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Doların Ateşi Sönmüyor...

Tünelin Sonu Kriz!

BM Kalkınma Programı eski Müdürü Bartu Soral:

Türkiye’nin gündemi ekonomi... Doların durdurulamayan artışı, 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın faiz indirme tartışmaları bu sıcak gündemin ilk 
maddeleri.  Doların artacağını Eylül ayında öngören ve yeni kitabı “Tünelin 
Sonu Kriz”de süreci tüm ayrıntılarıyla gözler önüne seren BM Kalkınma 
Programı eski Müdürü, ekonomist Bartu Soral’la bu yoğun ekonomi gün-
demini konuştuk.

Ortada bir yangın olduğunu 
ve bunun ‘inşaat yangını’ 
olduğunu belirten Bartu 

Soral, “Onun için faiz indir di-
yor Cumhurbaşkanı. Bugüne 
kadar ekonomiyi inşaat üstüne 
yıktılar. Şimdi elde kalmış 
yaklaşık bir milyon konut var. 
Bunların satılması lazım. An-
cak, satılamıyor. Çünkü hane 
halkının borcu bu yıllar içinde 
çok arttı. Vatandaş gırtlağına 
kadar borçlu. Artık borçlanmak 
istemiyor. Bankalar da gidişatın 
farkında artık borç vermek is-
temiyor, kırk dereden su get-
irip kırk tane kefil istiyor” diye 
konuştu.

Ekonomide gündem Cum-
hur başkanının faiz indirme 
tartışmasına odaklandı, ne 
diyeceksiniz?

Herkes Cumhurbaşkanı 
neden böyle davranıyor diye 
soruyor? Çünkü ortada bir 
yangın var. İnşaat yangını 
bu. Onun için faiz indir diyor 
Cumhurbaşkanı. Bugüne ka-
dar ekonomiyi inşaat üstüne 

Söyleşi: Şenol Çarık
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yıktılar. Şimdi elde kalmış 
yaklaşık bir milyon konut var. 
Bunların satılması lazım. An-
cak, satılamıyor. Çünkü hane 
halkının borcu bu yıllar içinde 
çok arttı. 2003 yılında hane 
halkı kullanılabilir 100 liralık ge-
lirinin 3 lirasını borçluydu, bugün 
55 lirasını borçlu. Vatandaş 
bankalardan kredi kullandı, 
borcu çok yükseldi. Ayrıca bu 
dönemde borçlanarak tüketim 
yapan hane halkının geliri reel 
olarak hiç artmadı. Gelirler 
sadece enflasyon oranında 
arttı. Bakın bunu geçen-
lerde Ali Koç da belirtti ve “iki 
çocuğumun geleceği için çok 
endişeliyim” dedi. Ali Koç bile 
endişelenmekte haklıdır. Şimdi 
vatandaş gırtlağına kadar bor-
çlu. Artık borçlanmak istemiyor. 
Bankalar da gidişatın farkında 
artık borç vermek istemiyor, 
kırk dereden su getirip kırk tane 
kefil istiyor.

Yeni kitabınız “Tünelin 
Son Kriz”de özel sektörün 
borcu ve reel sektörün döviz 
açık pozisyonu üstünde du-
ruyorsunuz?

Evet, özel sektörün de bor-
cu çok yükseldi. 2003 yılında 
özel sektörün borcu 49 mil-
yar dolardı, 2014 sonunda 
278 milyar dolara yükseldi. 
Bakın bizde inşaatçılar bu 
binaları yaparken öz sermaye 
kullanmıyorlar, bankadan 
kredi kullanıyorlar. Tüketici 
de bu konutu almak için kredi 
kullanıyor. Tüketici kredilerinin 
milli gelire oranı 2003’de yüzde 
1’di 2013’te yüzde 16’ya yük-
seldi. Şimdi işler durgunlaşınca 
Cumhurbaşkanı faiz indirin 
diye ortalığı inletiyor. Çünkü 
mevcut durgunluk devam et-
tikçe derinleşir, derinleştikçe 
etkisi büyür.

“ARTIK ‘FAİZ İNDİR DEMEK’ 
ÇARE DEĞİL!”

Bu durumda derhal faiz in-
dirmek gerekmez mi?

Yukarıda belirttim artık 
vatandaşın borçlanacak hali 
kalmadı, bu bir. İkinci konu ise; 
ekonomide güven kalmadı. 
Herkes yarını ne olacak canımı 
nasıl kurtarırım derdinde. Faiz 
indirsen bile kimse tüketim 
ve yatırımlarını arttırmaz. 
Üçüncü konu ise; faiz ile dolar 
arasındaki ilişki. AKP hükümeti 
sıcak para politikası uğruna 
TL’yi aşırı değerli bırakan 
bir program uyguladı. Kurlar 
olması gereken reel değerinden 
büyük oranda saptı. Şimdi kur-
lar şişkin. Dışarıdan giren döviz 
miktarı düşecek gibi olsa dolar 
fiyatı hemen artıyor. Peki dolar 
fiyatı bırakalım artsın dersek ne 
olur? Orada da karşımıza reel 
sektörün döviz açık pozisyonu 
geliyor: 2006 yılı sonunda 29 
milyar dolar olan döviz açık 
pozisyonu 2014 yılı sonunda 
180 milyar dolara ulaştı. Şimdi 
TL yüzde 10 devalüe olsa reel 
sektör bilançolarına 18 milyar 
dolar kambiyo zararı yazıyor. 
Reel sektör dediğin bizim üretim 
sektörümüz. O durunca veya 
iflasın eşiğine gelince hepimiz 
dururuz.  Tayyip Erdoğan ül-
keyi bu açmaza soktu. Şimdi 
bağırıp çağırması hiçbir anlam 
ifade etmiyor.

‘ALİ AĞAOĞLU 
CUMHURBAŞKANININ EN 
YAKINIDIR’

Bir inşaatçı var biliyorsunuz 
meşhur, Ali Ağaoğlu. Neden 
bütün televizyonlara çıkıp du-
ruyor, neden bütün gazetelere 
sayfa sayfa ilanlar verip mi-
lyonlar harcıyor? Çünkü, 
işler kötü gidiyor ve kendi-
sine de talimat veriliyor. Bili-
yorsunuz Cumhurbaşkanının 
çok yakınıdır. Hatırlarsanız 
17 Aralık yolsuzluk operasyo-
nunda birçok inşaatçı içinden 
o gözaltına alınmıştı. Neden? 
Yakınlıktan.

Gelişmiş ülkelerde uygula-
ma nedir? Orada da siyasetçi 

böyle çıkışlar yapar mı?
Bu tartışmalar uluorta 

yapılmaz. Hiç bir gelişmiş güçlü 
ülkede Cumhurbaşkanı çıkıp 
merkez bankası başkanına faiz 
indir demez. Neden? Çünkü 
bu başlı başına güven kıran bir 
durumdur. Siz böyle ulu orta 
bağırınca herkes hemen ekono-
mide bir sıkıntı olduğunu anlar, 
algısı böyle oluşur ve derhal 
harcamalarını ve yatırımlarını 
durdurur.

Gidişattan bir çıkış yolu 
yok mu? Mevcut tabloyu or-
taya koydunuz. Peki, çözüm 
yolu nedir?

Elbette yaklaşan krizi vur-
gulamak, sebeplerini tarafsız 
bir biçimde ortaya koy-
mak durumundayız. Ama 
bu krizin çözümü olduğunu, 
buradan Türkiye’nin tekrar 
toparlanabileceğini de 
vurgulayalım. “Tünelin Sonu 
Kriz” kitabımda “yeniden 
kalkınma zamanı” derken bunu 
anlatmak istedim. Biz Cumhuri-
yetimizin ilk döneminde büyük 
bir kalkınma hamlesi yaptık. 
Aynı anda hem altyapısını 
geliştiren hem fabrikalar kura-
bilen bir planı, bir programı 
hayata geçirdik. Eğitimde çok 
büyük devrimleri başardık. 
Şimdi tekrar aynısını yapacağız.

Daha önce söylediğim gibi 
ülkemizi bunlara bırakacak, 
gidecek değiliz. Herkes kendi 
şahsi beklentisini bir kenara 
bırakmaya başladı. Sesler 
artık daha yüksek çıkıyor. Bor-
cunu ödeyemeyen küçük es-
naf kendi çapında bağırıyor, 
Ali Koç kendi çapında biz kendi 
çapımızda. Bu topraklar Atatürk 
aydınlanmasını, devrimler-
ini gördü. Bu karanlığa teslim 
olmayacak. Ayrıca şunu da 
belirteyim: ülkemizin yeter-
ince kaynağı da, gücü de var. 
Buradan çıkıp tekrar Mustafa 
Kemal rotasına oturacağız. 
Bu konuda çok kararlıyız. 
Çıkış böyle bir çöküşle 
başlayacakmış. Varsın olsun.

11
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Kurdan Kaybeden İhracatçı 
‘Gramaj’ Ayarı Yapıyor

Türk ihracatçıları Avrupalı 
şirketler ile rekabette avan-
taj kaybediyor ve pazar 

kaptırıyor. Dolar/euro parite-
sinin tarihi en düşük seviyelerde 
seyretmesinin ardından dolar 
ile ihracat yapan Türk şirketleri 
avantaj kaybederken, Avrupalı 
ihracatçılar ise düşük euronun 
keyfini sürüyor. Örneğin iflas 
noktasına gelen İtalyan sera-
mik sektörü, ABD’ye ihra-
cattaki artışla yeniden 
ayağa kalkıyor. Dün-
ya gazetesinin ha-
berine göre, Türk 
ihracatçılar ise 
kur artışlarının 
gerektirdiği den-
gelere uyum 
sağlamak için 
farklı stratejiler 
uyguluyor. Türk 
gıdacılar sırf bu 
nedenle Afrika ve 
Ortadoğu’da yeni 
yollara başvuruyor. 
Kimi sektör gramajları 
değiştirirken kimisi müşteri 
ilişkilerine ağırlık veriyor. 
Bir başka alternatif yöntem 
ise euro ile ihracata geçmek. 
Zira dolar ile ihracat yapan 
Türk şirketleri hacimsel olarak 
daha fazla gelir elde etse de 
euro ile ticaret yapan rakip 
ülke şirketleri karşısında fiyat 
avantajını yitirdiği için pazar 
kaybı yaşıyor. 

İstanbul Hububat, Bakliyat, 

Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 
İhracatçıları Birliği Başkanı 
Zekeriya Mete, birçok faktör 
ile birlikte kendi sektörlerinde 
görülen yüzde 15’lik düşüşün 
nedenleri arasında söz konu-
su gelişmenin etkisi olduğunu 
söyledi. Özellikle ihracatlarının 

%60’ını yaptıkları Ortadoğu ve 
Afrika ülkelerinde bu anlamda 
dez avantajlı hale geldiklerini 
belirten Mete, “Çeşitli çözümler 
geliştiriyoruz. Bunlar arasında 
gramaj ve buna bağlı olarak 
fiyat ayarlamaları geliyor. Bu 
tür çalışmalar ile pazarımızı 

korumaya çalışıyoruz” değer-
lendirmesinde bulundu. 

MADENDE YÜZDE 5 
DÜŞÜŞE YOL AÇTI

İstanbul Maden İhracatçı 
Birlikleri Başkanı (İMİB) Ali 
Kahyaoğlu da, ihracatın büyük 
bir kısmının dolar üzerin-
den yapıldığını ve artan dolar 

nedeni ile de üreticilerin şu 
aralar çok mutlu olduğunu 

söyledi. Kahyaoğlu, “Bu 
mutluluk ne kadar sü-
rer ona bakmak lazım. 
Dolar yükseliyor. 
Yakın zamanda her 
şeye zam gelecek. 
Bizim maliyetler de 
artacak” dedi. An-
cak hacimsel artışın 
yanı sıra bir yandan 

da dolar ile ithalat ya-
pan ülkeler için euro-

nun daha avantajlı hale 
gelmesi nedeni ile pazar 

kayıpları yaşadıklarını an-
latan Kayhaoğlu, şöyle de-

vam etti: “Euro düştüğü için 
İtalya, İspanya, Yunanistan gibi 
ülkeler mal satmaya başladılar. 
Bir yandan kazanıyoruz dolar 
yükseldiği için ama bir yandan 
da pazar kaybediyoruz. Ben 
pazar kaybetmek istemem. 
ABD’de, Çin’de pazar kaybımız 
var. Şubatta %10 düşüş var 
sektörümüzde bunun %5’inin 
sebebi bu.” 

1 Haziran’dan itibaren sigorta şirketleri yerli malı eşdeğer parça kul-
lanabilecek. Yedek parça standartlarını TSE belirleyecek. Sigortalı 
ise onarım sırasında eşdeğer parçalara itiraz edemeyecek. 
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KİMYACILAR FİYAT 
DÜŞÜRÜYOR

Bir diğer sektör olan kim-
yevi maddeler sektöründe de 
aynı sıkıntı yaşanıyor. İstanbul 
Kimyevi Maddeler ve Mamul-
leri İhracatçıları Birliği (İKMİB) 
Yönetim Kurulu Başkanı Mu-
rat Akyüz, Doğu AB ülkeleri 
arasında Almanya’nın eşdeğeri 
olabilecek ülkelerin eurodaki fi-
yat avantajı nedeniyle ön plana 
çıktığını anlattı. Bu süreçte Türk 
üreticilerin ürün fiyatlarını daha 
cazip hale getirmek zorunda 
kaldığını söyleyen Akyüz, “Bu 
ülkelerin kurun yanı sıra lojis-
tik gibi önemli avantajları var. 
Hangi alanlarda zayıf kalıyorsak 
o alanlarda çalışma yapmamız 
lazım” dedi. 

TEKSTİLCİLER 
UZAKDOĞU’NUN PAZARINI 
ÇALACAK

İstanbul Tekstil ve Hazır gi-
yim İhracatçıları Birliği (İHKİB) 
Başkanı Hikmet Tanrıverdi, 
“İşler stabil hale geldikten sonra 
çok etkilenmeyiz. Önümüzdeki 
dönemde Uzakdoğu’ya karşı 
avantaj elde ederiz ama belki 
2-3 ay geçmesi lazım. Euro 
ile satmaya devam edeceğiz 

ki avantaj elde edelim. AB kur 
farkından dolayı sıkıntı içinde 
Uzakdoğu’dan aldığı mallarda. 
Şu an bir kargaşa var bunda fi-
yat tutturmak zor oluyor. Nisan 
gibi bizim fiyatlar da oturmuş 
olur ve AB de bizden daha çok 
mal alır diye düşünüyoruz” diye 
konuştu.

İHRACATIN YÜZDE 47’Sİ 
DOLAR İLE YAPILIYOR

Geçtiğimiz yıl 157 milyar 
dolarlık ihracat gerçekleştirdi 
ve bunun 74 milyar dolarlık 
kısmı dolar, 69 milyar dolarlık 
kısmı ise euro ile yapıldı. 
İhracat içinde doların payı ar-
tan ihracat pazarı sayesinde 
daha hızlı artış gösteriyor. 
2012’de toplam ihracatın 70 
milyar doları, 2013’te 72 mil-
yar doları, 2014’te ise 74 mil-
yar dolar ile gerçekleştirildi. 
Euro ise aynı sürede 72 mil-
yar dolardan 2013’te 69 milyar 
dolara gerilerken, 2014’te de 
yine 69 milyar dolar seviyeler-
inde kaldı. Bu sürede ihracat-
taki payını en fazla artıran para 
birimi TL oldu. 2009’da 2 mil-
yar dolar seviyesinde olan TL 
ile ihracat geride bıraktığımız 
yıl 7 milyar dolar seviyesine 
yaklaştı.

Türk ihracatçıları 
Avrupalı şirketler ile 

rekabette avantaj 
kaybediyor ve pa-

zar kaptırıyor. Dolar/
euro paritesinin tari-
hi en düşük seviye-
lerde seyretmesinin 
ardından dolar ile 

ihracat yapan Türk 
şirketleri avantaj 

kaybederken, Avru-
palı ihracatçılar ise 
düşük euronun key-

fini sürüyor. 
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Dövizden Kazananlar ve 
Kaybedenler

Türkiye’ye yatırım yapan 
Amerikalı ile Avrupalının 
durumu

Son bir yılda USD/TL, Euro/
TL ve sepet kurdaki durumu ve 
değişimi tablo 1’de gösteriyo-
rum.

6 Mart 2014’de Türkiye’ye 
bir Amerikalının 100 Dolar ve bir 
Avrupalının 100 Euro getirdiğini 
ve bunları o günkü kurla 
bozdurduğunu düşünelim. Eline 
220 TL geçen Amerikalı ve eline 
303 TL geçen Avrupalının bu pa-
rayla yüzde 10 faizli bir yıl vadeli 
tahvil aldığını varsayalım. 6 Mart 
2015’de vadesi geldiğinde tahvil-
leri izleriyle birlikte tahsil ettikler-
inde ellerine geçen parayı get-
irdikleri dövizlere çevirdiklerinde 
Amerikalının eline 242 TL geçecek 
ve bunu Dolara çevirdiğinde 
(242/2,64=) 92 Dolar alacaktır. 
Amerikalı 100 Dolar getirmiş, faiz 
aldığı halde 8 Dolar zarar etmiştir. 
Avrupalının eline 333 TL geçecek 

bunu Euroya çevirince (333/2,86=) 
116 Euro alacaktır. Yani Avrupalı 
Euro bazında yüzde 16 faiz ve kur 
kazancı elde etmiştir.     

TÜRK İHRACATININ DURUMU

Bu yılın ve geçen yılın ilk iki 
ayında ihracat miktarlarını (USD 
değeri cinsinden) ve Euro/TL kur 
ortalamasını tablo 2’de sunuyo-
rum.

Türkiye’nin ihracatında ilk iki 
ayda ortaya çıkan gerilemenin 
temel nedenlerinden birisi, TL’nin 
Euro’ya karşı değer kazanmasıdır.

Türk ihracatçısının gelir ağırlığı 
Euro ile olduğuna göre basit bir 
örnek vererek durumu açıklayalım 
(her örnek gibi bunun da genel 

durumu temsil eden bir örnek 
olduğunu, bütün ihracatçıların 
aynı durumda olmadığını dikkati-
nize sunmak isterim.) Diyelim ki 
ihracatçı A’nın ihracat tutarı hiç 
değişmiyor ve aylık olarak 100 
Euro ihracat yapıyor. İhracatçı 
A’nın 2014 Mart ve 2015 Mart 
ayındaki karşılaştırmalı durumunu 
o dönemde geçerli olan kurları kul-
lanarak şöyle gösterebiliriz.

Şubat 2014’de 100 Euro 
ihracatın karşılığı (100 x 3,03 =) 
303 TL

Şubat 2015’de 100 Euro 
ihracatın karşılığı (100 x 2,86 =) 
286 TL

Aynı malı aynı Euro değeriyle 
ihraç eden ihracatçı bir yıl önces-
ine göre 17 TL daha düşük gelir 
elde etmiş oluyor. 

2015’İN İLK 2 AYINDA ARABA 
SATIŞLARININ DURUMU

Bu yılın ve geçen yılın ilk iki 

ayında Euro/TL kur ortalaması 
aynı dönemler itibariyle otomobil 
ve hafif ticari araç satış sayılarını 
tablo 3’de gösteriyorum.

Otomobil ve hafif ticari araç 
satışlarında geçen yılın ilk iki 
ayına göre bu yılın aynı döne-
minde yüzde 33’e yakın artış 
olmuş görünüyor. Bu artışın ned-
enlerinden birisi de Euronun TL’ye 
karşı yüzde 9’u aşan değer kaybı.  
Euro ile ithal edilen arabalar TL’nin 
Euroya göre değer kazanmış 
olması nedeniyle geçen yıla göre 
ucuzlamış bu da araba talebini ve 
satışlarını artırmış bulunuyor.

2014 yılının ilk ayında 20.000 
Euroya ithal edilen bir yabancı 
araba Türkiye’de vergiler vb ön-
cesinde 60.600 TL ediyordu. Aynı 
araba 2015’in ilk aylarında ithal 
edildiğinde 55.000 TL ediyor. Bu 
durumda arabanın fiyatı geçen 
yıla göre 5.600 TL ucuzlamış oluy-
or. Araba satışlarında ilk iki aydaki 
patlamanın en önemli nedeni bu-
dur.

DOLAR CİNSİNDEN BORCU 
OLANIN DURUMU

Dolar, TL’ye karşı bu dönem 
içinde değer kazandığı için dış bor-
cu olanların çoğu ciddi kayıplarla 
karşılaştılar. Bunu da bir örnekle 
açıklayalım.

Diyelim ki A firmasının dış 
borç tutarı 100 USD ve bu miktar 
sabit kalıyor. A firmasının 2014 
Şubat ve 2015 Şubat ayındaki 
karşılaştırmalı durumunu o 
dönemde geçerli olan kurları kul-
lanarak şöyle gösterebiliriz (Mart 
2014 USD/TL kuru için yazının 
ilk tablosundaki 2,20 kurunu, 
Mart 2015 USD/TK kuru için de 
haftanın kapanış kuru olan 2,62 

Mahfi Eğilmez
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kurunu kullandım.)
Mart 2014’de 100 USD dış bor-

cun karşılığı (100 x 2,20 =) 220 TL
Mart 2015’de 100 USD dış bor-

cun karşılığı (100 x 2,62 =) 264 TL
Aynı miktarda Dolar borcuna 

sahip kişinin bir yıl öncesine göre 
borcu 42 TL artmış oluyor.

KAZANANLAR/KAYBEDENLER

USD birikimi olanlar, USD ile 
ihracat yapanlar, USD alacağı 
olanlar, Euro borcu olanlar, Euro 
ile ithalat yapanlar, Türkiye’ye 
Euro ile borç verenler bu döne-

min kazananları oldu. TL ve 
Euro birikimi olanlar, USD borcu 
olanlar, USD ile ithalat yapanlar, 
Türkiye’ye USD ile borç verenler, 
Euro cinsinden alacağı olanlar, 
Euro ile ihracat yapanlar, Euro ile 
çalışan turizmciler ise bu dönemin 
kaybedenleri oldu.
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Siyaset Bıyıklı 
Dolar İş Birliği

Onlarca, hatta yüzlerce 
danışman kullanan 
bir siyasinin Merkez 

Bankası politikası üze rinden 
faiz tartışması yapması, daha 
doğrusu inadını sürdürmesi, 
hele de seçime gidilirken bu işi 
yapması üzerinde durulması 
gereken ciddi bir meseledir. 
Zira, böyle bir inat salt Merkez 
Bankası’nı değil, bizzat siya-
setçinin de itibarını zedeler ve 
ekonomide yaratacağı şoklarla 
seçime giden bir ekonomide 
cid di sorunlara yol açabilir. 

Her ne pahasına olursa 
olsun iktidarda kalmayı he-
defleyen bir siyasi ise böyle 
bir hatayı kesinlikle yapmaz. 
O zaman, seçime giden bir 
dönemde faiz tartışmasını siya-
set ve/veya siyasetçi açısından 
çıkarcı bir gözle ele almak 
zorundayız. Diğer bir ifade 
ile, acaba faiz tartışmasını or-
taya atan ve sonuna kadar 

sürdüren siyasinin bu işte 
nasıl bir çıkarı söz konusudur, 
diye düşünmek zorundayız. 
Cumhurbaşkanının Merkez 
Bankası üzerindeki baskısının 
salt bir hırsla ya da vazgeçile-
meyen bir “dediğim dedik” 
mantığı ile açıklanamayacağı 
çok net olarak gözüküyor. 
Oniki yıl yüksek faizle işleri 
götüren bir zihniyetin seçim-
lere giderken, birçok riski göze 
alarak, Merkez Bankası üze-
rinde faiz konusunda baskı 
oluşturmasının mutlaka bir 
açıklaması olması gerekir diye 
düşünüyorum.

Bu konuda ilk akla ge-
len açıklama, seçime giderken 
yaşanan ekonomik sorunlardan 
Merkez Bankasını “günah keçi-
si” olarak göstererek paçayı 
kurtarma çabası olabilir. 
İktidardan düşmemek için her 
çareye baş vuran bir siyasi-
nin Merkez Bankası üzerinde 
her türlü oyun oynayabileceği 
düşünülebilir, ama iki ne-
denden dolayı bu açıklama 
fazla güçlü görülemez. Birin-
cisi, böylesi sürtüşmeler ekono-
mide sarsıntılar yarattıkça 
ve buna bağlı olarak ku-
run yükselmesi sonucunda 
yaşanan kur yükselişleri dövi-
zle borçlu seçmenlerin duru-
munu kötüleştireceği gibi, ül-
keden döviz kaçışına da yol 
açabileceğinden iktidar par-
tisinin seçimlerdeki şansını 
zayıflatabilir. Aynı şekilde, kur 
yükselişi kur endeksli borç-
lulara ve açık pozisyonu 
olan finans kuruluşlarına da 
önemli yük yıkar. Üstelik kur 
yükselişi baskılı enflasyonu 
da yukarı çekerek, seçim-

lerde kullanılabilecek kozları 
zayıflatabilir. 

Bir zamanlar Türkiye’nin dış 
borcu konusunda araştırma 
yapmış olan Ortadoğu 
Teknik Üniversitesi’nden bir 
meslektaşımız özel kesim 
borçlarının önemli bölümünün 
ihracat yapan firmalara ait 
olduğunu, bu nedenle artan dış 
borca rağmen, korkulacak bir 
durumun söz konusu olmadığını 
ortaya koymuştu. İhracat ya-
pan firmaların borçlarının ithal 
girdilerle ilgili olduğu varsayımı 
altında, ihracatla sağlanan 
döviz kazançlarının niçin ger-
çek boyutu ile beyan edilip ül-
keye getirilmediği incelenmeye 
muhtaç çok önemli bir konudur. 
Kazanılan dövizin yurt dışında 
tutulması düşük döviz kuruna 
olduğu kadar, vergi sebebine 
de bağlı olabilir.

Peki, acaba öncelikle fa-
izlerin düşürülmesi mi istenmek-
tedir, yoksa asıl amaç dövizin 
yükseltilmesidir? Acaba, her 
iki sonucun da gerçekleşeceği 
durumda öncelik hangisinde-
dir? Özel kesim Keynesciliğinin 
hakim olduğu borçlu ekonomi-
lerde faiz düşüşü TL 
borçlularına avantaj sağlıyor 
olabilir. Gök kubbeyi tırmalan 
tabutluklardan taksitle daire 
almış TL borçluları bu şekilde 
biraz rahatlamış, buna koşut 
olarak da hemşeri müteah-
hitler de stoklarını eritmiş ola-
bilirler. Kurun yükselmesi ise, 
döviz endeksli borç lular aley-
hine, servetini döviz olarak tu-
tan birikim sahiplerine avantaj 
sağlar. Net sonuç, artı ve eksi 
yöndeki durumların bileşkesi 
olarak ortaya çıkar. Bunun için 

Prof. Dr. İzzettin Önder
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bayağı bir veri sahibi olarak 
detaylı bir hesap yapmak ger-
ekir. Böylesi hesaplamaları 
yapmadan, siyasinin ısrarına 
bakarak hangisinin siyasi op-
portüniteye daha uygun olduğu 
hakkında bir fikir sahibi olabiliriz. 
Öyle anlaşılıyor ki, faizin inmesi 
ve kurun yükselmesi sonucun-
da avantajlı olacak kesimlerin 
ağırlığı, zararlı çıkacak kesim-
lere üstündür. Kısacası, yerli 
para ile borçlananlar ve döviz 
sahipleri yeni siyasetin be-
lirlenmesinde başat olmaktadır.
Varsayalım ki, TL borçluları 
genel halktır. Tasarrufunu döviz 
olarak tutanlar kimlerdir; başka 
bir deyişle, Bıyıklı Döviz sahip-
leri kimlerdir? Tabii iş bu kadar 
basit değil. Kurun yükselmesi ile 
döviz endeksli borçluların du-
rumu yanında kur yükselişinin 
fiyatlar üzerindeki etkisi ile dar 
ve orta gelirli vatandaşların du-
rumu da, böyle bir yazı boyu-
tunu aşacak derin bir inceleme 
konusudur.

Bıyıklı döviz kaynaklarının 
sahipleri acaba kimlerdir? Bunu 
bilebilmek için “WIKILEAKS” 
benzeri bir istihbarat kaynağına 
sahip olmak ya da, hukuk ilke 
ve kurumlarının siyasi baskı 
altında olmayıp düzgün çalıştığı 
sistemlerle bu kaynağın mevcut 
bil gilerini ele geçirmek ge-

rekir. Gerçi, teşekkürlerimizle 
söylememiz gerekir ki, Wikile-
aks geçmişte bazı bilgiler 
sızdırmıştı, ama Wikileaks’ ın 
tüm inandırıcılığına rağmen, her 
nedense kimse bunlara sahip 
çıkmadığı gibi, muhalefet par-
tileri de bu konu üzerinde fazla 
durma gereği görmedi. Resmi 
bilgi ya da resmi ağızlardan 
verilen bilgilere güvenmek(!) 
zorunda olduğumuzdan, bu 
konuda daha da ileri gidemeyiz. 
Ancak, burada hukuk felsefesi 
açısından bir noktayı belirtme-
den geçmemeliyiz. Hukukta 
genel ilke suç isnadında bulunan 
tarafın iddiasını ispat etmesi ge-
rekir. Fakat, eğer suçlanan kişi 
her türlü araştırma, inceleme ve 
ispat kaynaklarına ulaşabilecek 
siyasi ya da yönetsel veya sair 
alanlarda güce sahip ise, bu du-
rumda iddianın aksini ispat güçlü 
üzerindedir. Suçlanan güçlü kişi 
iddianın aksini usulü yollardan 
kanıtlayamaz ise o suç onun 
üze rine yapışır!

Şöyle ya da böyle, eğer si-
yasi cephede yaşanan faiz 
çatışmasını Bıyıklı Döviz Lo-
bisi tetikledi ise buradan iki so-
nuca gidebiliriz. Birincisi, Bıyıklı 
Döviz sahipleri ile siyasi iktidarın 
işbirliğinin ya da aynılığının 
boyutları net olarak görülme-
lidir. İhracat kazancını ülkeye 

getirmeyip, vergi avantajı ve kur 
değerlenmesini bekleyenlerden 
hesap sormayan bir siyasi er-
kin ne denli halkına hizmet ettiği 
düşünülmeye değer bir konudur. 
Böyle bir işbirliği ya da bütünlük-
te oynanan oyunların halka nasıl 
yansıtıldığının ve az sayıda 
bıyıklı kodamana nasıl dar ve 
orta gelirli halk kesiminin feda 
edildiğinin irdel enmesi ve halka 
bu konuda aydınlatıcı bilgi ver-
ilerek AKP politikalarının toplu-
mu sefilleştirici sonuçlarının ser-
gilenmesi gereklidir. Eğer, Bıyıklı 
Dövizler dışarıda oluşturulmuş 
kaynaklardan gelecek ise, bu 
yolla kazanılması düşünülen 
döviz girdisi ile cari açığın 
finansmanının, hatta zor olmakla 
beraber, kapatılmasının ne an-
lama geldiğinin, bu sonucun ne 
tür maliyetlerle sağlandığının da 
yine halka anlatılması gereklidir. 
Eğer zamanında ülkeye trans-
fer edilmemiş döviz kazançları 
ülkenin aşırı borçlanmasına yol 
açmış idi ise, böylece oluşan 
borcun halkın hangi kesimi üze-
rine ne kadar yük yıktığı da yine 
tahmini olarak hesaplanıp, halka 
bilgi olarak sunulması gerekir. 
Hangi durumda olursa olsun, 
AKP iktidarının kişisel ve top-
lumsal ekonomi yönetiminin 
karnesinde, her anlamda, “hal ve 
gidiş” notu sıfırdır. (açıkgazete)
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Dış Borç 3 Ayda 158.7 
Milyar Lira Yükseldi

Dolarda son üç aydır 
yaşanan yüksek artış 
bir yandan Türkiye’nin 

dış borç stokunda, bir yan-
dan da reel sektörün yurtiçi 
ve yurtdışından sağladığı 
döviz borçlarının Türk 
Lirası karşılığında yüzde 
18 dolayında artışa neden 
oldu. Türkiye’nin kamu ve 
özel sektör olarak toplam dış 
borçlarının TL karşılığı son üç 
ayda 158.7 milyar lira, finansal 
kesim dışındaki firmaların 
toplam döviz borçlarının TL 
karşılığı da 112.5 milyar lira 
artış kaydetti.

Hazine Müsteşarlığı’nın 
verilerine göre, 2014’ün 
üçüncü çeyreği itibarıyla 
Türkiye’nin brüt dış borcu 
396.8 milyar dolar sevi-
yesinde. Borcun 118.6 
milyar doları merkezi 
yönetim, mahalli idareler, 
fonlar, kamu bankaları ve 
KİT’ler olmak üzere ka-
muya, 2.9 milyar doları 
Merkez Bankası’na, 
275.2 milyar doları da 
özel sektöre ait.

12 YILDA “FAİZ 
LOBİSİ”NE 598.1 
MİLYAR TL 
AKTARDILAR

CHP İstanbul Mil-
letvekili Umut Oran, 

12 yılda dış borca ödenen 
paranın 600 milyar lirayı 
bulduğunu belirtti ve şöyle 
açıkladı:

“Geçen yılki bütçe 
harcamalarının yaklaşık 50 
milyar lirasını faiz ödeme-
leri oluşturdu. 2014 yılında 
ödenen tutarla birlikte son 
12 yılda kamunun iç ve dış 
borçları için kreditörlere 
ödenen toplam faiz 600 milyar 
(eski parayla 600 katril yon) 
liraya yaklaştı. 2003-2014 
döneminde ödenen toplam 
faiz, önceki 12 yıldakinin 5 
katına yaklaştı. Erdoğan’ın 
Başbakanlığı döneminde 
dilinden düşürmediği faiz 
lobisine aktarılan kaynak, 

özellikle 2005’ten bu yana 
azalmak bir yana arttı. Mali-
ye Bakanlığı’nın yayımladığı 
merkezi yönetim bütçe 
gerçekleşmelerine göre 2005 
yılında 45.7 milyar lira olan 
toplam faiz servisi, 2006’da 
46 milyar, 2007’de 48.8 mil-
yar, 2008’de 50.7 milyar lira 
oldu, 2009’da 53.2 milyar 
liraya kadar yükseldi. 2010’da 
48.3 milyar, 2011’de 42.2 mil-
yar ve 2013 yılında yaklaşık 
50 milyar lira olan faiz öde-
meleri, 2014 yılında da 49.9 
milyar lira olarak gerçekleşti. 
Buna göre 12 yılda iç ve dış 
borç faizine ödenen para 
598.1 milyar liraya ulaştı.”

Dolarda son üç aydır yaşanan yüksek artış reel sektörün yurtiçi ve 
yurtdışından sağladığı döviz borçlarının Türk Lirası karşılığında yüz-
de 18 dolayında artışa neden oldu.
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Reel Kesimin Kur Zararı 
Frenlenmeli

Amerikan Dolarının Türk 
Lirası karşısındaki artışı 
değerlendiren Ender 

Yorgancılar, belirsizlik nede-
niyle yabancı spekülatörlerin 
Türkiye’den çıkış yaptığının 
anlaşıldığını ifade etti. Son gün-
lerde doların dinmeyen ateşinin 
çok riskli bir noktaya ilerlediğini 
belirten Yorgancılar, bu riskin, 
kırılganlıkları olan Türk ekono-
misinde tüm dengeleri etkileyici 
boyutta olduğuna dikkat çekti.

Ender Yorgancılar, geçtiğimiz 
yıl Aralık ayı sonunda 2.32 TL 
olan dolar kurunun 5 Mart iti-
bariyle 2.60’ı görerek yüzde 
12 oranında çok ciddi bir 
artış gerçekleştirdiğini 
kaydederken, şu görüşleri 
dile getirdi:

“Ege Bölgesi Sa-
nayi Odası Başkanı 
olarak; özellikle son 
birkaç yıllardır, kurlardan 
kaynaklı özel sektörün 
borçlarına dikkat çekm-
eye çalışmış, bu durumunun 
sürdürülemez olduğunun altını 
çizmiştim. Bugün yüzde 12’lik 
artışın reel kesime yansıması, 
2014 sonundaki 183 milyar dolarlık 
açık pozisyonuna 51.3 milyar TL 
daha fazla borç anlamına gelmek-
tedir. 

5 Aralık-5 Mart itibariyle 
değerlendirdiğimizde, reel kes-
im 70 milyar TL borç yükü ile 
karşı karşıyadır. Artan dolar ku-
runun borcu artırmasının dışında; 
Şirketlerin bilançolarına kur farkı 
zararı yazmasına ve vergi gelirle-
rinde azalmaya sebep verecektir. 
Bir diğer önemli nokta, şirketlerin 

bu öngörülemeyen borç yükünün 
ister istemez fiyatlara yansıyacak 
olması ve talep kısılmasına kadar 
gidilecek olmasıdır. Bu kadar hızlı 
artışlar, birçok açıdan dengelerin 
bozulması anlamına gelmektedir 
ki, bu durum iyi analiz edilmelidir.”

Küresel rekabet ortamında 
rakip lerle eşit şartları talep ederken 
her geçen gün maliyetleri artıran, 
talebi kısan etkenlerle reel kesim 
olarak baş etmekte zorlandıklarını 

bildiren Yorgancılar, “Döviz 
kredinin vadesi veya faiz öde-
mesi gelen sanayicilerin zararını 
kim üstlenecek? Olası artçı 
sarsıntıları nasıl göğüsleyeceğiz? 
Petrol fiyatlarındaki azalışı, kur-
lardaki artış nedeniyle ne yazık 
ki avantaja dahi çeviremiyoruz. 
Üreterek büyüme ve kalkınma he-
defi olan ülkemizde, üretime vu-
rulan her darbe geleceğimize de 
vurulmaktadır” dedi.

YİNE 7 YIL, YİNE KRİZ Mİ?

ABD’de faiz artırımına 
yaklaşılması, Rusya ve 
Azerbaycan’da yaşanan kur 
artışları gibi küresel gelişmeler 
yanında içeride ekonomiye ilişkin 
beklentilerin bozulması, faiz 
tartışmaları yanında seçim at-
mosferine girilmesinin Türkiye’yi 
dünyadan negatif ayrıştırdığını 
söyleyen Ender Yorgancılar, reel 
sektör ve buna bağlı olarak Türki-
ye ekonomisinin zor bir dönemece 
girdiğini vurguladı.

“Bizler yatırım, üretim, is-
tihdam, ihracat penceresin-
den, ekonominin kırılganlığının 
azaltılması perspektifinden gün-
deme gelmesini istiyoruz” diyen 
Yorgancılar, fikir ayrılıklarının, 
Merkez Bankası tartışmalarının 
olduğu bir gündemin ekonomi-
ye verdiği zararın dikkatle 
değerlendirilmesi gerektiğini be-

lirtti. Yorgancılar, “1994, 2001 ve 
2008-9 yıllarında yaşadığımız 
gibi zorlu dönem yaşamak istemi-
yoruz. Ekonomisi yaklaşık her 
7 yılda bir krize giren bir ülkede 
ekonomi yönetimi ile iktidarı ve 
muhalefetiyle siyasetçiler çok dik-
katli davranmalı ve konuşmalıdır. 
Piyasaların ateşini artıracak değil, 
söndürecek adımların bir an ev-
vel atılması, söylemlerin bu yönde 
yapılması dünden daha önemli 
bir hale gelmiştir. Gerek reel 
sektörün endişeleri, gerekse de 
yabancı yatırımcıların tereddütleri 
giderilmelidir. Aksi halde, arzu 
etmediğimiz sonuçlarla yüz yüze 
gelebiliriz” diye konuştu.

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, 
dolardaki kontrolsüz artışın Aralık ayından bu yana reel kesimi 70 milyar 
liralık ilave bir yükün altına soktuğunu belirterek, sanayicilerin kur zararı-
nın frenlenmesi gerektiğini söyledi.
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Genel Seçimlere Doğru Milletvekili 
Adaylarına Çiftçi Sorunları

Gezici Araştırma Şirketi, 
çiftçilerin durumunu ve 
algısını belirlemek üzere 

1-6 Nisan 2014 tarihlerinde 
TÜİK örneklem verilerini dikkate 
alarak bir araştırma yapmış. 

Araştırma sonuçlarına göre 
çiftçiler geçinemediklerini 
söylüyor.

* Çiftçilerin yüzde 87.60’ı 
zorunlu harcamalardan sonra 
ellerinde para kalmadığını, 

* yüzde 72.40’ı ahırlardaki 
hayvan sayısının azaldığını,  

* yüzde 35.50’si çiftçiliği 
bırakarak göç ettiğini, 

* yüzde 38.1’i 
kooperatifçiliğe önem verilme-
sini, 

* yüzde 65.9’u ise “tarla 
tarımından çok hayvancılığa 
önem verilmesini ve devlet 
desteklerinin artırılmasını, 

* yüzde 19.3’ü mera 
alanlarının kalmadığını ve yüzde 
22.1’i toprağın eskisi gibi verimli 
olmadığını, 

* yüzde 30.2’si suyun 

kalmadığını, yüzde 38.6’sı 
iklimin değiştiğini ve yüzde 
70.8’i nehirlerinin kirlendiğini 
belirtiyorlardı.

TARIMSAL ÜRETİM NE 
ALEMDE?

Para kazanamayan çiftçile-
rin bir kesiminin tarımdan 
vazgeçtiği biliniyor. Toplam 
tarım alanı 1990’da 27 mi-
lyon 856 bin hektardan, 2014 
Ocak’ta 23 milyon 811 bin hek-
tara düşmüş durumda. Bunun 
sonucu olarak tarımsal üretim 
gerilemiş. Bir örnek.1990-2013 
döneminde baklagil üretimi 
yüzde 43 azalarak 2 milyon 13 
bin tondan 1 milyon 148 bin 
tona düşmüş. 

Özetle sonuçlar çiftçilerin 
durumlarının iyi olmadığını ve 
tarımın önemli sorunları olduğunu 
gösteriyor. Çözümlerle ilgili 
yasalar parlamenter demokra-
silerde meclisten çıkacağına 
göre, genel seçimlerde aday ol-
acaklar, aşağıda sıralanan çiftçi 
sorularının cevaplarını aramak 
ve bilmek durumundadır diye 
düşünüyorum. Bir tarım uzmanı 
ve küçük bir çiftçi olarak aldığım 
cevaplar benim de oyumu yön-
lendirecek.

ÇİFTÇİNİN SORUNLARI

* Tarımsal desteklemeler, 
Tarım Yasası’nın temel ölçütleri 
düzeyinde gerçekleştirilecek 
mi? Tarım Yasası’nın bu hükmü 
neden uygulanmıyor?

* Çiftçilerin borçlanması, 
neden özel bankalara yönlendi-
rildi? Ziraat Bankası ya da Tarım 
Kredi Kooperatifleri işlevlerini 
neden yitirdi?

* Tarımsal girdilerden 

alınan KDV ile Özel Tüketim 
Vergisi ne zaman düşülecek?

* Tarımsal amaçlı koope-
ratifleri güçlendirici yasalar ne 
zaman çıkarılacak? Üreticiler 
AB’de olduğu gibi neden sana-
yici olmuyorlar?

* Kırsal kesimde örgüt 
fazlalığı hatta örgüt kirliliği ne 
zaman sonlanacak? Kuru-
lan örgütlerin işlevleri neden 
karıştırıldı?

* Tarım topraklarının 
yabancı ya da yabancı denetimli 
bankalar tarafından alınmasını 
engelleyici yasalara gereksinme 
duyuyor musunuz? Bu konuda 
bir sınırlama getirilecek mi?

* Tarım toprakları ve 
meralarının korunması konu-
sunda neler yapılabilir?

* Türkiye lider durumda 
olduğu ürünlerde uluslararası 
borsaları neden kuramıyor? 
Fındık, üzüm, kayısı borsaları 
gibi.

* Kooperatifler, ürünlerini 
aracısız olarak pazarlayamaz-
lar mı? Yerel yönetimler bu 
konuda gerekli olanakları niçin 
sağlayamıyor?

* Çiftçilere tohum 
ve damızlık üreten dev-
let tarım işletmeleri neden 
satılıyor? Bunların korunarak 
geliştirilmeleri olası değil mi?

* Tohumculuk Yasası, 
Şeker Yasası, Tütün Yasası gibi 
üretici ve tüketicilerin aleyhine 
olan yasaları değiştirmek istiyor 
musunuz?

* Mazot, gübre, yem gibi 
girdi fiyatları Batı ülkelerine göre 
neden kat kat fazla? Girdi fiyatları 
artarken çiftçi eline geçen ürün 
fiyatları neden düşüyor?

Bakalım, adaylar bu sorulara 
nasıl cevap verecekler?  

Prof. Dr. Mustafa KAYMAKÇI
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Yerli Dizel Motorda İlk 
Adım Atıldı

Bakanlıktan yapılan yazılı 
açıklamada, motor 
mükemmeliyet merkezi 

için ilk adımın atıldığı belirtildi. 
Ağır ticari araçlarda, yol dışı 

iş makinalarında, traktörlerde, 
askeri araçlarda, jeneratör 
tarzı makinalarda ve deniz-
cilik uygulamalarında yoğun 
olarak kullanılan dizel motor-
lardan yılda ortalama 150 bin 
adet ithal edildiği kaydedi-
len açıklamada, Dünyadaki 
en büyük motor üreticilerinin 
başta döküm olmak üzere bir-
çok girdisinin yerli üreticilerce 
sağlandığının altı çizildi.  

Makina ve traktör üreti-
cilerini yurt dışına bağımlı 
olmaktan kurtaracak 
çalışmanın, Türkiye’nin bu 
alandaki rekabet gücünü 
daha da artıracağı ifade 
edilen açıklamada, şunlar 
kaydedildi: 

“Türkiye, yaklaşık 1,8 
milyon traktör parkı ve Çin 
ve Hindistan’ın ardından 
en büyük üçüncü büyü-
yen iş makinaları pazarı 
ile yerli üreticilere büyük 
fırsatlar sunuyor. Yılda 
60 bin adetlik traktör 
pazarının, eski traktörlerin 
yenilenmesi ile çok daha 
büyüyeceği öngörülüyor. 
Tank ve hızlı taşıyıcıların 
yanı sıra denizcilik 

uygulamalarında da yerli 
motorların kullanılacak olması 
savunma sanayisine de güç 
katacak.”  

Bakanlığın çalışmasında 
AB kurallarına göre emisyon 
değerleri düşük, çevreci motor 
üretimi hedefleniyor.

İLK TOPLANTI YAPILDI

Açıklamaya göre, Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Fikri Işık, yerli dizel mo-
tor üretiminde rol oynayabi-
lecek sanayi kuruluşları ile bir 
araya geldi.  Toplantıda ülke 
ihtiyaçları değerlendirilirken, 

sanayi kuruluşları arasındaki 
muhtemel işbirliği imkanlarının 
masaya yatırıldı. Bakanlığın 
ve TÜBİTAK’ın Ar-Ge 
destekleri ile işbirliğine or-
tam oluşturan ‘Kümelenme 
Destek Programı’ için prensip 
kararı alındı.  ‘Motor Mükem-
meliyet Merkezi’ oluşturulması 
için ön hazırlıkları yapa-
cak “Motor çalışma grubu’ 
oluşturulmasına karar verildi. 

Motor çalışma grubu 
Bakanlığın koordinesinde 
alanda deneyimli bir aka-
demisyenin başkanlığında 
özel sektör temsilcilerinden 
oluşacak.

Yıllık yaklaşık 3 milyar dolar dış ticaret açığına sebep olan dizel mo-
tor ihtiyacının yerli üretimle karşılanması yönünde çalışma başlatıldı. 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan, aksamları ile birlikte yıl-
lık yaklaşık 3 milyar dolar dış ticaret açığına sebep olan dizel motor 
ihtiyacının yerli üretimle karşılanması yönünde çalışma başlatıldığı 
bildirildi. 
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Gelinlik Sektörü Ekonomiye 
Katma Değer Sağlıyor

Ege Giyim Sanayicileri Derneği 
(EGSD) Yönetim Kurulu 
Başkanı Mukadder Özden, 

Ekonomi Muhabirleri Derneği 
(EMD) İzmir Şubesi üyeleriyle 
bir araya geldi. Toplantıya EMD 
İzmir Şubesi Yönetim Kurulu 
Başkanı Hicran Özdamar, 6. Ge-
linlik Tasarım Yarışması birincisi 
Taner Tabaklı, yarışma ikincisi 
Elif Özkan, yarışma üçüncüsü 
Neslihan Biri ve EMD üyeleri 
katıldı. 

If Wedding Gelin-
lik, Damatlık ve Abiye 
Fuarı’nın sektör için 
büyük bir fırsat olduğunu 
aktaran Başkan Özden,  
“Bu yıl fuarı dokuzuncu 
kez yaptık ve fuarın Tür-
kiye ekonomisi açısından 
son derece önemli olduğu 
bir kez daha ortaya çıktı. 
Dünya ve Türkiye’de imzaya 
dönüşen fuarın sektörün tüm ke-
simleri tarafından tercih edildiğine 
şahit olduk” dedi.

Dünyada yaşanan olumsuz 
ekonomik ve siyasal gelişmelere 
rağmen fuara 70 ülke ve tüm Türki-
ye genelinden katılımlar olduğunu 
belirten Özden, “Ziyaretçi sayımızı 
artırdığımız gibi müşteri pazarımız 
da gelişti. İç pazar alıcıları fuara 
ilgi gösterdi. Bu fuar aynı dönem-
de İstanbul’da düzenlenen iç giyim 
fuarını da vurdu.  Bu da İzmir’in 
etkisinin ve potansiyelinin görül-
mesi açısından önemli. Firmalar 

alımlarını yapmadan önce mutla-
ka fuarı ziyaret etti” diye konuştu.

2016 yılında Fuar İzmir’de 
iki ayrı fuar düzenleyecekleri 
müjdesini veren Özden, katılımcı 
ve ziyaretçi sayısının daha da 
artmasını beklediklerini ifade 

etti.  If Wedding’te 174 standın 
açılarak 20 bin 312 ziyaretçinin 
geldiğine dikkat çeken Özden söz-
lerini şöyle sürdürdü: “Geçtiğimiz 
yıl ulaşılan 300 milyon dolarlık 
ticaret hacminin bu yıl artacağını 
düşünüyoruz. Fuar takvimini takip 
edip Avustralya’dan dahi gelenler-
in olması sevindirici. Mısır, Libya 
gibi ülkelerde yaşanan sıkıntılara 
rağmen ilgi hemen hemen aynıydı. 
İran’dan ciddi bir ilgi var. Akdeniz 

çanağında İzmir şüphesiz ilk 
sıradaki yerini koruyor. İZFAŞ’taki 
yeni yapılanmayla birlikte strate-
jimizi değiştirdik. Önümüzdeki 
hafta yapacağımız danışma ku-
rulu toplantısı ile resmen harekete 
geçeceğiz. Saha çalışmalarını 
artırarak performansımızı üst se-
viyeye getireceğiz.” 

Fuarın sektöre disiplin getirerek 
inovasyon ve yeniliğe olan inancı 

pekiştirdiğini vurgulayan Özden, 
hazırgiyimde kilogramda 23-
24 dolar seviyesinde olan 
fiyat ortalamasının gelin-
likte kilogramda 100 dolara 
yükseldiğini ifade etti.  Ge-
linlik, damatlık ve abiye 
üretiminde hem Türkiye hem 
de dünyada tanınan İzmir’in 

iç giyim ve mayoya da yatırım 
yapmaya başladığını belirten 

Özden, “Biz de bu sektöre 
ağırlık vereceğiz. Sektörün tüm 
kesimlerinin fikri bu yönde. Ener-
jimizi doğru kullanıp bu alanda da 
fark yaratacağız” dedi.

Gelinlik Tasarım Yarışması 
birincisi Taner Tabaklı İzmir’in 
tasarım konusunda da bir 
merkeze dönüştüğünü belir-
terek, “Firmaların fark yaratabil-
mesi için kaliteli işçiliğin yanı sıra 
özgün tasarımlara da ihtiyaç var. 
“Çok satan iyi olur” mantığından 
uzaklaşarak tasarımcıların önünü 
açmalıyız. Tüm dünyanın gözünün 
İzmir’in üstünde olması büyük bir 
fırsat” diye konuştu.

Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) Yönetim Kurulu Başkanı Mu-
kadder Özden, gelinlik fuarı ve hazırgiyim sektörünü değerlendirdi. 
Özden, hazırgiyimde kilogram başına 24 dolar seviyesinde olan ge-
lirin gelinlikte 100 dolara yükseldiğini belirterek sektörün önemine 
dikkat çekti.
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İSO’dan Sanayi için Gerekli 18 Adım

Strateji Belgesi, İSO’nun 46 
meslek komitesindeki fir-
malar ile gerçekleştirilen 

yüz yüze mülakat, odak grup 
toplantıları, anket uygulamasının 
yanında, sanayi stratejisine etki 
edecek tüm rapor, makale, kitap 
gibi veri ve dökûmanların analiz 
edilmesi sonucu oluşturuldu.

“GELECEK VİZYONU 
SÖYLEMLERİNDE SANAYİ, 
DIŞLANIYOR”

İSO Yönetim Ku-
rulu Başkanı Erdal 
Bahçıvan, İstanbul Sa-
nayi Strateji Belgesi’ni 
düzenlenen bir basın 
toplantısıyla açıkladı. 
İstanbul’un gelecek viz-
yonu söylemlerinde sa-
nayinin dışlandığını be-
lirten Bahçıvan, “Oysa 
sanayi üretiminin merkezi-
ni oluşturan İstanbul, 
ülke ekonomisinin adeta 
şahdamarı. GSYİH’nin 
yüzde 24’ü, ihracatın 
yüzde 52’si, ithalatın 
yüzde 56’sı İstanbul’dan 
yapılıyor. Dört saatlik 
uçuş mesafesinde 1.5 
milyar kişilik pazarlara ulaşma 
imkanını sağlamaktadır. Bunun 
tersi yaklaşımlar, milli gelir içindeki 
payı yüzde 15’lere düşmüş sa-
nayimizin payını daha aşağılara 
çekecektir. Bu nedenle İstanbul’un 
sanayi şehri olarak kalması mut-
lak suretle sağlanmalı ve sanayi 
sektörünün yerleşik bir yapıya 
kavuşturulması için gerekli önlem-
ler alınmalıdır. Bunun yolu önce-

likli olarak OSB’lerden geçiyor” 
şeklinde konuştu.

İŞTE 18 STRATEJİ BAŞLIĞI:

İstanbul’u yüksek rekabetçi bir 
kent seviyesine ulaştırmak için 
yapılması gereken “18 strateji 
başlığı” şunlardan oluştu: 

* İstanbul Sanayi Sektöründe 
Yer Alan İnsan Kaynakları Sevi-
yesinin Geliştirilmesi 

* İstanbul Sanayi Sektörünün 
Sahip Olduğu Ar-Ge Kabiliyetinin 

Geliştirilmesi
* İstanbul Üniversiteleri ve 

Sanayi Arasındaki İşbirliğinin 
Geliştirilmesi

* İstanbul’da Sana-
yi Yerleşiminin, Türkiye ve 
İstanbul’un 2023 Hedefleri ile 
Uyum lu Hale Getirilmesi 

* İstanbul Sanayi Sektöründe 
İnovasyon Altyapısı ve Bilincinin 
Geliştirilmesi 

*İstanbul Sanayi Firmalarında 
Fikri Mülkiyetin Elde Edilmesi ve 
Korunmasının Sağlanması Bilin-
cinin Geliştirilmesi ve Hukuku Sis-
temin Oluşturulması

*İstanbul’da Yer Alan Sektörler 
Arasındaki İşbirliğinin Geliştirilmesi 

* En Uygun Lojistik Altyapısının 
Kurulması

*İstanbul Sanayi Firmalarının 
Markalaşma Kabiliyetlerinin 
Geliştirilmesi

*İstanbul’da Yer Alan Sa-
nayi Kümelenmelerinin 
Geliştirilmesi 

*Kamu Kurumlarının 
İstanbul Sanayi Hakkında 
Yeterince Bilgilendirilmesi 

*İstanbul Sana-
yinde Yer Alan STK’lar 
Arasında Yakın İşbirliğinin 
Sağlanması

*İstanbul Sanayi 
Sektörü Firmalarının 
Kurumsallaşma Düzeyinin 
Artırılması 

*İstanbul’da Sanayi 
Üretimi Yapan Firmaların 
Tasarım Kabiliyetlerinin 
Geliştirilmesi

*İstanbul Sanayi Sek-
törü Firmalarının Uy-

gun Finansmana Ulaşımının 
Kolaylaştırılması

*İstanbul Sanayinde Üretimde 
Yeni Teknolojilerin Kullanım Sevi-
yesinin Artırılması 

*Çevreye Duyarlı Üretim Yapma 
Bilincinin Bütün İstanbul Sanayinin 
Doğal Bir Özelliği Haline Gelmesi 

*İstanbul Sanayi Sektöründen 
Yükselen Başarılı Küresel 
Firmaların Artırılması

Sektör ihracatı, 2015’in ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine göre 
değer bazında yüzde 21,3 düşüşle 1,8 milyar dolar oldu. Çelik İh-
racatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Namık Ekinci, sektörün 
ihracatının 2015 yılının ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine göre 
değer bazında yüzde 21,3 düşüş ile 1 milyar 804 milyon dolar olarak 
gerçekleştiğini belirtti. 
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Borç Batağı Büyüyor!

Enflasyon ve işsizlikte de-
vam eden yüksek seyir, 
fertlerin borç ödeme-

lerine de yansıyor. Mevduat 
bankalarında tasfiye oluna-
cak tüketici kredileri miktarı 20 
Şubat haftasında 7 milyar 217 
milyon 358 bin liraya ulaştı. 
Buna göre tasfiye olunacak 
krediler mevduat bankaları için 
geçen yılın aynı dönemine göre 
yüzde 43.9, 2014 sonuna göre 
ise yüzde 8.54 arttı.

Mevduat bankalarında tas-
fiye olunacak taksitli ticari kre-
diler geçen yılın aynı dönemine 
göre yüzde 26.98 artarken, kre-
di kartlarında artış yüzde 10.39 
oldu. Merkez Bankası verile rine 
göre mevduat bankalarında 
tasfiye olunacak taksitli ticari 
krediler 5 milyar 217 milyon 94 
bin lira, tasfiye olunacak kredi 
kartları 5 milyar 646 milyon 661 
bin liraya ulaştı.

Cumhuriyet gazetesinin 
haberine göre, kalkınma ve 
yatırım bankalarındaki tas-
fiye olunacak tüketici kredileri 
geçen yılın aynı dönemine 
göre yüzde 117.51 artışla 60 
milyon 898 bin liraya, taksit-
li ticari krediler yüzde 459.3 
artışla 962 bin liraya çıktı. 
Katılım bankalarında da durum 
değişmedi. Tasfiye olunacak 
tüketici kredileri yüzde 56.98 
artışla 87 milyon 594 bin liraya, 
taksitli ticari krediler yüzde 
36.89 artışla 68 milyon 883 
bin liraya çıkarken, tasfiye olu-
nacak kredi kartları ise yüzde 
9.34 azalışla 148 milyon 785 

bin lira oldu.
Finansman şirketlerindeki 

tasfiye olunacak tüketici kre-
dileri yüzde 31.67 artışla 155 
milyon 484 bin liraya, taksitli 
ticari krediler ise yüzde 29.28 
artışla 321 milyon 106 bin liraya 
ulaştı. Buna göre tüketicinin 
ödeyemediği borç toplamda 
13 milyar 316 milyon 780 bin 
liraya ulaşırken, ticari krediler-
de 5 milyar 608 milyon 45 bin 
liralık borç ödenemedi. Özetle 

bankalar 18 milyar 924 milyon 
825 bin lirayı tahsil edemedi.

Bankacılık sektöründe 
Aralık 2014 itibariyle 32 adet 
mevduat, 13 adet kalkınma ve 
yatırım, 4 adet katılım bankası 
olmak üzere toplam 49 ban-
ka bulunuyor. Bu bankaların 
üçü kamu, 10 tanesi özel, 19 
tanesi de yabancı sermayeli. 
Bankaların kullandırdığı kredi 
kartı sayısı ise 57 milyon 7 bin 
adede ulaştı.

Bankalara son bir yılda toplam 18 milyar 924 milyon 825 bin liralık 
borç ödenemedi. Tüketicinin kullandığı kredi kartı sayısı ise 57 mil-
yon 7 bine ulaşırken, kredi kartı borçları 5.8 milyar lirayı buldu.
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Çelik İhracatı Yüzde 21 Düştü

Çelik İhracatçıları 
Birliği açıklamasına 
göre, Türkiye’nin çe-

lik ihracatı ocak ve şubat 
ayı toplamında geçen yılın 
aynı dönemine kıyasla 
değer bazında yüzde 21,3 
düşüş ile 1 milyar 804 mil-
yon dolar olurken, miktar 
bazında ise yüzde 12,8 
azalış ile 2,6 milyon ton 
olarak gerçekleşti. 
Çelik sektörünün di-
rekt ihracatına diğer 
birliklerin faali-
yet alanına giren 
demir çelik ürünleri 
de eklendiğinde 
Türkiye’nin 2015 
Ocak ve Şubat 
aylarındaki toplam 
çelik ihracatı miktar 
bazında 2,8 milyon 
ton, değer bazında 
ise 2 milyar 127 mil-
yon dolara ulaştı. 

Bu dönemde çe-
lik ihracatında, bölgeler 
bazında liderlik 1 milyon 115 
bin tonla Ortadoğu’nun olurk-
en, bölgeye yapılan ihracatta 
yüzde 7,1’lik artış yaşandı. 
Ortadoğu’yu 501 bin tonla 
Kuzey Amerika ülkeleri, 313 
bin tonla Avrupa Birliği, 223 
bin tonla Kuzey Afrika ül-
keleri ve 221 bin ton ile Orta 
ve Güney Amerika ülkeleri 
izledi. Bu dönemde en çok 

ihraç edilen ürünler; 1 milyon 
342 bin tonla inşaat çeliği, 
285 bin tonla boru, 255 bin 
tonla profil ve 174 bin tonla 
yassı sıcak olarak sıralandı. 

2015 yılı Şubat ayı 

ihracatı, geçen yılın aynı 
ayı ile kıyaslandığında mik-
tarda yüzde 10,05 düşüş ile 
1,4 mil yon ton, değerde ise 
yüzde 20,6 azalış ile 943 mi-
lyon dolar oldu.   

Ekinci, sektörün ihracatının 
2015 yılının ilk iki ayında 

geçen yılın aynı dönemine 
göre değer bazında yüzde 
21,3 düşüş ile 1 milyar 804 
milyon dolar olurken, mik-
tar bazında ise yüzde 12,8 
azalış ile 2,6 milyon ton 
olarak gerçekleştiğini belirtti. 

Türkiye’de  ve dün-
yada, siyasi ve ekono-

mik alandaki olumsuz 
koşulların Türkiye’nin 

yılın ilk iki ayındaki 
ihracatını yüzde 
13 düşürdüğünü 
ifade eden Ekinci,  
yaşanan bu genel 
ihracat azalışı 
tüm sektörlere 
olduğu gibi çelik 
sektörü ihracatına 
da olumsuz 
yansıdığını dile ge-
tirdi. 

Çelik sektörü 
ihracatında  bu yılın 

ilk iki ayında yaşanan 
düşüşe değinen Ek-

inci,  “Ancak biz mora-
limizi bozmadan yılın geri 

kalanında kayıplarımızı telafi 
etmek için çalışmalarımızı 
hızla sürdürüyoruz. Sonuç 
olarak yaşanan bu olumsuz 
tablonun önümüzdeki aylar-
da pozitif yönde gelişeceğine 
ve yolumuza artılarla devam 
edeceğimize inanıyoruz” 
ifadelerini kullandı. 

Sektör ihracatı, 2015’in ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine 
göre değer bazında yüzde 21,3 düşüşle 1,8 milyar dolar oldu. 
Çelik İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Namık Ekinci, 
sektörün ihracatının 2015 yılının ilk iki ayında geçen yılın aynı 
dönemine göre değer bazında yüzde 21,3 düşüş ile 1 milyar 804 
milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirtti. 
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SÖYLEŞI

Öncelikle raflardaki 
yerini tekrardan alan 
kitabınızdan kısaca 

bahseder misiniz?
Bu kitap çalışması 

1980’lerde başladı ve ilk 
baskısı 1986 yılında raflarda-
ki yerini aldı. Şu an kitabın 
genişletişmiş beşinci baskısını 
hazırladım. Son baskıyı 
cümle cümle işleyip, ortaya 
çıkardığım yeni belgelerle de 
zenginleştirip okuyucuya sun-
dum. Bu konuya eğilmemin 
sebebi ise Türk milletinin tarihi 
bize hep eksik anlatıldı. Tarih 
bilgimiz savaş ve antlaşmalara 
dayanıyordu. Fakat Osmanlı 
tarihi sadece savaş ya da 
saray tarihi demek değil. Bu im-
paratorluk üzerinde yaşamış 
birçok halk ve topluluğu ned-
ense hep görmezden ge-
lindi. Bende bu alandan 
hareketle Osmanlı içindeki 
muhalif seslere kulak ver-
dim. Çalışmalarım sırasında 
arşivlerden edindiğim bilg-
ileri gördüğümde, tari hin bu 
bölümünü yazmış tarihçile rin 
araştırmalarını okuduğumda 

düşünceleri yüzünden idam 
edilenlerin aslında kısa olay-
larda geçen birkaç isimden 
ibaret olmadığını, birçok isim 
ve olayın yaşandığı sonucuna 

vardım. Sonuçta Osmanlı’da 
karşı düşünce idam edilenler 
isimli çalışma çıktı. Bir dönem 
Kızıldere olayını anlattığım 
bir kitap yazdım. Mahir Ça-

yan ve arkadaşlarını yazdığım 
için suçlu bulundum, hapis ve 
kısa dönem sürgün cezasına 
mahkûm oldum. Sonuçta 
mahkûmiyetim sırasında bile 
bu konudan uzaklaşmadım, 
düşündüm, okudum… Serbest 
kaldıktan sonra araştırmalara 
hız verirdim başta Süley-
maniye Kütüphanesi olmak 
üzere birçok kütüphanenin 
arşivine girip konuyla ilgili 
kaynak topladım. Özü itibari-
yle halk kültürünü ve halk 
hareketlerini merak ettiğim 
için çalışmalarım hep halk 
üze rine oldu.

“OSMANLI’NIN 
KURULUŞUNDA ŞİA’NIN 
PAYI BÜYÜKTÜR”

Kitabınızda karşı düşünce 
ve idam edilenleri kırsal 
kesim ve kent olarak iki te-
mel başlıkta inceliyorsunuz. 
Peki, Osmanlı’daki karşıt 
fikirler hangi kesim arasında 
yükseliyordu?

Osmanlı’daki muhalif 
sesleri dediğiniz gibi iki te-

“Tarihi Anlamak için Her 
Açıdan İrdelemek Gerekir”
Tarihçiler ‘Osmanlı’da Karşı Düşünceyi ve İdam Edilenleri’ bugüne 
kadar hep görmezden geldiler; adını anmaktan özenle kaçındılar. 
Araştırmacı-yazar Rıza Zelyut da genişletilmiş 5. baskısıyla Tarihçi 
Kitapevi’nden çıkan ‘Osmanlı’da Karşı Düşünce ve İdam Edilenleri’ 
kitabıyla tarihin karanlıkta bırakılan muhalefet hareketlerini yazdı. 
Sadece Osmanlı’daki karşı düşünceler ve idam edilenleri değil, İs-
lam ve Türk tarihinin de kendine has üslubuyla aktarıyor. Biz de 
Rıza Zelyut ile kitabını, Osmanlıyı ve dönemin karşı düşünceleriyle 
idam edilenleri konuştuk.
SÖYLEŞİ: Deniz Toprak

Araştırmacı-Yazar Rıza ZELYUT:
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mel açıdan görüp inceledim. 
İlk olarak kentlerdeki karşı 
düşünceye değinecek olursak, 
Osmanlı hayatın her alanına 
tek merkezden yukarıdan 
dayatmacı tavrıyla düşünürleri 
hep zorlamıştır. Devlet içe-
risinde bilimsel düşünce an-
cak dine dolayısıyla saltanata 
hizmet edebilirdi. Aksini iddia 
etmek elbette inkârcılık ve 
idam götürecek kadar büyük 
bir suçtu. 

Kırsal kesimlerdeki oluşan 
karşı düşünceler ise genelde 
dinsel akımlar olarak ortaya 
çıktı. Bu akımların başında 
Şiilik yani Ali yandaşlığı geli-
yor. Sebebi ise devletin 
kuruluşunda gizli. Osmanlı’nın 
kuruluşunda ve yükselişinde 
Şia’nın büyük katkısı vardır. 
Özellikle köle çocuklarının 
Yeniçeri ocağında devşirilip 
devlete hizmet etmelerini 
sağlamak için Hacı Bektaş 
Veli’nin yetmiş iki millete tek 
nazardan bakan dünyaya 
mal olmuş fikri gerekiyordu. 
Osmanlı’nın Arap milliyetçi-
si ve Sünni tavrı elbette bu 
çocukların devşirilmesinde 
engeldi. Tabii zamanla 
Yeniçeri Ocağı zamanla 
devletten koparılıp ortadan 
kaldırıldığında devletin 
çöküşü hızlandı. 

“TÜRKLERİN 
DEVLET YÖNETİMİNDEN 
UZAKLAŞTIRILMASI 

OSMANLI’DA KARŞI 
HAREKETİ GÜÇLENDİRDİ”

Kitapta ayrı bir başlıkla 
değindiğiniz Enderun Me-
ktebi ve onun anlayışının 
Osmanlı’daki karşı 
düşünceyi körüklemesine 
değinecek olursak…

Enderun Mektebi denilen 
sistem; 10-15 yaşlarındaki 
Hıristiyan çocuklarından zeki 
olanlarının Müslümanlaştırılıp 
eğitilmesinden sonra dev-
letin önemli kademelerine 
getirilmesidir. Osmanlı’da 
iç huzursuzluğu berabe-
rinden getirmeye başlayan 
bu sisteme özellikle Türkler 
karşı çıkmaya başladı. Dev-
letin kurucuları yönetimden 
uzaklaştırıldı ve sonrasında 
saray ile mücadeleler 
başladı. Tabii sadece devle-
tin kuranların hak mücadelesi 
değil ailelerinden koparılan 
devşirmelerin de devlete ve 
Türklere olan düşmanlığı çoğu 
zaman halka sert yaptırımlar 
olarak gün yüzüne çıktı.  Dini 
kurumlar haricinde devlet 
yönetiminde kendile rine yer 
bulamayan Türk ler arasında 
karşı düşünce hızla yayıldı.

 
Osmanlı ile ilgili 16. 

Yüzyılla birlikte Türklerin 
devlet ile arasının açıldığını 
söylediniz. Osmanlı ilk 
kurulduğu zamandan örnek 
verebilir misiniz?

Osmanlı, devleti teslim 
ettiği kişilerin dini kimliğinin 
Hıristiyan olduğunu bili-
yor, bunu ayrımcılık olsun 
diye söylemiyorum. Fakat 
Avrupa ve Kafkaslardan ge-
tirilen köle çocuklar Ender-
un mekteple rinde devşirilip 
devlet yönetimine koy-
uluyor. Bunların en büyük 
özelliği Türk’e düşman 
olmaları. Neden düşmanlar, 
çünkü esir edilip ailesinden, 
topraklarından kopartılan 
çocuklar hiçbir zaman 
Osmanlı’yı ve Müslümanlığı 
temelde benimseyemediler. 
Devletin kurucuları olan Türk-
ler zamanla devlet yönetimin-
den uzaklaştırıldılar ve karşı 
düşünceler de bundan son-
ra patlak vermeye başladı. 
Çünkü devletin kurucuları 
devletten, yönetimden pay 
iste meye başladı. Sonuçta 
hainlik ve kâfirlikle suçlanan 
bu kesin hep baskı ve zulüm 
gördü. Mesela kitabın so-
nunda ‘Kuruluştaki Adaletçi 
Yapı’ bölümünde Osman 
Bey’in devleti ilk kurduğu za-
manlardaki adaletini anlatan 
kısa öykü ler koydum. Onlarda 
birini örnek olsun diye verecek 
olursak: Osman Bey Pazar 
alanına geldiği gün bir kişi; 
‘Beyim sen bu koyunlardan 
neden vergi almıyorsun. 
İstesen sen o işi bana bırak 
sana buradan bol vergi ge-
tiririm.’ Osman Bey de diyor 
ki; ‘Buraya getirilen sürülerin 
yetiştirilmesinde benim hiç 
katkım olmadı ki, ben nasıl 
sürü başına bana vergi olarak 
koyun verin derim’. Adam du-
rumda ısrar edip; ‘Beyim devlet 
yönetiminde böyledir’ derken 
sözünü kesiyor, ‘Çok uzatma 
elimden bir kaza çıkmasın’ 
diyerek adamı yanından 
uzaklaştırıyor. Devletin ilk 
kuruluşundaki bu anlayıştan 
16. yüzyılda köylüden üç 
ayrı vergi alır duruma geli-
yor Osmanlı. Devamında 
ise devletin nimetlerinden 
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faydalanılmayı bırakın ağır 
vergi altında kalan köylüler 
arasında isyanların patlak 
verdiği görülüyor. Aynı zaman-
da bu yüzyılda Osmanlı’nın 
alt ke simleri ezerek Arap 
geleneklerine yanaşan bir 
İslami modele geçmesi de 
Anadolu’da isyanların ve karşı 
düşüncelerin filizlenmesine 
sebep olmuştur. 

“’YENİ TÜRKİYE’ ASLINDA 
‘YENİ ORTAÇAĞ’”

Osmanlı’da kentlerde 
çı kan karşı düşünce için 
sarayın, ‘hayatın her alanına 
tek merkezden yukarıdan 
dayatmacı tavrı’ etkili 
olduğunu söylemiştiniz. 
Günümüzde yaşanan top-
lumsal hareketlenmeler 
hükümetin ve Recep Tay-
yip Erdoğan’ın bu tavrından 
kaynaklıyor olabilir mi?

Hükümetin ve 
Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan’ın ‘Yeni Türkiye’ 
söyleminde gizli her şey. ‘Yeni 
Türkiye’ dedikleri dinin hayatın 
her alanında etkili olduğu 
‘Yeni Osmanlı’ aslında. Cum-
huriyetten önceki imparatorluk 
bu topraklarda var oldu ve bir 
dönem sonra bilime arasına 

mesafe koymasıyla çağın 
gerisine doğru gitti, sonuçta 
gelişen, güçlenen Avrupa 
karşısında yenildi. Tekrar geri-
ye gitmenin bize hiçbir faydası 
olmayacağını söylemek istiyo-
rum. Geriyi getirme düşüncesi 
gericiliktir ve bizi çağdan, bil-
imden uzaklaştırır. Top lumu 
tek merkezden ve aynı ideoloji 
içerisinde yönetme düşüncesi 
elbette Osmanlı’da olduğu gibi 
bugünde karşı çıkılmaktadır. 
Yani bahsedilen ‘Yeni Tür-
kiye’ söyleminden Türkiye’yi 
çıkartıp Ortaçağ koyun, anlam 
değişmez.

Kitabınızda düşüncesi 
yüzünden idam edilip ta-
rih kitaplarında bile yer 
bulamayan kişilerle bir-
likte, tarihe mal olmuş 
önemli şahsiyetlere de 
değiniyorsunuz. En çok dik-
katimi çeken Mevlana için 
yazdıklarınız. 

Mevlevilik Anadolu’nun 
Moğollarca kasıp kavrulduğu 
bir dönemde oluştu. Türk 
halkının büyük bir bölümü 
ise Moğol yönetimini 
tanımamaktaydı. İşte böyle bir 
dönemde Mevlana Celaled-
din-i Rumi işbirlikçi Selçuklu 
sultanları ve işgalci Moğolların 

yanında bir ideologdu. Ahi 
Evren’i öldüren Kırşehir Valisi 
Nurettin b. Caca, Mevlana’nın 
mürididir. Ayrıca Mevlana, 
Moğol yöneticilerinin gücünü 
kullanarak ahilerin mallarına 
da el koydurup, tekkeleri bile 
kendi adamlarına vermiştir. 
Mevlana dünyaya mal olmuş 
‘hoşgörüsü’ ile bilinir ama tari-
hi gerçeklik çok daha farklıdır. 

Son olarak ne söylemek 
istersiniz?

Friedrich Engels’in söylediği 
gibi Ortaçağ boyunca dini 
hareketler olarak görülen 
ayaklanmaların tümü sınıf mü-
cadelesinin bir biçimidir. Yani 
İslam peygamberinin ölümü 
ile çıkan hilafet kavgası da si-
yasidir ve kökeni ekonomiye 
dayanır. Osmanlı’daki Türk-
menlerin de devletin kuru-
cusu olmaları ve peşinden 
haklarını talep etmeleri de te-
melde ekonomiye dayanıyor. 
Salt Osmanlı düşmanlığı veya 
yandaşlığı karşı düşünceleri 
yüzünden idam edilenleri an-
lamak için yeterli değil. Tarihe 
tüm açılardan bakılmalı ve o 
sebeple kitapta İslamiyet’in ilk 
yıllarından Osmanlı’daki saray 
içi çekişmelere kadar birçok 
noktaya değindim. 
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14 Ocak’ta solunum yet-
mezliği nedeniyle İstanbul 
Üniversitesi Çapa Tıp 

Fakültesi Hastanesi’ne 
kaldırılan Yaşar Kemal yoğun 
bakımda tedavi altına alınmıştı. 
Yapay solunum desteği uygu-
lanan Kemal’in, çoklu organ 
yetersizliği de ortaya çıkmış 
ve tedavi altına alındıktan 1.5 
ay sonra 28 Şubat günü 92 
yaşında gözlerini yumdu.

2 Mart günü İstanbul 
Teşvikiye Camii’nde düzen-
lenen törene, TBMM Başkanı 
Cemil Çiçek, CHP Genel 
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 
11. Cumhurbaşkanı Abdullah 
Gül, Kültür ve Turizm Bakanı 
Ömer Çelik, HDP Eş Genel 
Başkanları Selahattin Demirtaş 
ve Figen Yüksekdağ, İstanbul 
Valisi Vasip Şahin ile İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş’ın da aralarında 
yer aldığı siyasetçiler ve devlet 
adamları katıldı.

Türkiye Ermenileri Patrikveki-
li Başepiskopos Aram Ateşyan 
ve Süryani Katolik Patrik Vekili 
Yusuf Sağ, Nobel ödüllü yazar 
Orhan Pamuk, sanatçılar Zülfü 
Livaneli, Orhan Gencebay, Tür-
kan Şoray, Kadir İnanır, Tarık 
Akan, Rutkay Aziz, Mustafa 
Erdoğan, Berhan Şimşek, 
Suavi, Mustafa Alabora, Eşber 
Yağmurdereli, Türkiye Futbol Di-
rektörü Fatih Terim, gazeteciler 
Can Dündar, Muhsin Kızılkaya, 

Hasan Cemal, Tuncay Özkan, 
Ali Kırca, Cengiz Çandar, Prof. 
Dr. İlber Ortaylı, Sabancı Hol-
ding Yönetim Kurulu Başkanı 
Güler Sabancı, Doğan Holding 
Onursal Başkanı Aydın Doğan, 
FİBA Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Hüsnü Özyeğin de 
törende yer aldı.

Kılınan cenaze namazının 
ardından Zincirlikuyu 
Mezarlığı’nda toprağa veren 
Kemal’i bince seveni uğurladı.

YAŞAR KEMAL KİMDİR?

Asıl adı Kemal Sadık Göğceli 
olan Kemal, 1923 yılında 
Adana’nın Osmaniye İlçesi’ne 
bağlı Hemite Köyü’nde dünyaya 
geldi. Annesi Nigâr Hanım ile 
çiftçi Sadık Efendi’nin oğludur. 

Yaşadığı küçük bir kaza ned-
eniyle tek gözünü kaybetmiştir. 
Yaşar Kemal, ilköğrenimine 
Burhanlı köyü ilkokulunda 
başladı, Kadirli Cumhuri-
yet İlkokulu’nda tamamladı. 
Adana’da ortaokula devam 
etti. Ortaokul son sınıftayken 
okulu bırakmak zorunda kaldı 
ve amelebaşılık, ırgatlık, çeltik 
tarlalarında kontrolörlük , arzu-
halcilik, öğretmenlik, kütüphane 
memurluğu gibi çeşitli işlerde 
çalıştı. 

Yaşar Kemal 1950 yılında 
siyasi nedenlerle bir yıl Ko-
zan Cezaevi’nde tutuklu kaldı, 
sonra serbest bırakıldı. Yazar, 

bu olaydan sonra 1951 yılında 
İstanbul’a yerleşti ve kısa bir 
işsizlik döneminden sonra Cum-
huriyet Gazete’sinde fıkra ve rö-
portaj yazarlığına başladı.

Cumhuriyet gazetesindeki bu 
görevi 1963 yılına kadar devam 
etti. 

Yazar, “Dünyanın En 
Büyük Çiftliğinde Yedi Gün” 
röportajıyla Gazeteciler Cemi-
yeti Özel Başarı Armağanı’nı, 
ilk romanı olan “İnce Memed” 
ile 1955 yılında Varlık Ro-
man Armağanı’nı, 1974 yılında 
“Demirciler Çarşısı Cinayeti”adlı 
eseriyle Madaralı Roman Ödülü’ 
nü, kazandı.

Ayrıca “Yer Demir Gök Bakır” 
ile 1977’de Fransa’da Edebi-
yat Eleştirmenleri Sendikası 
tarafından yılın en iyi yabancı 
romanı seçildi. “Binboğalar Ef-
sanesi” ile 1979’da yaz döne-
mi için Büyük Edebiyat Jürisi 
tarafından seçilen kitaplar 
arasında yer aldı ve 1984 yılında 
Fransa’nın Légion D’Honneur 
nişanını aldı.

Adana’da yetişmesinden 
dolayı eserlerinde Torosları, 
Çukurova’yı ve o yörenin 
insanlarının çektiği yaşam 
sıkıntılarını, ezilişini, ağalık, kan 
davaları gibi toplumsal olayları 
dile getiren Yaşar Kemal, ro-
man, deneme, öykü, çocuk 
romanı, derleme gibi farklı ede-
bi eserlerle Türk Edebiyatı’na 
katkıda bulunmuştur.

Türk Edebiyatının Acı 
Kaybı! 

HABER

Türk romanının büyük ustası yazar Yaşar Kemal, 28 Şubat tarihinde 
tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 

Haber ve Fotoğraflar: Deniz Toprak
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9 MİLYON KİŞİ “KAYITSIZ” ÇALIŞIYOR
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, geçen yıl esas işlerinden 

dolayı herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmayanların 
oranı yüzde 34,97 olarak gerçekleşti. Buna göre, bir ekonomik faa-
liyette bulunan 25 milyon 933 bin kişiden 9 milyon 69 bini kayıt 
dışı olarak faaliyet gösteriyor. İstihdamda kayıt dışı şekilde yer 
alanların 3 milyon 348 bini ücretli veya yevmiyeli olarak çalışıyor. 
Ücretsiz aile işçilerinden 2 milyon 816 bini, kendi hesabına 
çalışanların 2 milyon 731 bini kayıt dışılığın beraberinde getirdiği 
hak kayıplarıyla karşı karşıya bulunuyor. Ayrıca 173 bin işveren 

de sosyal güvenlik kuruluşlarına kayıtlı olmadan faaliyet gösteriyor.

MİLLİ GELİR HESAPLAMA YÖNTEMİ DEĞİŞİYOR
Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, milli gelir hesabında yapılacak re-

vizyona ilişkin, “Önümüzdeki süreçte yenilenen standartlarla hesaplarımızı 
revize edeceğiz. Bu çalışma 2015’te yetişmeyecek, 2016’dan itibaren 
bunu tamamlamış olacağız, milli gelirimizi de yeniden hesaplamış 
olacağız. İnanıyorum ki milli gelirimiz bugün göründüğünden daha yük-
sek” dedi. Basının sorularını yanıtlayan Yılmaz, 2015-2019 döneminin 
reformlar ve hızlı dönüşüm için bir fırsat penceresi, altın kıymetinde 
yıllar olduğunu belirterek, bu dönemde de makro ekonomik istikrarı de-
vam ettireceklerini bildirdi.

ESKİ BORÇLAR TEK TUŞLA GÖRÜLEBİLECEK
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Feridun Bilgin, 
abonelerin elektronik haberleşme sektöründe faaliyette bu-
lunan işletmecilere ait borç veya alacak bilgilerini e-Devlet 
üzerinden tek tuşla öğrenebilme imkanına kavuştuğunu 
belirterek, “Böylece vatandaşlarımızın geçmişteki borçları 
nedeniyle mağdur olmalarının önüne geçilmiş olacak” dedi.
Bakan Bilgin yaptığı açıklamada, Bilgi Teknolojileri ve 
İletişim Kurulu (BTK) tarafından kabul edilen “Borç ve Ala-
cak Bilgilerinin Sorgulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar”ın  
yürürlüğe girdiğini açıkladı.
Bilgin, e-Devlet üzerinden her borç için ayrı sorgulama 
yapmak gerekirken, yeni düzenleme ile abonelerin tek bir 
işlemle bütün borç bilgilerini öğrenebileceğini bildirdi.

TRAFİKTEKİ ARAÇ SAYISI YÜZDE 10,5 
ARTTI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2015 Ocak 
ayına ilişkin Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri’ni 
açıkladı.

Buna göre, ocak ayında 137 bin 334 taşıtın 
trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan 
taşıtlar içinde otomobil yüzde 64,5 ile ilk sırada 
yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 20,8 ile kamyonet, 
yüzde 5,1 ile motosiklet, yüzde 3,9 ile kamyon 
takip etti. Taşıtların yüzde 5,7’sini ise minibüs, 
otobüs, özel amaçlı taşıtlar ve traktör oluşturdu. 
Ocak ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 18 
milyon 955 bin 588 taşıtın yüzde 52,5’ini otomo-
bil, yüzde 16,3’ünü kamyonet, yüzde 14,9’unu 
motosiklet, yüzde 8,6’sını traktör, yüzde 4,1’ini 
kamyon, yüzde 2,3’ünü minibüs, yüzde 1,1’ini 
otobüs, yüzde 0,2’sini ise özel amaçlı taşıtlar 
oluşturdu.
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TÜİK, KÜMES HAYVANCILIĞI ÜRETİM VERİLERİNİ AÇIKLADI
Türkiye’nin yumurta üretimi, ocak ayında, bir önceki aya göre yüzde 

2,7 artarak 1 milyar 551 milyon 379 bin oldu. Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK), ocak ayına ilişkin “Kümes Hayvancılığı Üretimi İstatistikleri”ni 
açıkladı.   Buna göre, yumurta üretim miktarı, aylık bazda yüzde 2,7, 
geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,1 artış gösterdi. Ocakta 1 milyar 
551 milyon 379 bin tavuk yumurtası üretildi. Aynı dönemde, kesilen 
tavuk sayısı yüzde 5,4 azalarak 92 milyona, tavuk eti üretimi yüzde 
6,2 azalarak 158 bin 585 tona düşerken, kesilen hindi sayısı yüzde 
51 azalışla 391 bine, hindi eti üretimi de yüzde 29,7 azalışla 4 bin 
170 tona geriledi.

OTOMOTİV SANAYİ VİTES YÜKSELTTİ
Otomotiv Sanayi Derneği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre; 2015 

yılı Ocak-Şubat döneminde toplam pazar, 2014 yılı aynı dönemine 
göre yüzde 33 oranında artarak 95 bin adet düzeyinde gerçekleşti. 
Bu dönemde otomobil pazarındaki artış yüzde 27 oldu ve Pazar 65 
bin adede yükseldi. 2015 yılı Ocak-Şubat döneminde hafif ticari araç 
pazarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 52 artarak 25 bin adet 
düzeyine yükseldi ve toplam pazardaki artışa önemli destek oldu. 2015 
yılı Ocak-Şubat döneminde bir önceki yıla göre ağır ticari araç pazarı 
yüzde 34 oranında artarak 5.153 adet düzeyinde gerçekleşti. Ancak, 
inşaat sektöründeki gelişmelerin etkisiyle 2015 yılında 2014 yılı aynı 
dönemine göre kamyon pazarı yüzde 48 oranında artarak 4.537 adet 
düzeyine yükselirken, otobüs pazarı ise yüzde 29 oranında arttı ve 227 
adet olarak gerçekleşti.

TİSK: HER 4 KİŞİDEN 1’İ İŞ BULAMADI
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonun (TİSK) 

hazırladığı İşgücü Piyasası Bülteni’nde, 2014 yılında iş 
arayanların sayısının 2013’e göre iki katına çıktığı, iş 
arayan her 4 kişiden birinin işsiz kaldığı belirtildi. Bül-
tende, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve İŞKUR’un 
2014 yılı verileri değerlendirildi.  Geçen yıl iş arayan her 
100 kişiden 24’ünün işsiz kaldığına işaret edilen bültende, 
2013’te iş arayan sayısındaki artış 906 bin kişi iken, bu 
sayının yüzde 92 yükselişle 2014’te 1 milyon 739 bin 
kişiye çıktığı kaydedildi.  Geçen yıl işsiz sayısına 408 
bin kişinin daha eklendiği ifade edilen bültende, şunlar 
kaydedildi:  “2014 yılında 1 milyon 739 bin kişilik işgücü 
artışının 1 milyon 332 bini istihdam edilirken, işsizlere 408 
bin kişi daha eklendi. Bu artışla işsiz sayısı ise 2 milyon 
853 bin kişiye çıktı. Geçen yıl iş arayanların sayısı 2013’e 
göre 2 katına çıktı. İstihdam artışının, işgücü artışının çok 
altında kalması nedeniyle iş arayan yaklaşık her 4 kişiden 
1’i iş bulamadı ve işsizler ordusuna eklendi. 

KOBİ’LER SANAL PAZARA TAŞINIYOR
Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda 

hazırlanan 2015-2018 Bilgi Toplumu Strate-
jisi ve Eylem Planı’na göre, ekonomide internetin 
sunduğu imkanlardan daha fazla yararlanmak 
için yeni adımlar atılacak. İnternet girişimciliğinin 
desteklenmesi, ekonomide gelecek dönemde 
öncelikli gündem maddelerinden biri olacak. Bu 
kapsamda Türkiye’de, başlangıç aşamasındaki 
internet girişimlerine finansman ve altyapı desteği 
sağlamayı amaçlayan bir destek programı 
oluşturulacak, verilen destekler düzenli şekilde izle-
necek ve değerlendirilecek. Türkiye kökenli, yük-
sek katma değer ve nitelikli istihdam sağlayacak 
internet şirketlerinin ortaya çıkması adına, erken 
aşama internet girişimlerine ve KOBİ’lere finans, 
danışmanlık ve altyapı desteği sağlayacak bir 
merkez oluşturulacak.
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TÜRKİYE’YE UĞRAYAN GEMİ SAYISINDA DÜŞÜŞ
Türkiye’nin limanlarına uğrayan gemi sayısı Şubat ayında 

bir önceki aya göre yüzde 0,9 düşüşle 4 bin 693 oldu. Bir önceki 
ayda gemi sayısı 5 bin 600 seviyesindeydi. Deniz Ticareti Genel 
Müdürlüğü İstatistik Bilgi Sistemi tarafından açıklanan verilere göre, 
bu gemilerin 2 bin 306 adedi Türk bayraklı, 2 bin 387 adedi yabancı 
bayraklı gemilerden oluştu. Aynı dönemde farklı gemi sayısı to-
plam 2 bin 463 olurken, bu gemilerin bin 35 adeti Türk bayraklı, bin 
428 adedi ise yabancı bayraklı gemilerde oldu.Toplam uğrayan 
gemilerin ağırlığı aynı ayda 49,3 milyon tona ulaştı.

KOBİ’LER ‘BULUTA’ ÇIKACAK
Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı’na göre, başta KOBİ’ler 

olmak üzere işletmelerin iş verimliliğinin artırılmasında bilgi 
teknolojilerinden yararlanılacak. Bilgi Toplumu Stratejisi ve Ey-
lem Planı kapsamında önümüzdeki dönemde başta KOBİ’ler 
olmak üzere işletmelerin iş verimliliğinin artırılmasında bilgi 
teknolojilerinden daha çok yararlanılacak. Bunun için “bu-
lut bilişim” hizmetlerinin kullanımı desteklenecek. Kalkınma 
Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan 2015-2018 Bilgi To-
plumu Stratejisi ve Eylem Planı’na göre, söz konusu dönem-
de KOBİ’ler için “bulut programı” geliştirilmesine yönelik 

çalışmalar yapılacak.

SANAYİ ÜRETİMİ 2 YILIN DİBİNE VURDU
TÜİK, takvim etkisinden arındırılmış sanayi 

üretiminin ocak ayında yüzde 2,2 düştüğünü 
açıkladı. Beklenti yüzde 1,7 artacağı yönündey-
di. Böylece, son 2 yılın en düşük verisi gelmiş 
oldu. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış 
sanayi üretim endeksi bir önceki aya göre de 
yüzde 1,4 azaldı.  Mevsim etkisinden arındırılmış 
sanayi üretimi Aralık 2012’den bu yana ilk kez 
azaldı. Sanayinin alt sektörleri (2010=100 te-
mel yıllı) incelendiğinde, 2015 yılı Ocak ayında 
bir önceki yılın aynı ayına göre madencilik ve 
taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 11,5 ve im-
alat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,4 azalırken, 
elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve 
dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,9 arttı.

KOSGEB’DE KAYITLI İŞLETME SAYISI 780 BİNE 
ULAŞTI

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve 
Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Recep Biçer, 
2010’dan bu yana 70 bin işletmeye 1,2 milyar liralık 
destek sağladıklarını, veri tabanlarına kayıtlı işletme 
sayısının da 780 bine ulaştığını söyledi. 

Biçer, KOBİ’lerin, Türkiye’deki işletmelerin yüzde 
99’unu oluşturduğunu, toplam istihdamın yüzde 76’sını 
sağladığını bildirdi.  

KOBİ’lerin ülkedeki katma değerin yüzde 55’ini 
meydana getirdiğine dikkati çeken Biçer, toplam 
yatırımların yüzde 54’ünün de KOBİ’ler eliyle hayat 
bulduğunu söyledi. 
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TALİH KUŞU DEVLETE 8 MİLYAR LİRA TAŞIDI
Özelleştirme sürecinde son aşamaya gelinen şans 

oyunu faaliyetlerinden kamuya önemli miktarda kaynak 
sağlandı. 

2004’te 615 milyon lira olan kamuya aktarılan kaynak, 
2008’de 813,5 milyon, 2013’te ise 1 milyar 37,4 milyon lira 
olarak gerçekleşti. 2013 yılındaki 1 milyar 37,4 milyon liranın, 
560 milyon lirasını şans oyunları satış KDV’si ve şans oyunları 
vergisi oluştururken, 468 milyon liralık bölümünü ise kamuya 
doğrudan aktarımlar oluşturdu. 

Kamuya 10 yılda (2004-2013) aktarılan kaynak ise 8 milyar 
43,6 milyon liraya ulaştı. 

E-TİCARETTE ‘GