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BAŞYAZI

GERİLİMLİ GÜNLER

15 Temmuz’dan bu yana Türkiye’de durmak bilmeyen bir gerilim yaşanıyor. Tabi kolay değil. 
FETÖ terör örgütü tarafından kalkışılan darbe girişimi hala izlerini taşıyor. Öyle bir noktaya 
geldik ki etrafımız çevrilmiş ve kalesi düşürülmeye çalışılan bir ülke konumundayız…

Bir de buna ek olarak iş piyasalardaki daralma, turizmde yaşanan durgunluk ve tabi bunlara 
da eklenen iktidarın metal yorgunluğu kolay değil.

Sanki sorunumuz yok gibi bir de son günlerde eklenen Kuzey Irak referandumu zaten var 
olan gerilimi daha da arttırmaya yetti. 

Tabi bunlar yaşanırken, gazetecilerin durumu daha vahim. İzmir’de, İstanbul’da ve Anka-
ra’da yine işten çıkarmalar oldu. Hani biz gazetecilerin işsiz kalsak da pazarda limon satarız 
lafı var ya, yok öyle değil satamayız. Her işin erbabı var… Gazetecilik mesleğinin de erbap-
ları teker teker oyun dışına itiliyor.

Kaçıncı kez yazıyorum emin olun hatırlamıyorum. Artık bu durağın sonuna geldik mi? Ben-
ce geldik… Meslekten ayrılan veya ayrılmak zorunda kalanlar başka alanlara yönelse de 
içlerinde bir burukluk var.

İşte bu burukluk isteksiz bir duruşun ve tabi ki de ülkenin içinde bulunduğu anormal şartla-
ra bakarak ne olacağını bilememek, gerçekten zor bir durum. 

Bu satırların yazarı olarak her fırsatta dile getirdiğim kıdemli muhabir kavramı artık kullanıl-
madığı gibi yeni jenerasyon bunu tanımıyor bile. 

Kalemini oynatacak yeni mecra arayışında olan meslektaşlarımız internet medyasına yönel-
se de bu kez oradaki disiplinsizlik hayal kırıklığı yaratıyor. Ben muhabirim diyerek internet 
siteleri açan ve gazetecilik adı altında tetikçilik yapanlarla aynı kulvarda kalmak gerçekten 
zor bir durum.

Zira bu alanda gerçekten büyük bir zafiyet yaşanıyor. 

Hayatlarını mesleğine adayarak geçiren gazetecilere haksızlık etmeyelim. 

ALTIN KALEM SAHİPLERİNİ BULDU…

Habere ilişkin detayları ilerleyen sayfalarda bulabilirsiniz. Ama ben vurgulamadan geçe-
meyeceğim.. Altın Kalem Ekonomi Basını Başarı Ödülleri gerçekten alanında önemli bir 
ödül olarak bir noktaya taşınmıştır. Hak eden arkadaşlarımızı bir kez daha kutlar, 2017 için 
açılacak duyuruya tüm meslektaşlarımızın başvurmasını beklerim.

EMD bu yıl bir kez daha alanında ödülü hak etmeyenlere ödül vermedi. Ödül enflasyonunu 
eleştiren bir yaklaşımımız var. Bu iş hak edene gitmeli. 

EMD’nin bu konuda tavizsiz duruşu, gazetecilik örgütleri tarafından takdiri toplamıştır. Aldı-
ğım telefon, mail ve telgraflar bunu göstermiştir.

Bunu paylaşıyorum ki, EMD’de kıyak ödül anlayışının olmadığını tarihe not düşmek istedim.

Sevgiyle kalın...

Turgay Türker

15 TEMMUZ’DAN BU YANA 
DURMAK BİLMEYEN GERİLİM 
YAŞAYAN TÜRKİYE, ADETA 
ETRAFI ÇEVRİLMİŞ VE KALESİ 
DÜŞÜRÜLMEYE ÇALIŞILAN 
BİR ÜLKE KONUMUNDA. İŞ 
PİYASALARINDAKİ DARALMA, 
TURİZMDE YAŞANAN DURGUNLUK 
VE İKTİDARIN METAL YORGUNLUĞU 
İSE TUZU BİBERİ…
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EKONOM Dergisi yaygın süreli bir yayındır. Ekonom Dergisi’nde yayımlanan haber, yazı, resim ve fotoğraflar izin alınmaksızın, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

EKONOM, basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.

GÜNDEM EKONOMI OLACAK

Ekonom’un yeni sayısıyla yeniden birlikteyiz. Öncelikle dergimize verdiği büyük destek ne-
deniyle meslek büyüğüm Hülya Genç Sertkaya’ya teşekkür ediyorum. Ekonomi Muhabirleri 
Derneği (EMD) üyelerinin özveriyle hazırladığı bu sayıda Türkiye ekonomisinde son dönem-
de yaşanan gelişmeleri analiz etmeye çalıştık. Gündemi meşgul eden tartışmalar, yeni yıla 
girerken ekonomiyi daha fazla konuşacağımızı gösteriyor. Bu çerçevede hem ulusal hem 
uluslar arası olayları  ayrıntılarıyla ele aldığımız bu sayımızı da keyifle okuyacağınızı düşü-
nüyoruz.

EKONOMİDE OVP TARTIŞMASI

Son dönemde en çok tartışılan konu hiç şüphesiz yüzde 40’lık MTV artışının öngörüldüğü 
Orta Vadeli Program (OVP) oldu.  Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek tarafından açıkla-
nan 2018-2020 OVP’de Türkiye ekonomisinin 2017 yılı sonunda ve 3 yıllık program döne-
minde yüzde 5.5 büyüyeceği tahminine yer verildi. Yeni OVP’de 2017 sonunda kişi başına 
milli gelirin 10 bin 579 dolar olacağı, 3 yıllık program dönemi sonunda kişi başı milli gelirin 
13 bin doları aşacağı, böylece Türkiye’nin yüksek gelirli ülkeler grubuna gireceği öngörüldü. 
OVP’de Türkiye ekonomisinin öncelikli sorunlarından enflasyona yönelik hedefler incelendi-
ğinde, TÜFE’nin bu yıl sonunda yüzde 9.8’e ineceği, program döneminde enflasyonun ka-
demeli olarak iyileşerek 2020 sonunda yüzde 5 seviyesine gerileyeceği tahmininde bulunul-
du. Yani yüzde 5 enflasyon hedefi 3 yıl daha ertelenmiş oldu. OVP’de Türkiye ekonomisinin 
öncelikli sorunları arasında yer alan işsizlik konusunda ortaya koyulan hedefler de kafalarda 
soru işareti yarattı. Haziran döneminde yüzde 10.2 düzeyinde gerçekleşen işsizlik oranının, 
tek haneli rakamlara inmesinin biraz zaman alacağı, hükümet tarafından da teyit edildi.

İŞSİZLİKTE SEFERBERLİK ETKİSİ

OVP’de, işsizlik oranının 2017 yılı sonunda yüzde 10.8,  2018 yılında yüzde 10.5 olması ön-
görüldü. İşsizlik oranının 2019 itibarıyla yüzde 9.9 ile yeniden tek haneye düşmesi ve 2020 
yılında yüzde 9.6 oranında gerçekleşmesi hedeflendi. Arkadaşımız Şahin Ali Şahin, kapak 
sayfalarında yer verdiğimiz haberinde toplumları gelecek kaygısına iten sosyal bir hastalık 
olarak görülen işsizlik sorununu masaya yatırdı. Şahin, haberinde toplumsal tahribat gücü 
yüksek işsizliğe karşı dönemsel istihdam kampanyaları yerine sürekli ve sürdürülebilir milli 
yatırım ve istihdam seferberliği başlatılmasının önemine dikkat çekti.

Ekonom’un bu sayısında 2017 yılında yaralarını sarmaya başlayan turizm sektöründeki son 
durumu ve gelecek beklentilerini de Hande Pehlivan kaleme aldı. Arkadaşımız Mehmet 
Çınar, turizmde bu yıl 10 milyon turist hedefi koyan Antalya açısından sektörü masaya yatır-
dı. Özkan Pekçalışkan ise Türkiye’nin üçüncü büyük kenti İzmir’in turizmine farklı bir gözle 
baktı. Haberinde İzmir’in turizm potansiyelinin giderek artmasının gayrimenkul sektörüne 
etkisini inceleyen arkadaşımız, Urla ve Çeşme gibi gözde tatil mekanlarındaki sosyolojik ve 
ekonomik değişiklerin ileride Avrupa’da olduğu gibi turizm karşıtlığına dönüşüp dönüşme-
yeceği sorusunun peşine düştü.

KARTLAR YENİDEN KARILIYOR

 Küresel ve bölgesel jeopolitik risklerin arttığı bir dönemde küresel finansal sistemin belirsiz-
liğini ve Türkiye’ye etkilerini Mustafa Seven kaleme aldı. Dünya siyasetinde yeniden karılan 
kartları, bu değişim ve dönüşümden payını alan Türkiye’yi ise Betül Güven kaleme aldı. 
Arkadaşımız Barış Şimşek, enerji ithalatını bitirmek adına art arda hayata geçirilen adımları 
ve rotanın çevrildiği yenilenebilir enerji yatırımlarını yazdı. Arkadaşımız Neşe Uzunkaya gemi 
ve yat ihracatında Türkiye’nin potansiyelini İstanbul İhracat Birlikleri Gemi ve Yat İhracatçıları 
Birliği Başkanı Başaran Bayrak ile konuşurken; Sadettin İnan, Şeker-İş Sendikası Başkanı İsa 
Gök ile şeker sektöründeki gelişmeleri ve sendika olarak Nişasta Bazlı Şekere (NBŞ)  karşı 
verilen mücadeleyi konuştu. Arzu Yatar ise verilen destek, vergi ve harç indirimlerine karşın 
sorunların bitmediği inşaat sektörünü tüm ayrıntılarıyla ele aldı.

Yeni sayımızda yeniden birlikte olmayı umut ederek, iyi okumalar diliyorum.

Erdinç Çelikkan
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EKONOMİ MUHABİRLERİ DERNEĞİ 
(EMD) ÜYELERİNİN ÖZVERİYLE 
HAZIRLADIĞI BU SAYIDA TÜRKİYE 
EKONOMİSİNDE SON DÖNEMDE 
YAŞANAN GELİŞMELERİ ANALİZ 
ETMEYE ÇALIŞTIK. GÜNDEMİ 
MEŞGUL EDEN OLAYLAR, YENİ 
YILA GİRERKEN EKONOMİYİ 
DAHA FAZLA KONUŞACAĞIMIZI 
GÖSTERİYOR.
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ŞAHİN ALİ ŞEN

İşsizlik, çalışanların en büyük korkusu… Daralan piyasa-
lar, artan maliyetler karşısında istihdamın kesintiye 
uğrayacağı endişesi günümüzün sosyal hasta-
lıkları arasında yer alıyor. Bu sosyal hastalığın 
psikolojik, ekonomik, sosyal ve siyasi etkileri de 
bulunuyor. Öyle ki kimi zaman boşanmaların 
arkasında, intihar vakalarının altında, her türlü 
şiddet uygulamalarının perde gerisinde işsizlik 
sorununu görebiliyoruz. Yüksek tansiyon nasıl 
insanı öldürüyorsa yüksek işsizlik oranı 
da bireyin ve toplumun hayatını karar-
tıyor. İşsizlikle mücadelede, dönemsel 
istihdam kampanyaları yerine sürekli 
ve sürdürülebilir milli yatırım ve 
istihdam seferberliği başlatılmasının 
yerinde olacağının konuşulduğu 
bir dönemde EKONOM Dergisi 
olarak toplumsal tahribat gücü 
yüksek işsizliğin boyutları ve neler 
yapılması gerektiği masaya yatırdık. 

İşsizlik, toplam çalışabilir, işgücünden belirli bir bölümünün iş 
bulamaması nedeniyle çalışma yaşamı dışında kalması olarak 
ifade ediliyor. Çalışamayacak durumda olma ile iş aranmaması, 
işsizlik olgusunun kapsamı dışında bulunuyor. İş talebinde 

bulunmayan ev kadınları, iş aramaktan vazgeçen umutsuz 
insanlar işsiz olarak değerlendirilmiyor. Bu sosyal kesimlerin 
de işsizliğe eklendiğinde işsizlik rakamları çok daha yüksek 

oranlara çıkıyor. 

KRONİK İŞSİZLİK KALICI HALİNE GELİYOR

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Haziran 
2017 verilerini incelediğimizde işsizliğin sos-

yal tehlike olmaya devam ettiği görülüyor. 
TÜİK verilerine göre Türkiye’de 15 ve yuka-
rı yaştakiler 59 milyon 855 bine çıkarken, 

işgücü 31 milyon 954 bine, istihdam 28 milyon 
703 bine yükseldi. Toplam istihdamın 5 milyon 

757 bini tarımda, 22 milyon 946 bini tarım dışında 
istihdam edildi. İşgücüne dahil olmayan nüfus ise 27 milyon 
901 bin olarak hesaplandı. İşgücüne katılma oranı yüzde 53.4, 

istihdam oranı ise yüzde 48. Türkiye genelinde 15 ve daha 
yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2017 yılı Haziran dönemin-

de geçen yılın aynı dönemine göre 124 bin kişi artarak 3 milyon 
251 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 10,2 seviyesinde kaldı. Bu orta 
ölçekli bir şehir, büyük bir ilçe demek. Ekonominin 5,1 oranında 
büyüdüğünün açıklandığı bir dönemde bir şehir nüfusu kadar 
işsizin ortaya çıkması büyümenin yeterli istihdam üretmediğini 
ortaya koyuyor. İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 
10,2 seviyesinde gerçekleşti. Yaz aylarında da işsizliğin yüzde 
10’un üzerinde seyretmesi, kış aylarında yüzde 12’lerin üzerine 
çıkacağı sinyalini veriyor. Aynı dönemde tarım dışı işsizlik oranı 
da değişim göstermeyerek yüzde 12,2 olarak tahmin edildi.

İŞSİZLİK YÜZDE 5’İN ALTINA NASIL İNER?

Türkiye’de işsizlik 2003-2017 tarihleri arasında yüzde 10 ile yüz-
de 16 arasında seyretti. Hükümetlerin temel hedefi ise işsizliği 
yüzde 5’in altına çekmekti. Ancak bu hedefe 15 yıldır ulaşıla-
madı. Önümüzdeki 3 yılda bu hedefin uzağında kalınacağı 
geçtiğimiz ay açıklanan 2018-2020 Orta Vadeli Program’da 
(OVP) da teyit edildi.

OVP’de, 2017 yılı sonu işsizlik oranı 
tahmini yüzde 10,8, 2018 yılı tahmi-
ni yüzde 10,5 olarak belirlendi. İş-
sizlik oranının 2019 itibarıyla yüzde 
9,9 ile yeniden tek haneye düşmesi 
ve 2020 yılında yüzde 9,6 oranında 
gerçekleşmesi öngörüldü. İşgücü-
ne katılma oranının program döne-
minde artarak 2020 yılında yüzde 
54,7 olması, istihdam oranının OVP 
dönemi boyunca ekonomik akti-
vitedeki gelişmelere paralel olarak 
artması ve yüzde 49,5’e ulaşması 
hedeflendi.

Peki işsizliği yüzde 5’in altına çeke-
bilen ülke var mı? Var. Bu noktada 
en iyi örnek Almanya. Almanya 
2003 yılında 9,8 olan işsizliği 2016 
yılında yüzde 4,3’e kadar düşürdü. 
İşsizliğin düşmesinde 2003 yılında-
ki Alman Hükümeti’nin seçim kay-
betme pahasına aldığı ekonomik 
kararların etkili olduğu söyleniyor. 

Almanya aynı dönemde genç işsizliği yüzde 11,1’den yüzde 6,5 
kadar geriletti. Türkiye’nin aynı başarıyı yakalaması için “Milli Ya-
tırım ve İstihdam Seferberliği” kapsamında yatırıma, Ar-Ge’ye, 
yüksek teknolojiye, endüstri 4.0 vizyonuna yönelmesi, işbaşında 
eğitim gibi projeleri daha fazla hayata geçirmesi gerekiyor. 

4 GENÇTEN BİRİSİ İŞSİZ

Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 1,2 puanlık artışla yüzde 
19,4’den yüzde 20,6’ya yükseldi. 15-29 yaş grubunda bu oranın 
25’in çok daha üstünde olduğu belirtiliyor. Bu durum her 100 
gençten 20-25’inin işsiz olduğunu gösteriyor. Uzmanlar, “Büyük 
Türkiye” iddiasındaki Türkiye’nin yüzde 25’e varan genç işsizlik-
le bu hedefini yakalamasının mümkün olmadığını vurguluyor. 
Türkiye genç nüfus açısından Avrupa’nın ilk sıralarında yer alan 
bir ülke. Yüzde 20,6’yı bulan genç işsizlik oranının azaltılması, 
gençlere yüksek kaliteli eğitim sağlayarak işgücü piyasasında 
daha çok yer almalarını sağlayacak.

IŞSIZLIK, KRONIK HALE GELIYOR. EĞITIMLI VE GENÇ IŞSIZLIK ORANLARINDAKI ARTIŞIN 
SOSYAL RISKE DÖNÜŞEBILECEĞI IFADE EDILIYOR. UZMANLAR, TOPLUMSAL TAHRIBAT 
GÜCÜ YÜKSEK IŞSIZLIĞE KARŞI DÖNEMSEL ISTIHDAM KAMPANYALARI YERINE SÜREKLI VE 
SÜRDÜRÜLEBILIR “MILLI YATIRIM VE ISTIHDAM SEFERBERLIĞI” BAŞLATILMASININ YERINDE 
OLACAĞINI SAVUNUYOR.

SOSYAL RİSKE DÖNÜŞEBİLİR
EĞİTİMLİ VE GENÇ İŞSİZLİK

TAŞERON İŞÇİYE KADRO NE ZAMAN?

Türkiye’nin en önemli ve kangrene dönüşen sorunlarından birisi de taşeron işçilik. Türkiye’de, 
kamu ve özel sektörde her geçen gün daha da yaygınlaşan taşeron işçilik uygulaması çalışma 
hayatının en temel sorunu haline geldi. Örgütsüzlüğü, güvencesiz çalışmayı, kayıt dışını, kural-
sızlığı tetikleyen, insan onuruna yaraşır iş yaşamını yok sayan taşeron işçilik çalışma hayatının 
dengelerini bozuyor, ekonomik ve sosyal tahribata yol açıyor. Kamuda çalışan yüzbinlerce taşe-
ron işçiye söz verilmesine rağmen belirsizlik sürüyor. Dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu 1 
Kasım 2015 seçimleri öncesinde 700 bin taşeron işçisine kadro sözü verdi. Ancak aradan geçen 
iki yıla rağmen halen taşeron işçilik sorunu çözülebilmiş değil. Maliye Bakanlığı, o süreçte asgari 
ücretli memur denebilecek “özel statülü” kamu personeli kadrosu verilmesi üzerinde durmuş, 
bu projesini hayata geçiremedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’nun yıl 
sonuna kadar taşeron işçilik  meselesini çözeceklerini söylemesi 700 bin taşeron işçiyi yeniden 
umutlandırdı. İşçi konfederasyonları, tüm taşeron işçilerin sendikal haklara sahip “kadrolu işçi” 
olarak çalıştırılmasını istiyor. Memur Konfederasyonları ise kadrolu memur veya sözleşmeli me-
mur olarak istihdam edilmesini ve sendikalı olmalarını talep ediyor. Öyle ki, sadece Hak-İş’e üye 
200 bin sendikalı taşeron işçisi bulunuyor. Bu sorun asıl iş-yardımcı iş ayrımı gözetmeden çözül-
meli. Özel Sözleşmeli Personel Statüsü çözüm değil. Çünkü, özel statülü kamu personeli kadro-
suna tam iş güvencesi hakkı verilmiyor. Ayrıca yeni statü ile kıdem tazminatı başta olmak üzere 
geçmiş haklarından vazgeçmeleri isteniyor. İşçi konfederasyonlarının bu iddiası önemli, üzerinde 
titizlikle durulmalı. Belirsizlik toplu sözleşme yapmalarını engelliyor. Karayollarında onbinlerce 
işçi sürekli işçi kadrosuna geçirildi. Sendikaların önerisi ise net: “Alt işveren uygulamasını teşvik 
edecek politikalar terk edilmeli, kamuda taşeron olarak çalışan işçiler kamuda işçi statüsünde 
kadrolu olarak çalışmalıdır. Bu sorun sosyal devlet anlayışıyla sosyal modellerle çözülmeli.”

KAPAK HABER
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KAMUYA 300 BİN İSTİDAM ŞART

Türkiye’nin 81 ilinde üniversite kurulurken, özel üniversite-
lerde ise patlama yaşanıyor. Devlet üniversiteleri ilçelerin 
büyük bir ekseriyetinde yüksek okullar açmış bulunuyor. 
Dolayısıyla her yıl üniversitelerimizden 700 bin ile 1 milyon 
arasında genç mezun oluyor. Kamu ve özel sektördeki sınırlı 
istihdam imkanı nedeniyle işsizler içinde eğitimlilerin sayısı 
artıyor. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler içinde kamuya 
en az istihdam sağlayan ülkelerin başında Türkiye yer alıyor. 
Kişi başına istihdam açısından kamuda istihdam yetersiz. 
Bu durumun yanı sıra kamu da önemli oranda istihdam açı-
ğı olduğu da biliniyor. Sadece Milli Eğitim Bakanlığı’nın 100 
bin kadro açığı bulunuyor. Kamudaki istihdam açığını kapat-
mak için 300 bin ila 500 bin arasında kamu işçisi ve memur 
istihdamı yapılması gerekiyor.

MEVSİMLİK VE GEÇİCİ İŞÇİLER GÜVENCESİZ

Mevsimlik ve geçici işçiler çok dertli. Mevsimlik işçiler, kampan-
ya işçileri, yangın söndürme işçileri daha uzun çalışma imkanı 
istiyor. 120 ila 150 gün çalışarak emekli olmalarının mümkün 
olmadığını öne süren mevsimlik işçiler, maşlarının en azından 
üç aylık döneminin İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanmasını, 
kampanya ve yangın söndürme işçileri de sözleşmeleri askıda 
olduğu dönemde sigorta primlerinin işsizlik sigortasından öden-
mesini talep ediyor.

