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İsmet Hazardağlı

“Başkalaşımın Öyküsü”,  çoğunluğu sansür ve baskılarla geçen, 
kısa dönemli de olsa özgürlük rüzgârlarının essği Türk basın ta-
rihini siyasi, ekonomik olaylarla harmanlayıp okura sunuyor.
Yaşadıklarına tanıklık eden, bunları okuruna, izleyenine ulaşş-
ran gazetecinin bir görevi de gözlemlerini yorumlayıp geleceğe 
aktarmak. Yazarlar, kendilerinden öncekiler kadar sonra gelen-
lerin gözlemlerini, değerlendirmelerini de sizlere haşrlaşyorlar.
Kitapta iki yüz yıla yaklaşan bir dönemden izler, medya sektö-
ründeki değişimlerle birlikte kayda geçiriliyor. Bu uzun süreçte, 
ekonomi muhabirlerinin, yazarlarının siyasi iksdarların, ulusla-
rarası çevrelerin, sermaye sahiplerinin yönlendirmeleri karşısın-
daki tutumlarını irdeleme olanağı sağlayacak alınşlara yer veri-
liyor, yorumu okura bırakılıyor. 
Osmanlı döneminde Takvim-i Vekayi’de “Ticaret ve Es’ar” sü-
tunlarıyla başlayan ekonomi gazeteciliğinin günümüze kadar 
uzanan serüveninde önemli kilometre taşlarından birini oluştu-
ran Ekonomi Muhabirleri Derneği’nin 1987 yılından bu yana 
sürdürdüğü çalışmalar özenle mercek alşna alınıyor. Derneğin 
kayıtları, kararları, açıklamaları ayrınşlı biçimde tarandıktan 
sonra yazıya aktarılan bölümler, araşşrmalar için de kaynak 
olma özelliği taşıyor.
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BAŞYAZI

ÖNDE OLMAK SORUMLULUK İSTER

Ekonomi Muhabirleri Derneği veya kısa adı EMD. Önceki dönemlerde Genel Sekreterlik 
görevini sayarsak, yönetimde 4. dönemim… Son iki dönemi Başkan olarak yürütüyorum. 
Yönetimdeki arkadaşlarımızla büyük bir özveri ile derneğin büyüklüğüne ve derinliğine 
yakışacak sorumluluk içerisinde görev yapıyoruz.

Tüm kesimler ile derneğin genel merkezinde bir ilk sayılacak “çay, simit ve peynir” ile baş-
layan ve geleneksel hale gelen kahvaltılar ve etkinliklerimiz, katılımcılar tarafından beğeni 
topladı. Aslında biz konuklara gazetecinin içinde bulunduğu halleri gösteriyoruz.

Bu arada hiçbir konuğa ayrıcalık yapmadığımız gibi, gelen konuklar EMD üyelerinden 
gelen sorular karşısında kalkmak istemedi, zamanı uzattı. Bu görüntü EMD’nin meslek 
örgütleri arasında lider olmanın getirdiği sorumlulukla yoluna devam etmesi gerektiğini de 
göstermiştir. 

Her yıl verdiğimiz Altın Kalem Ödülü için bu yıl, jüri maalesef üç kategoride de ödüle layık 
eser bulamadı. Kimisi bu davranışa kızdı, kırıldı, kimisi de alkışlayarak cesur tutumundan 
dolayı jüriyi takdir etti. 

Öyle ki jüri ne kahramanlık yapmak için yola çıkmıştı, ne de kahraman olmak gibi bir 
arayışı vardı. Zira ödül alacak haberlerin şu kritere uyması gerekirdi. “Altın Kalem’de jüri, 
ödüle aday çalışmaları değerlendirirken, yayınlanan haberin, röportajın/söyleşinin veya programın 
kamuoyunda tartışılması veya var olan bir süreçte değişiklik sağlaması gibi kriterleri dikkate aldı.” 

Bu kritere uymuyorsa jüri ne yapsın… Her arkadaşımız, büyük emekler sarf ederek ha-
zırladığı haberi için tabi ki ödül almak ister. Ama ödülü de sırf ödül vermek için yapılırsa, 
inanın o ödülün kıymeti harbiyesi yok. Hele bazı törenlerde karşılaştığımız, insanların 
sıraya girdiği enflasyonist bir tören çok da itibar sağlamıyor. Belki de gelecek yıllar, Altın 
Kalemin olmayacağı yıllar da olabilir! 

“Halkın, haberciden, gazeteciden medya etik ilkeleri dahilinde haberi sunmasını bekler-
ken, patron katının bunları umursamayacak ve dikkate almayacak kadar cesurca dav-
ranması medyanın içine düştüğü durumu anlatmaya yeter de artar bile.(Temmuz-Ağus-
tos-Eylül 2013 Sayı:41 T.T.)

“Tabi bunları dile getirirken, bir başka acı gerçek, sektörde yaşanan işten çıkarmalar, büro-
ların tasfiyesi medyanın düştüğü hali gösteriyor. Tabi bununla beraber yazıların ve söylem-
lerin “vicdan muhasebesine girmeden cüzdan muhasebesine” girmesi, bu kez medyaya 
olan güveni de zedelemektedir. Birçok meslektaşımız ekmeğinden olur korkusuyla 
haberine sansür uygulamak zorunda kaldı. Muhabirin yaptığı bu sansür, sonra müdürler, 
temsilciler, editörler, yayın yönetmeni, patron ve CEO’lar tarafından sürdürüldü.” (Ocak-
Şubat-Mart 2014 Sayı: 43 T.T.)

“Gazetecilik zor bir meslektir. Bu mesleği zor kılan; gazetecinin, devlete değil, halka 
gerçekleri aktarmasıdır. Halkın duymadıklarını duyurması, görmediklerini göstermesi ve 
söyleyemediklerini söylemesidir. Ama ne yazık ki, 21. yy. Türkiye’sinde bunlar çok zor.
(Ocak-Şubat-Mart 2015 Sayı:47T.T.)

EKONOM’un önceki sayılarında bu satırların sahibinin yukarıda dikkat çekmeye çalıştığı 
hadiseler, bugün ödül konusunu anlatmaya yetiyor.

Sevgiyle kalın,

Turgay Türker
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EKONOM, basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.



EKONOM 2016 | 5

EDİTÖRDEN

YENIDEN MERHABA…

Ekonom’un yeni sayısında kapak sayfalarımızı, Ekonomi, Siyaset ve Medya (1831-2015)  
Başkalaşımın Öyküsü, adlı kitabımıza ayırdık. 

Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) tarafından yayımlanan, ekonomi gazeteciliğinin 
gelişimini ve kendi tarihini içeren “Ekonomi, Siyaset ve Medya (1831-2015) Başkalaşımın 
Öyküsü” adlı kitap, Taylan Erten, Vecdi Seviğ ve İsmet Hazardağlı tarafından, iki yılı aşkın 
bir sürede yazıldı. Kitap, ekonomi gazetecileri başta olmak üzere, yakın tarihe ilgi duyanla-
rın merakla okuyacakları ve her zaman doğru bilgiyi bulabilecekleri bir içerik taşıyor. 

On bir ana bölümden oluşan kitapta, 1831 yılından bu yana yaşananlar gazeteci gözüyle, 
haber dilinde kaleme alındı. Ana ekseninde ağırlıklı olarak ekonomi muhabirliğinin gelişimi 
ve EMD bulunan kitap, Osmanlı İmparatorluğu’nun son yüz yılından günümüze kadar 
yaşanan ekonomik ve siyasi değişim sürecinde matbuat/basın/medya dönüşümünü ve 
iktidarlarla ilişkilerini de analiz ediyor.

Emine Banu Salman tarafından hazırlanan Elektrikte Tarife Bulmacası başlıklı haberimizde,  
kamuoyunu en çok meşgul eden konulardan biri olan tarife kalemlerini masaya yatırdık. 
Enflasyonun ateşini yükselten tarım ürünleri fiyatları, ne çiftçiyi ne de tüketiciyi memnun 
ederken, Cenk Esen hazırladığı haberle, konuyu her yönüyle ele aldı. Hayvancılıkta Günü 
Kurtarmaya Yönelik Politikalar, 4 Milyar Dolara Mal Oldu başlıklı haberiyle Hüseyin Gökçe, 
yaşanan et krizini mercek altına aldı. 

Yeni sayımızda, Erdinç Çelikkan, Türkiye’nin yeni yeni adım atmaya başladığı nükleer enerji 
konusunda yaşanan tartışmalara ve gelinen son noktaya haberinde yer verdi. Bir diğer 
haberimiz Mehmet Kaya tarafından hazırlanan ve milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren 
kıdem tazminatı olurken, Ercan Baysal, ‘’Terör Hasarına Devlet Desteği’’ haberiyle,  terör 
örgütünün Güneydoğu’da şehirlere verdiği zararın telafi edilişini inceledi. Habere göre, 
Sur, Silopi ve Nusaybin gibi ilçelere öncelik verilirken, evi zarar görenlerin de hasarları 
karşılanacak ve kira desteği verilecek. 

Bu sayımızda sayfalarımızda, Taylan Erten’in Kayyımlı Özgürlük başlıklı makalesi yer 
alırken, Arzu Yatar, İran’a yönelik batı ambargosunun kalkmasıyla birlikte, hazırlanan Türk 
şirketlerinin durumunu masaya yatırdı.

Ekonom’un yeni sayısında, Vecdi Seviğ, ‘’500 Yılın Kısaltılmış Öyküsü, Ette Fiyat Dene-
timi’’ konulu haberinde, et fiyatları üzerindeki denetimin öyküsünü anlattı. Artık Türki-
ye’nin bir gerçeği olan Suriyeli sığınmacıları ele aldığı haberinde Arzu Yatar, bu durumun 
olumsuz etkilerini azaltmak için alınması gereken önlemler konusunda uzmanlardan aldığı 
görüşlere yer verdi. Seda Gök haberinde, sigorta sektörünü ele alırken, Ahmet Buğra Tok-
makoğlu Kars’ın turizm atağını, Ali Rıza Karasu da haberinde, İzmir mimarisini ele aldı. 

Yeni sayımızda buluşmak üzere…

Sevgiyle Kalın

Güliz Demircan Yücel
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TAYLAN ERTEN, VECDİ SEVİĞ VE İSMET HAZARDAĞLI TARAFINDAN KALEME ALINAN KİTAP, YAKIN TARİHTEKİ EKONOMİ, 
SİYASET VE MEDYADAKİ GELİŞMELERLE HARMANLANAN EMD’NİN TARİHİNİ ANLATIYOR. KİTAP BELGESEL İÇERİKLİ BİR 
BAŞVURU YAPIT NİTELİĞİNİ TAŞIYOR.

EMD’DEN BELGESEL NITELIĞINDE KITAP…
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KAPAK HABER

İSMET HAZARDAĞLI

Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD), ekonomi gazeteciliğinin 
gelişimini ve kendi tarihini içeren “Ekonomi, Siyaset ve Medya 
(1831-2015) Başkalaşımın Öyküsü” adlı kitabı yayınladı. 

Taylan Erten, Vecdi Seviğ ve İsmet Hazardağlı tarafından iki 
yılı aşkın bir sürede yazılan kitap, ekonomi gazetecileri başta 
olmak üzere, yakın tarihe ilgi duyanların merakla okuyacakları 
ve her zaman doğru bilgiyi bulabilecekleri içerik taşıyor.

On bir ana bölümden oluşan kitapta, 1831 yılından bu yana 
yaşananlar gazeteci gözüyle, haber dilinde kaleme alındı. Ana 
ekseninde ağırlıklı olarak ekonomi muhabirliğinin gelişimi 
ve EMD bulunan kitap, Osmanlı İmparatorluğu’nun son yüz 
yılından günümüze kadar yaşanan ekonomik ve siyasi değişim 
sürecinde matbuat/basın/medya dönüşümünü ve iktidarlarla 
ilişkilerini de analiz ediyor. Kitapta, Osmanlı, genç cumhuriyet 
dönemi, II. Dünya Savaşı yıllarında manşetlere çıkan ekonomi 
haberleri, Demokrat Parti dönemindeki çalkantılar ve basına 
yönelik baskıcı uygulamalar; 27 Mayıs 1960, 12 Mart 1971 ve 
12 Eylül 1980 askeri dönemlerinin siyasi, ekonomi ve toplum-
sal kırılmaları mercek altına yatırılıyor.

Kitap, 1980’li yıllarda basının özel televizyonlar, radyolar ve 
internet gibi yeni iletişim mecralarının katılmasıyla medyaya 
dönüşümü ve bu dönemde meslek uzmanlık örgütü olarak 
kurulan EMD’nin kendi ayakları üzerinde durma, ilkeleriyle 
kurumlaşma süreçlerini; izleyen yıllarda sonu gelmeyen eko-
nomik ve siyasi krizleri, krizlerin şekillendirdiği günlük yaşamı, 
topluma ödetilen ağır faturaları ve medyanın yeniden şekillen-
mesi gibi başlıkları da içeriyor.

BAŞKALAŞIMIN ÖYKÜSÜ

Türkiye’nin siyaset, ekonomi ve basın alanlarında yaşadığı 
sarsıcı değişimleri o günlerin seçkin gazete görselleri ile 
destekleyerek yansıtan kitapta, ekonomi haber-
ciliğinin başlangıcı Osmanlı İmparatorluğu’nda 
yayımlanan ilk gazete olan Takvim-i Vekayi ile 
tarihleniyor. O dönemde gazetesinde ekonomi 
ile ilgili makaleler yazan Ahmet Mithat Efendi’nin 
milli sanayileşmeyi savunan “... Avrupa’nın çürük 
çarık fakat cicilibicili ucuz malları ülkemize hücuma 
başlayıp kıyılarımızın tamamında Osmanlı sanayi-
sinin mahvolmasına neden olmaktadır” cümleleri, 
benzeri tartışmaların günümüzde devam ettiğini 
ortaya koyuyor. 

Sansür uygulamaları, vilayet gazeteleri ve Kurtuluş 
Şavaşı yıllarında Anadolu’da gelişen yerel basının 
Mustafa Kemal Paşa’ya verdiği destek, gazete başlık-
larıyla anlatılıyor. Milli mücadelenin çetin şartlarında 
kurulan Anadolu Ajansı’nın özel servislerle ekonomi 

haberciliğine verdiği önem dikkati çekiyor. Kurtuluş Savaşı’nın 
barut kokuları arasında 1922 yılında düzenlenen 1. İzmir İktisat 
Kongresi’ni izleyen kimi gazetecilerin yazılarında pahalılıktan 
yakınmaları ve “şehirde adamakıllı yemek yiyecek lokanta 
bulamadıklarına” değinmeleri ilginç anekdotlar olarak ortaya 
çıkıyor. 

Cumhuriyet’in ilk yıllarında gazetelerdeki ekonomi haberleri ha-
yat pahalılığı, geçim sıkıntısı, dış borçlar gibi sorunlar çevresin-
de yoğunlaşıyor. II. Dünya Savaşı yıllarında ise haber ve yorum 
yelpazesi savunma harcamaları, üretim yetersizliği, karaborsa, 
ana gıda ve yaşam maddelerinde baş gösteren kıtlıklar ve 
karneli tahsis uygulamaları gibi konularla çeşitleniyor. Bunların 
yanı sıra yayını durdurulan gazeteler, açılan soruşturmalar, 
kısılan özgürlükler de basının gündeminden eksik olmuyor. 
Kitapta bu dönem “Savaşın ülkeye ve ulusa yüklediği eko-
nomik maliyet yüksekti; kazanç ise; tarafsızlık gibi, dünyanın 
hengâmeli tarih dilimlerinde siyasi maharet gerektiren politik 
duruş sayesinde, tek yurttaşın burnunun kanamamasıydı!” 
cümlesiyle değerlendiriliyor.

1950’li yıllar... Demokrat Parti’nin 10 yıl süren ve askeri darbe 
ile sonlanan iktidar dönemi, İstanbul’da Hilton Oteli’nin 
açılmasıyla simgelenen sosyal değişim belirtileri, ekonomide 
sorunlar, ret edilen dış kredi talepleri, “gazete neşrini” yasak-
layan sıkıyönetim uygulamaları, plansız yatırımlar, 6-7 Eylül 
olayları ve basına yönelik sert yaptırımlar, IMF-Dünya Bankası 
ile ilişkiler, cari açık ve devalüasyon tartışmaları kitabın diğer 
bölümlerinde de karşımıza çıkıyor.

BASININ KISA SÜREN ÖZGÜRLÜKLERİ

Bu dönemde sendikal ve sosyal haklara kavuşan gazetecilere 
yönelik çarpıcı bir bölüm de “Basının Kısa Süren Özgürlüğü” 
başlığı ile şöyle veriliyor:

EKONOMİ, SİYASET VE MEDYA (1831-2015)
BAŞKALAŞIMIN ÖYKÜSÜ
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“DP iktidarının ilk işlerinden biri, izin almadan gazete çıkar-
ma olanağı da sağlayan Basın Kanunu’nun kabulü oldu. 
15 Temmuz’da Meclis görüşmeleri tamamlanan yeni basın 
kanunu sansürün kaldırılışının kutlandığı 24 Temmuz’da Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Nadir Nadi, 25 Tem-
muz’da Cumhuriyet’teki başmakalesinde, kutlama töreninin 
Yıldız Sarayı bahçesinde yapıldığını belirterek, “Vaktiyle en 
zalim basın düşmanının oturduğu ve gezindiği yerlerde dün 
gazeteciler neşe içinde görüşüp eğlendiler. Kutlu olsun!” diye 
yazıyordu. Nadi’nin sözünü ettiği geceye Cumhurbaşkanı Celal 
Bayar da katılmıştı.Vatan gazetesi sahip ve başyazarı Ahmet 
Emin Yalman anılarında bu ayları “Basının Altın Devri” diye 
niteleyecekti. 

Yalman, altın devirde Başbakan Menderes’in Milletvekili Enver 
Adakan’a söylediklerini aktarmayı da unutmayacaktı:

“Hangi gazetelerden bahsediyorsunuz? Vatan mı? Ben yarın 
Yeni Sabah sahibi Safa [Kılıçlıoğlu] ile Ankara Palas’ta bir 
yemek yiyeyim, Ahmet Emin 
yazılarından derhal vazgeçer. Nadir 
Nadi mi? Ben ona Şili gibi küçük 
bir sefaretten,hele hele Viyana’dan 
bahsedeyim, ertesi gün Nadir 
benim istediğim gibi yazı yazar. 
Burhan Felek mi? Birkaç spor 
federasyon seyahati imkânına 
karşı mum olur. İçlerinde 20, 30 
bin liralık paralara karşı kalemlerini 
satanlar da eksik olmaz.”

1960’lı yıllara özgürlükçü yeni 
anayasa ve yeni kurumlarla giren 
Türkiye’nin ekonomide planlı kal-
kınma, hükümet krizleri, toplumsal 
değişim sancıları, siyasi kutuplaş-
ma, kitlesel sokak hareketleri ve 
ikinci askeri müdahalenin (12 Mart 
1971) ardından 1980’lı yıllara kadar 
uzanan katotik siyasi gelişmelerle 
yüklü gündeminde, basın çalışan-
larına sağlanan yeni haklar, gazete 
sahiplerinin boykotu, gazetecilerin 
direnişi; ilerleyen yıllarda askeri ve 
siyasi yönetimlerin basın üzerinde 
yoğunlaşan baskıları kitapta yerini 
buluyor. O yılların bir özelliği de 
gazetelerde düzenli ekonomi sayfa-
larının görülmeye başlaması oluyor. 

İHTİLALLER VE DEVALÜASYONLAR

1970’lı yılların başında politikacıların “ihtilal ve devalüasyon 
yok” söylemlerini yalanlayan siyasi gelişmeler, Türkiye’yi TÜ-
SİAD’ın hükümeti eleştiren ilânları eşliğinde liberal ekonomiye 
geçişin kapılarını açan 24 Ocak kararlarına götürüyor. 

Kitapta, 24 Ocak kararlarıyla ilgili şu değerlendirme yapılıyor:

“Durmuş ekonomiyi harekete geçirmek için uygulanan 24 
Ocak kararlarının etkileri uzun yıllar sürecekti. Başlangıçta, 
piyasada darlığı çekilen ürünleri bollaştıran, ancak alım gücünü 
azaltan tedbirler, dövize dayalı girdilerdeki fiyat sıçrayışlarıyla 
maliyet enflasyonunu kronik hale etirecekti. Kamu açıklarının 
Merkez Bankası kaynakları yerine iç borçlanmayla kapatılması 
politikasındaki tıkanma, 1988–2001 yılları arasında birbirini 
izleyen krizlerin tetikleyicisi olacaktı. İthal ikamesine dayalı 
kalkınma modelinin yerini alan ihracata dayalı büyüme süreci, 
cari açığı genişleterek dış borç stokunu büyütecekti. Harca-

ma alışkanlıklarında ortaya çıkan değişiklik de iç tasarrufları 
azaltacaktı.”

Bu değerlendirmede yer alan sebep-sonuç ilişkilerinin yarattığı 
kısır döngü 1990’lı yıllarda derinleşerek tekrarlanacak ve en 
büyük kırılma ve başkalaşım sürecini başlatacak olan Şubat 
2001 ekonomik kriziyle zirve yapacaktı. 

Şubat 2001 krizi patladığında ANAP, DSP lideri Bulent Ecevit’in 
başbakanlığındaki koalisyon hükümetinde, siyasi hayatının son 
demlerini yaşıyordu. Bu partinin tek başına iktidar olduğu 1983 
yılından itibaren başta ekonomi olmak üzere izlediği temel 
politikalar, deyim yerindeyse Türkiye’nin “kimyasını” değiştir-
mişti. Kitabın ilgili bölümünde bu politikaların yansımaları şöyle 
anlatılıyor:

“...Anavatan Partisi iktidar yolculuğuna Türkiye’de ekonomik ve 
sosyal yaşamı derinden etkileyecek, kimi sonuçlarıyla 2000’li 
yılları da biçimlendirecek ‘dönüşüm’ hedefiyle başlayacaktı. 

Halk her gün yeni bir ekonomik 
kavram ve uygulamayla tanışıyor-
du. Enflasyon, faiz, özelleştirme, 
ihracat,ithalat, döviz kurları, dövizle 
bireysel borçlanma, döviz alış 
verişinin serbest bırakılması, cari 
açık, teşvikler, toplu konut projeleri 
gibi ekonomik kavram ve tanımlar, 
Toplu Konut İdaresi gibi yeni ku-
ruluşlar toplumun günlük konuları 
oluyordu. Özal, toplumun sabit 
ve dar gelirli kesimlerine yönelik 
sosyal politikalarını da ‘orta direk’ 
kavramı ile tanıtıyordu”.

...“Sahaya” yansıyan boyutunda 
ise, Türkiye ekonomisinin ‘kimyası-
nı’ değiştirerek reel yatırım-üretim 
dinamiklerini körelten finans ve 
rant ekonomisinin hâkimiyeti vardı.

...1984 yılı bu bakımdan bir eşik 
sayılabilir. Zamanın moda kavramı, 
Özal’ın sık kullandığı “transformas-
yon”dur! Türkiye, ekonomisi ve 
sosyo-kültürel yapısıyla neo-libe-
ral küreselleşmeye ‘transforme’ 
edilmektedir. Yaşananlar adetâ 
topluma uygulanan ‘psikoterapi 
şokları’ gibidir; o kadar ki, toplum 

kesimleri ekonomide alınan kimi kararların kişisel yaşam ve 
geçinme koşulları üzerindeki olumsuz etkilerini algılamakta 
bile zorlanır hâldedir. TL kazancıyla ayın sonunu getiremeyen 
emekçilerin, cüzdanlarda dolar, pound vb. yabancı paraları ta-
şımak ve kullanmak serbest bırakıldığında sevindiği günlerdir! 
“Başkalaştırılmak” böyle bir şey olsa gerekti!

BASIN NASIL MEDYA OLDU?

Basının kavramsal ve kurumsal anlamda “medyalaşması” da 
bu dönemde başlamıştı. Sektör bir taraftan “değişime” ayak 
uydurmaya çalışırken, diğer taraftan ANAP hükümetlerinin 
özgürlükleri budayan yasalarıyla boğuşmak zorunda kalacaktı. 
Kitapta şu ifadelere yer veriliyor:

“(Basının) Sermaye yapısındaki değişme, gazete merkezli basın 
kavramının tüm ilke ve değerleriyle kırılarak gazete-televiz-
yon-radyo-internet vb. donanımlı “medya” kavramına dönüş-
mesine yol açacaktı. Basın sektörünün medyalaşma sürecinde 
en ağır kırılma sadece sermaye-patronaj yapısının değişmesi 
olmayacaktı. Niteliksel kırılma mesleğin karakterini belirleyen 
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gazetecilik optiği ve dilindeki derin farklılaşma ile ortaya çıka-
caktı. Gazetecilik optiği ilgi ve sorumluluk alanına giren tüm 
konu ve sorunlarda toplumsal odaktan bireysel odağa kayacak; 
magazinleşme ülkenin, bireyin, toplumun yakıcı sorunlarını 
aşacaktı.

Medyalaşma süreci bir taraftan basın sektörünün doğasını 
değiştirirken aynı zamanda gazeteciliğin temel meslekî nitelik-
lerini de alt üst edecekti. Sektörün ana akım kanadında türeyen 
yeni gazeteci-yazar-yönetici tipi mesleğin yerleşik yapısını ele 
geçirecek; ülke, toplum ve birey sorunlarının, gerçeğin peşinde 
koşan, halkın bilgilenme hakkına hizmet eden muhabirlik 
müessesesi tahrip edilerek geri plana itilecek; siyasi iktidarlarla 
gerektiğinde içli dışlı yüksek profilli ilişkilere girebilen, patron-
ları adına iş pazarlıkları yapabilen yayın yönetmenleri ve köşe 

yazarları ön plana çıkacaktı”.

Bu durumun 1990’lı yıllarda 
özel televizyon ve radyo yayın-
cılığındaki anayasa ihlallerine, 
her ürünün malzeme edildiği 
promosyon savaşlarına, med-
yanın iktidarlarla derin çıkar 
ilişkilerine nasıl sürüklendiği 
anlatılan kitapta, yaşanan eko-
nomik krizler, sosyal çalkantı-
lar, aydın katliamları, suikastlar 
ve terörle geçen günlerin yol 
açtığı tahribat; 5 Nisan ve 28 
Şubat kararları, gümrük birliği 
kararıyla vaat edilen hayali 

Avrupa Birliği hedefi ve kendini tekrarlayan uluslararası finans 
krizleriyle gelinen nokta, “Ekonomin kriz çıkmazı” başlığıyla 
okuyucuya hatırlatılıyor. 

2002 yılında başlayan AKP tek parti iktida-
rında, siyaset, ekonomi ve diğer alanlarda 
yaşananlar da önceki dönemler gibi kitapta 
yerini buluyor.

EMD TARİHİ

Bu yılları yakından izleyen ve tanıklığını yapan 
ekonomi muhabirlerinin dernek kurma yoluyla 
örgütlenme fikri de somuta dönüşecek, 1987 
yılında Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) 
kurulacak, her meslek örgütünde olduğu gibi 
kendi yağıyla kavrularak önce ayakta durma, 
sonra kurumsallaşma süreçlerine girilecekti. 
EMD’nin başarı öyküsü, kendisine atfedilen 
itibar, bunun göstergesi olacaktı.

Basın meslek örgütü olmanın yanısıra üyele-
rini ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla 
düzenlenen panel, seminer gibi etkinlikler 
büyük ilgi görürken, yönetim sancılarını genel 
kurullarıyla aşan EMD, 1990’lı yılların ortasında 
yayın hayatına başlayan Ekonom adlı dergisiyle 
kurumsallaşmada önemli bir adım atacaktı. 
Bunu, üyelerini bağlayan EMD Etik İlkeleri’nin 
açıklanması izleyecekti. 

Ekonomik ve mesleki gelişmelere karşı tepkisini bildirilerle, 
dergisindeki objektif haber ve yorumlarıyla sürdüren EMD’nin 
cumhurbaşkanları, başbakanlar, bakanlar, ekonomiyle ilgili üst 
düzey yerli-yabancı bürokrat ve diplomatlarla gerçekleştirdiği 
bütün faaliyetler medyadaki yansımalarıyla kitabın ilerleyen 
bölümlerinde ayrıntılı olarak anlatılıyor. Bu sayfalarda derneğin 
28 yıllık tarihi de kayda alınıyor. 

Kitap, siyaset ve ekonomideki 
gelişmelerin ışığında genel olarak basının ve özel olarak 
da ekonomi basını ve mensuplarının örgütü EMD’nin tarihini 
irdeleyen farklı bir yaklaşımla okurların ilgisine sunuluyor. 

“BAŞKALAŞIM KİTABI KOLEKTİF HAFIZANIN ÜRÜNÜ”

Taylan Erten, kitabın hedeflerini ve öyküsünü Ekonom’a şöyle 
anlattı:

“Kitabın hazırlık aşaması, 2014 yılı başlarında Ekonom’un yazı 
kurulu toplantısında “EMD tarihi yazabilir miyiz?” sorusuyla 
başladı. Daha sonraki tartışmalarda dernek tarihinin arşive da-
yalı tek başına yazılmasının bir anlam taşımayacağı, böyle bir 
kitabın içeriğine daha geniş bir çerceveden bakılması üzerinde 
karar kılındı. Ve Osmanlı İmparatorluğu’nun son yüzyılından 
günümüze uzanan bir öyküsü yazıldı.

