAKAN YARDIMCISI ELVAN 
EMD’NİN KONUĞU OLDU

BİZDEN HABERLER
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Ekonomi Muhabirle-
ri Derneği (EMD) Başkanı Turgay Türker ve üyeleri ile derneğin 
merkezinde, kahvaltılı sohbet toplantısında bir araya geldi. 

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Işık, Patent Borsası ile ilgili 
2 adımlık çalışmaları olduğunun altını çizerek, bunlardan ilkini 
gerçekleştirdiklerini, elektronik ortamda patent alıcısını ve 
satıcısını bir araya getiren bir portalı (teknolojitransferi.gov.tr) 
hayata geçirdiklerini bildirdi.

Işık, bunu Borsa İstanbul'da bir pa-
tent borsası oluşturulabilmesi için 
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile 
Türk Patent Enstitüsü'nün çalışma 
sürdürdüğünü dile getirerek, "Tür-
kiye'nin patent sayısını hızla art-
ması gerekiyor ki borsa bir derinlik 
kazanabilsin. Bundan sonra bu 
derinliği kazanması için çalışmaları 
hep birlikte yürüteceğiz. Bundan 
sonraki adım Borsa İstanbul'da 
patent alanın ve satanın borsa 
mantığıyla bir araya gelmesi, 
patentin alınıp satılması, aynı hisse 
senedinin alınıp satılması gibi. 
Şimdi onu hayata geçireceğiz. 
Borsanın derinlik kazanabilmesi 
için de özel sektörün daha fazla 
AR-GE'ye odaklanması gerekiyor" 
diye konuştu. 

Patentin öneminin anlaşılmasına 
yönelik bazı çalışmalar yürüttüklerinin altını çizen Bakan Işık, 
"Hedefimiz TÜBİTAK'ın yeniden yapılandırılıp özel sektörün 
AR-GE'den daha fazla pay alması ve devletin kendi ihtiyaç duy-
duğu AR-GE'nin bir kısmını dahi özel sektöre yaptırabilmesi" 
değerlendirmesinde bulundu. 

Bakan Işık, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’ndeki yatı-
rımlara ilişkin bir soru üzerine de, bölgenin Türkiye'nin en fazla 
yatırım potansiyeli taşıyan bölgesi olduğunu belirtti. 

"Terör olayları olmasaydı en fazla yatırımın yapıldığı bölge, 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi olacaktı" diyen Işık, 
şöyle devam etti: "Şanlıurfa'daki yatırım iştahına bakın, biz Şan-
lıurfa'ya sürekli OSB kuruyoruz, buradaki OSB'leri büyütüyoruz. 
Buna rağmen kimse Diyarbakır'da, Şırnak'ta yatırım yapmak is-
temiyor. Bunun tek bir sebebi var. Terörün oradaki özellikle böl-

ge halkına uyguladığı baskı. Can 
güvenliği endişesinin olduğu bir 
yerde hangi teşviği verirseniz verin 
işe yaramaz. Dolayısıyla inşallah 
terörle çok kararlı ve çok güçlü bir 
koordinasyonla yapılan mücadele 
bölgenin önünü açacak. Kim ne 
derse desin, 23 Temmuz'da Suruç 
hadisesini bahane ederek, 2 poli-
simizi yatağında haince şehit eden 
teröristler arkasından Adıyaman'da 
bir askerimizi şehit eden teröristler 
Çözüm Süreci'ni bitirince ondan 
sonra başlayan mücadele çok 
ciddi bir mücadele. Bu mücadeleyi 
sonuna kadar sürdüreceğiz ve o 
bölgeyi tamamen teröristlerden te-
mizleyeceğiz. En önemli güvence-
miz bölge halkının bunlara hiç bir 
şekilde itibar etmemesi. Bu sorun 
çözüldükten sonra en hızlı büyüye-
cek bölgelerimizin başında Güney-

doğu geliyor. Bölgede yatırımlarda durma ve hatta gerileme 
var ama bunun kalıcı olmayacağını düşünüyoruz. Biz hükümet 
olarak o bölgenin gelişmesi için kalkınması için hassasiyetimizi 
de ilgimizi de göstereceğiz. Ama herkes şunu bilmeli ki terörle 
yatırım bir anda olmuyor”.

