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BAŞYAZI

REFERANDUMUN ARDINDAN

Bu yazıyı referandum arifesinde kaleme aldım. ‘Evet’ veya ‘hayır’ tercihi asla kutuplaşma-
ya davetiye çıkarmamalı.

Cumhuriyetin kazanımlarını görmek ve yeni yüzyılda medyanın düştüğü halleri yaşamak 
adına iyi bir yerde olduğumuzu asla söyleyemeyiz. Maalesef bugün sayısını artık bilemedi-
ğim çoğu meslektaşım işsiz gezerken, birçoğu da işini kaybetme endişesi taşıyor.

Yarına odaklanmış bir kimsenin iş yerinden çıkartılırken eline tutuşturulan “iş akdinin fes-
hi” korkusunu her gün yaşamak zor birşey. Ayrıca “işsiz kalırsam pazarda limon satarım” 
düşüncesi de artık tutmuyor. Çünkü oraların da kendine özgü bir düzeni var.

Medyanın referandum arifesinde düştüğü bu acı hali, kısa da olsa anlatmak, sizlerle 
paylaşmak istedim.

İSTİKLAL YARADILIŞ’A VEDA EDERKEN…

EMD Genel Kurullarının vazgeçilmez Divan Başkanı. Oy çokluğuyla kabul gören tek insan. 
Var ama aday gösterilmemişse, bir küskünlük hikayesi. Çünkü o en iyi kalemşör, herkesin 
ağabeyi, hamisi ve babası yerindeydi.

En son 6 ay önce karşılaştığımızda “Yeni proje yok mu?” diye sormuştu. Hazırladığımız 
tarihçeye emek koymuş ve bundan da büyük bir keyif almıştı. İstiklal ağabey, boşluğu 
doldurulmayacak büyük bir insandı, huzur içinde uyusun..

EMD İZMİR’DE DEMİRCAN DÖNEMİ

EMD İzmir Şubesi’nin yeni kaptanı Murat Demircan oldu. Tabi Hicran Özdamar’ın katkıları 
ve çabaları için de kendisine ayrıca teşekkür ediyorum. İzmir EMD’nin sıcak, samimi ev 
sahipliği bizlere bir kez daha gösterdi ki EMD, gerçekten büyük bir aile…

GENEL KURUL’DA BULUŞUYORUZ…

Mayıs’ın ilk haftasında EMD Genel Kurulu’nu gerçekleştiriyoruz. Genel Kurul, üyelerin 
buluşma, yönetimin de hesap verme yeridir. EMD’nin örgütlü yapısına bakınca, hızla 
büyüdüğünü ve her geçen gün yeni üye kayıtları aldığını görüyoruz. Meslektaşlarımızın 
kapımızı çalıp üye olma isteklerini beyan etmeleri aynı zamanda dernek isminin büyüklü-
ğünü ve kalitesini de gösteriyor.

Yönetimde bulunduğumuz süre içerisinde EMD bayrağını hep yükseklere taşımak istedik. 
Asli işlerimize ve ailelerimize ayıracağımız zamanı, fedakarlık yaparak hiçbir karşılık bekle-
meden derneğimize ayırdık. En büyük mutluluğumuz ise sizden aldığımız güzel ve övgü 
dolu sözler oldu.

Yen bir döneme girerken, artık kurumsallaşmanın kapısının aralanması gerektiğini dü-
şünüyorum. EMD ailesi olarak bunu yapabilecek güce ve potansiyele sahibiz. EMD’ye 
başkan olmak ve yönetimde söz sahibi olmak gerçekten ayrı bir onurdur. Yeni üye kaydı 
ve isteği bunun apaçık göstergesidir. EMD Genel Kurulu’nda buluşmak üzere.

Sevgiyle kalın...

Turgay TÜRKER
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EDİTÖRDEN

VARLIK FONU TARTIŞMASI

Büyük bir heyecanla hazırladığımız Ekonom’un yeni sayısıyla birlikteyiz. Türkiye, ekonomi-
de yaşanan sıcak gelişmelerin yanısıra 16 Nisan’da yapılan referandumu geride bırakırken 
bizde Ekonom ekibi olarak gündemdeki gelişmeleri analiz etmeye çalıştık. 

Yeni yılda künyemizdeki değişiklikle yolumuza devam ediyoruz. Bugüne kadar Ekonom’un 
Genel Yayın Yönetmenliğini yürüten arkadaşımız Güliz Demircan Yücel’e dergiye verdiği 
büyük destek için EMD ailesi adına teşekkür etmek isterim. 

Yeni yıla maalesef ekonomi muhabirlerinin duayeni İstiklal Yaradılış ağabeyi kaybetmenin 
acısıyla girdik. Bu sayımızda İstiklal ağabeyimizin anısını yaşatmak için özel bir bölüm 
ayırdık. İstiklal Yaradılış’ın bir bölümü EMD’nin “Siyaset, Ekonomi ve Medya Başkalaşımın 
Öyküsü” kitabında yer alan meslek hayatına ilişkin anılarını kendi kaleminden sizlerle pay-
laştık. Taylan Erten, uzun yıllar birlikte çalıştığı İstiklal Yaradılış’la “bölüştüğü zamanları”, 
“İstiklal müdürümün anısına” başlıklı duygusal yazısıyla anlatırken, Vecdi Seviğ ise onun 
genç kuşaklara ağabeylik yapan yönünü kaleme aldı. Ercan Deva da İstiklal Yaradılış’ı 
“Sessizliğin içinde ön plana çıkarmak istemediği bir bilgeliği vardı” sözleriyle anlattı. 

Bu sayımızın kapak dosyasını günlerdir tartışılan Türkiye Varlık Fonu’na ayırdık. Arkadaşı-
mız Mehmet Kaya, Varlık Fonu’nu tüm yönleriyle mercek altına aldı. Kaya, yazısında Sayış-
tay denetiminden muaf tutulan Varlık Fonu’nun 200 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşmasının 
hedeflendiğine vurgu yaptı. 

Cahit Uyanık ise 34 yıllık bir yılan hikayesine dönen Tuz Gölü Doğalgaz Yeraltı Depolama 
Tesisi Projesi’ni analiz etti. Projeyi yıllar önce ilk kez haberleştiren Uyanık, 21 yıl geciken Tuz 
Gölü Doğalgaz Depolama Tesisi’nin bir anlamda trajikomik öyküsünü yalın bir dille anlattı. 

Arkadaşımız Buket Güven, ABD Başkanı seçilen Donald Trump döneminde Türkiye-ABD 
ilişkilerini masaya yatırdı. “Kriz mi fırsat mı?” başlıklı haberinde Güven, ABD’den Türkiye’ye 
üst üste yapılan ziyaretlerin Ankara’da ilişkilerin seyri açısından “olumlu sinyal” olarak 
görüldüğünü vurguladı. 

Çanakkale ve Adıyaman’da yaşanan depremlerin ardından Türkiye’nin yapı denetim 
gerçeklerini ise Yapı Denetim ve Deprem Mühendisliği Derneği Başkanı Nazmi Şahin, 
Ekonom için yorumladı. Şahin, yapı denetim sisteminin çıkmaz sokakta olduğunu anlattı. 

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Genel Sekreteri Uğur Yüksek ise hepimizi yakından 
ilgilendiren elektrik piyasasındaki dönüşümü mercek altına aldı. Yüksel’e göre elektrik 
piyasasının dönüşümü her geçen gün, odağı tüketici olan bir modele evriliyor.

2017 yılı toplu sözleşme görüşmelerini ele alan Şahin Ali Şen, masada çok çetrefilli konu-
ların olacağını yer verdi. Ağustos ayında tarihin en kritik ve çetin toplu sözleşme görüş-
melerinin yapılacağını belirten Şen, hükümetin görüşmelere düşük teklifle gelebileceğinin 
sinyalini verdi. 

Yerlileşme için atılım yapmaya çalışan savunma sanayinin sorunlarını da Cengizhan Çatal 
inceledi. “Savunmada pozitif rakamlar kronik sorunlarla yan yana” başlıklı analize göre tüm 
olumlu gelişmelere rağmen sektörün kronikleşen sorunlarına hala çözüm bulunamıyor. 

Hüseyin Gökçe, teşviklere rağmen yüksek ve orta yüksek teknoloji ürünlerin dış ticaretteki 
payını Ekonom için analiz etti. “Teknoloji üretiminde tablo kötüleşiyor” başlıklı yazıda teş-
viklere rağmen yüksek teknoloji ve orta yüksek teknolojili ürünlerin dış ticaretinde sadece 
2016 yılında 54 milyar 464 milyon dolarlık açık verildi.

Bu sayımızda EMD İzmir Şubesi’ndeki yeni döneme de yer verdik. 2014 yılından beri EMD 
İzmir Şube Başkanı olan Hicran Özdamar, görevini Ege İhracatçı Birlikleri Basın Müşaviri 
Murat Demircan’a devretti. EMD ailesi olarak Özdamar’a derneğe yaptığı katkılar nedeniy-
le teşekkür ediyor, Demircan’a yeni görevinde başarılar diliyoruz. 

Ekonom ailesi olarak yapıcı eleştirilere ve katkılara her zaman açık olduğumuz yineliyoruz. 
Hep birlikte içeriğini zenginleştirmeye çalıştığımız Ekonom’un 56. sayısında buluşmak 
üzere, hoşça kalın…

Erdinç ÇELIKKAN
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KAPAK HABER

MEHMET KAYA 

Türkiye, kamu varlıklarının yönetimi konusunda yeni bir modeli 
denemeye aldı. Olağanüstü Hal döneminde kurulan Varlık 
Fonu, son yılların en önemli ekonomik uygulaması oldu. 
Sürpriz biçimde Şubat 2017’de fona Türkiye’nin en büyük 
şirketlerinin de aralarında bulunduğu ilk paket aktarım gerçek-
leşti. Henüz yönetim dışında herhangi bir birim ya da çalışanı 
bulunmayan Türkiye Varlık Fonu’na ilk paket olarak devredilen 
şirketlerin toplam ödenmiş sermayesinin 20 milyar 287 milyon 
TL olması, kamu şirketlerinin ve varlıklarının yönetiminde 
denenen “modelin” görmezden gelinemeyeceğinin ispatı oldu. 
Üstelik, ilk paketteki bazıları turizm alanındaki arsa ve araziler 
bu tutara dahil değil. Gelecek devir paketleriyle hacim daha da 
büyüyecek. 

Peki Türkiye Varlık Fonu bu varlıkları ne yapacak? Henüz bu 
konuda bir açıklama yapılmış değil. Fon yönetimine atananlar, 
bir stratejik hazırlık içinde olduklarını söylediler. Varlık Fonu’nun 
kuruluşundan itibaren yapılan açıklamalarda ise fonun çok 

büyük kamu yatırımlarının finansmanından, ülkenin cari açığını 
azaltmaya kadar mali-ekonomik çok sayıda soruna ilaç olacağı 
söylendi. Şimdi herkes Varlık Fonu’nun şapkadan çıkarabilece-
ği tavşan sayısına odaklanmış durumda. 

VARLIK FONU MODELI

Türkiye, kamu varlıklarının yönetiminde Varlık Fonu ile yeni bir 
modeli deniyor. Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana kamu 
varlıkları, bakanlıklar ve genel idare sistemi içindeki kamu ku-
rum ve kuruluşları eliyle yönetildi. İlk kez genel kamu yönetim 
sistemi dışında, tamamen özel hukuk hükümlerine tabi üstelik, 
denetim modelini de değiştirerek oluşturulan bir yönetim 
uygulanacak. Cumhuriyetin ilk dönemlerinde, kamu eliyle 
kalkınmaya ağırlık verilip peş peşe şirketler kurulunca, bunların 
denetimi konusu da gündeme geldi. Sayıştay’ın yargısal yönü 
olması nedeniyle, kamu teşebbüslerinin performans ve etkinlik 
gibi iktisadi yönü bulunması nedeniyle ayrı bir model önerildi. 
Daha sonra 1960 Anayasası ile Başbakanlık Yüksek Denetleme 
Kurulu’na dönüşecek olan Umumi Murakebe Heyeti oluştu-
ruldu. 2010 yılına kadar bu yapı korunarak, Sayıştay ile birlikte 

TBMM adına denetim gerçekleşti. TBMM’nin 
yetkisi, hesapların ibra edilmeyerek yöneticiler 
hakkında soruşturmanın başlatılmasına kadar 
geniş tutuldu. 2010 yılında Yüksek Denetleme 
Kurulu’nun kaldırılması ve yetkilerinin Sayıştay’a 
geçmesiyle Sayıştay, yine TBMM adına yargısal 
yönü de bulunan denetim yaptı ve TBMM’nin 
ibra yetkisi de sürdü. 

Türkiye Varlık Fonu’nun kurulmasına yönelik 6741 
Sayılı Kanun; 15 Temmuz 2016’da yaşanan darbe 
girişiminin ardından ilan edilen Olağanüstü Hal 
ve darbe girişimini yapan terör örgütüne yönelik 
soruşturmaların olduğu bir ortamda, 19 Ağustos 
Günü TBMM’de kabul edildi. Varlık Fonu’nun 
kuruluşuyla ilgili kanun 26 Ağustos günü Resmi 
Gazete’de yayımlandı. Ne tasarı aşamasında ne 
de sonrasında fonun ne tür bir işleme konu ola-
cağına dair yeterince açıklama yapılmadı. Fonun 
ağırlıklı olarak büyük kamu yatırımlarının finans-

TÜRKIYE VARLIK FONUNA ILK PAKETTE YAPILAN AKTARIMLAR 

 Hisse Oranı
Ödenmiş 
Sermaye

Halka Açıklık 
Oranı

THY 49,12 1,38 Milyar 50,18

HALKBANK 51,11 1,25 Milyar 48,77

ZİRAAT BANKASI 100 5 Milyar

Borsa İstanbul 73,6 423,2 Milyon

PTT 100 981,5 Milyon

BOTAŞ 100 4,15 Milyar 

Eti Maden 100 600 Milyon

TPAO 100 3 Milyar 

TÜRKSAT 100 1,47 Milyon

TÜRK TELEKOM 6,7 3,5 Milyar

ÇAYKUR 100 1,49 Milyon
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manına katkı verecek bir yapı olacağı ve toplam 200 milyar 
dolarlık bir büyüklüğe ulaşmasının hedeflendiği vurgulandı. 

DENETIMDEN MUAF TUTULDU 

Kuruluş kanununa göre, fon şirketi, bünyesindeki her türlü 
varlığa yönelik her türlü yönetim kararını alabilecek. Fon şirketi, 
alt fonlar kullanabilecek. Fon, alt fon ve şirketler her türlü gelir 
ve kurumlar vergisinden muaf olacak. Bunun yanında, emlak 
ve tapu gibi her türlü kamu harcından muaf olacak. Sadece, 
fatura içinde bulunan elektrik, gaz ve su tüketiminden doğan 
harç ve yükümlülüklerini ödeyecek.

Sayıştay dahil herhangi bir kamu denetim mekanizması ile de-
netlenemeyecek. Bu denetim muafiyeti fon 
kuruluş kanununda, denetime yol açabilecek 
kanunların adı tek tek yazılarak sağlandı. 
Buna karşılık, Sayıştay kanunundan kaynaklı 
olarak fon bünyesine alınan KİT’lerin deneti-
mi devam edecek. En azından kanunda bunu 
engelleyebilecek bir hüküm görünmüyor. 

Fonun denetim sistemi ise özel hukuk 
şirketleri gibi dış denetim şirketleri tarafından 
yapılacak. Bunun dışında Başbakan’ın görev-
lendireceği 3 müfettiş yıllık denetim yapacak 
ve sonucunu Başbakanlığa raporlayacak. Bu 
rapor TBMM’ye de sunulacak. TBMM’nin 
ise bu rapora dair herhangi bir ibra ya da 
karar yetkisi bulunmuyor. 

FON VE KAMU ORTAKLIĞI IDARESI 

Türkiye, bütçe dışı fon yönetimi ile ANAP 
hükümetleri döneminde 1980’li yıllarda 
tanıştı. Turgut Özal’ın seçilmesine de imkan 
sağlayan, Boğaziçi Köprüsü ve Keban Ba-
rajı’nın gelirlerinin garanti gösterilerek, gelir 
ortaklığı senedi biçiminde menkul kıymet 
ihracı projesi hayata geçti. Peş peşe Fiyat 
İstikrar Fonu, Toplu Konut Fonu gibi yapılar 
kuruldu. Ne var ki, o dönemde dahi, fonların 
kamu idari sistemi içinde tutulması ihtiyacı 
da göz önünde bulundurularak, en önemli 
fon yönetimi olan toplu konut fonunun yöne-
timi için kurulan Toplu Konut Fonu İdaresi, 
daha sonra menkulleştirilen kamu gelirlerini 
yönetecek biçimde Toplu Konut ve Kamu Or-
taklığı İdaresi ve en sonunda da varlık satışı 
anlamına gelen özelleştirmeyi de yönetmek 
üzere Kamu Ortaklığı İdaresi’ne dönüş-
tü. Fonlar ise Hazine’ye devredildi. Halen 
varlığını sürdüren Özelleştirme İdaresi’nin 
rolü devam etmekle birlikte şu anda elindeki 
en değerli şirket ve varlıklar Türkiye Varlık 
Fonu’na devredilmiş durumda. 

20,2 MILYAR LIRALIK ŞIRKET 

Türkiye Varlık Fonu Kanunu’nda öngörül-
düğü biçimde, şirketin yönetimine dair 
herhangi bir ikincil mevzuat oluşturulmadı. 
Şirket, Özelleştirme İdaresi tarafından tescil 
ettirildikten sonra iç tüzük ve diğer belgeleri-
ni, herhangi bir şirket gibi kendisi oluşturdu. 

Bütün bu işlemler ise yaklaşık 1 ay içinde 
tamamlandı ve sürpriz biçimde, 7 Ocak 
günü yayınlanan 680 Sayılı KHK ile Milli 

Piyango şans oyunu lisansları ve at yarışı oyunları; 5 Şubat 
günü yayınlanan Bakanlar Kurulu kararıyla devredildi. Fona ak-
tarılan şirketlerin toplam ödenmiş sermayeleri, -bir kısmı azınlık 
hissesi ya da halka açık olan- toplamı 20 milyar 287 milyon 
TL düzeyinde. Fona 3 ay süreyle kullanabilmesi için Savunma 
Sanayii Destekleme Fonu’ndan 3 milyar TL’lik nakit de aktarıldı. 
Buna ilave olarak çok sayıda arsa ve diğer gayrimenkulün devri 
de gerçekleşti. 

Bütün bu kararlar, şirketin tescil edilmesi, iç tüzüğünü yayınla-
ması, yönetiminin atanması, yaklaşık 1 aylık bir dönem içinde 
gerçekleştirildi. Fon şirketi, sadece ödenmiş sermayeleri 22,3 
milyar TL olan şirketlerin sahibi olurken, herhangi bir personeli 
ya da internet sitesi dahi bulunmuyordu. 

TÜRKIYE VARLIK FONU’NUN TEMEL AŞAMALARI 

6741 Sayılı Kuruluş Kanunu 19 Ağustos Günü TBMM’de kabul edildi ve 
26 Ağustos günü Resmi Gazete’de yayımlandı. 

Şirketin merkezinin İstanbul olmasına karar verildi. Kuruluşu 7 Aralık 
2016’da tescil edildi.

Aynı Sicil Gazetesi’nde Mehmet Bostan Yönetim Kurulu Başkanı ve 
Genel Müdür olarak atandı. 

28 Aralık’ta Esas Sözleşme tescil edilerek Ticaret Sicili Gazetesi’nde 
yayınlandı. 

30 Ocak’ta iç tüzük tescil edildi. Kanuna göre iç tüzük tesciliyle şirket 
faaliyetine başladı. 

19 Ocak’ta Yönetim Kurulu ataması yapıldı ve Ticaret  Sicili Gazetesinde 
31 Ocak günü yayınlandı. Yönetim Kurulu üyeleri Yiğit Bulut, Kerem 
Alkin, Himmet Karadağ ve Oral Erdoğan’dan oluştu. Yönetim Kurulu 
Başkanlığına daha önce atanan Mehmet Bostan ile Yönetim Kurulu’nun 
tamamı yasada öngörülen en az 5 kişiye ulaşmış oldu.

7 Ocak günü Resmi Gazete’de yayımlanan 680 sayılı OHAL Kararnamesi 
ile özelleştirme portföyündeki Milli Piyango şans oyunları lisans hakları 
Türkiye Varlık Fonu’na geçti. 

At yarışı gelirleri ve at yarışı düzenlenmesi için verilen taşınmazlar, Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan Türkiye Varlık Fonu’na aktarıldı.

05 Şubat 2017 günü Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayınlanan 
Bakanlar Kurulu kararlarıyla Savunma Sanayii Fonu’nda bulunan 3 milyar 
TL, 3 ay kullanım süresi şartıyla Türkiye Varlık Fonu’na aktarıldı.

Hazine’nin çoğunluk hissesine sahip olduğu, Ziraat Bankası, BOTAŞ, 
TPAO, PTT, Borsa İstanbul, Türksat AŞ’nin Hazine’ye ait hisseleri, Türk 
Telekom’un yine Hazine’ye ait yüzde 6,68 hissesi, Dünya bor lideri olan 
Eti Maden ve Çaykur, Türkiye Varlık Fonu’na devredildi. 

Aynı gün Özelleştirme İdaresi Başkanlığı portföyünde bulunan THY’nin 
yüzde 49.12’si ile Halkbank’ın yüzde 51.11'inin Varlık Fonuna devredildi-
ği Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirildi. 

Ayrıca, yine 05 Şubat 2017 günü Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında 
yayınlanan Bakanlar Kurulu kararları ile Hazine’ye ait; Antalya merkez 
ve Antalya’nın Kemer, Kiriş, Çamyuva, Beldibi, Manavgat, Çolaklı, Ilıca, 
Sorgun, Bahçelievler, Kemerağzı ve Antalya Merkez ile, Aydın'ın Merkez, 
Didim, Gevrek, Kuşadası, Hacıfeyzullah, Türkmen, Isparta Merkez ve Bü-
yükhacılar, İstanbul'da Bakırköy, Şenlikköy, İzmir'de Menemen, Gümül-
dür, Selçuk, Kayseri Melikgazi ve Erciyes, Muğla'da Bodrum, Gündoğan 
ilçelerindeki çok sayıda arsa fona devredildi. 

Yönetimin ücretleri: Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri Genel Kurul 
tarafından belirleninceye kadar, Genel Müdür, Yönetim Kurulu Başkan 
ve üyelerinin maaşları Başbakan tarafından yapılan atama sırasında 
belirlenecek. 
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FON NE YAPACAK?

Fonun, kanunda kuruluş amacı “Sermaye piyasalarında araç 
çeşitliliği ve derinliğine katkı sağlamak, yurtiçinde kamuya 
ait olan varlıkları ekonomiye kazandırmak, dış kaynak temin 
etmek, stratejik, büyük ölçekli yatırımlara iştirak etmek” olarak 
tanımlandı. 

Fon “bu amaçlara” yönelik olarak, herhangi bir özel sektör 
yatırım fonu ne yapabilecekse tamamını yapabilecek. Buna 
yerli ve yabancı her türlü (türev araçlar dahil) finansal araçların 
alımı-satımı dahil. Kanunda fona finansman sağlamak üzere, 
kamunun yapacağı aktarımlara yetki vermeyi düzenleyen 
maddede, ilave bazı yetkiler de sağlandı. Fon, izin almaksızın 
yurt içi ve yurt dışından borçlanabilecek, her türlü sermaye 
piyasası aracını izin almaksızın ihraç edebilecek. Bünyesindeki 
şirket ve varlıklara yönelik teminat, rehin, kefalet ve ipotek tesis 
edebilecek. 

Fonun sahip olduğu bu yetkilere ve sonuçta başlangıçta dahi 
olağanüstü büyük portföyüne yönelik nasıl işlemler yapacağı 
henüz açıklanmadı. Ancak yasa gereği bir stratejik plan hazır-
lamak zorunda ve bu hazırlığın başladığı yönünde bir açıklama 
Fon Yönetim Kurulu Başkanlığı’na atanan Mehmet Bostan 
tarafından yapıldı. Beş yıllık çalışma dönemlerine ilişkin olarak 
ise Bostan, ilk 12 ayda plan teşhis, hedef belirleme, planla-
ma ve varlık transferleri; sonraki 12 ayda yeniden yapılanma, 
sonrası 24-60 ayda katma değerin üretilmesi ve izlenmesinin 
planlandığını kaydetti. 

Fona aktarılan şirketlerin bazılarının halka açık olması 
nedeniyle, aktarımın ardından “yönetim değişmeye-
cek” açıklaması yapıldı. Fonun nasıl çalıştırılacağına 
ilişkin temel çerçeve ise daha sonra Varlık Fonu 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bostan tarafından 
çizildi. 

3 TÜR YÖNETIM YAKLAŞIMI

Mehmet Bostan, önlerine 3 tür yönetim yaklaşımı 
aldıklarını belirterek, bunları, şöyle sıraladı:

“Bir tanesi finansal yatırımcı modeli. Bu daha çok portföy 
odaklı bir yönetim tarzı, hissedarlık prensipleri çerçevesinde 
daha çok yönetim kurulu üyesi atama gibi mesafeli bir yakla-
şım sergileniyor. İkinci yönetim tarzı, stratejik yatırımcı ki bizim 
daha çok uygulamayı düşündüğümüz prensip bu. Stratejik ve 
uzun dönemli sermayedarlık gündemine odaklanılması. Şirke-
tin stratejik gündemleri ve değer katma inisiyatiflerine ilişkin 
bağımsız bir bakış açısı geliştireceğiz, onlara yol gösterme gibi 
bir yöntemimiz olacak. Ancak bu şirketlerin bazıları halka açık, 
bazıları banka… Bu hassasiyetleri dikkate alarak bu etkileşimi 
sağlayacağız.

Üçüncü yaklaşımın ise yakından yönetim. Bu, daha çok ope-
rasyonel olarak işin içinde bulunmayı gerektiren bir tarz. Biz 
bunu açıkçası pek düşünmüyoruz. Ancak tamamen gözardı da 
etmiyoruz.” 

Mehmet Bostan, varlıklarına ilişkin çok çeşitli menkul kıy-
met çıkarma seçenekleri üzerinde çalıştıklarını, İslami finans 
araçlarının da bunlar arasında olduğunu; bunun dışında büyük 
ülke fonlarıyla da niyet anlaşmaları yapmak için görüştüklerini 
kaydetti. 
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ÜÇ DAKIKADA HABER YAZDIRMAK

O dönemde PTT’nin otomatik telefon görüşmeleri teknik olarak 
yoktu. Gazetenin merkezini arayacağımız zaman, PTT’nin 
03 şehirlerarası servisine nereyle görüşeceksek o numarayı 
yazdırır saatlerce telefonunu bağlanmasını beklerdik. Konuşma 
süresi üç dakika ile kısıtlı idi. Haberi tamamla-
madan araya giren operatör süremizin doldu-
ğunu bildirerek konuşmayı bazen keser, bazen 
de uzun tartışmalardan sonra biraz uzatırdı. 
Bunun için birkaç kayıt yaptırırdık. Konuşma 
kesildiğinde diğer kaydımızı bağlatır, haber 
yazdırmayı böyle sürdürürdük. Büyük İstanbul 
gazetelerinin bürolarını ise teleks vardı. Onlar 
haberlerini teleksle ulaştırırlardı. 

Seçim gezilerine gittiğimizde telefonla haber 
yazdırmak hayli sıkıntılı olurdu. Geziyi izledik-
ten sonra son gaz arabalarla şehir merkezine 
gider, şehirlerarası telefon sırasını kapmak için 
ayrı bir çaba gösterirdik.

Küçük teypler o dönemde olmadığı için poli-
tikacıların konuşmaları not tutarak saptardık. 
Bazen hızlı konuşan hatiplerin sözlerini kaçır-
dığımızda eksik olanları birbirimizden alırdık. 
Allah rahmet eylesin bizden yaşça büyük bir 

ağabeyimiz Emin Karakuş, eski yazı bildiği için konuşmaları 
adeta steno gibi kaydeder, kaçırdıklarımızı ondan tamamlardık.

Rüzgarlı Sokağı o yıllarda sanki uygulamalı iletişim fakültesi 
gibiydi. Tüm gazeteciler yazılarını daktiloda yazarlardı. Şu anda 
yazılarımı ben de o yılların alışkanlığı ile daktilo ile yazıyorum. 

İSTİKLAL YARADILIŞ’IN

EKONOMI MUHABIRLERI DERNEĞI ÜYESI GAZETECI ISTIKLAL YARADILIŞ, 83 
YAŞINDA, 6 ŞUBAT 2017 GÜNÜ ARAMIZDAN AYRILDI. EMD’NIN GENEL KURULLARININ 
VAZGEÇILMEZ DIVAN BAŞKANI OLAN ISTIKLAL BEY; KIBARLIĞI, GÜLER YÜZLÜLÜĞÜ, 
HERKESLE PAYLAŞMAKTAN SAKINMADIĞI SEVGISI VE SAYGISI HATIRALARDA 
KALACAK. ISTIKLAL YARADILIŞ, BIR BÖLÜMÜ EMD’NIN “SIYASET, EKONOMI VE MEDYA 
BAŞKALAŞIMIN ÖYKÜSÜ” KITABINDA YER ALAN MESLEK HAYATINA ILIŞKIN ANILARINI 
KENDI KALEMINDEN SIZLERLE PAYLAŞIYORUZ:

1955 YILINDA ISTANBUL’DA ÖZEL GAZETECILIK YÜKSEK OKULU’NDA ÖĞRENIMIME 
BAŞLAMAM, MESLEĞE BAŞLAMAM DEMEKTIR. ILK OLARAK TICARET YOLU ISIMLI 
BIR EKONOMI GAZETESINDE ÇALIŞTIM. ANKARA’YA DÖNDÜKTEN SONRA ÇEŞITLI 
ISTANBUL GAZETELERININ TEMSILCILIĞI, ARDINDAN NEZIH DEMIRKENT’IN SAHIBI 
OLDUĞU DÜNYA GAZETESI’NIN ANKARA TEMSILCILIĞI’NDE 12 YILA YAKIN MESLEĞIMI 
SÜRDÜRDÜM. EMEKLI OLDUKTAN SONRA ANKARA TICARET GAZETESI’NDE GENEL 
MÜDÜRLÜK YAPTIM VE 2010 YILINDA MESLEĞE NOKTAYI KOYDUM.

1960’LI YILLARDA ANKARA’NIN BAB-I ALISI OLARAK TANINAN RÜZGARLI, ISTANBUL 
GAZETELERININ ANKARA VE TAŞRA BASKILARININ YAPILDIĞI BIR MERKEZ 
HALINDEYDI. BASININ ÖZELLIKLE TEKNIK TARAFINI DA BURADA ÖĞRENDIM. BU GÜN 
PEK ÇOK ISIM YAPMIŞ MESLEKTAŞLARIMIN ÇOĞU BURADA YETIŞMIŞLERDIR. 

ARDINDAN 
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Zaman zaman arkadaşlarıma daktilomdan bahsederken “bu 
memlekette basın sektöründe daktilo kullanan galiba Bülent 
Ecevit ve ben kaldım” diye espri yapardım. Ama bu espri değil, 
halen daktilo kullanıyorum. 

ÖZEL HABER IMZASI PEŞINDE

Biz gazeteciler için özel haberde imza çok önemlidir. Özel 
haber gazetecinin başarısıdır. O başarının kime ait olduğunun 
bilinmesini isteriz. Özel haberimiz çıkacağı gün basılıncaya 
kadar matbaadan ayrılmazdık. Çünkü birkaç defa başıma geldi. 
Özel haberime imza koyduğum halde ertesi gün imzam çık-
mazdı. Nedenini araştırdım. Gazete sayfalarının tertibini yapan 
mürettipler, satır fazla geldiği zaman yerden kazanmak için 
imzayı atarlarmış. Buna meydan vermemek, imzamı garanti 
altına almak için mürettiphanede sayfa başında bekler, yazıyı 
ayarlar, imzamı öyle kurtarırdım.

Eritilmiş kurşunla dizilen yazılar, mürettipler tarafında sayfa-
larda tertiplerindi. İmzamı daha koyu renkli punto olarak biraz 
daha büyükçe olması için zaman zaman mürettiplere paketle 
sigara aldığım olmuştur. Bu imza merakı mesleğin ilk yıllarında, 
gençlik dönemlerinde pek çok gazetecinin yaşadığı olaydır. 
1960’lı 70’lı yıllarda baskı makineleri “tipo” ve “düz” baskı 
olarak iki gruba ayrılırdı. Düz baskı daha ziyade kitap baskıları 
için kullanılırdı ama küçük meslek gazeteleri için de bu sistem 
geçerliydi. Renkli fotoğraf için ancak birkaç renk kullanılabilirdi. 
Sekiz veya daha fazla sayfalı gazeteler için rotatif denen baskı 
makineleri o günün gelişmiş teknolojisiydi. 

Basın İlân Kurumu’ndan resmi ilân 
alabilmek için rotatifle basma mecburi-
yeti vardı. Ankara’da rotatif makinesi üç 
taneydi. Biri 27 Mayıs inkılâbı öncesi De-
mokrat Parti’nin resmi yayın organı Zafer 
Gazetesi’ndeydi. Bu matbaa 27 Mayıs 
sonrası Hazine’ye devredilince gazetele-
rin ücret karşılığı baskı işlerini üstlenmiş-
ti. İstanbul gazetelerinin Ankara ve taşra 
baskısı, adı sonradan Güneş Matbaası 
olarak değiştirilen bu matbaada yapılırdı. 

Diğeri Cumhuriyet Gazetesi’nin de o 
yıllar basıldığı Ulus gazetesinin matbaası 
idi. Bir de Kasım Gülek’in ortaklığı olan 
Devintes Matbaası vardı. O bazı Ankara 
gazetelerini basarak işletmecilik yapıyor-
du. Hürriyet, Tercüman gibi gazetelerinin 
kendi matbaalarını kurmasıyla Ankara 
renkli baskılar yapan ofset sistemlerine 
kavuştu. 

ISTANBUL’DAN GÖNDERILEN MATRISLER

İstanbul gazetelerin Ankara ve taşra baskıların yapılması için 
sayfalar özel kartona alınmış matris denen sistemle uçakla her 
akşam Ankara’ya gönderilirdi.

Ancak kış aylarında hava muhalefeti yüzünden uçaklar kalkmaz 
ve sayfaları kara yolundan gelirdi ve baskılar ertesi sabah 

ISTIKLAL MÜDÜRÜMÜN ANISINA

TAYLAN ERTEN 

DÜNYA Gazetesi’nin Ankara Bürosu’nu Vecdi Seviğ 
yoldaşımla birlikte kuralı çok geçmemişti. Patronumuz 
Nezih Demirkent yazı işlerini bize teslim etmişti. Yazı 
kadromuz ikiden üçe, üçten dörde doğru artmaya 
başlamıştı. Dağıtımdı, aboneydi, muhasebeydi, paraydı, 
puldu bunlar bizim uğraşabileceğimiz işler olmaktan 
çıkmıştı.

Ben İstiklâl müdürümü bu zamana kadar tanımıyor-
dum. Vecdi tanıyor muydu, emin değilim. Yanılmıyor-
sam önce ya telefon ya da teleksle Nezih Bey’in talimatı 
geldi: İstiklal Yaradılış Ankara büromuzun idari temsil-
cisi olarak atanmıştı. Tabii, biz de idari işlerin yükünden 
kurtulmuş, “istiklâlimizi” ilan etmiştik! 

Yaş kemale erince tarihleri hatırlamak da zorlaşıyor. 
Ama şu kesin: Karanfil Sokak’taki büroya adımını attığı 
ve kendisini karşılayıp “makamına” buyur ettiğimiz 
andan itibaren 10 yılı aşkın birlikte çalıştık. Günlük iş 
sorunlarını paylaştık.

Bu sürede sorumluluk duygusuna, İşindeki titizliğine, 
zarafetine, saygın kişilik özelliklerine, zamanı bölüştü-
ğümüz her an tanık oldum. Frekanslarımız tutmuştu. 
Güçlü bir dostluk ürettik. Meslekte benden kıdemliydi. 
İnce bir mizahla süslediği anıları unutulur gibi değildi. 
Güzel günlerdi.

Dostluğumuz bizleri bırakıp hayata veda ettiği ana ka-
dar hiç eksilmedi; hâlâ da çoğalıyor. Anısı önünde saygı 
ve sevgiyle eğiliyorum.

PORTRE
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gecikmeli olarak yapılırdı. Bazı gazeteler matris gönderemediği 
zaman İstanbul’da basılmış olanları karayolundan Ankara’ya 
ulaştırırlardı. 

1965-1973 yılları arasında işadamı Kemal Uzan’ın Yeni İstanbul 
adılı gazetesinin Ankara Temsilcisi olarak görev yaptığım 
dönemde, özellikle kış aylarında, uçaklar kalkmadığı zaman 
gazeteleri nasıl basacağım diye krizine girerdim. 

Bu kış aylarında sadece Hürriyet Gazetes’inin Ankara ve taşra 
baskıları gününde zamanında yapılırdı. Hürriyet’in bu işi nasıl 
aksatmadan başardığını araştırdım. Gazete kış aylarında uçak-
ların kalmadığı günlerde üç eleman görevlendiriyormuş. Bu 
elemanlar ayrı ayrı sistemle Ankara’ya geliyormuş. Bir eleman 
tren, diğeri otobüs yolculuğu ile sayfa kalıplarını Ankara’ya 
getirirken üçüncüsü uçakların kalkma ihtimaline karşı havaala-
nında bekletiliyormuş. Böylece üçünden biri mutlaka Ankara’ya 
ulaşıyormuş.

Ben de gazete patronuna bu durumu bildirdim ve sayfaların 
trenle getirilmesini istedim. Ancak şu hususu da hatırlattım: 
Sayfaların herhangi bozulmasına karşın matrislerin iki takım 
halinde gönderilmesini istedim. 

Bir defasında yine hava muhalefetinin 
olduğu ancak geçte olsa uçağın kalkması 
beni sevindirdi. Ne var ki bu sevincim kur-
sağımda kaldı. Matbaada sayfa kalıpların 
kurşun kalıbı alınırken bir sayfa yırtılmaz 
mı?

Saat gecenin 24.00’ü. Bizim Ankara’da 
dizgi tertip yeniden sayfa yapma imkanı-
mız yok. Bu haliyle de gazeteyi basmamız 
olanaksız. Kara kara düşünürken matba-
anın bir köşesine tam sayfa bir bankanın 
ilanını gördüm. Hemen gece patronu 
aradım. Olayı anlattım ve “o bankanın rek-
lamını ücretsiz koymak son çare” dedim. 
Patron, hiç düşünmeden “uygula” dedi. 
Patrona “reklam servisinden ilanın ücretini 
istemesinler” diye de hatırlattım. Böylece 
baskıyı yaptım. Durumu kurtardık. 

Ertesi günü reklamı yayınlanan banka bir 
resmi yazıyla bize “bu reklamın kimin tara-
fından verildiğini” sordu. “Bizim bankanıza 
karşı bir promosyonumuzdur. Ücret talep 
etmiyoruz.” diyerek işi kapattım. Sonraki 
yıllarda gazeteler İstanbul dışındaki illerde 
baskı sistemlerini kurdular. Şimdi ise bilgi-

sayarla sayfalar aktarılıyor. 

İstiklal Bey’in anıları arasında 1968 yılında altı ay süren gazete 
patronluğu dönemi de vardır. Son Baskı adlı Ankara yerel gaze-
tesinin genel yayın müdürlüğüne getirilirken bir anda gazetenin 
patronu olur. Ancak karmaşık düzenlenen devir sözleşmesi ve 
gazetenin sonradan ortaya çıkan bozuk mali yapısı nedeniyle 
çok zor günler geçirir. Bu dönemden kalan borçları kapatması 
uzun yıllar alır. 

İstiklal Bey, o günleri “biz gazeteciler, hükümet kurdurur, hü-
kümetlerin düşmesinde fikir öneririz, aklımız bu işlere ererken, 
patronluk ve ticaretin gazetecinin işinin olmadığını anlamamı-
şız. İşçilikten gazete patronluğuna yükselenler, yok mu elbette 
var. Bu iş herkese göre değil. Patronluk denememde çok şey 
öğrendim. Ama bu işin faturası bana ağır oldu. Allah'a can 
borcumdun başka kimseye tek kuruş borcum yok” sözleriyle 
ifade etmişti.

Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine de sabır-
lar diliyoruz. Dernek Genel Kurul Divan başkanlığı boş kaldı, 
seni çok özleyeceğiz İstiklal Ağabey…

ISTIKLAL BEY

VECDİ SEVİĞ

İSTİKLAL Bey ile tanışalı tam 35 yıl olmuş. Dünya Gazetesi Ankara İdari 
Temsilciği görevinde bulunduğu dönemde ben de orada çalışıyordum, 
yaklaşık iki yıl sonra iş değiştirdim, ama İstiklal Bey ile dostluğumuz hep 
sürdü. 

Aradan geçen yıllar boyunca İstiklal Bey ile tartışan, ona kızan, karşı 
çıkan, hakkında olumsuz söz söyleyene rastlamadım. Onun beyefendiliği, 
soğukkanlılığı, olaya iyimser bakışı çevresinde sevgi halesi oluşturdu. 

Ekonomi Muhabirleri Derneği genel kurullarının “değişmez” divan baş-
kanı olarak genç kuşaklara ağabeylik yaptı. Ekonomi, Siyaset ve Medya 
kitabı çalışmalarına katkı sağladı, hazırlık ekibini yalnız bırakmadı. 

Aramızdan ayrılmadan yaklaşık bir yıl önceydi, Taylan Erten, İsmet Ha-
zardağlı ve ben EMD’den çıktığımızda rastlaştık. EGO basın kartını yeni 
çektirdiği fotoğrafla değiştirmişti. “Bazen şoförler eski karttaki fotoğrafımı 
çok genç buluyorlar, ben de yeniledim” dedi, hep birlikte güldük, uzun 
yıllar yeni kartını kullanmasını diledik. “Yaradılış”ında dostluk ve sevgiyle 
yoğurulmuş İstiklal Bey’e saygılarımla.
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GAZETE PATRONLUĞU DENEMESI 

1968 yılları başında Yeni İstanbul Gaze-
tesi’nden ayrıldım. Gazetenin basıldığı 
matbaanın sahibini tanıyordum. İzzettin 
Turanlı isimli matbaa sahibinin elinde 
“Haber” ve “Son Baskı” adlı gazeteler 
vardı. Haber gazetesini Mithat Perin’e 
devretmiş, elinde sadece Ankara’da 
yayınlanan Son Baskı gazetesi kalmıştı. 
Bu gazetenin sahibi bir gün beni araya-
rak görüşmek istediğini söyledi. Ankara 
Mithat Paşa Caddesindeki ofisindeki 
görüşmede 

Turanlı bana “ben artık yoruldum. Ga-
zete ile uğraşamıyorum. Benim yetkili 
elemanım olarak benimle çalışır mısın?” 
diye iş teklif etti. Kendisine “ Bunu dü-
şünmem lazım” dedim ve ilave ettim:

“Gazetenizde hangi sıfatla çalışacağım? 
Ben temsilcilik görevinden geliyorum. 
Bunun karşılığı bir görev isterim” 
dedim. Bana “genel yayın müdür olarak 
gel” dedi. “Sizin genel yayın müdürü-
nüz var. Onun yerini bozmak istemem” 
deyince “pekâlâ o zaman genel müdür sıfatı ile çalış. Yeni İs-
tanbul Gazetesi’ndeki ücretin bin TL fazlası ile gel, üç ay sonra 
da 3 bin 500 TL yaparım” şeklinde konuştu.

Teklif edilen ücret ve sıfat bana cazip geldi ve boşta olan benim 
için bu fırsat kaçmazdı. Ertesi günü kendi imzasını taşıyan bir 
genelge ile benim genel müdür olarak atandığımı, patron adına 
tam yetkili olduğumu belirtti. “Bu genelgeyi gazeteye as” dedi. 
Böylece Son Baskı Gazetesi’nin Genel Müdürü olmuştum. 
Ancak bir şartım vardı. Ben ayrıldığım gazeteden birkaç arka-
daşımı almak istediğimi kısaca ekibi getireceğimi söylemiştim. 
Bu teklifim kabul oldu. 

Gazetede geniş bir yazı işleri kadrosu vardı. Pek çoğu meslek-
ten arkadaşımdı. Ne var ki o genelgeyi asmamla birlikte bana 
tepkiler başladı. Gazete koridorunda çalışanlar “İzzettin Bey 
yeni adam alacağına bizim maaşlarımızı ödesin” diye bağırı-
yorlardı. Bana şiddetli bir tepki başlamıştı. Pek çoğu gazeteye 
gelmiyor, bir kısmı işi yavaşlatıyor, 
bir nevi grev yapıyorlardı. 

On beş gün dayanabildim. Gazete 
sahibinin bürosuna giderek “bu 
tepkiler üzerine ayrılacağımı” bil-
dirdim ve istifamı verdim. İzzetin 
bey bir süre düşündükten sonra 
bana yeni bir teklif daha sundu: 
“Sana bu gazeteyi devredeyim, 
sahibi olursan kimse bir tepkide 
bulunmaz.”

“İzzettin bey benim sırtımdaki 
ceketimden başka bir şeyim yok. 
Bu gazeteyi nasıl alabilirim?” 
cevabını verdim. Bana “ne kadara 
para bulabilirsin?” diye sordu. “eş 
dosttan borç alabilirim” dediğim-
de “Sen git şimdi. Ne kadar para 
bulabileceğini araştır ve bana 
bildir” dedi.

Yaptığım araştırmada 1968 yılı 
rakamları ile 12 bin 300 lira bula-

biliyordum. Kendisine bunu bil-
dirdiğim, “tamam oğlum, ben 
seni sevdim bu rakama sana 
gazeteyi devrediyorum” cevabı-
nı alınca adeta uçacaktım.

“Peki gazete nasıl devrediliyor 
satılıyor biliyor musun?” soru-
suna gülümseyerek “hayatımda 
hiç gazete alıp satmadım, 
bilmiyorum” cevabını verdim. 
“Peki kim biliyor?” diye sordu. 
Aklıma Kemal Uzan geldi, “Peki 
git ona sor ve gel“ dedi. 

Gazete sahibi olma sevinci ile 
o sıralarda Ankara’da bulunan 
Uzan’ı ziyaret ettim. Uzan, “ben 
gazete sahibi oluyorum. Ancak 
bunun devir işlemleri nasıl 
olacak?” soruma “bu bey ile işi 
yürütemezsin ama sen kafana 
patron olmayı koymuşsun, 
dene bakalım” diye karşılık ver-
di ve çok kısa devir satış senedi 
taslağı yazdırdı. Kemal Bey, 
”gazetenin SSK pirim borçları 

otomatikman sana geçeceğinden, onları aynen kabul et. Vergi 
borçları aynen mükellefe aittir. Kıdem tazminatını arkadaşlarla 
konuşarak çözümlersin” dedi.

Gazete devir ve satış işlerine ait bu notlarla gazete sahibinin 
yanına gittim, bunları anlatım.

Sinirli bir şekilde “bu notları aynen mi aldın yoksa aklında 
kalanları mı yazdın? O şahıs nasıl gazete patronu olmuş? diye 
bağırarak sekreterini çağırdı. Diğer gazetenin devir satış sene-
dine göre yeni bir devir senedi hazırlattı.

Beş nüsha olarak hazırlanan bu senedi bana anında imzalattı. 
“Sabah erkenden gelirsin noteri çağırıp onaylatırız” diye beni 
uğurladı. Sevinçten uçuyordum. Kolay mı? İşçilikten gazete 
patronu oluyordum. Eve döndüğümde bir hukukçu arkada-
şıma durumu anlattım. Hukukçu bana ”SSK borçları, vergi 
borcu, kıdem tazminatları ne kadar?” diye sordu. “Bilmiyorum” 
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cevabını verince “olur mu? Borçlar bilinmeden devir alınır mı? 
Bu borçları öğrenmeden satış senedini notere onaylatma” 
dedi. Kafam birden karıştı patron olma hayalim birden içinden 
çıkılmaz bir serüvene girdi.

Sabah erkenden bana gazeteyi devredecek İzzet Turanlı’yı 
aradım, “noteri çağırmayın. Benim kafama takılan bazı noktalar 
var” dediğimde ısrarla nerelere takıldığımı sordu. “Gelince 
konuşuruz” cevabını vererek hemen bürosuna gittim. İzzetin 
Bey daha bana hiç bir şey söylemeden bir gün önceden imza-
ladığım devir satış senetlerini noterden onaylanmış bir şekilde 

önüme koydu. “Sen geç kalınca noterde gelmişti. Onayladı. 
Hayırlı olsun” dedi.

Yapılacak bir şey kalmamıştı. Yarım gün içinde devir satış 
senetlerini ilgili makamlara gönderdi. Yasal olarak o gün beni 
resmen gazetenin sahibi idim.

BORÇ ÜZERINE BORÇ GELIYOR

Ertesi günü aybaşı idi. Basın İlân Kurum Genel Müdürlüğü, ga-
zetelere yayınlanan ilan ücretlerini ödüyordu. Hemen kuruma 
telefon ederek tahakkuk eden ilan alacaklarımı ne şekilde tahsil 
edeceğimi sordum. 

Kurumun Ankara şube müdür bana “Size ilan ücretlerini 
ödeyemeyiz. Gazetenin ilan alacakları üzerinde 500 bin liralık 
temlik var. Bu borç bitinceye kadar ilan ücretleri size ödenme-
yecektir” dedi.

Ben heyecanlı bir şekilde “Ben böyle bir borç almadım” dedi-
ğimde aynı yetkili “devir senedinin şu maddesini okuyunuz. 
Gazetenin eski sahibi bir bankadan 500 bin liralık kredi almış, 

ISTIKLAL AĞABEYIN ARDINDAN 

ERCAN DEVA

Bir basın emekçisiydi İstiklal (Yaradılış) ağabey. Hoşgörü-
lüydü, sevecendi, beyefendiydi, nazikti. Sessizliğin içinde 
ön plana çıkarmak istemediği bir bilgeliği vardı. Diplo-
mattı. O, uzlaştırıcı yaklaşımı ve titiz tavrıyla, gerektiği 
anda “Ben buradayım” mesajı verirdi. İstiklal ağabey, 
konuşurken sözcükleri özenle seçerdi. Anlatılan bir fıkrayı 
beğendiyse coşkuyla ve içtenlikle kahkaha atardı. Ekono-
mi Muhabirleri Derneği’nin genel kurullarının değişmez 
ve tartışılmaz Divan Başkanı idi. Onun, EMD’de Ekono-
mi-Siyaset ve Medya (1831-2015) adlı kitabın hazırlıkları 
sırasındaki coşkusunu unutmak mümkün değil. Kitabın 
“Geçmiş zaman basın teknolojileri” bölümünü yazarken, 
yaşadıklarını kağıda dökerken adeta bir çocuğun heyeca-
nı taşıyordu. Son Baskı isimli günlük siyasi gazeteyi dev-
raldıktan sonra başından geçenleri paylaşırken yaşadığı 
coşku gerçekten görülmeye değerdi. Mali sıkıntılar ne-
deniyle o gazeteyi kapatmak zorunda kalmıştı. O sıkıntılı 
günü anlatırken burukluğu yine yaşamış, göz pınarlarında 
yaşlar birikmişti. İstiklal ağabey, kelimenin tam anlamıyla 
adam gibi adamdı. Gazetecilik onurunu hep korudu. Dik 
durdu, eğilip bükülmedi. O örnek, yapmacıksız, güleç 
yüzlü insanı sonsuzluğa uğurladık. Kalplerimizde hep ya-
şayacak. Ailesinin, yakınlarının ve basın camiasının başı 
sağ olsun. Nurlar içinde yat İstiklal ağabey.
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buna karşılık basın ilân kurumundaki alacaklarını o bankaya 
temlik etmiş” dedi.

Hemen satış senedinin o maddesin okudum. İnsan bir gazeteyi 
devir alırken elektrik, su, kapıcı parası gibi maddeleri dikkate 
alır mı? Ben birkaç kere okumama rağmen bu borç dikkatimi 
çekmedi. Sonra öğrendim ki bu borç, rakam verilmeden, eften 
püften maddelerin arasındaki temliklerde gizlenmiş. Bu senedi 
bazı hukukçulara gösterdiğimde onların da dikkatini çekmedi. 

Daha sonra SSK borcunu sordum. 103 bin lira dediler. Vergi 
borcu 60 bin lira ve henüz hesaplanmamış kıdem tazminatları 
ile 1968 yılı itibarı ile toplam 800 bin lira borç altına sokul-
muştum. O tarihlerde Çankaya’da 100 metre karelik kaloriferli 
dairelerin fiyatı 100 bin liraydı. Kısacası bana yüklenen borç 8 
daire parası karşılığındaydı. Bu borçları öğrendiğimde gazetede 
odamda fenalaştım. Arkadaş beni su dökerek, kolonyalarla 
ayıltmaya çalıştılar.

Bu borçları bana kurnazca yükleyen gazete sahibinin bürosuna 
giderek bu işi temizlemesi için sert çıkışlarda bulundum. “Bu 
gazeteyi bana devrettiğiniz şartlarla geri alacaksınız” dediğim-
de “Ben almam, muvazaa yaptı dedirtmem. Sen rahat ol. İlan 
parası senin eline geçmeyecek ama gazeteni ben basacağım 
çalışanların ücretlerini ödeyeceğim. Bir yıl sonra borçlar sıfıra 
gelecek ve sonra resmi ilan gelirlerini sen alacaksın” dedi.

Yapılacak bir şey yoktu. Kadere boyun eğip bir yıl ücretle çalı-
şan patron olarak sabretmekti.

Bu arada Basın İlan Kurumu’nun her yıl yaptığı gazete dene-
timlerinde muhasebecinin bir teknik hatası yüzünden resmi 
ilânlarım kesilmez mi? Zaten elime geçmeyen temlik borcuna 
giden para da ortadan kalktı, sıfır gelirle gazeteyi yaşatmak 
zorunda kaldım. Eğer bana gazeteyi devreden şahıs söyledik-
lerine sadık kalıp, çalışanların ücretlerini ödeseydi gazetenin 
yaşama imkanı olurdu. Geride kalan 3-5 çalışana ödeme yapa-
madığım gibi ben tek kuruş almıyordum.

Çözüm ya bir ortak bulmak ya da gazeteyi kapatmaktı. Diğer 
çözüm yeniden denetim talebinde bulunarak resmi ilanları aç-
tırmaktı. Bunun için de gazetenin yayın hayatına devam etmesi 

gerekiyordu. Böyle sıkışık durumdayken eski işveren bu defada 
benden gazete baskı parası talep etmeye başladı. Amacı beni 
bunaltarak borçları bende bırakarak gazeteyi, geri almaktı. Bu 
yüzden bir iki gün gazeteyi basmadı. Basın ilân kurumu mevzu-
atına göre bir yıl içinde üst üste üç gün gazetenin yayınlanma-
ması, resim ilan hakkının kaybedilmesi demekti. 

Benimle birlikte gazetenin spor sayfalarını yapan değerli 
arkadaşım Hıncal Uluç son dakikaya kadar beni bırakmadı. 
Kendisine her zaman olduğu gibi şimdi de teşekkür ediyorum. 
Yine yazı işleri çalışanlarından gazeteci arkadaşım Seva Ül-
man’a (Erten) bana bir sorun çıkarmadığı için yeniden teşekkür 
ediyorum, Bu arda gazetenin devamı için baskı ve kâğıt ihtiya-
cımı karşılayan eski patronum Kemal Uzan'a minnettarlığı ifade 
etmek isterim. 

Bir süre sonra arkadaşlarım bana İzzettin Turanlı'nın trafik kaza-
sında öldüğünü duyurdular. Hemen Turanlı’nın ailesine yüzde 
50 ortaklık önerdim, ama aile bu teklife "reddi miras yapıyoruz" 
gerekçesi ile hayır dediler.

Yapayalnız ortada kalmıştım. Eski işveren ölmüş ailesi reddi 
miras yolunu seçtiği için geriye dönük rücu hakkı kullanamıyor-
dum. Avukata ödeyecek param olmadığından hukukî açıdan 
bu satış işleminin iptali için dava açamıyordum. Sonuçta 
gazeteyi kapatma kararı verdim. Çalışanlara, kıdem tazminatı 
alacakları için "helal etmelerini ve isteyenin de hukukî yola 
başvurmasını" söyledim. Gazetenin kapısına kilidi vurdum.

Bundan sonra benim için hukuk savaş başladı. Avukat tuta-
madığım için sabahlara kadar vergi mevzuatı okuyarak açık 
kapı aradım. Bu yolla bazı duruşmalarda karşı tarafın avukatları 
karşısında kendimi savundum ve birkaç davayı kazandım. 
SSK'ya olan borçlardan eski işverenin banka teminat mektupla-
rını nakde çevirerek kurtuldum. 

Ben ise altı aylık patronluk dönemime ait borçları ödemekle 
karşı karşıya kaldım. Bu borçlarımı da Çalışma Bakanlığı ve 
Basın Yayın Genel Müdürlüğü adına Basın Müşaviri ve Ateşe 
olarak yurt dışı çalışmalarımın karşılığı aylıklarımdan ödedim. 
Bu acı patronluk dönemimden sonra, bir daha patron olmama-
ya ant içtim.
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CAHİT UYANIK

Bundan 27 yıl önce Ekonomik Panorama Dergisi’nin Ankara 
Bürosu’nda yazdığım tek sayfalık bir haberin, ilk bakışta başka 
haberlerden pek farkı yoktu. Çünkü haberin konusunu oluştu-
ran Tuz Gölü Doğalgaz Yeraltı Depolama Tesisi Projesinin en az 
6-7 yıllık fikir geçmişi olduğunu ve inşaatının bitirilip açılışının 
ancak 27 yıl sonra yapılabileceğini bilemezdim. 

Dergi haberinde; Ankara’ya yaklaşık 2 
saatlik araba yolculuğu mesafesindeki 
Tuz Gölü’nün altına BOTAŞ tarafından bir 
doğalgaz deposu yapılmasının planlandığı 
belirtiliyordu. Hafızam beni yanıltıyor olabilir 
ama BOTAŞ’ın stratejik planlarını içeren bir 
dokümandan veya Yüksek Denetleme Kurulu 
(YDK) raporundan çıkardığımı şimdilerde ha-
yal-meyal anımsadığım bir haberdi bu… Haber 
bizim için o kadar yeniydi ki; İstanbul’daki 
sayfa editörleri, görselleştirecek bir malzeme 
bulamayınca derginin karikatüristine haberi 
okutup bir çizim yapmasını rica etmişlerdi 
anlaşılan... Karikatürist de, gaz ile tuzu bir 
arada düşünüp, ‘yemeğine tuz döken adamın burnuna mandal 
taktığı’ bir çizimle sayfayı kurtarmıştı. Oysa doğalgaz normalde 
kokusuzdu; ancak tüketiciye ulaştırılma aşamasında, kullanım 
güvenliği açısından yapay olarak kokulandırılıyordu. 

O günler, doğalgazın büyük şehirlere yavaş yavaş yayılma 
dönemleriydi. Özellikle hava kirliliğinin tehdit ettiği Ankara’da 

doğalgaza geçiş büyük bir istek ve hızla devam ediyordu. 
Sokak araları kazılarak sarı renkli ana hat doğalgaz boruları 
döşeniyordu. Evlerde kombiler henüz yaygınlaşmamıştı ama 
kurulan doğalgaz yakıtlı sobalar Başkent’in ünlü soğuğu ile 
mücadele etmeye başlamıştı. Türkiye, Soğuk Savaş’ın bitmeye 
yüz tuttuğu dünyadaki genel yumuşama ortamından yararla-
narak, NATO’daki ortaklarını kızdırmadan, kuzeydeki eski dostu 

Sovyetler Birliğinden uzun yıllar doğalgaz ithal edebileceği-
ne kanaat getirmişti. Doğalgazın ülke geneline 

yayılarak daha temiz, verimli ve ucuz bir ısınma 
ortamına kavuşulması planlanıyordu. Doğalga-
zın sanayide de kullanılabileceği konuşuluyor 
ancak doğalgaz çevrim santrallerinde elektrik 
üretimi yapılabileceği pek akla gelmiyor veya 

planlanmıyordu. Doğalgaz çevrim santralleri, 
daha sonraki yıllardaki elektrik üretim yetersizlik-

lerine karşı “hızlı çözüm” olarak gündeme getirildi 
ve ülkenin enerjide dışa bağımlı hale gelmesinde 
önemli rol oynadı. 

PROJE 21 YIL GECIKTI

Biz konumuza geri dönelim… Her hal ve şartta 
doğalgaz kullanımı arttıkça, “Teknik bir arıza, siyasi bir sebeple 
doğalgaz kesilirse veya çok ağır kış koşullarında talep artarsa 
ne yapacağız?” gibi deli sorular hepimizin aklına geliyordu. 
Tabii ki bu soruların 1984 yılında Sovyetler Birliği ile doğalgaz 
alımı çerçeve anlaşmasını imzalayan hükümet ve bürokratların 
aklına gelmemesi mümkün değildi. Sonradan öğrendik ki, 

34 YILLIK BİR YILAN HİKAYESİ

TUZ GÖLÜ DOĞALGAZ YERALTI 
DEPOLAMA TESİSİ PROJESİ
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zaten doğalgaz satıcısı Sovyetler Birliği, 
gaz çekişlerinde belli bir istikrar istiyor; 
“Yazın Türkiye’de havaların ısınması 
ve doğalgaz ihtiyacının azalması beni 
ilgilendirmez. Sözleşmeleri ‘al veya öde’ 
prensibiyle yapıyoruz. Yazın kullana-
madığınız gazı, depolayabilirsiniz. Kışın 
talep arttığında, bizden daha fazla gaz 
istemeden, depodan çekip dengeleme 
yapabilirsiniz. Doğalgaz kullanan tüm 
ülkeler de böyle yapıyor” demişti. İşte 
bu ortamda Türkiye’de bir doğalgaz de-
posu yapılması gerektiği fikri doğmuştu. 

Bu tabloya bakılarak; benim 27 yıl önce 
haberleştirdiğim Tuz Gölü Doğalgaz 
Yeraltı Depolama Projesinin ilk kez 
1983 yılında BOTAŞ’ın hazırladığı tarihi 
nitelikli “Doğalgaz Talep ve Temini” 
adlı dokümana girmesi muhtemel 
görünüyor. Bu dokümana ulaşamadım 
ama 1984 yılında Sovyetler Birliği ile 
doğalgaz alımını öngören çerçeve 
anlaşmanın imzalandığı düşünülürse, 
bu tahminim isabetli olabilir. 1989’da 
Geostock ve Sofregaz firmalarının BO-
TAŞ’a Tuz Gölü’nün depolama amaçlı 
kullanılabileceğine dair bir ön fizibi-
lite raporu hazırladığını da bu yazıyı 
hazırlarken öğrendim. Bu durumda Tuz 
Gölü Doğalgaz Deposunun fikir olarak 
1983 yılında ortaya konulmasından 
tam 34 yıl, bir ön fizibiliteye bağlan-

masından da tam 28 yıl sonra hizmet vermeye başladığını 
görebiliyoruz. Dergideki haberimde BOTAŞ’ın tahminlerine 
atfen ülkede doğalgaz deposu ihtiyacının 1996 yılından itiba-
ren hissedilmeye başlanacağı ve bu tarihe kadar bu projenin 
hayata geçirilmesi gerektiği belirtilmiş. Eğer bu 1996 tarihini 
esas alırsak, en iyimser hesaplamayla 21 yıllık bir gecikmeden 
söz edebiliriz.

2007’YE KADAR “KÖR UÇUŞ”LA GELINDI

Peki Türkiye 2017’ye kadar “sıfır depo kapasitesi” ile mi geldi? 
2017 değil ama 2007 yılına kadar “sıfır depo kapasitesi” ile 
adeta “kör uçuş” yapıldı. Ancak 2007’de Silivri’de (inşaatı 11 yıl 
süren) biri deniz altındaki, diğeri karadaki kuyular olmak üzere 
iki parçadan oluşan (Kuzey Marmara ve Değirmenköy) ve 
TPAO tarafından kurulan 2,1 milyar metreküp kullanım kapasi-
teli bir depoyu hizmete açabildi. Bu depo, tüketilmiş petrol ve 
doğalgaz rezervuarları kullanılarak kurulmuştu. Türkiye ayrıca 
LNG’yi (sıvı doğalgaz) depolamak için iki depoya (Marmara 
Ereğlisi ve Egegaz) daha sahipti ama yeraltı depolama ile ilgili 
olmadığı için bu konuya girmiyorum.

Bu noktada Türkiye’nin doğalgaz yeraltı depolamada daha 
alacağı çok yol olduğunu belirtmek için bir veriye dikkat 
çekmek istiyorum. 2001 tarihli 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası 
Kanunu, Türkiye’de yıllık gaz ithalatının yüzde 10’u kadarlık 
bir depolama kapasitesi oluşturulmasını karara bağlamıştı. 
2016 yılında 50 milyar metreküplük ithalat yapıldığı düşü-
nüldüğünde Türkiye’nin 5 milyar metreküplük bir kapasiteye 
ihtiyacı olduğu hemen hesaplanabiliyor. Ancak Tuz Gölü de-
posunun açılmasıyla 2,6 milyar metreküplük kapasiteye yeni 
ulaşılabildiği; söz konusu deponun ikinci etabının ise 2 yıl 
sonra (2019 başında) yine 500 milyon metreküp kapasite ile 
açılacağı varsayımıyla, kapasitenin ancak 3,1 milyar metrekü-
pe çıkabileceği anlaşılıyor. 

YENI YATIRIM SÖZ KONUSU MU?

Türkiye’nin üçüncü doğalgaz yeraltı depolama tesisi ise özel 
sektör tarafından Tarsus’ta kurulacak. Bendis Enerji firmasına 
kuruluş izni verilen ve iki kısımdan oluşan deponun kullanılabi-
lir kapasitesi 4 milyar metreküp olacak. 5 yılda tamamlanarak 
2022 veya 2023 yılında hizmete alınacak tesisle birlikte Tür-
kiye’nin toplam kapasitesi 7,1 milyar metreküpe yükselecek. 
Türkiye’nin 2030 yılında gaz tüketiminin 80 milyar metreküpe 
çıkabileceği öngörülüyor. Bu durumda Tarsus’taki deponun 
yüzde 10’luk rakama ulaşmamızı sağlayabileceği öngörülüyor. 
Ancak şu gerçek var ki; “fazla depo göz çıkarmaz” ki; Tuz 
Gölü’nün altına 5 milyar metreküp daha gaz depolanabileceği 
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hesaplanıyor. ABD’nin 127, Rusya’nın 98, Ukrayna’nın 32 ve 
Almanya’nın 20 milyar metreküplük gaz depolama kapasiteleri 
bulunduğunu ifade edip, gaz depolama kapasitesi ile daha az 
dışa bağımlı enerji politikası arasında bir bağ olabileceğini de 
öngörebiliriz.

IDDIALAR 11 YIL GECIKTIRDI 

Yeniden Tuz Gölü deposunun hikayesine dönersek… 90’lı yıllar 
boyunca sık sık hayata geçirileceği ifade edilen ancak fazla 
ilerlenemeyen bu yatırım, 2000’nin ilk 10 yılında da çoğunlukla 
usulsüzlük veya yolsuzluk iddialarıyla gündeme geldi. Önce 
2000 yılında açılan mühendislik ve müşavirlik ihalesinde 1,5 
milyon dolarlık “fazladan ödeme” 
yapıldığı YDK raporlarına girdi. 
Suçlanan ve ödenekleri kesilen 
yabancı firma tahkime gitti. Bu 
anlaşmazlık tam 6 yıl sürdü ve 
proje durduruldu. 2006 yılında, 
ayrıntıları bilinmeyen “firma ile 
karşılıklı anlaşma sağlandığı” 
haberi duyuruldu ve deponun 
inşaata hazırlık süreci yeniden 
başladı. 

Hemen ertesi yıl yani 2007 yılının son aylarında gerçekleştirilen 
Mavi Hat Operasyonu’ndaki yolsuzluğa konu ihalelerden biri 
de Tuz Gölü deposuyla ilgiliydi. Tuz Gölü’ne Hirfanlı Barajı’ndan 
su basılarak blokların eritilip tuz mağaraları açılması, çıkan tuzlu 
suyun da tekrar göle akıtılması için ‘Tuz Gölü Tatlı ve Tuzlu 
Su Boru Hatları Yapım İhalesi'ndeki ciddi rüşvet ve yolsuzluk 
iddiaları üzerine gerçekleştirilen Mavi Hat Operasyonu, daha 
sonra yıllar boyu sürecek, ancak kamuoyunun ilgisinin kaybol-
duğu bir davaya dönüştü. Peki davanın sonucu ne mi oldu? 
Yargıtay, sanıkların 3-52 yıl arasında ceza aldığı davayı 2016 yılı 
başında; “sanıklar hakkında eksik inceleme ve araştırmayla, 

noksan gerekçelerle, suçun işlendiğine dair kesin, inandırıcı ve 
yeterli delil bulunmadığını nazara almadan mahkumiyet hükmü 
kurulduğu” gerekçesiyle bozdu. Böylece 8 yıl süren Mavi Hat 
Operasyonuna ilişkin davanın en az 10 yılda bitirilmesinin 
kapısını aralanmış oldu. 

PROJE UZUN YILLAR SÜRÜNCEMEDE KALDI

Tuz Gölü Doğalgaz Yeraltı Depolama Tesisinin inşaatına 
Dünya Bankasından 2006 ve 2014 yıllarında sağlanan toplam 
725 milyon dolarlık kredi ile 2011 yılında (dergi haberimden 
21 yıl sonra) bir Çinli firma tarafından başlanabildi ve yaklaşık 
5,5 yılda ilk etabı bitirildi. Depoya ilk gaz 10 Şubat 2017’de 

basıldı ama uzun yıllar boyunca 
sürüncemede kalan projenin 
ceremesini vatandaşlar çekti. 
Sert geçen kışlar veya siyasi 
krizler doğalgaz satıcısı ülke-
lerin vanaları kısmasına sebep 
oldu. Daha geçen kış Rusya 
ile yaşanan uçak düşürme krizi 
sonrasında; eldeki gazla en fazla 
14 gün dayanabileceğimize 

yönelik haberler gazete sayfalarında boy gösterince “Tezek 
yakıp ısınırız” türünden komik tepkilerle içimizi rahat tutmaya 
çalıştık. Rusya’nın Ukrayna’nın gazını kesmesi sebebiyle, 
Ukrayna’nın Türkiye’ye transfer etmesi gereken gaza el 
koyması; aşırı soğuklarda kendi iç tüketimi sebebiyle İran’ın 
Türkiye’ye gaz akışını azaltması “Boru hattı içerisinde kalan 
gazla 3-4 gün idare edebiliriz” türünden oyalayıcı cümlelerle 
geçiştirilmeye çalışıldı. İşin ilginç yanı bütün bu akla ziyan 
olaylar yaşanırken, siyasetçilerimizin Türkiye’nin Milano ve 
Londra’dakine alternatif bir uluslararası enerji hub’ı (merkezi) 
olmak için emin adımlar attığı yönündeki “Haline bakmaz; 
Hasan Dağı’na odun kesmeye gider” yollu, halkı avutmaya 
yönelik demeçler vermeleriydi.
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BUKET GÜVEN

Büyük ümitlerle başlayan Barack Obama’lı yılların hüsranla 
sonuçlanması sonrasında ABD Başkanlığı koltuğuna oturan 
Donald Trump döneminde Türkiye-ABD ilişkilerinin seyri me-
rakla bekleniyor. Başkanlık koltuğuna oturduktan sonra attığı 
imzalarla hem dünyada hem de ABD içinde önemli tepkilere 
yol açan Trump şu ana kadar Türkiye’yi direkt olarak hedef 
almadı. CIA Başkan'ı ve ABD Genelkurmay Başkanının 
ziyaretleri ise Ankara’da yeni döneme ilişkin olumlu 
sinyal olarak kabul gördü.

İş dünyasından ABD 
Başkanlığına geçiş yapan 
Trump’ın ilk 100 günü büyük 
önem taşıyor. İlk haftasında mülteci 
yasası, Meksika sınırına duvar, Obama-
care olarak tanımlanan sağlık reformu-
nun iptalini içeren 15 karara imza atan 
Trump, seçim dönemindeki vaatlerini 
gerçekleştirmeye başladı. Trump, seçim 
kampanyasında vadettiği, Asya-Pasifik 
bölgesinde toplam 12 ülkenin dahil olduğu 
TPP anlaşmasından ABD'nin çekilmesi için 
gerekli başkanlık emrini de imzaladı. Trump, 
TPP'i "Kötü bir anlaşma" olarak nitelendirmişti. TPP anlaş-
ması ABD'nin eski başkanı Barack Obama tarafından iki yıl 
boyunca müzakere edilmiş, ancak ABD Kongresi tarafından 
onaylanmamıştı.

VERGI INDIRIMLERI

Trump'ın seçim döneminde açıkladığı ekonomi politikaları-
nın iki adımını büyük vergi indirimleri ve altyapı harcamaları 
oluşturuyor. Bu politikaların ABD'deki mali açıklar ile borcu 
artıracağına bu durumun da enflasyonu yükselteceği ileri 
sürülüyor. Söz konusu senaryo gerçek olursa, ABD Merkez 
Bankası’nın (FED) faiz artırmak durumunda kalacağı ve bunun 
da dünyadaki dolar likiditesini azaltacağı iddiası da hakim. 

Trump ise vergilerin azaltılmasının ekonomiyi canlandı-
racağına inanıyor. Yeni Başkan mevcut durumda yüzde 
10’dan başlayarak yüzde 15, yüzde 25, yüzde 28, yüzde 

33, yüzde 35 ve yüzde 39,6’a kadar yükselen gelir vergisi 
oranlarını sadeleştirmeyi planlıyor.

VE ALTYAPI HARCAMALARI

Trump'ın mali politikalarında diğer önemli bir 
adım da altyapı harcamaları olacak. "ABD'nin 
kara ve tren yolları, havaalanları ve köprüleri 
açısından üçüncü dünya ülkesi" konumunda 
olduğu eleştirisinde bulunan Trump, ülkenin 

çürüyen altyapısını 1 trilyon dolarlık yatırımlarla 
iyileştirmek istiyor. Trump, altyapı yatırımlarının 13 milyon kişi-
ye yeni istihdam yaratacağını taahhüt ederken, bu harcamala-
rın nereden karşılanacağı sorusuna ise cevap henüz yok.

TTP IPTAL SIRADA NAFTA VAR!

Trump'ın ticaret anlaşmalarını iptal etmesi ise diğer ülkeleri çok 
endişelendiriyor. Hem Trans-Pasifik Ortaklığı'na (TPP) hem de 

TRUMP DÖNEMİ 
TÜRKİYE-AMERİKA İLİŞKİLERİ

FIRSAT MI
KRİZ Mİ?
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Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı Anlaşması'na (TTIP) 
karşı çıkan Trump, Clinton’un başkanlığı döneminde hayata 
geçen Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nı (NAFTA) 
feshedeceğini defalarca dile getirdi. Trump ayrıca Çin ve 
Meksika’dan ithal edilen mallara sırasıyla yüzde 45 ve yüzde 35 
vergi uygulanması gibi tekliflerde de bulundu.

TRUMP SERBEST TICARETTEN YANA DEĞIL

Serbest ticaretten yana olmayan Trump, seçim kampanyaları 
sırasında Çin’e karşı ticari yaptırımlar planladığını söylemiş ve 
Çin’in ABD’nin ticari sırlarını çaldığını öne sürmüştü. Trump, 
dış ülkelerle yapılan ticaret anlaşmalarını iptal etmek isteme-
sinin sebebi olarak, bu anlaşmaların yarattığı istihdam kaybını 
gösteriyor. Trump’a göre Obama döneminde Güney Kore’yle 
yapılan ticaret anlaşmasının, ABD’nin Güney Kore’ye ihracatını 
10 milyar dolar artıracağı ve ABD’de 70 bin yeni iş sağlaya-
cağı öne sürülmüştü, ancak bu anlaşma ABD’de 100 bin işin 
kaybına sebep oldu, ABD’nin Güney Kore’ye ihracatı ise “hiç 
artmadı”, hatta aynı dönemde Güney Kore’nin ABD’ye ihracatı 
15 milyar dolar arttı.

AMERIKA’DA 50 BIN FABRIKA KAPANDI

Trump’a göre NAFTA anlaşması 
imzalandığından beri ABD imalat 
sektöründeki işlerin üçte biri kaybedi-
lirken, Çin, Dünya Ticaret Örgütü’ne 
girdiğinden beri de ABD’deki 50 bin 
fabrika kapanmış durumda. ABD’nin 
Meksika ile ticaret açığının, 1993’de 
sıfırken, 60 milyar dolara çıktığına 
dikkat çeken Trump, ticaret anlaşma-
larının gümrük vergilerini düşürdüğü-
nü, ‘Çin’in ABD’ye otomobil parçaları 
satması için arka kapı sağladığını’, 
ABD’nin ‘bağımsızlığına zarar verdi-
ğini’ savunuyor. Trump’ın ekonomi 
vaatleri arasında, önümüzdeki 10 yıl 
içerisinde 25 milyon yeni iş yaratmak 
yer alıyor. İstihdamı artırmayı planla-
dığını söyleyen Trump, büyümenin 
yüzde1.5 artırılmasıyla, 18 milyon 
iş daha yaratılacağını öne sürüyor. 
Bunun yapılması içinse, yeni bir 
‘büyüme yanlısı vergi planı’, koruma-

cı ekonomik tedbirler, yeni bir enerji 
planı gibi planları olduğunu söylüyor.

Trump’ın ekonomi programında, son 
7 yılda 14 milyon kişinin işgücünden 
ayrıldığı ve işgücüne katılım oranının 
1970’lerden beri en düşük seviyeler-
de olduğuna dikkat çekiliyor.

Obama döneminde milli borcun iki 
katına çıktığının altını çizen Trump, 
ticaret açığının da yalnızca geçtiği-
miz yıl 800 milyar dolara ulaştığını 
vurguluyor. ABD 2,3 trilyon dolar 
ithalat ile dünyanın en büyük mal 
ithalatçısı ve 1,5 trilyon dolar ihracat 
ile Çin’den sonra ikinci en büyük mal 
ihracatçısı konumunda. ABD’nin 
2016 yılında dış ticaret açığı 797,9 
milyar dolar olurken, toplam dış ti-
caret hacmi ise 3.705,3 milyar dolar 
seviyesinde.

ABD-TÜRKIYE ILE TICARET HACMI 17,9

Türkiye ile ABD arasındaki ticaret hacmi geçtiğimiz sene 17,9 
milyar dolar olarak gerçekleşti. ABD’nin Türkiye’ye ihracatı 9,4 
milyar dolar olarak seyrederken Türkiye’nin ABD’ye ihracatı ise 
8,5 milyar olarak gerçekleşti. Okyanus ötesi ABD ile ticaretini 
artırmayı hep gündeminde tutan ancak bunu bir türlü gerçek-
leştiremeyen Ankara ise Trump dönemine ekonomik gözle 
değil siyasi gözle bakmayı tercih ediyor. Ankara, Fetullahçı 
Terör Örgütü’nün (FETÖ) lideri Gülen'in iadesi, Suriye’de terör 
örgütleri PYD-YPG’ye destek verilmemesi taleplerini öncelikli 
olarak tutuyor.

TRUMP’IN IRAN POLITIKASINA YAKIN TAKIP

Türkiye, Trump’ın İran karşıtı politikalarını ise ihtiyatlı bir iyim-
serlikle değerlendiriyor. Obama’nın İran’la imzaladığı nükleer 
anlaşma neticesinde İran’ın bölgenin şımarık çocuğu haline 
geldiği ve Irak-İran-Lübnan-Yemen ve Bahreyn olmak üzere 
5 ülkede İran’ın etkinliğini arttığı dikkate alınırsa yeni dönem 
bölgede krizden değil de istikrardan beslenen Türkiye’nin daha 
çok işine gelecek.

HABER - ARAŞTIRMA
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UĞUR YÜKSEL
(ELEKTRİK DAĞITIM HİZMETLERİ DERNEĞİ GENEL SEKRETERİ) 

Yenilenebilir enerji kaynaklarının artması elektrik piyasasında 
bir dönüşümün ayak sesleri olarak yorumlanıyor. Peki bu 
dönüşüm ne kazandıracak? Fosil kaynaklı elektrik üretiminin, 
giderek artan oranlarda su, rüzgar, güneş gibi çeşitli yenilene-
bilir kaynaklardan elde edilmesi ile hızlanan elektrik piyasası 
dönüşümü her geçen gün odağı tüketici olan bir modele 
evriliyor. Elektrik üretiminin yenilenebilir ağırlıklı çeşitlenmesi, 
tüketici açısından ilk etapta düşük maliyet anlamına geliyor. 
Ancak üretimdeki bu çeşitliliğin arz güvenliğini de sağlaması 
ve elektrik piyasalarındaki oyuncular açısından da cazip olması 
gerekiyor. Avrupa Birliği Komisyonu 2015 yılının Temmuz 

ayında elektrik piyasalarının yeni oyuncular ve yeni 
kurallar ile tüketici odaklı olarak yeniden tasarlan-
ması süreçlerini tartışmaya açtı.

Avrupa Birliği Komisyonu, gö-
rüşe açtığı yeni enerji piya-
sası tasarımında, mevcut 
yapıda, ağırlıklı olarak 
fosil kaynaklar kullanıla-

rak üretilen elektriğin tüm 
ülke genelinde evlerde 
ve işyerlerinde tüketildiği 
hatırlatılıyor. Buna karşın 
giderek daha dağıtık üreti-

me ve daha 
fazla oyuncu-
ya dayalı ve 

tüm rollerin değiştiği bir piyasa söz konusu olduğu belirtiliyor. 

Dönüşümün önemli unsurlarından birisi de yasal düzenleme-
lerin yeni piyasa yapısına uygun hale getirilmesini sağlamak. 
Yenilenebilir enerji gibi, talep tarafı katılımı gibi farklı ürün ve 
hizmetler geliştiren yenilikçi oyuncuların tamamına bu yeni 
piyasa yapısında yer açılmalı. Enerji piyasasının bu derece es-
nek bir yapıya kavuşması kapasite piyasaları gibi müdahalelere 
duyulacak ihtiyacı da azaltacaktır.

TÜKETICI ODAKLI YAKLAŞIM

Madalyonun diğer yüzünde, tüketicilerin yeni piyasa yapısı-
nın merkezine yapılandırılması kulağa hoş gelse de pratikte 
yapılabilirliği gerek teknik gerekse finansal açıdan kolay değil. 
Öncelikle şebekenin başta akıllı sayaç olmak üzere akıllı şebeke 
teknolojileri ile donatılması gerekmektedir. Bu gereklilik AB 
ölçeğinde 200 milyon elektrik ve 50 milyon doğalgaz sayacı-
nın değiştirilmesi anlamına gelmektedir ki tahmini bütçesi 45 
milyar Euro’yu bulmaktadır. (https://ec.europa.eu/smart-grids-
and-meters). 

Diğer akıllı şebeke teknoloji yatırımları ile birlikte elektrik 
dağıtım şirketlerinin AB genelinde 2020 kadar 400 milyar Euro 
yatırım yapması gerekecektir. (http://www.eurelectric.org/dso 
report.pdf)

IYIMSER BEKLENTI OLUR

Bu yatırımlar tamamlanmadan tüketici odaklı bir piyasa 
yapısının işlemesi fazlasıyla iyimser bir beklenti olacaktır. 
Diyelim ki tüketicilere maliyetleri göze alınarak bu teknolojik 
dönüşüm gerçekleştirildi; işin piyasalar yapısı daha karmaşık 

ELEKTRİK PİYASALARI 
DÖNÜŞECEK (Mİ?) 

HABER - GÖRÜŞ
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ve tehlikelidir. Öncelikle piyasaların merkezine konumlandırılan 
ve -fiyatların oluşumunda- aktif katılım sağlanması beklenen 
tüketici bireysel anlamda rasyonel davranışlarda bulunmama 
potansiyeline sahiptir. 

Yine dokümanı referans alacak olursak, tüketici merkezli yapı-
landırılacak yeni piyasanın en önemli unsuru elektriğin fiyatının 
zaman ve konum bazlı ‘doğru’ tespitidir. Buna göre elektrik 
üretildiği ve tüketildiği yerlerde her zaman aynı değerde 
değildir. Bu nedenle elektrik fiyatlarının bu farklılığı yansıtacak 
ve bu sayede doğru yatırım sinyalleri verecek şekilde esnek 
olması gerekir. Bunun bir anlamı da üretim kısıtlarının olduğu 
zamanlarda yüksek fiyatların kaçınılmaz olduğudur ki bunun da 
talep tarafı katılımını tetiklemesi beklenmektedir. 

Talep tarafı katılımı ya da esnek bir piyasa elektriğin gerçek 
zamanlı doğru fiyatlandırılmasını ön koşul olarak almalıdır. Bu 
fiyatlandırma iletim kısıtlarını da dikkate almalı yani konum bazlı 
da olmalıdır. Yeni piyasa yapısında elektriğin bir yandan tüketici 

odaklı şekillendirildiği iddia edilecek öte yandan fiyatlar zaman 
ve konum bazlı -büyük- farklılıklar gösterebilecektir. Bunu tüketi-
cilerin anlaması da kabul etmesi de kolay olmayacaktır.

Örnek olarak, dünyanın hiçbir yerinde gölgede sıcaklık 35 
derece iken ‘klimalarını çalıştırmayın size tüketmediğiniz kilovat 
saat başına 50 kuruş verelim’ teklifini insanların -asgari de 
anlamlı bir bölümünün- ciddiye alacağını düşünmüyorum. Bu 
riski satın alması öngörülen oyuncuların finansal sürdürülebilir-
likleri teoride kolay pratikte zor bir denklemdir. 

ŞEBEKE GÜVENLIĞI

Yenilenebilir üretim tesislerinin çok hızlı artışı ile birlikte şebe-
kenin güvenliği doğal olarak daha da kritik hale gelmiştir. Bu 
çerçevede gerek talep tarafı katılımı gerekse baz yük üretim 
santralleri yenilenebilir kaynaklı üretim esnekliği kısıtlarının 
yönetilebilmesi amacıyla teşvik edilmeli ve emre amade tutul-
malıdır.

UĞUR YÜKSEL

AB KOMISYONU ÖNGÖRÜLERI

2014 yılı Ekim ayında Avrupa Konseyi ta-
rafından karara bağlanan 2030 hedefleri 
iddialı rakamlardan oluşuyordu. 15 yıl 
gibi kısa bir sürede sera gazı salınımında 
yüzde 40 azalma; elektrik üretiminde 
asgari yüzde 27 yenilenebilir payı; enerji 
verimliliğinde yüzde 27 iyileşme öngörü-
yordu. Uzmanlar Avrupa Birliğinin 2030 
enerji ve iklim hedeflerine ulaşabilmek 
elektrik üretiminde yenilenebilir payının 
yüzde 50'lere kadar ulaşması ile müm-
kün olacağı görüşündeler. 
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ZOR GEÇECEK

2017
TOPLU SÖZLEŞME 

GÖRÜŞMELERİ
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ŞAHİN ALİ ŞEN 

Kamu görevlileri sendikaları 1990’lı yıllarda kurulmaya başladı. 
Mülki idarelerin sendikaların faaliyetlerini engellemesi, kapat-
ma davası açmaya başlaması üzerine Başbakanlık genelgesi 
yayınlanarak palyatif de olsa sorun çözülmeye çalışıldı. 

Örgütlenme ve toplu pazarlık yapma hakkına yönelik ulusla-
rarası sözleşmelerin Meclis tarafından onaylanmasıyla ve de 
siyasi partilerin ekseriyetinin desteğiyle 1995’te gerçekleştiri-
len anayasa değişikliği ile kamu görevlilerine sendika kurma 
hakkı ve toplu pazarlık hakkı (toplu görüşme) verildi. Anayasa 
değişikliğine yönelik uyum yasası (4688 Sayılı Kamu Görevlileri 
Sendikaları Kanunu) 6 yıl sonra çıkarılabildi.

İlk toplu görüşme DSP-MHP-ANAP Koalisyon Hükümeti ile 
memur konfederasyonları arasında başladı. Ancak 2002 Kasım 
seçimlerinde Ak Parti’nin iktidara gelmesiyle birlikte 2002 yılı 
toplu görüşme müzakereleri zaman yetmezliği nedeniyle ka-
dük kaldı. 2003-2017 yılları arasındaki tüm toplu görüşme-top-
lu sözleşme müzakereleri ise yetkili sendika-konfederasyonlar 
ile AK Parti hükümetleri arasında gerçekleşti.

Bu süreci, Türkiye Kamu Sen’in yetkili olduğu dönem (2002-
2009) ve Memur-Sen’in yetkili olduğu dönem (2010-2017) şek-
linde ayırmak mümkün. Birinci dönemi iktidarın restorasyon 
dönemi olarak da ele alabiliriz. Bu dönemde eşit işe eşit ücret 
ilkesi hayata geçirilerek denge tazminatıyla kamu görevlileri-
nin maaşlarında iyileştirmeler yapıldı. Hem devlet hem kamu 
görevlileri açısından büyük bir sorun alanı olan Konut Edin-
dirme Yardımı (KEY) ile Zorunlu Tasarruf Fonu’nun tasfiyesi 
gerçekleştirildi. Bu sorunların çözülmesinde, hükü-
metin uzlaşı ile sorun çözme yöntemi, 
Memur-Sen’in taban örtüşmesiyle 
iktidar üzerindeki etkisini kullan-
ması, KESK’in alanları ısıtma 
yönteminin de etkili olduğunu 
söyleyebiliriz.

Memur-Sen’in yetkili olduğu 
dönemi ise toplu görüşmeli 
ve toplu sözleşmeli olmak üze-
re iki döneme ayırabiliriz. İktidar 

açısından ise, büyük kitlelere ulaşma süreci olarak görebiliriz. 
Bu açıdan AK Parti’nin ikinci dönemi ile Memur-Sen’in yetkili 
olduğu dönemde sosyal talepler ağırlık kazandı. Aile yardımı, 
ek ödeme, yan ödeme, dezavantajlı guruplara yönelik düzenle-
meler, çalışma koşullarının iyileştirilmesi daha ön palana çıktı.

Memur-Sen’in yetkili olduğu dönemde en büyük değişim ise 
anayasada oldu. Memur-Sen’in “Toplu sözleşme yoksa, masa-
yı oturmayız” resti taban örtüşmesi olan iktidar üzerinde etkili 
oldu. 12 Eylül 2010’da yüzde 58 çoğunlukla halk tarafından 
onaylanan anayasa değişikliğiyle kamu görevlileri toplu söz-
leşme hakkı elde etti. Bu değişikliğe paralel 2012’te yeniden 
düzenlenen 4688 Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleş-
me Kanunu ile önemli değişiklikler getirildi. Yeni düzenlemeyle, 
toplu görüşme kararları hükümetlerin inisiyatifinden çıkarılarak, 
kanun seviyesine yükseldi. Uzlaşmazlık halinde Kamu Görevli-
leri Hakem Kurulu’na (KGHK) gidiliyor. Kurulun kararları kesin 
ve Resmi Gazete’de yayınlanmasıyla birlikte herkesi bağlıyor.

Yasaya yönelik eleştirilerden birisi de, toplu sözleşme kapsamı-
nın mali ve sosyal haklarla sınırlandırılmış olmasıdır. Bu konu 
bugüne kadar çok problem olmadı. Sendikalar ve konfederas-
yonlar kamu görevlilerinin özlük hakları ve çalışma koşulları da 
dahil olmak üzere tüm sorunları masaya taşıdılar. Öyle ki, kamu 
görevlilerinin mesaisinin Cuma saatine göre ayarlanmasından, 
sendikaların üniversitelerin disiplin kurullarına üye vermesine 
kadar birçok konu toplu sözleşmeyle düzenlendi. Türkiye, 
kamu görevlilerinin birikimlerinden yararlanamamaktadır. Bu 
kapsamda, kamu görevlilerine siyaset hakkı verilmelidir. Kamu 
Personel Danışma Kurulu’nda toplu sözleşme de çözülemeyen 
konular ele alınmaktadır. Bu nedenle sadece toplu sözleşme 
masasına katılan sendika ve konfederasyonlar katılmaktadır. 

Kamu görevlilerinin mali, sosyal, özlük 
hakları ile çalışma koşullarının da 

tartışılabileceği Kamu Görevlileri 
Çalışma Meclisi kurulmalıdır. Bu 
Meclis’e mevcut tüm konfede-
rasyonların üye sayılarına göre 
katılımı sağlanmalı, demok-
ratik tartışmalar yapılmalı ve 
çalışma hayatının sorunlarına 

çözüm aranmalıdır.

HABER - ANALİZ
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Yetkili konfederasyon 2013’te yapılan ve 2014-2015 yılları için 
geçerli olan toplu sözleşmelerde yoğun bir eleştiri aldı. Eleştiri 
konularından birisi, toplu sözleşme görüşmelerinin süresi 
30 gün olmasına rağmen 7. günde imzalanmasıydı. İkinci 
eleştiri, taban aylığa zam yapılması gerekçesiyle enflasyon 
farkının düzenlemede yer almamasıydı. Memur-Sen tüm toplu 
sözleşme görüşmelerini son dakikaya kadar sürdürmüş, hatta 
bir defasında günün ilk ışıkları çıkasıya kadar mücadele vermiş-
tir. Memur-Sen’in bu geleneğini bilenler için 
erken toplu sözleşme imzalamak şaşırtıcı oldu. 
Enflasyon farkı sorunu da, “enflasyon oranının 
ortalama memur maaş artışındaki oranı 
geçmesi halinde enflasyon farkı ödenir” 
hükmü konarak çözülebilirdi.

Ağustos 2015’te yapılan toplu söz-
leşmelerin zor geçmesi bekleniyordu. 
Ancak Haziran 2015 seçimlerinde tek 
başına iktidar çıkmaması, erken se-
çim kararı alınması yetkili konfederas-
yonun elini güçlendirdi. Yapılan toplu 
sözleşmelerde 2016 yılı için yüzde 11.3 maaş 
artışı sağlanarak enflasyonun üzerinde zam 
alınmış oldu. Tabi burada, TUİK enflasyonu, 
pazar enflasyonu, tartışmaları gündeme 
gelir. 2017 için ise, enflasyonun bu kadar 
yüksek çıkacağı öngörülememiş, maaş 
artış zammı cılız kalmıştır. Ancak enflas-
yon farkı ödenecek olması nedeniyle kamu 
görevlileri herhangi bir kayıp yaşamayacaktır.

Toplu sözleşmeler sürecinde en etkili eylem, 
öğretmenlere ek ödeme verilmemesi üzerine üç eğitim 
sendikasının başlattığı ve konfederasyonların destek verdiği iş 
bırakma eylemi oldu. Eylemler etkili oldu, bir sonraki müzake-
relerde öğretmenlere 150 TL’yi bulan ek ödeme artışı yapıldı. 
En kritik ve çetin toplu sözleşme müzakereleri 2017 Ağustos’ta 
yaşanacak. Bu sözleşme 2018-2019 tarihlerinde geçerli olacak. 
16 Nisan 2017 tarihinde referandum yapılacak, erken bir seçim 
olmazsa Mart 2019’a kadar seçim olmayacak. Hükümet, 
ekonomik faktörleri de dikkate alarak toplu sözleşme masasına 
düşük teklifle gelebilir.

MASADA BIRÇOK BAŞLIK OLACAK

Bu yıl toplu sözleşmenin gündeminde çok çetrefilli konula-
rın olacağı şimdiden sinyal vermeye başladı. Bunlardan en 
önemlileri, bugünlerde gündeme oturan kamuda performans 
sisteminin getirilmesi, kamu görevlilerinin iş güvencesinin kal-
dırılmasıdır. Devletin asli ve sürekli işleri kamu görevlileri eliyle 
görülür. Bu nedenle güvencesiz istihdam doğru değildir. 2015 
seçimleri öncesinde kamuda çalışan 750 bin taşerona kadro 

sözü verilmişti. Ancak sözü veren dönemin Başbakanı 
Ahmet Davutoğlu’nun görevi bırakmasıyla taşerona 
kadro askıya alındı. Hükümetin hedefi, taşeronlara özel 
statülü kamu personeli kadrosu vermekti, bu asgari üc-

retli memur istihdam anlamına gelir. Taşerona kadro ko-
nusu da 2017 toplu sözleşmelerinin ana gündemlerinden 

birisi olacak. Hükümet, geçen yıllarda kamudaki 300 binin 
üzerinde sözleşmeliyi kadroya almış, bundan sonra sözleşmeli 

personel almayacağını deklare etmişti. Ancak, 4/B ve 4/C 
başta olmak üzere sözleşmeliler kadroya alınmazken, yeni 
sözleşmeli personel istihdamı sürdürülmektedir. Sözleşme-

li istihdamı da toplu sözleşmelerin ana gündemi olacak. 
2017 toplu sözleşme görüşmelerinin merkez konula-
rından biri de bütün ödemelerin emekliliğe sayılması, 
Devlet memurlarına ödenen taban aylık tutarının Gelir 

vergisinden muaf tutulması olacak. Toplu sözleşme ikramiye-
sinin aidat düzeyinde olması sendikal harekete zarar veriyor. 
“Aidatı devlet ödüyor” dedikodusuna zemin hazırlıyor. Bu al-
gının kırılması için toplu sözleşme ikramiyesinin kamu işçisi-
nin aldığı ikramiye seviyesine çıkarılması gerekli. Bu da toplu 

sözleşmenin ana gündemlerinden biri olmak durumunda.

Sonuç olarak, 2017 Ağustos toplu sözleşme görüşmelerin-
de temel hedef, altışar aylık maaş artışı yerine yıllık maaş 
artışı olmalıdır. Bugün açlık sınırının altında maaş alan kamu 
görevlisi yok. Kamu görevlilerinin yeni hedefi yoksulluk sınırını 
yenmek olmalıdır. Bu seviyeyi yakalamanın yolu, 2002’den 
beri her toplu görüşme-toplu sözleşme görüşmelerinde talep 
edilen refah payının hayata geçirilmesidir. Her yıl, gerçekleşen 
enflasyon artı ekonomik büyüme oranında refah payı verilmesi 
halinde kamu görevlilerinin maaşları kısa sürede yoksulluk 
sınırını aşacaktır. Bu da Türkiye’nin refah devleti olmasının 
yolunu açacaktır.

₺₺
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NAZMİ ŞAHİN
(YAPI DENETİM VE DEPREM MÜHENDİSLİĞİ DERNEĞİ GENEL 
BAŞKANI)

Çanakkale’de üst üste yaşadığımız depremler ülke olarak 
binalardaki denetim sorununu yeniden gündeme taşıdı. 1999 
yılında yaşadığımız Marmara depreminden sonra yürürlüğe 
giren, 4708 Sayılı Yapı Denetim Kanunu, yaklaşık 16 yıldır 
uygulanmaktadır. Yapı Denetim Kanunu; İnşaat sektöründe 
gözle görülür bir kalitenin artmasına, taşıyıcı sistemde yüzde 
98 başarı sağlanmasına ve 
sektörde yaşanan uygun-
suzlukların en aza indiril-
mesi sağlanmıştır. Ancak 
aynı yasayla kurulan yapı 
denetim şirketleri ise tam bir 
çıkmazın içindedirler. 

Ülkemizde hangi ilde olursa 
olsun, her hangi bir yapı 
denetimi çevirip durumunuz 
nasıl diye sorsanız, bin ah 
işitirsiniz. Size söyleyecek-
leri tek bir şey vardır ‘’köprüden önceki son çıkıştayız” derler. 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı acilen önlem almazsa 2017 yılında 
çok büyük bir sıkıntının içine girilecektir.  

Eğer amacımız, gerçekten yapı denetim yapmaksa müteahhitle 
yapı denetim arasındaki seçme ilişkisinin bitirilmesi gerek-
mektedir. Yasal zeminde yapı sahibi, yapı denetimi seçmesi 
gerekirken, fiiliyat da bu mümkün olmamaktadır. Yapı denetim 
kuruluşu, denetimini üstleneceği yapının müteahhidini arıyor 
ve ‘sizi denetlemek istiyorum’ diyorsa bu sistemin çalışması 
mümkün değildir. 

Depremler yaşamış, çok acı bedeller ödemiş ülkemizde bu 
kadar önemli bir sistemin kendi akışına bırakılması çok yanlıştır. 
14 maddeden oluşan kanunumuzda yaklaşık 16 yıldır yönet-
melik çalışmaları devam etmektedir. Nerdeyse her yıla bir 
kanun maddesi düşmüştür. Ancak geldiğimiz noktada yapı 
denetim firmaları işlevselliğini yitirmek üzeredir. Ne kadar, ka-
nun maddesi eklersek ekleyelim eğer denetleyenle denetlenen 
arasına katı bir kural koyamazsak başarılı olamayız.

Konut hakkı, nasıl olursa olsun, insanın başını sokmaya yara-
yacak dört duvarla bir çatıdan ibaret yapının teminine ilişkin bir 
hak olarak algılanmamalıdır. Genel olarak; bireyin sağlam, kali-

teli, çağdaş, doğal yıkım olaylarına 
dayanıklı ve korumalı bir yapıya 
sahip olmak olarak kabul edilme-
lidir. Böyle bir hakkı sağlamanın 
yolu, yapıdan kaynaklanan olum-
suzlukların ortaya çıkmasına engel 
olunması, kötü olan olumsuzlukla-
rın düzeltilmesi ile mümkündür. 

Yanlış bir sistem, ya da yanlış 
uygulamada, doğru denetim yapa 
bilecek firmaları aramak da yanlış 

bir düşüncedir. Yapı denetim sistemini aktif bir işlevsellik ka-
zandırmak için kanuna 4 madde eklemek yeterli olacaktır. 

Yapı denetim kuruluşlarının ve bunların çalışanı durumundaki 
teknik elemanların yapamayacakları işler, yetki ve sorumluluk 
sınırları eksiksiz biçimde tariflenmiş olmasına karşın; bunların 
nitelikleri üzerinde bugüne kadar yapılan tartışmaların sonuç-
ları mevzuata yansıtılamamıştır. Dolayısıyla, bugün itibariyle 
‘yapı denetim kuruluşu’ terimi kullanıldığında, bu terimin altını 
dolduracak bir misyon ve vizyon ne yazık ki mevzuatta yer 
bulamamış, konuyla ilgili bilinç oluşturulamamıştır.

YAPI DENETİM
ÇIKMAZ SOKAKTA 
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Etkili ve kaliteli bir yapı denetim sistemi, proje aşaması ile 
başlayıp yapının tamamlanmasına kadar devam eden planlı bir 
sürecin uygulanması demektir. Bunun için yapı denetimi dört 
ayak üzerinde duran bir kütle olarak düşünülmelidir. Yapım 
anında kullanılan malzemeler de dahil, uyulması zorunlu stan-
dart kural ve yönetmelikler saptanıp, yaptırımlarla desteklen-
meli, üretim ve denetimde profesyonelleşmeli, çağdaş bağım-
sız kamusal niteliği haiz denetim kurumları tarafından tarafsız 
teknik denetim yapılmalıdır. Yapı denetimi; Yer seçimi, zemin 
etüdü, projenin ve yapının denetlenmesi gibi çok boyutlu bir 
sistemdir. Bu sistemin işleyebilmesi için ilgili tüm tarafların 
üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi zorunludur.

2001 yılından bugüne kadar yapılan kanun ve yönetmelik 
değişiklikleri ile yapı denetim sistemi devamlı geriye gitmiştir. 
Her kanun değişikliği yapı denetim şirketleri kan kaybetmiştir. 
Gerçek ihtiyacından fazla yapı denetim firması kurulmasıyla, 
işin henüz başında kanuna aykırı olarak fiyat kırımı uygulamak 
zorunda bırakılan firmalardan, sağlıklı bir denetim hizmeti 
beklemek elbette haksızlık olacaktır. Nitekim hâlihazır durum-
da, firmalar denetim gücünü büyük ölçüde kaybetmişledir. 

Mevzuatın yapı denetim firmasına yüklediği sorumluluklar ve 
görevler ifa edilemez hale geldiğinden, hukuk açısından da 
ciddi mağduriyetler yaşanmasına sebep olmaktadır.

Sistemin uygulandığı 16 yılın sonunda, eldeki tartışmasız veri-
lerden en önemlisi sisteme giriş sayısının ya da bir başka de-
yişle sayı sınırlamasının korunması gerekliliğidir. Bu gereklilik, 
uzun yıllar süren tartışmaların ve yoğun çabaların sonucu mev-
zuata yerleştirilmiştir. Tek başına bu düzenleme bile sistemin 
başarısını bir adım öteye taşımış durumdadır. Kaldı ki, konuyla 
ilgili yakınmalar incelendiğinde de bu uygulamanın sisteme 
katkısı konusunda tüm ilgili tarafların ortak kanaat oluşturduğu 
görülecektir. Bugüne kadar sayı sınırlaması ile sağlanan katkı-
nın, hem yapı denetim kuruluşu hem de çalışanları açısından 
sisteme giriş koşullarının kalite odaklı tarifiyle zenginleştirilme-
si, artık kaçınılmaz bir gereklilik olmuştur.

Kanun ile garanti altına alınan yapı denetimi hizmet bedelinin 
mertebesi de bugüne kadar çokça tartışılmış, ne yazık ki bu 
konuda da sistemin önünü açan bir düzenleme yapılamamıştır. 
16 yıllık uygulama verileri artık sektörün elinde olduğundan, 

konuyla ilgili bir maliyet analizi yapılarak bu hizmetin bihak-
kın verilebileceği bir ücret mertebesinin belirlenmesi şarttır. 
Mer’i mevzuata göre kamu hizmeti gördüğü kabul edilen 
yapı denetim kuruluşu açısından, istihdam ve vergi yükü 
en önemli maliyet kalemleri olmasına rağmen, bu başlıklar 
için devletin sağladığı herhangi bir sübvansiyon bulunma-
maktadır.             Bugüne kadar sektör tarafından yapılan 
analizler, ideal hizmet bedeli oranının yüzde 4 ile yüzde 8 
arasında olduğunu uygulama ile kanıtlamıştır.

Gelinen noktada yapı denetim firmalarının içinde bulun-
duğu durum düşünüldüğünde mevcut yapının denetimler 
açısından sürdürülemez olduğu bir gerçektir. Sistemin bu 
şekilde devamı halinde çok ciddi mağduriyetlerin doğacağı 
bellidir. Ülke genelinde yapı denetimi yapan firmalarda 
alarm zilleri çalmaktadır.

Bu sebeple tespit, değerlendirme ve önerilerimiz de dikka-
te alınarak bakanlığımız tarafından bir an önce değişiklikler 
yasalaşırsa, birçok sorunun çözüleceği inancını taşımak-
tayız. Deprem odaklı kaliteli güvenli ve yaşana bilir inşaat 
yapıla bilmesi için, Yapı denetim sisteminin bağımsız, 
güvenilir ve etik kurumlar şeklinde işlevselleştirmek gerek-
mektedir.”

DEPREM 3 BIN 837 HANEYI VURDU 

ART arda depremlerin yaşandığı Çanakkale’de sarsıntıdan 
etkilenen toplam hane sayısının 3 bin 837 olduğu tespit edildi. 
Yapılan çalışmalara göre 120 adet binanın acil yıkılması gere-
kiyor.

Yapı Denetim ve Deprem Mühendisliği Derneği, başta Ayvacık 
İlçesi olmak üzere toplam 31 yerleşim biriminde 410 ağır 
hasarlı konut, 295 az hasarlı konut, 2 ağır hasarlı kaplıca, 4 ağır 
hasarlı cami, 54 ağır hasarlı ağıl/barınak olmak üzere toplam 
765 yapıda hasar tespiti yaptı. Tespitlere göre depremden 
etkilenen toplam hane sayısı 3 bin 837 olurken, depremden 
etkilenen toplam nüfus sayısı ise 8 bin 538’e ulaştı.

İçme suyu, kanalizasyon hatları ile arıtma tesislerinde herhan-
gi bir zaiyat bulunmadığı tespit edilirken toplamda yaklaşık 
700 adet konteynır içeren geçici iskan alanlarının içme suyu 
ve kanalizasyon hatlarının bağlanması ve deşarjı için gerekli 
çalışmalar devam ederken, 120 adet binanın acil yıktırılması 
gereken yapı durumunda olduğu tespit edildi. Bu binalardaki 
vatandaşların tahliyesi sağlanırken gerekli güvenlik önlemleri 
de alındı.

HABER - GÖRÜŞ



32 | EKONOM 2017

HÜSEYİN GÖKÇE

Türkiye, teşvik sistemini yüksek ve orta yüksek teknolojili ürün-
lerin üretim ve ihracatını arttırmak üzere sürekli revize etmesine 
rağmen, bu sektörlerin dış ticaretindeki tablo verilen desteğin 
aksine kötüleşiyor. Yaptığımız hesaplamalarına göre, yüksek 
teknoloji ve orta yüksek teknolojili ürünlerin dış ticaretinde 
sadece 2016 yılında 54 milyar 464 milyon dolarlık açık verildi. 
Bu kategoride son 4 yıllık açık ise 216 milyar 880 milyon dolara 
ulaştı.

Ar-Ge harcamalarının doğrudan teşvik kapsamına alındığı 2008 
yılındaki yasal düzenleme sonucunda Türkiye’nin GSMH içinde 
Ar-Ge’ye yaptığı harcamanın payı, gelişmiş ülkelerin seviyesine 
ulaşmasa da ilk kez 2015 yılında yüzde 1’i geçti. Bu kapsamda 
2015’te Ar-Ge’ye 20,6 milyar lira harcama yaptı. Bilim Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 2016 yılında bu kategorideki 
harcamanın 25 milyar lira civarında olduğu bilgisini verdi.

Ar-Ge konusunda yapılan harcamalardaki artışa rağmen, yük-
sek teknolojili ve orta yüksek teknolojili ürünlerin dış ticaretinde 
tablo iyi sinyaller vermedi. Türkiye İstatistik Kurumu, 2013 yılın-
dan bu yana dış ticaret verilerini teknoloji yoğunluğuna göre de 
açıklıyor.

2015’TEKI AÇIK 52,5 
MILYAR DOLAR

TÜİK verilerinden yapılan 
derlemelere göre, imalat 
sanayinde 2016 yılında 
167,2 milyar dolarlık 
ithalata karşılık, ihracat 
133,6 milyar dolarda kaldı 
ve açık 33.5 milyar dolar 
oldu. Bu dönemde yük-
sek teknolojili ürünlerde 
28,3 milyar dolarlık ithalat 
gerçekleşirken, ihracat 

4,6 milyar dolarda kaldı ve açık 23 milyar 676 milyon dolar 
oldu. Orta yüksek teknolojili ürünler kaleminde ise 75 milyar 
dolarlık ithalat ve 44,2 milyar dolarlık ihracata karşılık açık 30 
milyar 778 milyon dolar seviyesinde oluştu. Buna karşılık dü-
şük teknolojili ürünler kategorisinde 21 milyar dolarlık ithalat 
ve 46,8 milyar dolarlık ihracatla 25 milyar 840 milyon liralık 
dış ticaret fazlası verildi. Böylece 2016 yılında yüksek ve orta 
yüksek teknolojili ürün gruplarındaki dış ticaret açığı 54 milyar 
464 milyon dolar olarak ölçüldü.

2015 yılında Türkiye’de 134,3 milyar dolarlık ihracat ve 166,8 
milyar dolarlık ithalatla birlikte, imalat sanayinde 32 milyar 
431 milyon dolarlık dış ticaret açığı oluştu. Yüksek teknolojili 
ürünlerde 4,8 milyar dolarlık ihracat, 26,2 milyar dolarlık ithalat 
karşılığında 21 milyar 347 milyon dolarlık ticaret açığı oluştu. 
Orta ileri teknoloji grubunda ise 42,7 milyar dolarlık ihracat, 
73,9 milyar dolarlık ithalat sonucunda 31 milyar 179 milyon 
dolar dış ticaret açığı meydana geldi. 2014 yılında yüksek 
teknolojili ürünlerde 21 milyar 345 milyon dolar, orta yüksek 
teknolojili ürünlerde 32 milyar 604 milyon dolarlık açık verildi. 
2013 yılında ise yüksek teknolojide 19 milyar 469 milyon dolar, 
orta yüksek teknolojili ürünlerde 36 milyar 472 milyon dolarlık 
açık verilmişti.

TABLO KÖTÜLEŞİYOR
TEKNOLOJİ ÜRETİMİNDE

HABER - GÖRÜŞ
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CENGİZHAN ÇATAL

Türkiye’deki karar alıcılar yerli savunma sektörünü artık bir va-
roluş meselesi olarak ele alıyor. Yerli ürünlerin payı iç pazarda 
büyük oranda artarken, ihracat rakamları da yükseliyor. Tüm 
olumlu gelişmelere rağmen sektörün kronikleşen 
sorunlarına hala çözüm bulunabilmiş değil.

Kamuoyu genelinde Savunma Sanayi denilin-
ce akıllara ilk gelen tank, tüfek, uçak gibi “son 
ürünler” olur. Her ne kadar kamuoyumuz, bu 
ürünlerle birlikte ASELSAN, HAVELSAN, TUSAŞ 
gibi sektörün en büyük oyuncularının isimlerini 
ezbere bilse de savunma sektöründe tedarikçilik 
yapan yüzlerce yerli firma bu sektörün paydaşı 
durumunda. Türkiye’deki savunma sanayi; tıpkı 
diğer sektörler gibi kendine has yapısı bulunan, on binlerce 
teknik insanın “beyin teri” akıttığı, onlarca AR-GE merkezini, 
bir o kadar kritik üretim tesisini içine alan ekosistem olarak 
karşımızda durmakta. Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nın ve-
rilerine göre, bugüne kadar 500’den fazla firma, 3 bine yakın 
savunma ürününü Türkiye’nin savunma sanayi ürün gamına 
ekledi. 

Havacılık ve savunma sanayii kilo başına en yüksek ihracat 
geliri sağlayan sektör. Kilo başı ihracat geliri 2016’da geçen 
seneye göre 12,7 dolar artış göstererek 33 dolara ulaştı. Sa-
vunma ve havacılık ürünleri ihracatı 2016 yılsonu itibariyle 1,68 
milyar dolar oldu. SSM’nin proje sayısı 2016’da 460’a, sözleş-
meye bağlanmış projelerin toplam bedeli de yaklaşık 122,44 
milyar TL olarak gerçekleşti. Geçen yıl sözleşmesi imzalanan 

projelerin sadece yüzde 0,63’ü yurtdışından hazır alım olarak 
gerçekleşti. Projelerin yüzde 83,69’unda ise yurt içi geliştirme 
uygulandı.

Tüm bu pozitif rakamlara rağmen bu Türk savunma sanayinin 
de kendine has başat problemleri bulunmakta. Bu problem-
lerin en başında savunma sanayindeki yatırım ortamının riskli 
koşulları, sektörün modellenmesi ve insan kaynağı yer alıyor. 

ÖZEL SEKTÖR YATIRIM YAPAMIYOR

Türk savunma sanayi karar alıcılarının temel 
politikası TSK, MİT, Emniyet ve diğer kamu 
kuruluşlarının ihtiyaçlarının olabildiği ölçüde 
yerli imkânlarla karşılanması. Ancak, Savun-
ma Sanayi Müsteşarlığı’nın 2016 raporuna 
da yansıdığı üzere, özel sektör derinliği 
henüz istenilen seviyede değil. Sektörün 
en önemli sıkıntılarının başında geliştirilen 
teknolojiyi ürünleştirme geliyor. Savunma 
alanındaki teknolojiler için gerekli yatırımın 
büyüklüğü ve yüksek riskler sebebiyle özel 
sektör bu alana yatırım yapamıyor. Hiçbir 
sektörde olmayan 10 yıllarla ifade edilecek 
seviyede uzun süren ürün geliştirmeleri; 
geliştirmeler son ürün haline gelse bile satış 
belirsizlikleri özel sektörün tek başına bu 
alana girmesinin önündeki en büyük engel. 
Tüm bunlardan dolayı savunma sanayinde 
kamunun desteği olmazsa olmaz şartlardan 
biri olarak karşımızda duruyor.

SAVUNMADA POZİTİF RAKAMLAR 
KRONİK SORUNLARLA YAN YANA 

HABER - ARAŞTIRMA
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2016 EN PARLAK YILLARDAN

2016 yılı savunma sanayinde önemli gelişmelerin yaşandığı 
bir yıl oldu. 2016 yılını baz alındığında karşımızda duran tablo 
şöyle:

Yerli olarak üretilen mayına karşı korumalı araçlar, kara konuşlu 
uzaktan elektronik destek / elektronik taarruz sistemleri, ATAK 
helikopterleri, zırhlı taktik araçlar, TOMA araçları ve sahil 
güvenlik botlarının güvenlik kuvvetlerine teslimatı 2016’da 
yapıldı. Göktürk-1 Uydusunun fırlatılması ve yörüngeye 
oturtulması, Hürkuş temel eğitim uçaklarının kabulü ve 
bu uçaklara uluslararası tip sertifika alınması, alt sistem 
projelerinde yaşanan gelişmeler başta olmak üzere birçok 
önemli faaliyet 2016’da gerçekleşti. 

Haziran 2016’da Pakistan Deniz Kuvvetlerinin envante-
rinde bulunan Agosta 90B sınıf denizaltıların yarı ömür 
modernizasyonu ihalesi STM tarafından kazanıldı. Ağus-
tos ayında ise Pakistan için üretilen Denizde İkmal Gemisi 
Karaçi’de denize indirildi.

Bu önemli savunma projelerinin hayata geçirilmesinin yanında 
sivil sektörlere de savunma sektöründen önemli girdiler yapıldı. 
Türkiye’de faaliyet gösteren üç büyük operatör, ASELAN’ın 
yerli üretimi olan baz istasyonu antenini kullanacağına dair 
antlaşma yaptı. Öte Yandan STM firması yeni çipli kimliklerin 
tedariki için İçişleri Bakanlığı ile sözleşme imzaladı.

2017’nin başında da Milli Muharip Uçak Geliştirilmesi (TF-X) 
Projesi kapsamında tasarım aşmalarının sözleşmeleri tamam-
landı.

15 TEMMUZ NASIL ETKILEDI?

Her ne kadar 2016’yı savunma sanayi açısından “parlak bir 
yıl” olarak tabir etsek de Türkiye, geçen yıl 15 Temmuz kanlı 
darbe girişimi gibi bir felaketi yaşadı. Savunma sanayimizde 
gurur duyduğumuz yüksek teknolojili silahlar ve mühimmat-
lar o gün halkı hedef aldı. Kanlı ve alçak darbe girişiminin 
ardından ortaya çıkan fotoğraflar, bu silahların proje aşama-
larında ve üretiminde emeği olan, başta milletimiz olmak 
üzere, vatansever savunma sanayi çalışanlarını derinden 
sarsmıştı. 

Olağanüstü hal kapsamında kamuda kapsamlı bir temizlik 
yapılırken gözler savunma sanayinin hem sivil hem de askeri 
ayağına çevrilmişti. Bu konudaki ilk ve en çarpıcı açıklama 
Savunma Sanayi Müsteşarı İsmail Demir’den geldi. 

Demir, “Bazı projelerimizin anlamsız şekilde uzadığı ve 
tıkandığına yönelik tespitlerimiz, yanıtını aradığımız sorular 
ve şüphelerimiz vardı. Sebebini şimdi çok daha iyi anla-
maya başladık” diyordu. Savunma sanayinin sivil tarafına 
fazla yansımasa da TSK içinde FETÖ/PDY üyeliği şüphesiyle 
tutuklanan, ihraç edilen personellerin bir kısmının önemli 
projelerde görev aldıkları, hatta bazılarının tabiri caizse bizzat 
“suyun başını tuttukları” görülüyordu. Bu fotoğraf, Müsteşar 
Demir’in “Şimdi sebebini anlıyoruz” sözlerini doğruluyordu. 

Temmuz’dan sonraki aylarda her sektörü vuran şok dalgası 
savunma sanayini de etkisi altına aldı. Bu etkinin en fazla 
hissedildiği yer ise, ana aktörlerin dışındaki tedarikçi firmalar 
oldu. İnceleme altına alınan kalemler bir süre durgunluğa 
neden oldu.
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İzmir Ticaret Borsası (İTB) Meclis Salonu’nda yapılan Genel 
Kurul’a, 135 üyenin 53'ü katıldı. İzmir Şube Başkanı Hicran 
Özdamar Yalçınkaya’nın aday olmadığı seçimlere, Ekonomi 
Muhabirleri Derneği İzmir Şubesi Saymanı ve Ege İhracatçı 
Birlikleri Basın Müşaviri Murat Demircan'ın hazırladığı tek 
listeyle gidildi.

İzmir Ticaret Borsası Basın Şefi Serap Ahmet Dikmenoğlu'nun 
Divan Başkanlığı'nı, Gazeteci Ercan Sever ve Ali Rıza Kara-
su'nun katip üyeliği üstlendiği, 53 üyenin oy kullandığı seçimde 
Murat Demircan’ın listesi, kullanılan oyların tamamını alarak 
seçimi kazandı.

Genel Kurul’a, EMD Genel Başkanı Turgay Türker, Genel Sek-
reter Hüseyin Tuncay, Türkiye Gazeteciler Sendikası İzmir Şube 
Başkanı Halil Hüner ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı 
Misket Dikmen, EMD İzmir Şubesi'nin 2014-2017 dönemi Baş-
kanı Hicran Özdamar Yalçınkaya ile EMD İzmir Şubesi üyeleri 
katıldı. Genel Kurul’da konuşan Hicran Özdamar Yalçınkaya, 
görev yaptığı dönemde derneği her alanda en iyi şekilde temsil 
etmek için büyük gayret gösteren yönetim kurulu üyelerine 
teşekkür etti. 

14 BIN 500 GAZETECI IŞSIZ 

Yalçınkaya, 3 yıllık görev süresince gazeteciliğin zorlu süreçler-
den geçtiğini belirterek, "110 olan üye sayımız 135'e yükseldi. 
Bir dernek gücü üyelerinden alır. Şubemiz, üyelerinin ilgisiyle 
güçlenecektir. Gazetecilik usta çırak dayanışmasının en güzel 
örneğinin yaşandığı meslektir. Teknolojik gelişmeler haber alma 
hızımızı arttırsa da bilgi kirliliğini önlemede en etkin kişiler gaze-
tecilerdir" dedi.

DAYANIŞMAYLA AYAKTA KALACAĞIZ

Genel Başkan Turgay Türker ise; EMD Genel Merkezi ile EMD 
İzmir Şubesi'nin bugüne kadar verimli olan işbirliğinin bundan 
sonraki süreçte de devam edeceğini ifade etti. Alan muhabirli-
ğinin gazetecilik açısından önemli olmasına karşın, günümüzde 
sayılarının hızla azaldığına vurgu yaparak dernek olarak yaptık-
ları resmi görüşmelerde durumun ciddiyetini aktardıklarını be-
lirtti. Türker, "Alan muhabirleri yapılan işlerde oluşan aksaklıkları 
ve yanlışlıkları da tespit edebilme yetisine sahip oldukları için 
varlıkları yapılan her işin mükemmeliyete ulaşması konusunda 
oldukça katkı sağlayan bir unsur" dedi. Türker ayrıca, gazete-

EMD İZMİR ŞUBESİ'NDE DEMİRCAN DÖNEMİ
EKONOMİ MUHABİRLERİ DERNEĞİ (EMD) İZMİR ŞUBESİ 5. OLAĞAN GENEL KURULU 
YAPILDI. EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ BASIN MÜŞAVİRİ MURAT DEMİRCAN, EMD İZMİR 
ŞUBESİ’NİN YENİ BAŞKANI OLDU. 

BİZDEN HABERLER
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cilik icrasının giderek zorlaştığı bir ortamda 
meslek dayanışmasının önemine de vurgu 
yaptı. Gazetecilerin haklarını korumak için 
örgütlenmesinin önemine değinen Türkiye 
Gazeteciler Sendikası İzmir Şubesi Başkanı 
Halil İbrahim Hüner, "Yerel basının yaşaması 
ve mesleğimizi sürdürebilmek için kenetlen-
meliyiz" dedi.

Ekonomi Muhabirleri Derneği İzmir Şube-
si'nin kentteki gazetecilik ihtisas dernekleri 
arasında hem üye sayısı, hem de etkinlik 
açısından önde gelen derneklerden biri 
olduğunu belirten İzmir Gazeteciler Cemiyeti 
Başkanı Misket Dikmen, cemiyetin bütün 
gazetecilik dernekleri ile işbirliğine büyük 
önem verdiğini dile getirdi.

SEÇIM SONUCUNDA EMD IZMIR ŞUBESI’NIN YENI YÖNETIMI 
ŞU ISIMLERDEN OLUŞTU:

"Ege İhracatçı Birlikleri Basın Müşaviri Murat Demircan, Habertürk 
Ekonomi Muhabiri Murat Ervin, İhlas Haber Ajansı Muhabiri Mihrap 
Düzöz, Yeni Asır Ekonomi Muhabiri Kadir Kemaloğlu, Folkart Kurum-
sal İletişim Haber Yöneticisi Soner Çağlar, İnşaat Noktası Ekonomi 
Editörü Nihal Özken, Yeni Bakış Muhabiri Orkan İştar."

Denetim Kurulu; Yeni Bakış Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Emin Varol, 
Ege Telgraf Gazetesi Yazarı Ahmet Buğra Tokmakoğlu ve İzmir Atatürk 
OSB Basın ve Halkla İlişkiler Memuru Meryem Yazıcıoğlu'ndan, Onur 
Kurulu ise; EMD İzmir Şubesi Geçmiş Dönem Başkanları; Macit 
Sefiloğlu, Sedat Alp, Tolga Albay ve Hicran Özdamar Yalçınkaya'dan 
oluştu.

GAZETECILIK KAN KAYBEDIYOR 

EMD İzmir Şubesi Başkanı Murat Demir-
can da, "4 bin yıldır gazetecilik yapanlarla, 
siyasilerin, sermaye sahiplerinin arası hiç 
bir zaman sorunsuz değildi, tarihin hiçbir 
döneminde gazetecilik mesleği, dikensiz 
gül bahçesi olmadı. Ancak günümüzde 
gazetecilik mesleğinin bugün hükümet 
edenlerden, siyasilerden ve sermaye sa-
hiplerinden daha fazla korkması gereken 
sosyal medyadır diye düşünüyorum. 3 
yıl önce 5 milyonun üzerinde olan gazete 
tirajları bugün günlük 3 milyon sınırında 
tutunmaya çalışıyor. Gazete tirajları son 3 
yılda yüzde 40 kayıp yaşamış. Bu kayıplar 
istihdam oranlarına da yansımış durumda" 
dedi.
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