İSTİHDAM HESABINDA MÜLTECİLER…

Türkiye çoğunluğu Suriyeli olmak üzere 5 milyona yakın mül-
teciyi misafir ediyor. Hali hazırda Türkiye’de 3.5 milyondan 
fazla geçici koruma altında bulunan Suriyeli bulunuyor. Türki-
ye’nin misafirperver bir ülke olması her geçen gün göç eden 
nüfusu da arttırıyor. 3.5 milyondan fazla olan Suriyelilerin 
0-18 yaş gurubundaki çocuklarının sayısı çok yüksek. Önü-
müzdeki yıllarda bu gençlerin çalışma hayatına atılmak iste-
mesiyle birlikte genç işsizlik oranında daha da artış olacak. 
Öte yandan uzmanlara göre, barışın sağlanmasına rağmen 

mültecilerin en az yarısına yakını ülkesine geri dönmeyecek. 
Türkiye gelecek vizyonu oluştururken Suriyeli gençleri de he-
saba katarak yapmak durumunda. Aksi takdirde yeni sosyal 
faciaların yolu açılmış olacak.

KIDEM TAZMİNATI FONU

İşçiler ve sendikaları, kurulması hedeflenen Kıdem Tazminatı 
Fonu’nun iş güvencelerini aşındıracak, kıdem tazminatı gelirle-
rini azaltacak nitelikte olmamasını istiyor. Tüm konfederasyonlar 
“Kıdem Tazminatı Fonu hak gaspına dönüşmemeli” tezin-
de birleşiyor. Hükümetin tezine göre kıdem tazminatından 
yararlananların oranı yüzde 16’yı geçmiyor. Yüzde 16’nın büyük 
bir kısmı ise kamu işçisi ile büyük işletmelerin işçilerinden 
oluşuyor. Bu durumda yüzde 80’in üzerinde çalışan kıdem 
tazminatından yararlanamıyor. Çalışanlar ve sendikalar ise hü-
kümetin kıdem tazminatını bir tasarruf aracı olarak gördüğünü, 
bankacılık sektörünü güçlendirmek için bu düzenlemeyi yapa-
cağını iddia ediyor. İşçi sendikaları, çalışanların tamamına yö-
nelik yeni, güçlü, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir sosyal model 
öneriyor. Bu modelin olmazsa olmaz ayakları, Fon’un tüm çalı-
şanları kapsaması, iş güvencesi sistemini garanti altına alması, 
tazminat miktarının düşmemesi, 30 gün üzerinden ödemenin 
yapılması. Mevcut sisteminin sürmesi halinde, istifa halinde kı-

dem tazminatının ödenmesi, kıdem tazminatı tavanının 
kaldırılması, hileli giriş çıkışların önlenmesi, asgari bir yıl 
çalışma süresinin kaldırılması, iflas eden işverenin yerine 
kıdem tazminatını devletin ödemesi gibi düzenlemeler 
yaparak kıdem tazminatında yaşanan mağduriyetlerin 
giderilmesi öneriliyor. 

İŞSİZLİK SİGORTASI FONU YENİDEN 
YAPILANMALI

İşsizlik Sigortası Fonu’nun devletin tasarruf aracı olarak 
görülmesi, hükümetlerin sıkıştığında Fon’dan kaynak 
kullanması çalışanları ve işsizleri rahatsız ediyor. Sendi-
kalar “İşsizlik sigortasından yararlanma koşulları fonun 
kuruluş felsefesi ve amacı dışına çıkılmadan iyileştiril-
meli, işsizlik ödeneğinin miktarı ve yararlanma süresi 
uzatılmalı. İşsizlik Sigortası Fon Yönetimi Kurulu yapısı 
demokratik katılım ve temsili esas alacak şekilde yeniden 
düzenlenmelidir” önerisinde bulunuyor.

İşsizlik sigortası uygulamasının yürürlüğe girdiği 
2002’den bu yana yaklaşık 15 yıl geçti. Bu süre için-
de işsizlik maaşı başvurusu yapan milyonlarca işsizin 
“şartlarınız tutmuyor” denilerek geri çevrildiği belirti-
liyor. Bu rakamının 2 milyonu bulduğu ifade ediliyor. 
İşsizlik maaşı miktarında ve yararlanma koşullarında 
küçük iyileştirme yapılsa da halen işsizlik maaşından 
yararlanmanın önünde çok sayıda engelin olduğu bili-
niyor. Evlilik, askerlik gibi nedenlerle ayrılanlara işsizlik 
ödeneği verilmiyor. Kamudaki geçici işçiler ile turizmde 

İSTİHDAMA KATILMAYAN EV KADINLARI

İşgücüne dahil olmayan 27 milyon 901 kişinin nedenlerine 
baktığımızda ilk sırayı 11 milyon 153 bin kişi ile ev işleriyle 
meşgul olanlar alıyor. Ev işleriyle meşgul olanlara 4 milyon 
422 binle emekliler, 4 milyon 256 binle öğrenciler,  4 milyon 5 
kişi ile çalışamaz halde olanlar, 2 milyon 226 bin kişiyle iş ara-
mayıp hazır olanlar, 586 bin kişi iş bulma ümidi olmayanlar, 75 
bin mevsimlik işçiler ve diğerleri oluşturuyor.  11 milyon 153 
bin ev kadınının istihdama katılmak istememelerinin üzerinde 
durulmalı, yine 4 milyon kişinin çalışamaz olmasının nedenleri 
araştırılıyor.

KAPAK HABER

MEMURA REEL OLARAK SIFIR ZAM

EKONOM’un önceki sayısında 2018-2019 yıllarında geçerli ola-
cak toplu sözleşmelerin zorlu geçeğini gündeme taşımıştık. 
Kamu İşveren Kurulu ile Memur-Sen arasında yürütülen toplu 
sözleşmeler anlaşmayla sonuçlandı ancak kamu görevlilerinin 
büyümeden pay alamadığı gibi enflasyonun altın zam alındığı tar-
tışmaları sürüyor. Hükümet ile Memur-Sen arasında imzalanan 
sözleşmeyle kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine 2018 yılı 
ocak ayında yüzde 4, 2018 temmuz ayında yüzde 3,5 olmak üze-
re 2018 yılı içim kümülatif olarak toplamda yüzde 7,64 zam yapıl-
dı. 2019 yılı ocak ayında yüzde 4, 2019 temmuz ayında yüzde 5 
olmak üzere 2019 yılı için kümülatif toplamda 9,20 zam yapıldı. 
Toplu sözleşme ile en düşük memur maaşı aylığı olan 15/1 bekar 
hizmetli memurun halen 2 bin 495 TL olan maaşı 2 bin 827 TL’ye 
çıktı. Merkez Bankası 2017 yılı enflasyon tahmini yüzde 9,46’dan 
yüzde 9,72’ye çıkardı. Ağustos ayı itibariyle yıllık enflasyon yüzde 
10,68. Bu veriler dikkate alındığında,  kamu görevlilerinin reel ola-
rak kaybı olduğunu söyleyebiliriz. Enflasyon fakının ödeneceğini 
dikkate aldığımızda ise kamu görevlilerinin maaşlarındaki reel ar-
tış(enflasyondan arındırılmış) sıfır. Memur-Sen tarafından her ay 
düzenli olarak yapılan ‘açlık-yoksulluk’ araştırmasına göre, Türki-
ye’deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı bin 709 TL, yoksulluk sınırı 
ise 4 bin 815 TL olarak belirlendi. Bu araştırmaya göre, yoksulluk 
sınırının en düşük memur maaşının iki katına yakın olduğunu 
görülüyor.
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çalışan mevsimlik işçiler Fon’dan yararlanma şartlarını yerine 
getiremiyor. 5 ay 29 gün sonra sözleşmesi askıya alınan hiçbir 
işçi bu haktan yararlanamıyor. Ayrıca işsizlik sigortasından para 
alınabilmesi için öncelikle ‘iş akdinin işçinin kusurundan dolayı 
sona ermemesi’ şartının bulunması da işçinin aleyhine işleyen 
bir duruma dönüşüyor. Çünkü kimi işverenler kıdem tazminatı 
ödememek için işçiye kusur yükleme yoluna başvurabiliyor. Bu 
durumda işçi hem kıdem tazminatından hem de hakkı olan iş-
sizlik maaşından mahrum kalıyor. Milyonlarca işçi 600 gün ve 
120 gün şartı engeline takılıyor. 6 ayın altında çalıştırılan mev-
simlik işçiler zaten yararlanamıyor. Bu eksiklikler dikkate alınarak 
hem işsizlik sigortasından yararlanacakların kapsamı genişletil-
meli hem de işsizlik sigortasının miktarı en az asgari ücret dü-
zeyinde olmalı.

KAYITDIŞI İSTİHDAM TIRMANIŞTA

Geçen yıllarda yüzde 32’lere gerileyen kayıt dışı çalışanların 
oranı yüzde 34,7 olarak gerçekleşerek yukarı eğimli seyrini 
sürdürdü. Haziran 2017 döneminde herhangi bir sosyal güven-
lik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı bir önceki yılın 
aynı dönemine göre 0,7 artarak yüzde 34,7’ye yükseldi. Tarım 
dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı 
dönemine göre 0,7 puanlık artışla yüzde 22,4 oldu. Mevsim et-
kilerinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 97 bin 
kişi artarak 28 milyon 17 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam 
oranı 0,1 puanlık artış ile yüzde 46,8 oldu. Mevsim etkilerinden 

arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 42 bin kişi aza-
larak 3 milyon 498 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik 0,2 puanlık 
azalış ile 11,1 oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücüne 
katılma oranı bir önceki döneme göre 0,1 puanlık artış ile yüzde 
52,7 olarak gerçekleşirken, ekonomik faaliyete göre istihdam 
edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 8 bin, sanayi sektöründe 3 
bin, inşaat sektöründe 6 bin kişi azalırken, hizmet sektöründe 
114 bin kişi arttı. En düşük artışın sanayi sektöründe olması dik-
kat çekti. Kayıt dışı çalışma, kendi hesabına çalışanlar, ücretsiz 
aile işçileri ile tarım çalışanlarında yüzde 50’in çok üzerinde. Ka-
yıt dışı oran erkeklerde yüzde 29,7, kadınlarda ise yüzde 45,5. 
Birçok alanda dezavantajlı olan kadınların kayıt dışı çalışma ko-
nusunda da erkeklere oranla güvencesiz çalıştırıldıklarını ortaya 
koyuyor. 

EĞİTİMLİLERDE İŞSİZLİK YÜKSEK

İstatistiklerde, eğitimlilerin hem işgücüne katılma oranının hem 
istihdama katılım oranının hem de işsizlik oranının yüksek olma-
sı dikkat çekiyor. Verilere göre; okur yazarlarda iş gücüne katılma 
oranı yüzde 19,2, istihdam yüzde 18,2, işsizlik yüzde 5,4;  lise 
altı eğitimlilerde işgücüne katılım oranı yüzde 49,4, istihdam 
oranı yüzde 45,1, işsizlik yüzde 8,7; lise mezunlarında işgücüne 
katılım yüzde 55,9, istihdama katılım oranı yüzde 48,6, işsizlik 
yüzde 13;  meslek veya teknik liselerde ise işgücüne katılım 
oranı yüzde 66,6,  istihdam oranı yüzde 59,1,  işsizlik oranı yüz-
de 11,2; yükseköğretim mezunlarında işgücüne katılım yüzde 

80,2, istihdam yüzde 70,1, 
işsizlik oranı ise yüzde 12,6. 
Kadınlarda lise düzeyinde 
işsizlik yüzde 20,6, meslek 
veya teknik lise düzeyinde 
yüzde 20,5, yükseköğretim 
düzeyinde yüzde 18,4 olarak 
gerçekleşti. Bu tablo eğitimli-
lerin işsizlik içindeki oranının 
yükseldiğini, eğitimli kadın-
larda bu oranın çok daha 
yüksek olduğunu gösteriyor. 
Türkiye İş Kurumu’na müra-
caat edenlerin arasında yük-
sek lisansını ve doktorasını 
tamamlamış işsizlerin olması 
işsizliğin boyutlarının hangi 
noktaya geldiğini gösteriyor. 

308 BİN YENİ İŞSİZLER 
ORDUSU

Daha önce çalıştığı ekono-
mik faaliyet alanına göre 
işsizler irdelendiğinde, 3 mil-
yon 251 bin işsizin 1 milyon 
796 bininin hizmetler sektö-
ründe çalıştığı, 544 bininin 
sanayi sektöründe, 130 binin 
tarım sektöründe, 341 bini-
nin inşaat sektöründe çalış-
tığı görülüyor. İşsizlerin 132 
bininin 8 yıldan önce işten 
ayrıldığı, 308 bininin ise ilk 
kez çalışma hayatına girdiği 
ve işsiz kaldıkları belirleniyor. 
Yeni açılan üniversitelerin 
mezunlarıyla eğitimli işsizle-
rin sayısının artması tahmin 
ediliyor. 

KAPAK HABER

TOPLAM ERKEK KADIN

2016 2017 2016 2017 2016 2017

15 ve daha yukarı yaştakiler (BİN)

Nüfüs 58.686 59.855 29.012 29.629 29.674 30.226

İşgücü 30.778 31.954 20.984 21.642 9.794 10.312

İstihdam 27.651 28.703 19.075 19.783 8.576 8.920

Tarım 5.566 5.757 3.003 3.079 2.574 2.678

Tarım dışı 22.074 22.946 16.072 16.704 6.001 6.242

İşsiz 3.127 3.251 1.909 1.858 1.218 1.393

İşgücüne dahil olmayanlar 27.908 27.901 8.028 7.987 19.881 19.914

(%)

İş gücüne katılma oranı 52,4 53,4 72,3 73,0 33,0 34,1

İstihdam oranı 27,1 48,0 65,7 66,8 28,9 29,5

İşsizlik oranı 10,2 10,2 9,1 8,6 12,4 13,5

Tarım dışı işsizlik oranı 12,2 12,2 10,4 9,9 16,7 18,0

15-64 yaş grubu

İş gücüne katılma oranı 57,5 58,6 78,0 78,8 36,8 38,2

İstihdam oranı 51,5 52,5 70,8 71,9 32,1 32,9

İşsizlik oranı 10,4 10,4 9,3 8,8 12,7 13,8

Tarım dışı işsizlik oranı 12,3 12,3 10,5 9,9 16,8 18,1

Genç nüfus (15-24 yaş)

İşsizlik oranı 19,4 20,6 17,4 17,2 22,9 26,8

Ne eğitimde ne istihdamda 
olanları oranı (1)

23,8 24,0 14,7 13,8 33,0 34,5

Tablodaki rakamlar yuvarlamadan dolayı toplam vermeyebilir.

(1) Çalışmayan ve eğitimde (örgün ve yaygın) olmayan gençlerin, toplam genç nüfüs içindeki oranıdır.

Kaynak: TÜİK

MEVSİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMAMIŞ TEMEL İŞGÜCÜ GÖSTERGELERİ,
HAZİRAN 2016 - HAZİRAN 2017
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HANDE PEHLİVAN

Modern yapıların hızlı, kaliteli ve güvenli bir şeklide yapılmasını 
sağlayan en önemli unsuru iskele ve kalıp sistemleri oluşturuyor. 
Bu alanda öncü firmaların bir araya gelerek oluşturduğu İskele 
Kalıp Sanayicileri Derneği (İKSD) Türkiye’de yaşanan iş kazaları-
nın sebeplerine dikkat çekti. İKSD Başkanı Kubilay Tüfekçi, in-
şaat sektörünün iş kazası sayısı ve kaza sonucu meydana gelen 
ölüm sayısı bakımından ilk sırada olduğunu söyledi.

Türkiye’de yaşanan ölümlü iş kazalarının yaklaşık yüzde 35’i yapı 
iş kolunda yaşanıyor. İnşaat sektöründe yaşanan iş kazalarının 
yüzde 40’ı ise yüksekte çalışma sırasında meydana geliyor. Bu 
kazaların nedeni ise çoğunlukla standart dışı iskele ve diğer ge-
çici inşaat ekipmanlarının kullanımı olarak öne çıkıyor. Ulusla-
rarası normlara uygun endüstriyel kalıp ve iskele sistemlerinin 
kullanımının yaygınlaşması, yaşanan iş kazalarının ciddi oranda 
azalmasını sağlayacak önemli bir unsur olarak görülüyor.

Türkiye’de yaşanan ölümlü iş kazası sayısının AB ortalamasının 
3 katı civarında olduğunun altını çizen Tüfekçi, projelerin hızlı bir 
şekilde sonuçlandırılması hedefinin de kazaların yaşanmasında 
önemli bir etken olduğuna işaret etti. Projelerin doğru sistem-
lerle hem hızlı, hem de güvenli bir şekilde yapılabilmesinin de 

mümkün olduğunu söyleyen Tüfekçi, teknolojik kalıp ve iskele 
sistemlerinin son derece güvenli çalışma koşulları sağladığı-
nı ve yapıların bu sistemlerle daha hızlı ve hassas bir şekilde 
tamamlandığını belirtti. Teknolojik kalıp ve iskele sistemlerinin 
yaygınlaşması için sağladığı faydaların doğru bir şekilde inşaat 
firmalarına aktarılmasının önemli olduğunu ifade eden Tüfekçi, 
ileri inşaat kalıp sistemleri, rüzgar/koruma kalkanları, mühendis-
lik analizi yapılmış olan kalıp ve kalıp altı iskele sistemlerinin, 
hem iş kazalarını en düşük seviyeye indireceğini hem de proje-
lerin istenen kalitede, hızlı ve ekonomik bir şekilde yapılmasını 
sağlayacağını söyledi.

İŞ KAZALARINA KARŞI ALINAN ÖNLEMLER

İnşaat sektöründe yaşanan iş kazalarının önlenebilmesi amacıy-
la çalışma iskeleleri için birtakım kurallar getirildi. TSE tarafından 
çalışma iskeleleri için Avrupa normları ile uyumlu standartlar 
oluşturuldu ve sertifikalandırma çalışması başlatıldı. Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 
ilgili birimleri tarafından yapılan mevzuat çalışmaları sonrasında 
2015 yılında alınan kararla inşaatlarda sertifikasız iskele kulla-
nımı Türkiye çapında yasaklandı. Emniyet ağları, kenar koruma 
sistemleri, kalıp altı iskeleler gibi geçici inşaat ekipmanları ile il-
gili sertifikalandırma süreçleri ise devam ediyor.

TÜRKIYE’DE YAŞANAN ÖLÜMLÜ IŞ KAZALARININ YAKLAŞIK YÜZDE 35’I YAPI IŞ KOLUNDA YAŞANIYOR. 
INŞAAT SEKTÖRÜNDE YAŞANANLARIN ISE YÜZDE 40’I YÜKSEKTE ÇALIŞMA SIRASINDA MEYDANA 
GELIYOR. IŞ KAZALARININ AZALTILMASI IÇIN DENETIMIN YAYGINLAŞTIRILMASI, CEZAI IŞLEMLERIN 
CAYDIRICI HALE GETIRILMESI, MESLEK IÇI EĞITIMIN ARTTIRILMASI GEREKIYOR.

İŞ KAZALARININ
YÜZDE 35’İ YAPI İŞ KOLUNDA

ILO: TÜRKİYE’DE İŞ KAZASI ORANLARI HALA YÜKSEK SEVİYELERDE

İş kazaları, ister gelişmiş isterse gelişmekte olsun, dünyanın bütün ülkelerinde büyük 
sosyo-ekonomik kayıplara neden oluyor. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) verilerine 
göre gelişmekte olan ülkelerde; iş kazaları ve meslek hastalıklarının maliyetleri gayri-
safi yurt içi hasılanın yüzde 4’ü kadar olabiliyor. Türkiye’de iş kazası oranları son 40 yıl 
içinde ciddi oranda düşüş göstermesine rağmen hala yüksek seviyelerde seyrediyor.  
ILO verilerine göre oranlar geçen yıllarda yüzde 1’in altına düştü, ancak 2014 yılında 
son iş kazası sıklığı yüzde 1,58 oldu. İş kazalarının yüzde 47,7’si üretim, imalat, işleme 
ve depolama faaliyetleri sırasında gerçekleşiyor. Yaklaşık on kazadan biri ise kazı, inşa-
at, tamirat ve yıkım çalışmaları sırasında meydana geliyor. Türkiye’de, ölümle sonuç-
lanan iş kazaları Avrupa ülkelerine kıyasla daha sık meydana geliyor. 2014 yılında, bin 
626 çalışan (bin 589 erkek-37 kadın) kazalar nedeniyle hayatını kaybetti. 2014’te kaza 
mortalite oranı yüzbinde 11,6 olarak gerçekleşirken, bu oran çoğu Avrupa ülkesinde 
yüzbinde 1 ila 6 arasında değişmektedir. Her ne kadar geçen yıllarda mortalite oranları 
20 yıl öncesine göre daha az olsa da, bu oranlarda anlamlı bir trend gözlenmiyor.

İŞ GÜVENLİĞİ
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MUSTAFA SEVEN

Küresel finansal sistem, ağırlıklı olarak ABD Merkez Bankası 
FED'in kararlarına odaklanmış durumdayken, küresel ve bölge-
sel jeopolitik riskler de artış eğiliminde.

FED'in kritik eylül toplantısı öncesi son haftaya 
girilirken Fischer'ın istifası geldi. Kişisel se-
beplerden dolayı istifa edildiği söylense 
de asıl soru bu istifa bir domino etkisi 
yaratır mı? Göreceğiz.

Orta vadede olası bir FED yöneti-
mi değişikliği olduğu takdirde, je-
opolitik risklerin de devam etmesi 
durumunda, altını yukarılarda gö-
rebiliriz. 

FED, eylül toplantısında faiz oranla-
rını değiştirmeyerek sabit bıraktı. An-
cak, beklentilerin aksine bir miktar şahin 
davranarak, aralık ayındaki faiz artışı beklen-
tisini daha da güçlendirdi. FED, bu yıl mart ve 
haziran aylarında 25'er baz puan olmak üzere 2 kere faiz artır-
mıştı. 

FED hala 2017 için bir, 2018 için ise üç faiz artışı öngörüyor.

Daha önemlisi, FED bilançoyu ekim ayında küçültmeye başla-
ma kararı aldı, ama bunu küçük adımlarla yapma kararı aldı. 

Ekim ayından itibaren 10 milyar dolarlık ufak azaltmalarda bulu-
nacak. Ama bu oranı da aşamalı olarak artıracak.