Bu kitap kurulduğu tarihten bugüne kadar EMD’nin ve üyele-
rinin oluşturduğu bilgi birikimi ve ortak hafızanın ürünü. EMD 
üyelerinin mesleki çalışmaları ve “tarihe tanıklığı” olmasaydı 
böyle bir kitap ortaya çıkmazdı.

Geniş katılımlı toplantılar-
dan sonra kendiliğinden 
oluşan yayın kurulunda 
ben, Sayın Seviğ ve 
Sayın Hazardağlı’yla 
yoğun araştırma ve yazma 
sürecine girdik. Dernek 
arşivi ve üyelerden gelen 
belgeler, gazeteler, faydalı 
olabilecek bütün kaynaklar 
tarandı. Hazırlık, taslak ve 
nihai yazım altı aydan fazla 
sürdü. Bir bu kadar zaman 
da yayın kurulu üyelerinin 
bireysel çalışmaları için 
kullanıldı. 

Bu çalışmanın her aşama-
sında EMD yönetimi bütün 
imkânlarını seferber etti. 
Bu vesileyle Başkan Turgay 
Türker ve yönetim kuruluna 
destek ve katkılarını esir-
gemeyen üyelere teşekkür 
ederim.

“TARİHE NOT DÜŞMEK GEREKİRSE…” 

Vecdi Seviğ

Gazetecinin bir görevi de yaşadığı döneme tanıklığını geleceğe 
aktarmasıdır. Bu kitap da, gazetecilerin okuduklarından, öğren-
diklerinden, yaşadıklarından gelecek kuşaklara aktarma gerek-
sinimi duydukları bilgi ve gözlemlerinin özeti kabul edilebilir.
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Kitabın yazımı, Ahmet Mithat Efendi’nin Takvim-i Vekai’de 
“Genel Servetin Muhafazası” başlıklı makalesinin yayımlandığı 
1889’dan yaklaşık 125 yıl sonra adını taşıyan sokakta EMD 
merkezinde başladı. Usta kale-
min “[Okur] yazarları okuyarak 
hem lezzet almalı, hem de mü-
tenebbih olmalı (ders edinmeli)” 
tavsiyesine uyma gayretini 
gösterdik.

II. Meşrutiyetin ilanının ardından 
sansüre son verilmesinin mut-
luluğunu yaşayan, Cumhuriyet 
döneminde hilafetin kaldırılma-
sına karşı çıkmasına gösterilen 
tepkilerden çekinerek yazılarında 
siyaset dışı konulara ağırlık veren 
Hüseyin Cahit Yalçın’ın “Kalkın 
Ey Ehli Vatan!” başlıklı yazısıy-
la görüşlerine katılmadığı bir 
gazetenin sonunu hazırlaması, 
bundan yaklaşık on yıl sonra da 
iktidarın çalıştığı gazeteye el koy-
masıyla cezaevine gönderilmesi 
basın tarihimizin kısa özeti gibi.

Bir kişinin, gazetenin sahibi, 
muhabiri, yazarı olabildiği yıllar 
19. yüzyılda kaldı. Gazetecilik 
mesleğinden gelen işverenlerin 
seçtikleri yöneticiler, yazarlar 
ve muhabirlerle gazete çıkarma 
dönemi de 20. yüzyılın son çey-
reğinde kapandı. Günümüz Tür-
kiyesi’nde medya sahipliğinin yaygın ve belirgin başarı unsuru, 
iktidarlarla kurulan ekonomik ve siyasi ilişkiler haline geldi. 

Basın tarihimizin sansürsüz, özgür habercilik günleri gibi, 
sendikal anlamda kitlesel örgütlü dönemleri de uzun sürme-
di. Ekonomi muhabirlerinin örgütlenme fikrinin 1980 sonrası 
ortamında bir araya gelen gazeteciler tarafından ortaya atılması 
rastlantı değil, yaşanan dönemin ürünü kabul edilmeli.

EMD’yi, kurulduğu günden bu yana temel ilkelerinden ödün 
vermeme çabası bu günlere taşıdı. Kurucu Başkan Özden Alp-
dağ’ın ardından dokuz EMD üyesi daha başkanlık koltuğunda 
oturdu. Bu üyelerimizin, yazılı bir kural bulunmamasına karşın 
seçilmeden önce yönetim kurullarında sorumlu üye olarak gö-
rev almış olmaları kurumsallaşmanın bir göstergesi. Bu kitabı 
da aynı nitelikte bir başka gösterge olarak kabul edilebilir. 

“ZAMAN TÜNELİNDE YOLCULUK”

İsmet Hazardağlı

Başkalaşım kitabının satırlarını oluştururken adeta 
bir zaman tünelinden geçiyor gibiydim. Her satırda 
karşımıza bir isim, dönemin önemli devlet ve siyaset 
adamları, gazeteler, gazeteciler çıkıyordu. Bu yolcu-
luğa Taylan Erten ve Vecdi Seviğ gibi ustalarla birlikte 
çıkmak bambaşka bir tat bıraktı. Onların gerek bilgi 
birikimlerini gerekse bizzat tanıklık ettikleri olayları 
hem kitaba yansıtmak hem de sohbetlerinde dinle-
mek açısından kendimi çok şanslı hissediyorum. 

Her iki ağabeyimin 40 yılı aşan meslek deneyimlerin-
de benimsedikleri kurallara olan bağlılıkları, bildiklerini 
bile emin olana kadar araştırma ve doğrulama sabır-
ları, bilgiyi kaynağından öğrenme ve doğru aktarma 
gibi bugün göz ardı edilen gazetecilik ilkelerini her 

kelimede, her cümlede sergilemeleri yapılan işin önemini ve 
değerini daha fazla artırıyor.

Kitabın yazım süresini biraz uzatan sağlıklı, doğru bilgi ve 
belgeye ulaşmada yaşanan zorluklar 
ve sıkıntılar oldu. Örneğin bir veriyi, 
rakamı, ismi doğrulamak için başvur-
duğumuz gerek yazılı kaynaklarda 
gerekse internet ortamında çoğun-
lukla büyük bir bilgi kirliliği, tutar-
sızlıklar, zaman kaymaları olduğunu 
gördük. Bu nedenle bilgiyi değişik 
kaynaklardan sorgulama ihtiyacı duy-
duk. Bu zamanımızı alan en önemli 
etmen oldu.

Kitap yazımı sırasında yazı kurallarına 
gösterilen hassasiyet, Taylan Bey’in 
sık sık “haber dilini siz televizyon-
cular bozdu” sitemleri, bir olaya deği-
nilmesinde Vecdi Bey’in “ne ilgisi 
var, EMD tarihini yazıyoruz, anı kitabı 
değil” uyarıları tatlı bir hatıra olarak 
kalacak. 

Kitabın kurgusu; olayları sadeleş-
tirmek ve anlatımını basitleştirmek 
amacıyla o dönemlerde siyasette, 
ekonomide ve medyada, ilerleyen 
yıllarda EMD’yi de katarak ne olmuş-
tu, neler yaşanmıştı sorularına yanıt 
arayarak oluştu.

Oluşan yüzlerce sayfa metni kitabın 
ruhuna ve eksenine uygun, dengeli bir şekilde değerlendirdik. 
Tüm bu çalışmalar EMD Genel Merkezi’nde bilgisayara bağlı 
dev televizyon ekranında kelime kelime satır satır okunarak, 
yazılarak sürdü. Gözden kaçan yazım hataları, bilgi fazlılığı/
eksikliği bu yolla giderildi. Unvanlar, sıfatlar, tarihler, rakamlar 
tekrar tekrar gözden geçirildi. Bazı dönemler (Özellikle Taylan 
Bey’in emirleriyle) hafta sonu dahil sabah 10, akşam 18 işe 
gider gibi dernekte aralıksız çalışıldı. 

Kitapta 600’den fazla isim geçiyor, 120’ye yakın görsel yer 
alıyor. Bu, kitabın belgesel niteliğini artırması ve görsellerin 
yazılmayan bazı konuları yansıtması açısından ayrı önem 
taşıyor. 

Kitap, okuyucusunu bir zaman tüneline sokuyor. Yani tünelle-
re girmek, mikro düzeyde daha fazlasını istemek okuyucuya 
bağlı.
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EMİNE BANU SALMAN

Elektrik hizmetinin sunumu özelleştirme ve piyasalaştırma 
faaliyetlerinin ardından artık teknik bir konu olmanın ötesin-
de, finansal piyasaların kavramlarıyla ve formülleriyle ifade 
edilir hale geldi. Bu durum, sıradan elektrik kullanıcısının en 
basitinden tüketici haklarını kullanmasını zora soktu. Ne yazık 
ki yapılan düzenlemeler ve açıklamalar da kamunun bilgilen-
mesinden çok bilgilenmemesine dönük, hatta bilgilenmesini 
önleyici içerikte. Bunun son örneğini; 2016 yılı başından itiba-
ren yürürlüğe giren yeni düzenlemeler ve tarifelerle elektrikteki 
tarife kalemlerinin gizlenmesi oluşturdu. 

Elektrik dağıtım özelleştirmelerinin ardından yapılan zamlarla 
birlikte kamuoyunu en çok meşgul eden konulardan biri tarife 
kalemleri. Tarife kalemleri içinde; kayıp ve kaçak elektrik bedeli, 
vergi ve fonlar ile dağıtım şirketlerine ayrılan gelir kalemleri 
tartışmalara yol açmakta. 

Kayıp ve kaçak oranlarının düşürülmesi, dağıtım tesislerini 
özelleştirmenin temel nedenlerinden biri olarak gösterilmişti. 
Hedef kayıp ve kaçak oranları konulduğu; ödül-ceza mekaniz-
ması getirildiği açıklanmıştı. Buna göre, hedefleri tutturamayan 
dağıtım şirketlerinin aradaki farkı cebinden karşılamak zorunda 
kalacağı, ama hedeften daha fazla kayıp ve kaçak oranını 
düşürürse de hedef düzeyindeki kayıp ve kaçak bedelini tahsil 
ederek bu kez aradaki farkın kasasına kalacağı özendirici bir 
düzenleme yapıldığı anlatılmıştı. Dönemin Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakanı Taner Yıldız bir soru önergesine verdiği yanıtta, 
“…verilen hedefler şirketlerin performansları da dikkate alına-
rak belirlenmiş olup, performans düzeyi yüksek olan şirketlerin 
ödüllendirilmesini, performans düzeyi düşük olan şirketlerin 
cezalandırılmasını temin edecek bir mekanizma dahilinde 
hedef kayıp-kaçak oranları belirlenmiştir” ifadesini kullandı. An-
cak devirler sırasında ve sonrasındaki süreçte hedefler sürekli 
revize edilerek yükseltildi.

İKİNCİ GEÇİŞ DÖNEMİNDE KAYIP VE KAÇAK ARTIRILDI

İlk 5 yıllık geçiş dönemi (2006-2010) için öngörülen kayıp ve 
kaçak hedefleri ikinci 5 yıllık geçiş döneminde (2011-2015) yük-
seltilerek belirlendi. Bu aşamada hedeflerin yükseltilmesinden 
2009 ve 2010 yılında devredilen Başkent, Meram, Osmangazi, 
Yeşilırmak ve Fırat Elektrik yararlandırılırken; Sakarya, Uludağ, 
Çamlıbel ve Çoruh’un hedeflerinde ise değişiklik yapılmadı. 

Uygulama döneminde kayıp ve kaçak hedefleri doğrultusun-
da tüketicilerin ödediği nihai bedelde düşüş olmasına izin 
verilmedi. Örneğin 1 Ocak 2012 tarihli konut tarifesinde kilovat 
saat başına alınan kayıp ve kaçak enerji bedelinde yüzde 16.36, 
net enerji bedelinde yüzde 1.43 düşüş yaşanmasına rağmen, 
dağıtım hizmet bedeli yüzde 20.7, perakende hizmet bedeli 
yüzde 7.11 oranında arttırıldı. Böylece elektrik tarifesinde yapıl-
ması gereken indirim, hizmet bedelleri pahalılaştırılarak dağıtım 
şirketleri adına buharlaştırıldı.

 KAYIP VE KAÇAK HEDEFLERİNE REVİZE

EPDK’nın 15 Kasım 2012 tarihli kararıyla özelleştirilmesi 
henüz tamamlanmamış olan Dicle, Vangölü, Aras, Toroslar 
ve Boğaziçi elektrik dağıtım bölgelerinin hedef kayıp ve kaçak 
oranları 2013-2014 ve 2015 yılları için yeniden artırıldı.1 İkinci 
dönem için yeniden yüksek düzeyden belirlenmesine ve bazı 
şirketler için ikinci bir kararla yeniden yükseltmeye gidilmesine 
rağmen yine kayıp ve kaçak hedefleri doğrultusunda faturada 
indirimlere izin verilmedi. 1 Ocak 2014 tarihli konut tarifesinde 
birim tüketim başına alınan kayıp ve kaçak bedeli yüzde 23 
azaltılarak, 4.4 kuruştan 3.4 kuruşa indirildi. Ancak bu indirim 
faturalara yansıtılmayarak nihai bedelin aynı düzeyde kalmasını 
sağlayacak şekilde; çıplak elektrik bedeli, iletim, dağıtım ve 
perakende satış hizmet bedelleri artırıldı.2

KAYIP VE KAÇAKTA YETKİ TARTIŞMASI

Kayıp ve kaçak bedelinin, faturasını ödeyen tüketicilerden tahsil 
edilmesi tüketici mahkemeleri kararlarıyla tartışma konusu 
olurken, diğer taraftan hedef kayıp ve kaçak oranlarında yapı-
lan değişiklikler konusunda EPDK’nın yetkisi olup olmadığı da 
sorgulanmaya başlandı. Bu dönemde yürürlükte olan Elektrik 
Piyasası Lisans Yönetmeliği’ne 30 Aralık 2012 tarihli ve 28513 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile şu 
düzenleme eklendi: 

“(9) Kayıp ve kaçak enerji miktarı dağıtım lisansı sahibi tüzel 
kişiler tarafından temin edilir ve bu enerjiye ilişkin maliyetler 
ilgili mevzuat kapsamında tarifeye yansıtılır.” 3

Böylece yasal olmadığı iddialarına karşı yönetmelikle kayıp 
ve kaçak bedelinin tahsil edilmesi mevzuata dayandırılma-
ya çalışıldı. Ancak yönetmelik değişikliğiyle yasal dayanak 
sağlanamamış olması 14 Mart 2013 tarihinde kabul edilen 
6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun çıkarılması sırasında 

ELEKTRIKTE TARIFE BULMACASI
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TBMM görüşmelerine de yansımıştır. Sanayi, Ticaret, Enerji, 
Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nun Raporu’nda, 
milletvekillerinin kayıp ve kaçak bedeli ile sayaç okumanın 
yasal dayanağının bulunmadığına ilişkin görüş ve itirazları yer 
almaktadır.4

Resmi Gazete’de 30 Mart 2013 tarihinde yayımlanan 6446 
sayılı yeni Elektrik Piyasası Yasası’nda aynı düzenleme lisans 
koşulu değil, EPDK’nın çıkaracağı yönetmelikle belirlenecek bir 
düzenleme olarak öngörüldü:

“(4) Tarifesi düzenlemeye tabi lisans sahibi tüzel kişiler için 
aşağıda belirtilen hususlara ilişkin hükümler Kurum tarafından 
çıkarılan yönetmelikte yer alır:

d)Hizmet maliyetlerinin 
yansıtılmasına dair kurallar 
ile teknik ve teknik olmayan 
kayıpları asgariye indirecek 
önlemlerin uygulanmasına 
dair esasları içeren hüküm-
ler.”5

4628 sayılı eski Elektrik 
Piyasası Yasası’na göre; “Yö-
netmelik uyarınca, hizmet 
maliyetlerinin yansıtılmasına 
dair kurallar ile kayıp ve 
kaçakları asgariye indirecek 
önlemlerin uygulanmasına 
dair esasları içeren hüküm-
ler”6 şirketlerin lisanslarında 
asgari olarak yer alması 
gereken hükümler arasındaydı. 6446 sayılı yeni yasanın ardın-
dan 26 Eylül 2013 tarihli EPDK kararlarıyla dağıtım şirketlerinin 
hedef kayıp ve kaçak oranları lisanslarına derc edilmek üzere 
düzenlendi.7

Bu uygulamalar kamuoyunda kayıp ve kaçak bedelini daha 
da tartışılır hale getirirken, dağıtım kurumlarını satın almadan 
önce gizli bilgilendirme odalarına giren şirketler, kayıp ve kaçak 
oranları konusunda kendilerinin kandırıldıklarını ileri sürmüşler-
dir. Dicle Elektrik’i satın alan Abdullah Tivnikli’ye ait Eksim Hol-
ding’in açıklaması “Dicle Elektrik: Devlet bize ayıplı mal sattı” 
başlığıyla basında yer bulmuştu. Bu açıklamada şöyle denildi: 

“Eksim Holding de, Özelleştirme İdaresi’nden Dicle Elektrik’i 
satın alırken söz konusu şirketle ilgili hangi nitelikler beyan 
edildi ise o niteliklerin mevcut bulunduğu kabulüyle yola 
çıktı. Ancak Dicle Elektrik satın alındıktan sonra; özelleştirme 
öncesinde açıklanan (var olduğu taahhüt edilen) kayıp-kaçak 
oranlarının gerçeği yansıtmadığı, gerçekte daha yüksek olduğu 
devletin verileriyle net olarak tespit edildi.”8

Şirketlerin bu tür açıklamalarının ardından kayıp ve kaçak 
bedeline ilişkin yasal düzenleme arayışları yoğunlaştı. Haziran 
2014 tarihinde TBMM’de görüşülen “Elektrik Piyasası Kanunu 
ile Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında 
Kanun’da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”9 ile kayıp 
ve kaçak hedeflerinin yükseltilmesi konusunda EPDK’ya görev 
veren, ayrıca kayıp ve kaçağı yüksek bölgelerde kullanıcıla-
ra asgari tüketim faturası kesilmesini öngören düzenleme 
yapılmaya çalışıldı. EMO’nun tasarıya ilişkin milletvekillerine 
gönderdiği raporda, bu düzenlemeden yararlanacak şirketlerin 
hangileri olduğu da şöyle tespit edilmişti: 

“TEDAŞ’ın en son açıkladığı 2013 yılı verilerine göre ortalama 
kayıp ve kaçak oranının yüzde 15.38 olduğu dikkate alındığın-
da, bu oranın üzerinde kayıp ve kaçak yüzdesine sahip 3 bölge 
bulunduğu tespit edilmekte olup; buna göre Dicle (yüzde 

75.03), Vangölü (yüzde 65.84) ve Aras (yüzde 27.58) için yeni-
den kayıp ve kaçak hedeflerinin belirleneceği anlaşılmaktadır.”10

Yoğun tepkilerin ardından bu düzenleme TBMM’den geçirile-
medi. Ardından kayıp ve kaçak bedelini yasallaştırmak üzere 
2015 yılında yeni bir girişim gündeme geldi. Meclis’e 28 Ocak 
2015 tarihinde sevk edilen Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nda11 
“teknik ve teknik olmayan kayıp” ifadesiyle kayıp ve kaçak 
bedelinin tanımı yapılırken, dağıtım tarifeleri düzenlemesiyle 
de kayıp ve kaçağın da dahil olduğu maliyet kalemleri tek tek 
sayılarak yasallaştırılmak istendi. Hatta kayıp ve kaçak hedef-
lerinin belirlenmesi konusunda kurul da yetkilendiriliyordu. Bu 
düzenleme de yasallaşmadı. 

EPDK’nın kayıp ve kaçak 
hedef değişiklikleri konu-
sunda yetkilendirilmesine 
yönelik girişimler Elektrik 
Piyasası Yasası’na 27 Mart 
2015 tarihinde kabul edilen 
6639 sayılı Torba Yasa ile 
aşağıdaki geçici madde 
eklenerek yaşama geçirildi:

“Dağıtım sistemindeki ka-
yıpların azaltılmasına ilişkin 
tedbirler Geçici Madde 18- 
(1) 1/1/2016 tarihine kadar, 
teknik ve teknik olmayan 
kayıplarının oranı ülke 
ortalamasının üzerinde olan 
dağıtım bölgelerinde, diğer 

dağıtım bölgelerinden farklı düzenlemeler yapılmasına, hedef 
kayıp-kaçak oranlarının bir önceki yılın gerçekleşmeleri dikkate 
alınarak ve sonraki uygulama dönemleri de dâhil olmak üzere 
yeniden belirlenmesine Kurul yetkilidir.”12

ÖDÜL-CEZA MEKANİZMASI İŞLEVSİZ KILINDI

Yasal düzenlemelerle ilgili tartışmalar devam ederken; EPDK 
tarafından 3’er aylık dönemler itibarıyla yenilenen tarifedeki 
kalemlere ilişkin tartışmalar da devam etti. Tarifelerde; kayıp 
ve kaçak bedeli dışında dağıtım şirketlerine ya da perakende 
satış şirketlerine aktarılan diğer kalemlerde artışa gidilerek nihai 
bedelin aynı şekilde tüketicilerden tahsil edilmesi sağlandı. 
Aslında öngörülen ceza-ödül mekanizması suistimal edilerek 
işlevsiz hale getirildi.

Hem dönemin Bakanı Taner Yıldız hem de yeni Bakan Berat 
Albayrak ise düşük performanstan dolayı gerçekleşen yüksek 
kayıp ve kaçak düzeyinin yol açtığı maliyetin tüketicilere yan-
sıtılmadığını belirtmekte.13 Ancak durumun böyle olmadığının 
kanıtı açıklanan resmi tarife kalemlerinde yer almakta. Örneğin 
1 Ekim 2015 tarihinde açıklanan tarifede konutlarda kilovat 
saat başına 20.13 kuruş olan çıplak enerji bedeli 19.85 kuruşa, 
şehit ailelerinin faturasındaki çıplak enerji bedeli de 6.642 
kuruştan 6.367 kuruşa düştü. Kullanılan birim enerji miktarına 
bağlı olarak konut faturalarına yansıtılan kayıp ve kaçak enerji 
bedeli de kilovat saat başına 5.518 kuruştan, 5.515 kuruşa indi. 
Bu indirimlerin kullanıcıların nihai elektrik faturasına yansıma-
sına izin verilmedi. Diğer kalemlerde artışa gidilerek indirim 
ortadan kaldırıldı. Konut tarifesinde “dağıtım” bedeline yüzde 
5.09, “perakende satış hizmet bedeline” yüzde 4.58, “iletim” 
bedeline yüzde 5.66 zam yapıldı. “Dağıtım” ve “Perakende 
Satış Hizmet” bedellerine yapılan zam, elektrik dağıtım şirket-
lerinin kasasına giren kalemlerdir. İletim bedeli ise kamu şirketi 
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) adına faturalardan tahsil 
edilmekte. 

HABER ARAŞTIRMA
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Elektrik Mühendisleri Odası’nın 2013 yılı verilerine göre yakla-
şık 45 milyar kilovat saat olan hanelerin tüketimini baz alarak 
yaptığı hesaplamaya göre, enerji maliyeti ile kayıp ve kaçak he-
defleri doğrultusundaki düşüşler nihai faturaya yansıtılmadığı 
için 1 yılda yalnızca konut kullanıcılarından şirketler tarafından 
tahsil edilecek rakam 146.8 milyon TL. Bu rakamın da 119.8 
milyon TL’lik bölümü dağıtım ve perakende satış şirketlerine 
aktarılacak bedel.14

YARGITAY KARARI SONRASI

Ancak bu düzenlemeler yapılırken, tüketici mahkemeleri 
üzerinden yürüyen kayıp ve kaçak bedeline yapılan itirazlar, 
Yargıtay kararıyla kesinleşti. Yapılan karar düzeltme isteminin 
de reddedildiği Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 17 Aralık 
2014 tarihli kararıyla faturalardan tahsil edilen kayıp ve kaçak 
bedellerinin iade edilmesi gerekliliği ortaya çıktı. Bunun üzerine 
dağıtım şirketleri dava açan kullanıcılara geri ödeme yapmaya 
başladılar. Ancak bu kez de yargı kararını yok sayarak, bu geri 
ödemelerin de mahkeme masraflarıyla birlikte dahil edileceği 
şekilde kayıp ve kaçak bedelini yasallaştırma girişimleri başladı. 
Bu çalışmalarda yurttaşların tüketici mahkemelerine başvurusu 
da yasaklanmak isteniyordu. Buna yönelik yasa taslakları hazır-
landı, ancak yaşama geçirilmedi.15

Yargıtay kararının ardından yapılan 
işlemin idari olduğu; bu nedenle konu-
nun Yargıtay değil Danıştay tarafından 
görüşülmesi gerektiği de tartışmaların 
bir boyutunu oluşturmakta. Son olarak 
yeni Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Berat Albayrak, bir soru önergesine ver-
diği yanıtta; Yargıtay’ın verdiği karardan 
hiç söz etmeksizin, şu görüşü bildirdi:

“Bir kamu kuruluşu olan EPDK’nın 
aldığı düzenleyici bir işlem olan ve ülke genelinde uygulanan 
kayıp-kaçak bedeline ilişkin açılacak davalar da bu madde 
kapsamında olup, bu davalarda görevli mahkeme ilk derece 
mahkemesi olarak Danıştay’dır. Danıştay, söz konusu bedelin 
iptali talebiyle açılan davaların tamamında yürütmeyi durdurma 
istemlerini reddetmiş olup esasa ilişkin incelemesini sürdür-
mektedir. …Kayıp-kaçak bedeline ilişkin EPDK Kurul Kararı 
yürürlükte olup meri mevzuatın bir parçasıdır.”16 

Burada sorun; bir kamu hizmeti olan elektrik dağıtım işinin 
özelleştirilmesi ile başladı. Öncelikle kamunun vergi salma, fon, 
pay gibi çeşitli kesintiler yapma yetkisi bulunmakta. Bu yetki de 
yasal dayanağa sahip olmak zorunda. Ancak hizmetin özelleş-
tirilmesiyle devletin şirketler adına tahsil edilecek vergi benzeri 
salmalar uygulaması mümkün değil. Şirketlere yönelik ancak 
vergi, sosyal güvenlik prim ödemelerinde olduğu muafiyet 
yoluyla ya da sektörel teşvikler söz konusu olabilir. 

Elektrik hizmeti özelleştirilmiş olsa dahi kamu hizmeti özelliğini 
korumakta. Bu noktada tarifeler ve fiyat belirleme konusunda 
şirketler kendi başlarına yetki sahibi değiller ve uygulayacakları 
tarifeler EPDK’nın onayına tabi. İşte burada tarifelere ilişkin 
idari bir işlem söz konusu. Bu idari işlem kapsamında tarifeyi 
oluşturan maliyet kalemlerinin yasal mevzuatta düzenlenmiş 
olması gerekmekte. Yasal dayanağı olup olmaması ayrı bir 
tartışma konusu olarak kenara bırakılsa dahi; EPDK’nın ikincil 
mevzuat kapsamında tarife kalemlerini belirlemiş olması da 
sorunu çözmek için yeterli görünmemekte. Mevcut yasaya 
göre, dağıtım şirketlerinin kayıp ve kaçak oranlarını düşürecek 
uygulamalar yapması gerekirken, bunu uygulamada anlam-
sız kılacak şekilde EPDK’nın idari kararıyla kayıp ve kaçak 
tahsilatının garanti altına alınması söz konusu olmakta; dahası 
hedefleri gerçekleştiremeyen şirketlere imtiyazlar, yeniden 
yüksek düzeyden belirlenen hedefler getirilmekte. Özellikle 

EPDK’nın hedef kayıp ve kaçak oranları revize etme; kayıp ve 
kaçak bedelinde olması gereken indirimleri diğer kalemlerde 
yaptığı artışlarla yok etme gibi uygulamaları sorunun temelini 
oluşturmakta. Nitekim Elektrik Mühendisleri Odası tarafından 
Danıştay nezdinde açılmış olan davada, henüz karar verilme-
mekle birlikte şu görüş bildirildi:

“Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nin 13. 
Maddesi’nde de kaçakların önlenmesi konusunda dağıtım 
şirketlerine görev verilmiştir. Bu nedenle, kayıp/kaçak enerjiyi 
temin etmekle, teknik ve teknolojik yatırımları yaparak kayıp ve 
kaçakları önlemekle dağıtım şirketleri yükümlü bulunduğundan 
ve dağıtım şirketinin satışı ve işletme sorumluluğu ile ilgili oldu-
ğundan, dağıtım sistemi kullanıcısı tüketicilere yansıtılmasının 
hukuka aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

…Bu uygulama, kayıp/kaçakla mücadeleyi gereksiz kılacağı 
gibi kaçak olarak kullandığı elektriğin bedelini ödemeyenler 
lehine haksız ve hakkaniyete aykırı sonuç doğuracaktır. Öte 
yandan, kayıp/kaçak enerji bedeli, dağıtım sistemi kullanıcısı 
tüketicilerden bir hizmetin karşılığı olmaksızın tahsil edildiği için 
bu yönüyle de hukuka aykırıdır.”17

Görüldüğü gibi yasal mevzuatla düzenlese de, EPDK yetkili 
kılınmış olsa da sorun çözülmüş 
olmamakta. İktidarın konunun idari 
bir mevzuat olduğuna ilişkin görüşü, 
özellikle 2016 yılı başında yeni 
tarifeye ilişkin “şeffaflık” ilkesine 
aykırı, keyfiyet içeren düzenlemelere 
varmış ve tam bir karmaşa ortamının 
oluşmasına yol açtı. 

