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YENİLENEBİUR ENERJİYE YAHRIMIAR ARTTI
YfcNII ENEBII.IR Enorji Politiko Agı'nın (REN21) ynyın
lodıcjı güncol mporn göre, yenilcnobilir cncrji sok
törıı, hir oncokı yıl.ı görc yıı/clc *> büyüdiı vo 2011
yılınd.ıki son rekoıd.ııı 8 mily.ır tJol.ıt d.ıbıi yuksek
hir du/eye eristi. Britanyn, Hindiston, Almanya gibi
utkoler ilc Avrup.i Komisyonu, IRFNA cjihi kurulusl.ı
rııı d<) uyo olciucju R[ N21'in raporund.ıkı vorilerdo,
201b'to y.ıpıl.ın y.ıtırıml.ıı 28S 9 mılynr dokır.ı ul.iSci
mk, kuıescl du/oydo rckor kırdı. Rıipord.ı, "Finans
kıiyn.ıklorına erisiınin iyilesmesi, yenilebilircncrjinin
enerji guvenligi alanmdüki avcintajlorı ve cevresel et-

kilor, cjolİMiıckte ol.ın w yoni cjolison ckoMomilerde
yonilobilır encrjinin hı/lı bûyumosini s.Kjl.ıy.ın f.ık
torler oLınık ön plana cıkıyor" denildi.

Önemli bir istihdam alanı
Rt N 2 1 Goni ' l S c k r c t c r i Chr i s t ınc l iııs, "Fosil y o

kıtlar ııc.ıı/ o l n n ı s m . ı ı . ıg ıno ı i , v e fosıl y<ıkıll,ır,ı v c ı ı

ycnilcbilir onorji onomli rokorlar kınyor. Ycnilobilir
enerjiyi dosteklomck icin horcanan hoı bir dolar.ı
k.ıısı, 4 dolar da fosil yakıtlara baglılık icin h.ırcıyo-

ıu/ Fosıl y.ıkıtl.ıı.ı vcıılcıı lın.ıır..ıl dcstcklnc ı,i(|
nıen ycnilebilir ener|i y.ıtıııml.ııı fosıl y.ıkıt y.ılıııml.ı-
rını ()c(tı" (Icdı

RIN2VIN r.ıpoıuiKİ.ı, ycnılonobılır oneıjıııın, ,ıılık
tüm dunyada, "rekabotci hir temel enerji k.ıyn.ıgı
ol.it.ık yerirıi s<i()l.ıınl.ıstıi(li()inı, 8 1 mılyoıı msaıı.ı
(lo()iu(l,ın ıstılul.ııtı sıiM.ıı.ık, ıslıİKİ.ııu soııııııı ve
c konomik d.ııalm.ıy.ı co/ıım sımııyor Bıın.ı (jore,
'yatırııtıl.ınn .ırtm.ısı ıle t(>knolo)i cl.ıh.ı hı/lı cjolisiyor,
fiy.ıthıı dusuyor' ve hu eneıjı ınodelı, kuıesel ıef,ıh
icin'" oııcmlı hıı ,ır<\( ol.ıı.ık ıl.ulr edılıvor.

Bankalar haja güçlü
ama veriler Iç açıcı degil

fGTVIÖfflcurlar, yurtiçi j
1 »TS'^kTÖraff^ö ru n I a ra :

ebep olacağını belirtlif

U luslarurası kredi dcrccclcndirmc
kuruluşu Fitch, 'Türkiyc Banka-
ları Dış Borç' raponında banka-

cılık sektörünün dış borcunun 170 milyar
dolar civarında olduğunu bclirtli. Tcmel
scnaryoda I'ürk bankalarının piyasalara iyi
şckildc ulaşımlarını dcvam cttircccklcrini
vc horçliirını çcvircbilccckliTİni öııgördük-
lcrini iiadc cdcn Fitch, yabancı para cin-
sindcn likiditc pozisyonlarının da
haııkalara kısa vadeli piyasa kapanmaları
ilc hayı çıkma imkanı sağlayacağını vurgu-
liidı. Ancak, piyasalara crişim uzun sürcli
kcsilmesi halindc a$ağı yönlü risklcrin
ciddi şckildc arlacağma dikkat çckcn
Fitch. "Türkiye vc bankaların di!> borçla-
rını gcri (klcmclcrini gcrcktircn bir sc-
naryo, TCMB'nin döviz rczervlcri, kurlar,
yıırt içi l'aizlcr vc ckonomik büyümc üzc-
rindc baskı yaratır" ifadclcrini kullandı.

Fitch raponında, "Türk bankalarının
dış borçlanmalarındaki büyümc 2015 sonu
itibariylc vc 2016'nın ilk çcyrcğindc tckrar
yavaşladı, ancak dış borçlanmalann yarı-
sından fazlasımn vadcsi 12 ay içcrisindc
doluyor. Bunun anlamı Türkiye bankaları-
nın piyasa algısındaki dcğişimlerc karşı ko-
runmasızlığı sürüyor" ifadelcri ycr aldı.

"Bankaların döviz cinsindcn şirkct
krcdi dcftcrlcrindc zararların artmasını
bckliyoruz, ancak krcdilcrin büyük ölçüde
uzun vadeli olmaları nedcniyle bu zararlar
kademcli olarak artacak" denilen Fitch ra-
porunda, "Bankaların döviz cinsinden şir-
kct kredi dcftcrlcrindc zararların
artmasını bckliyoruz, ancak krcdilcrin
büyük ölçüde uzun vadeli olmaları nede-
niylc bu zararlar kadcmeli olarak artacak.
Biz ayrıca bu zararların yönclilcbilir olaca-
ğına inanıyoruz" denildi.

Ambargo by-pass'ında
HALKBANK-HİNDİSTAN
GIZLI PARA TRANSFERİ
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İRAN Ekonomi Bakanlığı Dış Eko-
nomik llişkiler Direktörü Sadegh
Akbari, Iran'ın Hindistan bankala-
rındaki 6 milyar euro'luk petrol
parasının parça parça kısa sürede
Halkbank'a aktarılacağını söyledi.
Akbari, 'Türkiye-lran Uluslararası
Yatırım ve Ticaret Arenası' toplan-
tısında yaptığı agklamada, bu
kapsamda 600 milyon euro'nun
Halkbank'a aktarıldığını ifade etti.
Akbari ayrıca, Iran'a yönelik am-
bargoların kalkmasının ardından
Iran ve Türkiye Merkez Bankası
arasındaki svvift işlemlerinin yapı-
labildiğini söyledi.

Dolanchncılara
karşı güç birliği
Son zamanlarda çağrı cihazları kulanılarak özellikle kredi kartı dolandırıcılığının artması
üzerine, Tüketici Sorunları Derneği ve Türkiye Bankalar Birliği birlikte hareket etme kararı aldı
SANALdolandırıcıların banka çağrı
nıcı kc/i gibi SMS, clektronik posta vc
aranıa molorları ilc liikcticilere ulaşa-
rak dohındırdıklarını anımsatan Tüke-
tici Sorunları Durneği (Tüsodcr)
ünursal Ha^kanı Aydın Ağaoğlu, tüm
uyarılarına rağmcn binlercc kişinin he-
saplarının boşaltıldığını veya krcdi kart-
larından hukuka aykırı harcamalar
yapıldığımn görüldüğiinü söylcyerek bu
durunıa karşı bankaların da önlcm al-
masını Türkiye Bankalar Birliği (TBB)
yctkililcrindcn talcp cltiklerini bildirdi.

Ağaoğlu, "Yıllardır krcdi kart ai-
diitı. krcdi dosya masrafı vc bcnzeri ke-
sintiler nedcniyle karşı karşıya geldik,
pek çok mccrada çckiştiklcri bankalarla
işbirliği yııpnıak ihtiyacı duyduk, dolan-
dırıcıların kurbanı olan kişilerden gclcn

şikayctler üzerine TBB'yc başvurarak
kcndilcrinin dc konuya müdahil olma-
larını istedik. Bunun üzerine I'BB, 55
sayfalık bir kitapçık hazırlatarak bunu
ücrctsiz olarak bankalar cliylc vatan-

daşlara ulaştırdt. Ancak hazırlanan ki-
tapçıktaki bilgilcri sade tükcticilcrin
kavramakta güçlük çckeccğini düşünc-
rck bizim tarafımızdan hazırlanan basit
vc sadc dille yazılmış 20 macklclik bir
uyarı mctnini TBB'yc aktardık. Burada
ifade ettiğimiz hususlar hcmcn hcr gün
gcrek TBB, gercksc TÜSODER'in sos-
yal medya hcsaplarından yayınlanarak
tükcticilcrin uyanlmasına gayrct sarf
ediliyor. Buna rağmen dolandırılan tü-
ketici sayısında azalma olmadı" dedi.

Ağaoğlu, TBB ilc tcmasları ve uyarı-
ları erlcsindc, bazı bankaların iyi niyctli
olarak tüketicilcrc SMS, e-posta gibi
yöntemlcrlc ulaşarak bilgilcndirdikle-
rini ve kişiscl bilgilerini kcndi personel-
lcriylc bilc paylasmaması uyarısında
bulunduklarını söyledi.

Çalışma Hayatı
Hüseyin İrfan Fırat

huseyinirfan.firatayurtgazetesi.corfi.tr

Askerlik dönüşü işe
yeniden başlayabilir miyim?

Ücretimi düşürüyorlar
buyasal mı?

İyi günler HOseyin İrfan
Bcy

Ben bir holding firmasında
1900 TL net maaşla çalış-
maktaydım. Holdlngin başka
bir firmasına transfer edildim.
Burada yedi aydır 2500 TL
net maaş alıyorum. Fakat dün
insan kaynaklan departmanı
tarafından çağınhp maaşımın
sistemdeki hata yüzünden
yanlış hesaplandığını aslında
1,900 TL almam gerektigini
ve bu hatadan oluşan farkın
1,900 TL maaş olarak düzel-
tllen maaşımdan 600 TL lik
keslntiler halinde geri ödemesl
olduğunu söylediler. Bu kesin-
tlyl yapmalan yasal m»? Te-
şekkürler.

Merhaba Sayın Okuyucu-

Esas itibarı ile Iş Kanunu-
nun ücretin korunması ilkeleri
çerçevesinde işçinin ücretin-
den indirim yapılmaması esas-
tır. Ancak burada size hatalı
olarak fazla Ucret ödendlgin-
den söz ediliyor. Siz bu du-
ruma itiraz eder ve çalıştığımz
pozisyonun Ucret karşılıgının
şu anda aldığınız Ucret oldu-
ğunu kanıtlarsanız (yanl hatalı
Ucret almadıgınızı kanıtlarsa-
nız) Işveren ücretinlzden indi-
rim yapıp aradaki farkı sizden
talep edemez. Ancak gerçek-
ten bir yanlışkk söz konusu ise
ve Işveren bunu emsal ücretler
vs. ile kanıtlayabiliyorsa se-
bepsiz zenglnleşme kuralı çer-
çevesinde hatalı ödedlgl tutan
sizden talep edebillr. «:
- İyi günler

İyi günler Hüseyin Hocam
Benim merak ettigim bir konu var. Iki

yıllık iş yerimden askere gitmek üzere ayn-
lıyorum. Ve kısa dönem askerlik yapaca-
gım. Çıkışta kıdem tazminatını veriyorlar
ama ihbar tazminatını vermiyorlar.

Peki, ihbar tazminatını vermeyen iş
yeri asker dönüşü beni işe almak zorunda
mı?

Almaz ise ihbar
tazminatımı vermek
zorunda mı? Yanıtmız
için çok teşekkürler.

Merhaba Sayın
Okuyucumuz

İş kanunumuza

" Herhangi bir askeri ve kanuni ödev
dolayısıyla işinden aynlan işçiler bu ödevin
sona ermesinden başlayarak iki ay içinde
işe girmck istedikleri takdirde işveren bun-
lan eski işleri veya benzeri işlerde boş yer
varsa derhal, yoksa boşalacak ilk işe başka
isteklilere tercih ederek, o andaki şartlarla
işe almak zorundadır. Aranan şartlar bu-

lunduğu
halde işveren
iş sözleşmesi
yapına yü-
küınlülügünü
yerine getir-
mezse, işe
alınma iste-

SORULARINIZI CEVAPLIYORUZ

göre muvazzaf askerlik
hizmeti sebebiyle işten aynlan bir işçiye
sadece kıdem tazminatı ödenir. İhbar taz-
minatı ise sadece iş sözleşmesi işverence
bildirimsiz olarak sona erdirilen İşçiye öde-
nir. Askerlik hizmeti sebebi İle İşten aynl-
mak işveren tarafından İşten çıkanlmak
degildir. Dolayısı İle ihbar tazminatı asker-
lik koşulunda söz konusu olmaz. Slzin as-
kerlik sonrası işe dönüş konunuzu
düzenleyen İş kanunu maddesl İse 31.
Maddedir. Bu maddenin son fıkrasında
aşagıdaki ibare yer almaktadır.

Calışma hayatı ile ilgili bütün sorularınızı
ı sorun bu köşede cevaplayalım...

L
' huseyinirfan.fırat@yurtoazetesi.com.tr

Fax: 0216 418 70 03

ğinde bulunan eski işçiye üç aylık
Ucret tutannda tazminat öder."

Madde metninden de anlaşılabilecegi
gibi işçi askerlik dönüşünde iki ay içinde
eski işine gerl dönmek için lşverene baş-
vurabllir. Bu durumda Işveren şayet boş
kadro varsa Işçlyl eski Işi veya benzeri bir
işe işe geri almak zorundadır. Bu yüküm-
lUlüğU yerine getlrmeyen yanl şartlar elve-
rlşli oldugu halde Işçlyl işe geri almayan
işveren işçiye Uç aylık Ucreti tutannda taz-
minat ödemek zorunadır.
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daralmayı işaret ediyor
Satın Alma

. ^ ' Yöneticileri
endeksi (PMI)

verileri, Nisan'da
48.9 düzeyinde

ölçülen endeksin
Mayıs'ta 49.4

yükseldiğini
işaret etti

ARASTIRMA şirketi
Markit'in Istanhul Sanayi
Odası (İSÜ) için hozırla-
dığı Türkiye tmalat Satm
Alma Yöneticileri En-
dcksi (PMI) verilerine
görc, Türk imalat sektö-
rünün faaliyct koşulların-
daki bozulma ikinci
çeyrcğin ortasında da
dcvam etti. Faaliyct ko-
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markit

şullan üst üstc üç ay ola- ;
cak şekilde Mayıs'ta da kötüleşti. Nisan'da son
yedi ayın en düşük düzeyi olan 48.9 düzeyinde ,
ölçülen PMI (sipariş endeksi) Mayıs'ta 49.4'c
yükselcrck daralmanın ılımlı düzcydc gerçekleş-
tiğine işaret etti. İstihdam dışmda kalan dört alt
endeks PMI cndeksini Mayıs'ta olumsuz etkk'yfei

ledi.
Yeni si-

parişler,
fabrika çı-

:.,-.r •'"..:&-)},•* ,..'•. kışları, istih-
dam. tecfarikçilcrin tcslim süresi vc satın alma
stokları gibi göstergelerden eldc cdilcn PMI'da,
50 değerinin üzcrinde ölçülen tüm rakamlar sek-
tördc gencl anlamda iyilcşmcyc, SO'nin altında
kalan veriler de imalat sektörünün faaliyct ko-
şullanndaki kölülcşmcyc işaret ediyor.

Markit Kıdcmli Ekonomisti Trevor Balchin,
*Zayıf Türk Lirası imalatçıların girdi fiyatlarının
yükselmcsinc neden olmaya devam etti ama yılın
başından bu yana ihracatı canlandırmada başa-
nlı olamadı. Firmalann stoklannı azaltmaya
dcvam etmcsi vc imalat istihdamındaki artış hızı-
nın yavaşlaması yakın gclcccğc yönelik görünü-
mün zayıf olduğuna işaret etti" dedi.

Diğer yandan, girdi fiyatlarındaki artış
Mayıs'ta son üç ayın cn yüksck hızında gerçek- •••'
leşti. Firmalar bunun büyük ölçüde zayıf liradan
kaynaklandıgını bclirttiler. Türk imalatçılarının
nihai Urün fıyatları da Eylül 2015'tcn beri gözle-
nen en yüksck hızda arttı.

Omurga Portföy
fark yaratacak )
F1NANS vc gayrimenkul scktörlcrinde dc-
neyimli ve güçlü bir ekip ilc yola çıkan
Omurga Portföy, kcndi kunıp yoneteceği
fonlarına yatırım yapmanın güvenccsi ilc
fark yaratacak. 2011 yılından bu yana gay-
rimenkule dayalı varlık yönetimi yaptıkla-
rını bclirten Omurga Gayrimenkul Portföy
Yönetimi A.Ş. Yönetim Kuıulu Başkanı •,
Mchmet Erktin, "Omurga Portföy'ün yö-
neteccği fonlar hiz dc yatırım yaparak cli-

mizi taşın altına •
koyaeağız. Amacımız
hem fonlarımıza hem dc
yatırımcılarımıza değcr
katarak birlikte büyü-
mck" diye konuştu.

Planlarının fonlarda
yatırımın geri dönüş sü-
resi ortalama üç buçuk-
bcş yıl arasında, bireyscl

gayrimenkul yatırımında ise kazanç eldc
edebilme süresi daha uzun olabiliyor diyen
Erktin, "Omurga Yapı'da gayrimenkul ya-
tırım fonlarına bcnzer şekilde 30 ay içinde
HX) milyon liranın üzcrinde yatırım yaplık.
Portföyümüzün bir kısmım likidite ettik,
kalanını da düzenli gelir getirmesi amacıyla
climizdc tutuyoruz. CîYF sektörü Tür-
kiye'de yeni, ancak biz uzun yıllardır sek-
tördeyiz" dedi.

Gaziantep, Bursa ve Manisa
HASTANBfRİNE FİNANSMAN
AVRUPA Yatırım Bankası bu yıl Türkiye'ye
ilişkin hedcflcrini açıkladı. Gcçcn yıl TürkiycVe
2.3 milyar euro fınunsman sağlayan banka, bu yıl

2.3-2.5
milyar
euro
kredi
vermeyi
hcdcfli-
yor. Av-
rupa

Yatırım Bankası Türkiyc Tcmsilcisi, Gaziantep,
Bursa ve Manisa hastancsi kamu-özcl sektör ij-
birliği prujclcrine finansman sağlamayı istedikle-
rini belirtti. Temsilci, Gaziantcp'in yakında nihai
halini alacagım umduklarını kaydetti.

Avrupa
Yatırım
Bankası


