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BAŞYAZI

GAZETECI ARANIYOR!
Her geçen gün işsiz gazeteci sayısı artıyor. Tenkisat duyurusuyla kurumlardan çıkan bültenler, acı haberin başlangıcı oluyor. Oysa yıllarını, emeklerini kurumlara vakfeden meslektaşlarımızın vedası yeni plaza düzeninde bu kadar basit mi olmalı? Acımasızlığın tüm
boyutlarını rahatlıkla görebiliyorsunuz. Kıdemli muhabir, baş muhabir gibi kavramlar yeni
nesil gazetecilerde yok. Bilmiyorlar. Usta-çırak ilişkisi bitti… Etik ve ilkeler rafa kalkıyor.
Bülten gazeteciliği adı altında anahtar teslim haberler yayın kuruluşlarına gidiyor. Ve tashihe ihtiyaç olmasına rağmen bu yazılar aynen sayfalara giriyor.
İşte hal böyle olunca mesleğe de mesleğini icra eden emekçilere de haksızlık oluyor. Düzenin bu noktaya ulaşmasında patron ve patron katı memnun. Siyasi risklerden uzak, tek
tip medya algısına devam ve istenilen sonuçlar. Keşke yapılanlar doğrudur diyebilsem.
Bunun virüs gibi zararlı sonuçlarını hep birlikte göreceğiz. Çünkü iyi medya, sorgulayan
medya, doğru ve dürüst habercilik yapan medya halk için ne kadar lazımsa emin olun
siyasi irade dahil tüm kurumlara ve ülkeye yarar ve itibar sağlar.
Kaybettiğimiz her yeni gün umutları da beraberinde götürüyor. Bana sorabilirsiniz? Sen
yarına umutla bakabiliyor musun? Evet, hiçbir zaman umudumu ve hayallerimi kaybetmedim.
DAYANIŞMA TADINDA YENI YIL YEMEĞI
Ne kadarda ihtiyacımız varmış, buluşmaya, sohbet edip kucaklaşmaya… Bu yılki EMD
yeni yıl yemeğini Çankaya’da Kırık Plak’ta yaptık. 72 üyemizin katılımı, keyifli sohbetlerine
tanıklığımız ve yoğun teşekkürlerini almamız, bu yemeklere ne kadar ihtiyacımızın olduğunu gösteriyor.
Birlikte geçirdiğimiz yıllar, atlatma haberler ve daha birçok ortak anı… Yemeği lezzetli kılan bu anıların paylaşımı… EMD üyeleri ile bu yıl sohbet toplantıları ve organizasyonlarla
daha sık görüşecek desek yeridir.
2017 ALTIN KALEM ADAYLARINI BEKLIYOR
Bu yıl 10’uncusunu gerçekleştireceğimiz, Altın Kalem Ekonomi Basını Başarı Ödülleri,
yeni bir heyecanın başlangıcı oldu. Türkiye’nin tüm bölgelerinde görev yapan ekonomi
muhabirleri, yazarları ve yöneticileri başvuru yapabilecek.
Jürinin değerlendirmesi ile ödül alacak olan adaylara, EMD yönetimi olarak başarılar diliyoruz. Tabi bir başka dileğimiz ise, bu yılda da iyi haberlerin vitrine çıkması ve 2018 için
adayların şimdiden hazırlık yapması.
Güzel bir yıl diliyorum.
Sevgiyle kalın...

Turgay Türker
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Yeni yıla yeni umutlarla girdiğimiz şu günlerde, EKONOM’un yeni sayısıyla karşınızdayız.
Dolu dolu bir dergi oldu. Emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyoruz. Meslek
büyüklerimiz Taylan Ertem ve Vecdiğ Seviğ, yeni yılın ilk dergisinde bizi yalnız bırakmadı. Taylan Abimiz “Medyanın Köşelerinde” makalesiyle gazeteciliğin nasıl yitip gittiğini
kaleme aldı. 1980’li yıllardan itibaren, başta muhabirlik müessesesini tahrip ederek, siyasi iktidarın güç odaklarına “bağımlı” köşe şöhretleri yaratan ve böylece gazeteciliğin
ruhunu yok eden yozlaşmayı anlattı. Vecdi Abi ise güçlü kalemiyle uluslararası helal ürün
pazarında yer edinme atağına geçen Türkiye’nin, “helal ürün” yarışını haberleştirdi. Helal
kavramının tarihsel gelişiminden, Türkiye’de ticari markalaşmaya ve helal ürün kavramının
gri alanlarına kadar birçok ayrıntıya haberinde yer verdi. Naki Bakır, yeni yılın ilk dergisinde iki haberiyle bize katkı sağladı. Naki, yılın son günlerinde Türkiye ekonomisinin 2017
yılı gerçekleşmelerini ve 2018 yılı beklentilerini yazdı. Ayrıca Gümrük Birliği’nde Türkiye
aleyhine işleyen serbest ticaret anlaşmalarını kaleme aldı. Arkadaşımız Kutay Gürocak
ise TOBB Başkan Yardımcısı ve Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ile “Sanayi 4.0’ı” konuştu. Sanayi 4.0’ın Türkiye için bir fırsat olduğunu
söyleyen Yorgancılar, Sanayi 4.0’ı doğru anlayıp, adımları doğru atmak gerektiğinin altını
çizdi. Türkiye’nin yerli otomobilini yapacak 5 babayiğit geçtiğimiz aylarda belli oldu. Yerli
otomobil için yoğun bir çalışmanın yapıldığı şu günlerde Murat Ervin ise yerli otomobili çalışmalarını haberleştirdi. Türkiye’de 20 civarında il yerli otomobili üretmek için talip
olurken, 5 babayiğitten BMC ve Vestel’in bulunduğu Ege Bölgesi ve özellikle İzmir’in bu
yarışta hangi yönleriyle öne çıktığına haberinde yer verdi.
Yeni yılın ilk sayısında Özkan Pekçalışkan ve Neşe Uzunkaya Türkiye’de hızlandırılan kentsel dönüşüm sürecini kaleme aldı. Özkan ve Neşe haberinde kentsel dönüşümün önündeki engellerin kaldırılması adına atılan adımlardan, kentsel dönüşümle depreme dayanıklı yeni yerleşim yerleri oluşturulması fırsatının, binaların yerinde dönüşümüyle nasıl heba
edildiğine kadar birçok önemli ayrıntıya yer verdi. Arzu Yatar ise gayrimenkul sektörünü
masaya yatırdı. Arkadaşımız Barış Şimşek, Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmayı ve cari açığı düşürmeyi hedefleyen hükümetin 2018’deki gözdesi “kömürü” masaya
yatırdı. Hande Pehlivan, “Kamuda taşeron işçiye kadro yolu açıldı” haberiyle, 1 milyon 20
bin kişiyi ilgilendiren taşeron düzenlemesini haberleştirdi. EMD İzmir Şubesi Başkanı Murat Demircan, İzmir’in serbest bölgeler şehri olma yolunda attığı adımlar yazdı. Zeytincinin
hasat coşkusunu ise Murat Demircan ve Seda Gök kaleme aldı. Yine keyifle okuyacağınızı
düşündüğümüz “İzmir’in Kuşak ve Yol Projesinde Batı Kapısı” haberi de dergimizde yer
buldu. Hasan Erel haberinde Çin’in Kuşak ve Yol” inisiyatifiyle İpek Yolu’nu daha da geniş
ve kapsamlı olarak hayata döndürme niyetini, Türkiye’nin bu dev projede ayrıcalıklı yerini ortaya koydu. Vahide Yanık “Türk Susamı Japonya Sofrasında“ haberiyle, bir dönem
Osmanlı mutfağının vazgeçilmezi olan Manavgat susamının şimdi Japon sofrasını süslediğini, dünyanın en kaliteli ve lezzetli susamını üreten Türkiye’nin susam ihtiyacını Afrika
ülkelerden karşılarken, elindeki yerli üretimi Japonya’ya pazarladığını aktardı.
Keyifli okumalar dileğiyle…
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KAPAK HABER

TEMEL GÖSTERGELER BOZULURKEN

BÜYÜMEDE REKOR

TÜRKİYE EKONOMİSİNE 2017 YILINDA ÇİFT HANELİ ENFLASYON, İŞSİZLİK
VE FAİZ, HIZLA BÜYÜYEN DIŞ TİCARET AÇIĞI, CARİ AÇIK VE BÜTÇE AÇIKLARI
DAMGASINI VURDU. EKONOMİDE BOZULMANIN GÖRÜLÜR BİÇİMDE ARTTIĞI
2017’DE, ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE YÜZDE 11,1’LİK BÜYÜME SÜRPRİZİ YAŞANDI.
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YER ALTI
YER ÜSTÜNÜ
,
YASATIR

KAPAK HABER

NAKİ BAKIR
Türkiye ekonomisinde 2017 yılı, dış politika ve iç siyasette
artan gerilimlerin yansıması ile döviz girişlerinin yavaşlaması,
buna bağlı olarak kurlarda hızlı yükseliş, yoksulluk ve işsizlikte
artış, enflasyonun ivme kazanması gibi olumsuz gelişmelere
sahne oldu. Hükümetin, makro ekonomik göstergelere ilişkin
başlangıçta öngördüğü hedeflerde ciddi sapmalar yaşandı.
Çift haneli enflasyon, işsizlik ve faiz; hızla büyüyen dış ticaret
açığı, cari açık ve bütçe açıkları dolayısıyla 2017, ekonomide
bozulmanın görülür biçimde arttığı bir yıl olarak değerlendirilirken, üçüncü çeyrekte kaydedilen ve tartışmaları devam eden
sürpriz büyüme rekoru ise yıla asıl damgasını vuran gelişme
oldu. Kredi Garanti Fonu (KGF) kaynakları ile yaratılan parasal
genişleme ve geçen yılın baz etkisine bağlanan bu gelişmenin,
2018’de yerini yavaşlamaya bırakacağı değerlendiriliyor.

TARTIŞILAN SÜRPRIZ BÜYÜME
2017 yılı gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) büyüme hedefi, yıllık programda yüzde 4,4 olarak yer almıştı. Ancak
2016 yılının üçüncü çeyreğindeki daralma sonrası ekonomide başlayan yavaşlamayı önlemek için alınan bazı
tedbirler, farklı bir seyir ortaya çıkardı. 2017 yılında inşaat, beyaz eşya ve mobilya sektörlerine yönelik vergi
indirimlerinin yanı sıra asıl olarak işletmeleri fonlamada
kullanılan KGF kaynakları umulanın ötesinde bir büyümeyi tetikledi. KGF’den girişimcilere 200 milyar liranın
üzerinde kredi dağıtıldı, Hazine de buna 178 milyar
lira kefalet verdi. Alınan tedbirlerin de etkisiyle yılın ilk
çeyreğinde yüzde 5,3, ikinci çeyreğinde yüzde 5,4’lük
büyümeler kaydedilirken, devlet tarafından dağıtılan
ancak üretim ve yatırımdan çok, işletmelerin borç kapama ve kişisel harcamalarına giden KGF kaynaklarının
büyüme üzerindeki etkisi asıl üçüncü çeyrekte ortaya
çıktı.
Piyasaya pompalanan paralarla yaratılan genişleme,
önceki yılın aynı çeyreğinde yaşanan yüzde 0,8’lik kü8 | EKONOM 2018

çülmenin baz etkisiyle de birleşince Türkiye, 2017 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 11,1’le büyüme rekoru kırdı. Ancak, KGF
fonları ile yaratılan parasal genişleme, kamu tüketim ve yatırımları ve inşaat sektörü yatırımlarına dayalı olarak elde edilen
bu büyüme, “hormonlu” ve “balon” nitelemelerine konu oldu.

ISTATISTIKSEL BIR YANILGI MI?
Diğer tüm göstergeler daralan, yavaşlayan bir ekonomi algısını
desteklerken, 2017’nin üçüncü çeyrek performansı istatistiksel olarak abartılı bir yanılsamayı mı içeriyor? Bunu anlamak
için yine Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan mevsimsel etkilerden ve takvim etkilerinden arındırılmış
büyüme verilerine bakmak gerekiyor. Baz etkisinden arındırılmış GSYH büyümesinin son dört çeyrekte sırasıyla yüzde 4,9,
yüzde 1,6, yüzde 2,2 ve yüzde 1,2 olarak gerçekleştiği dikkati
çekiyor. Bu da mevsim ve takvim etkilerinden arındırıldığında,
ekonomik performansın aslında yavaşladığı şeklinde değerlendiriliyor.

2018 YILI OLASI RISKLERI
•

Dış kaynak girişlerinin azalacağı hatta net çıkış yaşanabileceği,

•

Döviz kurlarında yükselişin süreceği,

•

Dış borç çevirmede maliyetlerin artacağı, riskin büyüyeceği,

•

Özellikle net döviz pozisyon açığı 212 milyar dolara ulaşan reel
sektör firmalarının kur farkı yükü ile zorda kalabileceği, bir iflas
dalgası yaşanabileceği,

•

Faiz, enflasyon, işsizlik, iç ve dış açıkların hızla büyüyeceği değerlendiriliyor.

•

2017’deki büyümeyi tetikleyen teşviklerin tüketilmesi nedeniyle 2018 yılında “düşük büyüme” riski bulunuyor; yıllık büyüme
oranının yüzde 4’ün altında kalacağı yönünde görüşler ağırlıkta.

•

Olası bir erken seçim durumunda ise mali disiplinde bozulmanın artabileceği belirtiliyor.
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KAPAK HABER
MAKRO EKONOMIK HEDEFLER NEYDI?
2017
Başlangıç hedefi

Gerçek. Tahmini

6,5

9,5

ENFLASYON (TÜFE) (yüzde )

2018 Hedefi
7,0

10,2

10,8

10,5

2.404,1

3.035,5

3.445,8

İŞSİZLİK ORANI (yüzde )
GSYH
-Cari fiyatlarla milyar TL
-Cari fiyatlarla milyar $

756,3

847,0

923,0

-KBGSYH ($)

9.529

10.579

11.409

-Büyüme (yüzde)

4,4

5,5

5,5

3,1788

3,5838

3,7333

-İhracat

153,3

156,5

169,0

-İthalat

214,0

222,0

237,0

-Dış tic.dengesi

-60,7

-65,5

-68,0

ORT. $ KURU
DIŞ TİCARET (Milyar $)

CARİ İŞLEMLER
-Denge (Milyar $

-31,8

-39,0

-39,7

-4,2

-4,6

-4,3

-Gelir

598,3

612,0

696,8

-Gider

645,1

673,7

762,8

-Cari açık/GSYH (yüzde )
BÜTÇE (Milyar TL)

başına 10 bin 579 dolarlık kişi başına
milli gelir hedefinin tutmayacağına da
gösteriyor.

Yıllık plan ve programlarda, açıkça belirtilen bir kur hedefi yer
almıyor. Ancak milli gelire ilişkin TL ve dolar cinsinden açıklanan büyüklükler, yıl için öngörülen ortalama kur tahminini bize
gösteriyor.
Programda başlangıçta cari fiyatla 2017 GSYH’si 2 trilyon
404.1 milyar TL (756.3 milyar dolar) ve buna göre yıllık ortalama dolar kuru tahmini 3,18 TL olarak öngörülmüştü. TÜİK’in
milli gelir hesaplama yöntemini değiştirerek “Zincirleme Hacim Endeksi” esasına geçişi, tüm GSYH verilerini dramatik
biçimde farklılaştırdı. Yeni programda 2017 GSYH gerçekleşme tahmini 3 trilyon 35.5 milyar TL (847 milyar dolar) olarak
yapıldı. Buna göre hükümetin yıllık ortalama dolar kura ilişkin
en son ilan edilmiş beklentisi 3,58 TL.
Ancak, son günlerde aşağı ve yukarı yönlü sert dalgalanmalar yaşanan cari dolar kuru, kasım sonlarında 3,98 TL ile rekor
düzeyi gördükten sonra 18 Aralık itibarıyla 3,83 TL düzeyinde oluştu. Yılbaşından bu tarihe kadar olan dönemin ortalama kuru ise 3,64 TL düzeyinde gerçekleşti. Cari kurdaki dalgalı seyre rağmen genel eğilim yükseliş yönünde. Bu da yılın
başında yapılan ortalama dolar kuru tahmini ve ekim ayında
yapılan gerçekleşme tahminlerinin tutmayacağını, kur beklentisinin ciddi sapma göstereceğini ortaya koyuyor.
Bu gelişme aynı zamanda yılın tümünde öngörülen TL cinsinden GSYH hedefi tutsa bile 847 milyar dolarlık GSYH ve kişi
10 | EKONOM 2018

DIŞ AÇIKTA ÖNGÖRÜLER TUTMUYOR

ENFLASYON HIZLANDI

Başlangıçta; 2017 yılı için 153.3 milyar dolar ihracat, 214 milyar dolar ithalat hedeflenmiş, yıllık dış
ticaret açığı 60.7 milyar dolar olarak öngörülmüştü.

Hükümetin 2017 yılı için belirlediği enflasyon hedefinin, yılın tümünde açık
farkla sapma kaydedeceği netleşti. 2017
Programında Tüketici Fiyat Endeksi
(TÜFE) bazında yılsonu enflasyonu yüzde 6,5 olarak öngörülmüştü. Aylar itibarıyla genelde çift haneli seyreden enflasyon eylül sonu itibarıyla yıllık bazda
yüzde 11.2 olurken bu tarihlerde hazırlanan ve ekimde yayınlanan 2018-2020
Orta Vadeli Program’da (OVP) 2017 enflasyonu için yüzde 9,5’lik gerçekleşme
tahmini yapıldı.
Ancak enflasyon, kur kaynaklı maliyet
artışlarının etkisiyle izleyen dönemde de
yükselişi sürdürdü. Kasım sonu itibariyle yıllık TÜFE artışı yüzde 12.98’e kadar
yükseldi. Böylece tüketici enflasyonunda 2003’te açıklanan yeni serinin tarihi
zirvesi görüldü.

Aynı tarih itibarıyla Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi’nde (Yİ-ÜFE) yıllık artış ise
-Denge
-46,8
-61,7
-66,0
yüzde 17,3 düzeyinde gerçekleşti. Bu
da bize yıllık tüketici fiyat artışının yüzBu eleştirilere karşın, teşvik politikaları ile sağlanan parasal gede 13’e dayanmasına rağmen, özellikle kurdaki yükselişten
nişlemenin son çeyrekte de devam eden etkileriyle 2017’de yılkaynaklı maliyet enflasyonunun henüz çarşı pazara tam yanlık büyüme oranının yüzde 7 civarında ve hükümetin öngörüsımadığını, ileride yansıyacağını gösteriyor. Yıllık bazda toptan
lerinin de çok üzerinde gerçekleşeceği bekleniyor. Dolayısıyla
fiyatlardaki artışla tüketici enflasyonu arasındaki makas, talepistatistiksel göstergelere göre 2017 yılında büyümede hedefe
te canlanma olasılığında anında piyasaya yansıyacak 4 puanın
göre lehte bir sapma yaşandığı görülüyor. Ancak ekonomide
üzerinde bir stok enflasyon bulunduğunu gösteriyor.
şu an kağıt üzerinde hissedilmeyen yavaşlama eğiliminin ise
2018’de rakamlara net biçimde yansıyacağı görüşü hakim.
İŞSİZLİK ÇİFT HANEDE

KUR BEKLENTİSİ TÜMDEN ŞAŞTI

bütçe açığının hedefe yakınsayacağı, ancak hedefin altında gerçekleşebileceği görülüyor.

2017 yılı için başlangıçta yüzde 10,2 öngörülen işsizlik oranı,
son OVP ile yüzde 10,8’e revize edildi. En son açıklanan veriye
göre ise Eylül 2017 dönemi itibarıyla işsizlik oranı yüzde 10,6
olarak gerçekleşti.
TÜİK’e göre ülke genelinde toplam istihdam, 2017 eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 233 bin kişilik
bir artışla 28 milyon 797 bine çıkarken, işsizlerin sayısı ise 104
bin kişi azalarak 3 milyon 419 bine geriledi.

İSTİHDAM ARTIŞI KALICI MI?
SGK’nın aynı dönemlere ilişkin verilerine bakıldığında ise son
bir yılda istihdamda yaşanan artışın yalnızca 734 bin 340’ı zorunlu sigortalı işçilerden, 1 milyon 157 bin 886’sı çırak, stajyer
ve kursiyerlerden kaynaklandığı dikkati çekiyor. Çırak, stajyer
ve kursiyerlerin 2016 eylül döneminde sadece 344 bin 80 kişi
olan sayısının; 2017 eylül döneminde 1 milyon 501 bin 966’ya
çıktığı görülüyor. Bu dönemler arasında çırak sayısının 28 bin
727 kişilik artışla 372 bin 807’ye, stajyer+kursiyer sayısının ise
“sıfır”dan 1 milyon 129 bin 159’a çıktığı dikkati çekiyor.
Bu artışta, işverenlere yönelik istihdam teşvik ve destekleri
kapsamında “İş başında eğitim”, “İşe almak sizden, sigortası
bizden” gibi kampanyaların etkisi bulunuyor. Zorunlu sigortalı sayısındaki 734 bin kişilik artışta da belli sürelerle geçerli
olacak bu desteklerin büyük etkisi olmakla birlikte toplam istihdamdaki büyüme, işsizlikteki azalış asıl olarak sigortalı işçi
sayısından çok, çırak, stajyer ve kursiyer sayısındaki artıştan

2018-2020 Orta Vadeli Program’da ise 2017 yılında
ihracatın 156.5 milyar, ithalatın 222 milyar ve dış
ticaret açığının 65.5 milyar dolar olarak gerçekleşeceği tahmini yapıldı.
2017 yılının 10 ayında ihracat 129 milyar, ithalat
190.2 milyar ve dış ticaret açığı 61.2 milyar dolar
olarak gerçekleşti. 2016’nın aynı dönemine göre
ihracat yüzde 10,3, ithalat yüzde 16,5 arttı ve bunun sonucunda dış ticaret açığı yüzde 32,1 büyüdü. Önceki yılın ilk on ayında yüzde 71,6 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 67,8’e düştü.
kaynaklanıyor. Geçici desteklerle sağlanan arızi istihdam artışının kalıcı olup olmayacağı, bu yollarla yaratılan ilave istihdamın
ne kadarının istihdamda kalacağı, ne kadarının işsizler ordusuna eklemleneceği ise bilinmiyor. Öte yandan emek çevrelerinden, iş başında eğitim adı altında çırak, stajyer ve kursiyerlerin
ucuz işgücü deposu olarak kullanıldığı eleştirileri geliyor.

Yıllık bazda 31.8 milyar öngörülüp, son program
çalışması kapsamında 39 milyar dolar düzeyinde gerçekleşeceği tahmini yapılan yıllık cari açık da Ekim sonu itibarıyla 41.9
milyar dolarla revize hedefi bile aştı. 2017’de dış ticaret açığı
ve cari açığın hedefe göre büyük sapma göstereceği büyük
oranda belli oldu.

24-48 ay gibi sürelerle uygulanan istihdam teşvik ve desteklerinin istihdamı artırıcı, işsizliği düşürücü etkisine rağmen,
işsizliğin yılı çift haneli düzeylerde kapayacağı tahmin ediliyor.

KUR ARTIŞI DIŞ TİCARETİ NASIL ETKİLİYOR?

İŞSİZ SAYISI GERÇEKTE KAÇ?
TÜİK’in işgücü göstergelerine göre resmi işsiz sayısı 2017 eylül dönemi itibarıyla 3 milyon 419 bin kişi. Ancak iş aramayıp
iş başı yapmaya hazır 1 milyon 444 bin, iş bulma umudu olmayan 609 bin, zamana bağlı eksik istihdamda sayılan 356 bin
ve mevsimlik çalışabilen 68 bin kişi de dahil edildiğinde geniş
tanımlı (gerçek) işsiz sayısı 5 milyon 896 bin kişiye ulaşıyor.
Öte yandan; 60 milyonu aşan çalışma çağındaki nüfusun
27 milyon 861 bini iş gücü dışında yer alıyor. Dar tanımlı
iş gücü göstergelerine göre bile genç nüfusta işsizlik oranı
yüzde 20 düzeyinde bulunuyor. Ne eğitimde ne işte olan
gençlerin oranı ise yüzde 26,1’i buluyor.

BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ
2017 yılı başlangıç hedefleri kapsamında yılın tümünde
bütçede 598,3 milyar TL gelir, 645,1 milyar TL harcama ile
46,9 milyar liralık bütçe açığı öngörülmüştü. 2018 Plan ve
Program çalışmaları kapsamında 2017 için gerçekleşme
tahminleri ise 612 milyar lira gelir 673,7 milyar lira harcama
ve 61,7 milyar liralık açık şeklinde öngörülmüştü.
Yılın ilk on bir ayına ilişkin verilere göre bütçe gelirleri geçen yılın eş dönemine göre yüzde 13 artarak 574,6 milyar
TL, bütçe giderleri yüzde 17,7 artarak 601,1 milyar TL ve
bütçe açığı 26,5 milyar lira olarak gerçekleşti. 2016’nın aynı
dönemine göre bütçe açığı yüzde 56,5 büyüdü.
Bütçe gelirlerinin en büyük bölümünü oluşturan vergi gelirleri on bir ayda önceki yılın eş dönemine göre yüzde 16,7
artarak 489,3 milyar lira oldu. Gider hanesinde ise faiz giderleri yüzde 14,2 artışla 55,3 milyar lira olurken, faiz dışı
harcamalar yüzde 18,1’le toplamdakinden daha yüksek
oranlı bir büyüme ile 545,8 milyar liraya ulaştı.
Harcamaların büyük bölümünün gerçekleştiği yılın son
ayında beklenen yüksek tutarlı açıkla birlikte, yıllık bazda

Normalde bir ekonomide ulusal paranın değer yitirmesi, ihraç
ürünlerini dış pazarlarda ucuzlatarak ihracatını artırıcı, ithalatını
baskılayıcı etki yapar. Ancak bu sonucun oluşabilmesi, üretimde kullanılan ara mallarında yerli payının açık farkla yüksek olmasına bağlı bulunuyor.
Türkiye ekonomisinde ise üretimde aşırı düzeyde ithal girdiye
bağımlı bir yapı oluşması yüzünden, tam tersine ulusal paranın

FED POLİTİKALARI TÜRKİYE’Yİ NASIL ETKİLEYECEK?
Amerikan Merkez Bankası Fed’in 2008-2009 krizini aşmak için
mali sistemini 10 trilyon dolar fonlamıştı. Bu fonların büyük bölümü, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu gelişen ülkelere aktı.
Ancak Türkiye, bu likidite bolluğunda gelen kaynakları yatırıma,
yüksek teknolojiye yönlendiremedi, bunun yerine bireyleri borçla
tüketime özendirdi. Şimdi ise ekonomisindeki düzelme algısıyla
Fed, bilanço küçülterek parasal sıkılaştırmaya gitmeye hazırlanıyor. Buna göre 2018’de 3 faiz artırımı öngören Fed, daha önce
küresel piyasalara akıttığı kaynağın 2 trilyon lirasını önümüzdeki
4 yılda geri çekmeyi planlıyor. 2018 yılında çekilmesi öngörülen
tutar ise 420 milyar dolar dolayında bulunuyor.
Türkiye’nin ise borçlarını ve cari işlemler dengesini çevirebilmek,
yatırım ve tüketimini finanse edebilmek için dış kaynağa ihtiyacı var. ABD’de, geçmişte uygulanan İran ambargosunu delme
ve uluslararası mali suç iddialarına konu dava odağında yaşanan
ve “Türkiye’yi köşeye sıkıştırma” olarak nitelendirilen sürecin,
2018’de nasıl bir noktaya evrileceği merak ediliyor. Bu konuyla
ilgili yaşanacak dış politika krizinin yanında Türkiye ile ilgili eksen değişikliği tartışmaları ve diğer jeopolitik risklerin yol açtığı
gerilim ve belirsizlikler bir yana, tek başına Fed’in para politikası değişikliği Türkiye için dövizin tümden kıtlaşması ve 2018’ün
ekonomide zor bir yıl olması anlamına geliyor.
Zarrab’ın tanık olduğu Atilla davası kapsamında Türk bankalarına
yönelik “ambargoyu delme” tazminatı ve uluslararası fon transfer
sisteminden çıkarma gibi yaptırımların Türkiye ekonomisine büyük darbe indirebileceği belirtiliyor.
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değer kaybı, ithalatı baskılasa bile ihracatı kolaylaştırmak
bir yana daha da zorlaştırıyor. Son yıllardaki hızlı kur artışları (TL’deki değer kaybı) çoğu ithal olan üretim girdilerini pahalandırıyor, ihraç ürünlerinin birim maliyetlerini
yükseltiyor, bu da Türk mallarının dış pazarlarda rekabet
şansını azaltıyor. Hem üretimi hem ihracatı baskılayan bu
faktör, özünde dış ticaret ve cari işlemlerini büyütücü etki
yapıyor. Buna göre dövizdeki artış, Türkiye’nin dış ticaretine yaramıyor.