BAKAN IŞIK
EMD ÜYELERİ BULUŞTU
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Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, Ekonomi Muhabirleri 
Derneği’ndeki sohbette gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını 
yanıtladı.  Gümrük Bakanlığı olarak tüm gümrük işlerinin elektronik 
ortama taşınması noktasında talimatlar verdiklerini belirten Bakan 
Tüfenkçi,  “Artık insanlarımızın tek bir müracaatla tüm işlemlerini 
elektronik ortamda yaparak sonlandırmasını istedik. Biz Bakanlıkta-
ki makamda oturduğumuzda Habur’dan, Kapıkule’den ya da Gür-
bulak’tan giren bir tırın hangi işlemlere tabi tutulduğunu, şu anda 
nerede olduğunu ve bu işlem sürelerini belli standartlara taşımak 
gibi bir hedef koyduk. İnşallah bunu 1 sene içerisinde gerçekleş-
tireceğiz. 2 sene içerisinde de ihracatçımız da ithalatçımız da ithal 
ettiği ürünün hangi gümrükte nerede, ne işlem yapıldığını oturmuş 
olduğu ofisten izleyebilecek konuma gelecek. Bundaki hedefimiz 
şu: Biz Türkiye’nin ihracatını artırmak istiyorsak, biz Türkiye’de üre-
tilen malların küresel piyasalarda rekabet edilebilir konuma gelme-
sini istiyorsak, hem gümrükleme işlemlerindeki maliyeti azaltacağız 
hem de hızı artıracağız. Çünkü artık uluslararası piyasalarda maliyet 
kadar teslim süreleri de çok önem arz ediyor. Eğer siz taahhüt 
ettiğiniz malı zamanında uluslararası piyasada teslim edemezsiniz 
bir daha o üründe sipariş alma şansınız azalır” diye konuştu.

Bakan Tüfenkçi, Türkiye’nin Çin’e karşı avantajının Avrupa piyasala-
rına daha yakın olmasından kaynaklandığını da ifade etti. Güm-
rüklerde bu geçiş işlemini yavaşlatan değil hızlandıran bir konuma 
geçmek istediklerini vurgulayan Tüfenkçi şöyle dedi:

“Tabi gümrük denilince sadece ihracattaki hız yetmiyor. Biz 
gelişmekte olan ülkeler olarak daha çok İthalatımız daha çok yarı 
mamul mallar. Biz o yarı mamul malları alıp işleyip tekrar yurtdışına 
ihraç ettiğimiz için ithalatın da hızlı bir şekilde gümrüklerden geç-
mesi lazım. Uluslararası piyasaya hızlı ulaştırmak için ithalatımızda-
ki süreleri de kısaltmak istiyoruz. Bunu yaparken de hiçbir zamand 
a biz ülkenin gümrüklerinin yol geçen hanı olmasını istemiyoruz. 
Güvenliğin de en üst düzeyde olmasını istiyoruz. Bununla ilgili 
denetimlerimizi de insanlarımızı rahatsız etmeyecek boyutta daha 
çok yine en son teknolojileri kullanarak yapmak istiyoruz. En son 
teknolojinin satın alınması gümrüklerimize konulması noktasında 
da geçmiş dönemde de ciddi çalışmalar vardı. İnşallah bu dönem-
de de daha ileri teknolojiyi gümrüklerimize taşıyacağız. Çünkü biz 
gümrüklerimizi dünyanın en iyi gümrüklerinden biri haline getir-
mek istiyoruz. Hedeflerimizden biri de bu.”

BÜLENT TÜFENKÇİ 
EMD ÜYELERİNİN 
SORULARINI YANITLADI
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, 
Ekonomi Muhabirleri Derneği’ndeki sohbette üyelerle  
bir araya geldi. Soylu, yaklaşık 14 yıldır Türkiye’de içinde 
bulundukları çalışma hayatı, sosyal güvenlik sistemi ve 
istihdam politikaları konusunda farklı bir yaklaşımın söz 
konusu olduğunu söyleyen Bakan Soylu, “Türkiye’nin tüm 
meselelerine hem değişik bir bakış hem de bir taraftan 
ekonomik ve sosyal meselelerimize yeni bir yaklaşım 
ortaya koyan bir yaklaşımı 14 yıldır görüyoruz. Bu hem 
çalışma hayatımızın etkilendiği hem de sosyal güvenliği-
mizin etkilendiği bir alan oluşturmaktadır. 2008 ekonomik 
krizi dünyada özellikle de bu alanda farklı yaklaşımlara da 
sebebiyet verdi.  Görüyoruz ki 2008’den sonra gerek gelişmiş 
ülkeler, gerekse gelişmekte olan ülkelerde ciddi problemler 
yaşandı. Bu ciddi problemlere hala tedbir almaya çalışan, 
halan bunların sonuçlarını mümkün olduğunca azaltmaya ve 
minimuma indirmeye çalışan bir çabayı da hem gelişmiş hem 
de gelişmekte olan ülkelerde görüyoruz” diye konuştu.

2007 ile 2014 arasında Türkiye istihdamının 5 milyon artırıldı-
ğının altını çizen Soylu, “Türkiye 2002’den itibaren sanki 2008 
krizini önceden keşfetmişçesine ciddi adımlar attı. Biz bunu 
yine sonuçtan görüyoruz. Biz bunu dünyada tam olarak gö-
remeseydik, belki d bu yorumları yapamazdık. Türkiye krizlere 
karşı 2002’den itibaren çok iyi adımlar attı. Sürdürülebilirliği 
olmayan şeyler gerçekleştirmedi” dedi.

Bakan Soylu, yaşlılık sorununun dünyanın temel bir endişesi 
haline geldiğini de belirtti. Soylu, “Bir taraftan yaşlanmanın 
sosyal güvenliğe getireceği yükler, diğer taraftan yaşlanan nesli 
yaşlanan nesli tam anlamıyla çalışma hayatının içerisine soka-
bilmek, diğer taraftan tüm bunlarla birlikte ülkelerin üretimlerini 
ve büyümelerini sağlayabilme süreçleri. Böyle bir havuzda var. 
Bu havuzu da dünya gözetiyor” dedi.