5 YILLIK YERİNE 1 YILLIK 
HEDEFE GEÇİŞ

Elektrik Piyasası Yasası’na 27 Mart 
2015 tarihinde eklenen Geçici 18. Madde ile 1 Ocak 2016 
tarihine kadar kayıp ve kaçak oranı yüksek olan şirketler için 
imtiyazlı düzenlemeye olanak sağlanmasının ardından EPDK 
26 Kasım 2015 tarihli kararıyla; “Elektrik Dağıtım Şirketlerinin 
Hedef Kayıp Oranlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar” 
yayımlamıştı.18 Hedef kayıp ve kaçak oranının belirlenmesi, ay-
rıca kayıp ve kaçak oranı yüksek olan şirketler için daha yüksek 
kayıp ve kaçak tahsilatı yapılmasını sağlayacak formüller içeren 
bu mevzuatta, kurulun yetkisini tümüyle Başkan’a bıraktığı 
görülmekte. 

EPDK’nın 18 Kasım 2015 tarihli 5875-2 sayılı kararıyla 1 Ocak 
2016-31 Aralık 2020 dönemi elektrik tarifeleri için 3. uygulama 
dönemi olarak belirlenmişti.19 Ancak bu kez kayıp ve kaçak 
hedefleri 5 yıllık açıklanmadı. Hem 5 yıllık hedeflerin yükseltil-
mesine ilişkin eleştirilerden kurtulmak, hem de her yıl yüksek 
hedef belirlenmesini sağlayacak şekilde 1 yıllık açıklama yapıl-
dı.20 2016 yılı için belirlenen hedeflerle bazı dağıtım şirketleri 
için kayıp ve kaçak hedefleri 2015 yılından oldukça yüksek 
düzeyde belirlenirken, bazıları için hedef oranlarında indirime 
devam edildi. Tablo 1’de dağıtım şirketleri bazında 2016 yılı 
için açıklanan yeni hedefler ve 2015 yılı hedefleri gösterilmekte 
olup, yeni hedeflerin bir önceki yıl hedefinden yüksek ya da dü-
şük tutulmasına ilişkin rakamlar da hem puan bazında hem de 
yüzdesel olarak hesaplandı. Buna göre kayıp ve kaçak hedefi 
en fazla yükseltilen dağıtım şirketleri yüzde 174 artışla Vangölü, 
yüzde 147 artışla Dicle ve yüzde 110 artışla Aras elektrik dağı-
tım şirketi olmuştu. Kayıp ve kaçak hedefleri yükseltilen diğer 
şirketler de sırasıyla; Toroslar, Boğaziçi, GDZ Elektrik, Akdeniz, 
Sakarya, İstanbul Anadolu Yakası, Çamlıbel, Uludağ, Osman-
gazi ve Başkent elektrik dağıtım şirketlidir. Hedef kayıp ve 
kaçak oranları düşürülen şirketler ise sırasıyla Akedaş, Çoruh, 
Trakya, Meram, Fırat, Yeşilırmak ve ADM olmuştu. 
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DAĞITIM ŞİRKETLERİ 2015 2016 Fark-Puan Fark (%)
Akdeniz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi 8,02 9,66 1,64 20,45

Akedaş Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi 10,03 7,46 -2,57 -25,62

Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi 15,08 31,68 16,6 110,08

ADM Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi 8,09 7,92 -0,17 -2,10

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi 6,61 7,61 1 15,13

Başkent Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi 7,88 8 0,12 1,52

Boğaziçi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi 7,57 9,6 2,03 26,82

Çamlıbel Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi 6,92 7,93 1,01 14,60

Çoruh Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi 10,15 9,35 -0,8 -7,88

Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi 29,01 71,62 42,61 146,88

Fırat Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi 10,09 9,74 -0,35 -3,47

GDZ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi 7 8,47 1,47 21,00

Meram Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi 8,28 7,9 -0,38 -4,59

Osmangazi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi 7,21 7,77 0,56 7,77

Sakarya Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi 6,33 7,42 1,09 17,22

Toroslar Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi 7,74 13,59 5,85 75,58

Trakya Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi 7,7 7,15 -0,55 -7,14

Uludağ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi 6,9 7,55 0,65 9,42

Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi 21,97 60,16 38,19 173,83

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi 8,78 8,5 -0,28 -3,19

Tablo 1: Dağıtım Şirketleri 2015-2016 Yılı Hedef Kayıp ve Kaçak Oranları-Farklar

KAÇAĞI YÜKSEK ŞİRKETLERE ÖZEL DÜZENLEME

2016 yılı hedeflerinde en yüksek artışa gidilen şirketler için ge-
tirilen “Dağıtım Sistemindeki Kayıpların Azaltılmasına Dair Ted-
birler Yönetmeliği”21 de 31 Aralık 2015 tarihli Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu yönetmelik ile kayıp ve kaçak 
oranı 2014 yılı ülke ağırlıklı ortalamasının üzerinde olan dağıtım 
şirketleri için yalnızca yüksek düzeyde hedef kayıp ve kaçak 
oranları belirlenmesine olanak tanınmadı, bunun yanında çeşitli 
muafiyetler getirildi. Bunlardan bir tanesi elektrik kesintisiyle 
ilgili getirilen muafiyet olup, bu durumlarda şirketler ödemeleri 
gereken tazminat yükünden kurtarıldı. Kaliteli enerji sunumuna 
ilişkin dağıtım şirketlerine getirilen standartlardan, sistemi riske 
sokacak fazla enerji çekişleri durumundaki cezai uygulamalar-
dan da muaf olacak bu şirketlere 2020 yılına kadar verimlilik 
katsayısının uygulanmaması, sonra da yüzde 50’sinin uygulan-
ması öngörüldü. Kaçak kullanım nedeniyle dağıtım sistem-
lerinde oluşan arızaların bedeli; “kontrol edilemeyen işletme 
gideri” olarak muhasebeleştirilerek, kullanıcılara yansıtılacak. 
Tarımsal sulama aboneleri de “tespit” olmaksızın, “tarımsal su-
lama uzaktan tespit” adı altında uygulamalarla kaçak kullanıcı 
uygulamasına tabi tutulabilecek. “Yüksek kayıplı şirket” statüsü 
uygulaması 2025 yıl sonuna kadar devam edecek. Elektrik 
Mühendisleri Odası tarafından bu yönetmeliğe karşı 8 Şubat 
2016 tarihinde Danıştay’da dava açıldı.22

2016’DA TORBA TARİFE DÖNEMİ BAŞLADI

Bu yönetmelik ve 2016 yılına ilişkin hedefler Ocak 2016 tari-
fesine doğrudan yansıtıldı. EPDK’nın 1 Ocak 2016 tarihinden 
itibaren geçerli olmak üzere açıkladığı yeni tarife ise elektrik 
faturaları, kayıp ve kaçak bedelleri, dağıtım bedelleri ile ilgili 
tartışmaları daha da alevlendirdi. “Sadeleştirme yapıldığı” ge-
rekçesiyle açıklanan yeni düzenlemelerle, faturadaki kalemler 
toplulaştırılarak, torba fatura dönemine geçiş yapıldı. Yeni tari-
fede, fon ve vergiler hariç olmak üzere faturalar yoluyla tahsil 
edilen 6 kalem “dağıtım bedeli” ve “perakende enerji bedeli” 
adı altında toplandı.

Daha önce 1 kilovat saatlik enerji için, “Kayıp/Kaçak Bedeli”, 
“Dağıtım Bedeli”, “Perakende Satış Hizmet Bedeli”, “İletim 
Bedeli” ile “Perakende Tek Zamanlı Enerji Bedeli”nin kaç kuruş 
olduğunu ayrı ayrı belirtilirken, sayaç okuma bedeli de maktu 
olarak yer alıyordu. Yeni tarifede ise tüm tarife kalemleri “Enerji 
Bedeli” ve “Dağıtım Bedeli”ne indirgendi. Yeni tarife ile maktu 
olarak alınması gereken sayaç okuma bedeli de tüketime oran-
tılı hale getirilmiş oldu. EMO tarafından 27 Ocak 2016 tarihinde 
Danıştay’a açılan davada bu duruma şöyle itiraz edildi:

“Dava konusu tarife tablosu, 6446 sayılı Yasa, bu yasaya 
göre oluşturulmuş ikincil mevzuat ile tüketicinin korunması 
hakkında mevzuata aykırı bir şekilde, elektrik tüketim bedel-
lerini oluşturan her bir bedelin tarife içerisindeki ağırlığını ve 
miktarını içermemesi nedeniyle hukuka aykırılık taşımaktadır. 
Tarife yapısının belirsizliği faturalara da aynı şekilde yansımak-
ta, elektrik abonelerince ödeme bilgileri denetlenememekte-
dir. Her ay düzenlenen tek tek faturaların bir kamu otoritesi 
tarafından denetlenmesi olanağı da bulunmadığından, keyfi bir 
uygulamaya neden olunmuş ve elektrik kullanıcıları açısından 
belirsiz bir süreç doğmuştur.”23

Yeni uygulama ile elektrik maliyeti olarak faturalara yansıtılan 
kalem içinden kayıp ve kaçak bedeli çıkarıldı, ancak bu kez de 
elektrik maliyetine perakende satış hizmet bedeli dahil edildi. 
Bu bedel perakende satış şirketlerine aktarılmakta olup, bu 
şirketlerin giderlerinin yanı sıra brüt kâr marjını da içermekte. 
Bu perakende satış hizmet bedeli, Resmi Gazete’de yayımla-
nan tarife tabloları içinde daha önce ayrıca görülebilirken, artık 
görülemiyor. Perakende satış hizmet bedelinin elektrik maliyeti 
ile birleştirilmiş olması nedeniyle faturalara yansıyan elektriğin 
gerçek maliyeti de artık bilinemiyor. 

1 Ekim 2015-1 Ocak 2016 tarihleri arasında geçerli olan eski 
tarifede kayıp ve kaçak bedeli dahil olmak üzere elektrik birim 
maliyeti olarak faturalara 25.37 kuruş yazıyordu. Resmi Gaze-
te’de yayımlanan tarifede ayrıca gösterilen kilovat saat başına 
5.52 kuruşluk kayıp ve kaçak bedeli çıkarıldığında, ayrıştırılmış 
tablolarda yayımlandığı gibi, gerçek elektrik maliyeti 20.578 
kuruş idi. 
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Bu bedele Ocak 2016’dan itibaren perakende satış hizmet bedeli 
dahil edildiğinden; gerçek artış oranlarını bulabilmek için 1 Ekim 
2015-1 Ocak 2016 tarifesinde 0.72 kuruş olarak yer alan pera-
kende satış hizmet bedelini eklememiz gerekiyor. Böylece yeni 
tarifede; birim fiyatlar bölümünde “tek zaman” (çok zamanlı tarife 
uygulanmayanlar için) ibaresinin karşısında yazan elektrik birim 
fiyatı Ocak ayı öncesinde 20.578 kuruş iken, Ocak ayında yüzde 
3.7 zam görerek 21.343 kuruşa yükseldi. Bu zammın ne kadarının 
enerji maliyetleri, ne kadarının perakende satış hizmet bedeline 
yapılan artıştan kaynaklandığı ise sadeleştirme denilen operasyon 
nedeniyle hesaplanamıyor.

Yurttaşların en çok kafasının karışmasına neden olan kalem ise 
dağıtım bedeli oldu. Ellerine Ocak ayı faturalarını alan yurttaşlar 
dağıtım bedelini, aralık ayındaki dağıtım bedeli ile kıyasladıklarında 
büyük bir artışla karşılaştılar. 1 Ekim 2015-1 Ocak 2016 tarihleri 
arasında geçerli faturalardaki dağıtım bedeline yurttaşların gördük-
leri ölçüde olmamakla birlikte gerçekten büyük bir artış yapıldı. 

Yeni tarifelerdeki dağıtım bedeli kalemi içerisine, kayıp ve kaçak 
bedeli, iletim bedeli ve sayaç okuma da dahil edildi. 1 Ekim 2015-1 
Ocak 2016 tarihli faturalarda iletim bedelinin birim maliyeti 0.95 
kuruş, dağıtım bedeli 4.005 kuruş, sayaç okuma bedeli ise kilovat 
saat başına değil fatura başına 59.2 kuruştur. Bu 3 kalemle birlikte, 
Ocak ayından önce elektrik maliyetine dahil edilen 5.52 kuruşluk 
kayıp ve kaçak bedeli de bu kez dağıtım bedeline eklendi. Eski 
faturada sadece dağıtım şirketlerine aktarılan bedeli içeren dağıtım 
bedeli, yeni faturada kayıp ve kaçak, iletim ve sayaç okumayı da 
kapsamaktadır ki, bunların tümünün 1 Ekim 2015’ten itibaren ge-
çerli olan tarifedeki toplamı 10.76 kuruştur. Ocak 2016 faturasında 
ise bu 4 kalemin toplamı 11.84 kuruştur. Yapılan toplulaştırma 
nedeniyle tek tek değil; dağıtım bedeli adı altındaki 4 kalemin toplu 
artışı hesap edilebilmektedir ki, bu zam oranı da yüzde 10.4’tür. 

Fon ve vergiler hariç olmak üzere 1 Ekim 2015 tarifesinde 31.05 
kuruş olan toplam fiyat, 1 Ocak 2016 tarifesinde 33.184 kuruş 
olduğu için zammın da yüzde 6.9 olduğu basında yer aldı. Ancak 
1 Ekim 2015 tarifesinde fatura başına tahsil edildiği için toplam 
fiyata dahil edilmeyen sayaç okuma bedeli 1 Ocak 2016 tarifesinde 
kilovat saat başına hesaplama yapılarak fonsuz bedele dahil edildi. 
Sayaç okumaya ilişkin bu oynama nedeniyle tüketicinin faturasına 
yansıyan gerçek zam oranı yüzde 5.9 oldu. 4 kişilik bir ailenin 230 
kilovat saatlik tüketimine ilişkin faturaya yönelik zam hesapları 
Tablo 2’de yer almakta.

Sayaç okumanın kilovat saat başına tahsilatı ise yapılan işe uygun 
olmadığı gibi hukuki de değildir. Çünkü sayaç okuma işi gerçekleş-
tirilen tüketimden bağımsız olarak her ay tüketimi ölçmek için bir 
kere yapılan bir iştir. Yani 1 kilovat saat tüketseniz de 1000 kilovat 
saat tüketseniz de bir görevli gelecek ve sayacınızı okuyacaktır; 
bunun karşılığında yaptığı iş farklı olmadığı için maktu olarak aynı 
ücret tahsil edilmelidir. 2006-2010 yılları arasında EPDK tarafından 
kilovat saat başına sayaç okuma bedeli tahsilatı uygulamasına gi-
dilmiş, Danıştay bu uygulamaya ilişkin düzenlemeyi 6 Nisan 2011 
tarihli kararıyla iptal etmişti. EPDK tarafından bu uygulama 31 
Aralık 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Tarifeler Yönetmeli-
ği’nde yapılan değişiklikle yürürlükten kaldırılmıştı. Dönemin Enerji 
Bakanı Taner Yıldız’ın verdiği bilgiye göre; yıllık ortalamada 10 kez 
sayaç okuma yapıldığı varsayımıyla abone başına sayaç okuma 
bedeli uygulanmaya başlanmıştı.24

Yeni tarifedeki zammın kaynaklarını irdeleyecek olursak, öncelikle 
elektrik maliyetleri artmak bir yana geçtiğimiz dönemde düşüş 
gösterdi. Elektrik borsa fiyatlarında bu düşüş açıkça görülmekte. 
Geçen yılın sonundan itibaren elektrik üretim şirketlerinin çokça 
gündeme getirdikleri elektrikte arz fazlalığı ortaya çıktığı için yatı-
rım ortamının kalmadığına ilişkin eleştiriler de bunu doğrulamakta. 
Ayrıca su gelirlerinin yüksek olması ve yeni HES’lerin devreye gir-
mesi de piyasadaki elektrik maliyetlerini aşağı çekti. Öyle ki daha 
önce piyasada satmak yüksek kar sağladığı için yenilenebilir enerji 
kaynağı belgesi alıp alım garantisinden dahi yararlanmak isteme-
yen, yani YEK avantajının üzerinde fiyatla piyasaya satış yapan 
şirketlerin bugünlerde YEK kapsamında satış yapmaları nedeniyle 
YEK’in elektrik maliyetlerini artırdığı dahi ileri sürülür hale geldi. 

Dağıtım bedelindeki zamda ise kayıp ve kaçak bedelindeki artış 
etken. Kayıp ve kaçak hedeflerini tutturamayan şirketlere yönelik 
yeni kayıp ve kaçak hedefi belirlenmesi, ayrıca kayıp ve kaçağı 
Türkiye ortalamasının üzerinde olan şirketlere yönelik getirilen özel 
statü nedeniyle kayıp ve kaçak tahsilatının yükseltilmesi fatura-
lardaki kayıp ve kaçak bedelinde artışa neden oldu. Bu artış da 
dağıtım bedeli içinde yer almakta. 

Yine dağıtım şirketlerinin özelleştirme bedellerini ve aldıkları 
kredileri ödeyemedikleri iddiasıyla gündeme getirdikleri “iflas” 
tehditleri ve kur artışı gibi piyasa koşullarında üstlenmeleri gereken 
maliyetlere yönelik veryansınları da bu artışta etkili oldu. Dağıtım 
şirketlerine doğrudan aktarılan gerçek dağıtım bedeli kaleminde de 
artışa gidildi.

1 OCAK 2016 KONUT-
LAR İÇİN ASGARİ TÜKE-
TİM ÜZERİNDEN AYLIK 
ELEKTRİK FATURASI-TL

4 kişilik ai-
lenin asgari 

tüketimi 
(kWh)

1 Ekim 
2015 Birim 
Fiyat (TL)

1 Ocak 
2016 Birim 
Fiyat (TL)

1 Ekim 
2015 Fatura 
Toplamı (TL)

1 Ocak 
2016 Fatura 

Toplamı 
(TL)

1 Ekim 
2015-1 

Ocak 2016 
Fark (TL)

1 Aylık 
Faturadaki 
Zam Oranı 

(%)

Tüketim 230 0,20578 0,21343 47,33 49,09 1,76 3,7

Perakende

İletim 230 0,10471 0,11841 24,08 27,2343 2,56 10,4

Dağıtım

Kayıp ve Kaçak Bedeli

Fatura başına sayaç okuma*  0,0029 0,592

Fon ve vergiler hariç fiyat  0,3105 0,3318 72,00 76,32 4,32 6,0

Enerji Fonu  1,00 1,00 0,47 0,49 0,02 3,7

TRT Payı  2,00 2,00 0,95 0,98 0,04 3,7

Bel. Tük.Ver.  5,00 5,00 2,37 2,45 0,09 3,7

KDV Öncesi Toplam    75,79 80,25 4,46 5,9

KDV  18,00 18,00 13,64 14,44 0,80 5,9

Genel Toplam TL    89,43 94,69 5,26 5,9

Tablo 2: 1 Ocak 2016 İtibarıyla Konutlar İçin Asgari Tüketim Üzerinden Aylık Elektrik Faturası İle 1 Ekim 2015 
Faturasının Karşılaştırması

*Fatura başına her sayaç okuma için sabit olarak tahsil ediliyordu. Yeni uygulama ile dağıtım bedeli içine dahil edildi.
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Faturalar aracılığıyla tartışma konusu olan maliyet kalemleri 
dışında EPDK’nın yapmış olduğu bir başka düzenleme ile pek 
çok maliyet kaleminin de tarifenin arka planında faturalara ek-
lendiği, dağıtım şirketlerine yeni gelir kaynakları yaratıldığı orta-
ya çıktı. Bunlar içinde daha önce yasa değişikliği ile yapılmaya 
çalışılan; yargı kararlarıyla iade edilen kayıp ve kaçak bedelleri-
nin faturalara yeniden yansıtılmasına ilişkin düzenleme de bu-
lunmakta. “Dağıtım Sistemi Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında 
Tebliğ”25 kapsamında, “dava, icra, sosyal sorumluluk, seminer, 
panel ve konferans, reklam giderleri, dernek/sendika ve oda 
aidatları, temsil ve ağırlama, danışmanlık, bağımsız denetim 
ve mali müşavirlik, yönetim ve destek hizmetleri gibi giderler 
ile mahkeme kararı gereği oluşan tazminat ve benzeri giderleri 
(emsal kararlar dikkate alınarak mahkeme kararı olmaksızın 
ödenenler de dahil) için söz konusu giderler eklenmeden belir-
lenen kontrol edilemeyen işletme giderleri hariç düzenlemeye 
esas işletme gideri”nin yüzde 7 artırılması öngörüldü. Burada 
öncelikle bilinmesi gereken düzenlemeye esas işletme gide-
rinin dağıtım bedelinin belirlenmesinde dikkate alınan temel 
bir kalem olduğu. Şimdi bu düzenleme ile dava giderlerinden, 
sosyal sorumluluk, seminer, panel, temsil ağırlama harcamala-
rına varıncaya kadar pek çok dağıtım faaliyetiyle ilgili olmayan 
gider için düzenlemeye esas işletme giderinde yüzde 7 artışa 
gidilmesi sağlanmakta. Yine bu düzenlemede mahkeme kararı 
gereği oluşan tazminat benzeri giderler ifadesiyle yargı kararıy-

la iade edilen kayıp ve kaçak bedellerini de kapsayacak şekilde 
dağıtım bedellerinde artış yapılması sağlanmakta. 

Yine aynı tebliğ kapsamındaki bir başka düzenleme ile dağıtım 
şirketlerinin, mülkiyeti TEDAŞ’a ait olan tesisleri kiralama ve 
reklam alma yoluyla gelir elde etmelerine; dağıtım dışında 
bakım ve onarım hizmeti, danışmanlık gibi faaliyetler yürütme-
lerine olanak tanınıyor. Bu diğer gelirler kapsamında sayılan 
yeni gelir kalemlerinin ise yüzde 75’inin gelir farkı hesaplama-
sında dikkate alınmamasına ilişkin düzenleme yapıldı. Böylece 
bu gelir kaynaklarının faturalara olumlu yansımasının da önüne 
geçildi. Elektrik Mühendisleri Odası tarafından bu düzenlemeye 
karşı da Danıştay’a yürütmeyi durdurma ve iptal istemiyle dava 
açıldı. 26

Gelinen noktada tüketicilerin yönetmelikleri, tebliğleri, kurul 
kararlarını, faturaları inceleyerek işin içinden çıkabilmeleri 
mümkün değil. Nasıl ki bilgisayarın bulunması yeterli değildir, 
bilgisayar okuryazarlığının sağlanması gereklidir; elektrik kulla-
nıcılarına da fatura gönderilmesi hele de kalemlerin gizlenmiş 
olduğu faturaların gönderilmesi tüketici haklarını kullanabilme-
leri için yeterli donanımı sağlamamakta. Sistemik bir sorgu-
lama yapılamıyorsa bile liberal piyasanın amaçları arasında 
gösterilen tüketicinin korunması hedefi doğrultusunda yapılan 
düzenlemelerin ve tüm uygulamaların yeni baştan gözden 
geçirilmesi zorunlu.

*1 22 Kasım 2012 tarihli ve 28475 sayılı Resmi Gazete
*2 Elektrik Mühendisleri Odası’nın 3 Ocak 2014 tarihli “Elektrik 
Bedeline Kayıp Kaçak Zammı” başlıklı açıklaması. http://www.
emo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=100770&tipi=3&sube=0#.
Vu-53fuLTcs
*3 Mülga Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği, Dağıtım Lisansı Kap-
samında Piyasa Yürütülebilecek Faaliyetler başlıklı 23. Maddenin 9 
numaralı bendi.
*4 TBMM, 24. Yasama Dönemi, 3. Yasama Yılı, 426 sıra sayılı Elekt-
rik Piyasası Kanunu ile ilgili rapor, sayfa 46. https://www.tbmm.gov.
tr/sirasayi/donem24/yil01/ss426.pdf
*5 6446 sayılı Elektrik Piyasası Yasası, Lisans Esasları başlıklı 5. 
Madde, 4. Fıkra’nın d bendi.
*6 3 Mart 2001 tarihli ve 24335 sayılı mükerrer Resmi Gazete. 
*7 8 Ekim 2013 tarihli ve 28789 sayılı Resmi Gazete. 
*8 Güntay Şimşek, 13 Mayıs 2014, “Dicle Elektrik: Devlet Bize 
Ayıplı Mal Sattı” http://www.haberturk.com/yazarlar/guntay-sim-
sek-1019/947753-dicle-elektrik-devlet-bize-ayipli-mal-satti
*9 http://www2.tbmm.gov.tr/d24/1/1-0939.pdf
*10 http://www.emo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=103784#.
VvOsbfuLTcs
*11 http://web.tbmm.gov.tr/gelenkagitlar/metinler/371425.pdf
*12 https://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k6639.html
*13 Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun soru önergesi-
ne Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın 64272063-610-
1421 sayılı 30 Mayıs 2014 tarihli yanıtı/Antalya Milletvekili Çetin 
Osman Budak’ın soru önergesine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Berat Albayrak’ın 64272063-610-5667 sayılı, 26 Şubat 2016 tarihli 
yanıtı. 

*14 Elektrik Mühendisleri Odası’nın 2 Ekim 2015 tarihli “Elektrikte 
Yine Gizli Zam” başlıklı açıklaması. http://www.emo.org.tr/genel/
bizden_detay.php?kod=110145&tipi=3&sube=0#.VuvPcvuLTcs
*15 Elektrik Mühendisleri Odası “AKP’den Yurttaşlara Kayıp Kaçak 
Çalımı” başlıklı açıklama. http://www.emo.org.tr/genel/bizden_de-
tay.php?kod=106083#.VvO4APuLTcs
*16 Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak’ın soru önergesine Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın 64272063-610-5667 
sayılı, 26 Şubat 2016 tarihli yanıtı. 
*17 Danıştay 13. Daire, Esas No: 2012/201, Başsavcılık Düşünce
*18 15 Aralık 2015 tarihli ve 29563 sayılı Resmi Gazete. 
*19 24 Kasım 2015 tarihli ve 29542 sayılı Resmi Gazete. 
*20 http://www.epdk.gov.tr/TR/Dokumanlar/TDB/Elektrik
*21 31 Aralık 2015 tarihli ve 29579 sayılı Resmi Gazete.
*22 Elektrik Mühendisleri Odası “Kaçağı Yüksek Şirketlere ‘Aferin’ 
Düzenlemesi Yargıda” başlıklı basın bülteni. http://www.emo.org.tr/
genel/bizden_detay.php?kod=112328&tipi=3&sube=0#.VvRlnyusX-
Cs
*23 Elektrik Mühendisleri Odası “Karartılan Elektrik Tarifesi Yargıya 
Taşındı” başlıklı basın bülteni. http://www.emo.org.tr/genel/bizden_
detay.php?kod=112156&tipi=3&sube=0#.VvRmQiusXCs
*24 İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt’ün soru önergesine 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın 3 Aralık 2013 
tarihli, 64272063-610-3255 sayılı yanıtı.
*25 19 Aralık 2015 tarihli ve 29567 sayılı Resmi Gazete.
*26 Elektrik Mühendisleri Odası’nın “Elektrikte Yeni Rant Kapıları” 
başlıklı basın açıklaması. http://www.emo.org.tr/genel/bizden_detay.
php?kod=112644&tipi=3&sube=0#.VvRqSCusXCs

DİPNOT:
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FİYATLARDAN
ÇİFTÇİ ŞİKAYETÇİ,
TÜKETİCİ DERTLİ
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CENK ESEN

Enflasyonun ateşini yükselten tarım ürünleri fiyatları, ne çiftçiyi 
ne de tüketiciyi memnun ediyor. Tarlada para etmeyince çiftçiyi 
isyan ettiren ürünler, pazar ve marketlerde alışverişe çıkan 
tüketicinin ise cüzdanını yakıyor. 

Türkiye'de gıda enflasyonunu tetikleyen tarım ürünlerinin üreti-
ci fiyatı, tarladan sofraya gelene kadar katlanarak artıyor. Çiftçi 
ürününün para etmemesinden şikayet ederken, tüketici her 
geçen gün artan mutfak masraflarından dert yanıyor. Son bir 
yılda enflasyonu sebze kaynaklı işlenmemiş gıda fiyatları tetik-
lerken, tarım ürünleri üretici fiyatları arasındaki artış oranının en 
yüksek olduğu ürünlerin başında su ürünleri ve sebzeler geldi. 
Tarım ürünlerinde yıllık bazda üretici fiyatları arasında en çok 
artış gösteren ürün, yüzde 204 ile kerevit oldu. Bu ürünü yüzde 
155 ile orkinos, yüzde 83 ile palamut ve yüzde 61 ile sivri biber 
takip etti. Söz konusu dönemde mürekkep balığı yüzde 60, 
limon yüzde 57, karnabahar yüzde 52, kabuklu yer fıstığı yüzde 
43, domates yüzde 42, kuru nohut da yüzde 39 zamlandı.