SERMAYE GİRİŞLERİ AZALDI
Son yıllarda gerileme eğilimi görülen Türkiye’ye net doğrudan uluslararası yatırım girişlerinde 2017’de de bu yönde bir seyir gözlendi.
2017 yılı ilk 10 aylık verilerine göre bu dönemde 5.4 milyar dolarlık bir doğrudan yatırım girişi olurken, tasfiyeler
yoluyla geri götürülen sermaye geçen yılın eş dönemine
göre yüzde 195,2’lik rekor artışla 1.8 milyar dolara ulaştı
ve net yatırım sermayesi girişi 3.6 milyar dolarla önceki yılın
yüzde 17,1 altında gerçekleşti. Yabancı sermayeli şirketlerin
dış ortaklarından 489 milyon dolarlık kredi kullanımı ve yabancıların Türkiye’de 4.2 milyar dolarlık gayrimenkul alımına rağmen, toplam net doğrudan yatırım girişi geçen yıla göre yüzde
16.9 düşüşle 8.3 milyar dolara indi.
Öte yandan 2017 yılının doğrudan yatırımlar için yurt dışına
giden Türk sermayesi ise 2 milyar 510 milyon dolar. Bu tutar
2016’nın aynı döneminde de 2 milyar 480 milyon dolar olarak
gerçekleşmişti.

DIŞ BORÇLARDA HIZLI BÜYÜME
Türkiye’nin toplam dış borç stokuna ilişkin en son açıklanan
veri Haziran 2017 sonu itibarıyla. Buna göre brüt dış borç stoku son bir yılda net 12.7 milyar dolar büyüyerek 432.4 milyar
dolara ulaştı. Son bir yılda kamu sektörünün dış borcu 8.1 milyar, özel sektörün 4.9 milyar dolar net artış gösterdi. Bir yıl
önce yüzde 49 olan toplam dış borcun GSYH’ye oranı, yüzde
51.8’e yükseldi.

Kurdaki hızlı artış, dış borçların Türk parası cinsi karşılığını da
önemli ölçüde büyüttü. Yılın ilk yarısında toplam dış borç stoku dolar cinsinden 27.9 milyar dolar arttı. Haziran sonundaki
stokun sabit kaldığını bile varsaysak, 18 Aralık itibarıyla bu borcun Türk parası karşılığında 232.5 milyar liralık artış yaşandı. 1 Ocak2017’DE BAZI EKONOMİK GELİŞMELER
18 Aralık arasında dış borçlarda Türk parası
cinsinden artışın 134.4 milyar liralık bölümü,
•
2017’de yılbaşından 18 Aralık’a kadar olan dönemde dolar TL’ye karşı yüzyılbaşından bu tarihe kadar dolarda yaşanan
de 8,8 değerlenerek 3,830 TL’ye; euro yüzde 21,7 artış 4,51 TL’ye çıktı.
31 kuruşluk artıştan kaynaklandı. 432,4 mil•
2016 sonunda yüzde 10,63 olan “gösterge faiz”, 18 Aralık 2017 itibariyle
yar dolarlık dış borcun Türk parası karşılığı
yüzde 13,47’ye yükseldi.
18 Aralık kuru ile 1 trilyon 655,9 milyar liraya
denk geliyor. Kur, yılın başındaki düzeyinde
•
1 Ocak-18 Aralık arasında net yüzde 19,5 artan altının gramı 155,73 TL’ye,
kalsaydı, Haziran sonu itibariyle aynı dış borçeyrek altın 257,33 TL’ye, Cumhuriyet altını da 1.048,44 liraya çıktı.
cun Türk Parası karşılığı 1 trilyon 521,5 milyar
•
Yılbaşından 18 Aralık’a kadar olan dönemde benzinin litresi net yüzde 7,7
lira olacaktı.
artışla 5,57 TL’ye, mazotun yüzde 10,3 artışla 5,05 TL oldu.
•

Yılın ilk 11 ayında kapanan şirket sayısı geçen yıla göre yüzde 26 artışla
10 bin 371’e ulaştı.

•

Ocak-kasım döneminde 68 bin 136 esnaf ve sanatkar sicil terkini yaparak
faaliyetine son verdi, 19 bin 75’i de mesleki terkin yoluna gitti.

•

Tüketicilerin bankalara olan bireysel kredi ve kredi kartı borçlarının toplam
tutarı ilk 10 ayda 58.3 milyar lira artarak 506.9 milyar liraya ulaştı.

•

2017’nin ilk 10 ayında, 632 bin 206’sı bireysel kredi; 762 bin 60’ı de bireysel kredi kartı borcundan dolayı; toplam 1 milyon 118 bin 91 kişi yasal
takibe düştü.

•

Ekim 2017 itibarıyla bireysel kredi borcunu ödememiş kişilerden borcu
devam edenlerin sayısı 2 milyon 45 bin 830, bireysel kredi kartı borcunu
ödememiş olanlardan borcu devam edenler de 2 milyon 249 bin 595 kişi.

•

Bankaların TBB Risk Merkezi’ne bildirdiği batık kredi tutarı Ekim 2017
sonu itibarıyla 19.7 milyarı bireysel krediler olmak üzere toplam 67.9 milyar liraya ulaştı.

•

İlk 10 ayda 10.5 milyar TL tutarlı 782 bin 227 senet protestoya uğradı.

•

İlk 11 aylık dönemde bankalara ibraz edilen toplam 18.8 milyar lira tutarlı
412 bin 946 adet çek için “karşılıksız işlemi” yapıldı.
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2018 EKONOMİDE “ZOR YIL” OLMAYA
ADAY
Dünya ile ilişkilerde yaşanan sorunlar, iç ve
dış gerilimin dozunun giderek artması, 2018
yılında ekonomiye ilişkin riskleri de büyütüyor. Kurlar, enflasyon, cari açık, işsizlikte artış
eğilimi; büyümede sert fren beklentisi ve dış
borcu çevirmeyle ilgili kaygılar ekonomide
2018’e ilişkin olumsuz bekleyişlerin başında
geliyor.
Türkiye’nin gelecek bir yıl içinde 144.5 milyar
doları özel sektör, 24.9 milyar doları kamu,
703 milyon doları da Merkez Bankası’nca
olmak üzere Türkiye’nin toplam 170.1 milyar
dolar dış borç geri ödemesi yapması gerekiyor. Özel sektörün ödeyeceği tutarın 83.7
milyarı bankalar vd. finans kuruluşları, 60.8
milyar doları ise doğrudan reel sektör firmalarına ait. Buna göre cari açık finansmanı ile
birlikte gelecek bir yıl içinde Türkiye’nin en az
210 milyar dolar taze döviz bulması gerekiyor.
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KENTSEL DÖNÜŞÜM
KENTSEL VE ÇEVRESEL DÖNÜŞÜM
Belediyeler tarafından destelenen kentsel dönüşüm projelerinde depreme dayanıklı sağlıklı ve konforlu yaşam alanlarının
oluşturulması planlanıyor. Ve bu projeler büyük alanları kapsıyor. Bu projelerde depreme dayanıklı sağlıklı ve konforlu yaşam alanlarının oluşturulması planlanıyor. Rekreasyon, park ve
yeşil alan çalışmaları yapılıyor. Ana yollar üzerinde ticari alanlar
oluşturuluyor. Geniş ve planlı yollar ile ulaşım rahatlığı sunuluyor. Peyzaj düzenlemeleri ile ortak kullanım alanları, spor alanları, çarşı, amfi tiyatro, semt meydanları, kafeler tasarlanıyor.
Bunun için kentsel dönüşüm proje alanında ikamet eden halk
ile uzlaşma sağlanıyor. Hak sahipleri ile konut sözleşmesi yapılıyor ve toplu konutlar için kura çekiliyor.

BINA BAZLI DÖNÜŞÜMLERDE DENETIM EKSIK

KENTSEL DÖNÜŞÜM

HIZLANIYOR
TÜRKİYE KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİNİ HIZLANDIRIYOR. KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN ÖNÜNDEKİ
ENGELLER KALDIRILIYOR. KENTSEL DÖNÜŞÜMLE DEPREME DAYANIKLI YENİ YERLEŞİM YERLERİ
OLUŞTURULMASI FIRSATI, BİNALARIN YERİNDE DÖNÜŞÜMÜYLE HEBA EDİLİYOR. UZMANLAR
UYARIYOR: “KENTSEL DÖNÜŞÜM ‘RANTSAL DÖNÜŞÜM’ OLMASIN…”
ÖZKAN PEKÇALIŞKAN - NEŞE UZUNKAYA
Kentsel dönüşüm çerçevesinde inşaat alanındaki faaliyetlerin
hatırı sayılır miktarda arttığına tanık oluyoruz. Yeni deprem yönetmeliğine göre sağlam zemine oturtulmuş yapılar yükseliyor şehirlerimizden. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın teşvikleri
ile büyük alanları kapsayan büyükşehir belediyeleri tarafından
kentsel dönüşüm projeleri olduğu gibi bina bazlı projeler de
oldukça fazla ve bu projeler çok hızlı ilerliyor. Şehirlerimiz farklılaşmaya başlıyor. Fakat bu farklılaşmanın şehirlerimize ve halka getirdiği sorumluluklar neler? Biz bu değişime hazır mıyız?

KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECI
Öncelikle belediyeden binaya ait projeler alınıyor. Riskli yapı
tespit raporu çıkarılıyor. Dönüşüm için karar verilip bir inşaat
firması ile anlaşılıyor. Dönüştürülecek olan evde oturan hak sahipleri kira yardımı veya kredi faiz desteği alıyor.
Türkiye kentsel dönüşüm sürecini hızlandırıyor, kentsel dönüşümün önündeki engeller kaldırılıyor. Deprem ülkesiyiz. Deprem
çok can aldı. Devlet kentsel dönüşümün gerekliliğini yineleyerek
biran önce sağlıksız yapılardan kurtulmak istiyor. Kentsel dönüşüm kapsamındaki ana hedef depreme dayanıklı yeni yerleşim
yerleri. Bu amaçla 2012 yılında 6306 sayılı Afet riski altındaki
alanların dönüştürülmesi hakkındaki kanun ile devlet desteği ön
plana çıkarak kentsel dönüşüm yeni bir ivme kazandı. Bu konuda birçok kanun ve yönetmeliklerden oluşan yasal düzenleme14 | EKONOM 2018

ler bulunmakta. Fakat 6306 sayılı kanunun bazı boşluklarından
faydalanmak isteyen kişiler dava açıp kentsel dönüşüm projelerini durdurabiliyor ve yasal süreç bitene kadar bu projeler askıya
alınabiliyor. Bu konuda yeni bir Kanun Hükmünde Kararname
(KHK) çıkarılıyor. Bu KHK ile kentsel dönüşüm süreci kesintiye
uğratılamayacak. Yakın zamanda KHK’nın çıkacağını Çevre ve
Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki haberi verdi ve bu yasanın
KHK ile değiştirileceğini açıkladı.

YENI IMAR YÖNETMELIĞI
En son 1 Ekim’de yürürlüğe giren yeni imar yönetmeliği ile
bazı düzenlemeler getirilmişti. Bu düzenlemelerden bazıları
şunlardı:
“Yeni Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ile 1+0 olarak nitelendirilen stüdyo daireler yapılamayacak, binaların dışı istenen renge
boyanamayacak. Binaların kat yükseklikleri 3,60 metre, ticari
ofislerin ise 4 metre olacak. Taban alanı sınırı yüzde 40’dan
yüzde 60’a çıkarılıp kat yoğunluğu azaltılacak. Yeni yönetmeliğe göre binalar yoldan 5’er metre komşulardan 3’er metrelik
mesafede olacak şekilde 720 metrekarelik bir taban alanına sahip olacak. Dar alana 5 kat yapılabilen arsaya, yeni düzenleme
ile 3.3 katlı bina yapılabilecek.
Otopark sıkıntısını ortadan kaldıran şu madde oldukça önemli;
planlı alanlar yol boyu ticaretin teşekkül ettiği konut alanlarında, zemin katlarda otopark yükünün karşılanması şartıyla ticari
kullanımlara izin verilecek.”

Bina bazlı dönüşümlerde mahalle içindeki halkın mağduriyeti
dikkat çekiyor. Oturulan evin, yanında, çaprazında, sokak sonunda, sokak başında ve arkasında
kentsel dönüşüm yasası ile evler
yıkılıyor. Sokak içi şantiye alanına
dönüp güvenlik önlemlerinin neredeyse hiç alınmadığı bir hal alıyor.
Özellikle inşaat tabelası olmayan
ve 19.00‘dan sonra inşaat çalışmalarına devam edilen örnekler hayli
arttı. Bina bazlı dönüşümlerde çoğunlukla amaç çok para kazanmak
oluyor. Çünkü eskiler yıkılıp yerine
sadece daha yüksek katlı binalar yapılıyor. Bazı yerlerde metro
istasyonu ile yeni yapılan binalar
neredeyse iç içe. Tüm mahalleler
kentsel dönüşüme toplu olarak sokulmalı.

tim var mı? Müteahhitler hak sahipleri ile kat karşılığı anlaşıyor
ve depreme elverişsiz evi yıkıp yerine yüksek katlı altyapısız,
yeşil alansız ve otoparkı olmayan binalar yapıyor.

MÜTEAHHIT OLMAK ÇOK KOLAY
Endişe verici kısım; kentsel dönüşüm adı altında birçok projenin hak sahibi ikna edilerek işin ehli olmayan müteahhitler tarafından yapılıyor olması. Çünkü mevcut duruma göre ticaret
odasına kayıt olunduğu ve birkaç basit prosedür yerine getirildiğinde hemen müteahhit olunabiliyor. Peki, halk bu değişime
hazır mı?
Yıllardır müstakil bahçeli bir evde yaşamını sürdüren, mahalle
kültürüne alışmış olan halk yeni bir şehircilik anlayışı getirecek
bu köklü değişimden-dönüşümden nasıl etkilenecek? Yaşanan
mağduriyetler ve inşaat sektöründeki bazı denetim eksiklikleri
görmezden gelinmemeli, bina bazlı projelere yeni yönetmelikler getirilmeli.

Belediyeler tarafından mahallelerdeki bina bazlı kentsel dönüşüm
projeleri destekleniyor. Fakat dene-

TALIMCILER: “ŞEHIRLERIN DOKULARI ORTADAN KALDIRILMAMALI”
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Genel Sosyoloji ve Metodoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.
Dr. Ahmet Talimciler, “Kentsel dönüşümü, şehirlerimizin dokularını ortadan kaldırmadan ve içinde yaşayanlarla yeniden bütünleşebilecekleri mekanlar haline getirmek amacıyla kullanmalıyız” dedi.
Doç. Dr. Talimciler, şu değerlendirmede bulundu:
“Kentsel dönüşüm uygulaması ülkemizin deprem kuşağında yer alması hasebiyle çok
önemli bir sorununu çözümleyebilecek potansiyeli bünyesinde barındırmaktaydı. Maalesef bu fırsatı binaların yerinde dönüşümü şeklinde hayata geçirmek suretiyle heba
etmiş bulunuyoruz. Çünkü daha kolay olan bir yolu seçtik ve kentleri hızla gelişen
teknolojinin yaratmış olduğu dinamiklerle dönüşen gelişmelere uyarlayabilme şansını elimizden kaçırdık. Deprem yönetmeliği öncesinde yapılan binaların bulunduğu
mahalleler bazında (ada-parsel) hayata geçirilecek bir dönüşüm uygulaması ile hem
binalar yenilenebilirdi hem de kentlerimiz başta otopark ve yeşil alan sorunları olmak
üzere çok daha yaşanabilir bir yapıya kavuşturulmuş olurlardı.
Öte yandan başta gecekondu bölgeleri olmak üzere hayata geçirilmeye çalışılan dönüşüm uygulamaları üzerindeki tartışmaların ortadan kaldırılamamış olması da bir diğer
sorun kaynağı. Ekonomik anlamda daha dar gelirli grupların söz konusu olan yenileme
uygulamalarını karşılayabilecek gelirlere sahip olmamaları, çok uzun süreler boyunca yaşadıkları yerlerden uzaklaşmalarına yol
açabiliyor. Kentsel dönüşümün rantsal dönüşüm olarak adlandırılmasının önüne geçebilmenin yollarından bir tanesi bu bölgelerde yaşayan insanların, mağdur edilmelerinin önüne geçebilecek uygulamaların devreye sokulabilmesi. İçinde yaşanılan mekanlar
tarihsel hafızanın depolandığı yerlerdir ve kimliğimizin göstergeleri olarak şehirler vazgeçilmez birer öneme sahiptirler. Bu açıdan
kentsel dönüşümü, şehirlerimizin dokularını ortadan kaldırmadan ve içinde yaşayanlarla yeniden bütünleşebilecekleri mekanlar
haline getirmek amacıyla kullanmalıyız.”
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GAYRİMENKUL
Doğa Madencilik Yönetim Kurulu
Üyesi İlyas Ayvacı, yabancı yatırımcının sektörün büyümesinde itici güce
sahip olacağını söyledi. 2017 yılının
hem yurt içi, hem de yurtdışı siyasi
ve ekonomik belirsizlikler nedeniyle
sıkıntılı geçtiğini ifade eden Ayvacı,
“İnşaat sektörü ekonomik daralmalardan direkt etkilense de, ülke ekonomisinin büyümesinde pozitif katkısını sürdürdü” diye konuştu.

2017’NİN EKONOMİDEKİ
LOKOMOTİFİ HIZ KESTİ
EKONOMIYI EN ÖNEMLI SORUN OLARAK ILK SIRAYA KOYAN
VATANDAŞ, ALDIĞI MAAŞLA YA DA ELDE ETTIĞI KARLA GEÇIMINI
SAĞLAMAYA ÇALIŞIRKEN, BÜYÜK YATIRIM SAYILABILECEK ALANLARA
YÖNELEMIYOR. İŞTE BU OLUMSUZLUK DALGA DALGA YAYILIRKEN,
KONUT SATIŞLARINI DA CIDDI ORANDA ETKILEDI.

“VERİMLİ BİR YIL OLDU”

2018’DEKİ HEDEFLER BELLİ
2018'in yol haritasını çizen sektör temsilcileri, inşaat sektörü
yatırım ve konut satışlarında hareketli bir yılı geride bırakmaya
hazırlanırken, 2018 yılındaki hedeflerini de belirlediler. Deprem bölgesinde yer alan Türkiye'de 1999 yılından önce yapılan
binaların çoğunun risk taşıdığını söyleyen sektör temsilcileri,
kentsel dönüşümün önümüzdeki yıl en önemli gündem maddesi olacağını belirtiyor.

ARZU YATAR
AK Parti’nin belirli aralıklarla yaptırdığı kamuoyu araştırmalarında ilginç sonuçlar ortaya çıktı. Yapılan araştırmalarda, yıllar
sonra ilk kez Türkiye’nin “en önemli” sorunu sıralaması değişti.
Tüm anketlerde “terör” birinci sırada çıkarken, ilk kez “ekonomi” ilk sıraya yerleşti. Vatandaş, “işsizlik ve hayat pahalılığından şikayetçi” oldu.
Ekonomiyi en önemli sorun olarak ilk sıraya koyan vatandaş,
aldığı maaşla ya da elde ettiği karla geçimini sağlamaya çalışırken; büyük yatırım sayılabilecek alanlara yönelemiyor, para
harcayamıyor, biriktiremiyor. İşte bu olumsuzluk dalga dalga
yayılırken, konut satışlarını da ciddi oradan etkiledi hatta tökezlemesine bile sebep oldu.
Hükümetin, gayrimenkul sektörünü desteklemek için hayata
geçirdiği teşviklerin, 1 Ekim itibarıyla sona ermesinin ardından, konut satışlarında yaşanan düşüşün yıl sonuna doğru da
sürekliliğini koruduğunu söylememiz mümkün. Eylül ayında
vergi indirimleri sayesinde konut satışları bir önceki yılın aynı
dönemine göre yüzde 28 oranında artarken, ekimde yüzde
5,7, kasımda ise yüzde 7,5 azaldı. Geçtiğimiz ay 122 bin 732
konut el değiştirirken, yılın ilk 11 ayında bu sayı 1 milyon 276

20 BİN KONUTU YABANCI ALDI

bin oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’in açıkladığı veriler,
konut satışlarının ekimden sonra kasımda da geçen yılın altında kaldığını gösterdi.
Konut satışları arz artmasına rağmen giderek azalma kaydetti. Son dönemde açıklanan veriler bize şunu gösterdi. Konut
satışında ilk 11 ay itibarıyla her ne kadar geçen yılın üstünde
bulunuyorsa dahi, bir süre sonra bir yıl öncesiyle eşitlenecek
bir tabloyla karşı karşıya kalacağız.

Sefa İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Sefa Öztürk, kentsel dönüşüm çalışmalarının 2018 yılında da hız kazanması gerektiğine
vurgu yaptı. Öztürk, “2018 yılında beklentimiz, gerçek anlamda kentsel dönüşüm için bina ve parsel bazlı dönüşümden alan
bazlı dönüşüme geçişin teşvik edilmesi ve sürecin hızlandırılması yönünde” değerlendirmesinde bulundu.

İPOTEKLİ SATIŞA YANAŞAN YOK

“EN AZ 20 YIL BU CANLILIK DEVAM EDER”

İpotek yoluyla gerçekleşen konut satışlarına bakılacak olursa;
yılın ilk beş ayında geçen yıla göre ipotekli konut satışlarında
kayda değer bir artış söz konusu. Artış oranı ocak ayında yüzde 35, şubatta yüzde 27, mart ve nisanda yüzde 30, mayısta
ise yüzde 18 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlar bu yıl ilk kez
haziran ayında geçen yılın altında kaldı. Gerilemenin oranı yüzde 3 olarak gerçekleşti.

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) ve
Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan
Elmas, sektörün bu yıl yüzde 6-7 büyüme göstereceğini vurgulayarak, “Ekonominin inişli çıkışlı olduğu dönemlerde projektörler hemen bizim sektöre
dönüyor. Satış rakamları mercek altına
alınıyor. Ancak kısa vadeli düşünülmemeli. 16 Temmuz'da bile daire satışı
yapıyorsak hem ekonomimize hem de
sektörlerimize inanmayı devam ettirmeliyiz. Türkiye'nin en önemli gündem
maddesi olan kentsel dönüşüm sektöre canlılık katmaya devam ediyor. Çünkü önümüzde dönüştürülmesi gereken
7.5 milyon konut var. Sektörde en az
20 yıl bu canlılık devam eder. Yurt dışı
yatırımcılara getirilen teşvikler yine
sektöre artı canlılık getirdi. 1 milyon
dolar ve üzeri konut alanlara vatandaşlık verilmesi, gurbetçi kardeşlerimizin
bu kapsamda Türkiye'den alacakları
mülklere sıfır KDV uygulaması bunlar
arasında sayılabilir” dedi.

Temmuz ayında ise geçen yılki olağanüstü kötü koşullarının etkisiyle yüzde 62’lik rekor bir artış yaşandı. Sonrasında
olumsuzluk iyice kendini göstermeye başladı. İpotekli konut
satışındaki artış temmuzdan sonra hızla geriledi ve ağustosta
yüzde 6’ya indi. Bu hızlı gerileme yıl sonuna kadar da süreklilik
sağlayarak, geçen yılın aynı ayına göre eylülde yüzde
4, ekimde yüzde 20, kasımda yüzde 24 olarak devam
etti.

Konut satışlarının yabancılara göre dağılımına bakılacak olursa TÜİK
verilerine göre, Türkiye genelinde yılın ilk 11 ayında el değiştiren
evlerin, 439 bin adedi konut kredisi ile alınırken, 837 bin adedi ise
peşin veya senetle satın alındı. Yabancılara yılın ilk 11 ayında 20 bin
70 konut satıldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde söz konusu bu rakam 16 bin 549 adet seviyesindeydi. Yabancılara konut satışlarında
KDV'nin kaldırılması ve vatandaşlık hakkının tanınmasının ardından
nisan ayı itibarıyla satışlar yeniden artış göstermişti.
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Sektör temsilcileri yılın son günleri yaklaşırken; inşaat sektörünün 2017 yılını nasıl geçirdiğini değerlendirip, 2018 yılı için
öngörülerini paylaştı.

DEMİR FİYATLARI VURDU
Öte yandan; 2017 yılı içerisinde günden güne artış
gösteren demir fiyatları da konut satışlarını olumsuz
yönde etkiledi. Yükselen demir fiyatlarının inşaat sektörünü durma noktasına getirdiğini söyleyen müteahhitler, yaptıkları konutları satamadıklarını hatta ellerinde kaldığına dikkat çektiler.

Darbe girişiminden sonra gayrimenkulde çok hızlı bir toparlanma yaşandığını ifade eden Emlak Konut GYO
Genel Müdürü Murat Kurum, "Güçlü
Türkiye İçin Birlik Vakti" kampanyasıyla gayrimenkul sektörünün pozitif
ivmesini sürdürmesine destek olduklarını söyledi. Kurum, TÜİK verileri incelendiğinde de bu yıl içerisinde toplamda gerçekleşen ilk ve ikincil el konut satışlarının, geçen yıl
rakamlarının üzerinde olduğuna işaret ederek, 2017'nin hem
sektör hem de ülke adına verimli bir yıl olduğunu kaydetti.
2017'ye hızlı giren gayrimenkul sektörünün ilk altı aylık dönemi iyi bir performansla geçirdiğini belirten İstanbul İnşaatçılar
Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım,
"Yılın son çeyreğinde art arda gelen yeni lansmanlar ile bir yıl
ertelemeli ve yüzde 0,70 - 0,80 bandında sunulan faiz oranı sunan kampanyaların etkisiyle büyük bir sıçrama gösterdi. Bu yılı
yeni bir rekorla kapatırız. Rekor seviyesinin 1 milyon 400 bin
adet olacağını tahmin ediyorum. Özelikle yılın son çeyreğinde
yoğunlaşan kampanyalar ve yeni proje lansmanları bu rekorun
arkasındaki itici güç olacaktır” ifadelerini kullandı.

AYVACI, “İNŞAAT SEKTÖRÜ EKONOMİK
DARALMALARDAN DİREKT ETKİLENSE
DE, ÜLKE EKONOMİSİNİN BÜYÜMESINDE
POZİTİF KATKISINI SÜRDÜRDÜ” DEDİ.
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SANAYİ 4.0

SANAYI 4.0 NEDIR?
Sanayi 4.0 kısaca, üretim proseslerinin hemen
her aşamasında yüksek teknolojinin kullanıldığı, makineler arasında iletişim ve otomasyonun sağlandığı, küresel ölçekteki network ile
verilerin transfer edilip işlendiği, farklı üretim
yöntemlerinin kullanıldığı, yapay zekanın ön
plana çıktığı, akıllı fabrikaların çalıştığı süreçleri ifade etmek için kullanılan genel bir terimdir.
Sanayi 4.0 ile hayatımıza girmeye başlayan
temel kavramlar ise özetle şöyle: 3D Yazıcılar (3 boyutlu), nesnelerin interneti (IoT), akıllı
ve karanlık fabrikalar, siber fiziksel sistemler,
büyük veriler, otonom robotlar, simülasyon,
bulut bilişim sistemi, artırılmış gerçeklik, yapay zeka.

SANAYİ 4.0 TÜRKİYE İÇİN BİR FIRSAT OLACAK
TOBB BAŞKAN YARDIMCISI VE EGE BÖLGESI SANAYI ODASI YÖNETIM KURULU BAŞKANI ENDER YORGANCILAR, SANAYI
4.0’IN TÜRKIYE IÇIN BIR FIRSAT OLDUĞUNU VURGULAYARAK,“GELIŞMIŞ ÜLKELERLE AYNI KATEGORIDE YER ALABILMEK
VE BIR ÜST SEGMENTE GEÇEBILMEK IÇIN BIR ŞANS. O NEDENLE SANAYI 4.0’I DOĞRU ANLAMAK VE ADIMLARI DOĞRU
ATMAK GEREKIYOR” DEDI.

KUTAY GÜROCAK

Sanayi 4.0 kavramının Türkiye’de tek başına gelişmişliğin sihirli
bir formülü olarak algılandığını görüyoruz. Bu ne kadar doğru bir
yaklaşım?

