
 

 

Sayı 13      Eylül 2018 

 
  

 

  Haziran Ayı İşgücü 
 
                

 

  

Dış Ticaret                              
 Rakamları 

 
 
 

  
  
  
  

  
  
iktisatbolumu              iktisatbolumu              IktisatSbf            IktisatSbf            IktisatSbf              IktisatSbf              sbf.iktisatsbf.iktisat  

 

 
 

Bir Ülke           
     Ekonomisi:          
     Venezuela 



EkoHavadis 

 
Sahibi 

SBF İktisat Bölüm Başkanlığı 
Adına 

Doç. Dr. Kadir ARSLANBOĞA 
 
 

Editör 
    Gülden KIVIRCIK 

 
            

   Redaksiyon          
    Abdülkadir AY 

 
 

Adres 
Çanakkale Onsekiz Mart  

Üniversitesi Terzioğlu Kampüsü  
Siyasal Bilgiler Fakültesi  

Kat: 2   
e-Mail: sbf.iktisat@gmail.com  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SBF İktisat Bölüm Başkanı’ndan… 
 
Ekohavadis adıyla hazırladığımız derginin 8. Sayısıyla siz 
değerli okuyucularımızla birlikteyiz. Bundan tam bir yıl 
önce İktisat bölümündeki öğrencilerimizle olan münasebe-
timizi ders veren-ders alan dışına çıkararak çeşitli faaliyet-
lerle bölüm, fakülte ve üniversite içerisinde mesleki farkın-
dalık oluşturmak arzusunda idik. Şükürler olsun ki, bir se-
nelik süreç sonunda amaçlarımızın çoğunu gerçekleştirme-
nin mutluluğunu yaşamaktayız. 
İktisat Bölüm Başkanlığı altında öğrencilerimizle yaptığı-
mız faaliyetlerimizi dört farklı alanda planladık. Bunlar, 
öğrencilerimizin yazar olarak yer aldığı aylık dergi; gelece-
ğe yönelik bilgi ve mesleki tecrübelerimizi artırmak ama-
cıyla düzenlenen konferanslar; metin yazarlığını ve sunu-
culuğunu öğrencilerimizin yaptığı radyo programı ve son 
olarak da kampüs dışarısında gerçekleştirdiğimiz kahvaltı, 
gezi vb. sosyal organizasyonlardır. 
Bölümün öğretim üyeleri ve öğrencileri olarak teoride gör-
düğümüz derslerin pratik hayata yansımalarını müşahede 
etmek amacıyla birçok başlık altında iktisadın piyasadaki 
cereyanlarını bir dergide toplamayı düşündük. Bu faaliyet 
ile bölüm içerisindeki bütünleşmeyi sağlamakla birlikte, 
ekonomist olarak mezun olacak öğrencilerimizin pratik 
alandaki beceri, yorum ve öngörülerini geliştirmek hede-
fiyle EkoHavadis adında pdf olarak bir dergi çıkarmakta-
yız. Bu sayede birçok öğrenci arkadaşımız çeşitli konular 
hakkında yaptıkları araştırmalar sonrasında iktisadın uygu-
lama alanlarında pratik bilgiler edindikleri gibi, ekonomi 
ve piyasanın geneli noktasında da bilgi birikimlerinin art-
ması sağlanmaktadır. 
Dergi faaliyetlerimizle birlikte iki sene üst üste Türki-
ye’nin en iyi üniversite radyosu seçilen ÇOMÜ Radyo’da 
ekonomi haberleri sunma düşünce ve isteğimiz önümüzde-
ki hafta itibariyle hayata geçiyor. Pazartesi günleri saat 
10:10 ile 11:00 arasında iktisat bölüm öğrencilerimizin 
hazırlayıp sunduğu EkoHavadis isimli radyo programımız-
la yayın hayatına merhaba diyecek ve sizlerle sözel ortam-
da da buluşacağız. Çok heyecanlıyız! 
Bölüm faaliyetlerimizden bir diğerinde ise konferanslar ve 
workshop düzenledik. Konuşmacı olarak yerel ve ulusal 
birçok önemli ismi tecrübe ve bilgi birikimlerinden fayda-
lanmak amacıyla davet ettik. Şimdiye kadar sekiz konfe-
rans düzenledik. Bir tane de Ekonomi Haberciliği konu-
sunda workshop tertip ettik. Bu dönem itibariyle de konfe-
ranslarımız devam edecektir. 
Son faaliyet olarak da sosyal organizasyonlar düzenleyerek 
birlikteliğimizi kampüs ve şehir dışına çıkardık. TBMM ve 
Anıtkabir ziyaretleri ile şehir içerisinde çeşitli amaçlarla 
toplantılar düzenledik. Sosyal faaliyetlerimizde devam 
edecektir. 
Belirtmiş olduğumuz tüm faaliyetler İktisat bölüm men-
supları tarafından gerçekleşse de diğer bölümlerden ve fa-
kültelerden de arkadaşlarımız katılım ve katkı sağlamakta-
dırlar. 
Sizlerden isteğimiz, öğrenci arkadaşlarımızın büyük coşku 
ve hevesle yapmış olduğu faaliyetlere destek vermenizdir.  
Sevgilerimle.. 

Doç. Dr. Kadir ARSLANBOĞA 
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PERAKENDE SATIŞ ENDEKSİ 

B ilindiği üzere halk tarafından alınan mal 
ve hizmet fiyatlarındaki aylık değişiklikle-

ri gösteren ortalama bir ölçü olarak tanımlanan 
Perakende Satış Endeksi, aynı zamanda tüketi-
ci fiyatlarındaki enflasyonun temel ölçüsüdür. 
Temmuz ayı için açıklanan bu endekse göre 
neler olmuş bir bakalım. 

Mevsimsellik etkisinden arındı-
rılarak hesaplanan Perakende 
Satış Endeksi’nin açıklanması 
ile görünen bir önceki yılın aynı 
ayına göre %3,1 arttığı ve Tem-
muz ayında gıda, içecek ve tü-
tün satışları %8,2, gıda dışı sa-
tışlar (otomotiv yakıtı hariç) %
1,3, otomotiv yakıtı satışları %
0,9 arttığıdır. 

Daha sonrasında ise bir önceki 
aya göre değişimi görebiliriz. 
Nasıl mı değişmiş; %1,3 artar-
ken aynı ay için gıda, içecek ve 
tütün satışları %1,3, gıda dışı 
satışlar (otomotiv yakıtı hariç) 
%0,9, otomotiv yakıtı satışları da %2,6 arttığı 
(Türkiye İstatistik Kurumu) TÜİK’ten gelen 
açıklamalarda görülmekte. 