PATATES, ÜRETİCİSİNİ ÜZDÜ 

Fiyat düşüşüyle üreticisini üzen ürünlerin başında ise yüzde 23 
ile patates geldi. Antep fıstığının yüzde 21, mezgitin yüzde 16, 
çeltiğin yüzde 15, havucun yüzde 11, hıyarın yüzde 7, yetiştir-
me alabalığın yüzde 6, kağıtlık odunun yüzde 5, arpa ve kuru 
fasulyenin fiyatı yüzde 3 düştü.

ÜRETİCİDEN TÜKETİCİYE FİYAT KATLANDI

Tüketici ve üretici fiyatları arasındaki fark ise gerek çiftçiyi ge-
rekse de tüketiciyi isyan ettiriyor. Gıda ürünleri arasında 2015 
yılı içinde zam şampiyonu olan ve fiyatı yüzde 107 artarak, 28 
lirayı geçen zeytinyağının hammaddesi zeytinin üretici fiyatı ise 
sadece yüzde 23 yükselerek, kilogramı 3,7 liradan üreticisinin 
elinden çıktı. Bunun yanı sıra üreticinin elinden kilogramı 5,59 

liraya çıkan sarımsak ise tüketiciye yaklaşık 3 katı fiyatla 16 
liradan sunuldu. Fiyatı en çok artan üçüncü ürün olan yeşil 
soğan da üreticinin elinden 2,12 liraya çıkarken, tüketiciye 6,7 
liradan ulaştı. 

PARA ETMİYOR DİYE TARLADAN TOPLANMIYOR 

Geçtiğimiz yıl içerisinde bir çok tarım ürünü ise para etmediği 
için tarladan toplanmadı. Karpuz, mandalina, maydanoz, kiraz 
gibi bir çok üründe üretici düşük fiyatlardan dolayı ürününü 
ya tarlada ya da dalında bıraktı. Çiftçiler, düşük fiyat karşısında 
yüksek maliyetlerden şikayet ederken, ekilen üründen kâr ede-
memelerinin yanı sıra artık ürünün toplanmasının bile zararları-
nı daha da arttırdığını ifade ediyor. 

“FİYAT FARKLARI MEVSİME BAĞLANAMAZ” 

Tarım ürünlerindeki üretici-tüketici fiyatlarındaki farklılığı 
değerlendiren Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı 
Şemsi Bayraktar, aradaki makasın üretici ve tüketici arasındaki 
mekanizmaların sağlıklı şekilde oluşturulmamasından kay-
naklandığını ifade ediyor. Bu yapının hem üreticileri hem de 
tüketicileri mağdur ettiğini vurgulayan Bayraktar, şu değerlen-
dirmeyi yapıyor; 

“Marketlerde fiyatı en fazla artan ürünler içinde bulunan man-
dalinanın bahçedeki fiyatı 1 lira 25 kuruşken, markette 3 lira 
18 kuruşa, kuru soğanın üreticideki fiyatı 1 lira 55 kuruşken, 2 
lira 84 kuruşa kadar çıkmaktadır. Hatta basına yansıyan haliyle 
markette 6 lira fiyatla tüketiciye sunulan salatalığın sera çıkış 
fiyatı 2 lirayı bulmamaktadır. Aradaki bu farkı, hiçbir gerekçe 
makul gösteremez. Kuru soğanda durum daha da ilginç bir 
hal almaktadır. Soğan, hasat döneminde üreticinin elinden 45 
kuruştan çıkmaya başlamıştır. Halen üreticide 1 lira 55 kuruş 
olan kuru soğanın markette diyelim ki 2 lira olması normal… 
Yine basında yer alan haliyle 3 lira 50 kuruş olmasını nasıl izah 
edebiliriz? Üzerinde durmamız gereken asıl konu, çözmemiz 
gereken asıl problemimiz budur.”

TÜİK VERİLERİNE GÖRE, ARALIK 2015’TE YILLIK ENFLASYON YÜZDE 8,81'E, GIDA VE 
ALKOLSÜZ İÇECEKLER GRUBUNDAKİ YILLIK ENFLASYON DA YÜZDE 10,87’YE YÜKSELDİ, 
TARIM ÜRÜNLERİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TARIM ÜFE) YILLIK BAZDA YÜZDE 14,02 ARTTI.

TARLADA PARA ETMEYEN TARIM ÜRÜNÜ, 
SOFRADA TÜKETICININ ELINI YAKIYOR 



20 | EKONOM 2016

HÜSEYİN GÖKÇE

Bulunduğu coğrafya itibarıyla dünya genelinde hayvan yetiştir-
meye en uygun ülkelerden birisi olan, hatta önemli bir ihracat 
potansiyelini barındıran Türkiye, ihracat imkanlarını kullana-
madığı gibi, zaman zaman hem et hem de canlı hayvan ithal 
etmek zorunda kaldı. 

Türkiye et krizinin ilk yaşanmaya başladığı 2010 yılından bu 
yana, 3 milyar doları canlı hayvan 
olmak üzere, 4 milyar doların 
üzerinde canlı hayvan ve et itha-
latı yaptı. Hayvancılık sektöründe 
maliyetlerin yüzde 60-70’ini yemin 
oluşturduğu dikkate alındığında, 
çeşitli sebeplerle milyonlarca 
dönüm arazisi boş kalan Türkiye’nin 
hayvan ve et ithalatına mahkum 
kalması çok düşündürücü. 

Üstelik Gıda Tarım ve Hayvancı-
lık Bakanlığı’nın yükselen et fiyatlarını kontrol altına almak 
amacıyla, kıyma ve kuşbaşı için bir tavan fiyat belirlemesi ise 
ayrı bir tartışma konusu haline geldi. Tavan fiyat uygulamasının 
başladığı 9 Şubat 2016 tarihinden itibaren, bazı özel kampan-
yalar ile Et ve Süt Kurumu haricinde hiçbir satış noktasında bu 
fiyatlara uyulmadı.

Yukarıda bahsettiğimiz üzere, hayvan yetiştirme konusun-
da coğrafi koşulların son derece yerinde olduğu ülkemizde, 

hayvancılıkta günü kurtarmaya yönelik politikalar, sadece 2010 
yılından bu yana Türkiye’nin 4 milyar doları aşan dövizinin 
yurtdışına çıkmasına yol açtı.

1/95 sayılı Gümrük Birliği Kararı, Türkiye’ye Avrupa Birliği 
ülkelerinden yıllık 19 bin 500 ton canlı hayvan ve et ithalatı 
yapma yükümlülüğü getirdi. Ancak, yerli besicilerin korunma-
sı amacıyla Türkiye, uzun yıllar Avrupa’da görülen Deli Dana 
hastalığını gerekçe göstererek, ithalat yapmadı. Ancak et ve 
süt fiyatlarındaki dengesizlik, Türkiye’de hayvancılık sektörünü 

krize sokunca, 2010 yılından itibaren 
Deli Dana gerekçesi bir kenara bırakıldı 
ve ihtiyacın karşılanması amacıyla 
gümrük kapıları, gümrüksüz olarak 
canlı hayvan ve et için açılmak zorunda 
kalındı. Bu dönemde, süt fiyatlarında 
yaşanan dengesizlik ve sanayicinin, 
üreticinin elindeki sütü almaktan imtina 
etmesi, yükselen et fiyatlarıyla birlikte 
süt hayvanlarının kesime yönelmesine 
yol açtı. Bununla birlikte fiyatları den-

gelemek için açılan ithalat, sadece pansuman görevi gördü ve 
soruna yönelik kalıcı bir çözümün aracı olmaktan uzak kaldı.

TEKNİK ZORUNLULUK VE SPEKÜLASYON SAMAN 
İTHALATINA YOL AÇTI

Aynı zamanda önemli bir tahıl üreticisi olan Türkiye’de, kurak 
bir dönemin ardından üretimdeki olağanüstü düşüş, doğal 
olarak saman varlığına da yansıdı ve 10 yıl önce söylense 

TÜRKIYE ET KRIZININ ILK YAŞAN-
MAYA BAŞLADIĞI 2010 YILINDAN 
BU YANA, 3 MILYAR DOLARI CANLI 
HAYVAN OLMAK ÜZERE, 4 MILYAR 
DOLARIN ÜZERINDE CANLI HAYVAN 
VE ET ITHALATI YAPTI.

HAYVANCILIKTA GÜNÜ KURTARMAYA YÖNELİK 
POLİTİKALAR, 4 MİLYAR DOLARA MAL OLDU
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kimsenin inanmayacağı bir durum gerçekleşti. 
Türkiye yem ihtiyacını karşılamak için, saman ithal 
etmeye başladı. Kuşkusuz burada ithalatta, sadece 
saman varlığındaki azalma değil, fiyatın yükseleceği 
beklentisiyle elinde saman bulunanların piyasaya 
sürmeyerek yarattığı spekülasyon da büyük etken 
oldu. Ülkenin bir çok bölgesinden saman kalma-
dığına yönelik feryatlar yükselirken, dönemin Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, saman 
ithalatını açtıktan sonra, ithalatın çok sınırlı kalması 
da düşündürücü oldu.

YİNE AYNI SENARYO MU OYNANIYOR?

Türkiye, aslında 2015 yılında başlayan ve 
2016 yılına da sarkan yeni bir et kriziyle 
daha karşı karşıya duruyor. 1 Kasım 
2015 seçimlerinin ardından kurulan 
hükümette Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı olarak görevlendirilen Faruk 
Çelik, hızlı bir şekilde olaya el atarak, 
tüm taraflarla bir araya geldi. Henüz 
bakanlığının ilk günlerinde uzak oldu-
ğu bir alanda çalışan Çelik, sektörün 
ortak kararı olarak, et konusunda bir 
tavan fiyat belirlendiğini ve artık kıyma-
nın 32 liradan, kuşbaşının ise 34 liradan 
satılacağını büyük bir heyecanla duyurdu.

Ancak o dönem Bakan Çelik, sektörün tamamının görüş 
birliğinde olduğunu beyan etmesine rağmen, uygulamaya 
gelince işin rengi değişti. Özellikle 
kasaplar, karkas et fiyatlarının 
çok yüksek olduğunu, bunun üze-
rine KDV, taşıma, işçilik, dükkan 
kirası ve kâr payı eklendiğinde, 
belirlenen fiyatlara satış yapmanın 
mümkün olmadığını kaydettiler. 
Nitekim, Türkiye genelinde he-
men hemen hiçbir noktada, özel 
kampanyalar hariç, bu fiyatlara et 
satışı yapılmadı.

Her ne kadar et-süt fiyatlarını re-
güle etme görevi verilen Et ve Süt 
Kurumu’nun mağazalarında bu fiyatlardan et satışı yapılsa da 
sayısı sınırlı olan mağazalarda yapılan indirimli satışlar, fiyatların 

düşmesine yeterli olmadı.

Üstelik yükselen fiyatlar, 1.15 lira olarak 
belirlenmesine rağmen, arz fazlalığı 
sebebiyle sanayicinin sütü 1 liranın altına 
almaya zorlaması, süt ineklerinin yeniden 

yavaş yavaş kesime gönderilmesine yol açtı.

Bütün bu gelişmeler 2009-2010 yıllarında yaşanan kriz döne-
mindeki unsurlarla benzerlik yarattığı için, akıllarda tekrar o 

günlerin yaşanacağına ilişkin soru işaretleri 
oluşmasına yol açtı.

PEKİ ÇÖZÜM NE?

Aslında sorunun çözümüne yönelik yapılacak 
işlem kağıt üzerinde çok basit. Yani hayvan 
varlığının artırılması, bunu yaparken de 
ihtiyacın iyi belirlenmesi gerekiyor. Tabi aynı 
zamanda, hayvancılığın yüzde 70’ine karşılık 
gelen yem maliyetlerinin de indirilmesi şart.

Türkiye’de son yıllarda sayıları artsa da pro-
fesyonel hayvan yetiştiriciliği tam anlamıyla 
yapılamadığı için, etçi ve sütçü ırk dengesi 

kurulamaması. Üstelik coğrafya çok uygun olmasına rağmen, 
tüketim alışkanlıklarına bağlı olarak küçükbaş hayvan yetiştiri-

ciliğine de çok fazla önem verilmedi.

EKONOM’un TÜİK verilerinden yaptığı derleme-
lere göre, hayvancılıkta günü kurtarmaya yönelik 
politikalar, 2010 yılından bu yana Türkiye’nin 4 
milyar doların üzerinde dövizine mal oldu. Bu 
dönemde, 2016 yılı Ocak ayı verileri dahil olmak 
üzere, 3 milyar 57 milyon dolarlık canlı hayvan, 
999 milyon dolarlık da et ithalatı gerçekleştirildi.

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKAN-
LIĞI’NIN YÜKSELEN ET FIYATLARINI 
KONTROL ALTINA ALMAK AMACIYLA 
KIYMA VE KUŞBAŞI IÇIN BIR TAVAN 
FIYAT BELIRLEMESI ISE AYRI BIR TAR-
TIŞMA KONUSU HALINE GELDI. 

TAVAN FIYAT UYGULAMASI-
NIN BAŞLADIĞI 9 ŞUBAT 2016 
TARIHINDEN ITIBAREN, BAZI 
ÖZEL KAMPANYALAR ILE ET 
VE SÜT KURUMU HARICINDE, 
HIÇBIR SATIŞ NOKTASINDA BU 
FIYATLARA UYULMADI.
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ERDİNÇ ÇELİKKAN 

Türkiye’de ilkinin 2020’lerde üretime geçmesi 
planlanan üç nükleer santral, yeni bir tartış-
mayı da beraberinde getirdi. Çevrecileri ayağa 
kaldıran Mersin Akkuyu’daki nükleer santrale 
daha ilk kazma vurulmadan itirazlar yükselme-
ye başladı. Santralle ilgili birinci itiraz, çevreyle 
ilgili endişelerden kaynaklandı. Diğer itiraz ise 
dünyanın vazgeçtiği nükleer santral teknolojisi-
nin yaratabileceği güvenlik riskleri oldu. Aslında 
dünyada özellikle Fukuşima felaketinden sonra 
gelişmiş ülkelerin vazgeçtiği nükleer santrallere 
Türkiye’nin yeni yeni adım atmaya başlaması 
tartışmanın en can alıcı yanını oluşturdu. Yine 
bir kesim, enerji güvenliğini sağlamak amacıyla 
nükleeri “olmazsa olmaz” olarak görürken, 
diğer kesim santrallerin Türkiye için geri dönü-
lemez tehlikeler yaratabileceğine dikkat çekti. 

GERİLİMDE AKKUYU MUAMMASI 

Bugünlerde ise Türkiye, Suriye sınırında yaşa-
nan uçak krizinin ardından Rus devlet şirketi 
Rosatom’un yapacağı Akkuyu’nun yanısıra 
ülkenin cennet köşelerinden İnceburun ve 
İğneada’ya kurulacak santrallerin geleceğini 
tartışıyor. Rusya ile krizin patlak verdiği 24 
Kasım’dan sonra iki ülke arasında neredeyse 
dondurulan ilişkilerde başta doğalgaz olmak 
üzere, özellikle nükleer projesini nasıl bir akıbe-
tin beklediği muammaya döndü. Çünkü 22 

TÜRKIYE’NIN ENERJIDE KRITIK AÇMAZI:

MERSİN- AKKUYU

SİNOP- INCEBURUN
KIRKLARELİ- IĞNEADA

NÜKLEER
MACERA 50’Lİ YILLARDA BAŞLADI 
Türkiye’de nükleer çalışmalar, nükleer teknolojiye sahip olmayan pek çok Av-
rupa ülkesiyle eş zamanlı olarak 1955 yılında başlatıldı. Vikipedia’daki bilgilere 
göre, elektrik üretimi amacıyla kurulması planlanan nükleer santralle ilgili ilk fizi-
bilite etütleri 1968 yılında yapıldı. 1976’da Akkuyu ilk kuruluş yeri olarak seçildi. 
Ancak 1986'da Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde meydana gelen Çer-
nobil kazası nedeniyle Türkiye, nükleer santrallerle ilgili çalışmaları askıya aldı. 

1992 yılında dünyadaki belli başlı firmalara birer mektup gönderilerek, 2002 
yılında devreye girecek biçimde ve 1000 MW gücünde bir veya iki üniteli sant-
ralin anahtar teslimi veya Yap-İşlet-Devret modeli ile kurulması için teknik ve 
mali konularda bilgi istenmiştir. 1995 yılında TEAŞ, nükleer santral ihalesinin ön 
incelemelerini yapmak üzere, danışman olarak Güney Kore'nin KAERI firma-
sıyla anlaştı. 1996'da Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı'nın görevlendirdiği üç 
danışman ile TEAŞ Nükleer Santraller Dairesi'nden iki elemandan oluşan bir ko-
misyon ihale şartnamesine son şeklini verdi. 17 Ekim 1996'da Resmi Gazete'de 
Akkuyu Nükleer Enerji Santrali için ihale açılmış olduğu ilan edildi.

15 Ekim 1997’de AECL, NPI ve Westinghouse tekliflerini sundular fakat 2000 
senesinde hükümet bu projenin sonuçlandırılmasından ve ülkede nükleer sant-
ral kurulmasından vazgeçtiğini açıkladı. 2010-2020 arasında 5 bin megavatlık 
üç nükleer santral kurmayı amaçlayan Nükleer Enerji Yasası, 17 Ocak 2007'de 
çıkarıldı. Ancak dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, santrali kuracak 
şirketin yapısı, denetimi, söküm masrafı gibi alanlarda anayasaya aykırılıklar 
olduğu gerekçesiyle yasanın üç maddesini veto etti. Mayıs 2004'te dönemin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler, "Yakında bu santralların üreticisi ül-
kelerle görüşeceğiz" diyerek nükleer enerji santrali konusunu yeniden gündeme 
getirdi. Akkuyu Nükleer Santrali, 2010'da o dönem Başbakan olan Cumhurbaş-
kanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Başbakanı Dmitry Medvedev'in imzaladığı hükü-
metler arası anlaşmayla resmiyet kazandı. Bu tarihten sonra sırasıyla İnceburun 
ve İğneada gündeme geldi.
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milyar dolara mal olacak Akkuyu için Rus tarafı bugüne kadar 
yaklaşık 3 milyar dolar para harcadı. Hatta krizin ardından An-
kara ve Moskova’da projenin durdurulduğu yönünde iddialar 
dolaşmaya başladı. Bu denli büyük bir projenin gerilen ilişkilere 
kurban gitmemesi gerektiğini dillendirenler olsa da kamuoyun-
da projenin geleceği konusunda farklı alternatifler gündeme 
geldi. “Rusya olmazsa yola başka bir ülkeyle devam edilir” 
iddiaları dolaşırken, projenin geleceği ve harcanan parayla 
ilgili tartışmalara Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, şu sözlerle 
noktayı koydu: 

“Halihazırda devam eden bir süreç var. Rusya’nın nükleer 
santral yapımında kullanmak üzere buradaki banka hesaplarına 
yatırdıkları ciddi bir rakam var. Süreç devam ediyor, durmuş 
olan bir şey yok.”

İLİŞKİLERDE AKKUYU’NUN YERİ 

Tabi tam da burada gerilen ilişkilerin çok öncesindeki o dönem 
çok tartışılan bir gelişmeyi de hatırlatmak gerekiyor. Akku-
yu’nun Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu, Rusya 
Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 1 Aralık 2014 tarihindeki 
Türkiye ziyaretine karşılık bir jest olarak alelacele onaylanmıştı. 
Aradan geçen iki yıllık sürede ise Türkiye ile Rusya arasındaki 
ilişkiler kimsenin aklına gelmeyecek düzeyde gerildi. Böyle-
ce iki yıl önce ÇED jesti yapılan Akkuyu, şimdi 
yapılan tüm açıklamalara rağmen belirsiz bir proje 
olarak karşımızda durmaya başladı. Bugüne kadar 
proje inşaatındaki en somut adım 2015 yılında 
deniz hidroteknik binalarının temelinin atılması 
oldu. Onun dışında Akkuyu konusunda bir arpa 
boyu bile yol kat edilemediği söylenebilir. Bir de 
bu duruma hem Akkuyu’da hem diğer nükleer 
santrallerde kullanılacak yakıt ve teknolojide 
büyük oranda dışa bağımlı olacağımızı eklemek 
gerekiyor.

FUKUŞİMA OLUMSUZ ÖRNEK

Tüm olumsuz argümanlara rağmen devletin en 
üst düzeyde yaptığı açıklamalar ve Hükümet 
Programı’ndaki bilgileri göz önüne alırsak Türkiye, 
nükleer hedefinden vazgeçmeyecek gibi görü-
nüyor. Ancak bu noktada geçmişteki Çernobil ve 
Fukuşima gibi olumsuz örnekleri dikkate alarak, 
nükleer santrallerin yaratabileceği riskleri de göz 
önünde tutmak önem kazanıyor. 

YANI BAŞIMIZDAKİ RİSK

Aslında tam da bu noktada nükleer santrallerin tüm dünya 
üzerinde yarattığı/yaratabileceği etkileri irdelemekte fayda var. 
Sonuçta nükleer santraller herhangi bir sızıntı ihtimaline karşı 
sadece bulunduğu ülkeyi değil çok geniş bir alanı etkileme 
potansiyeline sahip. Bu bakımdan Ermenistan’ın Türkiye 
sınırına 16 kilometre uzaklıktaki Metsamor Nükleer Santrali 
en büyük tehditlerden birisi olarak hemen karşımızda duruyor. 
Türkiye’nin teknolojisi nedeniyle uluslararası arenaya taşıdığı 
Metsamor’la ilgili de bazı girişimler dışında etkili ve geçerli bir 
çözüm üretilmiş değil. Nükleere adım atmaya hazırlanan ülke-
mizin tüm felaket senaryolarına hazır olsak bile Metsamor’un 
yanısıra Çernobil ve Fukuşima felaketlerini göz ardı etmemesi 
gerekiyor. 

Ortaya konulan risk faktörlerini dikkate alan dünyanın geliş-
miş ülkeleri, Fukuşima kazasından sonra nükleer teknolojiden 
vazgeçerken, Türkiye’nin bu konudaki ısrarını anlamak da 
maalesef zor. Hükümet kanadından nükleerle ilgili gelen kararlı 
açıklamalara rağmen, Türkiye’nin çevrecilerin uyarılarına kulak 
vererek çevreye daha az zarar veren, neredeyse sıfır risk taşı-
yan su, güneş ve rüzgar enerjisini harekete geçirmesi büyük 
önem taşıyor. 

HABER ANALİZ

TMMOB: SIZINTIYI ENGELLEME OLASILIĞI YOK
TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası’nın (EMO) hazırladığı raporda, nükleer santrallerin tehlikelerine dikkat çekilerek, “Nük-
leer sızıntıyı yüzde 100 güvenlikle engelleme olasılığı bulunmamaktadır” denildi. 

EMO’nun hazırladığı raporda, Türkiye’nin nükleer macerasıyla ilgili şu tespitlere yer verildi:

“Nükleer enerjinin pahalı, tehlikeli bir elektrik üretim teknolojisi olduğu herkes tarafından kabul edilmektedir. Nükleer santral 
ile dünyamız, ülkemiz ve gelecek nesiller adına üstlenilen risk, teknolojik gelişmelerle aşılabilecek bir boyuta sahip değildir. 
Nükleer atıkları kalıcı olarak bertaraf etme ve güvenli olarak depolama olanağı yoktur. Nükleer sızıntıyı yüzde 100 güvenlikle 
engelleme olasılığı da bulunmamaktadır. Bunlar karşılığında üstlenilen risk ise bir bölgenin yaşam alanı olmaktan tamamen 
çıkması, milyonlarca yıl sürecek öldürücü etkilerin taşınması anlamına gelmektedir. Nitekim bu risk, daha 2011 yılında 
Japonya’da Fukuşima Nükleer Santral kazasıyla yaşanmıştır. Bu kazanın zararları artarak devam etmektedir. 2013 yılında 
yapılan bir hesaplamada yalnızca maddi zararların temizlenmesinin 110 milyar dolara mal olacağı belirtilmiştir. Bu kadar 
büyük zarar verme riski olan bir santrali Türkiye’de ve bir yabancı şirkete yaptırmak hangi gerekçeyle açıklanabilir? Yani kaza 
olursa zararı Türkiye’de yaşayanlar çekecek, ama bir şey olmazsa kârı Rus şirketi kazanacaktır. Deprem bölgesinde yer alan 
turizm ve doğal dokusuyla eşsiz güzellikteki Akkuyu’da nükleer santral yapılması kabul edilemez. Rusya ile gerilen ilişkiler 
göstermiştir ki Akkuyu’da nükleer santral kurulmaya çalışılması, yalnızca teknik ve ekonomik olarak değil, aynı zamanda 
uluslararası dengeler açısından da bir açmazdır. Yol yakınken Türkiye nükleer santral anlaşmasının feshini ilan etmelidir.” 
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NÜKLEERİN PAYI AZALIYOR 
EMO’ya göre dünyada nükleer elektrik üretiminin payı; yüzde 17.6 düzeyinde bulunduğu 1996 yılından itibaren düşüş gösteriyor. 
Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’nun 2014 yılı itibarıyla açıkladığı işletmedeki reaktör sayısı 438. Aslında, 11 Mart 2011 tarihinde 
yaşanan nükleer felaketin ardından Japonya’da olduğu gibi, üretim yapmayan ve bundan sonra da üretim yapmayacak reaktörler 
çıkarılırsa dünyadaki nükleer reaktör sayısı 391’e düşecek. 

1995 yılında kadar 342.48 GW olan toplam nükleer santral kurulu gücü 20 yılda ancak 376.89 GW’a yükseldi. Üstelik 438 nükleer 
reaktörden 250’sinin yaşı ise 30’un üzerinde seyrediyor. Batıdaki gelişmiş ülkeler nükleer santral yerine yenilenebilir enerji kaynak-
larına büyük yatırımlar yaparken, kısıtlı sayıda nükleer yatırım kararı alan ülkeler Asya’da yoğunlaşıyor.

YOL HARİTASINDA NÜKLEER VURGU
Hükümet Programı’nda ise açıklanan risklere rağmen, nükleer enerjiye devam etme konusunda kararlılık mesajı yer aldı. Hükü-
metin yol haritası niteliği taşıyan programda , “Nükleeri enerji sepetimize ekleyerek çeşitlendirme hedefimize katkıda bulunmaya 
çalışmaktayız” denildi. 

Programda Türkiye’nin enerji politikaları ve nükleerle ilgili şu hedefler yer aldı: 

“Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarımızı mümkün olan en üst düzeyde değerlendirmeyi ve nükleer teknolojiyi elektrik üreti-
minde kullanmayı öngörmekteyiz. Enerjinin israf edilmemesi ve çevresel etkilerinin asgariye indirilmesiyle ülkemizin uluslararası 
enerji ticaretinde stratejik konumunu güçlendiren rekabetçi bir 
enerji sistemine ulaşılması temel amacımızdır. Nükleer enerjide 
somut adımlar atarak 4.800 MW gücünde Akkuyu’da ve 4.480 
MW gücünde Sinop’ta olmak üzere iki adet nükleer santralin 
yapılması için anlaşmayı imzaladık. Bu iki santrale ek olarak 
görüşmelerini yürüttüğümüz 3. santralin yapımına bu 
dönemde başlayacağız. İstikrarlı bir şekilde artan enerji 
talebimizi karşılarken, enerji nakil güzergâhları ve kaynak 
ülke çeşitlendirmesi hedefimiz doğrultusunda önemli 
projeler hayata geçirmekteyiz. Ayrıca, yenilenebilir 
enerjinin payını artırarak ve nükleeri enerji 
sepetimize ekleyerek çeşitlendirme hedefi-
mize katkıda bulunmaya çalışmaktayız.”

Dünya genelinde çevreyle ilgili eylemleriyle tanınan Greenpeace ise 
Türkiye’de planlanan üç nükleer santral yerine, güneş ve rüzgar gibi 
enerji potansiyellerinin kullanılması gerektiğine dikkat çekiyor. 