Küresel ölçekte hızla yaygınlaşan Sanayi 4.0 kavramı, yüksek
gelir grubuna dahil ülkelerde olduğu gibi gelişmekte olan ülNe yazık ki, son dönemde kavramlar üzerinde yanlış anlama
keleri de yakından ilgilendiriyor. Sadece Avrupa’da 2020 yılıve yorum getirme çokça yapılan bir hata oluyor. Öncelikle gena kadar gerçekleşmesi beklenen 140 milyar euro’luk yatırım
lişmişlikten neyin kastedildiğine bakmak gerekiyor. Eğer gemiktarı bile bu alanda yol almak isteyen ülkelere örnek teşkil
lişmişlik kalkınma olarak algılanıyorsa, Sanayi 4.0 buna ciddi
ediyor. Doğrudan ya da dolaylı olarak hayatın birçok alanında
bir şekilde zemin hazırlar. Ama doğrudan kalkınmayı sağlakendini göstermeye başlayan Sanayi 4.0 kavramı ile önümüzması mümkün değil. Yok gelişmişlik refah düzeyinin artması,
deki dönemde; üretim noktasındaki maliyetlerin iyileşmesi, kizenginleşme olarak düşünülüyorsa, evet maliyetleri düşüren,
şiselleştirilmiş ürünlere yönelik talebin artması,
farklı iş kollarının gelişmesi, yeni istihdam alan“TERCIH DEĞIL ZORUNLULUK”
larının oluşması, yeni yatırımların gerçekleşmesi ve benzeri birçok konu iş dünyasını bekliyor.
Sanayi 4.0 ve dijitalleşmenin bir tercih değil, zorunluluk olduğunu topyekün anlamamız ve buna göre politikaları belirlememiz kaçınılmaz. Ulusal
Türkiye ise Sanayi 4.0 konusunda istekli oldupolitikalarımız Sanayi 4.0 doğrultusunda güncellenmelidir ki, yüksek gelirli
ğunu ortaya koyduğu stratejik hedefler ve verekonomiler grubuna dahil olabilelim ve bu gelişmelerin dışında kalmayadiği desteklerle gösteriyor. Yüksek katma delım. Teknolojiyi kullanma alanındaki başarımızın üçte birini üretmek anlağerli yerli üretimin geliştirilmesi ve kaynakların
mında kullanabilirsek çok önemli bir yol kat edeceğimiz inancındayım. Bu
etkin şekilde kullanılması amacıyla hazırlanan
açıdan belki de topyekün bir seferberliğe ihtiyacımız olacak. Aksi takdirde
planlar, Türk iş dünyasına hem yol haritası hem
kaçınılmaz bir son olan, rekabet gücünü kaybetme ve küresel ekonominin
de yatırımlarda hangi noktalara dikkat edilmesi
gerisinde kalarak vasatlıktan çıkamama ile karşı karşıya kalacağız.
gerektiğine yardımcı oluyor. Türkiye’nin 2023
vizyonu ve dünyanın en büyük 10 ekonomisi
Dünyada bugün Sanayi 5.0 konuşulmaya başlanmışken, Japonya’nın önarasına girme hedefi dikkat alındığında, Sanayi
cülük yaptığı Toplum 5.0 tartışılırken bizim sadece izler pozisyonda olma4.0’ın yakın gelecekte daha fazla ön plana çıkmamız gerekmektedir. Ancak, Sanayi 4.0 yolunda, mevcut durumumuzda
ması bekleniyor.
dikkat çekici dezavantajlarımız da var. Ülkemiz; katma değerli üretim, eğitim, iş kolaylığı, ekonomik rekabet, inovasyon gibi alanlarda hem kendine
Sanayi 4.0’ın Türkiye için bir fırsat olduğunu beyakışmayan hem de Sanayi 4.0’ın gerektirdiği atılımın oldukça gerisinde
lirten Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
duran bir performans sergiliyor. Küresel ölçekte gerçekleştirilen endeks
Başkan Yardımcısı ve Ege Bölgesi Sanayi Odası
çalışmalarında da, geri sıralarda yer almamız bu durumu teyit eder nitelik(EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgante. O nedenle de, Sanayi 4.0 yolunda ilerleme sağlayabilmemiz için bilim
cılar, iş dünyasının konuya bakışını; sanayicileve eğitim alanları başta olmak üzere kapsamlı bir reform stratejisini uygularin tespit ve beklentilerini EKONOM Dergisi için
maya koymamız gerektiğinin özellikle altını çizmekte fayda görmekteyim.
değerlendirdi.
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verimliliği artıran, süreçlerin otomasyonu ile ciddi zaman kazandıran yeni bir sanayi devrimi olup, karlılığı da artırıyor. Ama
hiçbir şekilde sihirli bir değnek değil. Onu nasıl değerlendirdiğinizle alakalı olarak size geri dönüşü olacak etkili bir araç. Bu
şekilde bakmak da fayda var.
Sanayi 4.0’a uzanan bütün süreçleri dünya ile eşit şekilde
tamamlayamayan ya da önemli bir kısmını hızla geçmek zorunda
kalan ekonomiler için bu kavram gerçekten kurtarıcı mıdır?
Küresel ekonomide, kalkan sınırlar uzak coğrafyalarda dahi
vuku bulan bir gelişmenin olumlu veya olumsuz etkisini yansıtıyor. Bu anlamda, Sanayi 4.0’ın temel etkisi, ekonomi ve
iş dünyasını teknoloji odağında yeniden şekillendirmesi. İlk
sanayi devrimi sonrası ortaya çıkan geleneksel fabrikalardaki
üretim süreçleri tamamen beden gücüne dayanırken, günümüzde bilişim ve akıl gücü ön plana çıkıyor. Dolayısıyla proaktif davranılmadığı sürece, önceki devrimlerde olduğu gibi
geri kalma durumunun da ötesinde, sistemin dışında kalma
riski söz konusu. Diğer yandan, bilgiye ulaşmak geçmişe göre
çok daha kolay olduğundan, yaratılacak değer ile söz konusu
devrime adapte olmak kolaylaşırken, sistemin içinde kalarak,
nimetlerinden de faydalanılacak. Yani tamamen izlenecek yol
ve tercihlerle ilgili bir durum.
Sanayi 4.0 Türkiye ve iş dünyası için neyi ifade etmelidir? Önemi
nedir?
Sanayi 4.0, Türkiye için bir fırsat. Gelişmiş ülkelerle aynı kategoride yer alabilmek ve bir üst segmente
geçebilmek için bir şans. O nedenle Sanayi
4.0’ı doğru anlamak ve adımları doğru atmak gerekiyor. Dünyanın önde gelen bilim
insanları, insanlık tarihi boyunca elde edilen
bilgi birikiminin günümüzde sadece 48 saat
gibi kısa bir sürede elde edilebildiğini belirtiyor. Teknolojinin böyle akıl almaz biçimde
ilerlediği ve insanlığın bilgi birikiminin katlanarak arttığı günümüzde, piyasalardaki
rekabet ortamı da büyük oranda güçleşti.
Büyümek ve kar oranını artırmak bir yana,
piyasalarda varlığını sürdürmek isteyen firmalar dahi teknolojik gelişmelerle uyum
sağlamak ve hatta değişimin öncüsü olarak
değişime yön vermek zorundadırlar. İçinden
geçtiğimiz süreçte, Türkiye olarak da iş dünyası olarak da “Sanayi 4.0 benim neyime?”
deme lüksümüz bulunmuyor. Bununla bir-

likte “Biz daha 2.5 seviyesindeyken nasıl olabilir ki?” gibi düşünceler de yaygın. Ancak, ne ülke olarak ne de firma olarak
bizim Sanayi 4.0 sürecine arkamızı dönmemiz mümkün değil.
Yakalayabildiğimiz kadarını işletmelerimize uygulayabildiğimiz
sürece sistemin içinde kalacağımız inancındayım. Aksi takdirde bizim için kayıp.
Sanayi 4.0 ile ilgili EBSO olarak çalışmalarınız nelerdir?
EBSO olarak bu konuyla ilgili çalışmalarımız da devam etmektedir. 2015 yılında “Uyum sağlayamayan kaybedecek” ve “Bilgi çağının ötesine hazırlanın” mottosuyla Sanayi 4.0 kitabını
hazırladık. Sonraki aşamada, bilgilendirme toplantıları ile süreci üyelerimize anlattık. Konunun uzmanları ile buluşturduk.
Üçüncü aşamada ise Sanayi 4.0 Eğilim Anketi hazırladık ve
üyelerimizin Sanayi 4.0 farkındalığında ve dijitalleşme seviyesinde nerede olduklarını tespit etmeye çalıştık. Önemli bulgulara ulaştık.
Yaptığınız anketlerde elde ettiğiniz sonuçlar nelerdir?
Anketimize katılanların yüzde 59’u KOBİ olarak faaliyet gösteriyor. Sanayi 4.0 ve dijitalleşme konusunda farkındalığı olanların
oranı ortalama yüzde 77 seviyesinde. Bu konuda yol haritasını
geliştiren ve uygulayanlar ise sadece yüzde 3 civarında. Elde
edilen sonuçlara göre ankete katılanların yüzde 24’ünün yol
haritasını geliştirme aşamasında olması, Sanayi 4.0’ın sahiplenilmesi açısından oldukça önemlidir. Sanayi 4.0 ile ilgili alt
teknolojilere hakimiyetin olduğunu da görmekteyiz. Bununla
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SANAYİ 4.0
birlikte, yüzde 61 gibi oldukça yüksek bir
grubun yüzde 5 bütçe ayırması, yeterli
olmamakla birlikte başlangıç aşamasında
ümit vericidir.
Dijitalleşmenin öneminin farkında olunmakla birlikte, dijitalleşme önündeki en
büyük engel olarak yüksek maliyet gösteriliyor. İkinci sırada bu dönüşüme ihtiyaç duyulmaması, üçüncü sırada da
yeterli yetkinlikte personelin olmaması
belirtildi. Sanayi 4.0 için uzun vadede
maliyetlerin geri dönüşümünün yarattığı
olumlu etki iş dünyasına doğru anlatılmalı. TÜSİAD’ın BCG işbirliği ile yaptığı dijital dönüşüm yetkinliği çalışmasında da
benzer bir sonucun çıkmış olması, aslında ülke genelinde nereden başlanacağını
da göstermesi açısından önemli. Ankete
katılanlar tarafından Sanayi 4.0’ın yüzde
89.4 oranında fırsat olarak görülmesi, firma eğilimlerinin pozitif yönde olduğunu
gösterirken; “Sanayi 4.0 fırsat mı tehdit mi?” endişelerini de
sonlandırıyor.
Dünyanın, sanayi 4.0 sürecine çok hızlı adapte olduğunu, çok
hızlı ilerlediğini gelişmelerden çok net görmekteyiz. Zira, teknolojide öne çıkan ülkelerde sürücüsüz ve uçan arabalardan
uzay çalışmalarına, 3D printerlarla kök hücreden köprü yapımına, laboratuvar ortamında et üretimine, karanlık
fabrikalara kadar farklı alanlarda farklı gelişmelere imza atılıyor. O nedenle de yol haritamızı hızlıca belirlemek ve eyleme geçmek
durumundayız. Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı’mızın da bu konuda çalıştığını
biliyor ve en yakın zamanda eylem planını
açıklamasını bekliyoruz.
Türk bilim dünyası ve ülkenin mevcut insan
kaynakları alt yapısı, bu süreci tanıma, uygulama
ve geliştirme noktasında iş dünyası ile uyumlu olabilecek midir?

yazılım için de insana ihtiyaç olduğunu dikkate aldığımızda,
Sanayi 4.0 istihdamı azaltacak korkusundan çıkıp, işgücünü
sanayi 4.0 sürecine nasıl adapte edebiliriz konularına odaklanmamız kaçınılmazdır. Demografik fırsat penceremiz, Sanayi
4.0 sürecinde öncelikle bilim ve eğitim stratejilerimizi yeniden
kurgulamamız gerektiğini de göstermektedir. O nedenle, yeni
devrimi kaçırmamak için eğitim sistemimizin Sanayi 4.0’ın altyapısını sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmesini, ilkokullarımızdan başlamak üzere kodlama eğitiminin
zorunlu olmasını, geleceğin mesleklerine
yönelik bölümlerin açılmasını, atıl bölümlerin kapanmasını uzun bir süredir
talep ediyoruz. Gerçekleşene kadar
da talep etmeye devam edeceğiz.
Çünkü şu anda bu sisteme uygun nitelikli eleman ve özellikle de yazılımcının yetersiz olduğunu biliyoruz.
Buradaki temel
düşünüyorsunuz?

sorunun

ne

olduğunu

Asıl sorunun, nitelikli istihdam olduğunu dikkate aldığımızda,
gelecek için bir an evvel adım atmalıyız. Özellikle de yoğun
üretim yapılan ülkelerde, çalışanın o sektöre uygun teknik
beceriye sahip olması isteniliyor. Neticede bir ülkede herkes,
doktor, avukat, mühendis olamaz. İyi yetişmiş işçiler, fabrikaların devamı için önemli. Yakın gelecekte, bu alanlarda robotlar
çalışacak gibi görünse de, nitelikli bir işçi her zaman tercih sebebi. Bunun için de, mesleki ve teknik liseler öne çıkıyor. Sanayicinin en büyük sıkıntısı istediği işçiyi bulamaması. Günün teknoloji düzeyine göre bu eğitimler
RAKAMLARLA SANAYI 4.0
verilmeli. Bugün, başta Almanya ve Avusturya olmak
EBSO tarafından hazırlanan “Uyum Sağlayamayan Kaybedecek” isimli
üzere birçok ülke mesleki eğitimde istenilen başarıyı
çalışmaya göre rakamlarla Sanayi 4.0 şöyle:
yakaladı. Bizim de yapmamız gereken meslek liselerini TOBB’a devrederek, benzer bir model doğrultu•
15-25: Hammadde hariç üretim maliyetlerinde beklenen iyileşme
sunda eğitim sisteminin kurgulanmasını sağlamaktır.
yüzdesi,
Sanayici açısından bakarsak; endüstri 4.0 en çok han•
150: Sanayi 4.0 ile sağlanan olası büyümenin Almanya ekonomigi sektörlerde kendine yer bulmalıdır? Bununla ilgili
sine tahmini etki potansiyeli (milyar euro),
verilecek kamusal desteklerde, sizce hangi sektörlere
•
6-10: Dünyada sanayi 4.0 ile beklenen istihdam artış oranı,
öncelik verilmelidir?
EBSO olarak; kendimize misyon edindiğimiz Sanayi 4.0 sürecini anlatırken her zaman eğitim 4.0’ın altını çizdik ve ayrı düşünülemeyeceği vurgusunu yaptık. Çünkü teknolojide öne çıkan,
katma değerli üretim ile refah seviyesini artıran toplumların
eğitimdeki başarılarına baktığımızda doğru orantılı bir ilişki olduğunu çok açık görmekteyiz. Otonom sistemler için yazılıma,

•

1-1,5: Üretim sürecini Sanayi 4.0’a adapte etmek için cirodan ayrılan yatırım yüzdesi,

•

2: Türkiye’nin yüksek teknolojiye dayalı ihracat yüzdesi,

•

70: Beş yıl içinde şirketlerin operasyonlarını dijitalleştirme yüzdesi.
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Yapılan çalışmalarda da özellikle öne çıkan sektörler;
otomotiv, sağlık, akıllı tekstil, makine, elektronik sektörleri söz konusu teknolojileri kullanarak Sanayi 4.0
sürecine çok daha hızlı adapte olabilmektedir. Bizim
de uygulamalarımız bu yönde olmalıdır.

YERLİ OTOMOBİL

OTOMOBİLDE
“YERLİ”
HEYECAN
TÜRKIYE'DE 20 CIVARINDA KENT YERLI
OTOMOBILI ÜRETMEK IÇIN TALIP OLURKEN,
OTOMOBILIN YÜZDE 90'A YAKIN PARÇASININ
ÜRETILDIĞI, YAN SANAYININ ÜSSÜ OLAN,
LOJISTIK VE ULAŞIM AVANTAJLARI ILE YERLI
OTOMOBILI YAPACAK 5 BABAYIĞITTEN BMC
ILE VESTEL'IN BULUNDUĞU EGE BÖLGESI
VE ÖZELLIKLE IZMIR ÖNE ÇIKAN KENTLER
ARASINDA.

MURAT ERVİN
Dünya'da 20 ülkede yaklaşık 50 motorlu taşıt üreticisi bulunurken, Çin 28 milyon araç üretimiyle ilk sırada yer alıyor.
Amerika'nın ikinci, Japonya'nın ise üçüncü olduğu sıralamada
Türkiye ise 1 milyon 485 araç üretimiyle 14'üncü konumda. Ülkemizde toplam 220 bin kişiye istihdam yaratan motorlu kara
taşıtı sektöründe bu rakamın elektrikli yerli otomobille birlikte
250 bini geçmesi beklenirken, 19.8 milyar dolara ulaşan ihracat
rakamının da 25 milyar doları bulması hedefleniyor. Türkiye'de
20 civarında kent yerli otomobili üretmek için talipli olurken,
otomobilin yüzde 90'a yakın parçasının üretildiği, yan sanayinin üssü olan, lojistik ve ulaşım avantajları ile yerli otomobili
yapacak 5 babayiğitten BMC
ile Vestel'in bulunduğu Ege
Bölgesi ve özellikle İzmir öne
çıkan kentler arasında.

Sektörün imalat sanayi toplam üretimi içindeki payı imalat
sanayi sektörler ortalamasının üstünde. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2017 yılı otomotiv sektörü raporuna göreyse
Türkiye’nin otomotiv ihracatı 2016'da 19.8 milyar dolara ulaştı.

6 SEKTÖRÜ BESLIYOR
Otomotiv sektörü, sanayi, demir-çelik, hafif metaller, petro-kimya, lastik, plastik gibi temel sanayi dallarının başlıca alıcısı konumunda. Türkiye’de otomotiv sanayinin güçlü sermaye
yapısı, yabancı ortaklıklar, güçlü yan sanayinin varlığı, nitelikli
işgücü, coğrafi konum, esnek üretim yapabilme yeteneği, kalite sisteminin sağlanmış olması rekabet açısından sektörün
güçlü yanlarını oluştururken; düşük kapasite kullanım oranın-

19.8 MILYARLIK IHRACAT

Marmara Bölgesi’nin işlevini tamamlaması ve bölgenin aşırı dolması,

2.

İzmir-İstanbul otoyolu, İzmir-Ankara Hızlı Treni, İzmir-Ankara Otoyolu,
İzmir-İstanbul hızlı tren projeleri,

TEST PISTI BILE VAR

3.

Türkiye'nin en büyük limanı olacak Çandarlı Limanı'nın planlanması,

4.

Türkiye'nin en büyük ikinci konteyner taşıma kapasitesine sahip Alsancak Limanı'nın yine bu kentte faaliyet göstermesi,

5.

İzmir'in Serbest Bölgeler Şehri haline getirilme planları,

6.

Mühendislik alanındaki en güçlü üniversitelerin yanı sıra Türkiye'nin
ilk 10 araştırma üniversitesinden biri olan İYTE'nin İzmir'de olması,

7.

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin İzmir'in yükselen sektörleri arasında
yer alması,

8.

Dış pazar için lojistik avantajı,

9.

BMW, Mercedes, Audi, Seat'a kadar bir çok dev firmanın tedarikçisi
güçlü yan sanayi ve Opel tecrübesi ile otomobil üretimi kültürene sahip bulunması,

10. Kentin 36 ülke ve 86 şehre direk uçuş imkanı sağlaması,
11. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yeril otomobile öncülük etmesi ve altyapı desteği sağlaması.

Teknolojik gelişmelere bağlı olarak elektrikli olması planlanan yerli otomobilin üretim yeriyle
ilgili henüz karar verilmemişken en şanslı illerin
başında ise yan sanayisiyle öne çıkan İzmir ve
Ege Bölgesi gelmekte. Yerli otomobil üretecek babayiğitler arasında yer alan BMC ve Vestel'in de
İzmir ile Manisa'da olması bu kentlerin gücüne
güç katmakta. Ekonomi çevreleri de tek başına 2
milyar dolarlık otomotiv ihracatı gerçekleştiren İzmir'in yan sanayi, ulaşabilirlik ve hazır test pistiyle
en uygun bölge olduğunu vurgulamakta. Her 100
dolarlık otomotiv ihracatının 40 doları İzmir Limanı
sağlarken kent, 25 milyon adet jant ile motor bloğu
üretim kapasitesine sahip. Ayrıca Türkiye'nin balata
üretiminin yüzde 80'i İzmir'den sağlanıyor. İzmir'deki fabrikalar başta Mercedes, Audi, Volkswagen olmak üzere gibi dünyanın önemli markalarının tüm
bağlantı elemanları, aktarma organlarının imalatını
İzmir'den gerçekleştirmekte.

ÜNLÜ MARKALARA IZMIRLI PARÇA
dan kaynaklanan yüksek üretim maliyeti, dış pazarlarda yaşanan sorunlar, ana-yan sanayi ilişkilerinin yetersizliği ve yeterli
sinerji yaratılamaması gibi unsurlar sektörün zayıf yönlerini
oluşturmakta.

TÜRKIYE 14'ÜNCÜ SIRADA
Otomotiv sanayisinde teknolojinin gelişim gösterdiği elektrikli
araçlar konusu da üzerinde stratejik planlar yapılması gereken
bir konu. Hem çevreye duyarlı olması hem de yakıt maliyetini
azaltması bakımından otomotiv sektörünün elektrikli araçlara
doğru yöneleceği tahmin edilmekte. Dünya otomotiv sanayisinde küresel ölçekte 20 civarında ülkede faaliyet gösteren
yaklaşık olarak 50 adet motorlu taşıt üreticisi firma bulunmakta. Üretim genel olarak otomobil ve ticari araç olarak sınıflandırılmaktadır. Sanayide yapılan üretimin yüzde 90 gibi büyük
çoğunluğunu otomobil ve kamyonetlerden oluşan hafif araçlar
sınıfı oluşturmakta. Dünya genelinde 2016 yılı otomobil üretim
rakamlarına bakıldığında 28 milyon 118 bin 79 araçla Çin birinci sırada yer alırken onu 12 milyon 198 bin 13 araçla ABD ve
9 milyon 204 bin 590 adet araçla Japonya izlemekte. Türkiye
ise 1 milyon 485 bin 927 araç üretimiyle İngiltere'nin
ardından 14'üncü sırada.

İzmir'in otomotivde nitelikli elemana sahip bir
kent olduğunu da sözlerine ekleyen sektör temsilcileri OSB'ler,
meslek liseleri ve üniversiteler lojistik, tedarik ve nitelikli eleman otomotivde çok önemli rol oynadığını bunu içinde İzmir'in OSB meslek lisesi ve üniversite işbirliğini sağlayacak
en iyi kenti olduğu belirtildi. İzmir'de otomobil üretmek için
ne her şeyin olduğunu söyleyen sektör temsilcileri verilecek
teşviklerle yerli otomobilin rahatlıkla hayata geçirilebileceğini
kaydetti. Uzmanlar, Kanadalı otomotiv sanayi şirketi Stackpole'un, İzmir'deki fabrikasında Audi, Porsche ve Volkswagen'in
de bulunduğu otomotiv devlerine orijinal parça ürettiğini hatırlatarak firmanın Peugeot, Citroen, Audi, Porsche, Volkswagen,
Ford, Hyundai ve Opel için yıllık 3 milyon adet kapasiteyle yağ
pompası ve toz metal parçaları imal ettiğini de vurguladı

IKI FAZLI OLACAK
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü:
“Yerli otomobil projesini iki faz halinde gerçekleştirilecek. Birinci faz tasarım, ikinci faz ise üretimi kapsayacak. Yani ilk 24
ay tasarım fazı olacak. Tasarım fazında üretim yerini konuşma-

13 GRUPTA ÜRETIM
Otomotiv sanayinde ana sanayi olarak adlandırılan
motorlu taşıt aracı üreticileri ile yan sanayi olarak
adlandırılan aksam, parça ve sitem üreticileri arasında karşılıklı bağımlılık da var. Otomotiv yan sanayi
firmalarının, bazı mamuller dışındaki tüm parçaları
içeren ürün gamı, ülkemizde imal edilen taşıt araçlarının yüzde 85-90 oranında yerli imal edilmesine imkân verecek çeşitlilikte. Taşıt araçları imalat sanayine
yönelik üretim yapan firmalarca imal edilen başlıca
ürün grupları ise şu şekilde sıralanabilir:

Dünyada otomotiv sektörü,
gün geçtikçe gelişen ve ülke
ekonomileri için önemi artan
bir sektör. Ülkemizde otomotiv sektörü, üretim içindeki payı ve ekonomik katkı
oranı değerlendirildiğinde,
imalat sanayi içinde önde
gelen sektörler arasında yer
almakta. Sektörün yurtiçinde yaratmış olduğu değerler
(yurtiçi girdi kullanımı ve katma değer toplamı) ekonomide çok önemli bir yere sahip.
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1.

dövme ve döküm parçalar, elektrik ekipmanları ve
aydınlatma sistemleri, akü, oto camları ve koltuklar.”

IZMIR'IN 11 AVANTAJI

“Komple motor ve motor parçaları, aktarma organları, fren sistemleri ve parçaları, hidrolik ve pnömatik
aksamlar, süspansiyon parçaları, emniyet aksamları,
kauçuk ve lastik parçalar, şasi aksam ve parçaları,
İzmir'de oluşturulan Yerli Otomobil İzleme ve Takip Komitesi, bir otomobili oluşturan parçaların yüzde 90'ının
İzmir'de yapıldığını; bu parçaların da hangileri olduğunu görselle anlattı.

Bakan Faruk Özlü
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YERLI OTOMOBIL
2 LİRAYA 100 KM
Yerli otomobilin sadece fiyat konusunda değil yakıt konusunda da vatandaşların bütçesine uygun olması hedefleniyor. Otomobilin, 6 saatte doldurulabilen batarya ile
çalışması, 100 kilometre şarj etmeden gidebilmesi planlanıyor. Otomobilin enerjisini sağlayacak bu şarjın günde 2
liralık maliyeti olması planlandı. Böylelikle yerli otomobilin
hem üretim hem de tüketim konusunda ekonomik olarak
Türkiye'ye katkı sağlaması bekleniyor. Sensör teknolojisi
bu araçta önemli yer tutacak. Önünüzdeki araca yaklaştığınızda sensörler bunu hızla algılayıp tedbir geliştirecek.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
yacağız. Prototip ortaya çıksın, ondan sonra üretim yeri gündeme gelecek. Şu anda gündemimizde üretim yeri seçimi yok.
Yerli otomobilin prototipi ortaya çıkmadan, bugünden üretim
yerini konuşmak için çok erken. Prototip ortaya çıktıktan ve
ikinci faza geçildikten sonra Ortak Girişim Grubu'nun da görüşleri dikkate alınarak yer seçimi belirlenecek. Üretimin yapılacağı yeri belirlerken, sadece bölgesel kalkınma açısından
bakmıyoruz, üretimin fizibıl olması, rekabetçi bir fiyatın ortaya
çıkması gibi pek çok unsur üretim yerinin tespit edilmesinde
belirleyici olacak. Üretim için başvuran her ili tek tek değerlendireceğiz.”

jant üreten firmalar var. Motor aksamı, üst kapak, motor bloğu
döken firmalarımız da var. Otomobil üretimi ihracatının yüzde
40'lık payının İzmir Limanı üzerinden yapılması da bir başka
avantajımız. Öte yandan Kemalpaşa da lojistik köy yapılıyor,
demir yolu ağı burada toplanıyor, bir ucu da İzmir Limanı'na
bağlanıyor. Demiryolu ile dağıtımın maliyeti de çok düşük.
Konsorsiyumun bileşenlerinden BMC'nin ciddi yatırımları bölgemizde, Vestel zaten tamamen Ege'de. Tüm bu artılarımızı
düşününce İzmir'in bu yatırım için en uygun yer olduğu ortaya
çıkıyor. Burada üretilecek olan bir yerli otomobilin bölgemize
yapacağı katkılar da azımsanmayacak boyutta.”

2019'DA KÖPRÜDEN GEÇECEK
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu:
“Her 16 saniyede bir Türkiye'de üretilen araba ihraç ediliyor.
Bugün Türkiye'nin ihracatı anlamıyla baktığınızda otomotiv ve
otomotiv yan sanayi bir numaralı sektörümüz. İnşallah şirketleşme süreci 2018'in ilk aylarında bitecek. 2019'da prototip
otomobili inşallah 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden bu yeni
oluşturulan ortaklık geçirecek. 2021'de de inşallah dünya piyasasına sürmek üzere yerli otomobil, Türkiye'nin otomobili
çıkacak. Artık otomobilde yeni bir devrim var.”