Bir diğer sorunun da “göç” ile ortaya çıktığını vurgulayan 
Bakan Soylu, “Göç hem çalışma hayatını hem de istihdam 
politikalarını önemli şekilde etkiliyor. Hem kontrol edilebilir göç 
hem de kitlesel göç. Yani bir istihdam ve özelikle talebe dayalı 
göçler var. Daha iyi hayat yaşayabilmek gibi. Bazen ülkelerin 
talep ettiği göçler de oluyor. Bizim yaşadığımız kitlesel göçler 
de var. Bunlar kendi sınırlarının dışından gelen göçler.  Tüm 
bunlar çalışma hayatındaki tedbirlerin anlık değil sürdürülebilir 
olmasını gerektirir. Türkiye 14 yıldır istihdam politikalarında bu 
gerçeği göz ardı etmeden bir politika ortaya koymuştur.

Şu da önemlidir: Bundan sonra atacağımız adımlar. Tırnak için-
de değerlendirilmesi gereken cümle budur. Evet, Avrupa’dan 

nüfus yaş oranımız hep 10 yıl daha genç olacak. Onlardan 
avantajlı olduğumuz durumlar kadar onlardan dezavantajlı 
olduğumuz durumlar da var. Bizim ülke olarak yapmamız ge-
reken onlardan avantajlı olan durumları çok daha iyi yönetmek 
ve kendimizi oradan pozitif bir katkı sunmak. Peki, önümüzde 
neler var? Önümüzde özellikle çalışma hayatıyla ilgili ve sür-
dürülebilir sosyal güvenlik içerisinde bir taraftan yine gelişmiş 
ve gelişmekte olan ülkelerin dayanıklılığa alıştırabilmeleri, 
buna karşın tedbir, önlem alabilmek için sarıldıkları enstrüman 
esnek çalışmadır. Aynı zamanda da çalışmayan insanlar için 
istihdam yolunu açabilmek için yine sığındıkları enstrüman da 
esnek çalışmadır. Hem bilgi toplumu için hem yeni meslek-
ler için sığındıkları alan yine esnek çalışmadır. Bunu net bir 
şekilde görüyoruz. Hatta esnek çalışmayı daimi bir araç olarak 
değerlendiriyorlar. Her alanda biz iyi adımlar atabildik. Bizim 
hükümetimizin eylem planında bunu atma yönünde kararlar 
vardır. Kamuoyumuzun nabzını mümkün olduğunca bu husus-
ta yokluyoruz” şeklinde konuştu.

Açıklamalarında Kıdem Tazminatı konusuna da değinen Bakan 
Süleyman Soylu, “Kıdem tazminatı meselesi Türkiye’nin sade-
ce bugün çalıştığı bir mesele değildir. Bizim gibi çok çalışma 
bakanları eskitmiş ve bunun üzerinden çok tartışmaların 
yapıldığı bir meseledir. Bir problem olarak durmaktadır. Bu da 
çözülmelidir. Her sürtüşme, her sosyal yara toplum içerisindeki 
birlik beraberliği engellediği gibi çalışma hayatındaki anlayışı da 
etkiler. Çok nettir. Bu da hükümetimizin eylem planı içerisinde-
dir” ifadelerini kullandı.

“KOVAYI KOYDUĞUMUZ ZAMAN ORAYA PETROL DE 
AKMIYOR”

“Topraklarımızın altı, altın madenleriyle kaplı değil. Kovayı koy-
duğumuz zaman oraya petrol de akmıyor” diye konuşan Bakan 
Soylu, şunları kaydetti:

“Dünyanın sıraya girdiği buluşların sahibi olan ülkelerden biri 
de değiliz. Ancak etkinliğimizi artırarak rekabet gücümüzü, 
yarına ait hedeflerimizi gerçekleştirebiliriz. Burada bizim kritik 
gücümüz insan kaynağıdır. Ama örneğin bu konuda belki biraz 
sert olacak ama insanı da bir makine gibi görüp onu sistemin 
içerisinde sadece bir unsur olarak değerlendirmek doğru değil. 
Bu çok açık. İnsanı bir performans ölçütü yapmak da doğru 
değildir. Bu insanın yaradılışına da uygun değildir. İnsanlık 
değerleriyle örtüşmez.

Dünyada neyle karşılaşacağımız belli değil. Her türlü tedbirler 
alacağız. Biz çuvalın dibini delemeyiz. Oradaki hasırı örgüyü 
en dayanıklı hale getirmeliyiz. Bu ekonominin tamamı içinde 
geçerli. Biz bir taratan sosyal güvenlikte bir delik açarsak, 
çalışma hayatımızda dikiş tutturamazsak gelecek nesillerimize 
yapacağımız en büyük haksızlık olur.”

SÜLEYMAN SOYLU EMD 
ÜYELERİ İLE BULUŞTU
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