Nükleer enerjinin dünya çapında yenilenebilir enerjilerden daha az 
enerji ürettiğini ve nükleer enerjinin payının azalacağını açıklayan 
Greenpeace’ye göre, Türkiye, rüzgar ve güneş toplam potansiyeli 
açısından Avrupa'da birinci sırada olmasına rağmen, bu potansiyelin 
yüzde 1'ini bile kullanmıyor. Bir nükleer santralin tamamlanmasının 
ortalama 10 yıl sürdüğünü belirten Greenpeace, nükleer enerjiye 
yönelik şu itirazları dile getiriyor:

“Üretime başladıktan ortalama 40 yıl sonra ise artık tükendiği için yine 
oldukça masraflı olan kapanma ve söküm süreci başlıyor. Nükleer 
enerji sadece elektrik üretebildiğinden ısınma ve ulaşım gibi taleplere 
cevap veremiyor. Oysa yenilenebilir enerjilerin hem kurulum süresi 
çok daha kısa hem de çok daha fazla istihdam yaratıyor. Nükleere ve 
kirletici teknolojilere mahkum olmadan enerji ihtiyacımızı karşılayabi-
liriz. Avrupa Yenilenebilir Enerjiler Konseyi'yle (EREC) birlikte hazırla-
nan Enerji Devrimi raporuna göre, 2020 yılında daha az maliyetle 17 

nükleer reaktörün üreteceği elektriği rüzgar ve güneş gibi temiz 
kaynaklardan sağlayabiliriz. 2050 yılına gelindiğinde ise, bi-

rincil enerji talebinin yüzde 59,4'lük kısmı yenilenebilir enerji 
kaynaklarıyla karşılanabilir. Raporda verilen senaryo gerçek-

leşirse Türkiye ayrıca enerji sektöründen kaynakla-
nan karbondioksit salımlarını 2050’ye kadar 
1990 seviyesinin yüzde 18 oranında altına 

çekebilir.”

ÇÖZÜM 

RÜZGAR VE 
GÜNEŞTE 



EKONOM 2016 | 25



26 | EKONOM 2016

MEHMET KAYA

Kıdem tazminatının kaldırılarak yerine bir fon kurulmasına 
yönelik tartışma iyice alevlendi. Aslında, 1999 sosyal güvenlik 
düzenlemesiyle gelen işsizlik sigortasıyla işverenler ve siyaset-
çiler bu konuyu gündeme getirdi. 

2000 yılında başlayan “iş güvencesi” hazırlıkları, 9 Ağustos 
2002’de seçim arifesinde yasalaştırılmasıyla sonuçlandı. Kıdem 
tazminatının da kaldırılması aynı dönemde genel kabul gördü, 
işçi-işveren ve hükümet kanadının kurduğu bir çalışma grubu, 
kıdem tazminatının yerine bir fon kurulmasını içeren taslak 
hazırladılar. 

İşveren kanadı, işsizlik sigortası ve iş güvencesi olan bir 
ortamda, kıdem tazminatının “iş piyasasında katılık” yarattığı 
ana gerekçesini, uzun süre işledi. Daha sonra “esnekleşme” 
çalışmalarıyla birlikte kıdem tazminatı bu kez; istihdamı önle-
diği ve yabancı sermayeyi ürküttüğü gerekçeleriyle kamuoyu 
gündemine sunuldu. 

Adalet ve Kalkınma Partisi de yeni bir fon kurulmasıyla yapıla-
cak öneriyi sürekli sıcak tuttu. Hemen her hükümet programı-
na yazıldı. İşçi kesimi bu aşamaya kadar düzenlemeyi önlemeyi 
başardı, ancak güçlerinin ne kadar kaldığı belirsiz. 

“Kıdem tazminatını kaldırmıyoruz, bir fona dönüştürüyoruz. 
Herkes böylece tazminat alabilecek..” Çalışanların, emeklilikte, 
askerlik hizmeti için işten ayrıldıklarında, kadınlar evlendikle-

rinde ve en önemlisi işten çıkarıldıklarında; işverenlerinden bir 
çalışanın bütün yan sosyal ödemeler dahil, her yıl için aylık 
ücreti düzeyinde “tazminat” ödeme zorunluluğu olan “kıdem 
tazminatı”nın en popüler sunuş biçimi bu. 

Siyasetçilerin fazlaca kullandığı bu önerme, sadece öner-
me olarak kendi iç tutarsızlığı bir yana –bir “şey” hem kendi 
varlığını koruyup (kaldırılmayıp), hem de nasıl bir başka şeye 
dönüşüyor- gerçeği de yansıtmıyor. Hükümet kanadından bu 
güne kadar, kıdem tazminatının “nasıl bir şeye dönüştürüle-
ceği” konusunda, ne sosyal taraflara ne de kamuoyuna bilgi 
verildi. Söylenen ve geçmişte bir kez kim tarafından hazırlan-
dığı bile belli olmayan bir “sızdırmadan” başka elde bilgi yok. 
Kısıtlı bilgiye ve söyleme göre yapılmak istenen, işverenin prim 
ödeyeceği bir fon oluşturulacak. Çalışan adına açılan hesaplar-
da izlenecek. Elbette her “emeklilik” ya da “birikim” fonunda 
olduğu gibi, belirli bir süre geçmeden (5 ya da 10 yıl) para 
kullanılamayacak. Geçiş için ise resmi olarak verilmeyen “gay-
riresmi” bilgilere göre, yasa yürürlüğe girdiği tarihten sonra 
işe gireceklerin fon sistemine tabi olması, çalışıyor olanların o 
tarihten sonra yeni sisteme, önceki dönem için ise eski mevzu-
ata tabi olması, çalışıyor olanlar için tercih hakkı tanınması vb. 
öneriler var. 

Nereden bakılırsa bakılsın, ortaya sunulan bütün argümanların 
çıktığı tek bir kapı var: Önerilen sistem başlı başına bir emekli-
lik, birikim ya da “mesleki sigorta” da denilen literatürde “ikinci 
sütun” ya da “ikinci ayak emeklilik” denilen fonu.

İŞVERENLERİN “KIZIL ELMA”SI KIDEM TAZMİNATINA YÖNELİK SİYASETÇİLER 
BİR KEZ DAHA HAREKETE GEÇTİ

KIDEM TAZMINATININ 
KALDIRILMASI ANA HEDEF
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SÖYLENMEYENLER: İHBAR TAZMİNATI NE OLACAK, İŞ 
GÜVENCESİ OLACAK MI?

Sıklıkla “Herkes kıdem tazminatı alabilecek” ve “gençlerin-ka-
dınların iş bulması kolaylaşacak” söylemlerine karşılık, “hiç 
konusu dahi geçmeyen” ve sorulduğunda da “üzerinde çalışılı-
yor” diye geçiştirilen düzenlemeler de var:

Örneğin, “ihbar tazminatı”nın ne olacağı belirsiz. Düzenleme-
ler içinde adı dahi geçmiyor. Kıdem tazminatının olmadığı bir 
ortamda, ihbar tazminatının da kaldırılmış olacağını tahmin 
etmek zor değil. 

Yasası 2002’de çıkan ve kıdem tazminatının kaldırılması süre-
cinin fitilini ateşleyen en önemli düzenleme olan iş güvencesi 
de gündeme gelmiyor. Zaten, bu hak 
fiilen çalışanların yarısı için uygulanmı-
yor. Düzenleme 10 ve daha fazla işçi 
çalışan yerler için çıkmasına karşılık, 
daha sonra yasa değişikliğiyle 30 işçi 
ve daha fazla çalışanı bulunan işyer-
leri için uygulanmaya başladı. Bu da 
uygulama fiilen bıçak sırtında yürüyor 
denilebilir: Çünkü, Türkiye’de SGK 
verilerine göre, işçi çalıştıran 1 milyon 
740 bin “işletmeden” sadece 70 bin 
588’inde 30 ve daha fazla çalışan 
var. İşçi sayısı olarak bakıldığında da 
13 milyon 999 bin zorunlu sigortalı-
dan, sadece 7 milyon 56 bini 30 ve 
daha fazla çalışanı olan işyerlerinde 
çalışıyor. 

İşsizlik sigortası fonundan yararlanma 
şartları ve ödemelere ilişkin de her-
hangi bir düzenlemeden söz edilmi-
yor. “İşsizlik sigortası varken, kıdem 
tazminatı ek yük oluyor” söylemine 
karşılık, bu fondan yararlanma şartla-
rında herhangi bir esnetme gündeme 
getirilmedi. İşsizlik sigortasından, en 
fazla alınabilecek ücret asgari ücretin 
yüzde 80’i kadar ve en fazla 10 ay 
süreyle ödeniyor. 

ESNEKLEŞMENİN SON AŞAMASI

Kıdem tazminatının kaldırılarak, yerine 
fon düzenlemesi getirilmesine yönelik 
öneriler her ne kadar ayrı bir başlık 
altında değerlendirilse de, Kalkın-
ma, Başbakan Yardımcılığı (Hazine), 
Maliye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
gibi ekonomi yönetimini oluşturan 
teknik yönü ağır kurumların, Bakanlık 
ve üst yöneticileri seviyesinde yapılan 
yorumlarda, “esnekleşme” reformu-
nun bir parçası olarak anlatılıyor. Buna 
işveren örgütleri de sıklıkla teknik bilgi 
dokümanlarıyla destek veriyor. 

Güvenceli esneklik başlığıyla yapılan 
bu yorumlarda, ağırlıklı olarak, genç 
ve kadınların iş gücüne katılması 
ile istihdamında kolaylık sağlaması, 
uzaktan çalışma, evden çalışma gibi 
modern çalışma modellerinin çalışma 
biçimlerine eklenmesi olarak sıralanı-
yor. Gençlerin ve kadınların part-time 

bir işyerinde çalışmasına yönelik kolaylıklar da vurgulanıyor. 
Buna karşılık, sonuçta “saat ücreti” uygulamasına yol açacak 
sistemin, kayıt dışı istihdam bir yana, kayıt dışı işletmelerin 
bulunduğu bir yapıda nasıl işleyeceğine dair bir inceleme 
bulunmuyor. 

Gençlerin istihdam piyasasına katılmasına sağlayacağı katkıyla 
ilgili ise henüz bir analiz yayınlanmadı. Türkiye’nin işbaşı 
eğitim programlarıyla yaklaşık 5 yıldır uyguladığı aktif işgücü 
programlarında, ücreti dahi İŞKUR tarafından verilen işbaşı alt 
programları geliştirildi. Bunların sadece katılımcı sayısı olarak 
analizleri yapıldı. Öncelikli Dönüşüm Programı çerçevesinde 
bir etki analizi yapılacağı duyuruldu ancak buna ilişkin ne 
İŞKUR’dan ne de diğer birimlerden projenin başladığına dair 
herhangi bir açıklama yapılmadı. 

HABER ANALİZ

KIDEM TAZMİNATININ YERİNE GETİRİLECEK FON 
DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN SUNULAN TEK BELGE
Kıdem tazminatının kaldırılarak fon kurulmasına yönelik tek resmi belge, 60. Hükümet 
döneminde Çalışma Bakanlığı bürokrasisi tarafından işçi temsilcilerine yapılan bir sunum 
oldu. O dönem de gündemde olan taşeron sorununu çözmek amacıyla yürütülen çalışma 
çerçevesinde, fonun nasıl bir çerçeve içinde düşünüldüğüne dair bilgi verildi. Sözlü yönlen-
dirme ve açıklamalar dışında fazla bilginin verilmediği sunumda, kıdem tazminatının her yıl 
için 1 aylık ücret karşılığını koruduğu gözleniyor. İşveren kanadının en önemli itirazlarından 
biri bu uygulama. Bugüne kadar resmi olarak sunulmuş tek “fon düzenlemesi bilgisi” 
şöyle:

- Zorunlu prime dayalı bir fon olacak. Prim işveren tarafından yatırılacak. 

- Prim oranları ücretin yüzde 3’ü ile 6’sı arasında belirlenecek. 

- Fon sistemi bütün çalışanları kapsayacak ve geçmiş dönemde işe başlayanlar dahil, her-
kes bu düzenleme kapsamında olacak. Geçmiş dönemde çalışmaya başlayanlardan kıdem 
tazminatı kapsamında hakkı olanların bu hakları devam edecek. Ancak, işçi ve işveren 
anlaşmasına bağlı olarak, yeni kurulacak fona kaynak aktarılmak şartıyla çalışanlar, fon 
sistemine geçmekte serbest olacak. 

- Her işçi adına, özel emeklilik şirketlerinde bir adet emeklilik fonu oluşturulacak. Bu fon, 
diğer bireysel emeklilik fonlarında olduğu gibi bireysel olarak takip edilebilecek. 

- İşverenler SGK primleriyle birlikte, belirlenen zorunlu emeklilik primini işçi adına yatıracak. 

- Bu fonda biriken paralardan ilk kullanım hakkı 15 yıl sigortalılık ve en az 3600 gün (10 yıl) 
prim ödenmesi şartının birlikte gerçekleşmesi halinde olabilecek. Bu kullanım hakkında 
biriken paranın yarısı çekilebilecek. İşçi 1800 gün (5 yıl) daha çalışmadan ikinci bir para 
çekemeyecek. 

- Ölüm, emeklilik ve kendi işini kurma durumlarında biriken paranın tamamı çekilebilecek. 

- İşverenlerin yatırmadığı primler varsa, bireysel emeklilik şirketi bu yatırılmayan primlerin 
tutarı ve yatırılması halinde ne kadar nema elde edileceğini hesaplayarak işçiye bildirecek, 
işçi de işverenden tahsil edecek. 

- Devlet, işverenin yatırmadığı primlere garantör olmayacak. 

- Mevcut kullanım süre ve şartları çerçevesinde, 1 yılda bir aylık ücret birikimini sağlamaya 
imkan verecek prim oranının, işçilerin brüt ücretlerinin yüzde 3-6’sı aralığında prim kesilme-
sinin yeterli olacağı hesaplandı. İşverenlerin yükünün azaltılması amacıyla işsizlik sigortası 
priminde düşüş yapılabileceği belirtildi.

FON PROJEKSİYONLARI

Sunuma göre, 100 birimlik bir maaşın yüzde 4 prim yatırılması halinde 15 yıl sonunda, 
yüzde 3 reel faiz elde edildiği varsayımı altında, ücretin yüzde 9,3’ü ile yüzde 9,6’sı tutarın-
da birikim sağlandığı hesaplandı. Yüzde 4,5-5 oranında prim kesilmesi halinde ise birikim 
aylığın yüzde 9,7 birim ile 11,7’si arasında değişti. Bu hesaplamalarda reel ücret artışının 
gerçekleştiği (yüzde 1,5-2,5) bir senaryo baz alındı. 

25 yılın sonunda ise birikim tutarı ise aylık ücretin yine bu değişkenlere bağlı olarak yüzde 
16,4’ü ile yüzde 23,5’i arasında oluştu. 35 yılda ise yüzde 26,2 ile yüzde 40,1 arasında 
birikim oluştu.
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Hükümet ve işveren örgütleri esnekleşmenin işsizliğin kalıcı 
olarak düşürülmesi için şart olan reformlardan biri olduğuna 
dair söylemleri içinde, yabancı sermayenin de bu yöndeki 
talepleri sıklıkla vurgulanıyor. Buna karşılık, yabancı sermaye-
nin yatırım kararlarında işgücünün maliyetinin sınırlı kaldığı, 
işgücünün becerisinin ve ülke iş ortamının ana etken olduğu 
uzun süredir biliniyor. Türkiye’nin kendi deneyimi de bu yönde 
aynı bulguyu sunuyor. Bir dönem, Mısır’a giden Türk hazır gi-
yim şirketlerinin, işçilerin beceri ve sadakat sorunları nedeniyle 
çok hızlı biçimde ülkeden çıkıp Afrika ülkelerine yönelmesi bu 
anlamda iyi bir gösterge niteliği taşıyor. Türk şirketlerinin de 
gösterdiği gibi, iş gücü maliyeti tek başına çözüm sunmuyor, 
zira daha ucuz iş gücü dünyanın herhangi bir yerinde mutlaka 
ortaya çıkıyor. 

Kıdem tazminatına yönelik tartışılmayan bir başka konu ise 
bu tazminatın işçilerin çalışmaya devamını sağlama özelliği. 
Her ne kadar işveren kıdem ödemek istememesi nedeniyle 
verimsiz ya da sorunlu işçiye katlanmak zorunda kaldığını ön 
plana çıkarsa da işçilerin de birikmiş kıdemlerinden vazgeçme-
mek için çalışmalarını sürdürme eğilimine ilişkin bir analiz yok. 

Kıdem tazminatının kaldırılmasıyla neredeyse yarısı vasıfsız 
ya da az vasıflı işlerden oluşan işlerde çalışanların çok hızlı iş 
yeri değiştirmesinin yaratacağı sorunlara ilişkin de bir analiz 
yapılmadı. 

Nitekim, bu konunun önemine dikkat çeken bulgu, Kalkınma 
Bakanlığı tarafından yayınlanan (Ekonomi Çalışma Tebliğ-
leri Serisi No: 2015/1 Temmuz) Türkiye İşgücü Piyasasında 
Hareketlilik: Mikro Veriye Dayalı Analiz çalışmasında görüldü. 
Bu analizde, işçilerin gerçekleşmiş iş değiştirme hareketlerine 
bakarak yapılan hesaplamada, kayıtlı ücretli çalışanların iş 
değiştirme ihtimali yüzde 10 olarak belirlenirken, “en esnek 
çalışma biçimi” olan kayıt dışı ücretli çalışanlarda iş değiştirme 
ihtimali yüzde 30 olarak ölçüldü. 

Buna bağlı olarak, kalifiye eleman eksikliğinden dolayı, kimi 
kritik işlerde çalışanların rahatça iş değiştirebilmesinden kay-
naklı ücret, dolayısıyla maliyet artışlarının görülmesi de olası. 
Pek tartışılmasa da Türkiye’de “tersine eğitim-iş uyumsuzluğu” 
da gözleniyor. Eğitimlerinin altı becerileri gerektiren işlerde 
çalışanların yüzde 30’lar seviyesinde olduğuna dair araştırmalar 
yayınlandı. 

DÜNYADA İSTİHDAMA YÖNELİK İKİ EĞİLİM:BECERİLERİN ARTIRILMASI VE İYİ İŞLER
Türkiye’ye benzer biçimde küresel kriz sonrası başta Avrupa olmak üzere, gelişmiş ülkelerde yoğun bir “uzun süreli işsizlik” 
ile “genç işsizliği” sorunu çıktı. Her ne kadar, Türkiye’nin iş piyasasının katı olduğu, bu ülkelerin yıllar önce iş piyasalarında 
esnekleşme yaparak Türkiye’nin çok geç kaldığı vurgulansa da, esnekleşmiş piyasa bu iki sorunu çözmeye yetmedi. 

Uluslararası Çalışma Örgütü, ILO ve son olarak da bu kuruluşların tamamını kapsayacak şekilde G20 Çalışma Komitesi, 
genç işsizliği ve genel olarak işsizlik sorunun çözümü için 2 öneri geliştirdi. Bunlardan ilki, yeni sanayileşme süreci içinde 
kavram olarak zikredilmese de Sanayi 4.0’ın yaygınlaştığı bir ortamda, imalat sanayinde işgücünün etkisi azalacak. Bu ne-
denle, hem imalatta hem de yeni ekonomik ortamda yeni beceriler geliştirilmesi gerekecek. Bu nedenle, gençlerin mesleki 
eğitimleri yenide tasarlanmalı, mevcut işgücüne yeni beceriler kazandırılmalı. 

Diğer tavsiye ise özellikle gençlere, yaratıcılıklarını ortaya koyabilecekleri, tasarım, makineleşme, bilgisayar kullanımı gibi 
günümüz teknolojilerini yoğun olarak kullanabilecekleri “iyi işler”de çalıştırılmalarını sağlamak için kamu desteği verilmesi.
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ERCAN BAYSAL

Türkiye’nin dört yıl önce başlattığı 6,5 milyon konutun yeni-
leneceği kentsel dönüşüm süreci devam ediyor. 400 milyar 
dolarlık yeniden inşa süreci, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 
koordinasyonunda belediyeler ile birlikte sürüyor. Kentsel 
dönüşüm sürecine, son dönemde yeniden inşa süreci de ek-
lendi. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki 
şehirlerde terör örgütünün verdiği zararlar 
gideriliyor. Diyarbakır’ın Sur, Şırnak’ın 
Silopi ve Cizre ilçelerinde yeniden inşa 
süreci başlamış durumda. Sadece Ciz-
re’de kısa süre içerisinde 20 bin konut ve 
işyerinde inceleme gerçekleştirildi. Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri tarafından 
yapılan incelemeler sonucunda, 2 bin 700 
ağır hasarlı bina tespit edildi. Yeniden inşa 
süreci devam ederken evi ve işyeri zarar 
görenlere her türlü destek de sağlanıyor.

15 MİLYAR LİRALIK KAYNAK HARCANACAK

Bu kapsamda, on milyarlarca liralık kaynak harcanacak. Ön-
celikli olarak zarar ziyanı 10 bin lira olan vatandaşların zararları 

hemen karşılanacak. Sonrasında ilçe ve il merkezlerinde bulu-
nan bina ve işyerleri tarihi ve kültürel doku korunarak yeniden 
inşa edilecek. Maliye Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığı bürokrat-
larının hesaplamalarına göre, sadece Sur, Cizre, Silopi, İdil gibi 
yerleşim yerlerinde imara verilen zararın bilançosu 10 milyar 
liranın üzerine çıkıyor. Yeniden yapılacak konut, iş merkezi, alt 
yapı gibi yatırımlara tarihi eserlerin restorasyonu, hastane ve 
okul gibi yerler de eklendiğinde toplamda 15 milyar liralık bir 

kaynak harcanacağı hesaplanıyor. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile va-
lilik tarafından yürütülen çalışma-
larda öncelikli olarak riskli binaların 
tespiti yapılıyor. Hasar tespiti 
çalışmasının tamamlanmasının 
ardından özellikle tehlike arz eden 
hasarlı binaların yıkılması süreci 
başlıyor. Yıkım işi yapıldıktan sonra 
da orada mağdur olan vatandaşlar 

geçici bir yerde ikamet ettirilecek. Oturamayacak düzeydeki 
binalardan başlamak üzere, kentsel dönüşüm çalışmaları 
başlayacak. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Maliye Ba-
kanlığı ile İçişleri Bakanlığı’nın dahil olduğu çalışmalar, 'Terör ve 

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN GÜNEYDOĞU’DA ŞEHİRLERE VERDİĞİ ZARAR, TELAFİ 
EDİLİYOR. SUR, SİLOPİ VE NUSAYBİN GİBİ İLÇELERE ÖNCELİK VERİLİRKEN, EVİ 
ZARAR GÖRENLERİN HASARLARI KARŞILANACAK. EVİ YIKILANA AYRICA KİRA 
DESTEĞİ DE VERİLİYOR.

TERÖR HASARINA

DEVLET DESTEĞI...

GÜNEYDOĞU’DA INŞAAT SEFERBERLIĞI

BAŞBAKAN AHMET DAVUTOĞLU 
TARAFINDAN AÇIKLANAN DIYAR-
BAKIR SUR’UN ‘TOLEDO’ GIBI OLA-
CAĞI AÇIKLAMALARININ ARDIN-
DAN SÜRECE ILIŞKIN ÇALIŞMALAR 
DA HIZ KAZANMIŞ DURUMDA. 
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DOSYA HABER

Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında 
Kanun' kapsamında yürütülüyor. Kanunun amacı, terör eylem-
leri veya terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler ne-
deniyle, maddî zarara uğrayan kişilerin, bu zararlarının karşılan-
masına ilişkin esas ve usulleri belirlemek. Kanun kapsamında 
oluşturulan Zarar Tespit Komisyonları ile vatandaşların hasarları 
belirleniyor. Maddi hasarların tazmin 
edilmesinin yanı sıra, sosyal sorunların 
giderilmesine yönelik de çalışma yürü-
tülüyor. Yıkılan ilçelerde yeni bir şehir 
planlaması yapılacak. Konut inşaatla-
rının yanı sıra yeni yol, kamu bina-
ları gibi tüm alt yapılar yeniden inşa 
edilecek. İnşaat çalışmalarının ise kışa 
gelmeden bitirilip vatandaşa evlerinin 
teslim edilmesi planlanıyor. Öncelikli 
olarak riskli alanlarda bulunan ve evi 
hasar görenlere 600-700 TL arasında 
bir kira yardımı yapılacak. Kira yardımının başlayabilmesi için 
hasar tespit çalışmalarının tamamlanması gerekiyor. Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı, kentsel dönüşüm kapsamında evi yıkılan-
lara 18 ay boyunca kira yardımı yapıyor. Ev sahiplerine ilçe, il 
ve büyükşehirlerde yaklaşık 500 ila 800 Türk Lirası'na yakın bir 
miktarda kira yardımı gerçekleştiriliyor. 

SUR’A TARİHİ DOKUNUŞ

Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından açık-
lanan Diyarbakır Sur'un 'Toledo' gibi olacağı 
açıklamalarının ardından sürece ilişkin çalış-
malar da hız kazanmış durumda. Yeniden inşa 
sürecinin başlayacağı Sur'u Toledo'ya çevire-
cek ekibin hazırlıkları sürüyor. Edinilen bilgilere 
göre, toplamda 4-5 milyar liralık yatırımın 
yapılması planlanan Sur için öncelikli olarak 
‘Toledo Modeli’ masada yer alıyor. Sonrasın-
da Sur'a benzerliği ile dikkat çeken 7-8 şehir 
daha incelenecek. Bu kapsamda yapılan ilk 
incelemelerde Sur'a Hırvatistan'ın Dubrovnik, 
şehrinin daha fazla benzediği ifade ediliyor. 
İncelemelerin tamamlanmasının ardından yeni 
model kesinlik kazanacak. Diyarbakır Sur'da 
gerçekleştirilecek yeniden inşa sürecinde dö-
nüşüm 1 milyon 870 bin metrekarelik alanda 
gerçekleştirilecek. Diyarbakır Sur'u koruma 
amaçlı imar planları yapılacak. Sadece 1.213 

tane tescilli bina bulunuyor. Tüm tarihi 
ve kültürel değere sahip olan eserlerin 
korunması öncelikler arasında yer 
alıyor. Restorasyon yapılacak binalar-
da kullanılacak malzemelerde tarihi 
dokuyu yansıtacak. 

Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Gül-
demet Sarı da konuya ilişkin yaptığı 
açıklamada, tarihi eserlerin koruna-
cağının altını çizerek, toplu konut 
konusuna da açıklık getirmişti. Bakan 
Sarı "Toplu konutun Suriçi'nde gerçek-
leşeceği düşüncesi tamamen yanlıştır. 
Toplu konutların Suriçi'nde hiçbir yeri 
yoktur. TOKİ'nin yapacağı konutlar, 
Sur'un ilçe sınırları dışında belli rezerv 
alanlardaki mahallelerdedir" demişti. 

Sur için yapılacak projenin ana unsuru 
az sayıda konut yapılması ve turizmi 
teşvik edecek olan daha fazla sayıda 
ticaret merkezi yapılmasına yönelik. 

Yapılacak binaların yüksekliği fazla olmayacak. Hiçbir binanın 
yüksekliği tarihi surların üzerine çıkamayacak. Vatandaşa evle-
rinin kamulaştırılması karşılığında rayiç bedel üzerinden ödeme 
yapılacak. 

ÖNCELİK SİLOPİ’YE VERİLECEK 

Teröristten temizlenen Şırnak ilinin 
Silopi ilçesinin yeniden inşa edilmesi 
için gerekli karar, Resmi Gazete'de 
yayımlandı. Karara göre, Silopi sınırları 
içinde bulunan Cudi, Barbaros, Başak 
Karşıyaka, Şehit Harun Boy, Nuh, 
Yenişehir ve Yeşiltepe mahallelerinde 
can ve mal kaybına yol açma riski 
taşıyan binalar yıkılıp yerine yenisi 
inşa edilecek. Ayrıca Silopi'de bulunan 
zarar görmüş tarihi yapıların ise Kültür 

Bakanlığı gözetiminde dokusu bozulmadan restorasyonları 
yapılacak. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Şırnak'ın 
Silopi ilçesi sınırları içinde bulunan Cudi, Barbaros, Başak Kar-
şıyaka, Şehit Harun Boy, Nuh, Yenişehir ve Yeşiltepe mahalle-
lerinde can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan binaları yıkılıp 
yerine yenisi inşa edilecek. 

SUR IÇIN YAPILACAK PROJENIN 
ANA UNSURU AZ SAYIDA KONUT 
YAPILMASI VE TURIZMI TEŞVIK 
EDECEK OLAN DAHA FAZLA SAYIDA 
TICARET MERKEZI YAPILMASINA 
YÖNELIK. YAPILACAK BINALARIN 
YÜKSEKLIĞI FAZLA OLMAYACAK.
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Silopi İlçesi'nde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürü-
tülen hasar tespit çalışmalarında, 72 kişiden oluşan 23 ekip 
çalışma yürüttü. İlçedeki 7 bin 619 bina ve iş yeri ile 19 kamu 
binası ve 2 cami tek tek incelendi. Hasar tespit çalışmalarında, 
342 bina ve iş yeri ile 2 camide ağır hasar tespit edilirken, 6 bin 
352 bina ve iş yeri ile 17 kamu binasında hafif hasar oluştuğu, 
27 binanın ise tamamen yıkıldığı tespit edildi. 

GAYRİMENKULÜN DEĞERİ ARTACAK

Son dönemde Diyarbakır, Şırnak, Mardin ve Hakkari'de artan 
terör olayları nedeniyle binlerce vatandaş bölgeden taşınmak 
zorunda kalırken, uzmanlar bölge halkını gayrimenkullerini sat-
mamaları konusunda uyarıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
bölgesinde yaşananları sadece askeri açıdan değerlendirmenin 
doğru olmayacağını dile getiren sektör temsilcileri, özellikle 
2008 yılından itibaren bölgeye yapılan yatırımlarla değeri artan 
gayrimenkullerin yeni dönemde terör örgütünün rant kapısı 
olabileceğine dikkati çekiyor. Onursal Gayrimenkul Yönetim 
Kurulu Başkanı Onur Öngün, olayların yaşandığı bölgelerde 
halkın mülklerini satmasının PKK terör örgütünün 'bir taşla iki 
kuş' stratejisine hizmet edeceğini kaydetti. 

Türkiye için önemli olan 
enerji havzasının yıllardır 
terör olaylarıyla anılmasının 
tesadüf olmadığına dikkat 
çeken Öngün, "Bugün 
terör bölgesi olarak adlan-
dırılan yerlerdeki kaya gazı 
rezervleri oldukça önemli. 
Sadece Diyarbakır'daki 
rezervin ülke ekonomisine 
muhtemel katkısı 140 milyar 
dolar. Bunların yanı sıra 
Kuzey Irak gazını Türkiye'nin 
ulusal şebekesine bağlaması 
öngörülen Şırnak Doğal Gaz 
Boru Hattı yapım işi var. Tüm 
bunları alt alta sıraladığınız-
da Doğu ve Güneydoğu'yu 
önümüzdeki yıllarda parlak 
bir geleceğin beklediğini net 
bir şekilde görebilirsiniz" diye 
konuştu. 

Öngün, enerji yatırımları 
başta olmak üzere, bölgeye 

yönelik yatırımların gelecekte de artacağını dile getirerek şu 
tespitleri yaptı: 

“İşte bu nedenle terör örgütü bölgenin hem bugün kaybetme-
sine neden oluyor, hem de geleceğini çalıyor. Bölge halkından 
yok pahasına satın aldıkları ya da zorla el koydukları mülklerin 
yakın zaman sonra çok değerli olacağının onlar da farkında" 
şeklinde konuştu. Öngün, bölgede barışın yeniden tesis edil-
mesi ve enerji başta olma üzere, farklı alanlardaki yatırımların 
yeniden hız kazanmasıyla bölgenin değerinin bugüne oranla 
iki-üç kat artacağını dile getirdi.

DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESINDE YA-
ŞANANLARI SADECE ASKERI AÇIDAN DEĞERLEN-
DIRMENIN DOĞRU OLMAYACAĞINI DILE GETIREN 
SEKTÖR TEMSILCILERI, ÖZELLIKLE 2008 YILINDAN 
ITIBAREN BÖLGEYE YAPILAN YATIRIMLARLA DE-
ĞERI ARTAN GAYRIMENKULLERIN YENI DÖNEMDE 
TERÖR ÖRGÜTÜNÜN RANT KAPISI OLABILECEĞINE 
DIKKATI ÇEKIYOR.
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MAKALE

TAYLAN ERTEN

Kayyım, Arapça bir sözcük; yönetici, bekçi veya bir işi vekâ-
leten yöneten kişi, demek. Bu sözcüğü “kayyum” diye yaza 
yaza okuma yazma ile arası ezelden beri zaten iyi olmayanların 
bozuk dilini iyice bozan “medya cahillerini” de eleştirerek, 
meselenin esasına gireyim.

Önce, hâlen yürürlükte bulunan; yüzde 70’i değiştirilerek “de-
mokratlaştırılan” 1982 Anayasası’ndan başlayayım.

Madde 28- Basın hürdür, sansür edilemez. Basımevi kurmak 
izin alma ve malî teminat yatırma şartına bağlanamaz. (…)

Madde 29- Süreli ve süresiz yayın önceden izin alma ve malî 
teminat yatırma şartına bağlanamaz. (…)

Süreli yayınların çıkarılması, yayım şartları, malî kay-
nakları ve gazetecilik mesleği ile ilgili esaslar 
kanunla düzenlenir. Kanun, haber, düşün-
ce ve kanaatlerin serbestçe yayımlan-
masını engelleyici veya zorlaştırıcı 
siyasal, ekonomik, malî ve teknik 
şartlar koyamaz. (…)

Madde 30- Kanuna uygun 
şekilde basın işletmesi 
olarak kurulan basımevi 
ve eklentileri ile basın 
araçları, suç aleti olduğu 
gerekçesiyle zapt ve 
müsadere edilemez veya 
işletilmekten alıkonula-
maz. (…) 

Peki, kayyım sözcüğünün 
anayasal güvenceye alınmış 
basın özgürlüğü kavramıyla 
ne ilgisi var? Ne oldu da bu 
sözcük basın dünyasının ilgi 
ve tartışma konuları arasında ilk 
sıralardan birine yerleşti?

Şu oldu: Bünyelerinde Zaman ve Bugün, 
Millet gibi gazetelerle dergi ve TV kanalları 
bulunan Feza Gazetecilik AŞ ile Koza İpek Holding medya 
grubunun yönetimlerine mahkeme kararıyla kayyımlar atandı.

Mahkemenin bu kararı “paralel devlet yapılanması” iddiasıyla 
soruşturma yürüten savcılığın anılan grupları iddia kapsamına 
dahil etmesi ve kayyım talebinde bulunması nedeniyle aldığı 
açıklandı. 

Yasal dayanağı Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) madde 133, 
fıkra 4 olan şirket yönetimlerine kayyım atanması, belirli suçlar 
için başvurulan ve “el koyma” sonucunu doğuran bir “ko-
ruma” tedbiri olarak tanımlanıyor. Maddede sayılan suçların 
ne olduğunu merak edenler, CMK’den öğrenebilirler; ağır 
suçlardır!

Meselenin gazetecileri yakından ilgilendiren tarafı, bu uygula-
manın “basın özgürlüğünün” olmazsa olmaz şartlarını sayan 
üç anayasa maddesi ve özellikle 30’uncu madde. Yazdım ama 

hatırlatıyorum: “Kanuna uygun şekilde basın işletmesi olarak 
kurulan basımevi ve eklentileri ile basın araçları, suç aleti oldu-
ğu gerekçesiyle zapt ve müsadere edilemez veya işletilmekten 
alıkonulamaz.”

Bu madde ile medya gruplarına kayyım atama yoluyla el konul-
ması fiilinin ilişkisini açıklamak hukukçulara düşer. Ama, gaze-
tecilik pratiği, düşünce ve ifade özgürlüğü kavramı açısından 
değerlendirildiğinde, kayyım tedbirinin sadece basın özgürlüğü 
değil basın işletmeleri üzerinde nasıl bir baskı ve tehdit unsuru 
olarak uygulanabileceği görülür. 

Bu olaylardan sonra hukukçular, neredeyse ortak görüş olarak, 
CMK’de sayılan suçlar itibarıyla medya gruplarına kayyım 
atanması konusunda şu ince ayırıma dikkati çekmişlerdir: Kay-
yımın görevi, yargı kararıyla atandığı şirketi ve bünyesindeki 

işletmeleri amaçları doğrultusunda verimli, kârlı çalıştırmak-
tır; basın organlarının yayın politikalarını, editoryal 

yapısını farkı istikametlerde değiştirmek 
yetkisi yoktur.

Nitekim, Türkiye Barolar Birliği 
Başkanı Metin Feyzioğlu’nun bu 

konudaki değerlendirmesi şu 
olmuştur: 

“Kayyım tayini hiçbir 
şekilde şirketleri zarara uğ-
ratmak amacıyla ve zarara 
uğratacak şekilde uygu-
lanamaz. Kayyımın gö-
revi, bir yandan delillerin 
karartılmasını önlemek, 
diğer yandan da şirketin 
ticari faaliyetlerini devam 

ettirmesini sağlamaktır. (…) 
Somut olayda, ekranların 

karartılması, elektrik kabloların 
kesilmesi, antenlerin sökülmesi 

gibi eylem ve işlemlerin yapıldığı 
duyumları alınmaktadır. Bunlar, kay-

yım atanan şirketleri zarara uğratmaya 
yönelik davranışlar olup, kayyım görevlen-

dirilmesinin amacına aykırıdır.”

Bu noktada, CMK’ye dayanarak “şirket yönetimlerine” açık 
ve kuvvetli suç delillerinin varlığı şartıyla el konulabilse dahi, 
teknik boyutta bu yetkinin şirketi yok edecek veya belirlenmiş 
faaliyet amaç ve hedeflerinden saptıracak şekilde kullanılması 
kanun hükmünün sadece “lâfzına” değil, “ruhuna” da aykırı 
görünüyor.

Dolayısıyla, yetkinin kullanılma şekli hayati öneme haizdir. 
Önümüzdeki iki örnek de, yetkinin medya gruplarında kullanılış 
şekliyle “basın özgürlüğünü” nasıl yok ettiğini bütün çıplaklı-
ğıyla ortaya koymuştur. 

Her iki olayın Türkiye’deki gazetecilik meslek örgütleri kadar, 
ABD’den Avrupa’ya kadar önde gelen kuruluşlarca basın 
özgürlüğü açısından değerlendirilmesi, eleştirilmesi, siyasi etki-
lere de dikkat çekilerek karşı çıkılmasının sebebi budur. “Özgür 
basın yoksa özgür toplum yoktur!”

KAYYIMLI ÖZGÜRLÜK!
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ARZU YATAR

İran’a yönelik batı ambargosunun kalkmasıyla birlikte, 78 
milyonluk pazar, dünyaya açılmaya hazırlanıyor. Yıllardır İran 
pazarındaki fırsatları kollayan Türk şirketleri de yeni dönem için 
kolları sıvadı. Türk iş dünyası, kaliteli ürünlerle İran pazarına 
kolaylıkla girilebileceğine inanıyor, yıldızı parlayan İran’ın, Türki-
ye’yi de aydınlatabileceğini düşünüyor. İran ise Türk işadamları-
na, İran’a yatırım yapmaları durumunda kazançlı çıkacaklarının 
güvencesini veriyor. 

Suriye ve Irak’ta savaş günlüğü tutulmaya devam ediyor. 
Kanla yazılan bu günlüklere, her gün yeni kayıplar eklenirken, 
Türkiye de bundan fazlasıyla etkileniyor. Komşu 
semalarda süzülen savaş uçakları bomba yağ-
dırıyor, terör Türkiye’ye sıçrıyor, ekonomi kötüye 
gidiyor, yatırımcı durmak istemiyor yani gemi su 
alıyor. Şu durumda, su alan gemi kısa zamanda 
doğru limana ulaşmak zorunda, bunun için de 
yönünü doğuya dönmek zorunda. Çünkü her 
karanlığın bir aydınlığı vardır, çünkü güneş her 
zaman doğudan doğar, çünkü İran’a ambargo 
kalktı!

Suriye ve Irak’tan vurgun yiyen Türkiye eko-
nomisine ambargoların kalktığı İran can suyu 
olabilir mi? Türk iş adamları için doğunun yeni 
yıldızı İran mı? Peki Türkiye’nin, Suriye politika-
sında ters düştüğü İran’a “Düşmanımın dostu 
düşmanımdır” yaklaşımıyla bakma lüksü var 
mı? Sorular çok, süreç çetrefilli ancak İran, Türkiye için yeni 
fırsatlar ülkesi... Bu fırsatları “TL”ye dönüştürmenin yolu ise 
akılcı hareket etmekten ve temkinli olmaktan geçiyor. Zaman 
İran pazarına tezgâhları kurup, komşu ülkenin tarihi dostlarının 
gönlünü çelebilme zamanı. Zaman İran’a yatırım zamanı…

İRAN’DA KÜRESEL EKONOMİ HAZIRLIĞI

Yıllardır uluslararası toplum tarafından uygulanan ambargoların 
kalkmasıyla, İran küresel ekonomiye entegre olmaya hazır-
lanıyor. Yaptırımlar nedeniyle ağır bedel ödeyen İran, şimdi 
yabancı yatırımcıların ilgi odağı. Uluslararası şirketler, birer birer 
Tahran’ın kapısını çalıyor.

TÜRK ŞİRKETLER KONTROLLÜ HAREKET EDİYOR

Uluslararası şirketler İran kapısında kuyruk oluştururken, Türk 
şirketleri de boş durmuyor. Dünyaya açılma hazırlığı içerisinde-
ki 78 milyonluk pazardan pay kapmayı ümit eden, mobilyadan 
hazır giyime, otomotivden telekoma hemen hemen her sek-

törden Türk şirketi kolları 
çoktan sıvadı. Ancak, 
Türkiye’nin İran nazarında 
bazı handikapları bulunu-
yor. Hem İran’daki ağır 
bürokratik yapı, hem de 
İran ile Türkiye’nin dış poli-
tikada ters düşüyor olması, 
iki ülke arasındaki ticari 
işbirliğinin kısa zamanda 
hızla artmasını zorlaştıracak 
gibi görünüyor. Türkiye bu 
dezavantajlar karşısında ise 
iki ülke halkları arasındaki 
tarihi dostluğa, kültürel 
yakınlığa ve sınır komşulu-
ğuna güvenirken, İran ile iş 

yapmak isteyen Türk şirketlerin tüm kartlarını doğru kullanma-
sı, olabildiğince kontrollü olması ve pazara sağlam adımlarla 
girmesi gerekiyor. 

IRAN’IN YILDIZI PARLADI,
 TÜRKIYE’DE ÜMITLER ARTTI

TERCİHLİ TİCARET ANLAŞMASI

Türk şirketlerinin İran pazarındaki en 
büyük avantajlarının başında, 1 Ocak 
2015’te imzalanan Tercihli Ticaret 
Anlaşması geliyor. Anlaşma ile Türki-
ye’den 140, İran tarafından 125 farklı 
ürün olmak üzere, toplamda 265 üründe 
gümrük vergileri sıfıra yakın oranlara 
çekildi. Böylelikle tekstilden kozmetiğe, 
mobilyadan demir çeliğe pek çok alanda 
ihracat şansı ortaya çıktı.
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İLK ETAPTA, 30 MİLYAR DOLARA ÇIKARILACAK

Geçen yıl 10 milyar dolar civarında gerçekleşen Türk-İran dış ti-
caret hacmi, petrol fiyatlarındaki gerileme öncesinde 22 milyar 
dolar seviyesindeydi. Ambargoların kalkması ile ilk etapta, dış 
ticaretin 30 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor. Bu rakamın 
daha da yukarıları çıkarılması ise ana hedef. Bu “Yeni Dönem-
de” “Yeni Türkiye” ile “Yeni İran” ilişkilerini kendimizce “3Y” 
olarak kodluyoruz. Fakat bu kodun şifrelerini işin içinden yetkin 
isimlere sormakta fayda var. “Komşulardaki savaş ortamı ne-
deniyle elindeki pazarları kaybeden, yeni pazarlar bulmakta da 
zorlanan ihracatçılar için, İran bir can simidi olabilir mi?” şeklin-
deki sorumuzu ilk olarak Akdeniz İhracatçı Birlikleri Koordinatör 
Başkanı Bülent Aymen’e yöneltiyoruz…

EN ÖNEMLİ DERDİMİZ PAZAR

“Özellikle komşularımızla yaşadığımız tıkanıklıklar ve prob-
lemlerden sonra İran, bizim en çok önem verdiğimiz pazar” 
diyerek sözlerine başlayan Bülent Aymen, İran pazarından 
Türkiye’nin artılarının fazla olabileceğini düşünüyor. Aymen, iki 
ülkenin sınır komşusu olmasının da ayrıca bir avantaj olduğunu 
vurguluyor. Aymen, şunları kaydetti:

“Özellikle komşularımızla yaşadığımız tıkanıklıklar ve prob-
lemlerden sonra bizim en önemli derdimiz pazar. Geçen sene 
yapılan anlaşmadan sonra bir kısım mallardaki ambargoların 
kalkmasıyla beraber, hem lojistik anlamda çok yakın olmamız 
hem de ürettiğimiz ürünlerle senelerdir iş yapmamız nedeniy-
le, bizim şu anda en yoğun çalışabileceğimiz pazarlardan bir 
tanesi İran.”

POTANSİYEL ÇOK GÜÇLÜ

İran pazarının alıcısının da satıcısının da çok olduğunu 
ifade eden Bülent Aymen, Türkiye’nin bu rekabetten 
karlı çıkması için rasyonel adımlar atması gerektiğini dile 
getiriyor. Akdeniz İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı 
Aymen, işi sıkı tutan Türkiye’den İran’a sürekli ticaret 
heyetlerinin gittiğinin altını çizerek, şöyle devam ediyor:

“Ümit ediyorum ki, 2016 bizim için İran’la ticaretimizi 
artırdığımız bir yıl olur. Potansiyel çok güçlü. Hem sahip 
oldukları doğal kaynaklar yönünden hem de parasal an-
lamda hiçbir sıkışıklıkları yok. Bizim de iyi anlaşabildiğimiz 
bir ülke. Ticaret anlamında iyi anlaşabildiğimiz bir ülke. 
O yüzden bizim için ticaretimizi önemli ölçüde artırabile-
ceğimiz bir ülke diyebilirim. Bütün sektörler olarak orada 
yoğun bir şekilde temaslarda bulunuyoruz. Aynı zamanda 

Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak da ilk Türk ticaret merkezini 
inşallah İran’da faaliyete sunacağız.

Kaliteli Ürünler İhraç Etmeliyiz

İran’la çok uzun süredir ticaret yapıyoruz, ambargo süresince 
de ambargoya zarar vermeden ticaret yaptık. Bizim için çok zor 
bir pazar değil. Önemli olan istenilen kalitede ürünleri oraya ih-
raç edebilmek, bu ürünlerin oradaki pazar payını artırabilmek...

İhracat Hedefi

2016 yılında yüzde 10-15 civarında bir ihracat artışı gerçekleş-
tiririz. Zaten toplam ticaret hacmi olarak 20 milyar dolarlık bir 
limit konulmuştu İran’la. Ümit edelim ki o oran geçilsin. İhracın 
ağırlıklı olarak sanayi sektörlerinde yoğunlaşacağını düşünü-
yoruz. Gerek otomotiv sektörü gerek kimyasal sektöründe 
yatırımların artması bekleniyor. Tarım sektöründe bizim pek 
fazla şansımız yok oraya ihracatımızı artırmak noktasında. Ama 
sanayi ve ticaret sektöründe yatırım yapma şansımız çok fazla.

Rus Turist Sayısı Düşer, İranlı Turist Sayısı Artar

Bu dönemde Türkiye’den İran’a, İran’dan da Türkiye’ye çok 
sayıda iş adamı, bürokrat gidip gelecek. İş seyahatlerinde 
turizme de ayrı parantezler açılabilir. Bu, yeni dönemde turizme 
yarayabilir. Turizm konusunda İran’la şu anda zaten belli bir 
trafik var. Ümit ediyorum ki bu İran trafiği güneye de biraz ya-
yılır. Rusya ile olan olaydan dolayı turizm verilerinde bir düşüş 
bekleniyor. Ama biz İran’dan gelecek turist sayısının artacağını 
düşünüyoruz.”

HABER ANALİZ

TÜRKİYE TİCARET MERKEZİ

Ekonomi Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Birliği (TİM), İran 
pazarına girişte yaşanacak olası sorunları en aza indirmek ve 
Türk şirketlerinin İran’da tanıtımını sağlamak üzere, Tahran’ın 
merkezinde alacağı bir binada “Türkiye Ticaret Merkezi” 
kuracak. Bu merkezde İran’da iş yapmak isteyenlere hukuki 
destek verilecek ve İranlı firmalarla temasa geçmelerinde yar-
dımcı olunacak. Merkezde mobilya, otomotiv, hazır giyim ve 
beyaz eşya sektörleri için birer kat ayrılması planlanırken, THY 
merkez ofisinin de bu binaya taşınması planlanıyor. Türkiye’nin 
İran’daki ticari ateşeliği de 2016’da faaliyete geçmesi planla-
nan bu merkezde yer alacak. Türkiye Ticaret Merkezi’nde yer 
alacak şirketlerin masraflarının yüzde 70’ini devlet ödeyecek. 
10 kişiye kadar çalışanların ve 200 bin dolara kadar reklam 
harcamalarının belli kısmı devlet tarafından karşılanacak.
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İKİNCİ TÜRKİYE

Akdeniz İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Bülent Ay-
men’in ardından Türkiye’nin İran pazarındaki akıbetini İstanbul 
Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHGİB) Başkanı 
Hikmet Tanrıverdi’ye soruyoruz. Tanrıverdi, İran pazarının Tür-
kiye için önemini vurgularken, 
“İkinci Türkiye” benzetmesini 
yapıyor. Benzetmesinin devamı-
na ise “Tabi ki nüfus yoğunluğu 
açısından” ifadesini de ekle-
meyi ihmal etmiyor. Tanrıverdi 
de Bülent Aymen gibi İran 
piyasasında Türkiye’nin avantajlı 
olduğunu ve kalite ürünlerle 
pastadan büyük bir pay alınabi-
leceğini düşünenlerden… 

Tanrıverdi:

“İran bizim için ciddi bir pazar. Nüfus yoğunluğuna baktığımız-
da ikinci bir Türkiye diyebiliriz. Komşu olmasından dolayı da 
lojistik olarak çok daha kolay bir ülke. Önümüzdeki dönemde 
ticari ilişkilerin gelişmesiyle, daha verimli hale gelmesiyle birlik-
te çok ciddi bir çalışma yapabileceğimizi düşünüyoruz. Bizim 
için iyi bir pazar. Yeni bir pazar. O anlamda Türkiye açısından, 
ihracat açısından İran’ın çok büyük bir katkısı olur.

Ürün İyiyse…

Ürününüz iyiyse İran pazarına girmek kolay olur. Birçok 
noktada biz Avrupalılardan daha avantajlıyız. Tekstil bazında 
ihracatımız artacak. Bunun yanında da başka sektörlerde de 
mobilyadan tutun, birçok tüketim ürününde, inşaat sektöründe 
ciddi bir potansiyel olacak. Artış gerçekleşecek. Türkiye ve İran 
arasındaki dış ticaret hacmi, birkaç yıl içinde 30 milyar doları 
yakalayabilir. Dış ticaret hacminde yüzde 50 civarında bir artış 
bekliyorum. ”

İranlı, Türkiye’deki Gayrimenkul Yatırımını Artıracak

Tanrıverdi, Türkiye’nin İran’a yatırımları artarken, Türkiye’ye 
gelecek İranlı turist sayısında ise çok fazla bir artış beklemiyor. 
İranlı turist sayısının biraz artabileceğini ama bunun fazladan 
bir getirisinin olmayacağını aktaran Hikmet Tanrıverdi, özellikle 
“gayrimenkul” yatırımlarına dikkat çekiyor:

“Turizmde çok fazla bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. 
Zaten İran’dan Türkiye’ye tatile gelen çok insan var. Belki biraz 
daha artabilir. Daha büyük bir artış gayrimenkul yatırımlarında 
olabilir. Birçok İranlının Türkiye’de gayrimen-
kulü bulunuyor. Önümüzdeki dönemde daha 
fazla gayrimenkul yatırımı olacağını düşünü-
yorum. 

İRAN KAZANCIN GÜVENCESİNİ 
VERİYOR

İş dünyasının görüşünü aldıktan sonra, İran’ın 
Türkiye’deki gözü diyebileceğimiz Ankara 
Büyükelçiliği’nin kapısını çalıyoruz. Aklımızda 
“Türkiye İran için hazırlanıyor. Peki İran Türk 
misafirlerine kucak açacak mı? Bu alışverişten 
kim, nasıl kazançlı çıkacak? İki ülke arasında 
güven ortamı yeterince tesis edildi mi?” gibi 
sorular, karşımızda ise İran Ankara Büyükelçili-
ği Ekonomi Müsteşarı Alireza Jabbarı var…

Jabbarı, ilk olarak İran’ın kapılarının Türk iş 
adamlarına sonuna kadar açık olduğunu ifade 
ederken, “kazancın” güvencesini de veriyor: 

“İran İslam Cumhuriyeti, Türkiyeli yatırımcı ve işverenleri sana-
yi, tarım, alt yapı, turizm ve kültür olmak üzere, tüm alanlarda 
kucaklamakta ve onlara İran’da yatırım yapmaları durumunda 
hatırı sayılır oranda fayda sağlayacakları güvencesini vermek-
tedir. İran, tüm alanlarda Türk yatırımlarını olumlu karşılamak-

tadır. Tüm yabancı yatırımcılar için İran’da 
yatırım yapmak, hem güvenilir hem de 
karlı bir iştir. Ana sermayenin İran İslam 
Cumhuriyeti Hükümeti’nce ilgili yabancı 
şirketlerin tamamına iadesi de garanti 
edilecektir. Açıktır ki İran, enerji fiyatının 
rekabete dayanması, yabancı yatırım şir-
ketlerinin serbest bölgelerde veya mahrum 
bölgelerde vergiden muaf olmaları için 
konulmuş yasalarla birlikte Türkiyeli şirket-
ler için oldukça cazip ve dikkat çekicidir. 
Bununla birlikte, İran’ın Türkiye’ye komşu 
ve yakın olması ve iki ülke arasında ortak 

dini ve kültürel bağlar bulunması da Türkiyeli şirketler için ayrı 
bir avantajdır.”

30 MİLYAR DOLARA ÇIKARMAYA HAZIRIZ

İran Büyükelçiliği’nden Türkiye-İran ticaret işbirliğinin maddi 
karşılığına dair de bir rakam duyuyoruz. Ekonomi Müsteşarı 
Alireza Jabbarı, “Türkiye ve İran’da oldukça yüksek potansi-
yeller mevcuttur ve iki ülke tüm alanlarda işbirliğini geliştirme 
kapasitesine sahiptir” diyor, “Dost ve kardeş ülke Türkiye ile 
ekonomik ve ticari işbirliğini geliştirmeyi daima memnuniyetle 
karşılayan İran, mevcut işbirliği düzeyini 30 milyar dolara çı-
karmaya hazırdır” müjdesini de veriyor. Jabbarı, bu müjdesinin 
hemen devamında da “İran ve Türkiye’de birçok potansiyelin 
varlığını ve iki ülkenin doğu ve batı ile bağlantı yollarına sahip 
olduğunu dikkate aldığımızda, ikili ticaret hacminin 30 milyar 
doları dahi aşabileceği kanaatindeyiz” öngörüsünü bizimle 
paylaşıyor. 

YOL, BARAJ, LİMAN, EĞLENCE, TARIM, TEKSTİL

Son olarak ise Türk firmaların diğer yabancı şirketlerin yanında, 
sağlıklı ve sağlam bir rekabet ile İran ekonomisinin daha dina-
mik hale gelmesinde rol üstlenebileceğini vurgulayan Müsteşar 
Jabbarı’ya göre, yol, baraj, liman, havaalanı, otel, eğlence ve 
dinlenme, alışveriş merkezleri ve turistik tesislerin yapımı, geri 
dönüşüm, petrokimya, tarım, tekstil, doğalgaz boru hattı ihdası 
gibi alanlar, Türk firmaların İran’da etkin bir şekilde yer alabile-
cekleri alanlardan bazıları… 

BU DÖNEMDE TÜRKIYE’DEN IRAN’A, 
IRAN’DAN DA TÜRKIYE’YE ÇOK SAYI-
DA IŞ ADAMI, BÜROKRAT GIDIP GELE-
CEK. IŞ SEYAHATLERINDE TURIZME 
DE AYRI PARANTEZLER AÇILABILIR. 
BU, YENI DÖNEMDE TURIZME YARA-
YABILIR.



EKONOM 2016 | 37



38 | EKONOM 2016

VECDİ SEVİĞ

Yarım yüzyıl önce, Refii Cevat Ulunay köşesinde, “Gazetede bir 
feryat gördüm, birkaç sene evvel kilosu 9 liraya olan et bugün 
16 lira, yani aşağı yukarı bir misli fazla, her şeyi de buna kıyas 
ediniz” diye yazmıştı. Bu et fiyatlarının yüksekliğinden yakınan 
ne ilk makale idi, ne de son olacaktı.

Et fiyatlarının devlet tarafından belir-
lendiğini gösteren eski belgelerden 
biri, 1502 tarihli Bursa Kanunu olarak 
da anılan Kanunname-i İhtisab-ı Bur-
sa’dır. Metinde Bursa’da et fiyatlarının 
alınan verginin de etkisiyle arttığı, 
İstanbul’daki fiyatlar dikkate alına-
rak yeniden belirleme gereksinimi 
duyulduğu yazılıdır. Bu ifadelerden 
iki kentte de et fiyatlarının 1400’lü 
yıllardan itibaren, devlet tarafından 
belirlendiği anlaşılmaktadır. 

Osmanlı, öncelikle sarayın et ihtiyacını karşılamak üzere, Ru-
meli’den kasaplık koyun getirilmesini belli kurallara bağlamıştı. 
16. yüzyılın sonlarına kadar Osmanlı başkentinin et ihtiyacı 
düzenli sağlanabilmiş, 1595 Avusturya-Macaristan savaşı ve 

izleyen yıllardaki ayaklanmalar, İstanbul’a Anadolu’dan da canlı 
hayvan getirilmesinin yolunu açmıştı. Bu da Celali isyanlarının 
yaygınlaşmasının etkisiyle istenen sonuçları tam vermemiş ve 
İstanbul’un et ihtiyacının karşılanması, İmparatorluğun sorunu 
olmaya devam etmişti.