SEKTÖRÜN LOKOMOTİFİ EGE

Ender Yorgancılar (Yerli Otomobil İzleme ve Takip Komitesi Başkanı - TOBB
Başkan Vekili)

Ege Otomotiv Derneği (EGOD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa
Akkalay:

KENTİN DENEYİMİ VAR

“İzmir, yerli otomobil için en uygun lokasyon. EGOD olarak bu
konuda uzun zamandır çalışıyoruz. OSB'ler, serbest bölgeler
olarak İzmir son derece önemli bir kent. Yurt dışına, iyi otomotiv markalarına üretim yapan iyi firmalarımız var. Mesela ciddi

Mustafa Akkalay (EGOD Başkanı)
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Yerli Otomobil İzleme ve Takip Komitesi Başkanı, TOBB Başkan Vekili Ender Yorgancılar:
“Ulaşımdan yatırım olanaklarına kadar İzmir'in pek çok avantajı var. Bunların yanı sıra yerli otomobili yapacak 5 babayiğittin ikisi BMC ile Vestel bölgemizin evladı. Başbakan Binali
Yıldırım ile Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de bölgemizin
vekili. Bizi yüreklendiren en önemli sebep ise, İzmir'in tek yürek olup yerli otomobile yönelmesi. Marmara bölgesi de artık
işlevini tamamladı. İzmir-İstanbul otoyolu, İzmir-Ankara Hızlı
Treni, İzmir-Ankara Otoyolu, İzmir-İstanbul hızlı tren projeleri
ile ulaşım daha konforlu ve hızlı hale gelecek. Çandarlı Limanı ise ülkemizin yurtdışına açılan kapısı konumunda olacak.
Ayrıca İzmir'in Serbest Bölgeler Şehri haline getirilme planı
burayı benzersiz kılmakta. İzmir'in yedek sanayi ve araç üretiminde önemli deneyimleri de bulunuyor. BMW, Mercedes,
Audi, Seat'a kadar birçok dev firmanın tedarikçisi güçlü yan
sanayi ve Opel tecrübesi ile otomobil üretimi kültürüne sahibiz. Yatırımcı gözünden İzmir'e baktığımızda ise uygun bir
arazi, yetişmiş işgücü, lojistik avantaj, hammaddeye yakınlık,
sektör tecrübesi ve hazır altyapının tamamı mevcut.”
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HELAL ÜRÜN
HELAL EKONOMI
HELAL AKREDITASYON KURUMU KURULDU

TÜRKİYE “HELAL”
ÜRÜNLER YARIŞINDA
GIDA ÜRÜNLERINDE BAŞLAYAN VE BELLI BIR DINE MENSUP OLANLARI HEDEFLEYEN PAZARLAMA TEKNIKLERI DIĞER
ALANLARA DA YAYILDI. ILAÇ ENDÜSTRISI, KOZMETIK SANAYII, TURIZM, FINANS SEKTÖRLERI OTORITE KABUL EDILEN
KURULUŞLARDAN ALDIKLARI SERTIFIKALARI PAZARLAMA ARAÇLARININ ARASINA KATTILAR. TÜRKIYE DE BU SÜREÇTE
“HELAL” ÜRÜNLER IÇIN KENDINE ULUSLARARASI YER EDINME ATAĞINA GIRIŞTI.

VECDİ SEVİĞ
Tarihi kökenleri uzun bir geçmişe dayanan beslenme alışkanlıklarının dini kurallarla uyumlaştırılması tartışmaları, özellikle
20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren pazarlama yöntemleriyle
bütünleştirilmeye başlandı. İşgücü göçlerinin doğal sonucu
olarak farklı dinlere mensup kişilerin aynı coğrafi alanları paylaşmaları, gıda üretim teknolojisindeki değişimler, hazır gıdaların yaygınlaşması, ev dışı beslenme alışkanlıklarının artması
yeni arayışları gündeme getirdi.
Dünya ticaret hacmindeki artış, küresel rekabet, hazır gıda pazarındaki büyümeyle bütünleşince tercihleri etkilemek için kalite, reklam, ambalaj özellikleri gibi unsurlar yetersiz hale geldi
ve ürünlere daha özel farklılıklar kazandırılması yarışına
girildi. Bu yarışta sağlık ve din faktörleri en cazip alanlar
oldu.

dinsel gıda yasakları arasında. Kızılderililerin yırtıcı etçil hayvanları ve vahşi sürüngenleri yememelerinin temelinde totem
anlayışı yatıyor. Antik Mısır medeniyetinde Tanrı Horus’a benzerliğinden dolayı şahinlerin, Tanrıça Bastet’in hizmetkârı olduğuna inanılan yılanların etinin yenmeme nedeni de bu. Benzeri
yaklaşımlar tek tanrılı dinlere de yansıyarak günümüzdeki pazarlama tekniklerinin de fikri alt yapısını oluşturuyor.
Yahudi inancının başlangıçta domuz, deve ve tavşan etinin
yenmesini, et ile sütün birlikte tüketilmesini yasaklaması, bu
dine mensup olanların 19. yüzyılın ikinci yarısında Kuzey Amerika’ya göçlerinin hızlanmasıyla “dini gerekçelerle gıdaları belgelendirme” sürecini gündeme getiriyor. Bu da “Koşer sertifikası” sisteminin devreye sokulması sonucunu doğuruyor.

2017 yılında helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarını
akredite etmek, bu kuruluşların ulusal veya uluslararası
standartlara göre faaliyette bulunmalarını ve bu suretle
düzenledikleri belgelerin ulusal ve uluslararası alanda
kabulünü temin etmek üzere kamu tüzel kişiliğini haiz,
idari ve mali özerkliğe sahip, özel bütçeli Helal Akreditasyon Kurumu kuruldu. Helal Akreditasyon Kurumu’nun
görevleri şöyle: “Türkiye’de ve yurt dışında yerleşik helal
uygunluk değerlendirme kuruluşlarına helal akreditasyon
hizmeti sunmak, helal akreditasyon ile ilgili kıstas ve tedbirleri belirlemek ve bunları uygulamak. Helal uygunluk
değerlendirme alanında faaliyet gösteren kuruluşların
Kurum tarafından ulusal ve uluslararası kabul görmüş
teknik kriterlere göre değerlendirilmesi, yeterliğinin onaylanması, düzenli aralıklarla denetlenmesi ve izlenmesini,
faaliyet alanı kapsamında, uluslararası ve bölgesel akreditasyon birlikleri ve örgütleri nezdinde Türkiye’yi temsil
etmek, bunlara üye olmak. Akreditasyon kuruluşları ve
akreditasyon kuruluşu bulunmayan ülkelerdeki helal akreditasyon ile ilgili kurum ve kuruluşlarla ilişkiler kurmak,
işbirliğinde bulunmak.” Ekonomi Bakanlığı ile ilgili olan
Kurum, yönetim kurulu, danışma kurulu ve genel sekreterlikten oluşturuldu.

Dinsel gerekçeyle ilk resmi belgelendirme, Osmanlı İmparatorluğu’nda 1862 yılında Müslüman deri üreticilerinin, gayrimüslimlerin derileri “abdest kabul etmez hayvanat kanı ve yunus
balığı yağı ve idrar ile terbiye eyledikleri” iddiasıyla başlıyor.
O tarihlerde deri işleme işlerinde gayrimüslimlerin etkinliğinin
hızla arttığı biliniyor. İlk “tâhirdir” (Temizdir, abdesti bozacak
veya guslü icap ettirecek şeylerden birisiyle özürlü değildir)
damgası uygulaması böyle bir ticari savaşın ürünü olarak ortaya çıkıyor. Gayrimüslim üreticilerin dinen kabul edilmeyen
biçimde terbiye edilen deriden ürettikleri “necis” mestler ile
kılınan namazların geçersiz olduğu iddiasıyla başlayan arayışlar, derilere dine uygun üretildiklerinin işareti olarak “tâhirdir”
damgasının vurulması kararıyla noktalanıyor.
Osmanlı’da alınan bu karardan bir süre sonra
Amerika’da da, gıda ürünlerinin Tevrat’a
uygun olarak üretildiği işareti, yaygın
bilinen adıyla koşer markalaması başlıyor.

“HELAL” KAVRAMININ TARIHSEL GELIŞIMI

1916 yılına gelindiğinde sadece
New York’taki kasapları için koşer
et pazarlayan beş büyük paketleme
şirketinin cirosu 25 milyon dolara
ulaşıyor. Bu etlerin dinen sakıncasız olduğunu belgeleyen Ortodoks
Yahudi Cemaati Birliği’nin yüz yıl
önce ABD’de başlattığı sertifikalandırma çalışmalarının sonunda günümüzde
Çin dahil 100’ün üzerinde ülkede, 800 bin
ürün koşer sertifikalı olarak satışa sunuluyor.
Artık hemen hemen tüm uluslararası markalar bu
sertifikalardan edinme gereği duyuyor.

Bütün toplumlarda, insanların yiyeceklerle ilgili seçimlerini belirleyen çok değişik etkenler var. Bu etkenlerden
önemli biri de dini kısıtlama ve yasaklar. En ilkel toplumlar olarak kabul edilen klanların, tapındıkları totemler arasında bulunan hayvanların etlerini yememeleri ilk

Yaşayan 1.8 milyar Müslümanın gıda yıllık harcamalarının 1.2
trilyon dolar dolayında olduğu hesaplanmakta. Helal gıda ürün
piyasası ise bu değerin yarısına yaklaşmakta. Gıda harcamalarına eczacılık ürünleri, kozmetik, tekstil ve hizmet sektörleri eklendiğinde 1.9 trilyon dolarlık bir piyasa büyüklüğüne erişiliyor.

Gıda ürünlerinde başlayan ve belli bir dine mensup olanları hedefleyen pazarlama teknikleri diğer alanlara da
yayıldı. İlaç endüstrisi, kozmetik sanayii, turizm, finans
sektörleri otorite kabul edilen kuruluşlardan aldıkları sertifikaları pazarlama araçlarının arasına kattılar. Böylece
tarihsel temellere ve inançlara dayalı yeni bir satış tekniği hızla yaygınlaştı. Türkiye de bu süreçte “helal” ürünler
için kendine uluslararası yer edinme atağına girişti.
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Sakarya Üniversitesi’nce 2015 yılında Suudi Arabistan
Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finans Kurumu’nun mali
desteğiyle gerçekleştirilen “Helal Ürün Ekonomisi Sempozyumu”na sunulan bir tebliğde belirtildiği gibi, “Helal ürün
ekonomisi İslam iktisadının bir parçası” olarak görülüyor.
Ancak, helal belgelendirme alanında “hem dünyada hem
de Türkiye’de ciddi sorunların ve sömürülerin olduğu” biliniyor. “Helal belgelendirmeden rant elde etmek isteyen kişi
ve gruplar helal gıda sektörünü istismar ederek güveni” zedeliyorlar.
Aynı toplantıya Dr. Tâfir Zuheyr tarafından sunulan “Fransa’da Helal Ürün Talebinin Belirleyicileri Bir Alan Araştırması” başlıklı tebliğde de ürün tercihi ve çıkan fiyatlandırma
sorunlarına şöyle vurgu yapılıyor:
“Helal ürünlerin fiyatlarının nispeten yüksek olması gayrimüslimlerin bu ürünleri satın alma oranlarını düşürüyor olsa
da Müslümanlar güvendikleri helal ürünlere yüksek meblağlar ödemeye hazır görünüyor. Özellikle de Fransa’ya göç etmiş birinci nesil Müslümanlar ve sonradan Müslüman olmuş
Avrupalılar helal ürünleri tercih ediyor.”
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi bünyesinde yürütülen yüksek lisans tezi dolayısıyla yaklaşık 400 kişi üzerinde yapılan
bir araştırma sonunda da “tüketicilerin dini hassasiyetler ve
işletmeye olan güven gibi faktörler aracılığıyla helal sertifikalı
ürünlere yöneldikleri” saptaması yapılıyor.
İstanbul’da 2014 yılında yapılan bir başka araştırmada ortaya
çıkan sonuç özetlenirken şöyle deniliyor:
“Müslüman tüketicilerin özellikle et, balık ve sebze gibi ürünleri seçerken helal ve haram kavramları ile ilgili farkındalık
düzeylerinin oldukça yüksek olduğu, tüketicilerin bireysel dindarlık düzeyleri ile helal gıda tüketimleri arasında kuvvetli bir
ilişki olduğu ve Müslüman tüketicilerin helal gıda ürünlerinde
en çok önem verdikleri kriterin ürünlerin domuz eti ve alkol
içermemesi olduğu sonucuna ulaşılmıştır.”
Sakarya Üniversitesi’nden iki, Düzce Üniversitesi’nden bir öğretim üyesinin “helal” ve “tüketici” kavramını bir arada içeren
16 yabancı ve 12 yerli tez ve makaleyi inceleyerek 2017
yılında yayımladıkları çalışmada ise “Ülkemizde helal gıda bilgi ve hassasiyet konusunda tüketici
farkındalığının yeterli düzeyde olmadığı” sonucuna ulaşılıyor. Bu çalışmada şu vurgu
da yapılıyor:
“Tüketiciler helal sertifikalı ürünlerin varlığını, helal sertifikasına sahip olmayan
ürünlerin helal olmadığı gibi bir düşünceye sebep olması nedeniyle olumsuz
karşılamaktadır. Fakat diğer açıdan
bakıldığında, helal sertifikalı ürünler ve
restoranların sayılarının artmasıyla bilinçli tüketicilerin çoğunun tercihlerinin
bu yönde değiştiği de çalışmalarda çıkan bir
diğer sonuçtur.”

TÜRKIYE’DE TICARI MARKALAŞMA
Türkiye’de helal gıda tartışmalarının ticari anlamda yaygın biçimde tartışılmasına 2000’li yıllarla birlikte başlanıyor. 2005
yılında Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Derneği’nin (GİMDES) kurulmasıyla ticari anlamda ilk
faaliyet de başlıyor. Ulusal ve uluslararası toplantılar düzenleyen GİMDES, 2009 yılından itibaren, akredite olduğu ülkelerde
kabul gören Helal Sertifika düzenliyor.
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TÜRKIYE’DE HELAL GIDA BELGESI ILE ILGILI YAPILANMALARA ÖRNEKLER
GİMDES: 2005’te İstanbul’da kuruldu. Yaklaşık 50 ülkenin
Helal Sertifika kurumlarını bir araya getiren çatı kuruluşu
World Halal Council ve World Halal Foundation üyesi.
Konya Helal Derneği (HELALDER): 2010’da Konya’da kuruldu. Uluslararası Helal Entegrasyon Birliği ve West Afrıca
Islamıc Economıc Forum üyesi.
Helal Gıda Denetim ve Sertifikalandırma Merkezi (HEDEM):
İstanbul’da 2010’da kuruldu. Uluslararası Helal Entegrasyon
Birliği’nin üyesi.
Artıbel Kalite Sistem Belgelendirme ve Eğitim: Standardizasyon konusunda bir eğitim ve belgelendirme kuruluşu olarak
Ankara’da faaliyet gösteriyor.
KAS Uluslararası Sertifikasyon Gözetim Teknik Kontrol Hizmetleri Ltd. Şti.: Merkezi İzmir’de, verdiği belgeler Malezya
resmi kuruluşu JAKIM tarafından tanınmakta.
Netsert Yönetim Sistemleri Eğitim Belgelendirme Gözetim
Muayene San. ve Tic. Ltd. Şti.: HELALDER / HELAL 22 standardına göre belgelendirme yapılmakta.
World Certification Services İstanbul Şubesi: WCS TRK,
World Certification Services Ltd’nin şubesi olarak İstanbul’da açıldı, Helal Gıda Belgesi veriyor.
Dünya Helal Birliği: 2010 yılında bir grup akademisyen tarafından Bursa’da kuruldu. Gıda başta olmak üzere, ürün ve
hizmetler konusunda, araştırma çalışmaları gerçekleştirmekte ve müracaat eden firmalara (helal) ürün ve hizmet belgelendirmesi yapmayı amaçlıyor.

Kuruluşun verdiği belgeler arasında, Tabiî Ürünler, Helal Kesim, Yem, Et ve Et Ürünleri, Süt ve Süt Ürünleri, Unlu Mamuller, Temizlik ve Kozmetik, İçecek, Yağ, İlaç, Bebek ve Çocuk
Beslenmesi Sertifikaları da bulunuyor.
Türk Standartlar Enstitüsü (TSE) de 4 Temmuz 2011’den itibaren uluslararası geçerliliği olan helal belgesi düzenliyor.
TSE, aralarında, et, yumurta, süt ve ürünleri, kahve, çay, su,
şekerleme, unlu mamuller de bulunan
toplam 24 ayrı kategoride belge veriyor.
Belge almak için başvuran firmalardan
2 bin 180 TL avans talep ediliyor. Başvuruların sonuçlandırılabilmesi için ilgili
firmada yapılan incelemenin işgücü ve
ulaşım gibi masrafları daha önceden
belirlenen tarifeye göre hesaplanıyor,
ortaya çıkan maliyete göre avans kapatılıyor. Helal belgesi almaya hak kazanan
firmalar her yıl ayrıca belge kullanma
ücreti ödemekle yükümlü oluyorlar.
Belgeler düzenleniyor ancak “helal”
kavramı üzerinde ortak bir tanımlama
olmadığı için verilen belgelerin her İslami toplumda kabul görmesi de mümkün olmuyor. Bu nedenle 57 ülkenin
katılımıyla oluşturulan İslami Konferansı
Teşkilatı bünyesindeki Standartlar ve
Metroloji Enstitüsü (SMIIC), tüm ülkelerde geçerli olabilecek “helal” ölçütleri
üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Türki28 | EKONOM 2018

ye, öncülüğünü üstlendiği bu çalışmalarda ayrı bir kuruluş tarafından temsil edilmek ve Türkiye’de belgelendirme kuruluşlarının izin ve denetimlerini düzenlemek için Helal Akreditasyon
Kurumu’nu özel bir yasayla kurmuş bulunuyor.
Böylece, EMD üyesi Fatma Orhan arkadaşımızın 2012 yılında
Ekonom’un 38. sayısında yazdığı gibi, Türkiye’nin Müslüman
ülkelerin kabul edebileceği bir sertifika sistemi için yaptığı girişimlerle yeni bir aşamaya gelindi.
Halen ihracatta kullanılan belgelerin fazla uzak olmayan bir
gelecekte, iç piyasada pazarlama aracı olarak kullanma taleplerinin ortaya çıkması yeni bir siyasi ve ekonomik tartışma konusunu gündeme getirecektir. Bu arada da sertifikalandırma
pazarı hızla büyüyecek.

“HELAL” KAVRAMININ GRI ALANLARI
Helal Gıda kavramı, ilkeleri üzerinde tartışılan ve mezheplere
göre farklı yaklaşımların sergilendiği bir alan. Yapılan yorum ve
değerlendirmeler hakkında fikir vermesi için Hitit Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Kâşif Hamdi Okur’un
İslam Hukuku Açısından Helal ve Haram Olan Gıdalar ve Bazı
Güncel Meseleler başlıklı çalışması ile Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr.
Murat Şimşek’in Helal Belgelendirme Ve SMIIC Standardı başlıklı makalesinden yararlanılarak hazırlanan bu tartışmalardan
birkaç örnek vermekte fayda var.
Kümes hayvanlarının seri kesimi sırasında, her hayvan için ayrı
tesmiye yapılması (besmele çekilmesi) koşuluna uyulamadığı
için mekanik kesimin caiz olup olmadığı tartışmalıdır. Av sırasında bir tesmiye ile gönderilen av köpeğinin birden fazla av
tutması ya da benzeri biçimde atılan okun peş peşe birden
fazla avı öldürmesi ya da bir kümeye atılan saçmanın birden
fazla hayvanı öldürmesinde tek tesmiye yeterli görüldüğü ifade
edilmektedir. Bu durumda, mekanik kesimde düğmeye basıldığı sırada besmele çekilmesinin yeterli olacağını savunanlar
olduğu gibi, bunu yeterli bulmayanlar da vardır. Hanefilere
göre sırtlan, tilki, keler (kertenkele türü) yenmesi caiz olmayan
hayvanlardandır.
Şafiî mezhebine göre ise bu hayvanların üçü de yenebilir. Hanbelîler, sırtlan ve kelerin yenmesini caiz görmekle beraber, tilkinin yenemeyeceğini savunmuşlardır.

Malikiler, suda yaşayan hayvanların tamamının yenebileceği
görüşünü benimsemişlerdir. Ancak bazı Maliki âlimler kaplumbağa gibi hem suda hem de karada yaşayan hayvanların yenebilmesi için tezkiyeyi(temizleme, arıtma) gerekli görmüştür.
Hanbeliler kurbağa, su yılanı ve timsah dışında bütün suda yaşayan hayvanların yenebileceğini kabul etmektedir. Şafiîlerde
tercih edilen görüşe göre yalnızca suda yaşayabilen hayvanların yenmesi helaldir. Hanefilerin yaklaşımı ise suda yaşayan
hayvanlardan yalnızca balık türlerinin yenebileceği şeklindedir.

SUDA BEKLETMEK TARTIŞMA KONUSU
Tavukların kesimden sonra kolay yolunmak
amacıyla bir müddet sıcak suda bekletilmesi de tartışma konusudur. Tavuğun
bekletildiği suyun sıcaklığı ve bekleme süresinde kan ya da dışkının
bulaşması olasılığı da bir başka tartışma konusudur.
Temiz olmayan şeylerle beslenen,
etine kötü koku sinen hayvanın yenip yenmeyeceği de görüş farklılığı
yaratmaktadır. Malikiler bu hayvanın
etini yemekte bir sakınca görmezken
diğer mezheplerde bu tür etlere tiksinti
duyulmakta ve tüketiminden kaçınılmaktadır. Bu tür hayvanların uygun bir süre hapsedilip temiz besinlerle beslenmesinden sonra
tüketilebileceği görüşü de yaygındır. Hanefî ve Şafii
mezheplerinde temiz olmayan yiyeceklerin toplam beslenmede oranını dikkate alanların bulunduğu belirtilmektedir.

Gazlı içeceklerin imalatı sırasında aromasını eritmek için çözücü olarak az miktarda etil alkol kullanılması, bazı ilaçlarda eser
miktarda alkol bulunması da uygulamada tartışma yaratan konular arasındadır.
Yoğurt, dondurma, eritilmiş peynir, şekerlemeler, tatlı, reçel,
marmelat, ezmeler, çiklet ve meyve suları ile şarküteri ürünleri
imalinde kullanılan jölenin İslami usullere uyulmadan kesilen
hayvanlardan ya da domuzdan elde edilmesi halinde bunların helalliği konusu tek başına önemli bir tartışma alanı
oluşturmaktadır.
Kesim İslami usullere göre olsa da içinde kemik unu, kan unu ve diğer kan ürünleri,
tavuk unu, balık unu bulunan yemlerle
beslenen hormon verilen hayvanların
etinin tüketilmesi konusu da helallik
noktasında sorun oluşturmaktır.
GDO’lu gıdalar ise tartışmaların bir
başka boyutunu oluşturuyor. Gen
naklinin helal ürünler arasında yapılmış olması ön şartı üzerinde görüş
birliği var. İslam fıkıhçıları GDO’lu
ürünlerin insan sağlığı üzerindeki etkilerinin henüz tam açıklığa kavuşmamış
olması nedeniyle tartışmaların çok içine
girmek istemiyorlar. Genel kabul gören kural,
“eğer genetik değişikliğinde kullanılan organizmalar helalse, bu durumda ürünün üzerinde GDO’lu
girdi kullanıldığı belirtilerek” helal sertifikası verilmesi yönünde
bu da İslam Konferansı Örgütü Standartlar ve Metroloji Enstitüsü tarafından benimsendi.
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ENERJİ

KARA ELMAS ÇAĞI
YENİDEN BAŞLIYOR
YERLI ENERJIDE KÖMÜRÜN PAYI ARTACAK, LINYIT REZERVLERI EKONOMIYE KAZANDIRILACAK.
TÜRKIYE’NIN ENERJIDE DIŞA BAĞIMLILIĞINI AZALTMAYI VE CARI AÇIĞI DÜŞÜRMEYI
HEDEFLEYEN HÜKÜMETIN 2018’DEKI GÖZDESI “KARA ELMAS” OLACAK.

BARIŞ ŞİMŞEK
Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını ekonomiye kazandırarak Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmayı ve cari açığı düşürmeyi hedefleyen hükümetin 2018’deki gözdesi “kara
elmas” olacak. Geçtiğimiz kasım ayında “Yerli Kömür Çalıştayı”nı toplayarak, “Akıllı Kömür Dönemi”ni başlatan, Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın bu yılki gündeminde üretimde
12. sırada yer alan Türkiye’yi kömür liginde daha üst sıralara
çıkarmak yer alacak. Son dönemde yapılan arama ve sondaj
faaliyetleri ile kömür rezervi 17.3 milyar ton olarak belirlenirken, bu miktarın ekonomiye kazandırılması ile 350 milyar dolarlık bir ekonomik kazanım sağlanması da öngörülüyor.

ESKIŞEHIR PROJESINDE 25 BIN ISTIHDAM OLACAK
Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Güven Önal, Türkiye’de madenlerin işletilmeden ülkenin hiçbir zaman tam bağımsız olamayacağını belirterek,
Eskişehir’de yapılması planlanan santralin bölge için kazanımlarından söz etti. Önal, “Eskişehir’de kurulacak enerji
santraliyle, kömür madenlerinde 25 bin kişi fiilen çalışacak,
ailelerini de düşünürsek 100 bin kişi için ekonomik bir ortam doğacak. Proje bölgede 100 bin kişiye iş yeri açacak,
Türkiye’nin enerjisine katkıda bulunacak. Evet, santral yapılsın ama çevre ve insan sağlığını en üst düzeyde koruyan bir
sistem olsun” diye konuştu.
Dünyanın elektriğinin yüzde 38’inin kömürden elde edildiğine dikkat çeken Önal, “Bu oran en gelişmiş ülke Amerika’da
yüzde 33, Almanya ve Avrupa’da ise yüzde 43 seviyelerinde.
Biz kendi kaynaklarımızı üretmek zorundayız. Bu hem istihdam kaynağı hem de para kaynağıdır” ifadelerini kullandı.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın yerli linyit
rezervlerinin ekonomiye kazandırılması için başlattığı çalışmalar çerçevesinde 2018’de kömür için parlak bir dönemin de
kapıları aralanmış oldu.

REZERVLER 10 YILDA YÜZDE 50 ARTTI
Türkiye’nin kömür potansiyelini daha doğru bir şekilde belirleyebilmek için başta Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü
(MTA), Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TKİ) ve
Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü (EÜAŞ) olmak üzere tüm bu kurumların imkanları seferber edilerek bugüne kadar yapılan çalışmalar meyvesini verdi. Son 10 yılda
artan arama ve sondaj faaliyetleri ile Türkiye 8.3 milyar ton olarak bilinen linyit rezervlerini yüzde 50’ye yakın artırarak 17.3
milyar ton seviyesine yükseltti.
Yerli kömürden elektrik üretimi payı ise yüzde 16’ya çıkarken,
kömür kaynaklarını doğru, finanse edilebilir ve düşük maliyetle ekonomiye kazandırmak, enerjiye dönüştürmek için
“Akıllı Kömür Stratejisi” de hazırlanması kararlaştırıldı.

YENI MODELE GEÇILECEK
Bakan Albayrak’ın 30 Kasım’da katılımıyla düzenlenen 2. Yerli Kömür Çalıştayı’nda kömürün enerjideki payının artırılmasına yönelik yeni dönemin de startı verilirken, yerli kömürden
elektrik üretmek için oluşturulan model ile hem vatandaşın
ucuz elektrik tüketmesi hem de kömür madenciliğinin geliştirilmesi hedefleniyor.
Çalıştayda yaptığı konuşmada, madencilik sektörünün gelişmesi için çok önemli adımlar attıklarına dikkat çeken Bakan
Albayrak, “Kömür madenlerimizde üretimi artıracak yeni
yaklaşımı hayata geçirmek zorundayız. Verimlilik demek

TÜRKIYE DÜNYADA 12. SIRADA

ARAMA FAALIYETLERI SÜRÜYOR

Kömür Üreticileri Derneği Başkanı ve Polat Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Polat, Türkiye’nin kömür potansiyelini yeteri kadar değerlendiremediğini ifade
ederek, Çin’in dünya üzerindeki hem en büyük üretici hem de en büyük tüketici olduğunu belirterek, Türkiye’nin üretimde 12. sırada yer aldığını kaydetti. Türkiye’nin kömür kalitesinden dolayı kendi ürettiği kömürü tüketmesi gerektiğine dikkat çeken Polat, “Dünyadaki kömürün yarısını Çin üretiyor ve tüketiyor. Biz ise ülke olarak üretimde
12. sıradayız. Bununla beraber bizim kömür kalitemizden dolayı kendi kömürümüzü
kendimiz tüketmeliyiz. Bunu yaparken de verimli şekilde yapmalıyız. Kendi kömürümüzü ne kadar verimli kullanırsak, cari açığı da o kadar fazla aşağıya çekeriz” dedi.