FED'in 4.5 trilyon dolarlık bilançosunu 10 yıllık bir sürede 2 
trilyon dolara düşürmesi durumunda küresel piyasalardan 

her ay düzenli olarak 20 milyar dolarlık çıkış olabileceği 
tahmin ediliyordu. 

FED'İN MESAJLARI BİRAZCIK ŞAHİN

Son dönemde, zayıf ABD verileri, jeopolitik ger-
ginlik vb. gelişmeler dolar endeksini son yılların 
en düşük seviyesi olan 91’e taşımıştı. 

Tüm bu gelişmeler, TL gibi gelişmekte olan ülke 
para birimlerini yıllık periyotta destekledi. 

Yurt içi tarafta özellikle 15 Temmuz darbe girişi-
mi sonrası ekonomi alanında alınan tedbirler hızla 

meyvesini vermeye devam ediyor. Alınan tedbirler 
sonrası büyüme rakamlarının yukarı yönde revize edilme-

si, nispeten düşen ya da yatay seyreden işsizlik oranı vb. makro 
gelişmeler TL’yi ayrıca destekliyor. 

Dolara karşı değer kazanan TL, FED'in son politika kararında 
parasal sıkılaşmaya sadık kalmasıyla geriledi.

Kurda ara ara yukarı yönde hareket yaşanma potansiyeli olsa da 
genelde 3,50 üzerinde çok fazla kalıcı olmadığı tahmin ediliyor.

Ekonomik risklere dair risklerin dengeli olduğunu yineleyen FED, 
enflasyonun yüzde 2 hedefine 2019'da ulaşacağını öngörüyor. 

FED, 2018 çekirdek enflasyon beklentisini yüzde 2'den yüzde 
1,9'a indirdi.

ABD Merkez Bankası, 2018 büyüme beklentisi yüzde 2.1'de tut-
tu, 2019 büyüme beklentisini yüzde 1.9'dan yüzde 2'ye çıkardı.

FED'in, eylül ayı toplantısı çerçevesinde beklenenden daha şa-
hin olan açıklaması dolar endeksini yükselten bir unsur oldu. 
Dolar, bizim gibi gelişmekte olan ülkelerin para birimleri karşı-
sında toparlanmaya başladı.

FED'İN BİLANÇOSUNU KÜÇÜLTMESİ

2008 sonbaharından bu yana FED'in bilançosu 0.9 trilyon dolar-
dan 4.5 trilyon dolara genişledi. Şimdi, FED bilançosunu yavaş 
yavaş kademeli olarak küçültmeyi hedefliyor. 

FED'in bilanço küçültmeyi az miktarlarda başlayacak olması, Tür-
kiye'nin de içinde yer aldığı önde gelen gelişmekte olan ülkeler, 
yılın kalan aylarını daha rahat geçirebilmelerine imkan verecek.

ABD"de işler pek yolunda gitmiyor. Büyüme yeterince iyi değil-
ken, enflasyon da her ne kadar yüzde 2'ye yaklaşsa da hedefi 
henüz yakalamış değil. Petrol fiyatlarındaki artış belki biraz daha 
enflasyonu yükseltebilir.

Büyümenin düşebileceği, enflasyonun da beklendiği gibi yük-
selmeyeceğinin beklendiği bir ortamda bir de Hazine’nin borç-
lanma sıkıntısı ortaya çıkıyorsa FED’in faiz artırma ve bilanço 
küçültme kararları da sorgulanabilir. 

Amerikan ekonomisindeki herhangi bir yavaşlama, 
FED'in bilanço daraltma sürecini durdurmasına ya da ter-
sine çevirmesine neden olabilir. Ama, FED’in, ekonomi-
nin aşırı ısınmaması için normalleşme politikasına devam 
etmesi gerektiğini savunanlar da var.

Başkan Trump'ın taahhütlerini yerine getirememesi de do-
ların küresel ortamda değer kaybetmesine neden oluyor.

FED Başkanı’nın görev süresi 3 Şubat 2018’de sona eri-
yor. Bir kez daha atanması mümkün kuşkusuz ama Baş-
kan Trump’ın böyle bir atamaya sıcak bakmadığı da bilini-
yor. Soğukluğun nedeni de Trump’ın, Yellen’in uyguladığı 
politikayı beğenmemesi. 

Yellen görevini devam etmek niyetinde ancak Beyaz Sa-
ray'ın şimdiden yeni adayları belirlemeye başladığına dair 
dedikodular kulislerde konuşulmaya başladı. 

ABD'deki bir başka sorun; büyümenin desteklendiği dö-
nemdeki parasal gevşemeden arta kalan, banka bilanço-

sunda 4.5 trilyon dolara ulaşmış olan, daha önce de değindiği-
miz parasal şişkinliğin bulunması. İstikrarsızlık yaratmaması için 
bu birikimin bir kısmının merkez bankasına geri çekilmesi, yani 
sterilizasyonu gerekiyor.

AVRUPA MERKEZ BANKASI

Avrupa Birliği"nde ise Draghi 
öncesindeki dönemde Avru-
pa Merkez Bankası ECB’nin  
kararlarında Alman yönetici-
leri daha etkiliydi. 

Bu yöneticiler, para politika-
sında sıkı duruştan yana bir 
tavrı benimsemişlerdi.  

Diğer merkez bankaları krizin 
getirdiği daralmaya karşı pa-
rasal genişlemeyle büyümeyi uyarmaya çalışırken, Avrupa Mer-
kez Bankası; tam tersini yapmayı, sıkı para politikasına sıkı sıkı 
sarılmayı tercih etmişti. 

Bunların sonucu, Avrupa Birliği'nin sert bir deflasyona sürük-
lenmesi oldu. 

Bu daralma, Draghi ve ekibinin iş başına gelmesi ile aşıldı. Dra-
ghi ile birlikte ECB de parasal genişlemeye kaydı ve para arzını 
genişletmeye başladı. Draghi’nin gayretiyle deflasyon riski orta-
dan kalktı, Avrupa ekonomisi görece yavaş da olsa bir büyüme 
rayına oturdu. Şimdi ECB'nin genişlemeci politikaya devam edip 
etmeyeceği gözlemlenecek.

KÜRESEL VE BÖLGESEL JEOPOLITIK RISKLER ARTARKEN, KÜRESEL FINANSAL SISTEM BELIRSIZLIĞINI 
KORUYOR. ABD MERKEZ BANKASI’NIN SON ALDIĞI KARARLAR, KÜRESEL LIKIDITENIN, BUNDAN 
BÖYLE ESKISI KADAR ÇOK RAHAT OLMAYACAĞINI GÖSTERIYOR. PARA KESESININ AĞZI KÜÇÜLÜYOR.

KÜRESEL PİYASALAR

KÜRESEL FİNANSAL  SİSTEM

BELİRSİZLİĞİ VE TÜRKİYE...

DR. SÖNMEZ: “KUR RİSKİ EKONOMİ GÜNDEMİNİN İLK SIRASINDA YER ALACAK”

TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Dr. Cahit Sönmez, FED'in bir yandan yıl sonuna bir faiz artırımı daha 
yapabileceği, diğer yandan da bilanço küçültme operasyonunu aylık miktarları artırarak sürdüre-
ceği bir döneme girildiğini vurguladı. FED’in büyük olasılıkla aralık ayında bir 25 baz puan daha 
faiz artırımı yapacağını ve federal fonlama oranını 1,25-1,50 aralığına çıkaracağına dikkat çeken 
Sönmez, “Bunun yanı sıra ekim ayında bilanço normalleşmesi sürecini de başlatacak. Her iki 
aksiyonda sıkılaştırma yönünde alınıyor. Dolayısıyla dolar bu süreçte değerlenecek. Tabi ılımlı 
bir şekilde... Böyle bir konjonktür kuşkusuz dış borçların çevrilmesinde bizi zorlayacak. Daha 
önce altını çizdiğimiz gibi özel kesimin 85 milyar dolar 1 yılda ödeyeceği borcu bulunuyor. Ya 
yeniden borçlanarak ödeyecek ya da TL'den dolara dönüşüm ile yaratacağı finansmanla gerçek-
leştirecek. Gerek dolar faizlerinin artması gerekse doların değerlenmesi her iki ödeme türünü 
de zorlayacaktır. Kısacası kur riski bu konjonktürde Türkiye ekonomisi gündeminin ilk sırasında 
yer alacak” diye konuştu.

DR.CAHİT SÖNMEZ
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Japonya Merkez Bankası ise para politikasını değiştirmedi. Ja-
ponya Merkez Bankası enson toplantısında parasal teşvikte de-
ğişikliğe gitmedi.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'ne (OECD) göre dünya 
büyümesi iyi gidiyor.

OECD, 2016 yılında yüzde 3,0 olan global büyümenin, 
2017'de yüzde 3,5, 2018 yılında yüzde 3,7 olmasını bek-
liyor.

KÜRESEL SİSTEM VE TÜRKİYE

Bu yıl, şubat–ağustos ayları arasında Türk Lirası yüzde 
8,49 değer kazandı. Bu oranla Türk Lirası, dolar karşısında 
üst üste 7 ay yükseliş kaydederek tarihinde bir ilke imza 
attı.

ABD ile Kuzey Kore arasında yaşanan gerilim ve ABD'de 
açıklanan verilerin beklentileri karşılamamasından negatif 
etkilenen dolar, yurt içinde de Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankasının (TCMB) sıkı para politikası sonucu TL karşısın-
da değer kaybetti.

Dolar endeksinde alt seviyelere gelinmesi, başta dolar/
TL olmak üzere gelişen ülke kurlarına ciddi manevra alanı 
sağladı.

Dolar/TL son dönemde; TCMB'nin sıkı duruşu, hükümetin 
reform kararlılığı ve pozitif hale gelmeye başlayan yabancı 
algısıyla diğer gelişen ülke kurlarına oranla belirgin bir po-
zitif ayrışma gösterdi.

Yani, genişlemeci para politikaları sürüyor ve bizim gibi 
gelişmekte olan ülkeler de bu likidite bolluğundan yarar-
lanmaya devam ediyor.

Kısa vadeli sermaye, tasarruf açığına sahip bir ülke olarak, 
döviz üzerindeki baskıyı hafifleterek, enflasyon ve cari açık 
üzerinde şimdilik olumlu etkide bulunuyor. Ancak, bunun 
yüksek faiz-düşük kur sarmalına girmemesine dikkat ede-
rek, bu döviz bolluğunun bitebileceğinden hareketle ge-
rekli yapısal önlemlerin de biran önce alınması lazım. 

Çünkü, FED'in son aldığı kararlar, küresel likiditenin, bundan 
böyle eskisi kadar çok rahat olmayacağını gösteriyor. En azın-
dan, bilanço daraltma süreci başladı. 

Para kesesinin ağzı küçülüyor.

İHRACAT DÜNYASI MOBİLDE! 

EKONOMİST BAYDAR: “BAZI FONLAR RİSKLİ 
PİYASALARDAN ÇEKİLME EĞİLİMİNE GİREBİLİR”

ABD FED’in beklendiği gibi faiz-
lerde değişikliğe gitmediğini be-
lirten 3. Göz Danışmanlık CEO’su 
ekonomist Hikmet Baydar, yılso-
nu faiz artırımı beklentisinin ise 
hala devam ettiğini vurguladı. 
Burada dikkat çeken konunun 
2017 ve 2019 yılları büyüme he-
definin yukarı çekilmesi olduğu-
nu dile getiren Baydar, beklen-
tinin yukarı çekilmesinin FED’in 
faiz artırımı konusunda da elini 
kuvvetlendirdiğini kaydetti. Eko-

nomik kriz olmadıkça da bilançonun küçültülmesine devam 
edileceğini dile getiren Baydar şu açıklamalarda bulundu:

“Bu konu bizim için oldukça önemlidir. Zira FED bilançoyu 
küçülttükçe, piyasalardan para çıkışı olacağından faizlerin 
yükselmesi yönünde baskı oluşacaktır. Bunun yanında bazı 
fonlar riskli piyasalardan çekilme eğilimine girebilir. Örneğin 
FED bilançosu 2 trilyon dolara düşerse piyasalardan da 20 
milyar dolar çıkacağı beklentisi bulunmaktadır. Bu piyasalar-
dan çıkma ihtimali olan para Türkiye’nin içerisinde olduğu 
fonlardan çıkarsa o zaman hem kur hem de faizler yükselir-
ken, borsalarda aşağı yönlü bir hareket söz konusu olacaktır. 
Burada hem faiz hem de kur yükselişine karşı hedge işlem-
lerine başvurulmalıdır. İstanbul Borsası’ndaki hareket global 
piyasalarla paralel olduğundan dışarıdaki gelişmelere paralel 
bir seyir izleme ihtimali yüksek. Çıkacak olan para borsalar 
için iyi sonuçlara yol açmayabilir.” 

HİKMET BAYDAR

KÜRESEL PİYASALAR
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BUKET GÜVEN

Dünya hem siyaseten hem de ekonomik olarak önemli bir dö-
nüşümden geçiyor. Donald Trump’ın ABD Başkanlık koltuğuna 
oturması, ABD-Rusya krizi, Kuzey Kore’nin hidrojen bombası 
denemesi, İngiltere’nin Brexit kararı ile AB’den ayrılması, İs-
panya’nın Katalanların bağımsızlık referandumuna karşı “aske-
ri müdahale” seçeneğini masaya getirmesi, Körfez’deki Katar 
gerilimi, Suriye’deki iç savaş, Barzani’nin referandum kararı ve 
insanlık dramının yaşandığı, yürekleri sızlatan görüntülerin yan-
sıdığı Arakan....

Bu büyük değişimden Türkiye ‘de payına düşeni aldı. Türkiye 
birçok ülke ile ikili ilişkilerini yeniden dizayn etmek zorunda 
kaldı. En büyük değişim de Türkiye-Almanya ilişkilerinde oldu. 
Mart 2016’da imzalanan mülteci anlaşmasının adeta öncülü-
ğünü yapan ve Ekim 2015-Mayıs 2016 döneminde Türkiye’yi 5 
kez ziyaret eden Merkel seçimlerin de etkisi ile Türkiye karşıtlığı 
rüzgarına kapıldı.

Almanya 24 Eylül’de Parlamento seçimleri için 
sandık başına gidecek. Seçim kampanyaları sıra-
sında ise Türkiye ilk gündem maddelerinden biri 
oldu. Merkel ve rakibi Sosyal Demokrat Parti Li-
deri Martin Schulz arasındaki ekran düellosunda 
en çok Türkiye konuşuldu. Türkiye’nin AB üyeli-
ğine hep mesafe ile yaklaşan ve “imtiyazlı üyelik” 
konusunu gündeme getiren Almanya’nın Başba-
kanı Angela Merkel, seçim kampanyası sırasında 
Türkiye karşıtlığını arttırarak “AB’deki meslektaş-
larımla konuşup üyelik müzakerelerinin sona er-
mesi için ortak bir pozisyona ulaşabilecek miyiz 
bakacağım” ifadelerini kullandı. Seçimleri kaza-
nan Merkel Türkiye’ye karşı ekonomik ambargo 
tehdidini de “Türkiye’ye daha sıkı ekonomik bas-
kı uygulanmalı” sözleri ile dile getirdi.

Şu ara bahar rüzgarlarının esmediği Almanya 
aslında Türkiye’nin en büyük ticaret ortağı. Eko-
nomi Bakanlığı’nın verilerine göre, 2016 yılında 

Türkiye dış ticarette ihracatının yüzde 9.8’si olan 14 milyar dolar 
değerindeki kısmı Almanya’ya yaptı. 

İhracatta ikinci sırada İngiltere, üçüncü sıradaysa Irak yer aldı. 
Almanya 21.5 milyar dolarla Çin’den sonra Türkiye’nin en fazla 
ithalat yaptığı ikinci ülke konumunda bulunuyor. Almanya tarafı-
na bakıldığında 2016 yılı verilerine göre Almanya’nın ihracatında 
Türkiye’nin payı yüzde 1.8, ithalatında ise yüzde 1.6 seviyesinde 
bulunuyor. Türkiye, Almanya’nın dış ticaretinde 13. sırada yer 
alıyor. Sonuç olarak 7.5 milyar dolarlık dış ticaret açığı ile Al-
manya’nın Türkiye için öneminin daha fazla olduğu görünüyor.

ALMAN TURIST TÜRKIYE’DEN VAZGEÇEMIYOR

Siyasi sorunlara rağmen Alman turistler Türkiye’den vazgeçe-
miyor ve Türkiye’ye en fazla turist Almanya’dan geliyor. Kültür 
ve Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre 2016 yılında Türkiye’ye 
gelen turist sayısı dokuz yılın en düşük seviyesi olan 25.4 milyo-
na düşmüş, Alman turist sayısında da bir önceki yıla göre yüzde 
30’a yakın kayıp yaşanmıştı. Ancak buna rağmen Almanya en 
fazla turist gönderen ilk üç ülke arasında yer almıştı.

DÜNYA SIYASETINDE KARTLAR YENIDEN KARILIYOR. BU BÜYÜK 
DEĞIŞIMDEN PAYINA DÜŞENI ALAN TÜRKIYE DE, BIRÇOK ÜLKE 
ILE ILIŞKILERINI YENIDEN DIZAYN EDIYOR. EN BÜYÜK DEĞIŞIM 

ISE ALMANYA TÜRKIYE ILIŞKILERINDE YAŞANDI…

YENİDEN KARILIYOR

DÜNYA SİYASETİNDE
KARTLAR

EKO POLİTİK



EKONOM 2017 | 21

TSK’nın envanterine giren Milli Piyade Tüfeği (MPT-76) nede-
niyle tüfek temininde büyük bir sorun yaşanmayacak. Asıl so-
runun tank tedarikinde olacağı değerlendiriliyor. Türk Kara Kuv-
vetleri’nde ana sistemlerden biri olan Alman Leopar tanklarının 
modernizasyonunu ASELSAN 
(Askeri Elektronik Sanayi) Al-
manlarla yapıyordu. Uzmanlar 
Almanya’nın bu kararı sonra-
sında “Modernizasyon desteği 
konusunda sıkıntılar yaşanabi-
lir” yorumunu yaptılar.

Öte yandan Türkiye Alman 
ThyssenKrupp Marine System 
(HDW) şirketi ile 6 denizaltı 
siparişi için 2,2 milyar euro 
sözleşme imzalamıştı. Sözko-
nusu denizaltıların teslimatında 
gecikme yaşanmıştı. Alman-
ya’nın gecikme nedeniyle 2 
milyon euro tazminat ödeyece-
ği belirtilmişti. Bu anlaşmanın 
Almanya’nın son kararı sonra-
sında rafa kaldırılması halinde 
ise Alman şirket önemli miktarda tazminat ödemek durumunda 
kalacak.

YÜCEL VE STEUDTNER DA KRIZIN DİĞER ADI

Türkiye ile Almanya arasında son dönemde yaşanan krizler ara-
sında Alman Vatandaşı gazeteci Deniz Yücel ve Alman insan 
hakları aktivisti Peter Steudtner ile birlikte beş aktivistin daha 
Büyükada’daki bir toplantı sırasında gözaltına alınıp tutuklanma-
sı da yer aldı. 

AVRUPA’NIN TÜRKIYE 
KONUSUNDA KAFASI KARIŞIK

Almanya’dan seçimin de etkisi ile 
bu denli Türkiye karşıtı mesajlar ge-
lirken Avrupa’nın kafası ise Türkiye 
konusunda oldukça karışık durum-
da. Fransa Cumhurbaşkanı Emma-
nuel Macron, Türkiye’nin AB’den 
uzaklaştığını vurgulayan ama ilişki-
lerin kesilmesine de karşı olduğunu 
dile getirerek “Türkiye, karşı karşıya 
olduğumuz pek çok krizde önemli 
bir partner” dedi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris John-
son, Türkiye’nin çok zor bir süreçten 
geçtiğinin gözardı edilmemesi ve 

AB’den uzaklaştırılmaması ge-
rektiğini belirterek, “Türkiye çok 
büyük ve hepimiz için stratejik 
olarak çok önemli bir ülke” açık-
lamasını yaptı. Macaristan Dışiş-
leri ve Dış Ticaret Bakanı Peter 
Szijjarto da “Türkiye ekonomisi 
çok hızlı bir şekilde güçleniyor. 
Türkiye’nin dünyanın en büyük 
10 ekonomisinden biri olma yö-
nünde büyük bir iradesi var” diye 
konuştu.

Türkiye-AB arasındaki sığınmacı 
mutabakatının hala çok olumlu 
sonuçlar vermeye devam ettiğini 
vurgulayan Szijjarto, “Türkiye ile 

stratejik bir ortaklık oluşturmak AB’nin temel çıkarları arasında 
yer alıyor” yorumunu yaptı.

İKINCİ KEZ ASKIYA ALIN-
MASI ÖNERİSİ

Avrupa Parlamentosu (AP) 
Temmuz ayında aldığı kararla 
Ankara ile üyelik müzakerele-
rinin askıya alınması çağrısını 
yapmıştı. AP Eylül’de Stras-
bourg’da bir kez daha Türki-
ye-AB ilişkilerini tartıştı. AP 
Genel Kurulunda ‘AB ve Türkiye 
İlişkisi’ konulu oturumda siyasi 
gruplar adına yapılan konuş-
malarda Ankara ile katılım mü-
zakerelerinin askıya alınması 
konusunda mesaj verildi.

AB MALİ YARDIMDA 
KESINTIYE GİTMEYİ 
PLANLIYOR

AB üyelik müzakerelerini sürdüren ülkelere ‘Katılım Öncesi 
Mali Yardım’ çerçevesinde yardımda bulunuyor. Bu çerçevede 
Türkiye’ye de 2014-2020 yılları arasında yaklaşık 4 milyar 450 
milyon euro yardımda bulunmayı öngörmüştü. Ancak ilişkiler-
deki krizler sonrasında Almanya’nın öncülüğünde bu kaynaktan 
kesinti yapılması gündeme getirildi. AB diplomatik kaynakları, 
Ekim ayında yapılacak toplantı sonrasında bu kaynakta birkaç 
yüz milyon euroluk kesinti yapılmasını beklediklerini ifade etti. 
Nihai rakamın, AB Komisyonu’nun yapacağı değerlendirmelerin 
ardından netleşmesi bekleniyor.