Yazar, tarihçi Ahmet Refik Altınay’ın sözcükleriyle et tedariki 
ve fiyatlandırılması yüzyıllar boyunca 
“halledilemeyen bir mesele” olarak 
yöneticilerin karşısına çıkmaya devam 
etti. Birinci Dünya Savaşı öncesinde 
1 kıyye (1.283 gram) et 10 kuruş 
civarında satılırken, İstanbul’un işgal 
günlerinde 100 kuruşun üzerine çıktı, 
Ahmet Rasim, 19 Ocak 1920 günü 
Yeni Gün gazetesinde, “Dün akşam 
kasap iri yazıyla dağlıç 140 [kuruş] 
levhasını asmıştı…” diye yazacaktı. 

Cumhuriyet’in ilanından sonra en 
yoğun fiyat denetimleri Milli Korunma 

Kanunu ile uygulamaya konuldu. 1940 yılının hemen başında 
uygulamaya giren kanun, fiyatların denetim altına alınması 
için bir dizi idari kararı da beraberinde getirmişti. “Tüketiciyi 
korumak amacıyla, özellikle temel ihtiyaç maddeleri için resmî 

500 YILIN KISALTILMIŞ ÖYKÜSÜ
ETTE FIYAT DENETIMI

ET FİYATLARI ÜZERİNDEKİ DENETİMİN TARİHİ 500 YIL ÖTESİNE GİDER. BU KONUDA BİLİNEN 
İLK BELGE 1502 TARİHLİ. OSMANLI İMPARATORLUĞU ET GEREKSİNİMİNİN ÖNEMLİ BÖLÜMÜNÜ 
YILLARCA BALKANLARDAN SAĞLIYOR. CUMHURİYET DÖNEMİNDE DE ET FİYATLARI ÜZERİNDEKİ 
DENETİM SÜRDÜRÜLÜYOR.

ET FIYATLARINDAKI ARTIŞLAR, OS-
MANLI’DA SARAYIN, CUMHURIYET 
DÖNEMINDE HÜKÜMETLERIN, BELE-
DIYE BAŞKANLARININ OLDUĞU GIBI, 
KIMI DÖNEMLERDE DE SIKIYÖNETIM 
KOMUTANLIKLARININ DA ILGI ALA-
NINA GIRDI. BASIN DA GELIŞMELERI 
OKURLARINA DUYURDU. 
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makamlarca belirlenen ve her yerde geçerli olan fiyat” olarak 
tanımlanan narh uygulamaları savaşın tırmanmasıyla birlikte 
yaygınlaştırıldı. 

Kurulan Fiyat Murakabe Komisyonları başta ekmek, et ve şeker 
olmak üzere, temel gıda maddelerinin fiyatlarını denetim altına 
almaya gayret etti. Ancak, sabit fiyat uygulaması piyasada ka-
raborsayı özendirdi, haksız kazançlar arttı. Bu durumu, 1 Mayıs 
1945 tarihli Akşam gazetesi; okuruna, şöyle aktaracaktı:

“Üç ay önce koyun etine koyulan narha rağmen kasaplar buna 
pek uymamışlardır. Bunun neticesinde denetleme yapılmış-
tır. İstanbul’a bol miktarda kuzu eti gelmiştir ve bol miktarda 
koyun kesilmiştir; ama fiyatlar yine de yüksektir.”

Cumhuriyet gazetesi de aynı gün fiyatların yükselmesini, 
“Belediyenin narhına rağmen kasaplar bildiklerini okuyorlar” 
başlığıyla okurlarına duyurdu. 

Savaş sona erince ortalık bir süre için duruldu, piyasa rahatladı, 
canlı hayvan ihracı başladı. Türkiye, 1946’da yeni bir ekonomik 
sürece giriyordu. 7 Eylül’de Türk lirasının değeri düşürülünce, 
tüm gıda maddeleriyle birlikte yükselen et fiyatlarına sınırlama 
getirildi.

İkinci Dünya savaşındaki kıtlıkların, 1946’da Türk parasının 
değerinin düşürülmesinin siyasi sorumlusu 1950’de seçimi 
kaybetti, Demokrat Parti iktidar oldu, Milli Korunma Kanunu da 
askıya alındı. 

İlk yıllar yüksek kalkınma hızı ve mal bolluğuyla geçti. Ancak 
on yıl dolmadan yeni bir ekonomik krizin eşiğine gelindi. 1955 
yılından itibaren işler iyi gitmemeye başladı. Cumhuriyet’in 
başyazarı Nadir Nadi, 1 Ocak 1956’da şu saptamayı yapıyordu:

“Ekonomi gittikçe bozulan bir durumla karşılaşmış, hayat 
pahalılığı vatandaşı zor duruma düşürmüştür. Bununla beraber, 
fiyat endeksleri öteki yıllara kıyasla daha hızlı bir tempo ile yük-
selmiş, Türk parasının satın alma gücü habire düşmüştür.”

Hükümet, geçmişte yapılanları gözden geçirdi, bir süredir fazla 
ihtiyaç duymadığı Milli Korunma Kanunu’nu, Haziran 1956’da 
yeniden düzenledi ve her türlü malın “maliyet unsurlarını bu 
maliyete ilave edilecek azami kâr hadlerinin ve azami batış 
fiyatlarını” belirleme yetkisini aldı. 

Kanun yürürlüğe girmeden belediyeler et fiyatlarına narh uygu-
lamak için, ardı ardına kararlar almışlardı. Kasım 1954’de İstan-
bul’da koyun etinin kilo fiyatı birkaç gün içinde 260 kuruştan 
400 kuruşa fırlamış, bir sonraki yılın ilk haftalarında turfanda 
kuzu etinin kilosu 10 liraya kadar yükselmişti. Şubat 1956’da 
belediye koyun etinin 495 kuruşun üzerinde satılamayacağına 
karar vermişti. 

1957 yılına gelindiğinde hükümet portakaldan elmaya, gravyer 
peynirinden kaymağa kadar birçok ürünün fiyatını Resmi 
Gazete’de ilan ediyor, et için ise 1956 yılı sonunda uygula-
maya konulan kararnameye uygun olarak, 22 Kasım 1957’de 
ayrıntılı bir düzenleme getiriliyordu. Bu düzenlemeyle canlı 
hayvan sürülerinin güney sınırına 25 kilometre mesafeden fazla 
yaklaştırılması yasaklanıyor, hayvanların taşınmasına da özel 
kurallar getiriliyordu. Amaç, fiyatların daha yüksek olduğu Irak 
ve Suriye’ye hayvan sevkini engellemekti.

Başbakan Adnan Menderes, bu günlerde Meclis’te konuşur-
ken, “İktisadi düzene zararlı tesirler icra eden amilleri [etkenleri] 
ortadan kaldırmak ve hususiyle fiyat murakabesini [denetimini] 
tam manasiyle temin edebilmek için Millî Korunma Kanunu 
üzerinde ehemmiyetle” durduklarını anlattı.

Bu süreç Türkiye’yi 1958 yılı Ağustos ayında devalüasyona gö-
türecek, ekonomik koşullardaki bozulmanın siyasete yansıma-
ları da 27 Mayıs 1960 askeri müdahalesini getirecekti.

Yıllar geçiyor, iktidarlar değişiyor, et fiyatı tartışmalarının ardı 
arkası kesilmiyordu. 1971 yılının ortalarında Tarım Bakanı Prof. 
Dr. Orhan Dikmen Anadolu Ajansı’na, “Et tüketimi ve et fiyatı 
artışlarının önlenmesi konusunda Tarım Bakanlığında çalışma-
ların başlatıldığını” açıklıyordu. Bu açıklamadan birkaç hafta 
önce, İstanbul Belediye Başkanı Dr. Fahri Atabey, et fiyatların-
daki artışı eleştirmiş, at eti de tüketilebileceğini söyleyince tepki 
çekmiş, hemen yeni bir demeç vermişti:

“Sektör temsilcilerinden bir görev bekliyoruz. Eğer bu görevi 
yerine getirmezlerse Sıkıyönetimden, hükümetten yardım 
isteyeceğiz.”

Sıkıyönetim komutanlıkları etten kiraza kadar birçok malın 
fiyatlarını belirlemiş, uymayanları gözaltına alınmış, 
komutanlığın yetkili olduğu bölgenin dışına sürgüne 
göndererek piyasayı kontrol etmeye çalışmıştı. Piyasaya 
Et ve Balık Kurumu hâkim olmaya çalışıyor, illere göre 
belirlenen fiyatların üzerinde satış yapan kasaplar sıkı 
yönetimince gözaltına alınıyor, ancak fiyatlar bir türlü 
kontrol edilemiyordu.

1970’li yılların tamamı piyasada çok sayıda ürünün 
bulunmadığı bir dönem olarak tarihte yerini bulacak, 
yaşayanların anılarında karaborsa ve kuyruklar derin yer 
bırakacaktı. 24 Ocak 1980 kararları ve 12 Eylül 1980 
askeri müdahalesine giden yolda bunlar da vardı. 

1980 sonrası “serbest piyasada” fiyatlar oluşmaya başla-
yınca parası olanın et alabildiği döneme başlandı. Böyle-
ce gelişmiş ülkelerin çok gerisinde olan Türkiye’deki kişi 
başına kırmızı et tüketimi yerinde sayar hatta gerilerken, 
ucuz tavuk eti vatandaşın temel protein kaynağı oldu.
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Suriye’ye “bahar gelmeli” fikri silahlı eyleme dönüştüğün-
de takvim yaprakları, Mart 2011’i gösteriyordu. Bu tarihten 
yaklaşık bir ay sonra, Türkiye’ye ilk Suriyeli sığınmacı akını 
gerçekleşti.

Ankara, başından beri Suriyelilere açık kapı politikası uygulaya-
cağını ilan etti. Ancak, o dönemde Türkiye kamuoyu ve yetki-
lilerinde, Suriye’deki olayların kısa bir süre içinde sona ereceği 
ve Suriyelilerin ülkelerine döneceği beklentisi hakimdi. Süreç 
içinde Suriye’deki ayaklanma iç savaşa dönüştü ve güvenlik 
ortamının bozulmasına bağlı olarak, sığınmacı akını artarak 
devam etti. Gelinen noktada ise Türkiye’deki Suriyeli göçmen 
sayısı 2 milyon 733 bin 784’e, 26 geçici barınma merkezinde 
kalan Suriyeli sayısı ise 282 bin 815’e ulaştı. Sadece resmi veri-
lere bakarak, Türkiye’nin en fazla sayıda mülteciye ev sahipliği 
yapan ülke olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu sayılara kayıtlı 
olmayanlar da eklendiğinde, mülteci rekorunun çok uzun yıllar 
Türkiye’de olacağını tahmin etmek de hiç zor değil.

SURİYELİ MÜLTECİLER POLİTİKASI ŞART

Suriyeli sığınmacılar artık Türkiye’nin bir gerçeği. Öyle ki 
uzmanlar, Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin büyük bölümünün 
kalıcı olacağını ısrarla vurguluyor. Şu durumda bunun olumsuz 
etkilerini azaltacak önlemler üzerinde durulması gerektiğini 
ifade eden uzmanlar, Türk halkının tepkisini önlemeyi de içeren 
kapsamlı bir “Suriyeli mülteciler politikasının” acilen hayata 
geçirilmesi gerektiğini söylüyor.

KATKI DA SUNUYORLAR

Suriyelilerin Türkiye’deki etkileri, en fazla toplumsal ve eko-
nomik alanda hissediliyor. Konuya özellikle ekonomik açıdan 

bakıldığında, iki yönlü bir resim ortaya çıkıyor. Suriyeli sığınma-
cılara yapılan yardımlar, kiraların yükselmesi, işsizlik oranının 
artması gibi argümanlar üzerinden Türkiye ekonomisinin olum-
suz etkilendiği belirtiliyor. Aynı zamanda kamplarda her gün 
ihtiyaçları karşılanan binlerce mültecinin de ekonomiye artı bir 
maliyeti oluyor. Buna karşın, Suriyelilerin farklı yönden Türkiye 
ekonomisine bir hareketlilik kazandırdığı da söyleniyor. Her 
şeyden önce Suriyeliler, küçük çaplı da olsa, açtıkları işletmeler 
ile ekonomiye katkı sunuyor. Ancak Suriyelilerin işgücü piyasa-
sına girmeleri, yerel işçi sınıfı arasında iş fırsatlarının ellerinden 
alındığı gerekçesiyle tepkiyle karşılanıyor…

NE KADAR NEREYE KADAR

Türkiye’nin “Suriyeli” sınavından insani açıdan en yüksek dere-
ceyle geçtiğine şüphe yok. Ancak zaman geçtikçe sorun çet-
refilleşiyor, maliyet artıyor ve dolayısıyla sinirler de gerilebiliyor. 
Bu keşmekeşliğin bir düzene oturtulması gerektiği herkesçe 
dillendiriliyor. Bazı çözüm yolları da sunuluyor. Tabi ki tüm bu 
çözüm yollarının sonu hep hükümete çıkıyor. Biz de “çözümü” 
konuşmak üzere, konuya dair akademik çalışmalarıyla tanınan 
Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi 
Müdürü Doç. Dr. Murat Erdoğan ile bir araya geldik. Erdoğan, 
hükümetin bu sorunu, mültecilere vereceği bir ekmek ve bir 
battaniyeyle çözemeyeceğini artık bilmesi gerektiğini belirtiyor.

Suriyelerin Türkiye’ye maliyetinin ne kadar olduğunu ve bu 
durumun nereye kadar böyle gideceğini sorduğumuz Murat 
Erdoğan, ilk olarak bazı “büyük” rakamlar vererek durumun 
“ciddiyetini” ortaya koymak gerektiğini anlatıyor:

“Türkiye’de işsizlik şu anda 10.8. Bu epeydir görülen en yüksek 
oranlardan bir tanesi. Türkiye’de iş başvurusunda bulunanlar 
bildiğim kadarıyla 3 milyonun üzerinde. Dolayısıyla, Türkiye’de-
ki Suriyelilerin bu iş piyasası konusunda etkisinin olması kaçı-

KISA SÜRELIĞINE GELDILER,
KALICI OLDULAR…

TÜRKİYE’NİN “YERLEŞİK” 
SORUNU SURİYELİLER…
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nılamaz. Yaklaşık 2.8 veya 2.9 milyon Suriyeli 
var. Onun dışında 300 bin civarında da başka 
ülkelerden gelen mülteciler var. Dolayısıyla 3 
milyonun üzerinde mülteci var. Bu rakamlar, 
rekor rakamlar ve bu rekorların Türkiye’den 
götürüsü çok fazla.”

SURİYELİLER ÇALIŞMAK ZORUNDA

Her köşe başında dilenen Suriyeler dışında 
çarşıda pazarda çalışanlara da rastlıyoruz. 
Hatta bazı kentlerde istihdam edilen Suriyeli 
sayısı, neredeyse Türk vatandaşlarına eşit. 
Bu terazinin kefelerinin daha hassas doldu-
rulması gerekiyor. “Peki mülteciler doğrudan 
ya da dolaylı olarak ekonomiye nasıl bir katkı 
sunuyorlar?” Doç. Dr. Murat Erdoğan, bu 
sorumuzu şöyle cevap veriyor:

“Mülteciler içinde çalışma potansiyeli olan en 
az 500 bin kişi var. Bu insanlar çalışmak zorundalar. Bunla-
rın tarlası, bahçesi yok, bir şey ekip biçecek durumları yok. 
Günlük hayatlarını sürdürebilmek için çalışmak zorundalar. Peki 
nerede? Ucuz işçi olarak tarım sektöründe, inşaat sektöründe, 
hayvancılık sektöründe ya da birtakım imalatçılarda çalışıyorlar. 
Bu çalışmalarda, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının çalışma-
sını biraz daha zorlaştıran bir şey. Bazen öyle örnekler oluyor ki, 
mültecilerin çok yoğun olduğu yerlerde mesela Kilis’te işsizlik 
düşüyor. Kilis’te 95 bin nüfusa neredeyse eşit sayıda Suriyeli 
var ama işsizlik düşüyor. Yeni bir ekonomi doğuyor. Sadece 
kamplarda çalışan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sayısı 2 bin 
civarında. Dolayısıyla bazı yerlerde böyle faydalar söz konusu 
olabiliyor. Bu anlamda ekonomiye farklı etkileri de olabiliyor.”

BİR EKMEKLE, BİR BATTANİYEYLE ÇÖZÜM ZAMANI 
GEÇTİ

Erdoğan, Türk ekonomi dünyası ve mülteciler konulu çalışma 
hakkında da şu bilgileri verdi:

“Söz konusu çalışmayı, TİSK ile beraber 
gerçekleştirdik. Kamuoyuna da açıkla-
dık. Biz o çalışmayı yaparken, 18 ilde 
ticaret odasıyla, esnaf odasıyla görüş-
tük. Onlar da bize 'şu anda Türkiye’de 
çalışan en az 400 bin Suriyeli var' dedi. 
Bunların bir bölümü de çocuk. Dolayı-
sıyla bizim bu piyasayı düzenlememiz 
lazım. Çünkü illegal işletmeler, küçük 
işletmeler için bile aslında avantaj 
olabilir. Ucuz işçi çalıştırıyorsun. Ancak 
bu ekonominin bütünü için oldukça 
sakıncalı bir durum. Rekabet dengeleri 
allak bullak oluyor. Sosyal gerginlikler 
oluşuyor. Vergi toplanamıyor. Başlarına 
bir kaza geldiğinde bunu kimin karşı-
layacağı belli değil. Eninde sonunda 
yine devlet karşılıyor tabi ki. Dolayısıyla 
bu piyasanın bir düzene ihtiyacı var. 
Biz de bunu raporlaştırdık ve gayet 
net bir biçimde ‘Suriyeli mülteciler için 
çalışma haklarının düzenlenmesi lazım’ 
dedik. Çünkü artık zaman onlara bir ekmek, bir battaniye 
verme zamanı değil, o basit çözüm geride kaldı. Bu insanların 
çalışması, üretmesi, onurlu bir şekilde hayatlarını sürdürmesi 
lazım. Bu Türk ekonomisi için de önemli. Hükümet bu yönde 
bir düzenleme yaptı. Ama bu düzenleme herkesi etkileyecek 
bir düzenleme değil. Bu düzenleme, Suriyelilerin çok küçük bir 

bölümünü, daha çok nitelikli olanları etkileyecek, Türkiye’de bir 
yeteneği olan bir mesleği olan Suriyelilerin oranı yüzde 2. Bazı 
yerlerde ucuz işçilikten dolayı üretim artışı olduğunu görüyo-
ruz. Bunu eğer olumlu bir şey sayacaklarsa olumlu. Ama emek 
sömürüsü bakımından bakıldığından da ekonominin dengeleri 
bakımından sürdürülebilir bir durum değil. Bu konuda da biraz 
daha rasyonel düzenlemeler yapılması gerekiyor.”

TÜRKİYE BU MALİYETİN ALTINDAN NASIL KALKACAK?

“Türkiye bugüne kadar milyarlarca lira para harcadı Suriyelilere. 
Türkiye’ye dünya ülkelerinden şu ana kadar gelen yardım ise 
çok cüzi bir miktarda kaldı. Türkiye bu maliyetin altından kalka-
bilir mi?” sorusunu da yönelttiğimiz Doç. Dr. Murat Erdoğan, 
bu yüklü “Suriye hesabının” nasıl ödendiğini bilmediğini dile 
getiriyor:

“Türkiye bu maliyetin altından şu ana kadar nasıl kalktı kimse 
bilmiyor. Yani biz hesaplı kitaplı giden bir millet değiliz. Her 
şey duygusal bir zeminde yürüyor. Türkiye’ye bugüne kadar 

dışarıdan gelen kaynak 450 milyon dolar 
civarında. Türkiye’nin yaptığı harca-
manın yüzde 5’i bile değil. Dolayısıyla 
Türkiye bu krizin mali yükünü üstlenmiş 
durumda. Ama benim açımdan mali yük 
bu konuda tartışılması gereken en son 
konulardan bir tanesi. Asıl büyük prob-
lemler, eğitim, siyasi, sosyal ilişkiler, gü-
venlik risklerinin ön planda olması lazım. 
Yoksa mali yük bir şekilde karşılanıyor. 
Şu anda da kimse bilmiyor memlekette. 
Dolayısıyla diğer riskleri daha öncelikli 
olarak düşünmekte fayda var.”

VER PARAYI KURTUL

Suriyeli krizinin bir de Avrupa ayağı var. 
Bugünlerde zaten en çok da bu konu 
konuşuluyor. Avrupa Birliği ülkeleri mül-
tecilere Türkiye gibi bakmıyor. Mültecile-
re kucak açmayı istemeyen bu ülkelerin 
kafasındaki çözüm ise Türkiye’den 
geçiyor: Mülteciler Türkiye’den batıya 

geçmemeli… Mülteci akınından gözü korkan AB, “Ver parayı 
kurtul” mantığından hareketle Türkiye ile zoraki masaya oturdu. 
AB, Suriyeliler için Türkiye’ye 6 milyar Euro verecek, Türkiye’ye 
iade edilen sayı kadar da uluslararası hukuku çiğnememiş göç-
men Avrupa’ya gönderilecek. Böylelikle de Türkiye’deki mülteci 
sayısında artış olmayacak. Bunlar Türkiye açısından iyi pazarlık 
olarak değerlendiriliyor ama bu noktada Hacettepe Üniversitesi 
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Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi Müdürü Doç. Dr. Murat 
Erdoğan’ın bazı çekinceleri var:

“Türkiye bir strateji planı gerçekleştirdi ve mülteciler için 2018’e 
kadar ihtiyacı olan paranın 3 değil 20 milyar Euro olduğunu 
bildirdi. Bu da pazarlık masasında tartışıldı. Paranın 3 milyar 
Euro’dan 6 milyar Euro’ya çıkarılması da bunun bir parçası. 
Açıkçası bu işin bu şekilde sürdürülmesi beni çok rahatsız 
ediyor. 6 milyar Euro da çok büyük bir para değil. Almanya’da 
1 milyon mültecinin Alman ülkesine 
maliyetinin 30 milyar Euro olduğunu 
söylüyorlar. Bunun yüzde 10’unu Türki-
ye’ye veriyor ama Türkiye’de 3 milyon 
Suriyeli var. Dolayısıyla bu hesap yanlış. 
Bu para tabi ki küçümsenecek bir kaynak 
değil ancak bu para bizim sorunumuzu 
çözmeyecek tabi ki.”

Erdoğan değerlendirmelerinin sonunda 
ise “tünelin çıkışına” dair bazı net ifadeler 
kullanıyor. Türkiye’deki Suriyelilerin kalıcı 
olacağına dikkat çeken Erdoğan, “Zerre 
kadar şüphem yok. Bugün savaş bitse 
bile Türkiye’de Suriyelilerin yüzde 90’ın-
dan fazlasının kalıcı olduğunu düşünüyorum” diyor.

SAVAŞ BİTSE DAHİ ÜLKELERİNE DÖNMEYECEKLER

Suriye’deki savaşın bitmesi halinde bile mültecilerin ülkelerine 
dönmeyeceğine dikkat çeken bir diğer isim ise Gaziantep Tica-
ret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Bartık.

Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle Türkiye’ye sığınan Suriyeli 
sığınmacı sayısının her geçen gün arttığını söyleyen Gaziantep 
Ticaret Odası Başkanı Bartık'a göre, bu insanların yoğunlaş-
tığı illerin başında Gaziantep geliyor ve yaklaşık 5 yıldan beri 
Türkiye’de yaşayan Suriyeliler, bundan sonraki süreç 
hakkında yorum dahi yapamıyor. Bu insanların yeniden 
ülkelerine dönmesi için Suriye’de savaşın bitmesi ise 
ilk şart. Yani savaşın bitmesi temel adım. Savaş bitecek 
ki şehirler yeniden inşa edilsin, savaş bitecek ki ülkede 
güven ortamı kurulsun, savaş bitecek ki dünyanın farklı 
ülkelerindeki Suriyeliler ülkelerine dönsün...

SURİYE MASASI KURULACAK

Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Bartık, esasında ufukta 
mutlu yusufçukların havalanacağı bir Suriye'nin görün-
mediğine dikkat çekiyor; "Kısa vadede savaş bitmeyece-
ği için planların en iyi ihtimalle savaş sürdükçe Türki-
ye'de kalmak zorunda olan mültecilere göre yapılmalı" 
diyor. 

Türkiye ekonomik planlamalarını yaparken mültecileri de 
mecburen hesaba katıyor. Özellikle Gaziantep ve Kilis gibi 
Suriyeli nüfusunun çok fazla olduğu şehirlerde ise genel bir 
plan çizilmeden süreç doğal ortamında işleyebiliyor. Savaşın 
başladığı ilk günlerde ülkelerinden kaçarak Gaziantep'e gelip, 
yerleşen bazı Suriyeliler çeşitli sektörlere yatırımlarını yaptı, 
düzenlerini kurdu bile. Bartık bu duruma değinirken, "Gazian-
tep Ticaret Odası’na üye 615 Suriyeli şirketimiz var. Geçtiğimiz 

günlerde bu insanları Oda’ya davet ede-
rek, karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk, 
taleplerini aldık. Bu toplantının ardından 
Oda’da Suriye Masası kurmaya karar ver-
dik. Bu masa, Suriyeli üyelerimize hizmet 
edecek” bilgisini veriyor. 

Eyüp Bartık son olarak Suriyeliler için ya-
pılacak en büyük yardımın ülkelerine bir 
an önce istikrarın gelmesini sağlamakla 
olacağını kaydediyor: "AB ülkelerinin 
sağlayacağı maddi destek de bir yere 
kadardır. Hazır para bu insanları bir 
noktaya kadar götürür, sonrası yine başa 
dönüştür. Gelir sağlamayan hiçbir para 
uzun soluklu olamaz. Suriye’de ateşkesin 

sağlanması bizleri sevindirdi, ümidimiz savaşın da sonlandırıl-
masıdır. Geriye dönüp bakıldığında savaşın kazananı olma-
dığı gibi kaybeden hep Suriye halkı oldu. Milyonlarca insan 
evlerinden, yurtlarından oldu ve mülteci durumuna düştüler. 
Dileğimiz nakit yardımlardan ziyade Suriye’nin 2011 öncesine 
dönmesidir. Savaş bitmeden bu sorunu kökünden çözmek 
mümkün görünmemektedir. Bunun için ateşkes sağlandığı gibi 
barışın da tesis edilmesi gerekmektedir. Rusya’nın hava gü-
cünü bu ülkeden çekmesiyle Suriye’de barış umutları artmaya 
başladı. En kısa sürede Suriye’nin eski günlerine dönmesini 
umut ediyorum."

EGE KIYILARINDA CAN PAZARI

Milyonlarca Suriyeli mültecinin yeni bir yaşama adım attığı Tür-
kiye, bazı mülteciler için ise yalnızca bir durak. Özellikle Avrupa 
Birliği ülkelerine ulaşmak isteyen Suriyeliler, Türkiye’nin Ege kıyı-
larına akın ediyor. Özellikle Türkiye turizminin merkezlerinden biri 
olan İzmir’deki mülteci yoğunluğunun yaz döneminde artması, 
bölgedeki turizmciler açısından alarm zillerinin çalmasına neden 
oluyor. Bu nedenle, Türkiye’de ilk kez İzmir Valiliği, Suriyeli mül-
tecilerin belli merkezlerde toplanmasını, bazı mülteci gruplarının 
şehirdışına çıkarılması ve insan kaçakçılığı yapan şebekelerin 
çökertilmesi için gece gündüz çalışıyor.

ÇOCUK İŞÇİ SAYISI GİDEREK 
ARTIYOR

Mültecilerin özellikle ülkenin gü-
neydoğusundaki kentlerde işgücü 
piyasasını olumsuz etkiliyor. Mülte-
ciler ile birlikte çocuk işçi sayısında 
büyük bir artış yaşanıyor. Hem 
kayıt dışılık artıyor hem de müthiş 
bir emek sömürüsü var.
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SEDA GÖK

Sigorta sektörü, Sigorta Kanunu’nun çıkmasından bu yana, 
Hazine Müsteşarlığı’nın çabalarıyla mevzuatta, AB normlarını 
hemen hemen yakaladı. Dolayısıyla mevzuat altyapısı anlamın-
da çok yol alınan sektörde, AB’den daha eksik bir mevzuat yok. 

Sigorta sektörünün 
rakamları, finansal tablo-
ları çok şeffaf... Sermaye 
yükümlülüğü gerçekçi, 
karşılıklar gerçeğe 
yakın ve günceli 
yansıtan oranlarda 
ayrılıyor. 

Kişi başına düşen 
gelirin dünya ortalamasının üstünde olduğu Türkiye’de, 
kişi başı sigorta harcaması ise dünya ortalamasının dört-
te biri, Avrupa ortalamasının da onda biri düzeyinde… 
Buna rağmen, yüzde 75’i yabancı sermayeli olan sektör-
de, düşük kârlara karşın geleceğe umutla bakılıyor. 