Enerji Bakanlığı yerli kömürü ekonomiye kazandırma faaliyetlerine son
sürat devam ederken, diğer yandan
da Denizli, Afyonkarahisar, Aydın,
Tekirdağ, Edirne, İstanbul, Muş, Ankara, Amasya, Karabük ve Çankırı
illeri başta olmak üzere tüm ülke sathında linyit arama ve rezerv belirleme çalışmalarını da devam ettiriyor.

Türkiye’de kömür üretiminin mekanize hale getirilmesi için çalışmaların yoğunlaştığını
belirten Polat, bu kapsamda Enerji Bakanlığı önderliğinde çalışmalarında sürdüğünü
ifade etti. Polat, “Enerji Bakanlığımız hem mekanizasyon hem de iş güvenliği konusunda çok ciddi çalışmalar içerisinde. Bu konuda beraber hareket ediyoruz. 11 ilde
13 madencilik lisesi açıldı ve açılacak. Bunlar önemli aşamalar. Madencimizin iş güvenliği ve verimliliğini artıracağız. Maden rezervlerinin haritası yenilendi. Karot Bilgi
Bankası kuruldu. Bu bankada Türkiye’nin madenlerinin bilgileri olacak. Yani her kademede hangi maden var işaretlenecek. Dünya ile entegre hale geliyoruz” diye konuştu.

Ayrıca toplamda 1.53 milyar ton
taşkömürü rezervi bulunan Zonguldak havzasında, 11 milyar KWH/yıl
elektrik üretim potansiyeline sahip
olan rezervin yüzde 21’lik kısmı da
değerlendirmeye alındı.

işçi çıkarmak değil. Biz ne işçi çıkaracağız ne istihdamı azaltacağız. Dünyada yer altı kömür madenciliği yapan gelişmiş
ülkelerde kişi başı randımana baktığımızda Türkiye’de rakam
1.5 ton seviyesinde. Dünyadaki gelişmiş ülkelerle aramızda 8
kat fark var. Bu çok önemli bir nokta, 11 ton nere 1.5 ton nerede. İşte bu teknolojik dönüşüm noktasında mekanize sisteme geçilmesi büyük elzem olarak karşımıza çıkıyor. Sektörün
büyümesini dünya ile rekabet seviyesine ulaşmasını ancak bu
şartlarla sağlayabiliriz. İthal kömürü de bu şekilde azaltabiliriz”
diyerek yeni dönemin ipuçlarını vermişti.

ÇEVRE DOSTU OLACAK
Türkiye’nin toplam kömür rezervinin maddi karşılığı 300-350
milyar dolar olarak hesaplanırken, yeni dönemde kömür yalnızca bir emtia olarak sunulmayacak. Yerli kömürün kurulu
güç içindeki payı Avrupa’da kullanılan, insan sağlığına ve
çevreye zararsız yeni nesil ileri teknoloji santrallerle sağlanacak.
Kurulum çalışmalarına devam edilen bin 915 MW yerli kömür kaynaklı kurulu güç ile birlikte tüm santraller devreye
alındığında elektrik üretim amaçlı özel sektöre devredilen
kömür sahalarında toplamda 2 bin 735 MW kurulu
gücünde yerli linyit yakıtlı termik santral kurulmuş
olacak.
Bu kapsamda EÜAŞ bünyesinde bulunan Çayırhan, Afyonkarahisar-Dinar, Tekirdağ-Çerkezköy, Malkara, Konya
Karapınar ve Afşin Elbistan kömür havzalarının yatırıma açılabilmesi için de yol haritası
çalışmalarına hız verildi.

KÖMÜR SANTRALLERI 2018’DE
DESTEKLENECEK

Enerjide dışa bağımlılığı azaltmaya
yönelik adımlar kapsamında 2018 yılında ilk kez yerli kaynaklar
üzerinden geliştirilen enerji santrallerinin sabit işletme maliyetlerini düşürmeye yönelik destek de verilecek. Kurgulanan
mekanizmadan yerli kömür santralleri başta olmak üzere arz
güvenliğine katkı sağlayan santrallar faydalanacak.
Bu kapsamda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)
yerli kaynaklardan enerji sağlayan santrallerin sabit işletme
maliyetlerini karşılayabilmeleri için kurulu güç başına ödeme
desteği verecek. Söz konusu ödeme her ayın sonunda toplam iletim tarifesinden karşılanmak suretiyle santrale ödenecek. Destekleme öncelikle yerli kaynak bazında belirlenecek
ve sabit işletme maliyetinin düşürülmesine göre kurulu güç
başına ödenecek. Bu sayede santralin işletme maliyetlerin karşılanması garanti altına alınmış olacak. Örneğin, '1 MW linyit
kömüre dayalı güç için her bir saat karşılığı X lira sabit maliyet
ihtiyacı var' denilerek ona göre destekleme yapılacak.

TÜRKİYE’NİN TOPLAM KÖMÜR
REZERVİNİN MADDİ KARŞILIĞI
300-350 MİLYAR DOLAR OLARAK
HESAPLANIRKEN, YENİ DÖNEMDE
KÖMÜR YALNIZCA BİR EMTİA
OLARAK SUNULMAYACAK.

Ayrıca, Trakya Alt Bölgesi
Ergene Havzası ile Eskişehir Alpu sahasında devam
eden çalışmaların yalnızca Eskişehir ayağında
900-bin 100 MW arası
kurulu güce sahip bir
termik santral için de
ihale süreci başlatıldı.
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TAŞERON

KAMUDA TAŞERON İŞÇİYE
“KADRO” YOLU AÇILDI
1 MILYON 20 BIN KIŞIYI ILGILENDIREN TAŞERON DÜZENLEMESI MECLIS’TE GÖRÜŞÜLMEDEN OHAL KHK’SIYLA HAYATA
GEÇIRILDI. 69 KIT’TEN SADECE 10’UNDA ÇALIŞAN IŞÇILERE KADRO HAKKI TANINDI. DÜZENLEMENIN KHK ILE GETIRILMESI,
BAZI KIT’LERDEKI 50 BIN ÇALIŞANIN KAPSAM DIŞINDA BIRAKILMASI EN ÇOK ELEŞTIRILEN KONULARDAN OLDU.

HANDE PEHLİVAN
AK Parti’nin 1 Kasım 2015 seçimlerinde vadettiği taşeron düzenlemesi 3 yıl sonra hayata geçti. Meclis’te görüşülmeden
OHAL Kanun Hükmünde Kararnamesi’yle (KHK) hayata geçirilen düzenleme ile 1 milyon 20 bin çalışana kadroya geçebilme
umudu doğarken, 69 KİT’ten sadece 10’unda çalışan işçilere
kadro hakkı tanındı.
Düzenleme, emekli olduğu halde çalışanların da işini kaybetmesinin önünü açtı.
Yeni düzenlemeyle, kamuda ve mahalli idarelerdeki taşeron işçilerin istihdamı, mevsimlik işçilerin çalışma süreleri, 4/C kadrosunda çalışanların 4/B kadrosuna geçişi düzenlendi. Taşeron
düzenlemesi, birtakım tartışmaları da beraberinde getirdi. Düzenlemenin KHK ile getirilmesi, bazı KİT’lerdeki 50 bin çalışanın düzenleme kapsamı dışında bırakılması en çok eleştirilen
konulardan oldu.

TÜRKIYE’DE TAŞERON SORUNU
Taşeron sisteminin ülkemizde kökeni, 3008 sayılı İş Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 1936 yılına kadar uzanıyor. Taşeron
ilişkisi, 4857 sayılı İş Kanunu’nda ise “alt işveren” kavramıyla
düzenleniyor. Bu düzenlemede, iş güvencesine ilişkin bazı temel yükümlülükler, 30’dan daha az işçi çalıştıran yerleri kapsamadığından, işverenler belirli işleri taşeronlara vererek, hem
bu işlerin görülmesini sağlamış hem de kadrolarını küçülterek
maliyetlerini azaltmış oluyorlar. Bu durumda çalışan binlerce
işçi, on yıllardır kadro talep ediyor.
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Taşeron işçilere, 2014 yılında sendikalaşma hakkı getirilmişti.
“Tarihi bir adım” olarak değerlendirilen bu çalışmayla taşeron
işçilere ilk defa toplu sözleşme yapmanın ve ilk kez yapılacak
toplu sözleşmelerin fiyat farkının kamu tarafından ödenmesinin yolu açıldı. Fakat bu düzenleme de taşeron işçilerin yarasına merhem olmadı.

KIDEMLER KORUNACAK
Yeni taşeron düzenlemesi 1 milyon 20 bin çalışanı ilgilendiriyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’nun
verdiği bilgiye göre bu sayının 450 bini kamuda taşeron olarak
çalışanlardan, 20 bini kapsama dahil edilen diğer özel bütçeli
kuruluşlardakilerden, 50 bini kamuda 12 aydan kısa süreli işlerde çalışan alt işveren işçilerinden, 450 bini il özel idareleri,
belediyeler ile bağlı kuruluşları, bunların üyesi olduğu mahalli
idare birlikleri, mahalli idarelerin iktisadi teşekküllerinde çalışan alt işveren işçilerinden, 23 bini mevsimlik işçilerden, 27
bini ise 4/C statüsünden 4/B’ye geçenlerden oluşuyor.
Kamudaki 450 bin işçi kadroya alınacak. Orman ve Su İşleri
Bakanlığı, Çaykur ve Şeker Fabrikaları gibi kurumlarda çalışan
mevsimlik geçici işçilerin talepleri dikkate alınarak, en fazla 5
ay 29 gün olan çalışma süreleri 9 ay 29 güne kadar çıkartılacak. Taşeron şirketlerden kamuya devir şeklinde alınacak işçiler, geçmişte kazandıkları kıdemleriyle birlikte kadroya alınacaklar ve işçi olarak istihdam edilecekler.
Kamuya geçen 450 bin işçiye, kamu çalışanı oldukları için 52
günlük tediye verilecek. İşçilerin sendikal haklarında da herhangi bir değişiklik olmayacak.

KADROYA GEÇIŞLERDE SINAV UYGULANACAK

SENDIKALAR NE DEDI?

Düzenlemeye göre, taşeron işçilerin başvuruları 2
Ocak’ta başlayarak ve 10 günde tamamlanacak. Başvurular güvenlik soruşturmasından geçirilecek ve değerlendirilecek. İlanın ardından İŞKUR üzerinden sınav
gerçekleştirilecek. Bakan Sarıeroğlu, bu sınavın kadroya geçişte engel olarak görülmemesi gerektiğini, prosedürel bir sınav olacağını ifade etti. Sınavda başarılı
olanların kadroya geçirilmesine ilişkin süreç ise 90 gün
içinde sonuçlandırılacak.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay KHK ile yapılan taşeron işçilere kadro
düzenlemesi kapsamına sahil edilmeyen 69 ayrı kurumda toplam
50 bin çalışanın bulunduğunu ifade etti. Atalay, “1 milyon kişinin
kadroya geçmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyoruz ama bir
an önce bu 50 bin kişinin sorununun çözülmesini istiyoruz. 1 milyon
insanın mutluluğu, 50 bin kişinin gölgesinde kalmasın” dedi.

YENI DÜZENLEME KIMLERI KAPSIYOR?

Atalay, üniversitelerde taşeron işçilere “Şu sendikaya üye olmazsanız kadro alamazsınız. Sınav da bunun için yapılıyor” denildiğini,
ellerinde ses ve görüntü kayıtları olduğunu söyledi. Bunları “akıl tutulması” olarak değerlendiren Atalay, işçilere bu yönde baskı yapılmamasını istedi.

Taşeron işçilere kadro verilmesine ilişkin düzenleme
Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında 24 Aralık 2017
tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 696 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararname (KHK) ile karara bağlandı. Düzenlemeye göre taşeron işçilerin kadroya alınmasında
4 Aralık 2017 esas alındı. Bakan Sarıeroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın taşeron müjdesini 5 Aralık’ta
açıkladığı belirterek, söz konusu açıklama yapıldıktan
sonra işten çıkarmalar, çıkarılan kişilerin yerine almalar gibi bazı adaletsiz uygulamalara engel olmak için 4
Aralık tarihinin belirlendiğini ifade etti.
Düzenleme taşeron işçilerden sözleşmeleri askıda
olanları ve şehir hastanelerinde çalışanları da kapsıyor.
Yeni düzenlemede taşeron işçilerden, kadroya geçebilmek için bugüne kadar taşeron işçilikle ilgili açtıkları
davalardan vazgeçtiklerini, icra takiplerinden feragat
ettiklerini yazılı olarak beyan etmeleri isteniyor.

Taşeron düzenlemesinin KHK ile getirilmesini eleştiren Atalay, düzenleme Meclis’e gelseydi, bazı sıkıntıları, problemleri gündeme getirilebileceklerini söyledi.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı
Kani Beko, düzenlemenin KHK ile getirilmesine “sahibinden kaçırılarak getirildi” sözleriyle tepki gösterdi. Belediye çalışanlarının düzenlemeden ayrı tutularak belediyenin taşeronu olarak kalacağının
altını çizen Beko, kimi işçilere kadro verilirken kimilerine kadro verilmemesini “eşitsizlik” olarak değerlendirdi. Kani Beko, “Fakatsız”,
“amasız”, “şartsız”, kadro taleplerinin güncel olduğunu yineledi.
Türkiye Kamu Sen ve Türk Eğitim Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk,
“Unvanlar konusunda beklentiler de karşılanmalıdır. Ayrıca emeklilikleri dolanların isteğe bağlı 65 yaşına kadar çalışması sağlanmalıydı, bu yönüyle düzenleme yanlış olmuştur. Hem erken emekliliğe
karşı olup hem zorla emekli etmek ne demektir?” sözleriyle tepki
gösterdi.

Özel güvenlik görevlileri çalıştıkları kurumlar neresi
olursa olsun 5188 ayılı Özel Güvenlik Hizmetleri Kanunu’na tabi olmaya devam edecekler.

“HIZMET ALIMI” KOŞULU
Taşeron işçilerin kadroya alınmasında personel çalıştırılmasına
dayalı hizmet alımları esas alınacak. Buna göre yaklaşık maliyetinin en az yüzde 70’lik kısmı asgari işçilik maliyeti ile varsa
ayni yemek ve yol giderleri dahil işçilik giderlerinden oluştuğu,
personel çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı
ve süreklilik arz eden işler bu kapsamda değerlendirilecek. Hizmet alımı değerlendirmesi başta Kamu İktisadi Teşebbüsleri
(KİT) ve belediyeler olmak üzere kurumlara göre farklı olabilecek. Tartışmalı durumlarda işçilerin kadroya alınıp alınmayacağını belirlemek için, oluşturulan kurullar karar verecek.
Yeni düzenlemeye göre, danışmanlık hizmetleri, hastane bilgi
yönetim sistemi hizmetleri, çağrı merkezi hizmetlerine ilişkin
alımlar personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak kabul edilmedi. Bu sebeple söz konusu işlerde çalışan personel,
taşeron şirketlerde çalışmaya devam edecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde bu süreçle ilgili vatandaştan gelen soruları dinleyen “ALO 170” personelinin
kadro dışı kalması da dikkat çeken ve eleştirilen bir
ayrıntı oldu.
Düzenlemeden, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak
kazanmış olanlar yararlanamayacak. Halen taşeron olarak çalışmakta olan kişiler için kadroya geçişte yaş sınırı uygulaması olmayacak. Bu kişiler kadroya alındıktan
sonra, emeklilik yaşına kadar kamuda kadrolu olarak
çalışacaklar ve yaşları geldiğinde emekli edilecekler.
Mal ve personel çalıştırılmasına dayalı olmayan
hizmet alımları ile yapım işi ihalelerinde çalışan-

lar kapsam dışında kaldı.

69 KIT’TEKI 50 BIN TAŞERON IŞÇI KADRO DIŞINDA
5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanun kapsamı
dışında kalan ve ÇAYKUR, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
(TPAO), Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ), Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) gibi kamu iktisadi teşekküllerinin (KİT) yer aldığı 69
kurumdan 59’u kapsam dışında tutuldu.
Taşeron düzenlemesinde KİT olarak bilinen bazı kurumların
düzenleme kapsamı dışında bırakılmasına çeşitli tepkiler geldi. Türk-İş yönetimi, Başbakan Binali Yıldırım ile görüştü ve
69 kamu iktisadi teşebbüsündeki (KİT) 50 bin taşeron işçinin
de kadro kapsamına alınmasını istedi. Ancak Başbakan Binali
Yıldırım’dan olumsuz yanıt geldi.

KHK SAVUNMASI
Sivil toplum kuruluşları, taşeron düzenlemesini genel anlamda
olumlu karşılasalar da düzenlemenin KHK ile çıkarılmasına tepki gösterdiler. STK temsilcileri, düzenlemenin Meclis’e getirilmesi ve eksikliklerinin belirlenebilmesi için tartışılması gerektiğini belirtiler.
Düzenleme kapsamına alınmayan bazı KİT’lerdeki
50 bin taşeron işçi sorunu da gündemde sıkça tartışılan konular arasında yer alıyor.
Taşeron düzenlemesinin KHK ile çıkarılmasına gelen
tepkiler üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Jülide Sarıeroğlu, zamanın kısıtlı olduğunu söyledi.
Bütçe maratonundaki gerilimlere dikkat çeken
Sarıeroğlu, sürecin nasıl işlediğinin görüldüğünü ve düzenlemenin 2018’e girmeden yetişmesi için bu yöntemin uygulandığını ifade etti.
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GÜMRÜK BİRLİĞİ

GÜMRÜK BİRLİĞİ’NDE STA’LAR
TÜRKİYE ALEYHİNE İŞLİYOR

*1996-2016 arasında AB ülkelerinden yapılan yıllık
ithalat yüzde 329,8 artışla 18 milyar dolardan 77.5
milyar dolara; diğer ülkelerden yapılan ithalat ise
yüzde 585,2 artışla 17.7 milyar dolardan 121.1 milyar dolara çıktı.
*1995-2016 arasında Türkiye’nin AB ile toplam
yıllık ticaret hacmi yüzde 381,9 büyüyerek 30.3
milyar dolardan 145.8 milyar dolara; diğer ülkelerle
toplam ticaret hacmi ise yüzde 621,2 büyüyerek
27.1 milyar dolardan 195.3 milyar dolara yükseldi.
*Türkiye 1995 itibarıyla AB ile ticaretinde 5.8 milyar dolar açık verirken, 2016 yılında bundan yüzde
58 daha yüksek olmak üzere 9.2 milyar dolar açık
verdi.
*Buna karşılık diğer ülkelere karşı verilen dış ticaret
açığının 1995 yılında 8.3 milyar dolar olan düzeyi
yüzde 467,5 büyüyerek 2016 itibariyle 46.9 milyar
dolara ulaştı.
*Bu gelişmelerle 1995-2016 yılları karşılaştırmasında Türkiye’nin toplam yıllık ihracatı yüzde 558,7 artışla 21.6 milyar dolardan 142.5 milyar dolara; ithalatı yüzde 585,2 artışla 35.7 milyar dolardan 198.6
milyar dolara; dış ticaret hacmi yüzde 494,9 büyüyerek 57.3 milyar dolardan 341.2 milyar dolara; dış
ticaret açığı da yüzde 298.6 oranında büyüyerek
14.1 milyar dolardan 56.1 milyar dolara yükseldi.

AB’NIN PAYI DÜŞTÜ, ÜÇÜNCÜ ÜLKELERIN
ARTTI

TÜRKİYE’NİN AVRUPA BİRLİĞİ’NE TAM ÜYE OLMADAN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ VE HALEN
DEVAM EDEN GÜMRÜK BİRLİĞİ, SERBEST TİCARET ANLAŞMALARI İLE İLGİLİ PROSEDÜR
VE UYGULAMALAR NEDENİYLE TÜRKİYE’NİN ALEYHİNE İŞLİYOR.

NAKİ BAKIR

kırıyor. STA’lar Gümrük Birliği ile elde edilen avantajları adeta
yok ediyor.

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne (AB) tam üye olmadan gerçekleştirdiği ve halen devam eden Gümrük Birliği, uygulamada
Türkiye’nin ihracat ve ithalatında olağanüstü bir büyümeye yol
açtı. Ancak AB ile dış ticaretin toplamdaki payı, Gümrük Birliği
öncesine göre gerilerken, üçüncü ülkelerin payı arttı. Toplam
ticarette bu ülkeler daha da ağırlıklı bir konuma geldi. Üçüncü
ülkelerle dış ticaretin Türkiye aleyhine gelişimde serbest ticaret anlaşmalarının (STA) büyük etkisi bulunuyor. AB üçüncü
ülkelerle yeni STA’lar imzaladıkça bu ülkelerden elde ettiği
imtiyazlar, Türk sanayicisinin AB pazarındaki rekabet gücünü

Türkiye-AB Gümrük Birliği’nin temeli, resmi olarak, Roma Antlaşması’nın yürürlüğe girmesinden bir yıl sonra 1959 yılında
Türkiye’nin (Avrupa Ekonomik Topluluğu’na (AET) katılmak
üzere başvurusuyla atıldı. Daha sonra, 1963 yılında imzalanan
Ankara Antlaşması’yla Türkiye’nin AB ile Gümrük Birliği süreci
ortaya konuldu. Ancak Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği’nin fiilen başlaması 1 Ocak 1996 tarihinde gerçekleşti.

BÜYÜMEYE DOĞRUDAN ETKISI OLMADI
Gayri safi yurt içi hasılada (GSYH) yıllara göre kaydedilen büyüme hızlarına bakıldığında, Türkiye’nin dış ticaretinde olağanüstü
büyümeye yol açan Gümrük Birliği’nin, ticaret, üretim ve dinamik etkileri ile büyüme hızı arasında doğrudan bir ilişki gözlemlenemiyor. Gümrük Birliği döneminde Türkiye ekonomisinde yıllara göre büyüme performansının dalgalı bir seyir izlediği; Gümrük
Birliği sonrası yaşanan üretim ve hızlı tüketim artışına rağmen,
ulusal ve küresel ekonomik konjonktür ve yaşanan ekonomik
krizlerin büyümede asıl belirleyici faktör olduğu görülüyor. Gümrük Birliği döneminde kaydedilen ortalama büyümenin, 1950’li
yıllardakinin bile çok altında kaldığı dikkati çekiyor.

GÜMRÜK BIRLIĞI DIŞ TICARETI NASIL ETKILEDI?
Türkiye ve AB arasında 1996 başında geçilen Gümrük Birliği’nin Türkiye ekonomisine olumlu ve olumsuz etkileri bulunuyor. Rekabetten istihdama kadar tüm alanlarda ekonomiyi
etkileyen Gümrük Birliği’nin en fazla etkili olduğu alan ise dış
ticaret.
Dış ticaret göstergelerinde Türkiye’nin AB arasında Gümrük
Birliği’nin fiilen başladığı 1 Ocak 1996’dan 2016 yılı sonuna
kadar olan döneme bakıldığında şu bulgular öne çıkıyor:
*Bugün AB üyesi olan 28 ülkeye Türkiye’nin 1995 yılında
12.2 milyar dolar olan toplam ihracatı, 2016’da 68.3 milyar
dolara çıkarak yüzde 458,7 (4,6 kat) artarken, diğer ülkelere
ihracatı yüzde 688,8 (6,9 kat) artışla 9.4 milyar dolardan 74.2
milyar dolara yükseldi.

IHRACAT/ITHALAT (%)
AB 28

DIĞER
ÜLKELER

TOPLAM

1995

67,8

53,2

60,6

1996

51,7

55,2

53,2

1997

51,6

57,0

1998

58,7

58,8

1999

68,6

2000

54,9

2001
2002

TÜRKIYE’NIN DIŞ TICARETINDE
AB’NIN PAYI (%)
Ihracat

Ithalat

Hacim

Denge

1995

56,5

50,5

52,8

41,2

1996

54,2

55,8

55,3

57,6

54,1

1997

51,3

53,8

52,9

56,8

58,7

1998

55,0

55,1

55,1

55,2

61,4

65,4

1999

58,1

55,4

56,5

50,3

46,6

51,0

2000

56,5

52,4

53,8

48,1

88,6

63,8

75,7

2001

56,1

47,9

51,4

22,5

79,6

60,3

69,9

2002

56,7

49,8

52,7

33,8

2003

78,2

57,8

68,1

2003

58,2

50,7

53,7

34,8

2004

76,2

53,6

64,8

2004

58,1

49,3

52,8

33,3

2005

78,7

49,9

62,9

2005

56,5

45,2

49,6

26,0

2006

81,0

46,7

61,3

2006

56,3

42,6

47,8

20,9

2007

88,7

45,8

63,1

2007

56,6

40,3

46,6

12,3

2008

85,5

53,6

65,4

2008

48,3

36,9

41,4

15,4

2009

83,4

65,1

72,5

2009

46,2

40,2

42,7

24,2

2010

73,1

53,9

61,4

2010

46,5

39,0

41,9

27,2

2011

68,4

48,4

56,0

2011

46,4

38,0

41,0

27,2

2012

67,8

62,5

64,5

2012

39,0

37,1

37,8

33,6

2013

68,2

55,8

60,3

2013

41,5

36,7

38,5

29,5

2014

77,2

58,1

65,1

2014

43,5

36,7

39,3

24,0

2015

81,3

62,1

69,4

2015

44,5

38,0

40,6

23,2

88,2

61,3

71,8

2016

48,0

39,0

42,8

16,3

2016
28 AB ülkesinin Türkiye’nin toplam ihracatı içinde
1995 yılında yüzde 56,5 olan payı yıllar itibarıyla gerileyerek 2012’de yüzde 39’a kadar indikten
sonra izleyen dönemde yeniden artışa geçerek 2016 itibarıyla
yüzde 48’e yükseldi. İhracatta AB 28’in payında 1995-2016
arasında net 8,5 puanlık bir gerileme oldu. Başka deyişle diğer
ülkelerin ihracattaki payı aynı yıllar arasında 8,5 puan artarak
yüzde 43,5’ten yüzde 52’ye çıktı.
AB 28’in Türkiye’nin toplam ithalatında 1995’te yüzde 50,5
olan payı 11,5 puan düşerek 2016 itibarıyla yüzde 39’a geriledi. Diğer ülkelerin payı ise 11.5 puan artarak yüzde 49,5’ten
yüzde 61’e yükseldi. 1995’te toplam dış ticaretin yüzde 52,8’i
AB 28 ile gerçekleştirilirken, 2016’da bu oran yüzde 42,8’e
indi. 1995 yılında toplam dış ticaret açığının yüzde 41,2’si AB
28’e karşı verilirken, 2016’da sadece yüzde 16,3’ü bu ülkelere
karşı verildi.

GÜMRÜK BIRLIĞI NEDIR?
Gümrük Birliği, taraflar arasındaki ticarette mevcut gümrük
vergileri, eş etkili vergiler ve miktar kısıtlamaları ile her türlü
eş etkili tedbirin kaldırıldığı; ayrıca, birlik dışında kalan üçüncü ülkelere yönelik olarak da ortak gümrük tarifesinin (OGT)
uygulandığı bir ekonomik entegrasyon biçimi olarak tanımlanıyor. Birlik sınırları içinde malların hiç bir engellemeyle karşılaşmadan serbest dolaşımı esas olduğu için gümrük birliği
kapsamındaki taraflar arasında herhangi bir ayırımcılığın ortaya çıkmaması amacıyla, ortak rekabet kuralları ile ortak ticaret
politikalarının da geliştirilmesi gerekiyor. Birlik üyelerinin, bu
hedefin gerçekleşmesi durumunda ve gerçekleştiği oranda,
serbest rekabet ortamında ve eşit koşullarda üretim ve ticaret
yapabilecekleri öngörülüyor.