ALMANYA DOĞRUDAN YATIRIMLARDA 6. SIRADA

Resmi verilere göre, 2002-2017 yılları toplamında Almanya Tür-
kiye’de en fazla doğrudan yatırım yapan 6. ülke konumunda bu-
lunuyor. Almanya’nın payı bu dönemde 8.97 milyar dolar oldu. 
Aynı dönemde en fazla doğrudan yatırımı 22.1 milyar dolarla 
Hollanda yaptı. ABD ikinci, Avusturya üçüncü, İngiltere dördün-
cü ve Lüksemburg beşinci sırada 
yer aldı. Öte yandan Türkiye’de 6 
bin 800 civarında Alman sermayeli 
şirket bulunuyor.

ÜSTÜ KAPALI EKONOMİK 
AMBORGO MU?

Bu süreçte siyaseten gerilen or-
tam ekonomi alanını da doğrudan 
etkiledi. AB ülkeleri ekonomiyi Tür-
kiye’ye karşı koz olarak kullanma-
ya başladı. Bir süredir Avrupa Bir-
liği-Türkiye arasında Gümrük Birliği 
anlaşmasının güncellenmesi için 
çalışmalar yapılıyordu. Ancak Al-
manya, anlaşmayı destekleme-
diklerini ve güncellenmesi için ge-

reken oyu vermeyeceğini açıkladı. Bu durum Türkiye ile iplerin 
iyice gerilmesine neden oldu. Kaynaklar ‘Almanya’nın Gümrük 
Birliği’ni güncellemeyeceğiz’ diye bir cümle kurmaya hakkı ve 
yetkisinin olmadığını ancak ‘Gümrük Birliği’nin güncellenmesini 
istemiyoruz’ şeklinde görüş beyan edebileceğinin altını çizdiler. 
Aynı kaynaklar Gümrük Birliği’nin sadece Almanya ile ikili anlaş-
ma olmadığını vurguladılar.

SAVUNMA ALANINDAKİ AMBORGOLAR CAN SIKICI

AB kurumsal olarak Türkiye’ye resmi olarak ambargo uygula-
yamıyor ancak ülkeler bireysel olarak ve özel sektör eliyle bazı 
kısıtlamalara gidiyor. Avusturya Parlamentosu silah ambargo-
su kararını geçtiğimiz sene kabul etmişti. Türkiye’nin terörle 
mücadelede elini büyük oranda güçlendiren İHA Bayraktar’ın 
motorunda Avusturya’nın Rotax Firması tarafından üretilen 912 
modeli kullanıyordu. Avusturya’dan ayrıca Glock marka tabanca 
ve Steyr marka keskin Nişancı tüfeği alınıyordu. Türk yetkililer 
ise bu boşlukların ikame edilmesinde sorun yaşanmayacağını 
açıklamıştı.

ALMANYA NATO MÜTTEFIKINE 
SILAH SATIŞINI DURDURDU

Ankara-Berlin hattında sular durul-
madan krizlere yeni bir kriz daha ek-
lendi. Almanya NATO’daki en önemli 
müttefiklerinden biri olan Türkiye’nin 
silah satın alma taleplerini durdurdu. 
Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, 
Türkiye’ye silah satışının bekletildiğini 
açıkladı. Buna karşılık Almanya Başba-
kanı Merkel Türkiye’ye topyekün silah 
ambargosuna karşı olduğunu söyledi.

Türkiye, iç ve dış güvenlikte görev 
yapan özel birliklerin kullandığı hafif 
makineli silahların önemli bir kısmını 
Almanya’dan temin ediyordu. Ancak 

ARAKANLILARA İLK YARDIM TÜRKİYE’DEN

Dış politikada önemli sorunlar ve meydan okumalarla 
mücadele eden Türkiye bir yandan da insani diploma-
siyi de gündeminden düşürmüyor. Bütün Dünya’nın 
gözleri ve kulaklarını kapatarak izlediği Arakan’daki 
Müslüman’ların durumuna da ilk ses çıkartan ve ilk yar-
dım ulaştıran ülke oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan da Arakanlı sığınmacı-
ların Bangladeş’te barındıkları kampları ziyaret etmek 
üzere Bangladeş’e giderek dünyanın dikkatini buraya 
çekmeye çalışmıştı. Türkiye TİKA aracılığıyla da hem 
Bangladeş’teki ihtiyaç sahibi Arakanlılara ve Arakan 
Maungdaw’da ihtiyaç sahibi 3 bin aileye çok zor şartlar 
altında 150 tonluk yardım ulaştırdı. 

TÜRKIYE-AB ÜLKELERI YILLIK ITHALAT RAKAMLARI (MILYAR DOLAR)
ÜLKELER 2012 2013 2014 2015 2016

FRANSA 8.589 8.079 8.122 7.597 7.364
HOLLANDA 3.660 3.363 3.517 2.914 3.000
İNGİLTERE 5.629 6.281 5.932 5.541 5.320
İTALYA 13.344 12.884 12.055 10.639 10.218
BELÇİKA 3.690 3.843 3.863 3.146 3.200
İSPANYA 6.023 6.417 6.075 5.588 5.679
ROMANYA 3.236 3.592 3.363 2.598 2.195
POLONYA 3.058 3.184 3.082 2.977 3.244
Kaynak: TÜİK

TÜRKIYE- AB ÜLKELERI IHRACAT RAKAMLARI (MILYAR DOLAR)
ÜLKELER 2012 2013 2014 2015 2016

FRANSA 6.198 6.376 6.464 5.845 6.022
HOLLANDA 3.244 3.538 3.458 3.154 3.589
İNGİLTERE 8.693 8.785 9.903 10.556 11.685
İTALYA 6.373 6.718 7.141 6.887 7.580
BELÇİKA 2.359 2.573 2.939 2.557 2.548
İSPANYA 3.717 4.334 4.749 4.742 4.988
ROMANYA 2.495 2.616 3.008 2.815 2.671
POLONYA 1.853 2.058 2.401 2.329 2.650
Kaynak: TÜİK

EKİM’DEKİ AB ZİRVESİ ÇOK ÖNEMLİ

Tüm bu gelişmeler yaşanırken, AB Liderler 
Zirvesi 19-20 Ekim’de Brüksel’de toplanacak. 
Bu Zirvede Türkiye’nin üyelik müzakereleri 
önemli gündem maddesi olacak. AB-Türkiye 
arasında, 2005’te başlayan katılım müzake-
relerinde şu ana kadar 35 başlığın 16’sı açıldı 
ve yalnızca bir tanesi geçici olarak kapatıldı. 
En son Haziran 2016’da 33’üncü fasıl olan 
Mali ve Bütçesel Hükümler açılmıştı. Avrupa 
Parlamentosu, AB Konseyi’ne müzakerelerin 
durdurulması çağrısı yapmıştı. Müzakerelerin 
durdurulması yönündeki bir kararın tüm üye-
ler tarafından oybirliğiyle alınması gerekiyor.

TÜRKIYE- ALMANYA DIŞ TICARET RAKAMLARI

YILLAR İHRACAT 
(MİLYAR DOLAR)

İTHALAT 
(MİLYAR DOLAR)

2012 13.124 21.400
2013 13.702 24.182
2014 15.147 22.369
2015 13.417 21.352
2016 13.998 21.474

Kaynak: TÜİK

EKOPOLİTİK
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NAKİ BAKIR

Türkiye ekonomisi bu yılın ikinci çeyreğinde, geçen yılın aynı 
çeyreğine göre yüzde 5,1 oranında bir büyüme performansı 
gösterdi. İkinci çeyrekteki büyüme, yüzde 5,3 olan piyasa bek-
lentisinin bir miktar altında kalmakla birlikte, bununla hemen 
hemen uyumlu ve olumlu bir performans göstergesi olarak 
Türkiye ekonomisinin büyüme eğiliminin devam ettiğini ortaya 
koydu. 

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre üre-
tim yöntemiyle gayrisafi yurtiçi hasıla tahmini, 2017 yılının ikinci 
çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre cari fiyatlarla yüzde 

16,3 artarak 734 milyar 211 milyon TL oldu. Zincirleme hacim 
endeksi ile yapılan hesaplamada ikinci çeyreğin büyüme oranı 
yüzde 5,1 olarak hesaplandı. Dolar cinsinden bakıldığında ise 
ikinci çeyrekte GSYH yüzde 5,9’luk bir küçülmeyle 204 milyar 
809 milyon dolar olarak gerçekleşti. 

İNŞAATTA HIZLI BÜYÜME SÜRÜYOR

Veriler, son yıllarda ekonominin “lokomotifi” olarak nitelendiri-
len inşaat sektöründeki hızlı büyümenin, bu yılın ikinci çeyreğin-
de de devam ettiğini gösterdi. 

Gayrisafi yurtiçi hasılayı oluşturan faaliyetler incelendiğinde, 
2017 yılının ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre 

zincirlenmiş hacim değeri ola-
rak; tarım sektörü yüzde 4,7, 
sanayi sektörü yüzde 6,3, in-
şaat sektörü yüzde  6,8, tica-
ret, ulaştırma, konaklama ve 
yiyecek hizmeti faaliyetlerinin 
toplamından oluşan hizmetler 
sektörünün katma değeri de 
yüzde  5,7 oranında büyüme 
kaydetti. 

Takvim etkisinden arındırılmış 
GSYH zincirlenmiş hacim en-
deksi, yılın ikinci çeyreğinde 
geçen yılın aynı çeyreğine 
göre yüzde  6,5 artış gösterdi. 
Mevsim ve takvim etkilerinden 
arındırılmış GSYH zincirlenmiş 
hacim endeksi, bir önceki çey-
reğe göre yüzde 2,1 arttı.

YILLIK BÜYÜMEDE

MAKRO ANALİZ  

2017 YILININ ILK ÇEYREĞINE ILIŞKIN BÜYÜME ORANI YÜZDE 
5,2’YE REVIZE EDILIRKEN, 2. ÇEYREK BÜYÜME ORANI DA 
YÜZDE 5,1 OLARAK AÇIKLANDI.

EN BÜYÜK KATKI İHRACAT VE YATIRIMDAN

Harcamalar yöntemiyle büyümenin kaynaklarına 
bakıldığında; ikinci çeyrekte en büyük katkının 
ihracat büyümesi ve yatırımlardan geldiğini görü-
yoruz. 

Genelde büyümeye en fazla katkıyı yapan, yerleşik 
hane halklarının ve hane halkına hizmet eden kar 
amacı olmayan kuruluşların toplam nihai tüketim 
harcamaları, 2017 yılının ikinci çeyreğinde geçen 
yılın aynı çeyreğine göre zincirleme hacim endek-
si olarak yüzde 3,2 arttı. 2016’nın son, 2017’nin 
ilk çeyreklerinde sırasıyla yüzde 6,1 ve yüzde 9,7 
büyüyen devletin nihai tüketim harcamaları (hükü-
met harcamaları) ise yüzde 4,3 daraldı.

Buna karşılık, yatırımları ifade eden gayrisafi sabit 
sermaye oluşumunun yüzde 9,5 oranında arttığı 
dikkati çekti. Anılan dönemde mal ve hizmet ih-
racatı da yüzde 10,5 artarken, ithalattaki artış ise 
yüzde 2,3 düzeyinde kaldı.

Önceki dört çeyrekte katkısı görece düşük kalan 
yatırımların büyümeye katkısı artarken, yüzde 10,5 
artan mal ve hizmet ihracatında, turizm sektörün-
deki toparlanmanın da etkili olduğu görülüyor. 
Hane halkı harcamalarındaki büyümenin katkısı-
nın, bir önceki çeyreğe göre zayıflamış olmakla 

ÜZERİ GÖZÜKTÜ…
YÜZDE 5’İN

HARCAMALAR YÖNTEMIYLE GSYH BÜYÜME HIZLARI (%)
Hane halklarının 

nihai tüketim 
harcamaları

Devletin 
nihai tüketim 
harcamaları

Gayrisafi 
sabit sermaye 

oluşumu

Mal ve 
hizmet 
ihracatı

Mal ve 
hizmet 

ithalatı (eksi)

2015

I 6,2 -5,2 3,6 2,5 3,8

II 6,8 6,8 13,3 4,2 2,4

III 3,5 1 9,1 4,9 0,5

IV 5,4 11,4 10,5 5,4 0,4

2016

I 2,5 12,4 6,2 1,9 2,8

II 5,2 15 2,0 -1,7 7,1

III 0,5 5,8 0,3 -9,4 2,4

IV 6,3 6,1 1,2 2,5 2,9

2017
I 3,6 9,7 3,0 10,9 0,7

II 3,2 -4,3 9,5 10,5 2,3

Kaynak: TÜİK

BÜYÜME İYİ YA KİŞİ BAŞINA MİLLİ GELİR?

Türkiye ekonomisi büyüme görünümünü korurken, TL’deki de-
ğer kaybı dolayısıyla dolar bazında hesaplanan GSYH ve kişi 
başına milli gelir geriliyor. Milli gelir yılın ilk yarısında geçen 
yılın eş dönemine göre cari fiyatlarla yüzde 15,8 artışla 1 tril-
yon 383 milyar 749 milyon TL oldu. İlk yarıdaki ortalama 3,63 
TL’lik çevrim kuru ile dolar bazında cari fiyatlarla GSYH, 380 
milyar 743 milyon dolara geldi. Buna göre dolar bazında milli 
gelir ilk yarıda yüzde 6,9 küçüldü. Geçen yılın 
ilk altı ayında milli gelir 409 milyar 30 milyon 
dolar olmuştu. 

Zincirleme hacim endeksiyle yapılan indirge-
mede yılın ilk yarısında yüzde 5 dolayında bü-
yümüş olan ekonomi ikinci yarıda da aynı per-
formansı gösterir, yani cari fiyatlarla TL bazında 
yüzde 15-16 dolayında büyürse yılın tamamın-
da cari milli gelir 3 trilyon 20 milyar TL dolayın-
da oluşacak. 

Şu an 3,43 TL dolayındaki cari dolar kurunun 
hep bu düzeyde kalacağı ve yılın ikinci yarısı 
ortalamasında da bu düzeyde oluşacağı varsa-
yılsa bile yılın tümündeki ortalama kur 3,53 TL 

dolayında gerçekleşecek. Bu durumda cari fiyatlarla 3 trilyon TL 
dolayındaki milli gelirin dolar cinsinden karşılığı 855-856 milyar 
dolar edecek. Böylece, 2016 yılında 862,7 milyar dolar olan milli 
gelir, 2017’de yüzde 1’e yakın küçülmüş olacak. 

2016’da 79 milyon 278 bin kişi olan yıl ortası nüfusa göre kişi 
başına 10 bin 883 dolar olan milli gelir de 2017 yılında yüzde 
1,35’lik nüfus artışı ve 856 milyar dolarlık milli gelir tahminine 
göre yüzde 2 dolayında küçülerek 10 bin 648 dolara inecek.

YILLIK BÜYÜME KAÇ OLABILIR?
 GSYH (Alıcı fiyatlarıyla) %

 2015 2016 2017

I. Çeyrek 3,6 4,8 5,2

II. Çeyrek 7,2 4,9 5,1

III. Çeyrek 5,8 -0,8 7,0*

IV. Çeyrek 7,5 4,2 4,9*

Yıllık 6,1 3,2 5,5*

(*): Tahmin (Konjonktürde beklenmedik kırılmalar olmazsa)

ZINCIRLEME HACIM ENDEKSI ILE IKTISADI FAALIYET 
KOLLARINA GÖRE GSYH’DE DEĞIŞIM (%)

  I II III IV Yıllık

Tarım, ormancılık ve 
balıkçılık

2015 7,3 10,6 15,8 -3,2 9,4

2016 -3,4 -3,4 -3,5 0,4 -2,6

2017 1,7 4,7    

Sanayi 

2015 0,9 5,5 3,9 9,5 5,1

2016 8,1 4,7 -1,8 5,9 4,2

2017 6,7 6,3    

 İnşaat 

2015 -2,2 9,3 3,7 8,1 4,9

2016 2,5 12,8 2,8 3,2 5,4

2017 6,0 6,8    

GHI- Hizmetler 

2015 6,8 8,0 4,8 6,9 6,6

2016 2,6 1,0 -6,3 3,7 0,2

2017 6,3 5,7    

Bilgi ve iletişim

2015 0,4 1,7 0,0 11,3 3,8

2016 4,7 7,2 3,0 8,2 5,9

2017 9,3 10,1    

Finans ve sigorta faaliyetleri 

2015 10,8 12,8 7,6 2,9 8,4

2016 9,4 13,3 0,8 12,2 8,8

2017 9,9 9,4    

Gayrimenkul faaliyetleri 

2015 3,5 2,1 2,1 1,8 2,4

2016 4,2 4,6 2,8 2,8 3,6

2017 1,7 1,7    

Mesleki, idari ve destek 
hizmet faal.

2015 14,4 10,3 16,6 19,5 15,4

2016 6,8 11,7 1,1 2,3 5,2

2017 7,1 5,5    

Kamu yönetimi, eğitim, 
insan sağlığı ve sosyal 
hizmet faaliyetleri

2015 -0,7 3,6 0,4 4,8 2,0

2016 5,9 6,2 5,7 3,9 5,4

2017 2,6 1,9    

Diğer hizmet faaliyetleri 

2015 -0,4 -0,2 -2,2 1,5 -0,3

2016 2,9 2,6 1,0 4,5 2,8

2017 3,3 5,2    

Sektörler toplamı

2015 3,2 6,3 5,6 7,1 5,6

2016 4,9 5,0 -1,1 4,2 3,1

2017 5,8 5,3    

Vergi-sübvansiyon

2015 6,3 14,0 7,4 10,5 9,6

2016 4,2 4,6 1,5 4,8 3,8

2017 0,7 3,0    

GSYH (alıcı fiyatlarıyla)

2015 3,6 7,2 5,8 7,5 6,1

2016 4,8 4,9 -0,8 4,2 3,2

2017 5,2 5,1

Kaynak: TÜİK
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birlikte büyüme oranının yüzde 3,2 ile yine de azımsanmayacak 
bir düzeyde gerçekleştiği dikkati çekiyor. 

KGF FONLARI VE TEŞVİKLERİN ETKİSİ…

İkinci çeyrekte genişleyici maliye politikaları, Kredi Ga-
ranti Fonu’nun (KGF) yatırımlara ve sektörlere pozitif 
etkisi, sektörel teşvik ve vergi indirimleri kapsamında 
artan canlılık ile iç talebin pozitif etkilenmesi; bunun ya-
nında başta Avrupa olmak üzere ihracat pazarlarındaki 
toparlanmanın dış talebi pozitif etkilemesi ile üretim ve 
ihracatta görülen artışlar, büyüme ivmesini yükselten 
faktörler oldu.  

3. ÇEYREKTE REKOR BÜYÜME OLABİLİR!

Geçen yılın aynı çeyreğinin baz etkisi dolayısıyla, Türkiye 
ekonomisinin görece güçlü büyüme görünümü 2017’nin 
3. çeyreğinde artarak devam edecek. 

Geçen yıl temmuz ayındaki darbe girişimi, başta sanayi 
üretimi ve tüketim eğilimi olmak üzere izleyen dönemde 
ekonomik aktiviteyi ciddi oranda baskılamış ve 3. çey-
rekte ekonomide daralmaya yol açmıştı. Revize verilerle 
2016’nın 3. çeyreğinde yüzde 0,8 daralan Türkiye ekono-
misinin, bunun baz etkisiyle bu yılın aynı çeyreğinde yük-
sek oranlı bir büyüme kaydetmesi bekleniyor. Ekonomiye 
ciddi darbe vuracak nitelikte sürpriz ulusal veya küresel 
siyasal ve ekonomik gelişmeler yaşanmazsa, Türkiye eko-
nomisinin bu yılın üçüncü çeyrekte yüzde 7’nin üzerinde 
bir büyüme performansı yakalaması mümkün gözüküyor. 

YÜZDE 5’İN ÜZERİ GÖRÜLEBİLİR

TÜİK’in “zincirlenmiş hacim endeksi” ile hesapladığı yeni 
GSYH serileri ile ileriye yönelik milli gelir gerçekleşmelerinin 
sürprize açık olması, tahmin yapmayı güçleştiriyor.  

Yılın son çeyreğinde, KGF ve sektörel teşviklerin etkisinin 
azalması ile birlikte büyümede momentumun biraz yavaşla-
ması beklenen bir gelişme. Ancak, son çeyrekte yavaşlama 
olsa bile yıllık bazda ekonomi otoritesi ile iç ve dış piyasalar 
açısından görece tatmin edici bir büyüme oranının yakala-
nacağı görülüyor. İlk iki çeyrekte kaydedilen ve üçüncü çey-
rek için beklenen performans dikkate alındığında, Türkiye 
ekonomisinin 2017 yılının tümünde yüzde 5 ve üzerinde bir 
büyüme performansı yakalayacağı söylenebilir.  

Uluslararası ekonomi kuruluşları Türkiye’ye ilişkin GSYH/
büyüme tahminlerinde yukarı yönlü revizyonlara şimdiden 

başlarken, hükümetin önceki Orta Vadeli Program’da (OVP) 
yüzde 4,4 olan 2017 yılı büyüme tahminini, yeni OVP’de yukarı 
yönlü revize edilende yüzde 5,5’e çıkarıldı. 

KIŞI BAŞINA MILLI GELIR
Yıl Ortası 

Nüfus
(Bin kişi)

Cari Fiyatlarla Kişi Başına Milli Gelir

Değer 
(TL)

Değer 
(%)

Değer 
($)

Değer 
(%)

2008 71.052 14.001 11,6 10.931 13,2

2009 72.039 13.870 -0,9 8.980 -17,8

2010 73.142 15.860 14,3 10.560 17,6

2011 74.224 18.788 18,5 11.205 6,1

2012 75.176 20.880 11,1 11.588 3,4

2013 76.148 23.766 13,8 12.480 7,7

2014 77.182 26.489 11,5 12.112 -2,9

2015 78.218 29.899 12,9 11.019 -9,0

2016 79.278 32.904 10,0 10.883 -1,2

2017T 80.348 37.589 14,2 10.648 -2,2

Not: İkinci yarıda TL dolara karşı değerlenirse dolar cinsi GSYH ve kişi başına 
düşen milli gelir bu senaryodakinin aksine büyüyecek, ancak $/TL kurunun aynı 
kalması ya da TL’de değer kaybının devam etmesi GSYH’yı ve kişi başına milli 
geliri dolar cinsinden daha da küçültecek.

