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Geçen yazımızda bahsettiğimiz Bez-
mialem’de başlatılan “yumuşak  
özelleştirmeden” şaşıran 

birkaç dostumuz, hastanede yıllar-
dır görev yapan kıdemli  arkadaş-
larına, “Bu ne iştir ?” formatında 
meraklarını bildirmişler...

Bundan haberimiz olunca, me-
seleye bir kez daha dokunalım is-
tedik...

¥
En azından altmış yılı aşkın bir 

zaman öncelerinden, bendeniz 
efendim, hem mekanı hem de böl-
gesi itibarıyle Bezmialem’i bilirdim. 
Aşağı Gureba Hastanesi diye ta-
nınırdı...     

Aşağı yukarı on yıldan fazla 
oluyor, bizzat kendimiz Bezmia-
lem’in hizmetlerinden faydalanmaya başla-
dık. Başbakan’ın ikide bir ağzına sakız etti-
ği hem özel durumu itibarıyle ve hem de din  

adına hiçbir ayırıma tabi tutulmayan ‘garib 
gureba’  safına mensup muhtaçlar, buraya 
geldiklerinde meccanen  tıbbi yardım alır-
lardı...

Süleyman Demirel’in, alt yapısı çürük 
sosyal refah  politikaları, “Ata-
türk’ün Cumhuriyeti”ni kara-
ya oturtunca, imdadına yeti-
şen 12 Eylül militarizmi, hem 
de  Atatürkçülük adına, içeriye 
kemer sıktırıp dışarıya açıldı. 
Turgut Özal eliyle Demirel’in 
sosyal devleti  de, çözülmeye 
başladı...

Din ve iman kutsallarında 
görüldüğü gibi, ahlaki değer-
lerle birlikte tüm beşeri müna-
sebetler ve hatta devletin biza-
tihi kendisi metalaştırıldı...

Hatta öyle ki, “Hac ve umre 
marketleri” bile açıldı...

Mektepler, hastaneler, tı-
marhane ve pastaneler, dulhaneler ve envai 
türden renkli vakıfl ar, destek için kapılarını 
çalanları, “para peşin kırmızı meşin” güzel-

lemesiyle karşılamaya başladılar...
¥
Bu sürecin, 28 Şubat için söylendiği gi-

bi 1000 yıl süreceği planlandığından, haliyle 
Bezmialem de etkilenecekti bundan.  Bez-
mialem’e, özel üniversite statüsü verildi. 
Koç-Sabancı ve benzeri kapitalist holding 
vakıfl arının özel üniversite hastanelerine tı-
patıp benzeyecekti, rayına oturtuldu...

Benzetilmemesi, Anayasanın eşitlik ilke-
sine aykırı düşerdi.

Eskiye rağbet olsa bit pazarına nur yağar 
derler. Amma yine de şükürler olsun, başı-
mızdaki iktidarın iyi kötü eskiye rağbet da-
marları tümden kurumamış olmalı ki, ben-
zetmeyi dört dörtlük yaptırmamış. Anaya-
sayı ihlal suçu işlemeyi göze alarak, yoksul 
varsıl ayırımını es geçmemiş...

Emekliyseniz, sadece bir evceğiziniz var 
ve eğer geçiminiz de kıt kanaat seviyesin-
den ise, müracaatınızda ücret talep edil-
miyor. Randevuyla doktor bulamadığınız-
da hoca veya uzman kesiminden doktorla-
ra  muayene olma durumunda 150-200 li-
radan 30-50 liralara kadar değişik ücret tari-

felerinden ödemenizi yapmak zorunda kalı-
yorsunuz.

Şimdi Bezmialem, hasta başına devlete 
kestiği faturanın yüzde doksanı kadar, ken-
dine başvuran hastalarından katkı payı isti-
yor... Diyanet hastanesi, Türkiye Hastanesi, 
cemaat hastaneleri de ayni tahsilatı yapmı-
yor mu?. Paran yoksa meşin de yok. Kemal 
Derviş Türkiyesi burası...