Geçtiğimiz günlerde küresel piyasalar, veri tak-
viminin zayıf olmasının etkisiyle Perakende 
Satış ve Konut Fiyat Endeksi’nin takip edilme 
kararı almıştı. Ticaret savaşına ilişkin korkular 
Küresel Piyasaları tedirgin ediyor öte yandan 
ABD ve Çin'den açıklamalar yatırımcıların 

gündemini esir alıyordu başlıca nedeni bu deni-
lebilir. 

Temmuz ayında döviz kuru şoku etkendir. 
Temmuz ayı verilerinde reel olarak genişleme 
görünüyor olsa bile büyüme için 2018 yılında 
başlayan gerileme burada da devam etmektedir. 

Son olarak Perakende Ciro’dan bahsedecek 
olursak da cari fiyatlarla Perakende Ciro 2018 
yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına 

göre %21,2 arttı. Aynı ayda gıda, 
içecek ve tütün satışları %23,2, 
gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı 
hariç) %17,3, otomotiv yakıtı sa-
tışları %27,8 artarken, bir önceki 
aya göre %1,9 arttı. Aynı ayda gı-
da, içecek ve tütün satışları %2,2, 
gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı 
hariç) %1,1, otomotiv yakıtı satış-
ları %3,5 oranında arttı.  

 

 

 

Vesile ÇAVUŞOĞLU 
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1 7 Eylül 2018 tarihli, 27696 sayılı bülten 
ile TÜİK tarafından ‘İşgücü İstatistikleri, 

Haziran 2018’ başlıklı göstergeler açıklandı. 
İlgili göstergelerin analizine geçmeden önce 
en temel haliyle birkaç iktisadi kavramın 

açıklığa kavuşması ve iktisadi değişkenlerin 
değişimi karşısında ortaya çıkması öngörülen 
durumların anlaşılabi-

lir kılınması amacıyla 
ve düşüncesiyle yazı-
ya başlamak istiyo-

rum. İşgücü; çalışma 
çağında nüfus içeri-
sinde çalışma arzu ve 

iktidarında olup bir 
işte çalışan ya da iş 
arayan kimseler şek-
linde tanımlanmakta-

dır. İşgücüne katılma 
oranı ise; çalışma ça-
ğındaki bireyler ara-

sında işgücü içerisin-
de yer alan bireylerin 
oranını ifade eder. Bu 

oran hesaplanırken çalışanlar ve işsizlerin 
toplamı aktif nüfusa bölünür. Son olarak iş-
sizlik; çalışma çağında olup (15-64 yaş aralı-

ğı), çalışma istek ve arzusunda bulunup, cari 
ücret düzeyini kabul ettiği halde bireylerin iş 
bulaması durumudur. En genel haliyle eko-

nomi politikalarının amacı;  

-Tam istihdama ulaşmak, 

-Fiyat istikrarını sağlamak, 

-Ekonomik büyümeyi sağlamak, 

-Gelir dağılımında adaleti sağlamak, 

-Dış dengeyi sağlamak, şeklinde sıralanabi-
lir.  

Görüldüğü üzere bir ülkede gerçekleştirile-

cek olan ekonomi politikasının amaçları ara-

sında büyük bir yer kaplayan işgücü ve ardılı 
olan diğer göstergeler ciddi anlamda önem 
arz etmektedir. Şimdiye kadar bahsettiğim 

kavramlar ve açıklamalar kadar önemli olan 
bir diğer iktisadi yasa ise Okun Yasası’dır. 
Okun yasası büyümenin işsizlik üzerindeki 

ters etkisini gösterir. Buna göre büyüme ile 
işsizlik arasında ters yönlü bir ilişki vardır.  
ABD’de %2.25 olan uzun dönemli büyüme 

trendinin üzerinde her %2’lik büyüme işsiz-
liği %1 düşürür ifadesi Okun yasasının teme-
lini oluşturur. Türkiye’de ekonomi özellikle 

 

İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ  
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2002- 2007 yılları arasında yüksek oranlarda 
büyümesine rağmen işsizlik azalmamıştır. 

Buna istihdamsız büyüme denir. Bu dönem-
de Okun Yasası çalışmamıştır. Çalışmaması-
nın nedenleri arasında, emek-yoğun üretim 

teknikleri yerine sermaye yoğun üretim tek-
niklerine geçiş ya da emek verimliliğindeki 

artışlar örnek gösterilebilir. Buradan çıkara-
cağımız sonuç ekonomide bir oran veya gös-

tergenin birden fazla sonuç doğurabileceği-
dir. Artık açıklamalara bir nokta koyarak 
göstergelere geçebiliriz. 

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki-

lerde işsiz sayısı 2018 yılı Haziran dönemin-
de geçen yılın aynı dönemine göre 64 bin 
kişi artarak 3 milyon 315 bin kişi oldu. İşsiz-
lik oranı değişim göstermeyerek %10,2 sevi-

yesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım 
dışı işsizlik oranı 0,1 puanlık azalış ile %

12,1 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-
24 yaş) işsizlik oranı 1,2 puanlık azalış ile %

19,4 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 
değişim göstermeyerek %10,4 olarak gerçek-
leşti.  

İstihdam edilenlerin sayısı 2018 yılı Haziran 

döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine 

göre 611 bin kişi artarak 29 milyon 314 bin 
kişi, istihdam oranı ise 0,4 puanlık artış ile %
48,4 oldu. 

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 
133 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde 
çalışan sayısı 744 bin kişi arttı. İstihdam edi-

lenlerin %19,2’si tarım, %19,6’sı sanayi, %
7,2’si inşaat, %54’ü ise hizmet sektöründe 
yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşı-
laştırıldığında tarım sektörünün istihdam edi-

lenler içindeki payı 0,9 puan, inşaat sektörü-
nün payı 0,4 puan azalırken, sanayi sektörü-



Ekonomi EkoHavadis 

55  

nün payı 0,8 puan, hizmet sektörünün payı 
0,4 puan arttı.  

İşgücü 2018 yılı Haziran döneminde bir ön-

ceki yılın aynı dönemine göre 675 bin kişi 
artarak 32 milyon 629 bin kişi, işgücüne 
katılma oranı ise 0,4 puan artarak %53,8 

olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapı-
lan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne 
katılma oranı 0,4 puanlık artışla %73,4, ka-

dınlarda ise 0,5 puanlık artışla %34,6 olarak 
gerçekleşti.  

Haziran 2018 döneminde herhangi bir sos-
yal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalı-

şanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemi-
ne göre 0,7 puan azalarak %34 olarak ger-
çekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalı-
şanların oranı ise bir önceki yılın aynı döne-

mine göre değişim göstermeyerek %22,4 
oldu.  

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam 
bir önceki döneme göre 75 bin kişi artarak 

28 milyon 748 bin kişi olarak tahmin edildi. 
İstihdam oranı 0,1 puan artarak %47,4 oldu. 

Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı 
bir önceki döneme göre 93 bin kişi artarak 3 
milyon 505 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsiz-

lik oranı 0,3 puan artarak %10,9 oldu.  

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücüne 
katılma oranı bir önceki döneme göre 0,2 
puan artarak %53,2 olarak gerçekleşti. Eko-

nomik faaliyete göre istihdam edilenlerin 
sayısı, tarım sektöründe 30 bin, inşaat sektö-
ründe 6 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe 

68 bin, hizmet sektöründe 43 bin kişi arttı.  

 

İlker GÜDÜCÜ 
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TÜKETİCİ VE ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSLERİ 

Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 
ile Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) geçen yıla 
oranla büyük bir değişim içine girmiştir. 
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'in araştır-
malarına göre TÜFE'de (2003=100) 2108 
yılı Ağustos ayında bir önceki aya oranla %
2,30 arttı. Bir önceki yılın Aralık ayına göre 
%12,29, bir önceki yılın Ağustos ayına göre 
%17,90 ve 12 aylık ortalamalara göre %
12,61 artış göstermiştir. 

Aylık en yüksek artış %5,85 ile çeşitli mal 
ve hizmetlerde olmuştur. Ana harcama grup-

ları itibariyle 2018 yılı Ağustos ayında en-
dekste yer alan gruplardan ev eşyasında %
4,56, konutta %3,85 ve haberleşmede %2,63 
artış gerçekleşti. 
Aylık düşüş gösteren tek grup %1,59 ile gi-
yim ve ayakkabı oldu. 
 
Yıllık en fazla artış %27,13 ile ulaştırma gru-
bunda gerçekleşti. 
 

TÜFE'de bir önceki yılın Ağustos ayına göre 
ev eşyası %23,76, çeşitli mal ve hizmetler   
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%23,23, gıda ve alkolsüz içecekler %19,75 
ve konut %16,30 ile artışın yüksek olduğu 
diğer ana harcama gruplarıdır.  
Aylık en yüksek artış %3,33 ile TR90 
(Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gü-

müşhane) oldu. İstatistiki Bölge Birimleri 
Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey’de bulunan 26 
bölge içinde, bir önceki yılın Aralık ayına 
göre en yüksek artış %14,50 ile TR90 
(Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gü-
müşhane) bölgesinde, bir önceki yılın aynı 
ayına göre en yüksek artış %20,52 ile TR63 
(Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) bölge-
sinde ve on iki aylık ortalamalara göre en 
yüksek artış %13,99 ile TR63 (Hatay, Kahra-
manmaraş, Osmaniye) bölgesinde gerçekleş-

ti. Ağustos 2018’de endekste kapsanan 407 
maddeden; 44 maddenin ortalama fiyatların-
da değişim olmazken, 304 maddenin ortala-
ma fiyatlarında artış, 59 maddenin ortalama 
fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti. 

 
Üretici Fiyat En-
deksi (ÜFE) 2018 
yılı Ağustos ayın-
da bir önceki aya 
göre %6,60 art-
mıştır. Bir önceki 
yılın Aralık ayına 
oranla %25,32, 
bir önceki yılın 
Ağustos ayına 
göre %32,13 ve 
on iki aylık orta-
lamalara göre %
18,78 artış göster-
miştir. 
Sanayinin dört 

sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; 
madencilik ve taşocakçılığı sektöründe %
5,69, imalat sanayi sektöründe %7,31, su 
sektöründe %1,52 artış, elektrik ve gaz sek-
töründe ise %1,20 düşüş olarak gerçekleşti. 
 

Buket DEMİRCAN 
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E ylül ayı ihracat rakamları belli oldu. Bakan 

Pekcan, "Eylül ihracatımız yüzde 22,6 ar-

tışla 14,5 milyar dolara ulaştı. Bu, tarihin en yük-

sek eylül ayı ihracat rakamı" dedi. Yıllık ihracat 

ise 165,1 milyar dolar ile yeni tarihi zirvesini 

gördü.  

Yıllık ihracatımız 165,1 milyar dolara ulaşa-

rak yeni bir zirveyi görmüştür.  

Eylül ayında ithalatımız, yüzde 18,1 düşüşle 16,4 

milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiş olup, böy-

lece ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 88,4 

düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu son 9 yılın en 

yüksek düzeyi. 

Bakanlığın, eylül ayı geçici dış ticaret istatistik-

lerinden oluşan veri bültenine göre detaylar da 

ortaya çıktı. Buna göre, ihracat eylülde geçen 

yılın aynı ayına göre yüzde 22,57 artarak 14 mil-

yar 476 milyon dolara yükselirken, ithalat yüzde 

18,09 düşüşle 16 milyar 368 milyon dolara geri-

ledi. 

Dış ticaret hacmi bu dönemde yüzde 2,99 

azaldı ve 30 milyar 844 milyon dolar oldu. 

Söz konusu dönemde dış ticaret açığı, yüzde 

76,85 düşüşle 1 milyar 892 milyon dolar olarak 

gerçekleşti.  

İhracatın ithalatı karşılama oranı da Eylül 

2017'de yüzde 59,1 iken bu yılın aynı ayında 

yüzde 88,4 olarak kaydedildi.  

En Çok İhracat Yapılan Fasıllar 

Eylülde en çok ihracat yapılan fasıllar 2 milyar 

205 milyon dolarla "motorlu kara taşıtları, trak-

törler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara ta-

şıtları", 1 milyar 316 milyon dolarla "kazanlar, 

makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer 

reaktörler" ve 1 milyar 68 milyon dolarla "demir 

ve çelik" olarak belirlendi. 

Söz konusu ayda en çok ithalat yapılan fasıl ise 3 

milyar 715 milyon dolarla "mineral yakıtlar, mi-

neral yağlar ve bunların damıtılmasından elde 

edilen ürünler" oldu. 

EYLÜL AYI İHRACAT İTHALAT RAKAMLARI  
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İhracatın Lideri Yine Otomotiv 

Eylül ayında en fazla ihracat yaptığımız yine 

“Motorlu Kara Taşıtları” oldu. Motorlu Kara Ta-

şıtları faslında Eylül ayında 2 milyar 205 milyon 

dolarlık ihracat yapılırken bir önceki yıla göre 

artış oranı ise yüzde 24 oldu. Bu fasılda Ocak-

Eylül döneminde yapılan ihracat ise bir  önceki 

yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12,7 artışla 19 

milyar 633 milyon dolara ulaştı ve 20 milyar do-

lar sınırına yaklaştı. 

Ülkelere İthalat Ve İhracat 

Geçen ay en fazla ihracat, 1 milyar 427 milyon 

dolarla Almanya'ya yapıldı. Bu ülkeyi 1 milyar 

62 milyon dolarla İngiltere ve 825 milyon dolarla 

İtalya izledi. 

En fazla ithalat ise 1 milyar 756 milyon dolarla 

Rusya'dan gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 1 milyar 

509 milyon dolarla Çin ve 1 milyar 413 milyon 

dolarla Almanya takip etti. 

Gümrük idareleri tarafından eylülde tahsil edilen 

vergiler, 14 milyar 320 milyon lira oldu.  

 

Tuğba ERBAZ 
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T ürkiye’nin en 

gözde projesi 

yeni  havalimanı 

29 EKİM 2018 

tarihinde açılı-

yor.150 milyon 

yolcu kapasiteli 

dünyanın en bü-

yük havalimanı 

olacak projenin 

ismi daha belir-

lenmedi. İsim tar-

tışması başladığı 

günden beri de-

vam eden proje için en çok 

bahsi geçen isimler;  

-Atatürk Havalimanı 

-Fatih Sultan Mehmed Hava-

limanı 

-Abdülhamid Han Havalima-

nı  

Konuya ilişkin cumhurbaşka-

nı Erdoğan ise şu açıklamala-

rı yapmıştı, “Atatürk Havali-

manı olarak görüyorsunuz 

zaten, Atatürk Havalimanı 

İstanbul’da var. Birçok yerde 

de var. Olmayanı buraya ver-

mek çok daha isabetli olur. 

Yeni yeni bazı isimlerle te-

mayüze etmekte fayda var.” 

İstanbul'a yapılacak 3. hava-

limanı için ihale, Ankara'da 

gerçekleştirilmişti. Kıyasıya 

çekişmenin yaşandığı ihalede 

en yüksek teklifi 22 milyar 

152 milyon Euro'yla Limak-

Kolin-Cengiz-Mapa-Kalyon 

Ortak Girişim Grubu verdi. 

İhale, Cumhuriyet tarihinin 

en büyük ihalesi oldu.  

Türkiye'nin mega projelerin-

den İstanbul Üçüncü Havali-

manı, aynı zamanda önemli 

bir istihdam merkezi. Havali-

manı inşaatında çalışanların 

sayısı 30 bini geçerken, ta-

mamlandığında da doğrudan 

ve dolaylı 225 bin kişiye is-

tihdam sağlayacak.  

Peki gerçekten böylesine 

büyük havalimanına gerek 

var mıydı? 

Şuan ülkemizdeki aktif ve en 

büyük havalimanı “Atatürk 

Havalimanı.” 

Ülkemizde ilk hava 

ulaşımının başladığı 

havalimanı olup inşa-

atı 1912 senesinde 

başlamıştır. İlk ulusla-

rarası uçuşunu 1953 

senesinde gerçekleş-

tirmiş olan havalima-

nın yolcu kapasitesi 

80 milyondur. 

TÜRKİYE’NİN DEV PROJESİ 
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2015 verilerine göre dünyanın en yoğun 

11.havalimanı seçilmiştir. 

Anadolu yakasında hizmet veren diğer bir 

havalimanımız ise “Sabiha Gökçen Havali-

manı.” 

Fakat günümüz koşullarıyla gelişen ve büyü-

yen İstanbul’un nüfusu 15,03 milyon. Yeter-

siz ve faydasız kaldığı öne sürülen iki havali-

manının eksikliğini giderecek olan üçüncü 

havalimanı kararı verildiği andan itibaren 

büyük eleştirilere ve tartışmalara yol açmış-

tır. 

Bunların yanı sıra geçtiğimiz günlerde hava-

limanı işçileri tarafından eylem düzenlendi. 

Eylemin sebebi ise “kötü çalışma koşulları” 

olarak belirtildi. İş bırakmanın ardından yö-

netim binası önünde bekleyen işçilere biber 

gazı ve tazyikli su ile jandarma müdahale 

etti. Olaylar sonunda eyleme katılan 24 işçi 

tutuklandı,4 işçi adli kontrol şartı ile serbest 

bırakıldı. Tutuklanma gerekçesi ise 'kamu 

malına zarar verme', 

'polise mukavemet', 

'toplantı ve gösteri yürü-

yüşleri kanununa muha-

lefet', 'iş ve çalışma hür-

riyetinin ihlali' olarak 

belirtildi. 

Havalimanına ilk iniş 

cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan tarafın-

dan gerçekleştirildi.  

 

 

Sena GÖKTÜRK 
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D ünyanın en uzun asma 
köprüsü olarak da adlandı-

rılan Çanakkale Boğaz Köprü-
sü'nün bağlantı yollarıyla birlik-
te toplam uzunluğu 13.7 kilo-
metreyi bulacak. Tamamlandı-
ğında 3 bin 563 metre uzunluğu, 
45,6 metre genişliği ve 74 metre 
yüksekte deniz yüksekliği olma-
sıyla birlikte tabliyesinin geniş-
liği de 3,5 metredir. Köprü üç 
gidiş üç geliş olmak üzere 6 
şeritli olacak. Çin’in Chengdu 
Şehri’nde dünyanın en büyük 
rüzgâr testi laboratuvarında da-
yanıklılığı test edilen 1915 Ça-
nakkale Köprüsü her yıl 18 mil-
yar lira civarında tasarruf sağla-
yacak. İçinde Çanakkale Köprü-
sü'nün de yer alacağı 433 
km.'lik Tekirdağ-Çanakkale-
Balıkesir Otoyolu'nun maliyeti-
nin 4.5-5 milyar dolar arasında 
olması bekleniyor. Dolarda ya-
şanan artış sonrası oluşan kur 
farkı ise 2 milyar TL. Dolardaki 
yükseliş sadece sanayiciyi ve 
vatandaşı değil dev projeleri de 
vuruyor.  

Çanakkale Köprüsü Açılma-
dan Zamlandı. 
 
18 Mart tarihinde kule temel 
atma ve kazık çakma töreni ya-
pılan 1915 Çanakkale Köprü-
sü’nün geçiş ücreti ise o tarihin 
kuruyla 15 Euro + KDV, yani 
80 liraya denk geliyordu. Şimdi 
ise KDV'siz geçiş ücreti 110 
lirayı buluyor. Köprü 18 Mart 
2022’de hizmete açılacak. Köp-

rünün açılışı yapılmadan tek 
araç için yaklaşık 30 TL zam 
geldi.  
 
Köprü Yapımı Gayrimenkul 
Sektörünün De Yüzünü Gül-
dürüyor. 
 
Ulaştırma sektörü-
nün üçüncü büyük 
yatırımı olan Çanak-
kale 1915 Köprüsü, 
en çok Gelibolu’ya 
yaradı. Köprünün 
Avrupa yakasındaki 
ayaklarının kuruldu-
ğu Gelibolu ise şu 
anda gayrimenkul 
açısından adeta altın 
çağını yaşıyor. Geli-
bolu ve çevresindeki 
köylerdeki araziler, köprü proje-
si ile birlikte değer kazanmaya 
başladı. 2023 yılında tamamlan-
ması planlanan 1915 Çanakkale 
Köprüsü’nün devreye girmesiy-
le beraber Gelibolu, Avrupa’nın 
Anadolu’ya açılan yeni kapısı 
olacak. Bu nedenle köprü gü-

zergahında yer 
alan her nokta-
daki tüm arsa 
ve araziler, gün-
den güne değer-
leniyor. Ancak 
arsa sahipleri, 
değer artışının 
çok daha fazla 
olacağı beklen-
tisinden hare-
ketle, arazilerini 
elden çıkarmak 
istemiyor. Şu 

anda bölgede arzın talebi yete-
rince karşılayamadığını söyle-
mek mümkün. Bu nedenle fiyat-
larda hızlı bir artış söz konusu.  
 
Çanakkale'de gayrimenkul sek-
törü son yıllarda hareketli bir 
dönemden geçiyor. 1915 Ça-
nakkale Köprüsü projesi, otoyol 
ve hızlı tren projesi, ildeki yapı-
laşma ve kentleşmenin hareket-
lenmesi, öğrenci sayısında yaşa-

nan artış gibi etkenler Çanakka-
le'deki konut fiyatlarının hızla 
yükselmesine sebep oldu. Ça-
nakkale'de satılık konut fiyatları 
son bir yılda yüzde 27 oranında 
artış göstererek; metrekare ba-

zında 2 bin TL ortalamasına 
ulaştı. Kiralık konutlarda ise 
ortalama metrekare fiyatı son 
bir yılda yüzde 7 artarak, 9 TL 
mertebesine ulaştı. İlde amortis-
man süresi ise 19 yıl olarak 
açıklandı. Çanakkale'nin son bir 
ayda fiyatı en çok artan iki ilçe-
si ise yüzde 5 ile Ayvacık ve 
yüzde 1,6 ise merkez ilçesi. 
Lapseki'de arazi fiyatları yüzde 
99 arttı  
Çanakkale'de arazi fiyatları da 
artışta. Son bir yılda il genelin-
de yüzde 11 oranında artış ya-
şandı ve ortalama metrekare 
fiyatı 27 TL'ye ulaştı. İlçeler 
incelendiğinde en yüksek artış 
Lapseki'de göze çarpıyor. İlçede 
satılık arazilerin metrekare orta-
lama fiyatı son bir yılda yüzde 
99 oranında artışla 52 TL'ye 
ulaştı. Merkez ilçesinde artış 
yüzde 87, ortalama fiyat 72 TL 
olurken, Biga'da ise yıllık artış 
yüzde 5 ve ortalama fiyat 10 TL 
oldu. Ayvacık'ta satılık arazile-
rin ortalama metrekare fiyatı 45 
TL olarak göze çarparken, Ezi-
ne'de ise 18 TL'ye ulaştı.  
 

Buse ÖREN 

ÇANAKKALE’DE DEV YATIRIM; 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ  
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DOLAR ARTIŞINDAN SONRA ÇANAKKALE  

D öviz kurundaki yükselişin piyasalara etkisini 

Çanakkale esnafına sorduk. Döviz kurundaki 

yükselişin maliyetleri arttıracağını belirten esnaf, ma-

liyet artışlarının tezgahtaki ürünlere de ciddi olarak 

yansıyacağını söyledi. Sağlık sektörü, giyim ve tekstil 

sektörü, teknolojik eşya kullanımı, gayrimenkul sek-

törü, benzinle birlikte toplu taşımalara gelen zamlar…  

   Bu durumdan en çok etkilenen kuyumcular oldu, 

fiyatların artmasıyla beraber alım gücü azalırken aynı 

oranda ki artış onların ekonomik durumlarını pek 

sarsmadı. İşler durgun olmasına rağmen tek bir satış-

tan bile çok fazla rakamlar aldıklarını söyledi. 

    Artışı en çok 

hisseden eczane-

ler ve sağlık sek-

törü oldu onlarda 

kuyumcular gibi 

fiyat artışı olsa 

bile çok fazla 

satışların düşme-

diğinden bahse-

dip insanların 

almak zorunda 

olduklarını dile 

getirdi. Bazı müş-

terilerin bu artış-

tan dolayı bazı 

ilaçları alamadık-

ları için bırakıp 

çıktıklarını da 

vurguladı. 

   Gıda sektörün-

de ki artış hem 

esnafı hem de 

alıcıyı zor du-

rumda bırakmış 

gibi gözüküyor. Çanakkale’de üretilen domatesin bile 

kilosunun 5’ten aşağı olmayışı, en ucuz balığın kilo-

sunun 15 TL’den başlaması hem yerli halkı hem de 

öğrenciyi zorluyor. Hiçbir şeye el vuramıyoruz diyen 

esnaf ve halk fiyatların düşmesi için gün sayıyor. 

   Genel görüş olarak, fiyatlar arttıkça alım gücünün 

azalmasından şikayetçi bir toplumla karşı karşıyayız. 

Ürün fiyatları yükseldikçe vatandaşın alışveriş yap-

maya çekindiğin düşünen esnaf her ne olursa olsun 

karlılıklarını azaltıp halka bir nebze de olsa yardımda 

bulunmaya çalıştıklarını söylediler. Dışa bağımlılığı-

nın da sonlanması gerektiğini dile getiren esnaf; ülke 

olarak üretici bir toplum olabilirsek bu problemlerin 

daha rahat aşılacağına inandığını savundu. Ortak gö-

rüş olarak ülkece dışarıya olan bağımlılığımızı düşü-

rürsek daha rahat bir toplum olacağımızı beyan ettiler.  

   Döviz kuru arttıkça talep azalıyor. Ve talep azaldık-

ça üretim de azalıyor. Üreten bir toplum olmadığımız 

için dışa bağımlılık son bulmak bilmiyor.  

 

Buse ÖREN 
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T ürkiye, 1987 ile 2001 yılları arasında siyasi 

ve ekonomik istikrarsızlıkları içiçe geçmiş 

bir şekilde yaşamıştır. 12 Eylül Darbesi’nin ar-

dından yaşanan siyasi yasaklar ve sağ/sol siyasi 

yelpazenin bölünmesi, siyasi istikrarsızlığı 

körüklemiştir. Türkiye siyasetinin normal bir 

hale gelmesi uzun yıllar mümkün olmamıştır. 

Türkiye, 2002 yılına kadar sık sık değişen 

koalisyon hükümetleri tarafından yönetilmiştir. 

Kısa süreli hükümetler, kısa vadeli ekonomik ve 

siyasi hedeflere yönelmeyi 

tercih etmişlerdir. Siyasi 

iktidarlar için hedef, 

ekonomide makro dengesizli-

klerin çözümünden ziyade 

bütçe dengesizlikleri ile daha 

uzun yaşamayı başarabilmek 

olmuştur. Bu giderek kay-

ganlaşan siyasi zeminde tutun-

manın yolunu aramaktan başka 

bir şey değildir.  

1994 yılı Türkiye için biriken 

ekonomik sorunlar yumağı ile 

karşı karşıya kaldığı bir yıl 

olmuştur.  Cari açık, kamu 

açıkları, bütçe açıkları ve dış borç gibi bir çok 

makro ekonomik parametrede bozulmalar mey-

dana gelmiştir. Bu bozulmaların acilen önüne 

geçilmesi için IMF önerili bir reçete hazır-

lanmıştır. Dönemin DYP-SHP koalisyon 

hükümetinin başbakanı Prof. Dr. Tansu Çiller’e 

de bu programı açıklamak düşmüştür. 5 Nisan 

günü açıklanan istikrar programı literatüre ‘5 

Nisan Kararları’ olarak girmiştir.  

5 Nisan Kararlarına Yol Açan Ekonomik Or-

tam 

1980’lerin sonlarına yaklaşıldığında uygulamaya 

konulan “döviz kuru artışını düşük tutmak yolu-

yla enflasyon düşürme politikası” 1989 yılında 

sermaye hareketlerinin serbestleştirilmesiyle hız 

kazanmıştır. Sermaye hareketlerinin serbest 

bırakılması, bütçe açıklarının finansmanında kısa 

vadeli sermayenin kullanılmasına olanak 

sağlamıştır. 

Sermaye hareketlerinin serbestleşmesi ve 

ücretlerin yükselmesi sonucunda kırılgan bir 

yapıya sahip olan Türkiye Ekonomisi’nde makro 

dengesizlikler baş göstermeye başlamıştır. Aynı 

vakitlerde 1991 yılında ortaya çıkan Körfez Krizi 

ve ardından Ortadoğu’nun tümünde yaşanan 

siyasi karışıklıklar, ilgili pazarların daralması 

sonucunu doğurmuştur. 

1994 yılına kadar oluşan dış borç geri ödemeleri, 

iç borç ile finanse edilmeye çalışılmış, bu durum 

beraberinde faiz oranlarının da yükselmesini 

getirmiştir. Faiz oranlarının yükselmesi sonucu 

kısa vadeli sermaye hareketleri zirve noktaları 

görmüştür. Kısa vadeli sermaye girişleri de 

değerli bir yerli para sorununu tekrardan 

gündeme getirmiştir. 

Değer kazanan TL, ihracatta daralmaya sebep 

olmuştur. 

Aynı dönemlerde siyasi iktidarın uyguladığı 

“yüksek ücret” politikası da iç talebi ve ithalatı 

körüklemiştir. İhracatta daralma yaşanırken, 

ithalatta artış gözlemlenen bu dönemde dış ti-

caretteki makas giderek açılmıştır. Değerlenen 

yerli paranın çıktılarından biri de maliyet 

enflasyonu olmuştur. 

Siyasi istikrarsızlıklar sonucu ortaya çıkan kamu 

açıklarının, iç ve dış borçlar ile kapatılmaya 

çalışılması kronik bir hal almış, borçların yeni 

borçlar ile kapatılmaya çalışıldığı bir dönem 

1994 TÜRKİYE EKONOMİK KRİZİ  
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yaşanmıştır. 1993 yılında ise hükümetler (hazine) 

artık Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan 

borçlanmaya başlamıştır. Bu dönemde TCMB 

rezervlerinde ciddi bir erime olmuştur. 

5 Nisan tarihine yaklaşırken yapılan önemli uy-

gulamalardan biri de devalüasyondur. 29 Ocak 

1994’te %13.6 devalüasyon yapılmıştır. Bu 

kararı iki devalüasyon daha izlemiştir. Ağır fatu-

ra ise 5 Nisan’da ortaya çıkmıştır. 

Ocak 1994’te döviz kuru 19.000 TL/Dolar ve 

Merkez Bankası rezervleri 7 milyar dolar iken 5 

Nisan’ın hemen ardından bakıldığında; TL/Dolar 

38.000, Merkez Bankası rezervleri ise 3 milyar 

dolardır. 

Özetle; Türkiye 1994 yılındaki kararları 

oluşturan sürece, vergi gelirlerinin iç borç servis-

ine yetmediği, devletin iç borç açığını kapatmak 

için dış borca ve TCMB’nin rezervlerine göz 

diktiği, aynı zamanda yüksek enflasyonun ve cari 

açığın yaşandığı bir ekonomi ile girmiştir. Bun-

dan dolayı ekonomiyi hızla istikrara ka-

vuşturmak, kamu açıklarını daraltmak, dış talebe 

dayalı bir büyüme yapısı oluşturmak ve 

ekonomik istikrarı sürekli kılacak yapısal 

reformları başlatmak amacıyla 5 Nisan’da bir 

istikrar programı yürürlüğe konmuştur. Bu 

kararlar yarı heterodoks (IMF tipi) politikalarıdır. 

 

Abdullah Yusuf YILDIZ 
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Udemy dünyanın en popüler uzaktan eğitim 

platformudur. Bu platform online video kurs-

ları ile girişimcilere para kazandırmaktadır. 

Udemy, 2 Türk girişimcinin büyük çabalar 

sonucunda 2009 yılında Amerika’dan aldık-

ları yatırım yardımıyla kurdukları milyon 

dolar değerinde bir sitedir. Udemy hem yeni 

bir şeyler öğrenmek isteyenler için hem de 

öğretmek isteyenlere yönelik bir eğitim site-

sidir. Udemy ile kendi sektöründe eğitim ve-

recek kadar bilgisi olan herkes online video 

kursları yayınlayarak para kazanabilir. 

Udemy şu an 12 milyondan fazla kişiye 40 

binden fazla kurs ve istenilen her cihazdan 

eğitim vermekte. Yani mobil cihazlar ve bil-

gisayarlar gibi her cihazla eğitimlere erişe-

bilmek mümkün. Sitede eğitimler genelde 

ücretli statüde. Ancak ücretli eğitimlerin ya-

nında ücretsiz eğitimler de bulunmakta. Üc-

retsiz eğitim bulmak biraz zor olsa da kupon 

kodları yardımıyla uygun fiyatlara farklı 

alanda eğitim alınabiliyor. Alınan bu eğitim-

lerle eğitim alınan konuda büyük işler başarı-

labiliyor. 

Udemy üzerinde en çok alınan eğitimler ge-

nelde teknolojiyle ilgili eğitimler. Oyun ta-

sarlama, yazılım kurma, android ve ios uygu-

lama geliştirme, 3D modelleme ve daha faz-

lasıyla ilgili eğitimler alınabiliyor. Ancak 

udemy üzerinde sadece teknoloji eğitimleri 

bulunmuyor. Dil kursları, fotoğrafçılık, mü-

zik üzerine de birçok kurs bulunuyor. 

Sitenin dili ağırlıkla İngilizce. Bu yüzden 

ders vermek istenirse İngilizce bilmek büyük 

artı sağlayacaktır. Ancak Türkçe ders anlat-

makta mümkün. 

Udemy’den kazanılan para dağılımı ise şu 

şekilde oluyor. Bir öğrenci direkt siteden 

derse katılırsa %50 eğitmen %50 Udemy ka-

zanır. Ancak öğrenci reklam ve promosyon 

duyurusuyla derse katılırsa %97 eğitmen ka-

zanır. 

 

Fatih Can ALTAY 

 

UDEMY 
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Merhabalar! Bu yazımda sizlerle bir ülke 
ekonomisi adlı konu başlığımız adı altında 
Venezuela’yı elimden geldiğince anlataca-
ğım. Venezuela, Güney Amerika'da yer alan 
bir ülkedir. Resmi adı İspanyolca República 
Bolivariana de Venezuela olup Bolivarcı Ve-
nezuela Cumhuriyeti anlamına gelir. Kuze-
yinde Karayip Denizi, doğusunda Guyana, 
güneyinde Brezilya ve batısında Kolombiya 
ile çevrilidir.  

Başkan: Nicolás Maduro 
Başkent:Caracas 
Nüfus: 31,57 Milyon (2016) Dünya Bankası 
Para Birimleri: Venezuela Bolivarı, Sovere-
ign Bolivar 
Resmi Dili: İspanyolca 

Venezuela Cumhuriyeti, Başkanlık Tipi 
Cumhuriyet ile yönetilir. Başkent Caracas 
olup; 23 eyalet,1 federal bölge ve 1 federal 
bağımlı bölge bulunur.  
5 Temmuz 1811 Milli Bağımsızlık Günü'dür. 
Ve 14 Eylül 1904 Venezuela’nın Milli bay-
ramıdır.  
Venezuela Petrol İhracatçısı Ülkeler Organi-
zasyonu’nda (OPEC) kurucu üyelerdendir. 
OPEC beş ülke tarafından 1960 yılında ku-

ruldu: İran, Irak, Kuveyt, Suudi Arabistan ve 
Venezuela. Bu organizasyon kurulduğu za-
man Venezuela günlük 2,8 milyon varil pet-
rol üretimi ile lider konumdaydı. Ekonomisi 
petrole dayanıyordu. Günümüzdeyse bu sayı 
artmamakla beraber azalmıştır. 
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Venezuela Petrol İhracatçısı Ülkeler Organi-
zasyonu’nda (OPEC) kurucu üyelerdendir. 
OPEC beş ülke tarafından 1960 yılında ku-
ruldu: İran, Irak, Kuveyt, Suudi Arabistan ve 
Venezuela. Bu organizasyon kurulduğu za-
man Venezuela günlük 2,8 milyon varil pet-
rol üretimi ile lider konumdaydı. Ekonomisi 
petrole dayanıyordu. Günümüzdeyse bu sayı 
artmamakla beraber azalmıştır. 
Şu anda Kuveyt günde 2.7 milyon, İran 3.8 
milyon, Irak 4.5 milyon, Suudi Arabistan ise 
10 milyon varil petrol üretiyorlar. 
  Venezuela'nın üretimi ise günde 2 milyon 
varile düşmüş durumda. Halbuki Venezuela, 
300 milyar varil ile dünyanın en büyük ka-
nıtlanmış petrol rezervine sahip (ikincisi 267 
milyar varille Suudi Arabistan). 
   1999’da Hugo Chavez hükümeti devraldı 
ve 2013 yılına kadar ülkeye tabiri caizse al-
tın çağını yaşattı. Fakat Chavez aynı zaman-
da kısa vadeli bir hesabın, uzun vadede bir 
ülkeye nasıl zarar vereceğini gösterdi. 
Chavez’in politikası tamamen yüksek petrol 
fiyatlarına dayanıyordu. 2013 yılında petrol 
fiyatları dünya genelinde aniden düşmüştü. 

Ondan sonra gelen Maduro izlediği birkaç 
politikayla ülkeyi daha işin içinden çıkılmaz 
bir hale getirmiştir. Bunlardan bir tanesi kar-
maşık kur sistemidir. Chavez’in kurduğu bu 
sistemi kendine yontmuştur. 
Günümüzde Venezuela ekonomik kriz içeri-
sindedir ve çöküşün eşiğindedir. Her yıl enf-
lasyon oranları artmakta ve paraları gün geç-
tikte değer kaybetmektedir. Suç oranları art-
mış ve sıradanlaşmıştır. 
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C EO (Chief Executi-
ve Officer), yönetim 

kurulundan aldığı hedefi 
gerçekleştirmek için 
strateji oluşturup uygula-
yan; şirketin bugününü 
yönetirken yarınını da 
planlayan ve yönetim 
kuruluna hesap veren 
kişidir. CEO, yöneticile-
rin yöneticisidir. Büyük 
şirketlerde yönetim kuruluyla icra kurulunun ara-
sında bağlantıyı kuran kişidir. 
Yaygın anlayışa göre CEO’nun birinci görevi 
şirketi kâr ettirmektir. Bana göre bu eksik bir 
tanımdır. Çünkü şirketlerin varoluş sebebini sa-
dece kâra bağlamak son derece yüzeysel ve kısa 
vadeli bir bakış açısıdır. 
Kârlılık bir işin her aşamasının doğru yapıldığı-
nın kanıtıdır. Eğer bir şirket kâr ediyorsa birçok 
doğruyu aynı anda yapıyor demektir. Doğru bir 
alanda faaliyet gösteriyor, doğru insanlarla işbir-
liği yapıyor, verimli çalışıyor, uygun fiyatla satı-
yor, müşterisini memnun ediyor demektir. Bun-
ların bir tanesi bile olmasa şirketin kârlılığı azalır 
hatta yok olur. Şirketler elbette kâr etmelidir ama 
kâr bir amaç olmaktan çok, “işin doğru yapıldığı-
nın” kanıtıdır. CEO’nun görevi, bütün bu doğru-
ların aynı anda yapılmasını sağlamaktır. 
Bir şirketin amacını sadece kâr etmeye indirge-
mek şirketin sadece hissedarların menfaatleri için 
çalışacağını kabul etmek anlamına gelir. Oysa 
hissedarlar dışında şirketlerin birçok paydaşı 
(değer ortakları) vardır. Çalışanları, tedarikçileri, 
bayileri vardır. Bir şirket sahiplerine kâr dağıtır-
ken 1çalışanlarına, tedarikçilerine, bayilerine iş 
imkânı sağlar; müşterilerine (tüketicilerine) fay-
da üretir. CEO’lar sadece hissedarlara değil aynı  
zamanda müşterilere, çalışanlara, sendikalara, 
bayilere, tedarikçilere, devlete, sivil toplum kuru-
luşlarına ve kamuoyuna karşı da sorumludurlar. 

Eskiden CEO’lar 
finans kökenli olur-
du. Patronlar, para 
işlerinden anlayanla-
rı CEO yaparlardı. 
Maliyetleri kontrol 
edip karı maksimize 
edecek insanlar CEO 
olurdu. Bugün ise bu 
anlayış terk ediliyor. 
Dünya ekonomisinin 

girdiği darboğazlar ve krizler, arzu edilen CEO 
profilini çok değiştirdi. 2008 finansal krizi sıra-
sında, “finans sihirbazı” diye nitelenen CEO’lar, 
yönettikleri şirketleri iflas noktasına getirip gö-
revlerini bırakmak zorunda kaldılar. Bu krizin 
baş sorumlularının bu “sihirbazlar” olduğu anla-
şıldı. 
Şirket yönetimi konusunda değişen anlayışla bir-
likte CEO’lardan beklentiler de değişti. Son yıl-
larda CEO’lardan kârlılık ve büyüme kadar çalı-
şanlara ve tedarikçilere liderlik etme,  insanlara 
ilham verme gibi roller üstelenmeleri istenir ol-
du. Artık CEO’ların şeffaf, iletişim yeteneği güç-
lü, empati yeteneği olan insanlar olmaları bekle-
niyor. 
CEO Maaşları 
Çok küçük şirketlerde de CEO’lar olduğu gibi 
devasa şirketlerde de bu konum bulunur. Bu ne-
denle ortalama bir CEO maaşı belirtmek zordur. 
Ancak bir şirkette yüzde 90 oranında en yüksek 
maaşı CEO’lar alır. Ortalama 4 bin lira maaş alı-
nan bir şirkette CEO maaşı 10-20 bin lira civa-
rındadır.  
 

Oğuzhan SARIKAYA 
 
 
 
 
Dünyanın En Çok Kazanan Ceo’ları  

 

YÖNETİCİLERİN YÖNETİCİSİ CEO 

ADI ŞİRKETİ YILLIK KAZANCI 

Tiim Cook Apple 140 Milyon $ 

Reed Hastings Netflix 110 Milyon $ 

John Hammergren McKesson 95 Milyon $ 

Len Schleifer Regeneron Pharmaceuticals 90 Milyon $ 

Safra Catz Oracle 88 Milyon $ 

Philippe Dauman Viacom 84,5 Milyon $ 

Ray Irani Occidental Petroleum 76,1 Milyon $ 

Leslie Moonves CBS 56,9 milyon $ 
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2009 

  

 

  
  
  

ELİNOR OST-
ROM 

  
  
  

ABD 
  

  
  

Özellikle kamu 
olmak üzere, eko-

nomi yönetimi 
analizleri. 

  

 

  
  
  

OLİVER WİL-
LİAMSON 

  
  
  

ABD 

  
  

Özellikle şirketin 
sınırları olmak 
üzere ekonomi 

yönetimi analizle-
rinden. 

  
  
  
  

  
  
  

2010 

 

 

  
  
  

PETER 
A.DİAMOND 

  
  
  

ABD 

  
İşsizlik, istihdam 
sektöründeki boş-
luklar ve ücretle-
rin, düzenlemeler 
ve politikalardan 
nasıl etkilenecek-
lerini açıklayan 

çalışmaları saye-
sinde. 

  
 

 
  

  
  
  

CHRİSTOP-
HER A. PİSSA-

RİDES 

  
  
  

İNGİLTERE 
  

  
İşsizlik, istihdam 
sektöründeki boş-
luklar ve ücretle-
rin, düzenlemeler 
ve politikalardan 
nasıl etkilenecek-
lerini açıklayan 

çalışmaları saye-
sinde. 

 
   

 
  

  
  
  

DALE T. 
MORTENSEN 

  
  
  
  

ABD 

  
İşsizlik, istihdam 
sektöründeki boş-
luklar ve ücretle-
rin, düzenlemeler 
ve politikalardan 
nasıl etkilenecek-
lerini açıklayan 

çalışmaları saye-
sinde. 
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2011 

                                         

 

  
  

THOMAS J. 
SARGENT 

  
  
  

ABD 
  

  
  

Makro ekonomi alanındaki 
sebep-sonuç ilişkilerine dair 

çalışmaları 

  

 

  
  

CHRİSTOP-
HER A. SİMS 

  
  

ABD 

  
Makro ekonomi alanındaki 
sebep-sonuç ilişkilerine dair 

çalışmaları 

  
  
  
  
  

2012 

  

 

  
  

LLOYD 
SHAPLEY 

  
  
  

ABD 

‘Dengeli dağıtım ve piyasa 
modeli uygulamaları teori-

si’ (The theory of stable allo-
cations and the practice of 

market design) çalışmalarıyla. 

  

 

  
  

ALVİN E. 
ROTH 

  
  

ABD 

‘Dengeli dağıtım ve piyasa 
modeli uygulamaları teori-

si’ (The theory of stable allo-
cations and the practice of 

market design) çalışmalarıyla. 

  
  
  
  
  
  

2013 
        

  
  

LARS PETER 
HANSEN 

  
  

  
  

ABD 

  
  
  
  
  
  
  
  

Varlık fiyatları analizlerine dair 
çalışmalarıyla. 

 

        

  
  

EUGENE FA-
MA 

  
  
  

ABD 

 

      

  
  

ROBERT J. 
SHİLLER 

  
  

ABD 