GELİŞİM HANGİ BRANŞLARDA?

Trafik ve kasko branşı Türkiye’de satılan iki branş... Ticari 
tarafta yangın ve DASK branşları da satılıyor. Sektörün 
burada özellikle öne çıkarması gereken branşın, tamam-
layıcı sağlık sigortası olduğuna dikkat çekiliyor. Ferdi 
kaza ürünleri de gelişen yapısıyla dikkat çekiyor. 

Öte yandan, KOBİ’lerin bilinçlendirilmesi önem taşıyor. 
KOBİ segmentinde mutlaka yangın, alacak, ferdi kaza, iş 
kaybı, riskli hastalıklar poliçesinin bulunması gerekiyor. 

Türkiye’de penetrasyon düşük, sektörde prim tabana 
yayılmış değil ve sigorta bilinci yok. Müşterinin ürünleri 
tam olarak bilmemesi ve riskleri tanımaması da en 
büyük sorun olarak sektörün karşısına çıkıyor. ‘Mevzuat 
eksiğini çözmek kolay, bilinç eksiğini de kısmen aşabili-
riz’ diyen sektör temsilcileri, ancak bu kültür konusunda 
dönüşüm yapmanın kolay olmadığına vurgu yapıyor. 
“Sektör olarak müşteriye daha iyi dokunmamız lazım” 

diyen sigortacılar, ancak bu şekilde gelişimi yaygınlaştırabile-
ceklerini söylüyor.

OYUNCU SAYISINDA DURUM…

Sigorta sektöründe 37’si hayat dışı, 19’u hayat ve emeklilik, 4’ü 
hayat ve 1’i reasürans şirketi olmak üzere, 61 şirket aktif olarak 
faaliyet gösteriyor. Hayat ve hayat dışı branşlarda pazar payının 
yüzde 63’lük bölümünü ilk 10 şirket alırken, ilk 20 şirketin pazar 
payı yüzde 83 düzeyinde. Türkiye’deki sigorta sektörü piyasa 
koşullarında çalışırken, belli sermaye yükümlülüğü ve koşulları 
yerine getiren sigorta grupları pazarda yerini alıyor. 

SIGORTA SEKTÖRÜNDE MEVZUAT TAMAM, SIRADA 
SIGORTALI SAYISINI ARTIRMAK VAR

SEKTÖRÜN ÖNE ÇIKARMASI 
GEREKEN BRANŞLARDAN EN 
ÖNEMLISI ISE TAMAMLAYICI 
SAĞLIK SIGORTASI

DÜNYADAKİ YERİMİZ…

Bugün kişi başına düşen gelirin dünya ortalamasının üstünde ol-
duğu Türkiye’de, kişi başı sigorta harcaması ise dünya ortalama-
sının dörtte biri, Avrupa ortalamasının ise onda biri düzeyinde…

Sektörün bugün geldiği noktaya kısaca bakılırsa, sigorta penet-
rasyonu henüz yüzde 1,5 oranında olsa da, Türkiye 2014 yılın-
daki 26 milyar lira prim üretimiyle, Avrupa’nın büyümekte olan 
önemli pazarlarından biri. 2014 yılında prim üretimini yüzde 7,3 
artıran sektör, milli gelirin 40 katı (32 trilyon TL) kadar teminat 
sağlayarak, ekonomik büyümenin vazgeçilmez bileşenlerinden 
biri haline geldi. 

80 binden fazla kişiye istihdam yaratan sigorta sektörü, ülkenin 
tasarruf açığının kapatılmasına, risk, güvenlik ve kalite kültürü-
nün gelişmesine de önemli katkılar sağlıyor. 

Son 10 yılda yabancı yatırımcıların gelmesiyle hızla değişim 
yaşayan ve bugün yüzde 75’i yabancı sermayeli olan sektörün 
geleceğe yönelik beklentileri olumlu. 

78 milyon nüfusa sahip olan Türkiye’de nüfusun çoğunluğunun 
29 yaşını aşmamış bireylerden oluşması pazara ilgiyi arttırıyor. 
Bu tablo birçok yabancı sigorta devini Türkiye’ye getirirken, 
bireysel emeklilik ve hayat sigortası, yatırımda en çok ilgi gören 
alanların başında geliyor. Son yıllarda sigorta bilincinin gelişme-
sine yönelik atılan adımlarla birlikte genel sigortacılık ürünlerine 
olan ilgi artsa da nüfusa ve GSMH’ye oranla sektörün daha 
gidecek çok yolunun olduğu da önemli bir gerçek.
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PAZAR ‘DERİNLEŞMEK’ İSTİYOR

Türk sigorta sektöründe uzun yıllardır çözüme kavuşturulama-
yan en önemli sorun, pazarın derinleşememesi... Bu sorunun 
temel nedeni ise toplumdaki sigorta bilincinin arzu edilen 
seviyelerde olmayışı ve sigortalı ile sigorta şirketi arasın-
daki güven problemi olarak gösteriliyor.

Bu nedenle, sektörün öncelikli hedeflerinden birisi sigorta 
ile tanışmamış kitleye ulaşmak ve sigortanın lüks değil bir 
gereklilik ve ihtiyaç olduğunu anlatabilmek. Özel sigorta 
bilincinin yaygınlaştırılması yönünde yapılacak çalışmalar, 
bu potansiyeli değerlendirmek açısından önemli olacak. 
Sigorta sektörü, sigorta bilincinin yaygınlaştırılması ve hiz-
met kalitesinin arttırılması ile sigortanın tabana yayılması-
nı hedeflerken, bu amaçla orta ve uzun vadeli çalışmalar 
yapıyor. 

Branş bazında 
bakıldığında 
ise hayat dışı 
sektörde en 
önemli sorun, 
hayat dışı prim 
üretiminin 
yaklaşık yarısını 

oluşturan oto sigortalarında yaşanıyor. Özellikle trafik 
sigortasında bedeni hasarlarda ve kusurlu sürücülerin 
mirasçılarına destekten yoksun kalma tazminatı öden-
mesine yol açan boşluklar nedeniyle yaşanan sorunlar, 
sağlıklı büyüme ve sürdürülebilir kârlılık açısından şirket-
leri olumsuz etkiliyor. Bu noktada yaşanan sıkıntıların, 
yapılacak düzenlemelerle sonlanacağını düşünen sektör, 
bu yönde çalışmalar sürdürüyor. 

Diğer taraftan bireysel emeklilikte sigorta sektörü, hızlı 
büyüme kaydediyor. Bu konuda, tanıtım ve bilinçlendirme 
çalışmalarında olumlu sonuçlar alınırken; bu branştaki 
temel sıkıntı, sisteme giriş kadar sistemden çıkışlarda da 
yoğunluk olması olarak gösteriliyor. 

Bu arada, Türkiye son iki yılda yeni devlet katkılı bireysel 
emeklilik sistemini tecrübe ediyor. Yeni sistemde devlet 
katkısının belirli süre sistemde kaldıktan sonra kazanılıyor 
olması ile sistemden çıkışlarda yavaşlama olması bek-
leniyordu. Ancak, 2014 yılının ilk dokuz ayındaki sektör 
verileri, yeni katılımların artarken, sistemden çıkışların da 
azalmadığını gösteriyor.

Tahminlere göre, bireysel emeklilik sistemi 2015 yılında 
5,5 milyon katılımcı ile 48,4 milyar lira fon büyüklüğüne 
(GSYIH’nın %2,5’i) ulaşacak. 

Uzun vadeli tahminlere göre, 2023 yılında bireysel 
emeklilik sistemi 8,4 milyon katılımcısı ile 184 milyar lira 
toplam fon büyüklüğüne ulaşacak. 

SORUNLARA RAĞMEN BÜYÜME SÜRECEK

Düşük kâr oranlarına rağmen, Türk sigorta sektörü 
büyümesine devam ediyor. Aktif pazarlardaki fiyatlama 
problemlerinin çözülmesi, fiyatların normale dönmesi 
ve yapısal problemlerin ortadan kaldırılmasıyla sektör-
deki kârlılığın normal seviyeye ulaşması bekleniyor. Bu 
nedenle, Türk sigorta sektörünün potansiyeline ulaşması 
için şirketlere büyük rol düşüyor. Genel incelemelerin 
ışığında sektörün gelişmesinin, devlet ve sigorta şirket-
lerine bağlı olduğu öne sürülebilir. Olumlu gelişmeler 
sağlamak için, sigorta şirketleri çalışma stratejilerini de-
ğiştirirken, devletin de insanların farkındalığını artırmak, 

pazar ihtiyaçlarını karşılamak ve yeni satış kanalları bulmak için 
kanunlarla destek olması gerekli görülebilir.

SIGORTA SEKTÖRÜNÜN UMU-
DU POTANSIYELINDE, HEDEFI 
DE DERINLEŞEREK BÜYÜME...

ÜRETİMDE BAŞARI, TEKNİK KÂRDA HÜSRAN 

2015 yılının ilk çeyrek rakamlarına göre, sektörün üretim 
konusunda sıkıntısı olmadığı fakat, teknik kârlılık konusundaki 
rahatsızlığının devam ettiği görülüyor.

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) verilerine göre, sigorta sektörünün 
2015 yılı ilk çeyrek prim üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre 
yüzde 12.9 oranında artarak, 7 milyar 897 milyon lira oldu. İlk 
çeyrekte elementer branşlar yüzde 12.2, hayat sigortaları da 
yüzde 18.1 büyüdü. 2015 yılının ilk çeyreğine ait teknik sonuçla-
ra göre ise hayat dışında 205 milyon lira teknik zarar kaydedildi. 
Geçen yılın aynı döneminde hayat dışında elde edilen 341 mil-
yon liralık teknik kâr göz önüne alındığında, teknik sonuçlarda 
yüzde 160,1 oranında bir düşüş yaşanmış oldu.

EN YÜKSEK KADIN İSTİHDAMI SİGORTA SEKTÖRÜNDE

Türkiye’de büyümesini hızla sürdüren sigorta sektörü, yarattığı 
kadın istihdamıyla da öne çıkıyor. Dünya sigortacılık sektörü-
nün önemli bir bölümüne danışmanlık hizmetleri sunan Towers 
Watson’ın yaptığı inceleme, sigorta sektöründeki kadın istihdam 
oranının yüzde 55’e ulaştığını, sektördeki kadın yönetici oranının 
ise yüzde 37 seviyesinde bulunduğunu ortaya koyuyor. Kadın-
ların iş dünyasındaki ağırlığı her geçen gün artış gösterirken, si-
gorta sektörü en çok kadın istihdamı sağlayan sektörler arasında 
giderek daha fazla ön plana çıkıyor. 

PRİM ORANI YÜZDE 14,8 ARTTI

Türkiye’de faaliyet gösteren sigorta şirketlerinin 2015 yılının ilk 
yarısındaki prim üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 
14,8 artarak 152 milyar liraya ulaştı. 

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) verilerine göre, 2014’ün Ocak-Hazi-
ran döneminde 13 milyar 269 milyon 313 bin lira olan sektörün 
prim üretimi, bu yılın aynı döneminde yüzde 14,8 artarak 15 
milyar 238 milyon 763 bin liraya yükseldi. Yıllık enflasyondan 
arındırılarak hesaplanan reel büyümenin ise yüzde 7,1 olduğu 
görüldü. 

Üretilen primin 13,4 milyar lirası hayat dışı sigortalardan, 1,9 
milyar lirası da hayat sigortalarından elde edildi. Alt branşlara 
bakıldığında, en yüksek prim üretiminin trafik sigortasında 
gerçekleştiği görüldü. Bu branştaki prim üretimi geçen yıla göre 
yüzde 10,6 artarak, 3 milyar düzeyine yükseldi. 

Ocak-Haziran döneminde, Türkiye otomobil pazarında görülen 
rekor büyüme, kasko prim üretimine de yansıdı. İkinci sırada yer 
alan kasko branşında prim üretimi yüzde 8,3 artarak 2 milyar 
662 milyon 500 bin lira oldu. 

Yangın ve doğal afetler sigortası, 2 milyar 211 milyon 695 bin 
lirayla üçüncü sırada yer alırken, bunu 1 milyar 898 milyon 
729 bin lirayla sağlık, 1 milyar 877 milyon 878 bin lirayla genel 
zararlar sigortası takip etti. Sigorta ürünlerinin satış kanallarına 
bakıldığında prim üretiminde en yüksek payı yüzde 56,1 ile 
acenteler aldı. Bankaların payı yüzde 22,9, “broker”ların payı 
yüzde 11,6, merkez payı yüzde 7,6, diğer satış kanallarının payı 
da yüzde 1,8 oldu. 

HABER ANALİZ
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A.BUĞRA TOKMAKOĞLU

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Türkiye Turizm Stratejisi 2023 ve 
Turizm Stratejisi Eylem Planı kapsamına alınan 15 il merke-
zinden birisi olan Kars, kültür turizmini geliştirmeye yönelik 
projelere ağırlık verdi. Kültür turizmi geliştirilecek marka kentler 
arasında bulunan şehirde, ilk adım olarak Kars Kültür, Turizm ve 
Tanıtım Konseyi kuruldu.

HEDEF, 12 AY TURİZM

Kars turizmi ve tanıtımında, kamu-özel sektör 
işbirliği ve koordinasyonunu sağlamak ve sür-
dürülebilir stratejilerin hayata geçirilmesi ama-
cıyla kurulan konseyin, şehrin öncelikli sorun ve 
ihtiyaçlarını belirlemesi hedefleniyor. Turizmi yılın 
her dönemine yaymak istediklerini belirten Kars İl 
Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay, “Zen-
gin kültürel ve doğal değerlere sahip şehrimizin 
markalaşmasını, yılın 12 ayı turizmde hak ettiği 
ilgiyi görebilmesini amaçlıyoruz. Doğal ve kültürel 
temalara dayalı olarak turizmi geliştirmek öncelikli 
hedefimiz. İnanç, sağlık, doğa, fuar ve kongre 
turizmi ile kış sporları alanlarında Kars’ın hak ettiği 
ilgiyi görebilmesi için çabalıyoruz” dedi.

POTANSİYEL ORTAYA ÇIKARILACAK

Kars’ın coğrafi konumu nedeniyle, Türkiye için 
stratejik açıdan oldukça önemli bir şehir olduğunu 
belirten Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, 
“Kars Kafkasya, Karadeniz ve Anadolu arasında 
önemli bir geçiş güzergâhı. Hayvancılıkta, tarımda 
öne çıkan şehrin, yüksek turizm potansiyelini hare-
kete geçirmemiz gerekiyor. Kış, doğa, kültür, inanç 
turizmi gibi birbirinden farklı alanlarda zengin bir 
potansiyele sahibiz. Bu potansiyelin değerlendirile-
bilmesi için, tanıtım çalışmalarına ağırlık verece-
ğiz” diye konuştu.

TANITIM ATAĞI BAŞLATILDI

Kars’ın dünya markası haline gelen kış sporları 
merkezine ev sahipliği yapan Sarıkamış ilçesinin 

Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, bölgede yapılan yatırımlarla 
birlikte tanıtım ve pazarlama konusunda yoğun bir çalışma 
içerisinde girdiklerini söyledi.

 Kaymakam Karaman, “Kars Valiliğinin koordinasyonunda, 
kaymakamlıklar, belediyeler, il kültür turizm müdürlüğü ve 
turizmin bileşenleri olarak ortak hareket ediyoruz. Bölgenin 
kalkınması ve gelişmesi için turizm hayati önem taşıyor. Var 
olan zengin altyapının doğru bir şekilde anlatılması gerekiyor” 
sözlerini kullandı. 

KARS’IN TURİZM DEĞERLERİ

Farklı alanlarda zengin bir turizm potansiyeline sahip olan şehirde, her 
biri birer markaya dönüşebilecek çok sayıda değer bulunuyor. Evliyalar 
Şehri olarak anılan Kars’ta en çok tanınan isimlerden olan Seyit Ebu-l 
Hasan Harakani Hazretleri, Anadolu’ya gelen ilk evliyalar arasında. Kars 
Havalimanı’na da ismini veren Harakani’nin türbesini her yıl yüzbinlerce 
insan ziyaret ediyor. Celal Baba Türbesi, kilise ve camiler şehirde inanç 
turizmini destekleyecek değerler arasında.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Ani Antik Kenti, farklı 
medeniyetlerin izlerini taşıyor. Türkiye-Ermenistan sınırında yer alan 
antik kent, içerisinde bulunan etkileyici mimari yapıları ve şehir surları ile 
Kars’ın öne çıkan turistik rotaları arasında. 

Sarıkamış Harekatı sırasında şehit olan 90 bin askerin manevi hatıralarını 
taşıyan Sarıkamış ilçesi, her yıl düzenlenen anma törenleri ile Türkiye’nin 
dört bir yanından ziyaretçi ağırlıyor. Sarıçam ormanları ve İsviçre Alpleri 
kalitesindeki kristal karıyla Sarıkamış Kayak Merkezi, yerli ve yabancı 
kayakseverlerin tercih ettiği bir kış sporları merkezi. 

Rus işgali döneminden kalan etkileyici mimari yapılar, düzenli cadde ve 
sokaklar, Türk-İslam dönemi eserleri, Selçuklu etkilerini yansıtan örnekler 
Kars ve çevresinde görülmesi gereken yapılardan. 

Ardahan ile Kars arasında bulunan Çıldır Gölü, özellikle kış döneminde 
ilgi görüyor. Donan gölde yapılan avcılık, kızaklı at turu gibi etkinlikler 
bölgenin tanıtımı için oldukça önemli.

Aşıklar atışması geleneğinin en güzel örneklerinin görüldüğü Kars’ta; 
Kars kaşarı, gravyeri, kaz eti ve lezzetli yemekler gastronomi turizminde 
de iddia ortaya koyuyor. 

ANADOLU’NUN KAFKASYA’YA AÇILAN KAPISI KARS, TARİHİ İPEKYOLU’NUN EN 
ÖNEMLİ DURAKLARINDAN BİRİ. FARKLI KÜLTÜRLERİN BULUŞTUĞU BİR KAVŞAK 
NOKTASI OLAN ŞEHİR; DOĞA VE KÜLTÜR TURİZMİYLE GELECEĞİ KURGULUYOR

ŞEHRİN TÜM BİLEŞENLERİ,
‘MARKA ŞEHİR’ İÇİN BİR ARAYA GELDİ

KARS, TURIZM ATAĞINDA

HABER GÖZLEM



48 | EKONOM 2016

ALİ RIZA KARASU

İzmir’in ilk yerleşim yerleri olarak bilinen Namazgâh ve Tilkilik’i 
de içine alan Basmane semtinde, eski şehre dair tarih yatıyor. 
Osmanlı İmparatorluğu’nda sivil mimarinin en güzel örnekleri 
arasında kabul edilen 19. ve 20. yüzyıldan kalma tarihi İzmir 
evlerinin çoğu burada bulunuyor. 

İzmir’in bu eski sokakları, arkeolojik olarak çok zengin bir böl-
ge. Eski camileri, mescitleri, çeşmeleri, sebilleri, evleri, köşkleri, 
konakları, su kemerlerini, mezarlıkları, türbeleri, kitabeleri barın-
dırıyor. Gezerken kimi sokaklarında zamanın durduğu, sürpriz 
anılarla karşılaşacağınız bu bölgelerde bulunan birçok tarihi 
yapı tehlike arz ettiği için çelik kafese alınarak, 
“Dikkat yıkılma tehlikesi var” tabelası asıldı. 

Tarihi 8 bin 500 yıl öncesine dayanan İzmir'in 
geçirdiği depremlerde, 1825 yılı ile İzmir'in 
kurtuluşu sırasındaki büyük yangınlarda kentteki 
eski yapıların büyük çoğunluğunun yok olduğu 
biliniyor. Günümüze gelebilen az sayıdaki sivil 
mimari örneklerinin çoğu, 19. yüzyılın sonları ve 
20. yüzyılın başlarında inşa edilen yapılar olarak 
dikkat çekiyor. Bu yapılarda, Rum mimarisinin 
yanı sıra batılılaşma sürecine giren Osmanlı 
İmparatorluğu'nda sivil mimarideki değişim de 
görülüyor. 

Kadifekale çevresi ile Basmane semtinin Tilkilik 
ve Namazgâh olarak bilinen geniş bölgesinde 
yer alan eski yapılar, "İzmir'in tarihi" olarak kabul 
ediliyor. Çoğunlukla iki katlı olan ve dış sofalı 

plan düzeninin uygulandığı bu evlerde, başodaların ahşap 
payandalarla desteklendiği, dışarıya doğru çıkıntılı inşa edildiği 
görülüyor. Bodrum katı depo işlevi için ayrılmış olan evlerde, 
yatak odaları çoğunlukla ikinci katta bulunuyor. Evlerin hemen 
hepsinde girişte bir avlu, bu avlu içerisinde eve girişi sağlayan 
merdivenler, duvarlarda nişler, bazı evlerin avlularının ortasında 
fıskiyeli havuz ve kuyular bulunuyor.

Evlerin zemin katı selamlık, üst katlar ise haremlik şeklinde iki 
ayrı bölümden oluşuyor. Ahşap saçakları, ahşap doğramaları, 
kirişleri, payandaları ile cumbalı balkon ve pencereleriyle dikkat 
çeken bu evlerin, belirli bir yüksekliğe kadar taştan, üst kısımla-
rının ise ahşap karkastan yapıldığı görülüyor.

ESKI IZMIR MIMARISINI 
KORUYAMADIK…
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İZMİR KÜLTÜREL DEĞERLERİNİ KORUYAMADI

Bu bölge, kültür varlıkları yönünden son derece zengin 
eserler barındırıyor. Basmane bölgesinde Helenis-
tik, Roma, Bizans, Osmanlı döneminden kültürlerin 
bıraktığı değerleri görebiliyoruz. Günümüze kadar 
gelebilen ender eserler, İzmir'in kültürel varlıklarıdır. 
Koruyabiliyor muyuz? Hayır. Yıkılmış veya yıkılmaya 
başlamış çok sayıda bina var bu bölgede. İzmir’in kül-
tür varlıkları arasında yer alan bu eserlerin çoğu, amaç 
dışı kullanımlar ve çeşitli nedenlerle yok oldu. Ayakta 
kalanlar da terk edilmiş, göçmüş, yangın geçirmiş, 
virane olmuş kent estetiği açısından çirkin görüntü 
çiziyor. İzinsiz ve uzman olmayanların yaptığı müdaha-
lelerle tarihsel kimliğinden koparılan kültür varlıklarını, 
yasalar, yönetmeliklere rağmen koruyamıyoruz. Bazı 
yapılar sokaktan geçenlerin üzerine düşmesin diye 
çelik kafes içine alınmış. Bölgede bulunan çok sayıda, 
cami, türbe, han, hamam, sebil gibi eserlerin etrafı 
adeta işgal edilmiş. Eserlerin her şeyiyle gün yüzüne 
çıkması için ciddi çalışmalar gerekiyor. Koruma üzerine 
birçok proje geliştirildi ama hiç biri hayata geçirilmedi.

Çevredeki esnafın verdiği bilgiye göre, ayakta kalabilen 
evler de çıkan yangınlarda kül oluyor. Dönertaş Sebi-
li'nden Altınordu Spor Kulübü'ne giden Osmanzade 
Yokuşu'ndaki çıkmaz sokakta, (Buraya Gevrekçi kız 
sokağı da deniyor) bulunan binada iki yıl içinde iki defa 
yangın çıkmış. Büyük bölümü yanan bina söndürül-
düğü haliyle duruyor. Her şeyiyle İzmir’in mimarisini 
taşıyan bu çıkmaz sokakta bir de gevrekçi kız öyküsü-
nü barındırıyor.

GEVREKÇİ KIZ

İşgalin ilk günlerinde Basmane’de yaşanmış bir 
Gevrekçi kız öyküsü var. Ekonomi Muhabirleri Der-
neği’nin (EMD) Basmane bölgesine yaptığı bir gezi 
sırasında, Kent Gözlemcisi Orhan Beşikçi’den din-
lemiştim. Öykünün yaşandığı sokağa geldiğimizde 
anlatmıştı. Çok etkilenmiştim. Olayın üzerinden 94 yıl 
geçmiş. Öykünün kahramanı küçük bir kız. Geçirdiği 
kaza nedeniyle çalışamaz durumda olan ağabeyine 
bakmak için dayısının fırınından aldığı gevrekleri 
Basmane Mezarlıkbaşı, Kapılar, Tilkilik sokaklarında 
satarak geçimini sağlayan bir genç kız... İşgalin 
üçüncü gününde, Çorakkapı, Anafartalar karakolla-
rının önünde cesetler görür, her gün erken saatlerde 
açılan dükkânların kapalı olması, sokaklarda yabancı 
askerlerin dolaşmasından, yakından gelen silah ses-
lerinden tedirgin olarak Pazaryeri’ndeki evine doğru 
geri döner. Karşısına çıkan devriyelerin “Dur” ihtarına 
aldırmayarak Osmanzade yokuşuna doğru yürüyerek 
buradaki çıkmaz sokağa girer. Burası, yıllardır gevrek 
sattığı için tanıdık ailelerin oturduğu bir sokaktır. So-
kağın bitiminde geniş bahçeli köşkün kapısında du-
rup, “Açın kapıyı! Kurtarın beni” diye bağırır. Orhan 
Beşikçi’nin anlattığına göre sesi içeriden duyulur, 
ancak köşk sahipleri kendilerini tehlikeye atmamak 
için gevrekçi kızı içeriye almazlar. Devriyeler tarafın-
dan çıkmaz sokakta kıstırılan genç kızın bağırtısı bir 
müddet sonra yerini sessizliğe bırakır. Gevrekçi kızın 
cesedi sabah Dönertaş Sebili'nin önünde bulunur. 

KENT VE YAŞAM
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MALİYE BAKANI AĞBAL EMD ÜYELERİ İLE BULUŞTU

Ekonomi Muhabirleri Üyeleri ile dernek Genel Merkezinde 
kahvaltılı sohbet toplantısında bir araya gelen Ağbal, gündeme 
ilişkin soruları yanıtladı. 

Ağbal, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaşanan 
terör olayları sonrasında vatandaşların zararlarının karşılanma-
sına yönelik bir soruyu yanıtlayarak, terör örgütlerinin bölgeye 
verdiği önemli maddi zararlar olduğuna dikkati çekti. Ağbal, 
“Terör sonucu oluşan zararları devlet olarak biz karşılıyoruz. 
Bugüne kadar da eski dönemlerde meydana gelen zararların 
tamamı hemen hemen karşılandı. Şu anda da terör örgütünün 
yaptıklarından dolayı evlerde meydana gelen hasarların karşı-
lanmasına ilişkin çalışmalar valilikler bünyesinde yürütülüyor” 
ifadesini kullandı.

BAKAN YILMAZ EMD’NİN KONUĞU OLDU

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz,Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) 
üyeleri ile bir araya geldi. Gelenekselleşen simit, peynir ve çaylı kah-
valtıda Bakan  Yılmaz “İran ile tercihli ticaret sisteminin önemli etkisi 
olacaktır. Bunun daha etkili bir şekilde uygulanması karara alındı. 
Genişletilmesine yönelik 30 ürün daha tercihli ticaret kapsamına 
alınacak. Ekonomi Bakanı İran’ı ziyaret edecek. Uygulamada bazı sı-
kıntılar var. Ticareti kolaylaştırma anlaşması müzakere ediliyor. Onun 
sonuçlandırılması ile ticarette persfektif olacak. Yatırımların artırılma-
sını istiyoruz. Gümrük kapılarında bazı modernizasyonlar yapıyoruz. 
Bürokrasiyi azaltmak istiyoruz” dedi.

KOSGEB BAŞKANI RECEP BİÇER EKONOMİ MUHABİRLERİ İLE BULUŞTU 

Ekonomi Muhabirleri Derneği’nin Ankara’da bulunan Genel Merkezi’nde KOSGEB Destek Programları’nın basına tanıtılması 
amacı ile KOSGEB Başkanı Recep Biçer’in konuk olduğu bir toplantı düzenlendi. Toplantı, Ekonomi Muhabirleri Derneği 
(EMD) Başkanı Turgay Türker ve dermek üyelerinin katılımları ile gerçekleşti.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Biçer, KOSGEB’in son 5-6 yıldır girişimcilik konusunda Türkiye’nin yol almasını sağladığını 
söyledi. Girişimcilik eğitiminin kapsamı hakkında bilgi veren Biçer, bugüne kadar yaklaşık 440 bin kişiye eğitim verildiğini 
bildirdi. Biçer, eğitim alanlardan 25-26 bin kişinin kendi işlerini kurduğunu bildirdi.

ARSLAN, EMD SOHBET TOPLANTISINA KATILDI

Hak İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Ekonomi Muhabirleri Derneği’nin (EMD) düzenlediği sohbet toplantısına katıldı.

Genel Başkanımız Arslan, EMD Başkanı Turgay Türker ve dernek üyesi ekonomi muhabirleri ile sohbet toplantısında bir araya 
geldi. Arslan, düzenlenen sohbet toplantısında, ekonomi muhabirlerinin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.