GAYRI SAFI YURT IÇI HASILA SONUÇLARI
 

 
GSYH 
Milyon 

(TL)

GSYH 
Milyon 

($)

Zincirleme 
Hacim End. 
(2009=100)

Değ.  
(%)

2015

I. Ç. 497.687 202.703 133,7 3,6

II. Ç. 562.948 211.238 148,4 7,2

III. Ç. 631.512 225.103 163,2 5,8

IV. Ç. 646.500 222.835 166,3 7,5

2016

I. Ç. 563.891 191.396 140,1 4,8

II. Ç. 631.233 217.634 155,7 4,9

III. Ç. 666.176 225.232 161,7 -0,8

IV. Ç. 747.226 228.482 173,4 4,2

2017
I. Ç. 649.538 175.934 147,5 5,2

II. Ç. 734.211 204.809 163,6 5,1

Kaynak: TÜİK

MAKRO ANALİZ  
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BARIŞ ŞİMŞEK

Türkiye son 10 yılda 44 milyar dolarlık enerji ithalatı yaparken, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı özellikle yenilenebilir enerji 
alanında hayata geçirdiği projelerle Türkiye’ye “Enerji ithal eden 
değil, ihraç eden ülke” olma hedefi koydu. Özellikle rüzgar ve 
güneş enerjisi için geliştirilen Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları 
(YEKA) modeli ile teknoloji ve üretimin yerlileştirilmesi planla-
nırken, bir yandan da nükleer santral çalışmaları ve yerli kömür 
kaynaklarının enerjiye dönüştürülmesi için yeni modeller üzerin-
de duruluyor. Ayrıca TANAP, Türk Akımı, Yumurtalık-Ceyhan gibi 
doğalgaz ve petrol hatları ile de Türkiye’nin bölgede enerji geçiş 
noktası olması için çalışmalar sürdürülüyor.

Ardı ardına özellikle yenilenebilir enerji alanında açık-
lanan modeller ve yapılan ihalelere dünya devleri ta-
rafından gösterilen ilgi Türkiye’nin bu alanda izlediği 
yolun haklılığını da gösterirken, böylece ülkenin en 
büyük ithalat kalemini oluşturan ve dışa bağımlı kı-
lan enerji sorunsalı için de çıkış yolu bulunmuş oldu.

YEKA MİLAD OLDU

Bakanlığın başlattığı “Yerli Enerjide YEKA Hamle-
si” ile vatandaşı en yakından ilgilendiren konu olan 
enerji faturasının aşağı çekilmesi hedefi de yakalan-
mak istenirken, YEKA ile ayrıca şunlar hayata geçe-
cek:

YEKA projeleriyle doğayı koruyan, yerli ve yenilenebilir kaynak-
ların elektrik üretimindeki payı artırılacak. Bu alandaki ileri tek-
noloji uygulamaları ve tecrübelerin Türkiye’ye transfer edilmesi 
sağlanacak. Türkiye söz konusu teknolojileri küresel ölçekte ih-
raç eden ülke konumuna gelecek. Yeni teknolojiler Türkiye’nin 
üretim kapasitesine entegre edilecek ve yerli kadrolar bu alanda 
uzmanlaşacak. Yüzde 80 yerli personelin çalışacağı Ar-Ge mer-
kezleri kurulacak.

YEKA kapsamında Türkiye’de üretimi zorunlu tutulan rüzgar 
türbinlerinin endeksteki sıralaması 220, güneş panellerinin de 
439 oldu. YEKA kapsamında yerli üretimi gerçekleştirilecek olan 

bu ürünler, Türkiye’nin en büyük 10 ihracat kaleminin 
ortalamasının çok üzerinde içerdikleri teknoloji yoğun-
luğuyla teknoloji kapasitesini ileri seviyelere taşıyacak.

DIŞA BAĞIMLILIK AZALACAK

Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretimi-
nin toplam içindeki payı 2002’de yüzde 26,3’ken ge-
çen yıl itibarıyla yüzde 33,2’ye yükseldi. Aynı dönemde 
rüzgar enerjisinin payı yüzde 0,004’ten 5,7’ye, güneş 
enerjisinin payı sıfırdan yüzde 0,4’e çıktı. Yenilenebilir 
enerji santrallerinin üretim düzeylerinde yapılacak cid-
di artış ile dışa bağımlılıkta azalacak.

DEVLER TÜRKİYE PAZARI İÇİN YARIŞTI

Bu yılın başlarında ilk YEKA uygulamasını Konya Kara-
pınar’da hayata geçirmek için ihale düzenleyen Enerji Bakanlığı, 
güneşteki ilginin ardından ikinci ihaleyi de rüzgarda yaptı.

3 Ağustos’ta gerçekleşen, 8 rüzgar türbini üreticisinin katıldı-
ğı Rüzgar Enerjisi YEKA Projesi’ni Siemens- Türkerler-Kalyon 
Enerji ortaklığı kazanırken ihale kapsamında yılda 150 rüzgar 
türbini veya 400 MW üretim kapasitesine sahip rüzgar tribünü 
fabrikası kurulması hedeflendi. Projenin hayata geçmesi için 
1 milyar doların üzerinde bir yatırım tutarı da teminat altına 
alındı.

MİLLİ ENERJİ VE MADEN POLİTİKASI DÖNEMİ

Ayrıca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, geçtiği-
miz aylarda açıkladığı, “Milli Enerji ve Maden Politikası” ile ener-
jide yeni dönemin başlıklarını da ilan etti.

Yeni dönemin üçlü sacayağını “arz güvenliği, yerlileştirme ve 
öngörülebilir piyasa” olarak tanımlayan Albayrak, Türkiye’nin 
bölgesel özelliğine de dikkat çekti. TANAP, Türk Akımı, Yumur-
talık-Ceyhan gibi boru hatları ile enerji geçiş üssü olmayı hedef-
leyen Türkiye, halihazırda 8’i doğalgaz 2’si petrol olmak üzere 10 
hattı elinde bulunduruyor.

ENERJİDE ROTAYI

ENERJİ

TÜRKIYE ENERJI ITHALATINI BITIRECEK HAMLELERI ART ARDA 
HAYATA GEÇIRIYOR. ENERJI SEKTÖRÜNDE ROTAYI YENILENEBILIR 
ENERJIYE ÇEVIREN TÜRKIYE, YERLI ENERJIDE YEKA HAMLESIYLE 
TÜRKIYE’NIN ENERJI FATURASINI AŞAĞI ÇEKMEYE HAZIRLANIYOR.

TÜRKİYE 

YENİLENEBİLİRE ÇEVİRDİ
RÜZGAR ENERJİYİ HAREKETLENDİRECEK

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa 
Serdar Ataseven, rüzgar alanında son dönemde önemli bir ivme yaka-
landığına dikkat çekerek, “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde rüzgar-
da yaşanan gelişmeler, diğer yenilenebilir enerji kaynaklarını da hare-
ketlendirecek. Güneş ve diğer yenilenebilir kaynakların adını daha sık 
duymaya başlayacağız” dedi.

Son dönemde YEKA modeli başta olmak üzere projelerde 4 MW ve 
üzerindeki türbinler kullanılacağını düşündüklerini söyleyen Ataseven, 
“Teknoloji geliştikçe verim artıyor ve yenilenebilir enerjide maliyetler 
aşağıya iniyor. Böylece elektrik birim maliyeti düşüyor. Bunların tüketici-
ye yansıması bu santrallerin yaygınlaşmasına bağlı olarak önümüzdeki 
süreç içinde görülecek. Rüzgar, kaynağına para ödenmeyen bir enerji 
kaynağı olduğu için bu projelerin hayata geçmesi ile temiz enerji olan 
yenilenebilir enerjinin güzelliklerini tüketici de somut olarak görecek” 
diye konuştu.

Yenilenebilir Enerji Kanunu’nun sektörde çok şeyi değiştirdiğini belirten 
Ataseven, “YEKA ile rüzgarda yerlileşme süreci hız kazanacak. Sanayi 
hızla gelişeceği için ve YEKA’da Ar-Ge şartı da arandığı için yerli istih-
dam ciddi anlamda artacak. Ön lisans, inşaat izin süreçleri, lisanslama 
yaklaşık 3 yıllık bir süreç gerektiriyor. Bu üç yıllık süreçte sektöre can-
suyu sağlamak gerektiğini düşünüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Özellikle 2015’ten sonra inşa halindeki santrallerin azaldığına dikkat çe-
ken Ataseven, “Sektörü ve sektöre bağlı yan sanayiyi beslemek için can 
suyuna ihtiyacımız var. Bu cansuyunu ancak kapasite artışları ile sağla-
yabiliriz. Bunun yanında 2015 müracaatlarından geriye kalan 2 bin 290 
MW’lık kapasite yarışmalarının 2017 yılı içinde yapılması, ikinci YEKA 
projesi hazırlıklarına başlanması ve 2018 yılı içinde veya 2019 başında 
sonuçlandırılması, daha önce açıklanan ve Nisan 2018’e ertelenen 2 bin 
MW’lık kapasite müracaatlarının alınarak aynı yıl içinde sonuçlandırıl-
ması da sektörün bundan sonraki süreci için önem taşıyor” değerlen-
dirmesinde bulundu.

MUSTAFA SERDAR ATASEVEN
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ARZ GÜVENLİĞİNE TUZ GÖLÜ FORMÜLÜ

Sacayağının ikinci unsuru olan arz güvenliği konusunda do-
ğalgaz depolamada da önemli bir adım atıldı. Doğalgaz de-
polamada yüzde 20 hedefi koyulurken, Tuz Gölü gaz depola-
ma tesisinin bu yıl devreye girmesi ve kapasitesinin 1 milyar 
metreküpten 5.4 milyar metreküpe çıkarılması hedefleniyor.

Silivri’deki depolama tesisinin de kapasitesinin yıllık 4.6 mil-
yar metreküpe çıkarılmasıyla 2019’da Türkiye’nin depolama-
da bölgenin en büyük ülkelerinden birisi olması amaçlanıyor.

ELEKTRİKTE 30 MİLYAR LİRA YATIRIM

Yeni süreçte elektrik iletim ve dağıtımları için de 5 yıllık süreç-
te 30 milyar liralık bir yatırım yapılacak. Bu rakamın 18 milyar 
lirası dağıtımda özel sektör tarafından, 12 milyar lirası da Tür-
kiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) bünyesinde gerçekleştirilecek.

SONDAJDA HEDEF 6 MİLYON METRE

Maden Tetkik Arama Kurumu’na (MTA) yurt dışında arama 
yapabilme özelliği verilmesi ile de önemli bir adım hayata ge-
çirilirken, böylece, MTA-özel işbirliğiyle dünyanın madencilik 
noktasındaki kritik işbirlikleriyle bölgesel aramacılık noktasın-
da da bir süreç başlatıldı. 2002’de yılda 32 bin metre sondaj 
yapan bir MTA’dan sonra, bu rakamı 300 bin metrelere çı-
karıldı. Bu yıl 1 milyon metreye ulaşmayı hedefleyen Enerji 
Bakanlığı, 6 milyon hedefini yakalamak içinde çalışmalarını 
yoğunlaştırdı.

JEOFİZİK VE JEOKİMYA HARİTALARI YOLDA

Türkiye’nin jeofizik ve jeokimya haritalarının da hazırlanılması-
na başlandı. Türkiye haritasındaki tüm sondaj faaliyetleri “veri 
tabanı” denebilecek şekilde haritalandırılarak, herkese açık 
bir merkezde arşivlenmeye başlandı. Bu noktada Türkiye jeo-
fizik haritasının 2018’de tamamlanması planlanıyor. Jeokim-
ya haritası için de şimdiye kadar 50 binden fazla örnek alındı.

NÜKLEERE 3 TESİS

Türkiye nükleer santral işinde de çıtayı yükseltti. Halihazırda 
Ruslar ile yapımı ortak devam eden Akkuyu Nükleer Santra-
li’nin yanı sıra iki santralin daha yapılması da hedefleniyor. 
Bu santrallerin tamamlanması ile enerjideki ithalatın da mi-
nimum seviyeye çekilmesi için süreç tamamlanmış olacak.

Ayrıca kömür rezervlerinin de enerjiye dönüştürülmesi için 
yeni bir çalışma yapılıyor. Düşük kaliteli kömürden yüksek 
randıman elde edebilmek için proje geliştirme çalışmaları 
sürüyor.

ENERJİ

TÜRKİYE GÜNEŞTE AVRUPA ÜÇÜNCÜSÜ

Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü (GÜNDER) 
Yönetim Kurulu Başkanı Kutay Kaleli, Türkiye’nin güneş enerjisi 
alanında toplam bin 505 megavat kurulu gücü devreye aldığı be-
lirtirken, “Böylelikle Türkiye bu dönemde gerçekleşen kurulu güç 
artışında Almanya ve İngiltere’den sonra Avrupa’nın en büyük 
üçüncü pazarı oldu” ifadesi kullanıldı.

Türkiye’nin özellikle son iki yılda güneş enerjisinde yüksek bü-
yüme eğilimi yakaladığını belirten Kaleli, Türkiye’nin bu yılın so-
nunda güneş enerjisinde 2 bin megavata yakın bir kurulu güce 
ulaşacağını vurguladı.

Türkiye’nin, güneş enerjisinde sahip olduğu muazzam potansiyel 
ve yakaladığı yüksek büyüme rakamlarıyla bu alanda çok büyük 
bilgi birikimi ve nitelikli insan gücüne kavuşmuş durumda oldu-
ğuna dikkat çeken Kaleli, “Türkiye güneş enerjisi sektörü ülke-
mizin enerji bağımsızlığına ve arz güvenliğine önemli katkılarda 
bulunmaya başlamıştır. Hızla gelişmeye başlamış olan güneş 
enerjisi sanayimizdeki yerlilik oranları da Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Berat Albayrak’ın mimarı olduğu ve gerçekleştirilmesini 
büyük ölçekte desteklediği YEKA projeleri kapsamında yapılacak 
yatırımlar, yerli sanayicilerimizin kurmuş olduğu panel üretim 
fabrikaları ve yeni planlanan hücre üretim tesisleri ile daha da ar-
tacak. Bu gelişme birçok farklı alanda nitelikli yerli istihdam artışı 
ve Ar-Ge projelerini de beraberinde getirecek” şeklinde konuştu.

KUTAY KALELİ
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HANDE PEHLİVAN

Turizm sektörü yaralarını sarmaya hazırlanıyor. Türkiye’de 2016 
yılında yabancı turist sayısında ve turizm gelirlerinde yaşanan 
önemli düşüş, Rusya ile yaşanan gerginliğin aşılması, sektöre 
yönelik açıklanan destek ve paketlerin etkisiyle 2017 yılında 
yerini toparlanmaya bırakıyor. Sektör temsilcileri turizmdeki to-
parlanmanın 2018’de de sürmesini beklerken, iyimser tahminle 
sektörün 2019 yılında eski günlerini yakalaması öngörülüyor. 
Yeni pazarlarla değişen turist profiliyle toparlanan yabancı tu-
rist sayısının turizm gelirlerine aynı ölçüde yansımadığına dikkat 
çeken sektör temsilcileri, değişen pazarlarla birlikte harcama 
potansiyeli yüksek olan kültür ve kent turizmini tercih eden tu-
ristlere dönük çalışmalar yapılmasını istiyor. 2018 için fiyatların 
güncellenmesi gerektiğini belirten sektör temsilcileri, kredi ola-
nakları ve vergi kolaylıkları gibi birtakım çalışmaların yapılmasını 
talep ediyor. Sektör temsilcileri Türkiye’nin yaşanabilecek krizle-
re karşı turizm türlerini çeşitlendirmesi ve marka değerini yük-
seltmesi gerektiğinin altını çiziyor. Sektör temsilcilerinin çağrıla-
rını dikkate alan hükümet, yeni açıkladığı 2018-2020 Orta Vadeli 
Program’da, turizmde ülke ve tür çeşitliliğini artıracak şekilde 
dönüşümü sağlamak amacıyla turizm stratejisini yenilemeye 
hazırlanıyor.

TURİZME, RUS TURİST DOPİNGİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Emniyet Genel Müdürlüğü veri-
lerinden derlediği istatistiklere göre Türkiye’yi ziyaret eden ya-
bancı sayısı 2017 yılının ilk 8 ayında geçen yılın aynı dönemine 
kıyasla yüzde 26,4 artışla 21 milyon 983 bin 873 düzeyinde ger-
çekleşti. Buna karşın, turist sayısında yılın ilk 8 ayında yaşanan 
artış, 2015 yılının altında kaldı. 2015’in 8 ayında yabancı ziyaret-
çi sayısı 25 milyon 506 bin 223 kişi düzeyinde gerçekleşmişti. 
Ağustosta Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 46,35 artışla 4 milyon 658 bin 463 oldu.

Yılın ilk 8 ayında Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler 
sırasıyla yüzde 15,2 pay ile Rusya oldu. Rusya ile ilişkilerin nor-
malleşmesinin ardından Rusya’dan gelen ziyaretçi sayısı ilk 8 
ayda 3 milyon 333 bin 476’ya ulaştı. Rusya’yı yüzde 11,4 pay 
ile Almanya izledi. Gerilen siyasi ilişkiler nedeniyle Almanya’dan 
gelen ziyaretçi sayısındaki gerileme bu yıl da devam etti. 2015 
yılının ilk 8 ayında 3 milyon 750 bin olan Alman turist sayısı, 
2016 yılının ilk 8 ayında yüzde 28 azalışla 2 milyon 715 bin kişi-
ye gerilemişti. Bu yılın ilk 8 ayında ise gerileme devam ederek, 
Alman turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 aza-
lışla 2 milyon 500 bin düzeyinde gerçekleşti. Almanya pazarında 
seçimlerin ardından bir iyileşme beklense de ciddi artışlar öngö-
rülmüyor. Yılın ilk 8 ayında Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen 
ülkeler sıralamasında Almanya’yı yüzde 7,3 pay ile Gürcistan, 
yüzde 7,1 pay ile İran, yüzde 5,3 pay ile İngiltere izledi. Yılın ilk 
8 ayında 1 milyon 559 bin turist gönderen İran pazarı ise yük-
selişte olan pazarlar arasında yer aldı. Sektör temsilcileri, 2017 
yılında başta Almanya olmak üzere Orta Avrupa, Belçika, Hol-
landa, İskandinavya, Avusturya ve Fransa pazarlarında düşüşün 
devam ettiğini belirterek, Çin ve Kore pazarlarında ciddi yükse-
liş olduğunu, Hindistan, Endonezya, Malezya gibi ülkelerde de 
Türkiye’ye yönelik ciddi talep artışları görülmeye başlandığına 
dikkat çekti. Sektör temsilcileri 2018 yılında Çin, Rus ve Baltık 
pazarının yükseleceğine işaret etti.

TURİZM GELİRLERİ GERİLEDİ

2017 yılında turist sayısında yaşanan artış ivmesi, gelirlere aynı 
oranda yansımadı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) turizm ista-
tistiklerine göre, turizm gelirleri 2017 yılının 2’nci çeyreğinde to-
parlanmaya işaret etse de, 6 aylık veriler, geçen yılın ilk yarısının 
altında kaldı.

Turizm geliri nisan, mayıs ve haziran aylarından oluşan 2’nci 
çeyrekte ise geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 8,7 artarak 
5 milyar 413 milyon 48 bin dolar oldu. Cep telefonu, dolaşım 

ve marina hizmet harcamaları hariç turizm gelirinin yüzde 81,3’ü 
yabancı ziyaretçilerden, yüzde 18,7’si ise yurt dışında ikamet eden 
vatandaşlardan elde edildi.

ORTALAMA HARCAMA 43 DOLAR AZALDI

Turizm gelirleri 2017 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemi-
ne göre yüzde 2,9 gerileyerek 8 milyar 783 milyon dolar düze-
yinde gerçekleşti. Yılın ikinci çeyreğinde ziyaretçilerin ortalama 
harcaması geçen yılın aynı dönemine göre 43 dolar gerileyerek 
612 dolar düzeyinde kaldı. Ziyaretçilerin ortalama harcaması bir 
önceki çeyrekte ise 696 dolar olarak kaydedilmişti.

YURT İÇİ TURİZM GİDERLERİ YÜZDE 27,1 AZALDI

TÜİK verilerine göre Türkiye’de yaşayıp başka ülkeleri ziyaret 
eden vatandaşların harcamalarından oluşan turizm gideri, ge-
çen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 8,2 azalarak 1 milyar 386 
milyon 362 bin dolar oldu. Bu rakamın 1 milyar 125 milyon 951 
bin dolarını kişisel harcamalar, 260 milyon 411 bin dolarını ise 
paket tur harcamaları oluşturdu. Yılın ilk 6 ayında yurt içi turizm 
giderleri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,1 azalarak 
2 milyar 222 milyon dolar oldu.

7 AYLIK NET TURİZM GELİRİ 7.6 MİLYAR DOLAR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ödemeler dengesi 
verilerine göre hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden 
kaynaklanan net gelirler, Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına 
göre 652 milyon dolar artarak 2 milyar 278 milyon dolara yük-
seldi. Yılın ilk 7 ayında turizm gelirleri geçen yılın aynı dönemine 
göre yüzde 19,8 artarak 7 milyar 586 milyon dolar oldu. 2017-
2019 Orta Vadeli Program’da seyahat gelirleri 2017 yılı için 23.5 
milyar dolar olarak tahmin edildi.

Merkez Bankası ödemeler 
dengesi verilerine göre net tu-
rizm gelirleri 2016 yılı sonunda 
bir önceki yıla göre yüzde 34.3 
gerileyerek 21 milyar 248 mil-
yon dolardan 13 milyar 960 
milyon dolara geriledi. Turizm 
gelirlerinin 2017 yılı genelinde 
geçen yılın üzerinde gerçek-
leşeceğine dikkat çeken uz-
manlar, 2015 rakamlarının ise 
yakalanamayacağına dikkat 
çekiyor.

2018-2020 Orta Vadeli Program’da 2017 yılı 
turizm gelirlerinin 20 milyar dolar olması ön-
görüldü. Hükümet 2018, 2019 ve 2020 yıl-
ları için turizm gelirleri sırasıyla 23, 26 ve 29 
milyar dolar olarak tahmin edildi.

“KRİZ ÖNCESİ RAKAMLAR 2019’DA 
YAKALANABİLİR”

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) 
Genel Sekreteri Çetin Gürcün, 2018’de to-
parlanmanın devam edeceğini, 2015 ra-
kamlarının ise 2019’da yakalanabileceğini 
söyledi. Son dönemde ciddi oranda yetişmiş 
kalifiye eleman kaybının olduğunu belirten 
Gürcün, sektörde uzun vadede belli süreler-
de geri ödemesiz kredilere ihtiyaç olduğunu 
ifade etti. İstihdamı koruyabilmek adına ver-
gilerde de kolaylıklar yapılması gerektiğini 
dile getiren Gürcün, sektörün ekonomik sı-
kıntılarına çare olacak, istihdamı koruyacak 
tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı.

“AVRUPA İLE KRİZ AŞILMALI”

TÜRSAB Genel Sekreteri Gürcün, Türkiye’nin turizm modelinin 
deniz, güneş, kum ağırlıklı olduğunu, bu alanda en büyük paza-
rın da Avrupa ve Rusya olduğunu söyledi. Bu sebeple Avrupa 
ile yaşanan krizin mutlaka aşılması gerektiğini belirten Gürcün, 
Türkiye’nin alternatif turizm türlerine yönelik çalışmalarının da 
yaşanan süreçle birlikte yoğunlaştığını ifade etti. Uzak Asya ül-
kelerinden, Çin ve Kore pazarlarında bu süreçte ciddi yükseliş 
olduğunu söyleyen Gürcün, Hindistan, Endonezya, Malezya 
gibi ülkelerde de Türkiye’ye yönelik ciddi talep artışları görmeye 
başladıklarını kaydetti. Gürcün, bu pazarlardan gelen turistlerin 
ağırlıklı olarak kültür ve kent turizmi için Türkiye’yi tercih ettik-
lerini belirtti.

“ALTERNATİF TURİZM ÇEŞİTLENDİRİLMELİ”

Kültür turizmi ve kent turizmi için gelen turist profilinin daha 
yüksek harcama potansiyeline sahip olduğunu dile getiren Gür-
cün, “Onun yanında bizim dünyanın her tarafından pay aldığı-
mız sağlık turizmi kongre turizmi segmentlerimiz de var” dedi.

Deniz, güneş, kum turizminin de devam etmesi gerektiğini ifade 
eden Gürcün, Türkiye’nin 2023 hedefine yaklaşmak ve bu tür 
kriz dönemlerini daha az hasarla atlatabilmek için alternatif tu-
rizm türlerini çeşitlendirmesi gerektiğini vurguladı.

Seçimlerin ardından Almanya ve Avrupa pazarında da gelişme 
beklediklerini ifade eden Gürcün, “Almanya pazarı için Türkiye 
vazgeçilemez bir destinasyon. Türkiye aleyhine olan havanın dü-
zelmesiyle birlikte bu pazarlarda yavaş yavaş normale döneceği-
mi umuyorum” dedi.

TURIZM SEKTÖRÜNÜN TEMSILCILERI, TURIZMDE YAŞANAN 
KRIZLERIN ARDINDAN SAĞLANAN IYILEŞMEYE DIKKAT 
ÇEKSELER DE ESKI RAKAMLARIN ANCAK 2019’DA 
YAKALANABILECEĞINI ÖNGÖRÜYOR. 2017’DE AĞIRLIKLI 
PAZARLARIN DEĞIŞMESIYLE FARKLILAŞAN TURIST 
PROFILI, TURIST SAYISINDA SAĞLANAN ARTIŞI GELIRLERE 
YANSITMADI. HÜKÜMET GELIŞMELER IŞIĞINDA TURIZM 
STRATEJISINI YENILEMEYE HAZIRLANIYOR.

TURİZMDE “2019”
UMUDU

TURİZM

TÜROFED BAŞKANI AYIK: “2018’İN DAHA 
İYİ BİR YIL OLMASINI BEKLİYORUZ”

TÜROFED Başkanı Osman Ayık, turizm sektörün-
de 2015 ve 2016’da yaşanan kayıpların ardından 
bu yıl düşüşün durduğunu ifade etti. 2017’deki 
genel iyileşmeye rağmen Almanya, Orta Avru-
pa, Belçika, Hollanda, İskandinavya, Avusturya, 
Fransa pazarlarında düşüşün devam ettiğini be-
lirten Ayık, önümüzdeki yıl Türkiye’nin etrafında 
yaşanan sıkıntılar aşılırsa 2018’in 2017’den daha 
iyi bir yıl olmasını beklediklerini kaydetti.
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“2018’DE FİYATLAR GÖZDEN GEÇİRİLMELİ”

2017’yi son iki yıldır kaybedilen yabancı turistleri tekrar kazan-
ma yılı olarak gören sektör temsilcileri, başta konaklama sektörü 
olmak üzere fiyat artırımına gidilmediğine işaret etti. Bu fiyatlarla 
devam etmenin mümkün olmadığını dile getiren sektör temsil-
cileri, 2018’de fiyatların gözden geçirilmesi gerektiği görüşünde.

“MARKA DEĞERİ ARTIRILMALI”

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, 
Türkiye’nin harcama yapma kapasitesi daha yüksek turistler ta-
rafından tercih edilen bir ülke olması için, ülkenin marka değe-
rini belirli bir seviyenin üstüne çıkarmak gerektiğini ancak bu 
yöntemle alım gücü daha yüksek turist profilinin yakalanabile-
ceğini söyledi.

Ayık, kültürel değerler ve zenginlikler ürün haline getirilirse ül-
kenin genel anlamdaki marka değerinin yukarı çekileceğini, 
böylece harcama kapasitesi daha yüksek misafirlerin Türkiye’ye 
geleceğini kaydetti.

ÇİN VE JAPONYA’YA AĞIRLIK VERİLECEK

Ayık, turizm sektöründe Avrupa pazarlarında yaşanan sıkıntıların 
ardından, eski Doğu Bloğu pazarlarında ve Ortadoğu pazarında 
bir canlanma olduğunu, Çin ve Japonya’ya da 2018 ve sonrası 
için ağırlık verileceğini ifade etti.

Dünyada seyahat eden insanların harcama yapma ortalamaları-
na bakılınca, Türkiye’nin çok büyük bir sapması olmadığını kay-
deden Ayık, Türkiye’nin tatil amaçlı misafirlerin ağırlıkla tercih 
ettiği bir ülke olduğunu söyledi.

Ayık, kişi başına harcama kapasitelerinin düşmesinin bir nede-
ninin de kısa süreli konaklama olduğunu vurguladı. Dünyada bi-
reysel seyahat eden insan sayısındaki artışa dikkat çeken Ayık, 
“İnsanlar daha çok seyahat ediyor, ancak gittikleri destinasyon-
larda daha kısa süreli kalıyor. Kişi başına harcama kapasiteleri 
bundan dolayı da düşüyor” dedi.

“ALMAN PAZARI GÖZ ARDI EDİLEMEZ”

Almanya ve Avrupa pazarının turizmciler için klasiklerden oldu-
ğunu söyleyen Ayık, Almanya’da yapılan seçimlerin ardından 
Alman turist sayılarında artış beklediklerini belirtti. Avrupa paza-
rını Türkiye’nin göz ardı edemeyeceğinin altını çizen Ayık, “Pa-
zarı bizim tekrardan eski seviyesine getirmemiz lazım. Çünkü 
onun alternatifi olacak başka bir pazarı o seviyelere getirmek 
çok da kolay değil” dedi.

“2018 YILINDA ÇİN PAZARI ÖNE ÇIKACAK”

Türkiye Turist Rehberleri Birliği (TUREB) Başkanı Ahmet Zeki 
Apalı, 2018’in Çin’de “Türkiye Yılı” ilan edileceğini belirterek, 
önümüzdeki yıl Çinli turist sayısında büyük artış beklediklerini 
söyledi. Turların Çinli turistlere çok düşük fiyatlarla pazarlandığı-
na dikkat çeken Apalı, “Türkiye çok ucuz destinasyon” algısının 
değiştirilmesini ve bir an önce fiyatların toparlanması gerektiğini 
ifade etti.

Gelecek yıl Türkiye turizminin öne çıkan pazarları arasına Hindis-
tan ve Uzakdoğu ülkelerinin de gireceğini aktaran Apalı, İngiltere 
pazarında da bir miktar artış gözlemlediklerini kaydetti. ABD ve 
deniz aşırı ülkelerin pazarlarında ise gerileme beklendiğine dikkat 
çeken Apalı, gerilemenin sebebini deniz aşırı ülkelerin tatil plan-

lamalarını bir yıl önceden yapması 
olarak açıklarken, yerel kaynaklar-
dan aldıkları bilgilerin gerilemeyi 
teyit ettiğini vurguladı.

“RUS VE BALTIK PAZARI 
HAREKETLİ OLACAK”

Rusya ve Baltık pazarının bu yıl 
olduğu gibi 2018’de de hareketli 
olacağını söyleyen Apalı, bu iv-
menin İran ve Ortadoğu ülkeleri 
bazında da yaşanacağını belir-
terek “Bu artış sürecek” dedi. 
TUREB Başkanı Apalı, turist pro-
filinde değişim olduğuna dikkat 
çekerek, kültürel anlamda toplum 
standartlarının altında olan, gelir 
düzeyi düşük bir turist profilinin 
yoğun olduğu bilgisini verdi.

TURİZM

EY: “TURİZMİN 2017’DE BÜYÜMEYE KATKISI 26.1 MİLYAR DOLARA ULAŞACAK”

Uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi EY’nin “Turizm Sektörü Değerlendirmesi” raporu-
na göre turizm sektöründe 2016’da yaşanan yavaşlamanın ardından turizm gelirlerinin bu yıl 
bir önceki yıla göre yüzde 6,7 yükseliş göstermesi bekleniyor. Türkiye’nin turistler için sundu-
ğu uygun fiyatlar ve seçenek çeşitliliği ile son yıllarda en çok tercih edilen ülkeler arasında yer 
aldığının belirtildiği raporda; özellikle kültür ve sağlık turizminin uzun vadede kayda değer bir 
büyüme potansiyeli taşıdığı ifade ediliyor. Bununla birlikte İstanbul, Antalya ve İzmir gibi bü-
yük şehirlere yapılan yatırımların Türkiye’nin turizm sektörünü geliştirme hedefini desteklediği 
de vurgulanıyor. Rapora göre; turizm sektöründe 2016’da yaşanan yavaşlamanın ardından 
toparlanma devam ediyor, yerli ve yabancı turist sayısına ilişkin beklentiler yukarı yönlü revize 
ediliyor. Raporda, turizm sektörünün Türkiye’nin gayrisafi milli hasılasına doğrudan katkısının 
yüzde 4,1 ile 26.1 milyar dolara ulaşması yönünde bir beklenti de yer alıyor. Konaklama, yolcu 
transferi ekipmanları, restoran ve eğlence tesisleri gibi turizm varlıklarına sahip diğer sektörler 
tarafından gerçekleştirilen harcamaların dahil olduğu sermaye yatırımlarının ise yine bu yıl 
15.5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşeceği öngörülüyor. Raporda, teşviklerin turizmdeki 
toparlanmayı desteklediği kaydediliyor.

TUREB BAŞKANI APALI: “YILSONU İTİBARIYLA RUS TURİST 
SAYISI 4 MİLYONU YAKALAR”

Türkiye’yi ziyaret eden Rus turist sayısında yılın ilk 9 ayında büyük bir 
artış kaydedildiğini aktaran Apalı, son verilere göre 2017’de yaklaşık 3.3 
milyon Rus turistin Türkiye’ye geldiğini belirtti. Potansiyelinin pik yaptığı 
yıllarda Rusya pazarının 4 milyon rakamına ulaştığının altını çizen TUREB 
Başkanı Apalı, 2017 sonu itibarıyla Türkiye’de ağırlanan Rus turist sayısı-
nın 4 milyona ulaşabileceğini söyledi.

En yüksek noktaya ulaştığı dönemde Türkiye’ye gelen Alman turist sa-
yısının 5 milyon olduğunu belirten Apalı, ancak son dönemlerde Türki-
ye ile Almanya arasında yaşanan gerilimlerin etkisiyle turist miktarının 
azaldığını bildirerek, “Almanya’da yapılan seçimler sonrasında ne olur 
kestirmek mümkün değil ama ciddi bir artış beklemiyoruz” dedi.
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MEHMET ÇINAR

Turizmde bu yıl 10 milyon hedefinin konulduğu Antalya’da 11 
Eylül tarihi itibariyle 8 milyon barajı da aşıldı. Antalya ve Gazi-
paşa havalimanları aracılığıyla gelen toplam turist sayısı 11 Ey-
lül’de 8 milyon 133 bin 812’ye ulaştı.

Turizmde Rusya’da uygulanan charter yasağı ve AB ülkeleriyle 
yaşanan siyasi sorunlar nedeniyle 2014 ve 2015 yıllarında 12 
milyonlara kadar yükselen turist sayısı, 2016’da 6.5 milyon kişi-
ye kadar gerilemişti. 2016’nın son çeyreğinde Rusya’nın yasa-
ğı kaldırması üzerine Rus pazarında başlayan ciddi talep artışı 
2017 yılında rekor seviyelere yükseldi. Rusya’nın yanısıra diğer 
BDT ülkelerinde de ciddi talep gören Antalya, 11 Eylül 2017 
günü itibarıyla 8 milyon barajını da aşmayı başardı. 11 Eylül 
2017 günü itibariyle Antalya Havalimanı ve Gazipaşa Havalima-
nı aracılığıyla kente gelen turist sayısı toplamı 8 milyon 133 bin 
812 olarak açıklandı.

10 MİLYON HEDEFİ

Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve kentin turizm sektörü tem-
silcilerinin de 2017 yılı için hedef koyduğu “10 milyon turist” 

rakamına çok yaklaşıldı. Ağustos ayı sonu itibarıyla kentteki iki 
havalimanı aracılığıyla toplamda 7.5 milyon kişiyi geçen turizm 
rakamlarının 8 milyon barajını da aşması sektörü sevindirdi. 
Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği’nin verilerine göre, 1 
Ocak-11 Eylül tarihleri arasında Antalya Havalimanı’na 7 milyon 
556 bin 222 turist geldi. Gazipaşa Havalimanı Mülki İdare Amir-
liği’nin verilerine göre ise, Gazipaşa Havalimanı’na 1 Ocak-11 
Eylül tarihleri arasında gelen turist sayısı toplam 577 bin 590 
oldu.  Verilere göre Antalya’ya gelen turist sayısındaki artışın ise 
geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 66 olduğu kaydedildi.

RUSLAR İLK SIRADA

Kente gelen 8 milyonu aşkın turistin ise yaklaşık 3 milyon kişisini 
oluşturan Ruslar, yüzde 35 yakın oranla ilk sırada yer alıyor. Kötü 
geçen yıla göre de düşüşün devam ettiği Antalya’nın en büyük 
iki pazarından Almanya ise toplam turist sayısında 1 milyon ki-
şiyi aştı ancak geçen yıla göre 21 oranlarında bir düşüş seyredi-
yor. Geçen yıldan itibaren büyük bir yükseliş gösteren Ukrayna 
pazarı bu yıl Antalya turizminde en çok paya sahip üçüncü ülke 
olmayı sürdürüyor. İngiltere pazarı ise bu yıl ilk defa Ağustos 
sonu itibariyle artıya geçti.

YÜKSELEN ÜLKELER

Antalya turizminde bu yıl Rusya, 
Ukrayna ve İngiltere’nin dışında 
artış gösteren ülkeler en çok turist 
gönderen sıralamasıyla Kazakis-
tan, Beyaz Rusya, İsrail, Polonya, 
Romanya, İran, Slovakya, Çek 
Cumhuriyeti, Moldova, Litvanya, 
Fransa, Macaristan, KKTC ve İtal-
ya. Almanya dışındaki en çok tu-
rist gönderen ülkeler sıralamasına 
göre bu yıl düşüşün devam ettiği 
Avrupa ülkeleri Hollanda, Belçika, 
Danimarka, İsveç, İsviçre, Norveç, 
Avusturya, Finlandiya ve Slovenya 
şeklinde sıralanıyor.

TURIZMDE BU YIL 10 MILYON TURIST HEDEFI KOYAN ANTALYA, CHARTER YASAĞININ KALDIRMASININ 
ARDINDAN RUS PAZARINDA BAŞLAYAN CIDDI TALEP ARTIŞI ILE 2017’DE REKORA KOŞUYOR. EYLÜL AYI 
BAŞINDA 8 MILYON BARAJINI AŞAN ANTALYA, CIDDI FIYAT DÜŞÜŞLERININ SÜRMESI NEDENIYLE TURIST 
SAYISINDAKI BU ARTIŞA SEVINEMIYOR.

“FİYATLARI GÖZDEN GEÇİRMEK DURUMUNDAYIZ”

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Baş-
kanı Erkan Yağcı, TÜİK verilerine göre yılın ilk 6 ayında turizm 
gelirinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,92 azalarak 
8 milyar 782 milyon 801 bin dolar olarak gerçekleştiğine dik-
kati çekti.

Yağcı, “Turist sayısı artsa da gelirimiz artmadı. Biz turizmci-
ler olarak bu yılı, son 2 yıldır kaybettiğimiz ziyaretçileri tekrar 
kazanma yılı olarak gördük. O nedenle özellikle konaklama 
sektörü olarak çok fedakarlık gösterdik, fiyat artırımına git-
medik. Ancak bu fiyatlarla devam etmek mümkün değil. 
Önümüzdeki yıl fiyatları gözden geçirmek durumundayız” 
diye konuştu.düzeyine yükselmeyi hedefliyor.

YAKIN TAKİP

ANTALYA TURİZMDE 
YARALARINI SARIYOR

İZMİR’İN MERKEZİNDE,
TÜM ŞEHİR ONUN ETKİSİNDE!
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ÖZKAN  PEKÇALIŞKAN 

Turizm dünyada ve Türkiye’de popülaritesini gittikçe arttıran 
sektör olarak dikkat çekiyor. Bacasız sanayi olarak adlandırılan 
turizm sayesinde ülkeler tarihi, doğal, kültürel, mistik ve dini gü-
zelliklerini ön plana çıkartmayı başarıyor.

Yeni yerler gezmek, yeni ülkeler ve kültürler keşfedip yeni insan-
larla tanışma fikri her insanın kulağına hoş geliyor. Hatta gezmek 
için evini, arabasını satıp, işinden istifa edenleri bile görüyoruz. 

Bütün dünyada gezmek ve dolaşmak büyük bir trend halini aldı. 
İnsanoğlunun yaradılışından beri içinde var olan keşfetme isteği 
onu farklı bölgelere ve diyarlara itebiliyor. Tüm dünyada turizm 
moda olmuşken turizmin iyi yanları gibi kötü yanları da pek ala 
görülebiliyor.

5 bin yıldan fazla tarihi bir geçmişe sahip olan İzmir'in turizm 
potansiyeli de gittikçe artıyor. Özellikle Çeşme ve Urla bölgesin-
de aşırı bir yoğunlaşma talebi var. İzmir, İstanbul ve Ankara gibi 
şehirlerden göç alan şehir konumuna gelmeye başladı. İzmir’de 

başlatılan, devam eden ve bitme noktasına gelen 
projelerle İzmir’in çehresi önümüzdeki 5 yıl içeri-
sinde oldukça değişeceğe benziyor. İstanbul-İzmir 
arasını 3.5 saate indirecek olan otoyol projesi ile 
turizmciler ve gayrimenkul sektörünün temsilcileri 
çok fazla sayıda insanın İzmir'i tercih edeceğini dü-
şünüyor. 

240 LİRA HAMBURGER

Yaşanan ve yaşanacak olan gelişmelere farklı bir 
pencereden bakacak olursak eğer gelişen turizm 
ve buna bağlı olarak da potansiyeli her geçen gün 
artan gayrimenkul sektörünün ileride İzmir’e zara-
rı olabilir mi? Bunu şu anda kestirmek zor olabilir 
ancak dünyadaki örneklerine bakarak varsayım 
yapabiliriz. İspanya'nın dünyaca ünlü turistik şehri 
Barcelona’da yerel halk turizmden dert yanarak tur 
otobüslerinin lastiklerini patlattı. Yerel halk turizm 

nedeniyle kendi şehirlerinde yaşayamamaktan şikâyet ediyor. 
Çeşme-Alaçatı'da sosyetenin uğrak yeri olan beachte bir tek 
hamburgerin fiyatını duyanlar şaşkınlık yaşıyor. Yurt dışından 
getirilen zengin içeriği sebebiyle fiyatın tavan yaptığı işletme-
de, özel yapım hamburger 240 liraya satılıyor. Hatta şu günlerde 
Çeşme pahalı mı değil mi tartışmaları gündemi oldukça meşgul 
ediyor. 

URLA’DA YÜZDE 400 ARTIŞ

Emlak vergileri yönünden bakıldığında gayrimenkul sektörün-
de İzmir'de 1 milyondan fazla kişiyi yakından ilgilendiren emlak 
vergisi değer bedellerindeki yüksek artış oranları çok fazla tepki 
topladı. 2018 yılında geçerli olacak artışların kimi ilçelerde yüzde 
600'lere varması şimdiden olacakların sinyallerini veriyor. Özel-
likle kentteki turistik ve gelişen ilçelerdeki arsa ve arazilere ait 
metrekare birim değerlerindeki fahiş artışın, konut ve dükkân 
sahiplerini epey zorlayacağı vurgulandı. Buna göre İzmir'in göz-
de tatil beldelerinden Urla'da emlak vergi değerlerinin 24 kat 
artarak yüzde 400'lere ulaştığı öne sürüldü. 

ARSALARIN METREKARESİ 5 BİN LİRA

Yine İzmir’in revaçta turizm beldelerinden olan Çeşme'de yaz-
lık konut fiyatlarının son bir yılda yüzde 15-20 civarında arttığı 
biliniyor. Yabancılara mülk satışının başlaması sonrası ise konut 
fiyatlarındaki artış oranının yüzde 20-25 seviyelerine ulaştığı ifa-
de ediliyor. Çeşme'de yatırım için genellikle Alaçatı'da arsa fiyat-
larının son bir yılda yüzde 25-30 yükseldi ve arsaların metrekare 
fiyatları 4-5 bin lira seviyelerine ulaştı.

TURİSTLERDEN RAHATSIZLIK 
DUYULUYOR

İzmir’in gözde turizm beldelerinde 
hal ve gidişat böyle iken Avrupa'da 
büyük turist akımının yaşandığı 
kentlerde turistlerden duyulan ra-
hatsızlık artıyor. Fransa ve ABD'nin 
ardından dünyada en fazla turist 
çeken üçüncü ülke olan İspan-
ya'nın Barcelona, Palma, Bilbao, 
Valencia ve San Sebastian kentle-
rinde turistlere karşı protesto gös-
terileri düzenleniyor. Bazı Avrupa 
ülkeleri de yabancı ziyaretçilere kar-
şı yasaklar ve para cezaları getirme-
ye başladığını Avrupa’daki yazılı ve 
görsel medya organlarında okuyor 
ve görüyoruz.

Avrupa’nın önemli turizm ülkelerinde ve 
şehirlerinde yaşananlara kısaca bakacak 
olursak;

İSPANYA’DA

Barcelona'da duvarlardaki "Turistleri iste-
miyoruz", "Turistler evinize gidin" yazıları 
dikkat çekiyor.

Barcelona'da yeni otellere ruhsat verilmi-
yor.

YUNANİSTAN’DA

Yunanistan'ın Korfu adasında, yerel ör-
gütler, hükümetten, adayı "kirli bir cen-
nete" dönüştürmekle suçladıkları İngiliz 
turistlere karşı" önlem almaya çağırdı.

İTALYA’DA

Venedik'te kente alınacak turist sayısının 70 binle sınırlandırıl-
ması planlanıyor.

Kentte kamusal alanlarda piknik yapan ya da mayoyla dolaşan 
turistlere para cezası verilmesi kararı alındı.

Başkent Roma'da turist sayısının artması nedeniyle belediye 
gece sokaklarda alkollü içki tüketilmesini yasakladı.

HIRVATİSTAN’DA

Hırvaistan'ın Hvar adasında dışarıda alkol tüketenlere, mayoyla 
ya da üstsüz dolaşanlara 700 euro para cezası verilecek.

Bu örnekleri çoğaltmak mümkün. Burada turizmde ve gayri-
menkulde yeni yeni parlayan ve gelişen İzmir’in çıkarması ge-
reken dersler var. Turizm ve gayrimenkul sektörünün gelişmesi 
ile ileride İzmir’in hem demografik hem sosyo-kültürel hem de 
ekonomik yapısı da değişime uğrayacak. Burada kentin önü-
müzdeki 5-10 yılını kapsayacak olan stratejik planlarının iyi ya-
pılması gerekiyor. Bu seneki emlak vergilerinde yaşanan artışlar 
Urla’da yerel halkın tepkisini çekmeye başladı. İleride yaşanabi-
lecek olası sosyal patlamaların önüne geçilmeli. Planlamaların 
doğru yapılamaması ve Avrupa’daki turizm şehirlerinden ders 
çıkarılmaması halinde benzer senaryoları İzmir’de yaşamama-
mız için hiçbir neden yok. Turizmden istediği payı bir türlü ala-
madığını düşünen İzmirlilerin günün birinde turizmden ve tu-
ristlerden hayıflanıp hayıflanmayacağını ise yaşayıp göreceğiz. 

ARAŞTIRMA-İNCELEME

IZMIR’IN TURIZM POTANSIYELININ GIDEREK ARTMASI GAYRIMENKUL SEKTÖRÜNÜ 
DE TETIKLERKEN, URLA VE ÇEŞME GIBI GÖZDE TATIL MEKANLARINDAKI SOSYOLOJIK 
VE EKONOMIK DEĞIŞIMLERIN ILERIDE AVRUPA’DA OLDUĞU GIBI TURIZM VE TURIST 
KARŞITLIĞINA DÖNÜŞÜP DÖNÜŞMEYECEĞI BILINMIYOR.

İZMİR TURİZMİNE FARKLI BAKIŞ:

“İÇİ SENİ DIŞI BENİ YAKAR”
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ISTANBUL IHRACATÇI BIRLIKLERI GEMI VE YAT IHRACATÇILARI BIRLIĞI BAŞKANI 
BAŞARAN BAYRAK TÜRKIYE’NIN BÜYÜK IHRACAT POTANSIYELI BULUNAN GEMI 
VE YAT SEKTÖRÜNDE DÜNYA ILE REKABET EDEBILMESI IÇIN “MARKA” YARATMASI 
GEREKTIĞINI VURGULADI.

GEMİ VE YAT İHRACATINDA

POTANSİYELİMİZ FAZLA

SÖYLEŞİ

NEŞE UZUNKAYA 

İstanbul İhracatçı Birlikleri Gemi ve Yat ihracatçıları Birliği Baş-
kanı Başaran Bayrak, Türkiye'nin gemi ve yat sektörünün yüzde 
88'le yılın ilk 7 ayında ihracatını en çok artırma başarısı göste-
ren sektör olduğunu söyledi. Türkiye'nin gemi ve yat ihracatın-
daki potansiyelinin fazla olduğunu ifade eden Başaran Bayrak, 
"Gemi ve yat ihracatı konusunda birçok avantajlarımızın yanında 
dezavantajlarımız da var. Diğer ülkelerle rekabet edebilmemiz 
için özellikle yat konusunda mutlaka marka yaratmamız gerekir" 
dedi. 

Sektörün durumuna ilişkin tespit ve değerlendirmelerde bu-
lunan Birlik Başkanı Bayrak Ekonom Dergisi'nin sorularına şu 
yanıtları verdi: 

Türkiye'nin gemi ve yat ihracatına ilişkin veriler ne düzeydedir?

Türkiye'nin gemi ve yat ihracatı yılın ilk yedi ayı için 733.8 milyon 
dolar olarak gerçekleşmiş, geçen yılın aynı dönemine oranla 
yüzde 88 artış sağlamıştır. Bu oranla gemi ve yat sektörü tüm 
sektörler arasında ihracatını en çok artırma başarısı gösteren 
sektör olmuştur. Sadece temmuz ayı ihracatımız geçen yılın 
temmuz ayına oranı yüzde 300,2 artış sağlanmıştır. Yat ihraca-
tımızın toplam ihracatımız içerisindeki oranı yüzde 22 civarın-
dadır.

Gemi ve yat ihracatı konusunda, dünya ticaretinden aldığımız payı 
nasıl değerlendirirsiniz?

Gemi ve yat ihracat sektörümüz, 2008 yılında dünyada ilk 5 ihra-
catçı olma başarısını yakalamıştır. Ancak yaşanan global krizden 
en çok etkilenen sektörlerden biri olan sektörümüz maalesef bu 
pozisyonunu koruyamamıştır. Bugün ilk 15 ihracatçı ülkeden 
biri olan Türkiye'nin ihracatı, maalesef toplam pazarın ancak 
yüzde 0,6’lık kısmına tekabül etmektedir. Bu konudaki aslan pa-
yını Kore, Japonya, Çin gibi ülkeler almaktadır.

Gemi ve yat ihracatına ilişkin ülke olarak hedeflerimiz neler 
olmalıdır? 

Gemi ve yat ihracatında potansiyelimiz çok daha fazladır . Gerek 
üretim kapasitemiz, gerekse müşteri talebine göre üretebilme 
kabiliyetimiz ve kalitemiz değerlendirildiğinde, dünya pazarın-
dan yüzde 5 pay alabileceğimiz, yani yıllık 10 milyar dolarlık bir 
ihracat potansiyelimiz olduğu görünmektedir. Yat imalat ve ihra-
cat potansiyelimiz de buna paralel bir seyir gösteriyor. Özellikle 
siparişe göre üretimde ve kalitemizle birçok alıcı ülkelerin beğe-
nisini kazanmış bir üretici potansiyelimiz var.

Gemi ve yat ihracatını geliştirme konusunda Türkiye'nin öncelikle 
yapması gerekenler nelerdir? 

Gemi ve yat ihracatı konusunda birçok avantajlarımızın yanında 
dezavantajlarımız da var. Örneğin sermaye yetersizliği, marka 

yaratmada yeterince başarılı ola-
mamamız, ülkemiz coğrafyasının 
içinde bulunduğu siyasi karmaşa 
ve geçen yıl yaşamış olduğumuz 
hain darbe girişiminin ülkemizde 
yaşattığı olumsuzlukların ekono-
mik hayata etkileri bizleri olum-
suz etkilemiştir. Bizler her şeye 
rağmen gerek Avrupa ülkelerine 
olan yakınlığımız, gerekse Avrupa 
standartlarına yatkın olan kalite 
anlayışımız, zamanında teslim ve 
müşteri talebine göre üretim (tailor 
made) anlayışımızla avantajlıyız. 
Bu tablo bugünkü ihracatımızın 
çok üzerinde ihracat yapabilece-
ğimizi göstermektedir. Ancak bu-
rada rakip ülkelerin kendi sektör-
lerine vermiş oldukları desteklere 
benzer destekleri hayata geçirmek 
gerekir. Özellikle alıcıya yönelik uy-
gun finansal imkanlar yaratmamız 
lazım. Üreticimizin ucuz krediye 
kolay ulaşabilir olması gerekir.

Yat ihracatına ilişkin gelecek vaat 
edecek bölgelerimiz nereleridir? Bu 
bölgeler için neler yapılabilir? 

Yat ihracatında bugün İstanbul, 
Yalova ve Antalya gibi illerimiz öne 
çıkmışlardır. Bununla birlikte Koca-
eli, Trabzon, Muğla, İzmir, Mersin, 
Balıkesir gibi illerimizde ciddi üretim 
ve ihracat potansiyeli mevcuttur.

Yat ihracatı konusunda diğer ülkeler-
den farklılaşmak istiyorsak nasıl bir 
yol izlemeliyiz? 

Diğer ülkelerle rekabet edebilme-
miz için özellikle yat konusunda 
mutlaka marka yaratmamız gere-

kir. Bununla birlikte özgün tasarım ürünleri yaratarak seri üretim 
yapacak modeller geliştirmeliyiz. Mühendis ve tasarımcı kapa-
sitemiz buna müsait ancak yine de bu konuda dünya çapında 
isim yapmış ünlü tasarımcılarla işbirliği yapmalıyız. Güçlü marka 
yaratma ancak ülke markası ile birlikte olabilir. Bunun için çok 
güçlü bir Türkiye markası yaratmalıyız.

Teknolojik yeniliklere uyum sağlama ve çevresel konulara 
duyarlılık konularında sektöre önerileriniz olacak mı? 

Sektör olarak teknolojik yeniliklere çok açık bir sektörüz. 
Zaten uluslararası kurallar bizleri buna zorluyor. Gemi ve 
yat inşası ya da daha doğru bir deyimle denizcilik çok sıkı 
kurallarla denetlenmekte, uluslararası klasman kuruluşla-
rı her aşamada üretimi kontrol etmektedir. Bu nedenle 
uluslararası kuralları sıkı takip etmek zorunda olan üreti-
cilerimiz, yeşil gemi ve eko gemi konularını hayata geçir-
me konusunda çalışmalı, düşük emisyonlu gemi ve yat 
üretimine yönelmelidirler.

TÜRK YATÇILIĞININ GURURU SATORİ  

Türkiye'nin yat yapım merkezlerinden Bodrum'da üretilen 
yatlar Ege ve Akdeniz'in maviliklerinde boy gösteriyor. Bu 
teknelerden olan Satori, kuğu misali Akdeniz'in mavi su-
larında yelken açıp süzülüyor. Bodrum'da inşa edilen Sa-
tori'nin yapımı, geçen kış sezonunda Çavuşoğlu Tersane-

si'nde tamamlandı ve suya 
indirildi. Nisan ayı başında 
Bodrum Limanı'ndan de-
mir alan Satori, Ege Deni-
zi'ni ve Adriyatik'i kat edip 
Akdeniz'in batısına geçti. 
İspanya, Fransa ve en çok 
da İtalya sularında dola-
şan Satori, uğradığı tüm 
koylarda, marinalarda, Ak-
deniz'in turistik adaları ve 
sahillerinde büyük beğeni 
topluyor. 42 metre boyun-
da çift direkli, yelkenli bir 
Bodrum guleti olan Sato-
ri, Bodrum tersanelerinin 
başarı ve becerisinin ör-
neği olarak dikkat çekiyor.  
Avrupa'da yat sektörünün 
en çok dikkat çeken etkin-
liklerinden olan Barselona 
ve Cannes'daki boat show'larda da yer alarak tanıtımı yapılan 
Satori, katılımcı ve ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Aslen Danimarkalı olan ve İtalya'da turizmcilik yapan sahibi 
Claus Thotturp tarafından Bodrum'da inşa ettirilen Satori'nin 
ardından, yenilerinin de geleceği duyumları var. Malta bayrağı 
taşıyan Satori, yat turizmine vıp charter olarak verdiği hizmetin 
kalitesiyle de göz dolduruyor. Satori'nin yolcuları, Michelin Yıl-
dızlı İtalyan ve Fransız şeflerin sunumları eşliğinde, Akdeniz'in 
tüm güzelliklerinin tadını çıkarabiliyor.  Satori'nin mürettebatı-
nı ise Bodrum'daki yapım sürecinden beri görevlerini sürdüren 
Türk denizciler oluşturuyor. Türk yat sektörünün başarılı temsil-
cisi olarak göz dolduran Satori, hem Türk denizcileri, hem de 
tersanecileri gururlandırırken, yeni teknelerin yapımı için de 
özendirmiş oluyor. Kış öncesi bakımına da yine Bodrum tersa-
nelerinde girmesi planlanan Satori'nin ekibi ise ilk sezonu ba-
şarıyla tamamlarken, başlangıç noktaları ve teknenin doğduğu 
yer olan Bodrum sularına dönecekleri günün heyecanını şimdi-
den yaşıyorlar. Satori'yi yaz ayları boyunca Akdeniz'in en gözde 
turizm rotalarında gezdiren Bodrumlu denizciler, bir yandan da 
Ege Adaları'nda yapacakları yeni turlara hazırlanıyorlar. 

Türk tersanelerinde inşa edilen yatlar ihraç edildiğinde, çoğu kez 
mürettebat Türk denizcilerden oluşuyor. Seçkin Türk denizcilerin 
idaresindeki Türk yapımı yatlar, yabancı sularda Türkiye'nin birer 
temsilcisi olarak görülüyor.

BAŞARAN BAYRAK
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SANAYİ

HANDE PEHLİVAN

ANKARA Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi (ASO 1. 
OSB), toplam 40 bin kişiye sağladığı istihdam olanağıyla, ülke 
ekonomisine 2 milyar dolar ihracat olmak üzere yıllık 6 milyar 
dolar katkı sağlıyor. 270 fabrikanın faaliyet gösterdiği karma bir 
organize sanayi bölgesi olan ASO 1. OSB’nin Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili Mevlüt Açıkgöz, bölgenin mevcut altyapısının son 
teknolojiler ve en modern malzemeler kullanılarak yenilendiğini, 
her sanayi parseline doğalgaz ulaştırıldığını, enerji hatlarının ta-
mamının yer altından geçtiğini ifade etti.

Fiber optik kablolar ile bütün firmalar geniş bant, yüksek hızla 
internete bağlanma imkanına kavuşturulduğunu belirten Açık-
göz, bölge olarak eğitime de büyük önem verdiklerinin 
altını çizdi. Daha önce bölge müdürlüğü olarak kullanılan 
alanın üzerine ASO Teknik Koleji ve yurt binası inşa edildi-
ğini söyleyen Açıkgöz, ASO Teknik Koleji’nde 500 öğren-
cinin eğitim gördüğünü belirtti. Buradan mezun olacak 
öğrencilerin iş kaygısı olmadığını kaydeden Açıkgöz, sa-
nayicinin de hemen bulabileceği bir istihdam kaynağının 
oluşturulduğu bilgisini verdi. Açıkgöz’ün verdiği bilgilere 
göre ASO Teknik Koleji’nde okuyan tüm öğrencilere burs 
imkanı tanınıyor ve öğrenciler öğle yemeği ve servisler-
den ücretsiz faydalanıyor.

YAŞAM KOMPLEKSİ

ASO 1.OSB’nin, bir üretim merkezi olmanın ötesinde bir yaşam 
kompleksi haline geldiğinin altını çizen Açıkgöz, “Türkiye gene-
lindeki OSB’ler içinde ASO 1.OSB, kuruluş önceliği, alan büyük-
lüğü, oluşturduğu istihdam, katma değeri, ihracatı, kurumsal 
yapısı gibi birçok özelliğiyle hep ilk sıralarda oldu” dedi.

Fiber optik haberleşme altyapısı, EPDK dağıtım lisansı, ISO Kali-
te Yönetim Sistemi ile belgelendirilme, Halon Gazı Bankası kuru-
luşu özelliklerini ilk uygulayan OSB olduklarını belirten Açıkgöz, 
bölgede en büyük çevre laboratuvarının oluşturulduğunu ve en 
çevreci bölge birincilik ödülü aldıklarını söyledi. Açıkgöz, böl-
genin Avrupa standartlarının ötesinde bir sanayi bölgesi olması 
sebebiyle, ününü ülke sınırlarının ötesine taşıdığını ifade etti.

ANKARA SANAYI ODASI 1. ORGANIZE SANAYI BÖLGESI, ÜLKE EKONOMISINE SAĞLADIĞI 6 MILYAR 
DOLARLIK KATKI ILE GÖZ DOLDURUYOR. ISTIHDAM KONUSUNA VERDIĞI ÖNCELIK VE MODERN 
YAPISI ILE AVRUPA STANDARTLARININ ÖTESINDE BIR ÜRETIM MERKEZI OLAN 1. OSB, ASO TEKNIK 
KOLEJI ILE NITELIKLI ELEMAN IHTIYACINA ÇÖZÜM SAĞLIYOR. 

ÖZEL İSTİHDAM BÜROSU FAALİYETTE

ASO 1.OSB, İŞKUR’dan gerekli izinleri alarak açmış olduğu “Özel İs-
tihdam Bürosu” ofisi ile bölgede faaliyet gösteren firmaların nitelikli 
ve etkinliği sürdürülebilir insan kaynağını temin etmelerini ve bu kay-
nağı korumalarını sağlıyor. ASO 1. OSB Başkan Vekili Mevlüt Açık-
göz, istihdam ofisi ile Sincan’ın ilerlemesine önemli katkılarda bulu-
nulacağının altını çizdi. Açıkgöz, Ankara’nın Türkiye’deki en önemli 
üretim merkezlerinden biri olduğunu belirterek, “Bölge sanayicileri 
olarak bu potansiyeli daha üst seviyelere çıkarmak istiyoruz” dedi.

ASO 1. OSB’DEN EKONOMİYE
6 MİLYAR DOLARLIK  KATKI
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SADETTİN İNAN

ŞEKER-İŞ Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, Şeker Kurulu üye-
lerinin atanmamasından dolayı kurumun başıboş olduğunu 
belirterek, bu başıboşluktan dolayı nişasta bazlı şekerlerin üreti-
minin denetlenemediğini söyledi. Şeker Kurulu’nun kapatılarak 
bu kurulun görevlerinin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nda 
oluşturulacak yeni bir genel müdürlükle yapılmasının öngörül-
düğünü ifade eden Gök, ancak bu değişikliğin bir yıldan fazla 
süredir yapılamadığını kaydetti. İsa Gök, EKONOM’a şeker sek-
töründeki gelişmeleri ve sendika olarak nişasta bazlı şekerlere 
karşı verdikleri mücadeleleri anlattı. 

Nişasta bazlı şeker nedir?

Ülkemizde glukoz şurubu ve izoglukoz (fruktoz/mısır şurubu) 
olmak üzere iki ana gruptan oluşan nişasta bazlı şeker (NBŞ) 
mısırdan üretiliyor. Dünyada sadece mısırdan üretilen nişasta 
kökenli tüm şuruplara mısır şurubu, fruktoz içeren şuruplara ise 
HFCS (yüksek fruktozlu mısır şurubu) deniliyor. Mısırdan elde 
edilen nişasta bazlı şekerler; şekerlemelerden, şekerli ve unlu 
ürünlere, bisküvi ve geleneksel tatlılardan (baklava vs), don-
durma, helva, reçel ve marmelat, alkollü ve alkolsüz içeceklere 
kadar çok geniş bir yelpazede kullanılıyor. Burada altı çizilecek 
en önemli konu, NBŞ’lerin üretiminde çeşitli kimyasal katkı ve 
modifiye enzimlerin kullanılması. NBŞ, insan sağlığı açısından 
obeziteye bağlı kanser, karaciğerde yağlanma, trigliserit seviye-
sinin yükselmesi, astım ve daha birçok hastalığa neden olması 
itibarıyla de tıp çevrelerince tartışılıyor.

NBŞ kotalarının artırılmasının milli ekonomi üzerindeki etkilerinden 
bahseder misiniz?

Ekonomimize olumsuz yansımaları şüphesiz. Çünkü; her kota 
artırımı 10 binlerce pancar üreticisini işsiz bırakacak. Avrupa ül-
keleri NBŞ kotaları ortalaması yüzde 1-2 iken ülkemizde yüzde 
10 olarak belirlenen NBŞ kotasının her yıl yüzde 50 oranında 
artırılması pancar şekeri üretimi üzerinde 120 bin tonluk daral-
maya neden oluyor. Yaklaşık 300 milyon nüfuslu olan AB 15 
ülkelerine bakıldığında NBŞ üretimi 300 bin ton civarında iken, 
80 milyon nüfuslu Türkiye’de bu rakam 1 milyon tona ulaşıyor. 
Pancar şekerinin üretim kapasitesinde meydana gelecek düşüş 
neticesinde doğrudan istihdam ve nakliye sektörünün yaşadığı 
daralma ile tarımsal istihdamda yaklaşık 10 binlerce tarım işçisi 
işsiz kalacak, milli ekonomide yaklaşık 300 milyon liralık kayıp 
oluşacak. Diğer bir anlamda bu durum 210 bin dekar alanda 
pancar tarımı yapılamaması ve 300 bin ton besi hammaddesi 
olan küspenin ve kozmetik, ilaç, alkol gibi sektörlerde kullanılan 
50 bin ton melasın yok olması demek. 

Şeker sektörü mevsim koşulları itibarıyla kaba yem ihtiyacının 
zirveye çıktığı bir dönemde devreye girerek ülkemiz hayvancı-
lığının önemli bir eksiğini kapatıyor. Yüksek şeker potansiyeline 
sahip Türkiye’de şeker pancarı tarımı ve endüstrisinin korunma-
sı, desteklenmesi ve geliştirilmesi gerekliliğinden hareketle NBŞ 
kotasının AB normlarında tespit edilmesi gerekiyor. Ülke ihtiya-
cının üstünde belirlenen NBŞ kotalarının makul düzeye indiri-
lerek, pancar çiftçisinin ve şeker üreticilerinin zarar görmesinin 
engellenmesi gerekiyor. 

“DANIŞTAY’IN NBŞ KARARININ UYGULANMASINI 
İSTİYORUZ”

Ne pancar üreticisinin ne de şeker fabrikalarında çalışan işçile-
rin NBŞ ile imtihanı yıllar geçse de hiç bitmemektedir. Şeker-İş 
Sendikası’nın 2005 yılından bu yana NBŞ kotasının artırılması- 
nın iptaline yönelik Danıştay’a açtığı her davanın kazanılmasına 
rağmen NBŞ kotalarındaki oynak sistem Türkiye şeker sektörü-
nün altını iyiden iyiye oymaktadır. Ülkemizin gerçekte bir şeker 
ihtiyacı olup olmadığına bakılmaksızın ve NBŞ kota artışlarının 
mevcut ülke pancar şekeri stoklarına etkisi gözetilmeksizin, her 
yıl sürekli olarak artırıma gidilmesiyle başlayan süreç ne yazık ki 
geçtiğimiz aylarda Bosna Hersek üzerinden ithalatla iyice ayyu-
ka çıkmıştır. Danıştay’ın NBŞ kararının uygulanmasını istiyoruz.

Türkiye’nin yeterli miktarda pancar üretimi ve şeker stoğu var 
iken şeker açığı var diyerek NBŞ kotalarının yüzde 50 oranın-
da artırılmasını talep eden gözünü kar hırsı bürümüş bir takım 
çevreler yetkilileri yanlış yönlendirmek suretiyle Üretim Paketi 
Kanun Tasarısı’nda tüm glikoz şuruplarının kapsam dışına çıkar-
tılması için düzenleme yaptırmış, ancak tasarı uyarılarımızla rafa 
kaldırıldı. Tasarı rafa kalksa da dur durak bilmeyen NBŞ üreticile-
ri bu sefer Bosna Hersek üzerinden ithalat yoluyla iptal edilen ta-
sarıya bir nevi resmiyet kazandırmaya çalışmış, yasaları çiğnedi.

NBŞ kotaları bu yıl ilk kez artırılmadı. Bu durum şeker sektörünü 
nasıl etkiler?

Nişasta bazlı şekerlerin kotasının bu yıl artırılmamasının, sektör 
açısından olumlu sonuçları olacağını düşünüyoruz. Türkiye şe-
ker pancarı sektörü açısından iyi bir algı.

Ancak, görüş bildirme konusunda Şeker Kurumu’na atama ya-
pılmaması nedeniyle kurumun başıboş olması sebebiyle de içi 
boş olan bir kurum sebebiyle NBŞ üretiminde denetimsizlik ya-
şanıyor. NBŞ üretiminin ne kadar yapıldığı da bilinmiyor. Şeker 
Kurulu’na biran evvel atamaların yapılması, daha sonra da NBŞ 
ithalatının önüne geçilmesi ve şeker sektörü açısından ciddi teh-
dit oluşturacağı yönünde görüş bildirilerek, gereken tedbirlerin 
alınması için girişimde bulunmalı. 

Dünya ülkelerinde şeker politikaları nasıl işliyor?

Dünyanın gelişmiş ülkeleri dahil pancardan şeker üretimi yapan 
toplumlar, pancar şekeri endüstrisini geliştirme ve sürdürülebi-
lirliğini uzun vadeli sağlama yönünde üretim parametrelerini yö-
netiyor. Türkiye’deki şeker sektörünün geleceğini ülkemiz men-
faati doğrultusunda yönetebilmek için, dünyada bu sektörün 
nasıl bir yapıda olduğunu incelemek, dünya şeker politikalarını 
ve sektördeki piyasa yaklaşımlarını okuyabilmek gerekiyor.

Bugün pancar şekeri endüstrisinin pancar üreticileri koopera-
tiflerinin kontrolünde olduğu Amerika Birleşik Devletleri, şeker 
sektöründe yerli üretimin ve iç pazarın korunması amacıyla itha-

latı, tarife kotaları ile kontrol etmekte, iç fiyatları desteklemek ve 
üretimi kontrol etmek amacıyla müdahale alımları yapabilmek-
te, kredi ve borçlandırma sistemiyle sektör paydaşlarını des-
teklemekte, nihayetinde de devlet yapıcı ve yaptırıcı rolleriyle 
geçmişten bugüne şeker sektörünün sürdürülebilirliğini güçlen-
dirmeye devam ediyor.

Nitekim, ABD pancar şekeri sektöründe kamu fabrikalarının 
özelleştirilmesi sonucunda özel sektörün başarısızlığı tescille-
nerek, şeker fabrikalarının yönetiminin üreticilere devredilmesi, 
Avrupa’nın çarpıcı bir örneği olarak Polonya Hükümetinin şeker 
sektörünün özelleştirilmesinde ülkede ilk defa uygulanan bir 
model ortaya koyarak yasal bir düzenlemeyle fabrika hissele-
rinin pancar üreticileri ve fabrika çalışanlarına arz etmesi son 
derece önemli örneklerdir.

Nasıl bir model öneriyorsunuz?

Dünya ülkelerinde özelleştirme uygulamaları sonucu yaşanan 
tecrübe nihayetinde şeker fabrikalarının işleyiş yapısına en uy-
gun olan yöntemin üretici ve çalışanların bizzat hakim olduğu 
bir yönetim anlayışından geçtiği görülüyor. Sektörümüzü reka-
bet ve maliyet unsurları açısından daha sağlıklı bir yapı içerisin-
de yürütebilmek ve avantajlarımızı harekete geçirebilmek yerine 
10 milyon insanımız eliyle yaratılan 2.5-3 milyar dolarlık katma 
değerden ve istihdam gücünden vazgeçilmesinin sonucunda 
bunun neyle ikame edileceği sorusu cevapsız kalıyor. Elbette 
şeker fabrikaları bu haliyle de çok fazla mevcudiyetini sürdüre-
mez. Çözüm, işçinin, üreticinin ve devletin içinde olduğu yeni-
den yapılanmadan geçmektedir.

Pancar şekeri sektörü; ham maddeyi üreten geniş tarım nüfu-
su, istihdam ve katma değere doğrudan etkisi, yan ürünleri ile 
kimya, maya ve yem sanayi açısından katkısının vazgeçilemez 
olması ve küresel ısınmayı önlemede öne çıkan, günümüzün 
alternatif enerji kaynağı biyoetanol üretiminde kullanılan en 
verimli ürün olması yönleriyle, ülke için en önemli üretim alan-
larından birisi. Dünyada yönetim modellerinde sektörün tüm 

paydaşlarına karar alma sürecinde yer 
verilip uzlaşma içinde karar alınıyor. 
Şirketlerin bünyesinde ilgili sivil toplum 
kuruluşları, işçi temsilcisi, ticari birlik 
temsilcilerinin de yer aldığı, denetim 
kurulları bulunuyor. Bütçe, finans, plan-
lama gibi önemli konularda denetim ku-
rulunun onayı gerekiyor. 

Bu sayede ülkemiz 2023 hedeflerinde 
belirtilen; nüfusunu yeterli, kaliteli ve 
güvenilir gıda ile besleyen, tarım ürün-
lerinde net ihracatçı konumunu daha 
da geliştiren bu model rekabet gücünü 
artırmış bu hedeflere yaraşır modern bir 
Türk şeker sektörüne ulaştıracak.

ŞEKER-IŞ SENDIKASI GENEL BAŞKANI ISA GÖK, KURUL ÜYELERININ ATANMAMASI 
NEDENIYLE ŞEKER KURUMU’NDA BAŞIBOŞLUK YAŞANDIĞINI IFADE EDEREK, NIŞASTA 
BAZLI ŞEKER ÜRETIMININ DE BU NEDENLE DENETLENEMEDIĞINI SÖYLEDI.

“TÜRKİYE’DE NŞB ÜRETİMİ AB’NİN 8 KATI FAZLA”

Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök Siklamat adı altındaki 
yapay tatlandırıcıların kanser yapıcı etkisi bilimsel olarak kanıtlandı-
ğından, Amerika ve İngiltere başta olmak üzere çok sayıda ülkede 
kullanımının yasaklandığını kaydetti. Şekerden yüzlerce kat daha 
tatlı olan ve daha çok merdivenaltı imalatçılar tarafından kullanılan 
alternatif tatlandırıcıların 20 kuruşluk miktarının 2 lira civarındaki bir 
kilogram şekerin işlevini gördüğünü belirten Gök, “İnsan bedenin-
de yaptığı tahribatın boyutları çok büyük. AB ülkeleri nişasta bazlı 
şekerleri çok sınırlı bir miktarda üretiyor. Türkiye’de ise nişasta bazlı 
şekerler Avrupa Birliği’nin yaklaşık 6- 8 katı fazla üretiliyor” dedi.

“ŞEKERİ DENETLEYEN ‘KURUL’
BAŞIBOŞ BIRAKILDI !”

???
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ARZU YATAR

İnsanoğlunun beslenme ve giyinme ihtiyacından sonraki en 
temel yaşamsal gereksinimlerinden biri de barınma… Türkiye; 
büyüyen, genç ve kentli nüfusun hızlı arttığı, dinamik bir ülke. 
Bu yapısal özelliği son yıllardaki konut ihtiyacını olduğundan 
fazla artırmış, buna paralel olarak da konut sektörü ve inşaat 
sektörü hızla gelişme gösterdi. Ancak 15 Temmuz darbe girişi-
miyle birlikte sektör sekteye uğradı. Buna karşın Hükümet, 15 
Temmuz’unda beraberinde getirdiği ekonomideki yavaşlamayı 
önlemek için otomotivden, gayrimenkule, beyaz eşyadan mo-
bilyaya, esnaftan, sanatkara kadar her kesime teşvikler verdi. 
Özellikle referandum öncesi birçok alanda gerçekleştirilen des-
tekler de hız kazandı. Sektörlere verilen desteklerde ise “aslan 
payını” inşaat ve konut sektörü aldı.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra durma noktasına gelen 
inşaat ve konut sektörünü hareketlendirmek adına çeşitli teşvik 
programlarına yönelen hükümet, konut satışlarını artırabilmek 
için KDV ve tapu harcı indiriminden, yabancıya vatandaşlık ve-
rilmesine kadar sayısız destek açıkladı.

ARD ARTA DESTEKLER GELDİ…

Darbe girişiminden bu yana Hükümetin inşaat ve konut sektörü 
adına yapmış olduğu söz konusu çalışmalar şöyle: 

KAMPANYA SEFERBERLİĞİ- Darbe girişimi sonrası kam-
panya seferberliği başladı.120 ay vade ve 0,7 faiz oranı ile bin-
lerce ev satıldı.

FAİZLER DÜŞTÜ- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
bankalara seslendi ve konut kredi faizleri düştü.

PEŞİNAT İNDİ- Konut kredi kullanımında yüzde 25 olan peşi-
nat kullanımı yüzde 20’ye çekildi.

İMAR YÖNETMELİĞİ ERTELENDİ- Yeni imar yönetmeliği 30 
Haziran 2017’ye ertelenirken; 1 Ekim 2017 tarihinde yürürlüğe 
girmesi kararlaştırıldı. 

DÖNÜŞÜM İÇİN YÖNETMELİK- Kentsel dönüşümü hızlan-
dıracak yönetmelik hazırlandı. Riskli alan ilanları kolaylaştı, iptal 
davalarının önü kapatıldı.

İADE SÜRECİ KISALDI- 36 ay olan konut iade süreci 24 aya 
çekildi. Alıcının tazminatı kademeli olarak yüzde 8’e çekildi. Ko-

nutu iade eden tüketici parasını eski düzenlemede 90 günde 
iade alıyordu, bu sürede 180 güne çıkarıldı.

20 YIL VADE- İlk kampanya seferberliğiyle Türkiye’de ilk kez 
240 ay yani 20 yıl vadeli konut satışı yapılmasının önü açıldı.

KDV İNDİ- Konutta KDV oranları yeniden belirlendi. Yüzde 8 
KDV yüzde 1’e, yüzde 18 KDV yüzde 8’e düştü. 150 metreka-
reden büyük evlerde KDV yüzde 8’e çekildi. (31 Mart 2017’de 
süre dolacaktı ancak süre 30 Eylül’e kadar uzatıldı.)

DAMGA VERGİSİ KALKTI- Gayrimenkul satış vaadi söz-
leşmeleri, ön ödemeli konut satış sözleşmeleri ve kat karşılığı 
sözleşmelerine ait damga vergisi oranı da sıfırlandı. Daha önce 
yaklaşık yüzde 1 oranında damga vergisi ödeniyordu.

YABANCIYA İSTİSNA- Türkiye’den mülk alan yabancıya KDV 
istisnası uygulanacağı açıklandı.

YABANCIYA VATANDAŞLIK HAKKI- İn-
şaat sektörüne can suyu olacak yabancıya 
vatandaşlık düzenlemesi bu yılbaşında uygu-
lamaya girdi. Türkiye’de 1 milyon dolarlık ev 
alan, 2 milyon dolarlık yatırım yapan, 3 milyon 
dolarlık hesap açanlar vatandaş olacak.

TAPU HARÇLARI DÜŞTÜ- Tapu harçla-
rında geçen mart ayından itibaren 30 Eylül’e 
kadar indirim yapılırken, damga vergisi oranı 
da sıfırlandı. Tapu harcı yüzde 2 alıcı, yüzde 
2 satıcından toplam yüzde 4 olarak uygula-
nıyordu.

GÜNLÜK EVE DÜZENLEME- Konutlarda, 
her bir konut için aylık 500 lira ve üzerinde, 
haftalık, günlük veya benzeri şekilde kısa 
süreli konut kiralamalarında ise tutara bakıl-
maksızın kira geliri elde edenlerin vergiye tabi 
olduğu şeklinde yeni düzenleme yürürlüğe 
girdi.

SEKTÖRDE BUGÜN GELİNEN NOKTA…

Ancak bugün gelinen noktaya bakıldığında, 
inşaat sektörü tüm alanlarda ciddi bir mesa-
fe kat ederken; sektör sorunlarının tam anla-
mıyla ortadan kalktığını söylememiz mümkün 
değil. Teşvikler ve yeni düzenlemelerin de kat-

kısıyla, genel olarak bakacak olursak; Türkiye genelinde bu yılın 
ilk dört ayında toplam 438 bin 226 konut satışı gerçekleştirildi. 
Konut satışları 2017 yılında yeni bir rekora doğru giderken, mar-
kalı konut üreticileri de bu rekoru artırma adına bu yılın ilk beş 
ayında 30’un üzerinde yeni projeyi görücüye çıkardı.

Yakın zamandaki Türkiye İstatistik Kurumu verilerine dikkat çe-
kecek olursak da; Türkiye genelinde inşaat sektöründe konut 
satışlarının 2017 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına 
göre yüzde 42, ilk defa satılan konut sayısının ise yüzde 42,6 
oranında arttığı açıklandı. Verilere göre, yabancılara yapılan ko-
nut satışları da 65,3 artarak bin 726 olarak gerçekleşti. 

Türkiye'den konut satın alan yabancılarda ilk sırayı 293 konut sa-
tışıyla Irak vatandaşlarının aldığı, 248 konut ile Suudi Arabistan, 
142 konut ile Kuveyt, 118 konut ile Rusya Federasyonu ve 76 
konut ile İngiltere’nin geldiğini açıklandı.

15 TEMMUZ DARBE GIRIŞIMINDEN SONRA DURMA NOKTASINA GELEN INŞAAT VE KONUT SEKTÖRÜNÜ 
HAREKETLENDIRMEK ADINA HÜKÜMET, KDV VE TAPU HARCI INDIRIMINDEN, YABANCIYA VATANDAŞLIK 
VERILMESINE KADAR SAYISIZ DESTEK AÇIKLADI. ANCAK INŞAAT VE KONUT SEKTÖRÜNDE TEŞVIKLER, 
SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNE YETMEDI.

İNŞAAT

SEKTÖR SORUNLARI BÜYÜME HEDEFİNİN ÖNÜNDE ENGEL Mİ?

Öte yandan istatistikler bu yönde seyrederken; inşaat sektörü temsilcileri sek-
tör sorunlarının kapsamlı bir şekilde ele alınıp incelenmemesinden muzdarip. 
Sektör temsilcilerinin Türkiye’nin 2018-2020 dönemini kapsayan Orta Vadeli 
Program’da 2017 için büyüme oranının yüzde 5,5 hedefine ulaşabilmesi için 
öncelikle şu sorunların altını çiziyor: 

• Kamu yatırımlarındaki kaynak yetersizliği (bitirilen işlerde devletin ödeme 
yapmada gecikmesi), mali mevzuata ilişkin sorunlar (doğrudan ve dolaylı 
vergi yükü ağır), 

• Kamu ihale sisteminden kaynaklanan sorunlar, 

• Kalitenin artırılması ve yapı denetimi sorunları, 

• Nitelikli işgücünün bulunamaması, 

• Yurtdışı inşaat ve müteahhitlik hizmetlerinde yaşanan sorunlar dikkate 
alınmalı,

• Tapu ve Kadastro harçlarında indirim hususu masaya yatırılmalı,

• Müteahhitlik yapabilmek için mutlaka yeterlilik istenmeli, belli kriterler 
aranmalı, 

• Konut ve kentleşme sorunları merkezi yönetim, belediyeler ve hak sahip-
leri yanında şehir plancıları, mimarlar, mühendisler; ilgili meslek odaları 
ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği halinde çözülmeli.

TEŞVİK DE ARTSA SORUN BİTMİYOR

İNŞAAT VE KONUT SEKTÖRÜNDE 
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Ekonomi Muhabirleri Derneği’nin (EMD) düzenledi-
ği “9. Altın Kalem Ekonomi Basını Başarı Ödülleri” 
sahiplerini buldu. 2 Ağustos’ta gerçekleştirilen Altın 
Kalem Ödül Töreni, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent 
Tüfenkci, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Faik Yavuz, 
Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, AK Parti 
Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın da arala-
rında bulunduğu iş dünyasının önde gelen isimleri ve 
ekonomi muhabirlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Ödül töreninde yaptığı konuşmada Bakan Tüfenkci, gelişmiş 
demokrasilerde basın-yayın kuruluşları ve gazetecilerin, yerine 
getirdikleri siyasal, toplumsal, ekonomik ve kültürel işlevleriyle 
vazgeçilmez nitelikte olduğunu söyledi. Toplumun habere, bilgi-
ye ve fikre ulaşmasını sağlayan basın-yayın kuruluşlarının kamu-
oyu oluşturmak ve kamu vicdanının sesi olmak gibi hayati bir 
göreve sahip olduğunun altını çizen Tüfenkci, "Mesleğin yıpra-
tıcı koşullarına ve çetin şartlara rağmen her durumda haber pe-
şinde koşan, tek bir kare ve açıklama için saatlerce bekleyerek 
mesleklerini en iyi şekilde icra etme gayretinde olan gazetecile-
rimizin gösterdikleri çaba övgüyü hak etmektedir" diye konuştu. 

Tüfenkci, gazetecilerin çalışma koşullarının iyileştirilmesinin 
hükümetin önemsediği ve öncelik verdiği konular arasında yer 
aldığını ifade ederken, basının 15 Temmuz hain darbe girişimi 
gecesinde dünyaya örnek olacak bir yayıncılığa imza attıklarına 
dikkati çekti. 

EMD Genel Başkanı Turgay Türker de ekonomi alanında mu-
habirlik yapmanın kolay olmadığının altını çizerek, "Her gün 
okuduğumuz, izlediğimiz haberler büyük emek ve çabalarla ha-
zırlanırken arkadaşlarımızın tek gayesi halka doğru haberi ulaş-
tırmaktır" dedi. 

ÖDÜLLER NASIL BELİRLENDİ?

Türkiye’nin gündemine oturan haberlerin ödül için yarıştığı Altın 
Kalem için jüri, ödüle aday çalışmaları değerlendirirken, habe-
rin, röportajın veya programın kamuoyunda tartışılması veya var 
olan bir süreçte değişikliğe yol açması kriterini dikkate aldı. 

Habertürk Gazetesi Ekonomi Müdürü Yavuz Barlas, Sabah Ga-
zetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, Hazine Müsteşar-
lığı Basın Müşaviri Ayten Gök, Dünya Gazetesi Ankara Haber 
Müdürü Hüseyin Gökçe ve EMD Yönetim Kurulu Üyesi Erdinç 
Çelikkan’dan oluşan jüri, 1 Ocak 2016 ile 31 Aralık 2016 tarihleri 
arasında yayınlanan haberleri değerlendirdi.

Ekonomi alanında, bir gazetecilik örgütü tarafından verilen ilk 
ödül olan Altın Kalem Ödülleri; gazete, dergi, televizyon, radyo, 
internet gibi herhangi bir yayın organında yayımlanan haber ve 
programları kapsadı. 

2016 yılında ödüle değer görülen haberler şöyle:

• Ekonomi Gazete Haberi (Ulusal) alanında “Köprü ve Oto-
yollarda Milyarlık Kaçak” haberiyle Deniz Çiçek (Gazete 
Habertürk)

• Ekonomi Gazete Haberi (Yerel) alanında “Maden Bitince 
Turizm Başlar” haberiyle Tuğçe Doğaneli Kamacı (Ege 
Telgraf Gazetesi)

• Ekonomi Köşe Yazısı alanında “TÜİK’ten İnanılmaz Hata” 
yazısıyla Alaattin Aktaş (Dünya Gazetesi) 

• Ekonomi Ajans Haberi dalında “Kuru Göz Damlasıyla 100 
Milyon Liralık Zarar” haberiyle Özcan Yıldırım 

• Televizyon Haberi-Röportaj alanında “Asgari Ücret Vergi 
Dilimi Tartışması” haberiyle Ahmet Ergen (NTV) 

• İnternet Gazeteciliği Ekonomi Haberi alanında “İnsanlı-
ğı Kurtaracak Memba Uzayda” haberiyle Fatma Gökcen 
Tuncer (Bloomberg HT).

"ALTIN KALEMLER"
SAHİPLERİNİ BULDU

BİZDEN HABERLER

EMD’NIN DÜZENLEDIĞI “9. ALTIN KALEM EKONOMI BASINI BAŞARI 
ÖDÜLLERI” SAHIPLERINI BULDU.
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BİZDEN HABERLER
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BİZDEN HABERLER

0850 222 55 550216 633 71 00
www.bereketemeklilik.com.trwww.bereketsigorta.com.tr
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