Türkiye’nin çeşitli şehirlerindeki kimi oku-
yucularımız, bizim geçen günkü yazımız-
la ilgili olarak “Yahu, Atila ağabey’e de yapı-
lır mı” tarzında buradaki doktorlara takaza 
edince, bize de bu konuyu bir kez daha dile 
getirmek vacib oldu.

Bendeniz bu uygulamayı normal ve eş-
yanın tabiatına da uygun buluyorum. 27 Ma-
yıs ihtilalinden bu yana ve halen de devam 
ettirip gidiyoruz, bizleri alın teri kazancımız 
yerine, borç alıp gelecek nesillerin haklarını 
yedirterek semizletiyorlar. Devletin aradan 
çekilip pazarı tümüyle özel sermayenin vic-
danına terk etmesi de bundan...  

Benim asıl karşı çıktığım, tahsil edilen 
ücretin ne için alındığının zikredilmemesi.  

Benim ödediğim ücret 177.00 lira, amma ne 
için.? Muayene ücreti mi, fark katkısı mı ve 
bu farkın, hükümetin hizmet için onay verdi-
ği sınırlar içerisinde kalıp kalmadığı... Fatu-
radaki “Genel uygulamalar” ne demek...

¥
Her neyse, uzun ettiğimizin farkındayız. 

Özelleştirme ve metalaştırılmalardan kurtu-
lamayız. Vakıf Gureba Hastanesi şimdilik 
Vakıfl ar Genel Müdürlüğü bünyesinde içe 
dönük özelleştirilmiş. Amma yarın, bütünüyle 
hem de yabancı yatırımcı lehine, Halkbank 
ve Zıraat’ın yanında, sermaye yapısında 
yer aldığı ecdat yadigarı tarihi, dini ve kutsal 
eserlerimizle birlikte Vakıfbank’ın da özel-
leştirilip elimizden çıkarılacağı muhtemel. 
Esasen Amerikalılar, yerli  işbirlikçileriyle bir-
likte on yıllardır Bezmialem’in peşinde değil 
miydi. Hem de hiç şüpheniz olmasın böyle 
bir karar alındığında, “Ben bu işte yokum” 
diyerek görevinden istifa edecek bir Vakıfl ar 
Genel Müdürünü kırmızı mumla arasanız 
dahi, bulabilmeniz  pek mümkün gözükmü-
yor...  Geleceğin karanlıklarına şimdilerden 
şerbetlenelim...

Bezmialem...

Atilla
Özdür

yeniakit@yeniakit.com.tr

Gazeteci-yazar Ahmet Taşgetiren Çınar Koleji Genç Düşünce Platfor-
mu’nun konuğu oldu. Öğrencilerin sorularını cevaplayan Taşgetiren, 
“Türkiye daha iyiye gidiyor, elbette içeride ve dışarıda bu silkinişi 
kaygıyla izleyenler var fakat gelecek daha iyi olacak” dedi.

  Çınar Koleji Genç Düşünce Platformu’na konuk olan Gazeteci Yazar Ahmet Taşgetiren:  

Türkiye silkinerek daha iyiye gidiyorTürkiye silkinerek daha iyiye gidiyor

SERDAR USLU / İSTANBUL
“Ayın Konuğu” etkinlikleriyle dikkat çe-

ken Çınar Koleji Genç Düşünce Platfor-
mu’nun bu ayki misafiri Gazeteci Yazar Ah-
met Taşgetiren oldu. Platform Koordinatö-
rü Ali Ramazan Tokalı’nın moderatörlüğü-
nü yaptığı buluşmada Taşgetiren kendi ha-
yatından kısa kesitler aktardıktan sonra öğ-
rencilerin sorularını cevaplandırdı.

Gündemi ve günceli yazarken üslubu-
nu ve ilkelerini doğru belirleyen yazarla-
rın muhtemel risklere karşı kendinizi önem-
li ölçüde muhafaza etmiş olacağını söyle-

yen Taşgetiren, “Hakareti asla bir iletişim di-
li olarak kullanmamalıyız. Tenkitlerimizde 
samimi, tutarlı ve iyi niyetli olmalıyız” dedi. 
Taşgetiren tasavvufun siyaset ve gazeteci-
likle ilişkisi konusundaki soruya şu karşılığı 
verdi: “Tasavvuf ile hayatın ve siyasetin 
doğrudan bir bağı olmalı. Eğer tasav-
vuf size bir gönül adamı olma misyonu 
yüklüyorsa -ki bu hedeflerden biridir- 
bu eda sizin hayatınızı kolaylaştırır. Üs-
lubunuza ve muamelelerinize müspet 
tesiri olur.  Yani dervişlik ile gazetecilik 
veya politikacılık çelişmez.” 

TÜRKİYE, TARİHİ 
SORUMLULUK 
VE MÜKTESEBATININ 
FARKINA VARIYOR

Taşgetiren, Türkiye’nin konumu ve 
gidişatı konusunda ise şunları kaydet-
ti: “Türkiye daha iyiye gidiyor. Tarihi 
sorumlulukları ve müktesebatının far-
kına varıyor. Bunu da bir imkân olarak 
kullanmak istiyor. Elbette içeride ve 
dışarıda bu silkinişi kaygıyla izleyenler 
var fakat gelecek daha iyi olacak.” Çı-
nar Koleji, 20 yıllık tecrübesi ile Başak-
şehir, Büyükçekmece, Çekmeköy, Ma-
latya Kampusleri ve Bahçelievler’deki 
Anaokulu ile   binlerce öğrenciye eği-
tim hizmeti veriyor.

YDS sınavı 
dün yapıldı

ANKARA
Yabancı dil tazminatı almak is-

teyen kamu personeli ile yabancı 
dil bilgisi seviyesini tespit ettirmek 
isteyenlerin girdiği Yabancı Dil Bil-
gisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) dün 
yapıldı.

ÖSYM tarafından düzenlenen 
YDS İlkbahar Dönemi Sınavı, Al-
manca, Arapça, Bulgarca, Çin-
ce, Danimarkaca (Danish Dili), Er-
menice, Farsça, Fransızca, Gürcü-
ce, Hollandaca (Dutch Dili), İngiliz-
ce, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, 
Korece, Lehçe, Macarca, Portekiz-
ce, Rumence, Rusça, Sırpça, Ukray-
naca (Ukraince) ve Yunanca dille-
rinden gerçekleştirildi.

Sınav, saat 9.30’da başladı ve 
150 dakika sürdü.

Gazeteci-yazar Ahmet Taşgetiren Çınar Koleji Genç Düşünce Platformu’nun konuğu oldu. 

Okullaşma oranlarında en fazla artış lise düzeyinde gerçek-
leşti. Ortaöğretimde okullaşma oranları 70’den 76,6 ya yük-

seldi. Liselerde de ortaokullarda olduğu gibi erkek öğrencilerde-
ki okullaşma oranları kız öğrencilerden daha yüksek çıktı. Ortaöğ-

retimde kız öğrencilerin okullaşma oranları 69,3’den 76’ya, erkek öğ-
rencilerde 70,7’den 77.2’ye yükseldi. Açıköğretim de dahil resmi ve 

özel liselerde, geçen yıl 4 milyon 995 bin 623 öğrenci eğitim görürken 
bu yıl 5 milyon 420 bin 178 öğrenci okuyor. Öğrencilerin 2 milyon 
859 bin 482’si erkek, 2 milyon 560 bin 696’sı kızlar oluşturuyor.

EN FAZLA ARTIŞ 
LİSELERDE

ANKARA

M illi Eğitim Bakanlığı’nın 
(MEB), eğitim-öğretim yı-
lı istatistiklerine göre, okul-

laşma oranları eğitimin tüm kade-
melerinde artış gösterdi. Buna gö-
re, okullaşma oranları okul öncesin-
de net yüzde 26,6’dan yüzde 27,7’ye, 
ilkokulda 98,8’dan 99.5’e, ortaokul-
da 93’den 94,5’e, liselerde ise 70’den 
76’6’ya yükseldi. Liselerde okullaşma 
oranı geçen yıla göre yaklaşık yüz-
de 10 artışla yüzde 76,6’ya yükseldi. 
MEB, 2013-2014 eğitim-öğretim yılı 
istatistiklerine göre okullaşma oran-
ları okul öncesi eğitimde 3-5 yaş ara-
lığında geçen yıl yüzde 26,6 iken bu 
yıl 27.7 olarak gerçekleşti. Buna gö-
re, geçen yıl resmi ve özel 5 bin 18 
okulda 1 milyon 77 bin 933 öğrenci 
okurken bu yıl 5 bin 430 anaokulun-
da 1 milyon 59 bin 495 öğrenci eği-
tim alıyor. Okul ön-
cesi eğitim-
deki 

öğrencilerin 504 bin 301’ini kız-
lar, 555 bin 164’ünü erkekler oluş-
turuyor.

İlkokullarda da geçen yıl 98,8 
olarak gerçekleşen okullaşma ora-
nı bu yıl 99.5’e yükseldi. İlkokullar-
da 2012-2013 eğitim öğretim yılında 
5 milyon 593 bin 910 olan öğrenci 
sayısı bu yıl 5 milyon 574 bin 916’ya 
ulaştı. Bu öğrencilerin 2 milyon 850 
bin 72’sini erkek, 2 milyon 724 bin 
844’ü kızlar oluşturuyor.

Ortaokullarda da ilkokullarda ol-
duğu gibi okullaşma oranları art-
tı. Ortaokullarda geçen yıl 93 ola-
rak tespit edilen okullaşma oranı, 
bu yıl 94,5 olarak belirlendi. Ortao-
kulda 5 milyon 478 bin 399 öğrenci-
nin, 2 milyon 762 bin 595’ini erkek-
ler, 2 milyon 715 bin 804’ünü de kız-
lar oluşturuyor. Ortaokullarda ge-
çen eğitim öğretim yılında 5 milyon 

566 bin 986 öğren-
ci vardı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın istatistiklerine göre, okullaşma 
oranları eğitimin bütün kademelerinde artış gösterdi.

OKULLAŞMAOKULLAŞMA  
oranları arttıoranları arttı

Ekonomi
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ALIŞ: 2,1100
SATIŞ: 2,1150

ALIŞ: 2,8910
SATIŞ: 2,8960

ALIŞ: 0,56512
SATIŞ: 0,57469

ALIŞ: 87,80
SATIŞ:88,15

72.582

CİNSİ D.ALIŞ D.SATIŞ E.ALIŞ E.SATIŞ
1 ABD Doları 2,1354 2,1393 2,1339 2,1425
1 İngiliz Sterlini 3,5354 3,5538 3,5329 3,5591
1 İsviçre Frangı 2,3867 2,4020 2,3831 2,4056 
100 Japon Yeni 2,0500 2,0635 2,0424 2,0713
1 Kuveyt Dinarı  7,5270 7,6255 7,4141 7,7399
1 S. Arb. Riyali 0,56939 0,57041 0,56512 0,57469
1 Euro  2,9264 2,9317 2,9244 2,9361

4.4.2014’te MB’nin açıkladığı döviz kurlarıdır.

CİNSİ ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 2,1100 2,1150
Euro 2,8910 2,8960
İsviçre Frangı 2,3540 2,3780
İngiliz Sterlini 3,4890 3,5140
S. A. Riyali 0,56512 0,57469

Cumhuriyet (Tam) 579,00 591,00
Cumhuriyet (Yarım) 279,00 293,00
Cumhuriyet (Çeyrek) 140,00 146,00
24 Ayar 87,80 88,15
22 Ayar Bilezik 79,90 86,27

Döviz kurları

Serbest piyasada döviz ve altın

Dün bir çocuk öldü.. Evinden oynamak 
için çıkmıştı.. Yakındaki kuyunun içine 
düşmüş. Amcası, son nefesini vermek 

üzereyken buldu.. Kucakladığı gibi hastaneye 
taşıdı.. Ama kurtaramadılar.. 6 yaşındaki Ah-
met, öldü.. 

YANLIŞ MI HATIRLIYORUM?
Hayır, yanlış hatırlamıyorum. Havuza de-

ğil kuyuya, 3,5 yaşında değil 6 yaşında.. Adı 
da Pamir değil Ahmet... Zekeriyaköy’de değil, 
Ceylanpınar’ın Işık-
lar Köyü’nde öldü.. 
Ondan olmadı ha-
beriniz.. NTV düştü-
ğü kuyunun başın-
dan canlı yayın yap-
madı. Okan Bayül-
gen show programı-
nı kesip Urfa’ya bağ-
lanmadı.. “Bulun Ah-
met’i yoksa Taksim’e 
çıkarız” diyen birine 
de rastlamadım.. Pa-
mir’in canı can da Ah-
met’inki değil mi? Pa-
mir’in babası baba da 
Ahmet’inki değil mi? 
Akut neden gitmedi Ceylanpınar’a? Twitter ne-
den yıkılmadı? Sanatçılar neden seferber ol-
madı.. 

HER GÜN BİNLERCE 
ÇOCUK KAYBOLUYOR
Siz bu gazeteyi satın aldığınız andan bu ya-

zıyı okumaya başladığınız zamana kadar, sa-
dece İstanbul’da, aynı yaşlarda bir çocuk da-
ha kayboldu biliyor musunuz? Emniyet veri-
si.. Sırf İstanbul’da günde 26 çocuk kaybo-
luyor. Ülke genelinde bu rakam binlerle ifa-
de ediliyor.. Ama bütün tantana Pamir’e yapılı-
yor.. Kötü örnek üzerinden gidelim demiyorum. 
Yani kayıp bir çocuğa dünyaları yakalım.. İtira-
zım yok.. Ama derim ki, her kayıp çocuk için 
bunu yapamayacaksak, Pamir için verdiği-
miz mücadeledeki samimiyetimizi sorgulat-
maz mı bu?.. 

¥
GEZİ VE PAMİR
Bütün arama çalışmaları boyunca, birile-

ri özellikle buradan bir siyasi hesap çıkarma te-
laşına tutuldu.. Hatta şöyle söyleyeyim “Pa-
mir’in katili devlettir” diyebilmek için çırpı-
nıp duran adamlar gördüm sosyal medyada.. 
Ki zevzeklik seviyesinde; “Pamir bulun-
mazsa Taksim’e çıkarız” diyenler bunun re-
feransıdır.. Hatta Pamir’in kaybolduğu ve da-
ha sonra cansız bedeninin bulunduğu yerden 
6 kilometre ötede arama yapan ve 3.Köprü için 
ağaç katliamı (!) fotoları paylaşanların niyetle-
ri hakikaten küçük çocuğun sağ salim bulun-
ması mıydı? Mesele Pamir değildi aslında ya 
bakma işler çığrından çıkınca herkes evine 
döndü.. Kalın sağlıcakla.

Mesele Pamir 
Değildi ya, neyse!

Ersoy
Dede

ersoydede@gmail.com

ANKARA - Türkiye'nin külçe altın itha-
latı bu yılın 2 ayında geçen yılın aynı döne-
mine göre yüzde 66 azalarak 595,9 milyon 
dolara geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, 
toplam külçe altın ticareti yüzde 42 düşüş 
göstererek 1 milyar 605 milyon dolar sevi-
yelerine indi.

Geçen yılın ocak-şubat döneminde 1 
milyar 745 milyon dolar külçe altın ithal 
eden Türkiye'nin dış alımı bu yılın aynı dö-
neminde yüzde 66 azalarak 595,9 milyon 
dolara indi.

Altın ithalatındaki azalışta İsviçre'den 
gelen külçe altın tutarındaki düşüş etkili ol-
du. Bu ülkeden yapılan ithalat bu yılın şu-
bat ayı sonu itibarıyla yüzde 82 gerileye-
rek 110,2 milyon dolar olarak hesaplandı.

Söz konusu dönemde en fazla ithalat 
yapılan ülke 306,5 milyon dolar ile Birle-
şik Arap Emirlikleri (BAE) olurken, anılan 
ülkeden yapılan ithalat da yıllık bazda yüz-
de 64 düştü.

İHRACATTA SINIRLI AZALIŞ
İhracat açısından değerlendirildiğinde 

Türkiye'nin dış satımı yılın 2 ayında 2013 
yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 1 aza-
larak 1 milyar 9 milyon dolar tutarında 
gerçekleşti.

Bu dönemde en fazla ihracat yapılan 
ülke yaklaşık 724 milyon dolar ile İsviçre 
olurken, bu ülkeyi 202,5 milyon dolar ile 
BAE izledi.

Böylece Türkiye bu yılın ocak-şubat dö-
neminde, külçe altın ticaretinde, 413 mil-
yon dolar dış ticaret fazlası verdi.

ANKARA - Bilgi Teknolojileri ve İletişim 
Kurumu (BTK) Başkanı Tayfun Acarer, in-
ternet kullanımının yaygınlaştırılması ama-
cıyla DSL internet tarife paketlerine iki ye-
ni paket daha eklenmesine karar verildiği-
ni belirterek, "İnternet servis sağlayıcıları-
nın bu yeni paketleri tüketicilere sunmaya 
başlamasıyla internet kullanıcılarının pa-
ket seçenekleri artmış olacak" dedi. Aca-
rer, yeni DSL internet paketlerinin özellik-
lerinin "16 Mbit/sn'ye kadar 50 GB AKN'li 
Limitsiz" ve "16 Mbit/sn'ye kadar 100 GB 
Adil Kullanım Noktası (AKN) Limitsiz" şek-

linde belirlendiğini ifade ederek, adil kul-
lanım noktasının bu hız seviyesinde ilk de-
fa 100 GB seviyesine yükseltildiğini, 50 GB 
adil kullanım noktalı paketle de tüketicile-
rin seçeneklerinin arttığını bildirdi. DSL in-
ternet tarife paketlerine iki yeni paket da-
ha eklenmesine ilişkin kararın 1 Mayıs 
2014'ten itibaren geçerli olacağını ve in-
ternet servis sağlayıcılar tarafından tüketi-
cilere sunulabileceğini anlatan Acarer, bu 
paketlerin engelli, gazi ve şehit yakınlarına 
yönelik indirimli internet tarifelerinin de 
onaylandığını ifade etti.

ANKARA - Maliye Bakanı Mehmet Şim-
şek, yılın ilk çeyreğinde 15,7 milyon e-be-
yanname alındığını ve sisteme dakikada 

2 bin giriş yapıldığını belirterek, "Mükellefl erimi-
zin her geçen yıl daha fazla kullandığı e-beyanna-

me sistemi ile kayıtdışılıkla daha etkin mücadele edi-
yoruz" dedi.

Özellikle son yıllarda elektronik uygulamalara 
büyük önem veren Maliye Bakanlığı, hem mü-

kellefl erin iş yükünü, hem verimliliği artır-
mak, hem de kayıtdışılılıkla mücadelede et-
kin bir denetim mekanizmasını oluşturmak 
için söz konusu uygulamalarını her geçen 

gün arttırıyor.
Bunlardan biri olan e-beyanname sisteminden 

alınan sonuçlar Maliye Bakanlığı'nda yüzleri güldür-
dü. Elektronik ortamda alınan vergi beyannamele-
rinin sayısında yılın ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı 
dönemine göre yaşanan artış Maliye Bakanı Mehmet 
Şimşek'i de memnun etti.

Konuyu değerlendiren Bakan Şimşek, ekonomi 
alanında meydana gelen gelişmelerin her alanda ken-
dini gösterdiğini söyledi. Bunun etkisini vergi beyan-
namelerinin sayısındaki artışta da gördüklerini belir-
ten Şimşek, "Elektronik ortamda alınan beyanname 
sayısında önemli seviyelere ulaşıldı. Yılın ilk çeyreğin-

de 15,7 milyon e-beyanname alındı, sisteme dakikada 
2 bin giriş yapıldı. Mükellefl erimizin her geçen yıl da-
ha fazla kullandığı e-beyanname sistemi ile kayıtdışı-
lıkla daha etkin mücadele ediyoruz" diye konuştu.

Bakan Şimşek, yılın ilk 3 ayında elektronik olarak 
alınan beyannamelerin sayısında, geçen yılın aynı 
dönemine göre yaklaşık 307 bin adet artış yaşandı-
ğına dikkati çekerek, kanuni süresinden sonra da bir 
miktar beyanname alınacağı düşünüldüğünde bu ra-
kamın çok daha yüksek olabileceğini ifade etti.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın, vergi beyannameleri-
nin yüzde 99'unu elektronik ortamda almayı başar-
dığını belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Özellikle yıllık Gelir Vergisi beyannamesinin ve-
rilme süresi olan mart ayı sonu itibariyle mükellef-
ler elektronik beyanname sistemini etkin bir şekilde 
kullandı ve Gelir Vergisi beyannamesinin sayısında 
önemli ölçüde artış sağlandı" dedi.

BURSA - Otomotiv ihracatında mart ayın-
da, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 
artışla 2 milyar 128 milyon dolarlık ihracata 
imza atılarak, son 6 yılın en yüksek rakamına 
ulaşıldığı bildirdi.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları 
Birliği’nden (OİB) yapılan yazılı açıklamaya gö-
re, otomotiv ihracatı, 2 milyar dolar bandını bir 
kez daha aştı. Yılın ilk çeyreğinde de 2013'ün 
aynı dönemine göre yüzde 8 büyüme sağla-
yarak 5 milyar 546 milyon dolarlık dış satış ya-
kalayan sektörde, mart ayında geçen yılın ay-
nı dönemine göre yüzde 14 artışla 2 milyar 128 
milyon dolar ihracat gerçekleştirildi.

Bir yıldır kesintisiz artışı yakalayan otomo-

tiv ihracatı, 2008 yılının eylül ayından bu yana 
en yüksek dış satışına ulaştı.

Birliğin yönetim kurulu başkanı Orhan Sa-
buncu, otomotiv endüstrisi olarak Türkiye'nin 
toplam ihracatının üzerinde büyüme göster-
diklerini hatırlatarak, "Ana ihracat pazarımız 
AB ülkelerinde son aylarda istikrarlı artışlar, 
mart ayında kendini iyice gösterdi ve yüz-
de 22 seviyesine çıktı. Bu artışların sürek-
li hale gelmesi, hatta böyle büyük oran-
larda olması bizi tatlı bir heyecanı sürük-
ledi. 'Acaba bu yıl 23 milyar dolarlık ihra-
catı yakalayabilir, hatta yeni bir rekoru ko-
valayabilir miyiz' duygusu yarattı" ifadeleri-
ni kullandı.

Dakikada 2 bin e-beyannameDakikada 2 bin e-beyanname
“e-beyanname” kayıtdışı mücadeleye doping etkisi yaptı. Maliye Bakanlığı yılın ilk çeyreğin-

de 15.7 milyon e-beyanname alırken, sisteme dakikada 2 bin giriş yapıldı. Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek, beyannamelerin yüzde 99’unun “e ortamdan” geldiğini vurguladı.

Otomotiv ihracatındaOtomotiv ihracatında
6 yılın rekoruna ulaşıldı6 yılın rekoruna ulaşıldı

Avrupa Birliği pazarı otomotiv sektörünün yüzünü güldürdü. Mart ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 
14 artışla 2 milyar 128 milyon dolarlık ihracata imza atan otomotiv sektörü, son 6 yılın rakamına ulaşmış oldu.  İç pa-

zarda yüzde 24.46 daralan sektörün yüzünü AB’deki toparlanma güldürdü.

Otomotiv sektörü, yılın ilk çeyreğin-
de, iç pazarın yüzde 24,46 daralması yü-
zünden sıkıntılı bir dönemden geçerken 

Avrupa Birliği (AB) pazarına sektör ortala-
masının üzerinde ihracat artışı gerçekleş-

tirdi. Sektörün 3 aylık dönemdeki toplam ih-
racatı yüzde 8,1; AB’ye yaptığı dış satım ise 
yüzde 12,90’lık artış hızına ulaştı. Sektörün 

bu dönemde toplam 5 milyar 546 milyon do-
ları bulan ihracatının yüzde 73,14’ü (4 mil-
yar 56 milyon 351 bin dolar), AB ülkelerine 

yapılan dış satımdan sağlandı.

AB pazarı
yüzümüzü güldürdü

Külçe altın 
ithalatı % 66 düştü

DSL internete yeni tarife paketleri

Antalya, İstanbul ve Aydın 
yabancıların gözdesi

İSTANBUL - TÜİK verilerine göre, 2013 yılı iti-
barı ile toplam 1 milyon 157 bin 190 adet konut sa-
tışının 12 bin 181 adedi yabancılara  yapılırken, sa-
tışta Antalya başı çekiyor, Antalya'yı İstanbul ve 
Aydın takip ediyor. Mütekabiliyet sonrası yaban-
cıya satış rakamlarını değerlendiren Gayrimenkul 
Değerleme Uzmanı Makbule Yönel Maya, TÜİK ve-
rilerine, inşaatı devam eden ve henüz tapuya dö-
nüşmeyen satışların dahil edilmediğine dikkat 
çekti. Maya, toplam konut satışının içinde yabancı 
satışlarının yaklaşık yüzde 1 gibi oldukça küçük bir 
hacim yarattığının görüldüğünü, bu satışlar içinde 
önceki yıllarda olduğu gibi Antalya'nın başı çekti-
ğini, İstanbul'un ikinci sırada, Aydın'ın ise üçüncü 
sırada yer aldığını dile getirerek, yabancıların ha-
len ikincil konut ve emekli evleri kapsamında Gü-
ney ve Ege illerini tercih ettiğini, İstanbul'un ise 
mevcut potansiyeli nedeniyle ikinci sırada yer al-
dığını dile getirdi. Maya, markalı konut projeleri ve 
Mütekabiliyet yasası ile birlikte artık İstanbul, İz-
mir, Ankara gibi büyük şehirlerde projelerden dai-
re alan bireysel yatırımcı sayısında da bir  artış ol-
duğunu sözlerine ekledi.

İş garantili nükleer
mühendislik eğitimine
başvuru 4 bini aştı

ANKARA - Akkuyu Nükleer Güç Santra-
li (NGS) AŞ Genel Müdür Yardımcısı Rauf Ka-
sumov, Moskova’da nükleer mühendislik eği-
timi için bu yıl 100, 2023 yılına kadar da 600 
öğrenci kontenjanları bulunduğunu ancak 
başvuru sayısının şimdiden 4 bini aştığını bil-
dirdi. Kasumov, Ulusal Nükleer Araştırma 
Üniversitesi Moskova Fizik Mühendisliği Ens-
titüsünde (MEPhI) bu yıl için Türkiye’den 100 
öğrenci kontenjanı bulunduğunu, 2023 yılına 
kadar toplam 600 öğrencinin eğitim alma-
sının planlandığını kaydetti. Eğitim için son 
başvuru tarihinin 11 Nisan 2014 olduğunu an-
cak bugüne kadar 4 binden çok başvuruda 
bulunulduğunu belirten Kasumov, şu bilgileri 
verdi: Eylül ayında başlayacak akademik dö-
nem için MEPhI’de eğitim almak üzere, Tür-
kiye’deki üniversitelerin fen-edebiyat ve mü-
hendislik fakültelerinin, fizik veya matematik 
derslerinin okutulduğu tüm bölümlerinin 1, 
2, 3 ve 4. sınıflarında okuyan Türk vatandaşı 
öğrenciler arasından 100 öğrenci seçilecek.

Sınav için başvurular 11 Nisan’a kadar 
www.akkunpp.cominternet adresinde yer 
alan form doldurularak yapılacak. 

Avrupa'nın yemeklerini biz pişiriyoruz
ANKARA - Beyaz eşya sektörünün en önemli dış 

pazarı konumunda bulunan Avrupa'ya yönelik ankas-
tre fırın ihracatı hız kesmeden devam ediyor. Türkiye 
İstatistik Kurumu  verilerine göre, Türkiye'nin toplam 
ankastre fırın ihracatı bu yılın ocak-şubat dönemin-
de geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 22 artarak 34 
milyon dolara yükseldi. İhracatın yaklaşık yüzde 71'i 
Avrupa'nın 5 önemli ülkesine yapılırken, söz konusu 
ülkelere ihracattaki yüksek oranlı artış dikkati çekti.