GÜMRÜK BIRLIĞI ÖNCESI VE SONRASI…
AB ile Gümrük Birliği öncesindeki 21 yılda (1975-1995) toplam
181.1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren Türkiye, sonraki
21 yılda (1996-2016) kümülatif bazda 1 trilyon 806.1 milyar
dolarlık ihracat hacmine ulaştı. Bu dönemlere göre kümülatif
ihracat yüzde 897 (yaklaşık 9 kat) arttı. Önceki 21 yılda 292.4
milyar dolar olan toplam ithalat, sonraki 21 yılda 2 trilyon 825
milyar dolarla bunun yüzde 866 (8,7 kat) üzerinde gerçekleşti.
1975-1995 döneminde toplam 473.5 milyar dolar, 1996-2016
döneminde ise bundan yüzde 878 daha büyük olmak üzere 4
trilyon 631.2 milyar dolarlık kümülatif dış ticaret hacmi oluştu.
Önceki 21 yılın toplamında 111.2 milyar dolar olan dış ticaret
açığı, sonraki dönemin toplamında 1 trilyon 18.9 milyar dolarla
bunun yüzde 816 üzerinde gerçekleşti.
1996-2016 döneminde AB ülkelerine toplam 874.5 milyar,
diğer ülkelere 931.7 milyar dolar ihracat gerçekleştirildi.
Önceki 21 yıllık döneme göre AB’ye yapılan toplam ihracat yüzde 829 artarken, diğer ülkelere yapılan toplam ihracat ise yüzde 971’le daha yüksek oranda artış gösterdi.
Gümrük Birliği’nde geçen 21 yılda AB ülkelerinden yapılan
toplam ithalat önceki eş döneme göre yüzde 737,4 artışla
1 trilyon 156.4 milyar, diğer ülkelerden yapılan ise yüzde
981,6 artışla 1 trilyon 668.6 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Türkiye’nin 1996-2016 döneminde AB 28’le kümülatif dış
ticaret hacmi 2 trilyon 30.9 milyar, diğer ülkelerle ise 2 trilyon 600.3 milyar dolar oldu. AB ile toplam dış ticaret hacmi
önceki eş döneme göre yüzde 774,5; diğer ülkelerle olan
dış ticaret hacmi ise yüzde 977,8’le daha yüksek oranlı bir
büyüme kaydetti.
Son 21 yılda AB ülkelerine karşı 282 milyar, diğer ülkelere
737 milyar dolarlık dış ticaret açığı verildi. AB ülkeleri ile
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ticarette verilen kümülatif açık önceki 21 yıla göre yüzde 541, diğer ülkelere karşı verilen kümülatif açık yüzde
816’le daha fazla büyüdü.
Türkiye’nin 1975-1995 dönemindeki toplam ihracatının
yüzde 52’si AB’ye yapılırken, 1996-2016 dönemindekinin
yüzde 48,4’ü bu ülkelere gerçekleşti. Gümrük Birliği’nden
önceki ve sonraki 21’er yıllık dönemlerdeki kümülatif hacimlerin karşılaştırmasında AB’nin toplam ithalattaki payı
yüzde 47,2’den yüzde 40,9’a, toplam dış ticaret hacmindeki payı yüzde 49’dan yüzde 43,9’a, verilen dış ticaret
açığındaki payı da yüzde 39,5’ten yüzde 27,7’ye düştü.

IHRACATIN ITHALATI KARŞILAMA ORANI YÜKSELDI
AB ile Gümrük Birliği’nin işlediği son 21 yılda Türkiye’nin
ihracatının ithalatını karşılama oranı, hem AB, hem 3. ülkeler bazında olmak üzere önemli oranda yükseldi. Ancak
söz konusu oranın en hızlı yükseldiği AB ülkeleri oldu. Türkiye’nin 1995 yılında yüzde 60,6 olan toplam ihracatının toplam ithalatına oranı, aradaki bazı yıllarda daha yüksek düzeyleri
de görmekle birlikte 2016’da yüzde 71,8 düzeyinde gerçekleşti. Şu an AB üyesi olan 28 ülke olan yapılan ticarette ihracatın ithalatı karşılama oranı 1995 yılındaki yüzde 67,8’lik düzeyinden 2016’da yüzde 88,2’ye çıktı. Diğer ülkelerle ticarette
1995’de yüzde 53,2 olan ihracat/ithalat oranı da 2016 yılında
yüzde 61,3’e yükseldi.

Türkiye’nin AB ile Gümrük Birliği’ne girmesi doğrudan yabancı
yatırım fiili girişlerine ilk yıllarda olmasa da 2000’den itibaren etki
etmeye başladı. Ancak girişlerde asıl artışlar, müzakerelerin başlaması ile birlikte 2006’dan itibaren görüldü. Yüklü özelleştirme
portföyündeki satışlar ve şirket evliliklerinin de etkisiyle AB ülkelerinden rekor düzeyde sermaye girişinin yaşandığı 2006-2008
döneminde diğer ülkelerden de önemli sermaye girişleri gözlendi. 2008-2009 küresel krizinde sert fren yapan girişler, 2011 yılında yeni bir zirve yaşadıktan, sonra yeniden aşağı yönlü seyretti.
Doğrudan yabancı sermaye girişleri izleyen dönemde azalarak
devam ederken, girişlerde en büyük payı AB ülkeleri almaya
devam etti. 1996-2016 döneminde gerçekleşen toplam 147.9
milyar dolarlık fiili girişin 100.9 milyar dolarla yüzde 68,2’sini AB
ülkelerine ait sermaye oluşturdu. Aradaki bazı yıllarda toplam girişler içinde AB ülkelerinin payının yüzde 80’leri aştığı oldu.

TICARET SAPTIRICI ETKI GERÇEKLEŞMEDI
Yıllar itibarıyla dış ticaret verileri, Gümrük Birliği’nin Türkiye’nin
ihracat ve ithalatında olağanüstü bir büyümeye yol açtığını
gösteriyor. Dış ticaret hacmindeki hızlı büyüme bize 21 yıllık
uygulamada; Gümrük Birliği’nin amaçlarından olan üretim
etkisi, tüketim etkisi ve ticaret yaratıcı etki gerçekleşirken; ticareti kısıtlayan engellerin ortadan kaldırılmasına bağlı olarak
birlik içi ticareti artırıp, diğer ülkelerle olan ticaret ise bunlara
karşı gümrük duvarlarının devam etmesi sonucu azaltma şeklindeki ticaret saptırıcı etkinin gerçekleşmediğini gösteriyor.
Tam tersine ticaret sapmasının birlik dışına doğru yaşandığı
görülüyor. Son 21 yılda AB ile ihracat ve ithalatın toplamdaki
payı, Gümrük Birliği öncesindeki eş döneme göre gerilerken;
üçüncü ülkelerin payının arttığı; başka deyişle toplam ticarette
bu ülkelerin daha da ağırlıklı bir konuma geldiği dikkati çekiyor. 3. ülkelerle dış ticaretin Türkiye aleyhine gelişmesinde ise
STA’ların büyük etkisi bulunuyor.

EN BÜYÜK HANDIKAP: OGT VE STA’LAR!...
Türkiye, bir kısmı sektörel durumlardan, bir kısmı tıkanan müzakere süreci, bir türlü erişilemeyen tam üyelik noktası nedeniyle
gerçekleşmeyen yardımlardan ve gerçekleşmeyen sermaye girişlerinden kaynaklanan birçok olumsuzluk yaşarken, Gümrük
Birliği sürecinde en büyük sorunu STA’lar ile ilgili yaşıyor. Türkiye’nin AB’ye tam üye olmadan sürdürdüğü Gümrük Birliği,
özellikle STA’lar boyutuyla aleyhine işliyor.
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DIĞER
ÜLKELER

TOPLAM

1996-2016
kümülatif

Değişim (%)
(1996-2016/
1975-1995)

Önceki
21 Yıl
pay (%)

AB’nin yenilenen dış ticaret stratejisinde çok yönlü ikili STA
ağırlık verilirken, özellikle gelişmekte olan ülkeler hedefleniyor.
Türkiye, AB’nin üçüncü ülkelere yönelik tercihli ticaret sistemini
üstlenme yükümlülüğü kapsamında sadece Birliğin STA imzaladığı ülkelerle STA imzalayabiliyor. AB ise bu tür anlaşmaları,
Türkiye’yi dikkate almadan imzalama hakkına sahip bulunuyor.
Türkiye daha sonra AB’nin anlaşma imzaladığı ülkelerle benzer
anlaşmaları imzalamaya çalışıyor.
Türkiye, bugüne kadar AB üyesi olmayan 23 ülkeyle STA imzaladı, bunlardan 19’u yürürlüğe girdi, birçoğuyla ise müzakereler devam ediyor. Ancak bu ülkelerin böyle bir zorunluluğu bulunmuyor ve AB ile STA imzaladıkları halde, benzer anlaşmaları
ülkemizle imzalamayan birçok ülke bulunuyor.

Sonraki
21 Yıl
pay (%)

İhracat

94.131,1

874.455,5

829,0

52,0

48,4

İthalat

138.101,9

1.156.433,3

737,4

47,2

40,9

Hacim

232.233,1

2.030.888,7

774,5

49,0

43,9

Denge

-43.970,8

-281.977,8

541,3

39,5

27,7

İhracat

86.999,9

931.668,9

970,9

48,0

51,6

İthalat

154.268,5

1.668.606,3

981,6

52,8

59,1

Hacim

241.268,4

2.600.275,2

977,8

51,0

56,1

Denge

-67.268,7

-736.937,5

995,5

60,5

72,3

İhracat

181.131,0

1.806.124,3

897,1

100,0

100,0

İthalat

292.370,5

2.825.039,6

866,3

100,0

100,0

Hacim

473.501,5

4.631.163,9

878,1

100,0

100,0

Denge

-111.239,5

-1.018.915,3

816,0

100,0

100,0
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65 bin tonluk üretim kapasitemizle
dünyanın en büyük çipura ve levrek üreticisi olarak
5 kıtada 60 ülkeye ulaşmanın
gururunu yaşıyoruz.

Türkiye’nin, AB ile arasındaki Gümrük Birliği uyarınca, AB’nin
Ortak Ticaret Politikası’nı (OGT) üstlenme yükümlülüğü bulunuyor. Bu kapsamda Türkiye, üçüncü ülkelere yönelik olarak
AB’nin tercihli ticaret sistemini üstleniyor.

GB ÖNCESI VE SONRASI DÖNEMLERE GÖRE AB VE DIĞER ÜLKELERLE
TOPLAM DIŞ TICARET (MILYON $)
1975-1995
kümülatif

Balığın Sunduğu
Lezzet ve Sağlığı
Dünya Mutfaklarına
Taşıyoruz!

Üçüncü bir ülke ile AB arasında STA yürürlüğe
girdiğinde, AB ile Ortak Gümrük Tarifesini uygulamak zorunda olan Türkiye, o ülke menşeli
malların ithalatında gümrük vergisi uygulayamıyor. Ancak Türkiye AB’ye tam üye olmadığı
için, söz konusu ülke Türk mallarına kendi ulusal vergi oranlarını uygulamaya devam ediyor.
Bu durum, Türkiye’nin AB’ye tam üye olmadan
Gümrük Birliği Anlaşması’nı imzalamış olmasından kaynaklanıyor. Türkiye bu durumdaki
tek ülke.
AB üçüncü ülkelerle yeni STA’lar imzaladıkça
bu ülkelerden elde ettiği imtiyazlar, Türk sanayicisinin AB pazarındaki rekabet gücünü kırıyor.
STA’lar Türkiye’nin Gümrük Birliği ile elde ettiği
avantajları yitirmesine yol açıyor.
Bu nedenle Gümrük Birliği Anlaşması’nda yapılacak revizyonla Türkiye’nin, AB’nin imzalayacağı STA’ların bir parçası; diğer AB üyeleri ile
eş zamanlı olarak anlaşmanın doğal tarafı haline getirilmesi gerekiyor.
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İZMİR

“SERBEST BÖLGELER”
İLE UÇACAK

nomisine yön veren iki serbest bölgeyi barındırıyor. Bunlardan Ege Serbest Bölgesi, Türkiye’nin ilk özel serbest bölgesi olarak 1990
yılından bu yana ‘yap-işlet-devret’ modeliyle
bir özel sektör kuruluşu olan ESBAŞ tarafından işletiliyor. Bölgede bugün itibarıyla 43’ü
yüzde 100 yabancı ortaklı olmak üzere toplam 171 firma faaliyet göstermekte ve yaklaşık 19 bin 500 kişiye istihdam sağlanıyor. Bölgemiz 2016 sonu itibarıyla 4 milyar dolardan
fazla ticaret hacmine ulaştı. 2017 yılı ekim ayı
itibarıyla bu rakam 3.5 milyar doların üzerinde gerçekleşti. Kurulduğu günden bugüne
kadar yaratılan toplam ticaret hacmi ise 67
milyar dolar düzeyinde.”

“TALEPLER ARTIYOR”

İZMIR SERBEST BÖLGELER ŞEHRI OLMAK ISTIYOR. İZMIR'DE HALEN ÇALIŞMALARINI SÜRDÜREN
ESBAŞ ILE İZBAŞ TOPLAM BÜYÜKLÜĞÜ 4 MILYON METREKAREYE, TICARET HACMI ISE YILLIK
5 MILYAR DOLARA ULAŞIRKEN, ALIAĞA SERBEST BÖLGESI KURULMASI IÇIN ÖN PROTOKOLÜ
IMZALANDI. BERGAMA'DA ISE DÖRDÜNCÜ SERBEST BÖLGENIN DE ÖN ANLAŞMALARI YAPILDI.
MURAT DEMİRCAN

Serbest bölgelerde 67 bin kişi istihdam edilirken İzmir'deki iki
serbest bölgenin istihdam rakamı 22 bini aşmış durumda. ESBAŞ ve İZBAŞ Türkiye geneli 18 serbest bölgenin istihdamının
yüzde 33'ünü sağlıyor. Serbest bölgedeki şirketlere tanınan
kurumlar ve gelir vergisi muafiyetinden, alınacak makine ve
ekipmanlardaki KDV istisnasına, gümrük kolaylıklarından, hızlı bürokratik işlemlere, emlak vergisi
istisnasına kadar birçok avantaj her
iki serbest bölgenin de hızla dolmasına neden oldu. Yatırımcıların gözünü
serbest bölgelere çevirmesiyle birlikte
önce Dere Grubu tarafından Aliağa
Serbest Bölgesi (AYSER) kurulması
için 1 milyon metrekarelik alanın ön
protokolü imzalandı. Yine Bergama'da
yaklaşık 2 milyon metrekare alanda
yenilenebilir enerji başta olmak üzere
teknolojik yatırımların yapılacağı ve
işletmeciliğini ESBAŞ'ın üstleneceği
dördüncü serbest bölgenin de ön anlaşmaları yapıldı.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin her fırsatta dile getirdiği
“İzmir serbest bölgeler şehri olmalı” sözü yatırımcıları heyecanlandırdı. Halen ikisi aktif, ikisi de ön protokolleri yapılmış
olmak üzere toplam 4 serbest bölgenin bulunduğu İzmir, bu
bölgelerdeki yüksek katma değerli üretim ile de ülke ekonomisine önemli katkılar sağlıyor.
Ege Serbest Bölgesi (ESBAŞ)
CEO'su Faruk Güler, kilogram başına 9 dolarlık ihracat
rakamına ulaştıklarını söylerken İzmir Serbest Bölgesi'nin
(İZBAŞ) Genel Müdürü Eyüp
Sevimli, Bergama ve Aliağa'daki serbest bölgelerin faaliyete
geçmesiyle İzmir ekonomisinin
uçacağını vurguladı. Sevimli,
"İzmir üniversiteleri, kaliteli işgücü, mevcut sanayi yatırımları, tarım üretimi ve ihracatı ve
“İZMİR ÖNE ÇIKIYOR”
sosyal yaşantısıyla tamamen
Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler
dışa dönük olarak bir ‘serbest
Ege Serbest Bölgesi (ESBAŞ) CEO'su Faruk Güler
Genel Müdürü Uğur Öztürk, serbest
şehir’ olma özelliklerini göstebölgeler alanında ön plana çıkan illerin
riyor. Dünyadaki iyi örneklerine
başında İzmir’in geldiğini vurguladı.
bakarak bunun gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Bu düşünİzmir’in genç ve dinamik nüfusu ve gelişmiş altyapısı ile başta
cemde yalnız olmadığımı da biliyorum" diyerek İzmir'e yeni bir
tarım, turizm, enerji yatırımları olmak üzere çeşitli sektörlerde
ufuk açtı.
geniş yatırım imkanları sunduğunu vurguladı. Öztürk şunları
YENİ SERBEST BÖLGELER GELİYOR
söyledi:
Türkiye'deki toplam 18 serbest bölge yıllık 20 milyar dolarlık
bir ticarete imza atarken İzmir'de halen çalışmalarını sürdüren
ESBAŞ ile Menemen'deki İZBAŞ toplam büyüklüğü 4 milyon
metrekareye, ticaret hacmi ise yıllık 5 milyar dolara ulaştı.
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“Ülkemiz gayri safi katma değerinin yaklaşık yüzde 6,5’lik payına sahip, 9 milyar dolara yakın ihracatı (2016 yılı itibarıyla)
ve 200 civarında uluslararası sermayeli firması ile Türkiye’nin
ekonomik açıdan üçüncü büyük şehri İzmir. Halihazırda eko-

Ağırlıklı olarak üretim faaliyetlerinin gerçekleştiği bölgede elektronik, otomotiv yan sanayi, makine imalat ve montajı, havacılık ve
savunma sanayi, tekstil ve gıda işleme olmak üzere pek çok
farklı sektörde faaliyet yürütüldüğünü vurgulayan Uğur Öztürk, “Bölgede gerek yerli gerekse yabancı yatırım taleplerinin
her geçen gün arttığını görüyoruz. Bu veriler de gösteriyor ki,
bölgemiz kendisinden beklenen imkanları sağlayarak pek çok
yatırımcının tercih ettiği bir yatırım ortamı konumuna gelmiştir.
Bu noktada, Türkiye'deki 18 serbest bölgede yaratılan toplam
istihdamın ve yatırımın 3’te birinin Ege Serbest Bölgesi’nde
bulunduğunu ayrıca vurgulamak isterim. Diğer taraftan serbest bölgelerimiz arasında ticaret hacmi bakımından birinci sırada yer alan Ege Serbest Bölgesi’nde doluluk oranının yüzde
100’e ulaşması ve böylelikle bölgenin yeni kullanıcı taleplerini
karşılayamaz duruma gelmiş olması sebebiyle, 2016 yılı ağustos ayında almış olduğumuz Bakanlar Kurulu kararı ile Ege
Serbest Bölgesi’nin sınırları 300 bin metrekare ilave bir alanla
genişletilmiş ayrıca ESBAŞ’ın bugüne kadar gerçekleştirmiş
olduğu yatırımları ve kendilerinin aynı kararlılıkla bölgemizi
daha uzun vadeli işletme niyetleri dikkate alınarak Bakanlık

olarak kendileriyle imzalamış olduğumuz işletme sözleşmesi
30 Ekim 2019 tarihinden itibaren 10 yıl süreyle uzatılmıştır”
diye konuştu.

SEKTÖREL AÇILIM
Ege Bölgesi’nin ekonomik gelişimine katkı sağlayan bir diğer
serbest bölgenin ise İzmir Serbest Bölgesi olduğunu dile getiren Öztürk, “1998 yılından beri faaliyette bulunan ve bugün
yaklaşık 2 bin 500 kişinin istihdam edildiği, 150’den fazla firmanın faaliyet gösterdiği İzmir Serbest Bölgesi, 2016 yılında
208 milyon dolarlık ticaret hacmi gerçekleştirmiş olup, bu rakam 2017 yılı ekim ayı itibarıyla 290 milyon dolar seviyesinde.
Amacımız ağırlıklı olarak deri ve deri kimyasalları sektöründe
faaliyet gösteren bölgemizi sadece belli bir sektörle kısıtlamayıp farklı alanlarda faaliyet gösteren gerek yerli gerek yabancı
yatırımcıların faaliyet gösterdiği bir yatırım ortamına dönüştürmek. Bu anlamda yakın zaman da açılışını yaptığımız rüzgar
enerjisi sektöründe, rüzgar türbini üreticilerinin ihtiyacı olan

EGE SERBEST BÖLGESİ'NE YENİ GELEN YATIRIMCILAR
Ağırlıklı olarak teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren yazılım firmalarının 2017 yılı içerisinde Ege Serbest Bölgesi’nin altyapı, ulaşım, yeşil çevre ve istihdama erişim kriterlerinde sunduğu yüksek standartlar nedeniyle bölgemizde faaliyete
geçtiğini görüyoruz. Bunlardan Broadangle firması 30 çalışanı
ile Amerika’da yerleşik kurumsal müşterilerine hizmet sunuyor.
İstanbul’dan Ege Serbest Bölgesi’ne yatırımcı olarak gelen Hotel Runner yazılım firması başta booking.com gibi pek çok otel
arama sitelerine arka planda sunduğu yazılım hizmetleri ile faaliyet gösteriyor.
Zero Density firması ise sanal gerçeklik konusunda gerçekleştirdiği yazılım ile dünyada birçok ülkede hizmet veriyor.
Makersan firması otomotiv yan sanayinde elektronik pedal,
elektronik elgazı, elektronik joystick ve kontrol üniteleri gibi mekatronik ürünler üreten yerli yatırımcı bir firmadır. İstanbul’da
bulunan tesislerinin yanı sıra Ege Serbest Bölgesi’nde yatırım
gerçekleştirecek olan firma 2018 yılı sonunda yatırımını tamamlayarak işletme dönemine geçmeyi planlıyor. Toplamda 100 civarında istihdam sağlayacak olan firma teknolojik ürün ağırlıklı
çalışan Ege Serbest Bölgesi firmaları arasında yerini alıyor.
Janoschka dünyanın 16 farklı ülkesinde 25 ayrı üretim tesisinde faaliyet gösteren Alman yatırımcı firma. Baskı silindir imalatı

faaliyetini gerçekleştirmek üzere Ege Serbest Bölgesi’nde yatırım kararı almış bulunuyor. Tam kapasite üretime geçtiğinde
toplam 200 çalışana kadar çıkacak olan istihdam sayısı ile Ege
Serbest Bölgesi istihdamına önemli bir katkı sağlayacaktır.
Lucky Fish dondurulmuş deniz ürünleri konusunda faaliyet
gösteren firma yurtdışı pazarlarında rekabet üstünlüğü sağlayabilmek amacıyla Ege Serbest Bölgesi’nde faaliyete geçerek
yaklaşık 60-80 civarında istihdam sağlayacak.
Lupo NH Tekstil Alman tekstil yan sanayi firması Ege Serbest
Bölgesi’nde 2017 yılı içinde üretici olarak faaliyetine başlayan
firmalar arasında yer alıyor.
Westport Power ınc. Kanadalı otomotiv yan sanayi firması Volvo firmasının Türkiye’den doğrudan tedarikçisi olarak çalışmaya
başladı.
Temamed, Korsini firmaları Ege Serbest Bölgesi’ndeki faaliyet
gösterdiği alanları büyüterek yeni yatırım yapan firmalar. Beypak ve Nova Fruit firmalarının yeni yatırımlarına yönelik bina
inşaatları devam ediyor.
Eldor, Gates Endüstriyel, Korsini, Steamlab, Beypak, Gram Equipment firmaları büyüyen ihracat potansiyelini karşılayabilmek
amacıyla ilave tesis yatırımlarını gerçekleştirme planı yapıyorlar.
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duğu ifade etti. Türkiye'nin 2023 hedefinin 3,5 dolar olduğu görülürse ESBAŞ gerçekten çok iyi konumda olduğunu
söyleyen Güler, “Hatta ESBAŞ'da öyle şirketlerimiz var ki
kilogram fiyatı 2 bin dolarları buluyor. ESBAŞ'da ihracat
yapan şirketler, kentin tüm ihracatının da yüzde 22'sini,
Ege Bölgesi ihracatının toplamının ise yüzde 11'i kadarını
karşılıyor. İhracatta iller bazında sıralama yapıldığında ise
Türkiye'nin 37 ilinin toplamına denk gelecek bir başarıya
imza atıyoruz” dedi.

SEVİMLİ: "SERBEST ŞEHİR İZMİR HEDEFİMİZ"

İzmir Serbest Bölgesi'nin (İZBAŞ) Genel Müdürü Eyüp Sevimli
kanat üretimini bölgede gerçekleştirecek olan, 100 milyon
doların üzerinde yatırım ve bin 500 kişilik istihdam sağlaması
beklenen TPI Kompozit firmasının yatırımı büyük önem arz ediyor” şeklinde konuştu.
Öztürk, ESBAŞ Ege Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi ile Bakanlığın Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel
Müdürlüğü arasında, İzmir ili Bergama ilçesinde Batı Anadolu
Serbest Bölgesi’nin kurulması ve işletilmesi projesinin hayata
geçirilmesine yönelik olarak gerekli çalışmaların yürütülmesine imkan sağlayacak bir ön protokolün imzalandığını kaydetti.
Öztürk, “Ekonomi Bakanlığı olarak serbest bölgeler alanında
yapılan düzenlemelerin ve mevcut serbest bölgelerde kaydedilen gelişmelerin, yatırımcı ilgisinin, önümüzdeki dönemlerde
yeni serbest bölgelerin kurulumu yönünde de taleplere öncülük edeceğine inanıyoruz” dedi.

GÜLER: "ORTALAMA İHRAÇ FİYATINI 6'YA KATLADIK"
Ege Serbest Bölgesi’nin yüzde 100 doluluk oranıyla çalıştığını
söyleyen ESBAŞ CEO’SU Faruk Güler, yeni genişleme alanı ile
ilgili girişimlerin son aşamasına gelindiğini ifade etti. ESBAŞ
olarak daha fazla yatırımcıya yer sağlayabilmek için Ekonomi
Bakanlığı himayelerinde Ege Serbest Bölgesi’nin genişletilmesine yönelik çıkan Bakanlar Kurulu kararının hemen ardından
çalışmalara başladıklarını dile getiren Güler, Ege Serbest Bölgesi’ne bitişik 300 bin metrekarelik gelişme alanında yaptıkları alt yapı çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.
Milli Emlak ile çalışmakta oldukları genişleme alanı içindeki arazinin toplulaştırma işlemleri devam ettiğini belirten
Güler, “Bu işlem bitince Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü ve Ege Serbest Bölge Müdürlüğü
ile birlikte yapacağımız çalışma sonunda ne yapılacağına
karar verilecek. Fakat şunu ifade etmek isterim ki, fabrika
yatırımları için Şubat 2018 itibarı ile arazi üzerindeki yaptığımız çalışmalar ile yatırım parselleri fiziki olarak hazırlanmış olacak. Bu yolda bir ilave daha yaparak ekim ayının
başında Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin teşrifleri ile
Batı Anadolu Serbest Bölgesi’nin kurulması ve işletilmesine yönelik bir ön protokol imzaladık. Bizim için Serbest
Bölge demek Türkiye için ihracat, büyüme, refah, istihdam
ve bölgesel gelişme demek. Hayata geçireceğimiz Batı
Anadolu Serbest Bölgesi’ni de Ege Serbest Bölgesi gibi bir
mükemmellik merkezi yapmak için var gücümüzle çalışacağız” şeklinde konuştu.
Gazimemir'deki Ege Serbest Bölgesi'nde (ESBAŞ) ise yüksek katma değerli üretime devam ettiklerini belirten Güler,
Türkiye’nin 2016'da kilogram başına ortalama döviz kazancının 1,71 dolar. ESBAŞ'da bu rakam 9 dolar civarında ol40 | EKONOM 2018

İZBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sevimli temelleri
1984 yılında Deri Organize Sanayi Bölgesi olarak atılan
İzmir Serbest Bölgesi’nin, 2011 yılında kurumsal kimlik
değişimine giderek Bölgenin kapılarını karma sektörlere
açtığını vurguladı.
Son yıllarda İZBAŞ altyapısı, görünümü ve yatırım maliyetlerinin uygunluğu ile farklı sektörlerden, yerli ve yabancı
yatırımcılar için tercih edilen bir Serbest Bölge haline geldiğini
belirten Sevimli, 1 milyon 620 bin metrekare üzerine kurulu
İzmir Serbest Bölgesi’nin 960 bin metrekaresi yatırımcılara
tahsis edildi. Bölgeye yatırım yapmak isteyen firmaların sayısı
artıyor; taleplerine karşılık verecek yatırım yerlerini belirlemek
için çalışmalarımız sürüyor. Bölgemizdeki yeni yatırımcılar için
yeterli büyüklükte olmayan arsaları ve atıl durumda olan fabrikaları satın alıp mevcut arsalarımızla birleştirerek uygun büyüklükte alanlar oluşturuyoruz.
1984’te deri üreticilerinin kurduğu bir kooperatifle yola çıkmış
olmakla birlikte bugün Bölgemizde 142’si yerli, 14’ü yabancı
sermayeli ve 12’si yerli, yabancı ortaklı toplam 168 firmanın sadece 15’i deri üreticisidir. Bölgemizde 2 bin 400 kişi istihdam
edilmekte olup 2018 yılı içinde faaliyete geçecek Yabancı ve
Türk firmalar ile istihdamının yaklaşık 3 bin 500 kişiye yaklaşmasını beklemekteyiz” şeklinde konuştu.

TİCARET HACMİ VE YENİ YATIRIMLAR
2017 yılında ticaret hacminde yüzde 80 e yakın bir artış sağladıklarını belirten Sevimli, 2016 yılında 208 milyon dolar olan
ticaret hacminin 2017 sonunda 360 milyon dolar olmasını beklediklerini dile getirdi. Bu büyümede yeni yatırımcıların rolünün
büyük olduğunu aktaran Sevimli şunları söyledi:

“TİCARET HACMİ 20 MİLYAR DOLARI AŞACAK”
Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler Genel Müdürü Uğur
Öztürk, serbest bölgelerin serbest ticarete sağladıkları destek hizmetleri, yeni teknolojileri uygulama kapasiteleri ve
istihdam imkanlarıyla, gerek küresel ölçekte gerekse Türkiye’de önemli kalkınma ve dış ticaret politikası araçları arasında olduğunu söyledi. 18 serbest bölgede 2016 yılı sonu
itibarıyla 530’u yabancı, bin 495’i yerli olmak üzere toplam 2
bin 25 firmanın faaliyette bulunduğunu dile getiren Öztürk,
19 milyar dolar ticaret hacmi elde edildiğini, 66 bin 95 kişinin istihdam edildiğini kaydetti.
2016 yılı ocak-ekim döneminde 15.7 milyar dolar olan ticaret
hacminin, 2017 yılının aynı döneminde yaklaşık yüzde 5’lik
artışla 16.5 milyar dolar düzeyine ulaştığını belirten Öztürk,
“2017 ekim ayı itibarıyla firma sayısı bin 981’e, istihdam ise
67 bin 48’e ulaştı. Bu çerçevede, 2017 yılsonunda ticaret
hacminin 20 milyar dolar düzeyini aşacağı tahmin edilmekte
olup, 2018 yılında da bu sene gerçekleşen yüzde 5’lik artışın
devam edeceği öngörülüyor” dedi.
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“Bu sene ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 100. İhracat
kilogram değerimiz 5,62 dolar oldu. Bölgemize gelen yeni yatırımcılarımızın 2018 yılında üretime geçmesiyle önümüzdeki
yıl ticaret hacminin 500 milyon dolar olmasını öngörüyoruz.
Amerika orijinli dünyanın en büyük kompozit rüzgar türbini
kanadı üreticilerinden TPI Kompozit Kanat Sanayi Tic. A.Ş,
2016 yılı sonunda üretime ve bölgemizden dünyaya ihracata
başlamıştır. TPI Kompozit Kanat Sanayi Tic. A.Ş’nin İZBAŞ’taki
yatırımı ile hem yan sanayinin bölgemize ilgisi artmış; hem de
istihdam sayısında önemli bir yükselme yaşanmıştır.
Bakioğlu Holding iştiraki olan ambalaj sektörünün önemli firmalarından Bareks Polietilen Film Ekstrüzyon Sanayi ve Ticaret
A.Ş. ile bölgemize yatırım kararı almış ve 2017 Nisan ayı itibarıyla üretimine başlamıştır. Hollandalı mermer firması Kayden
Stone, bölgemizde yine geniş bir alanda yatırım yapan İstanbullu gübre firması Solu-Fert Kimyevi Maddeler, laktozsuz peynir üretip yüzde 100 Amerikan pazarına ihracat yapacak olan
Milk Academy 2018 yılında üretime geçecek. Yeni yatırımcı firmalarımızın ihracat ağırlıklı üretim yapacak olmaları, bölgemiz
ve ülke ekonomisine katkıları açısından mutluluk verici. İzmir
Serbest Bölgesi’ndeki büyümenin sürdürülebilir olmasını sağlamak için çevre ve elektrik altyapımızda revizyonlar yapıyoruz
bu yatırımlarımız 2018'de de sürecek” şeklinde konuştu.
SERBEST ŞEHİR İZMİR
Serbest bölgelerin kuruluş amaçları gereği ihracata yönelik
yatırımları kabul eden yatırım bölgeleri olduğunu belirten Sevimli, ihracatın ise kaliteli üretim ve bunun için nitelikli işgücü
gerektirdiğini dile getirdi. İzmir ve hinterlandı bu gereksinimleri
karşılayabilecek yapıda ve benzerlerine göre uzak ara avantajlı
olduğunu belirten Sevimli, şunları söyledi:
“Bu ekonomik ve üretim iklimine sahip İzmir de hali hazırda
kapasiteleri hemen hemen dolmuş iki serbest bölge bulunmaktadır. Bu bölgeler mevcut alanlarını büyütme olanağına
sahip olduğu gibi yeni iki serbest bölgenin de kuruluş planları
yapılmaktadır. İhracatı hedefleyen, yüksek teknoloji kullanan
üretimi hedefleyen sektörleri barındıran serbest bölgelerin var42 | EKONOM 2018

lığı, bölge ekonomisine olumlu büyük katkı sağlayıp nitelikli
istihdamı özendirecektir. İzmir de kurulu kaliteli eğitim veren
Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinin mezunları aldıkları eğitimi uygulayacak alanlara sahip olacak ve amaçlanan kazanım
iki yönlü olarak gerçekleşmiş olacaktır.
Aslında İzmir üniversiteleri, kaliteli işgücü, mevcut sanayi yatırımları, tarım üretimi ve ihracatı ve sosyal yaşantısıyla tamamen dışa dönük olarak bir serbest şehir olma özelliklerini
göstermektedir. Dünyadaki iyi örneklerine bakarak bunun gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Bu düşüncemde yalnız olmadığımı da biliyorum.”

TURAN, “TOPLAM 1 MİLYON METREKARE
ALANDA KURULACAK ALİAĞA SERBEST BÖLGESİ’NDE RÜZGAR ENERJİSİ ALANINDA İHTİSASLAŞACAĞIZ. YERLİ KANAT VE YERLİ KULE
İMALATLARININ YANI SIRA İLERİ TEKNOLOJİ
GEREKTİREN ÜRETİMLER YAPILACAK” DEDİ.

TURAN:"AYSER ENERJIDE IHTISASLAŞACAK"
Aliağa Serbest Bölgesi (AYSER) İşletmecisi Bora Turan, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin İzmir'i “serbest şehir” yapma hayaliyle hareket ettiklerini belirterek, yüksek katma değerli üretim
ile ülke ekonomisine önemli katkı sağlama hedefleri olduğunu
dile getirdi. Aliağa Serbest Bölgesi'nin tohumlarını attıklarını
belirten Turan, “Toplam 1 milyon metrekare alanda kurulacak
bu alanda rüzgar enerjisi alanında ihtisaslaşacağız. Yerli kanat ve yerli kule imalatlarının yanı sıra ileri teknoloji gerektiren
üretimler yapılacak. Stratejik ortaklıklarla bu firmaları Aliağa'ya
çekmek istiyoruz. Test merkezimizde dünyanın en büyük rüzgar
tribünlerini test edeceğiz ve mühendislik fakültesi ile öğrenciler
yetiştireceğiz. 15 bin kişi istihdam ve her sene 50 istihdam ve
yaklaşık 10 milyar dolarlık yatırım yapılacak. İlerleyen süreçte bir
de ihtisas limanı yapmak istiyoruz” diye konuştu.
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İZMİR

“KUŞAK VE YOL” PROJESİNDE
“BATI KAPISI”
ÇIN, “KUŞAK VE YOL” INISIYATIFIYLE IPEK YOLU’NU DAHA DA GENIŞ VE KAPSAMLI OLARAK HAYATA DÖNDÜRME NIYETINDE.
TÜRKIYE’NIN AYRICALIKLI YERININ OLDUĞU BU DEV PROJEYE, ÇIN ŞIMDIDEN 124 MILYAR DOLARLIK YATIRIM YAPMA
TAAHHÜDÜNDE BULUNDU. TAHMINLER ORTA VADEDE BU RAKAMIN BIR TRILYON DOLARIN ÜSTÜNE ÇIKACAĞI YÖNÜNDE.

HASAN EREL
Çin, dünyanın en kadim kültür ve ticaret geleneklerine sahip
bir ülke. Eski İpek Yolu’nun çıkış noktası. Orta ve Batı Asya,
Anadolu, Mezopotamya ve Doğu Akdeniz’e yaşam ve uygarlık
getiren eski İpek Yolu yeniden canlanmakta. Kabaca özetlersek, dünya 500 yıllık batı merkezli siyasi ekonomik dönemini
kapatıp, yeniden uygarlıklar beşiği Asya’ya dönüyor.
Dünyanın bir numaralı ekonomik gücü olan Çin Halk Cumhuriyeti, 2015 yılında başlattığı “Kuşak ve Yol” inisiyatifiyle, İpek
Yolu’nu daha da geniş ve kapsamlı olarak hayata döndürme niyetinde. Çin şimdiden 69 ülkeyi kapsayan bu dev projeye 124
milyar dolarlık yatırım yapma taahhüdünde bulundu. Tahminler orta vadede bu rakamın bir trilyon doların üstüne çıkacağı
yönünde. Türkiye’nin de bu projede çok ayrıcalıklı bir yeri var.
Mayıs 2017’de Çin Halk Cumhuriyeti’nde yapılan “Kuşak ve
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Yol” zirvesinin aile fotoğrafına bakılırsa bu daha net anlaşılır.
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping’in sağında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, solunda ise Türkiye Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan yer almakta. Projede, karadan ve denizden 3
güzergah ülkemizden geçiyor. Türkiye, Kuşak ve Yol’un orta
güzergahında batıya açılan kapısı ise, İzmir’de onun Asya’daki
en batı uçtaki kapısı.

IZMIR VE EGE’NIN MÜSTESNA ROLÜ
İzmir, Türkiye ve hatta Anadolu’nun en eski ticaret limanı. Tarihi kazılarda her geçen gün bu ortaya çıkıyor. Efes ile birlikte
düşünüldüğünde, Akdeniz’e açılan en stratejik liman. Osmanlı
döneminde İstanbul’dan daha önde bir ticaret noktasıydı. Çünkü Akdeniz’e daha yakın bir konumda. ABD’nin Osmanlı’daki
ilk büyükelçiliği, İstanbul’da değil, İzmir’de açılmıştı mesela.
İzmir, tüm Ege havzasını da kapsayan bir liman şehri olarak,
“Yol ve Kuşak” projesinde çok önemli bir rol oynama potansiyeline sahip. Çin Halk Cumhuriyeti muhakkak ki bunu da düşünerek 2 yıl önce İzmir’de
bir başkonsolosluk açtı. 69 “Yol ve Kuşak”
ülkesinde sadece İzmir’de, Kuşak ve Yol’un
demiryolu, karayolu ve denizyolu hatları kesişiyor, birleşiyor. Yani bu açıdan bakıldığında
yegane merkez konumunda. Ayrıca İzmir,
Yol ve Kuşak projesinde, Asya’nın en Batı’daki kapısı konumunda. Bir karasal alan olarak
düşünüldüğünde, Asya’dan gelen kara ve
ve demiryolları, İzmir’den tüm Akdeniz havzasına ve Avrupa’ya ulaşıyor. Ancak yapılacak çok iş var. Çin ile İzmir arasında ilişkileri
geliştirmede öne çıkan Çin İş Geliştirme ve
Dostluk Derneği’nin (Türk-Çin İş Der) yaptığı çalışmaya göre İzmir ve genel olarak Ege
Bölgesi’nde 4 alanda İpek Yolu kapsamında
büyük işbirliği imkanları var. Bunlar şöyle:

LOJISTIK MERKEZ OLARAK EGE
Ege denizindeki liman kapasitemizi artırmamız şart. Sadece
Ege de değil tüm Türkiye’nin liman kapasitesi artmalı. Bugün
Hopa’dan Samandağ’a kadar tüm limanlarımızın yıllık kapasitesi 13.5 milyon TEU (bir TEU 20 feetlik/8 m. uzunluğunda bir
konteyner). Halbuki, Çin’de İzmir’in kardeş şehri, mermercilik
fuarı merkezi Xiamen kentinin liman kapasitesi tek başına yılda
8 milyon TEU.
Hong Kong, Şanghay ve İzmir’in diğer bir kardeş şehri olan
Tianjin şehirlerinin her birinin liman kapasitesi 20 milyon
TEU’nun üzerinde. Buradan da 3 tarafı denizlerle çevrili Türkiye’nin denizcilik ve deniz taşımacılığında ne kadar geride
olduğu anlaşılıyor. İzmir’de yapılmakta olan Kuzey limanı (Çandarlı Limanı) Alsancak limanına rakip bir liman değil. Alsancak
limanının işlevi ithalat ihracat için bir konteyner limanı. Oysa
Kuzey Limanı’nın bir dağıtım merkezi olması elzem görülüyor.
Çin’den gelen dev gemilerden indirilen konteynerler, Nemrut
Limanı’yla birlikte Çandarlı’da daha küçük gemilere dağıtılacak
ve çeşitli güzergahlara buradan yollanacak. Türkiye’nin İzmir
merkezli lojistik ve nakliyat devlerinden Arkas Holding ortaklığıyla kurulan Yang Ming Anadolu şirketi ile faaliyet gösteren
Uzakdoğulu armatör Yang Ming, Türkiye'de üç limandan Uzakdoğu'ya servis veriyor. Kuzey Limanı’nın maliyeti 1.5 milyar dolar. Aliağa ve Çandarlı tek bir havza olacak. Çandarlı Limanı’nın
kapasitesi en fazla 4 milyon TEU olacağı için bunu daha geniş
ölçekte ‘Kuzey Ege’ olarak planlamak gerekiyor. Bu noktada
Çanakkale Boğazı’na yapılacak yeni köprünün de sadece İstanbul’a değil, Balkanlara da yönelmesi
elzem. Kuzey Ege’den Balkan ülkelerine
ve oradan da Avrupa’nın diğer ülkelerine
demiryolu güzergahı için Çanakkale Boğazı’ndan bir demiryolu bağlantısı önemli.

Kuşak ve Yol’da Çandarlı ve diğer limanların yer bulabilmesi
için bütünsel bir planlama gerektiğine işaret eden Öztürk şunları kaydetti:
“Bizim en büyük sıkıntımız, Anadolu'nun iç kesimlerindeki
ihraç yüklerimizin, deniz yoluna, limanlara ulaştırılması konusunda hala maliyetsel problemlerimiz var. Dünyada yük hareketinin neredeyse yüzde 88'i denizyolu ile yapılmaktayken,
ülkemizde hala taşımacılık karayolunun üzerinde. Yüzde 90'ın
üzerinde taşımacılık karayolundan gidiyor. Bu hem maliyetimizi yükseltiyor, hem yollardaki trafik kazalarını artırıyor, hem
de otobanların bakımını inanılmaz derecede ekonomik standartların çok üzerine çıkarıyor. Eğer biz taşımalarımızı denize
yayabilirsek, kabotaj seferlerine yapılacak olan teşviklerle denizi daha fazla kullanabiliriz. Denizi kullanmak demek, limanları
kullanmak demek.”

YENILENEBILIR ENERJI KAYNAKLARI EGE’DE
Enerjide artık fosil yakıtların geçmişte kalacağı bir döneme
giriliyor tüm dünyada. Rüzgar, güneş, biyokütle ve jeotermal
enerji kaynakları açısından Batı Anadolu çok zengin. Deprem
riski var ama bu jeotermal açısından da büyük olanaklara işaret
ediyor. Özellikle Büyük Menderes vadisi bu açıdan çok şanslı.
Tarımsal ve evsel atıklardan, orman ürünlerinden elde edilebilecek biyokütle de havzanın avantajları arasında. Rüzgar ve güneş enerjisinde ise sadece enerji üretimi değil, bu alanda gelişmiş teknolojik yatırımlar da bulunuyor bölgede. Bergama’da
Avrupa ve Ortadoğu’nun en büyüğü olan bir rüzgar tirbünü
fabrikası kuruldu.

“OYUN HALA OYNANIYOR”
Çandarlı Limanı’nın ihalesi yeterli talep
olmadığı için iki kez ertelendi. Türk-Çin İş
Der, Kuzey Limanı’nın inşasına Çin’in katılması için çalışmalar yürütüyor. İMEAK
Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, Çin'in başlattığı Kuşak
ve Yol Projesi'nde İzmir ve Ege Bölgesi'nin lojistik merkezi olması gerektiğini
belirtiyor. Çandarlı liman projesini hatırlatan Öztürk, “Oyun hala oynanıyor. Biz
ısrarcı olmalıyız. Bu ısrarlarımızla tarihi
İpek Yolu'nun yeni versiyonu içerisinde,
özellikle deniz yolunda bizim de olmamız
gerekir” diyor.
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Ege Bölgesi’nin ve İzmir’in bu potansiyeli de ancak yeni İpek
Yolu sayesinde hayat bulacak. Çin yenilenebilir enerji teknolojilerinde dünyada başa güreşiyor. Kuşak ve Yol inisiyatifinin bankası olarak bilinen Asya Altyapı Yatırım Bankası’nın önceliği de
yenilenebilir enerji projelerini kredilendirmek.

TARIMSAL ZENGİNLİK VE TARIMIN SANAYİLEŞMESİ
Ege tarım da çok stratejik bir alan. İncir, üzüm, zeytin gibi katma değeri yüksek tarım ürünleri bulunuyor. Biyo mühendislik
ve genetik çalışmalarıyla, tarım artık bir yüksek teknoloji alanı
haline de geldi. Ege’nin bir “Kuşak ve Yol” merkezi olmasında,
tarımda genetik ıslah, ağaç altı ziraat ve tarla ormancılığı da
öne çıkıyor. Çin, 20 yıl önce İsrail’den tarımda gen teknolojileri
transferi yaptı. Bugün İsrail’den ileri durumda olduğu uzmanlarca dile getiriliyor. Türkiye’nin bu alanda Çin ve diğer gelişmiş
ülkelerle yapabileceği çok iş var.
Çin hükümeti, 2018’den itibaren İpek Yolu ülkelerinden yaptığı ithalatı artıracağını duyurdu. Türkiye’nin Çin’e ihracatında
Ege’nin tartışılmaz bir üstünlüğü var. Türk Çin İş Der, Çin’e ihracatın artırılması için Ege’nin pilot bölge olarak seçilmesini
öneriyor.

TURİZM POTANSİYELİ
Türkiye’ni dış politikadaki yönelimiyle paralel olarak turist standardı da farklılık gösteriyor. Antalya Rus, Antalya ve Doğu
Anadolu İranlı turistlerin adresi oldu. Ege ve İzmir’in de Çinli turistlerin tercihi olmaması için bir neden yok. Smyrnası,
Efes’i, Teos’u, Klazomenia’si, Agorası, Urla ve
Bergama’sıyla 8 bin yıllık tarihe sahip Ege Bölgesi,
aynı zamanda eski İpek Yolu’nun da en önemli güzergahlarındandı. Ayrıca Selçuk’taki Meryem Ana
Evi ve onun adına kurulan 12 kilise de Hristiyan
dünyası için çok önemli bir uğrak yer. Msır’ın piramitleri kadar önemli ve etkili. Hatta Mısır’ın tarihi
alanlarında yaşanan terör saldırıları sonrası turizmi yeniden ayağa kaldırmak için yazdırdığı tarihi
romanlar misali, burası hakkında da mesela Dan
Brown gibi çok ünlü bir yazara önerilecek bir tarihi-macera romanı bölgenin popülaritesini yüz kat
artırabilir.

veriyor. 2017 Eylül ayında Çin’de düzenlenen Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü toplantısına katılan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, 2017’de 200 bin Çinli turistin
Türkiye'yi ziyaret etmesini beklediklerini söyleyerek, "Fakat bu
rakam yeterli değil, bu sayının 1 milyon olmasını istiyoruz" demişti. Kurtulmuş, "Kuşak ve Yol" projesi ile ilişkilerin her alanda
gelişmesini beklediklerini de vurguladı.
İzmirli Ekonomist Ali Nail Kubalı’nın önerisi olan devasa bir
Ege Medeniyetleri Müzesi de çok önemli bir çekim etkisi yaratabilir. Pınar Holding’in eski CEO’su da olan Kubalı bu projeyi
şu ifadelerle dile getirmişti:
“Bu projeyi müzenin mimarisi çekim merkezi haline getirecek.
Çağın Michelangelo’su sayılan bir mimar hazırlayacak. Ege’ye
özel mimariyle yapılacak. Taklit edilemeyecek. Sadece Türkiye’de değil, dünya sanat ve mimari çevrelerinde de çok konuşulacak. Ege Medeniyetleri Müzesi, kentin sembolü de olacak.
Tabii bunun bir maliyeti var. ABD’nin St. Louis halkı, Missisippi Nehri’nin kıyısına tamamı paslanmaz çelikten dünyanın en
yüksek abidesini dikti. İspanya’nın Bilbao kenti de mimari harikası Guggenheim Müzesi’ni yaptı. Daha önce kimsenin dönüp
bakmadığı her iki şehir de bu sayede dünyanın ilgi odağı oldu,
her yıl ortalama 1.5 milyon turist çekmeyi başardı.”
Çin’de pazarlanan Türkiye tur programlarında İzmir bulunmuyor. Türk-Çin İş Der, İzmir’in turizm potansiyelinin Çinli turistlerin beklentilerini karşılayan özelliğine dikkat çekerek, İzmir’in
turizm destinasyonu olarak Çin’e tanıtılmasını öneriyor.

2018, Çin’de Türkiye yılı ilan edildi. Japonlar gibi
Çinli turistler de deniz güneş kum üçlüsünden
farklı olarak kültür ve gastronomi turizmine önem
46 | EKONOM 2018
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SON 10 YIL TÜRKIYE SUSAM ÜRETIMI
TÜRKIYE
Yıllar

BIR DÖNEM OSMANLI MUTFAĞININ VAZGEÇILMEZI OLAN MANAVGAT SUSAMI, ŞIMDI
JAPON SOFRASINI SÜSLÜYOR. DÜNYANIN EN KALITELI VE LEZZETLI SUSAMINI ÜRETEN
TÜRKIYE, SUSAM IHTIYACINI AFRIKA ÜLKELERINDEN KARŞILARKEN, ELINDEKI YERLI
ÜRETIMI JAPONYA’YA PAZARLIYOR.
VAHİDE YANIK

“DÜNYANIN EN KALITELI SUSAMI
MANAVGAT’TA”

Bir dönem susamda söz sahibi olan
Türkiye’de yıllık susam tüketimi 160
bin tonun üzerinde ancak üretim 19.5
bin ton. Türkiye’nin ithal ettiği susamın miktarı ise 150 bin ton civarında.
Türkiye’de susam üretim alanları her
geçen yıl azalıyor. 2007 yılında 297.8
bin dekar alanda 20 bin ton susam
üretilirken, bu rakam 2013 yılında 248
bin dekar alanda 15.4 bin ton üretime
kadar düştü. 2016 yılında toparlanma
yaşayan susam üretimi 289.3 bin deVeli Karasu
kar alanda 19.5 bin tona çıktı. Ancak
üretim iç tüketime yetmiyor. Türkiye,
pastacılık sektörü ve simidin vazgeçilmezi, tahinin hammaddesi susamı Nijerya, Sudan, Çad, Etiyopya gibi ülkelerden ithal ederken, Japonya’ya yerli susam ihraç
ediyor. Türkiye 2007 yılında susam ithalatına 92 milyon dolar
harcarken, bu rakam 2016 yılında 235 milyon dolara yükseldi.

Antalya Ticaret Borsası Meclis Üyesi Veli Karasu,
dünyanın en kaliteli susamının Manavgat’ta bölgesinde yetiştiğine dikkat çekti. Bir dönem Osmanlı
mutfağının vazgeçilmezi olan Manavgat susamının
Japonlar tarafından talep edildiğini bildiren Karasu, iç
piyasanın talebini karşılamak için ise Nijerya, Sudan,
Etiyopya gibi ülkelerinden ithalat yaptıklarını kaydetti.
Veli Karasu, “Dünyanın en güzel susamı Manavgat’ta
üretiliyor. Japonlar susam için Manavgat’a geliyor.
Üretilen susamın büyük bölümü ihracata gidiyor. İthal susam 5 lira iken yerli susam 6-7 liradan satılıyor”
diye konuştu.

FIYAT FARKI YAŞANIYOR
Yerli susam ile ithal susam arasında lezzet ve kalite farkı nedeniyle fiyat farkı da bulunuyor. Yerli susamın kilogram fiyatı 7
lira iken, ithal susamın kilogram fiyatı 5 lira. Türkiye’de susam
üretim alanı her geçen gün azalırken, hasadının zor olması ve
devlet desteğinden yeteri kadar yararlanılamaması susam üretimini her geçen gün azaltan faktörler arasında yer alıyor.
Bütün bunlara rağmen Türkiye’de üretilen özellikle Manavgat
bölgesinde üretilen susamın kalitesi ve lezzeti rakip tanımıyor.
Bir dönem Osmanlı saray mutfağının tedarikçisi konumundaki
Manavgat şimdi Japonların gözde üretim alanı olarak ön plana çıkıyor. Türkiye, geçen yıl Japonya’ya 8 milyon dolarlık yerli
susam ihraç etti.
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Karasu, devletin 2017 yılında sertifikalı tohum kullanan üreticiye dekarda 4 lira destek verdiğini anımsatarak,

2016 YILI ÜLKELERE GÖRE SUSAM DIŞ TICARETI
(ILK 10 ÜLKE)
Ülke adı

Ihracat Dolar

Ülke adı

Ithalat Dolar

Japonya

8.605.464 Nijerya

126.847.161

Irak

2.088.962 Sudan

23.970.886

Avustralya

964 Çad

23.499.666

İran

865 Etiyopya

19.953.775

Libya

850 Hindistan

7.868.964

İsrail

659 Gine

5.863.425

Suriye

643 Paraguay

4.991.810

Kırgızistan

621 Venezuela

2.620.452

Romanya

495 Arjantin

2.567.100

Yunanistan

386 Togo

2.267.922

küçük arazilerdeki üretim nedeniyle
üretici tarafından yeterince yararlanılamadığını bildirdi. Karasu, üreticinin
susam ekimine yönlendirilmesi halinde yurt içi talebin yerli üretimle karşılanacağını, döviz kaybının engelleneceğini, kırsal kalkınmaya da destek
olunacağını söyledi.

Üretim
(Ton)

Alan
(Dekar)

Üretim
(Ton)

2007

297,807

20,010

78,645

6,005

2008

292,236

20,338

79,520

6,095

2009

280,916

21,036

50,109

3,855

2010

318,242

23,460

50,770

2,965

2011

266,455

18,000

48,770

3,398

2012

292,063

16,221

58,769

3,654

2013

248,070

15,457

51,146

3,190

2014

263,496

17,716

47,574

3,382

2015

280,887

18,530

47,184

3,348

2016

289,332

19,521

46,996

3,301

meydana getiriyor. Susamda oluşan her türlü
tahin ve benzeri ürünlerimizin lezzeti daha güzel
ve daha farklı oluyor” diye konuştu.

COĞRAFI IŞARET BAŞVURUSU YAPILDI

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası
(MATSO) Başkanı Ahmet Boztaş,
Ahmet Boztaş
Manavgat susamının bölge ekonomisinde çok önemli bir yere sahip
olduğunu belirterek, 1400'lü yıllarda müsellem ve tapu tahrir defterlerindeki kayıtlardan, ilçede o yıllarda 76 tahinhane
olduğunun anlaşıldığını söyledi. Üretilen 45 bin kile (ölçek)
tahinden 5 bin 300 akçe öşür alındığını anlatan Boztaş, “Bu
bilgilerin tarihi vesikalarda kayıtlı olduğu tarihçilerimizden
öğreniyoruz. Tarihçiler ‘Manavgat susamı, Manavgat tahini,
Osmanlı sarayının mutfaklarını süslemektedir’ yorumunu yapıyorlar” dedi.

Manavgat’ın mikro klima
ve toprağın verimliliğinden
kaynaklı ürünün hem aromasında hem de yağ oranında farklılıklar olduğunu
vurgulayan Başkan Boztaş,
“Manavgat'ta yetişen susamın yağ oranının yüzde
55-60 oranlarına çıkması
diğerlerinin yüzde 38-40'larda kalması hem aromasında
hem de tadında farklılarılar

Alan
(Dekar)

MANAVGAT SUSAMI, MANAVGAT
TAHİNİ, OSMANLI SARAYININ
MUTFAKLARINI SÜSLÜYORDU.

OSMANLI MUTFAĞININ
VAZGEÇILMEZI

AROMASI VE YAĞI
FARKLI

ANTALYA

Susama coğrafi işaret almak için Türk Patent
ve Marka Kurumu’na başvurduklarını bildiren
Boztaş, şu an ilan sürecinde olduğunu kaydetti. Manavgat susamından yapılan tahin
çok meşhur olduğu için dünyanın birçok ülkesine ihraç edildiğini aktaran Boztaş, “Susam ve susamdan elde edilen yağ
birçok sanayide kullanılıyor. Kozmetik sanayisinde ve farmakolojide kullanılıyor. Gıda sektöründe tatlılarda, simitlerde,
pastalarda, böreklerde ve çok değişik yerlerde kullanılıyor”
diye konuştu.

ANTALYA’DA ÜRETIM AZALIYOR
Türkiye’nin hatta dünyanın en iyi susamının üretildiği Antalya’da üretim
her geçen gün azalıyor. 2007 yılında
78.6 dekar alanda, 6 bin ton susam
üretilirken, susam üretim 2009 yılında keskin bir düşüşle 50.1 bin dekar
alanda 3 bin 855 tona geriledi. Yıllar
itibarıyla üretim kaybı devam etti.
2015 yılında 47.2 bin dekar alanda 3
bin 348 ton düzeyinde gerçekleşen
susam üretimi, 2016 yılında yaklaşık
47 bin dekar alanda 3 bin 301 bin ton
seviyesine indi.

SON 10 YIL TÜRKIYE SUSAM DIŞ TICARETI
Yıl

Ihracat Dolar

Ithalat Dolar

2007

8.709.741

92.263.231

2008

3.060.573

122.650.528

2009

7.867.725

128.432.927

2010

7.087.442

141.869.763

2011

8.046.645

140.014.071

2012

6.563.322

159.933.181

2013

8.427.655

182.136.716

2014

11.422.189

219.942.607

2015

9.027.996

219.182.122

2016

13.490.411

235.860.072
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MAKALE

MEDYANIN KÖŞELERİNDE…
ESKİDEN “GAZETECİ” VARDI, İŞİ ZATEN YAZMAKTI. SONRA, “GAZETECİ-YAZAR” DİYE BİR ŞEY ÇIKTI. İŞİ ZATEN HABER
YAZMAK, YAZI YAZMAK OLAN GAZETECİNİN “YAZARI DA NE OLA Kİ” DEMEYE KALMADI, “KÖŞE YAZARI” DİYE BİR ŞEY DAHA
ÇIKTI! ÇIKIŞ O ÇIKIŞ!

TAYLAN ERTEN
Gazetecilikle uzak yakın mesleki ilgisi olmayıp bambaşka
âlemlerden “torpil” yoluyla gazete “köşelerine” atlayan, çoğu
basit bir cümleyi doğru kurma bilgi ve becerisinden yoksun
kadınlı, erkekli “yazarımsıları” mı ararsın…
Yoksa…Gazetecilikte muhabirlikten başlayarak emek ve kalem
eskitmiş olup da, yaşı biraz kemale erdiği ve sırf bu nedenle
“kovmak” ayıp kaçacağı için patron tarafından “köşe yazarlığına” atanmışını mı…
Meslekte oluşan bu kesimin “ahkâm erbabı” zaman içinde
âdeta bir “müesseseye” dönüşerek, istisnasız her gazetede
üstelik birden fazla sayıda “köşeyi” geçici tapuya bağladı.
Tapular geçici; çünkü, basın sektörüne sermayesiyle giren,
çok şirketli, çok iş bilir, çok para kazanımlı ve büyük ihtimal
basınla ilişkisi gazete okuru olmanın ötesine geçmeyen patron
tipi kaderini siyasi iktidarın başındaki kişiye ve güdümündeki
etkili çevre her kimlerden oluşuyorsa o güce bağladığından,
köşe yazarının “yazma özgürlüğü” de iktidar sahiplerinin yüz
ifadelerine göre belirlenir oldu.
Kim tarafından?
Ya, “oto sansür” baskısıyla “köşe yazarı” tarafından… ya da
iktidarın başındaki her kimse, oradan gelen “kaş çatma” veya
açık tehditle, patron yahut onu temsilen, gazeteci künyeli genel yayın yönetmenleri tarafından…

GAZETECİLİK YİTİP GİDERKEN
Değerli meslektaşımız Ümit Kıvanç bir kitap yazdı; “O Meslek
Bunalımda: Gazeteciliğin Kendine, Neoliberalizm ve Sanal Âlemin Basına ettikleri”ni 182 sayfada anlattı. (*)
Peki, Kıvanç mesleğimizin yakıcı meselelerini 63 başlık altında
didik didik etmişken ben neden lafa köşe yazarlığından başladım? Köşe yazarlığı konusu benim de takıntım da ondan. Evet,
takıntım! Yıllarca çalıştığım ekonomi basınında muhabirlik yıllarından sonra yöneticilikle birlikte köşe yazarlığına atandığımdan itibaren yaptığım işin mesleki anlam ve okura katkı bakımında bir işe yarayıp yaramadığını sorgulayıp durdum.
Kendimi ne “köşe yazarı” olarak konumlandırdım ne de mesleki bir tatmin hissettim. Olsa olsa yorumcuydum! Bu nedenle,
bana verilen “köşede” yazdıklarımı, ekonomik konuları yorumlamak, gazeteci gözüyle eleştirmekle sınırlı tuttum.
Buna rağmen özellikle 1980’li yıllardan itibaren, başta muhabirlik
müessesesini tahrip ederek, siyasi iktidarın güç odaklarına “bağımlı” köşe şöhretleri yaratan ve böylece gazeteciliğin ruhunu yok
eden bu yozlaşmayı imkân bulduğum her ortamda eleştirdim.
Bugün gelinen noktada, bu ülkenin, halkın onca ağır sorunu
varken, kendini “ana akım” diye konumlandıran ve 80 milyonluk ülkede en yükseği ortalama brüt 300 bin tirajlı bir iki
gazetenin “ego patlaması” hastalığına yakalanmış “şöhretli”
köşe yazarları, bizzat “ilgi fahişeliği” diye adlandırdıkları kişisel
ego yarışını “gazeteci” kisvesi altında seviyesiz bir tartışmayla
okurların önüne atabiliyorlarsa…
50 | EKONOM 2018

BAKALIM KÖŞE YAZARLIĞI NEYMİŞ
Ümit Kıvanç kitabında (s. 83-89.) bu müesseseyi “Köşeyazarı:
Gazeteciliğin inkârı” başlığı altında inceliyor ve bakın ne diyor:
“Köşe yazarı için her şey söylenebilir, lâkin onun biyonik kadın/
adam olması gerektiği sanırım tartışılamaz. Zira köşe yazarı
dünyada ve Türkiye’de o gün veya herhangi bir gün olmuş
veya olabilecek herhangi bir olay hakkında kafasına eseni söyleyebilecek bir imtiyazlı makam sahibidir. Olanı aktarmak gibi
bir yükümlülüğü yoktur, olacaklara dair kehanetlerini, temennilerini, olsun olmasın istediklerini olguların analizine dayalı
öngörü kılığında ortaya sürebilir.”
Başka neler yazabilirmiş köşe yazarı?
Kıvanç’tan devamla: “Veya ailesinden, köpeğinden, yaşantısının
hiçbirimizi hiç ilgilendirmeyen ayrıntılarından söz edebilir” miş!
Köşeleri bilgiye dayalı analiz amaçlı kullanmaya çalışan bir kaç
istisna dışında, çoğunun “babadan kalma çiftliğe” çevirdiği bu
“müessese”nin Türkiye’den başka örneği var mı?

BENZERSİZ BİR TÜR
“Basının gelişmiş, oturmuş olduğu ülkelerde kimse akıl edemediği için tesis de edemediği bu seçkin kurum, muhtemelen
en seçkin ve imtiyazlı haliyle Türkiye’de var: üstelik basın veya
gazetecilik denildiğinde, hatta tartışma, fikir, siyaset, güncel
olay vs kavramları ağzı alındığında ilk akla gelen merci o!”
Kıvanç’ın kitabını tanıtmak amacıyla oturduğum yazı masasından “köşe yazarlığı takıntısıyla” kalkmak istemezdim. Çünkü,
meslek belki tarihinin en ağır bunalımını yaşıyor. Sorunlar yakıcı, gazetecilik her zamankinden daha güçlü cesareti gerektiren bir iş haline geldi. Yozlaşma hızla “çürümeye” dönüşüyor.
Kitapta bunların ayrıntılı cevapları var.
Ama, bir şey daha var ki,
çürümenin
“içimizden”
başladığını gösteriyor:
“... gazeteciliği ve basın
kavramını, ‘medya sektörü’ne dönüştürülüveren
iş alanında yozlaştırıp
rayından çıkaran medya
patronları ve yöneticileri,
kendi kendilerini pop yıldızları ya da çürük meyve kakalayan manav
hâline getiren gazeteciler bizzat mesleğin bunalımının müsebbipleri
arasındadır.” Kıvanç
daha ne desin, bu kadarı yetmez mi?

(*) P24 Medya Kitaplığı
yayını. Haziran 2017.

TORBALI
SON 4 YILDA
Kentleşmede, Konut Satışında
Nüfus artışında, Üretimde
Kamu ve Özel Sektör Yatırımlarında
İhracatta, Ticarette, Vergi Ödemelerinde
Oluşturduğu Yeşil Alan Miktarında
Çevre, Sosyal Belediyecilik Projelerinde
Sağlık, Eğitim, Ulaşım Hizmetlerinde
Türkiye’de ve Dünya da Bilinirlikte
Güvenilebilirlilikte, Ulaşılabilirlilikte
Yaşamın Bütün Alanlarında

İKİ KAT BÜYÜMÜŞTÜR
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Teşekkürler TorbalI
Adnan Yaşar Görmez
Torbalı Belediye Başkan
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ZEYTİN

ZEYTİNCİNİN
HASAT COŞKUSU
SON 15 YILDA DIKILEN ZEYTIN AĞAÇLARININ MEYVE VERMESI REKOLTE RAKAMLARINA YANSIDI. TÜRK ÜRETICISI 2017/18
SEZONUNDA TARIHI BIR REKOLTEYI HASAT EDIYOR. 2002 SONRASI DIKILEN ZEYTIN AĞAÇLARININ TAM VERIMLI HALE
GELMESIYLE TÜRKIYE, ZEYTINYAĞI ÜRETIMINDE DÜNYA IKINCILIĞINI, SOFRALIK ZEYTINDE BIRINCILIĞI HEDEFLIYOR.

MURAT DEMİRCAN - SEDA GÖK
Zeytinin Anayurdu Anadolu'da 6 bin yıldır hasat dönemi pek
çok umutlarla bekleniyor. Zeytin hasadı genç bir kız için gelinlik anlamına gelirken, zeytinliğini gelecek sezona daha iyi hazırlamak isteyen üretici için yeni bir traktör demek. Evin küçüğü
için ise zeytin hasadı yeni bir
bisikleti ifade ediyor.
Türk üreticisi 2017/18 sezonunda tarihi bir rekolteyi hasat ediyor. Resmi rakamlar
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından ilan edilmese de, sektörün paydaşlarının
açıklamalarına göre Türkiye,
bu sezon 280 bin ton civarında zeytinyağı ve 450 bin ton
seviyelerinde sofralık zeytin
rekoltesi bekliyor. Bu rekolte
Türkiye'nin bugüne kadar gördüğü en yüksek rekolte.
Türkiye, 2002 yılı sonrasında zeytinciliğe büyük yatırım
yaptı. O tarihte 90 milyon olan
zeytin ağacı varlığını yaklaşık
iki katına çıkardı ve bugün 177 milyon zeytin ağacı varlığına
kavuştu. Son 15 yılda dikilen ağaçların meyve vermeye başlaması rekolte rakamlarına yansıdı. 2002 yılı sonrasında dikilen
zeytin ağaçlarının tam verimli hale gelmesiyle birlikte Türkiye
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650 bin ton zeytinyağı üretimi ile dünya ikinciliğini, 1 milyon
200 bin ton sofralık zeytin üretimi ile dünya birinciliğini hedefliyor.

HASAT ŞENLIĞE DÖNÜŞÜYOR
Zeytincilik sektöründe son yıllarda hasat dönemi bir hasat
şenliğine dönüşüyor. Bu yıl Manisa-Akhisar, Mersin-Mut, Hatay-Altınözü, Bursa-Orhangazi, İzmir-Torbalı, Çanakkale-Ayvacık, Muğla-Milas, Balıkesir-Ayvalık, Balıkesir-Havran, Balıkesir-Gömeç, Balıkesir-Edremit ve Kilis olmak üzere 12 zeytin
yöresinde 13 zeytin hasat şenliği yapıldı.
Bu hasat şenlikleri sağlık iksiri olarak tanımlanan, tek meyve
suyu özellikli yağ olan zeytinyağının tanıtımına ve daha fazla
tüketimine önemli katkılar sağlıyor. 2000'li yılların
başında Türkiye'de kişi başı zeytinyağı tüketimi
800 gram iken, bugün 1.5 kg'ı aşmış durumda. Zeytincilik sektörünün hedefi bu
rakamı 5 kilograma çıkarmak.
Zeytin ve zeytinyağı üreticisi ülkelerin
kişi başı zeytinyağı tüketim rakamlarına bakıldığında Türkiye'nin listenin
son sırasında yer aldığını görüyoruz.
Bu durumdan kurtulmak için zeytincilik sektörünün daha yoğun bir
tanıtım çalışması yapması gerçeği
karşımıza çıkıyor. Bizde sektörün
temsilcilerine EKONOM olarak
teybimizi uzattık. Sektörün mevcut durumunu, yaşanan sorunları

Ekonomi Muhabirleri Derneği İzmir Şubesi üyeleri Torbalı Zeytin Hasat Şenliğine destek verdi.
çözüm önerilerini ve sektörün
geleceğine yönelik öngörülerini
dinledik.

suçlar kapsamına alınması gerekiyor. Tağşişin süreklilik kazanması halinde ise ilgililerin ticaretten men edilmesi sağlanmalı.”

ER: “TAKLIT VE TAĞŞIŞ ÖNE
ÇIKIYOR”

TIBET: “REKOLTENIN YÜZDE 40’I
KAYIT ALTINDA”

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhraUlusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Yönecatçıları Birliği Yönetim Kurulu
tim Kurulu Başkanı Ümmühan Tibet, TürkiBaşkanı Davut Er, zeytinyağı piye’deki zeytinyağı rekoltesinin ancak yüzyasasında yaşanan sıkıntıların
de 40’nın kayıt altında olduğunu belirtti.
çözülmesi için zeytin üreticileBu konuda Çiftçi Kayıt Sistemi’nin çözüm
rinin girdi maliyetlerinin asgari
olabileceğini ifade eden Tibet, ancak üretidüzeye indirilmesi, makineli tarım
cinin vergi ödemesinin fazla olacağı endive modern zeytincilik yöntemlerişesi ile bu sisteme dahil olmaktan kaçındıEge Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı
ne geçişin sağlaması gerektiğini
ğını vurguladı. Sofralık zeytinde çok küçük
Davut Er
vurguladı. Zeytinyağında üretimerdiven altı üretimin ağırlıkta olduğunu
ciye ödenen primin, diğer yağlık
belirten Tibet şunları söyledi:
ürünler arasında yer alan mısır,
“Bu konuda Bakanlık ile çalışmalar yapıyoruz. Bakanlığımızın
ayçiçeği, soya, aspir vb.de uygulandığı şekilde olması gerektiizin verdiği, hijyen ve kaliteye önem veren tesislerimizin artğini söyleyen Er, bu çerçevede sofralık zeytine 0,50 TL,
zeytinyağına ise 2,5 TL düzeyinde destek sağlanması
gerektiğini belirtti. Er, sofralık zeytine prim desteği sağBAYRAKTAR: HEDEF SADECE ÜRETIM ARTIŞI OLMAMALI
landığı takdirde, üretilen miktarın tamamının kayıt altına
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayrakalınacağını ve vergilendirilebileceğini vurguladı.
tar, zeytinde hedefin sadece üretim artışı olmaması, artan üreTürkiye’de üretilen zeytin ve zeytinyağı maliyetlerinin ratimin en iyi şeklide nasıl değerlendirileceği üzerinde de titizlikle
kip ülkelerden daha yüksek düzeyde gerçekleştiğini ifade
durulması gerektiğini ifade etti. Zeytinyağında kilogram başına
eden Er, “Bu da ihracatımızı zora sokmaktadır. Burada
80 kuruş olan fark ödemesi desteğine devam edilmesi gerektiğiasli çözüm yolu zeytin üreticilerimizin girdi maliyetlerinin
ni belirten Bayraktar, “Sofralık zeytine de prim verilmeli. Tanıtım
asgari düzeye indirilmesi, makineli tarım ve modern zeyfaaliyetleriyle iç tüketim artırılmalı, ihracatta yeni pazarlar buluntincilik yöntemlerine geçişin sağlamasıdır” dedi.
malı. Tanıtım ve pazarlama stratejileri geliştirilmeli ve hedef pazarlar değerlendirilmeli. Pazarlama olanaklarına da odaklanılmalı.
İç piyasada, en önemli sorun olarak zeytinyağında taklit
Stok müessesesi oluşturulmalı. Hangi amaçla olursa olsun zeyve tağşişin öne çıktığını belirten Davut Er, şunları kaydetti:
tinliklerin tahrip edilmesi önlenmeli, zeytinlikler korunmalı. Tağşiş
“Sektörümüzde iç piyasa fiyatlarının regüle edilememeolaylarına fırsat verilmemesi bakımından gıda denetimleri daha
sinden ve kontrollerin yetersiz kalmasından dolayı, tağda artırılmalı. Bin bir emekle hasat edilen zeytinlerin buna bağlı
şişli yağ satışlarında kimi yıllarda artış görülüyor. Taklit
olarak zeytinyağının kalite kaybına uğramaması için taşıma ve deve tağşişin önüne geçilebilmesi için cezai yaptırımların
polamada gereken önlemler alınmalı" diye konuştu.
arttırılarak tağşişli zeytinyağı ticareti yapanların nitelikli
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SÜREK: “BU YIL ÇOK KALITELI MAHSUL BEKLIYORUZ”
Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Başkanı Hilmi Sürek, bu yıl çok kaliteli bir mahsul
beklediklerini söyledi. Rekoltenin artmasındaki nedenlerden birinin son 15 yılda
dikilen ağaçlardan ürün elde etmeye başlanması olduğunu belirten Sürek, “2000
yılına kadar 90 milyon olan ağaç varlığı, bugün 170 milyona ulaştı. Bu da Türkiye’nin önüne konulan 700 bin ton zeytinyağı üretim hedefinin gerçekleştirilmesine
önemli katkı koyacak. Bu yolda da rekolte yıllar itibarıyla hızla artış gösterecek. Bu
yıl bölgemizde ürün çok kaliteli” diye konuştu.
tırılması lazım. Bunun
için özendirici olarak
desteklemelerden küçük üreticilerin yararlanmasının sağlanması gerekir. Çiftçi Kayıt
Sistemi’ne kayıt olursa
vergi öderim korkusu
Zeytin Dostu Derneği Yönetim Kurulu
var. Halbuki asgari geBaşkanı Murat Çetin
çim indiriminin altında
üretim yaptığı için vergi dilimine girmiyor. Çiftçi ve üretici bunu bilmiyor. Üreticiye
gerçeği anlatmalı, bu sistemi özendirmeliyiz. Dane zeytine
destek vererek bunu yapabilirsiniz. Sofralık ve yağlık demeden
bu destek verilmeli. Üreticisi sofralık zeytinim daha fazla para
ediyor diye buna yöneliyor. Zeytinyağı sanki ikinci bir ürünmüş
gibi olmaya başlıyor. Bugün uluslararası
arenada Türk zeytinyağı tanınmıyor. Yurtdışına tanıtım yapmak çok zor. Firmalarımız kendi imkanları ile bunu yapamazlar.
İtalya ve İspanya gibi üretici ülkelerin firmaları dünya piyasalarını belirliyor. Bizim
ihracatçımızın o fiyatlar ile uluslararası
arenada rekabet edebilmesi her zaman
mümkün olamıyor. O bakımdan bizim
gerçekçi politikalarla ihracatçımızı esnek
desteklerle desteklememiz lazım. İhracatçımızın raftan düşmemesi gerekiyor.
Bizim uluslararası zeytinyağı fuarlarında
Ekonomi Bakanlığı önderliğinde bu tanıtımı daha etkin yapmamız lazım.”

ÇETIN: “ÜNLÜLER SLOGAN ATSA TÜKETIM IKIYE
KATLAR”
Zeytin dostu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çetin,
geçtiğimiz yıllarda zeytin zeytinyağı tanıtım grubunun çok güzel işler yaptığını belirterek, Türkiye’yi, zeytinini ve zeytinyağını
başarıyla tanıttığını söyledi. Çetin, “Her ortam ve platformda
tanıtım yapıyoruz. Halkımızın ilgisi de çok yüksek. Televizyon
programları, toplumda sevilen ve tanınan kişilerin yorumları
ciddi katkı sağlamakta. Ben hep söylüyorum sanatçılar, sporcular, medyatik ünlüler, siyasetçiler ekranda 1 kaşık zeytinyağı
içip bir slogan atsalar aynı hafta tüketim ikiye katlar” diye konuştu.

DEMIRCAN: “DESTEĞIMIZ SÜRECEK”
EMD İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Demircan,
EMD olarak zeytin hasat şenliklerine desteklerinin süreceğini vurguladı. Türkiye’de 41 ilde zeytin
üretimi olduğunu ve şu anda hasat dönemi yaşandığını dile getiren Demircan, “EMD İzmir Şubesi
üyelerimizin büyük katılımıyla Torbalı Zeytin Hasat Şenliğine destek
verdik. Ayvalık Zeytin Hasat Şenliği, Akhisar Zeytin Hasat Şenliği,
Urla'da düzenlenen Dünya Zeytincilik Günü etkinliği ve Milas'ta
düzenlenen Zeytin Hasat Şenliği
EMD üyelerimizin katılımı ile gerçekleşti” dedi.

Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Başkanı Hilmi Sürek
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BİZDEN HABERLER

İZMİR’İN MERKEZİNDE,
TÜM ŞEHİR ONUN ETKİSİNDE!

EMD İzmir Şubesi'nin 28. kuruluş yıldönümünde plaket
alan ve verenler birlikte hatıra pozu verdi.
C

EMD İZMİR ŞUBESİ
28’İNCİ YAŞINI KUTLADI
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EMD İZMİR ŞUBESİ, 28. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜNÜ KUTLADI. MEDYANIN EKONOMİDEKİ ROLÜNE DE VURGU YAPILDIĞI
GECEDE, TÜRK EXİMBANK GENEL MÜDÜR ADNAN YILDIRIM’A “TÜRK EKONOMİSİNE KATKI ÖDÜLÜ” VERİLDİ.

MURAT ERVİN
İzmir ekonomisinin nabzını tutan Ekonomi Muhabirleri Derneği
(EMD) İzmir Şubesi, 28. kuruluş yıldönümünü kutladı. Medyanın ekonomideki rolüne de vurgu yapıldığı gecede, Türk Eximbank’ı Türk ihracatının yüzde 26’sını tek başına finanse eder
hale getiren Genel Müdür Adnan Yıldırım’a “Türk Ekonomisine
Katkı Ödülü”, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanı Ender
Yorgancılar’a “Ege Bölgesi Ekonomisine Katkı Ödülü” verildi.
Ege Bölgesi Sanayi Odası Sanayiciler Kulübü'nde düzenlenen,
EMD İzmir Şubesi 28. kuruluş yıldönümü ve yeni yıl yemeğine
üyelerin yanı sıra Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, EMD
Genel Başkanı Turgay Türker, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen, Ege Kuru Meyve İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, İZFAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Gül Şener, İzmir
Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz ile medya ve
iş dünyası temsilcileri katıldı.

2018 HEDEFI 46 MILYAR DOLAR
Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, Genel Müdürlük görevinde bir yılı geride bıraktığını belirterek geçen süreci
değerlendirdi. İhracatçının en önemli destekçisi konumundaki
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bankanın ihracat kredileri özelinde bakıldığında Türkiye’de bir
numara haline geldiğini, bankaların ihracatçılara sunduğu nakit ihracat kredileri toplamının yüzde 46’sını tek başına karşılar
duruma geldiklerini kaydeden Yıldırım, verilen desteğin toplam ihracata oranının da kasım sonu itibarıyla yüzde 25’e ulaştığını bildirdi. Finansman desteğinde 2018 yılı hedeflerinin 46
milyar dolar olduğunu açıklayan Yıldırım, “2018’de 29 milyar
doları kredi, 17 milyar doları ise sigorta olmak üzere toplam 46
milyar dolar tutarında destek sunmayı planlıyoruz. 2018 yılında her 100 dolarlık ihracatın 27 dolarının finansmanında Türk
Eximbank imzası olmasını arzu ediyoruz” ifadelerini kullandı

“BASINA ÖNEMLI GÖREV DÜŞÜYOR”
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, basının ekonomi ve sanayinin gelişiminde de büyük rolü bulunduğunu
aktararak İzmir'de yerel bir televizyon kanalı bulunmamasının
önemli bir eksiklik olduğunu ifade etti. Ülke ekonomisinin hızla
gelişmesi için tüm kesimlerin elini taşın altına koyması gerektiğini söyleyen Yorgancılar, “Basınımız da bu süreçte tarafsız ve
doğru haberlerle ekonomiye yön vermeye devam etmeli. İzmir
özelinde ise maalesef hiçbir yerel televizyon kanalının kalmaması oldukça üzücü. Umarız en kısa sürede İzmir bu eksikliğini
de giderir” dedi.
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EMD İzmir Şubesi yönetim, denetim ve onur kurulu üyeleri
28. yıl pastasını birlikte kesti.

EMD Genel Başkanı Turgay Türker (solda) ile EMD
İzmir Şubesi Başkanı Murat Demircan (sağda), Türk
Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırm’a “Türk
Ekonomisine Katkı Ödülü” verdi

YEREL TV VURGUSU
Törende konuşan EMD Genel Başkanı Turgay
Türker, derneğin 28 yıllık köklü bir kuruma dönüştüğünü, yapılan haberlerle Türkiye ve bölge
ekonomisinin nabzını tuttuklarını söyledi. Türkiye
ekonomisine dair büyüme rakamlarının sevindirici
olduğunu açıklayan Türker, “Bu rakamların basına
ne kadar ve hangi boyutta yansıdığını da incelemek
gerekiyor” dedi.
EMD İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Murat
Demircan ise internet ve sosyal medyanın etkinliğinin artmasıyla gazete tirajlarının hızla gerilediğini,
bunun istihdam rakamlarına da yansıdığını, Türkiye'de binlerce gazetecinin işsiz kaldığını belirtti. Türkiye'de Şırnak, Bitlis, Hakkari, Muş, Van, Ardahan,
Bayburt, Tunceli, Bingöl, Sakarya illerinde yerel TV
kanalı olmadığını kaydeden Demircan, "Türkiye'nin
üçüncü büyük şehri, Türkiye'nin batıya açılan kapısı
İzmir'de de maalesef yerel TV yok" dedi. EMD İzmir
Şubesi’nin 146 üyesinden sadece 53'ünün gazetecilik yaptığını, kurumsal iletişim sektöründe çalışan
üye sayısının 43’e ulaştığını anlatan Demircan, 50
üyenin ise işsiz olduğunu ya da farklı mesleklerde
çalışmak durumunda olduğunu vurguladı.

EMD İzmir Şubesi Onur Kurulu Üyesi Tolga Albay
(solda) ile EMD İzmir Şubesi Başkan Vekili Murat Ervin
(sağda) EBSO Başkanı Ender Yorgancılar’a “Ege Bölgesi
Ekonomisine Katkı Ödülü” verdi.
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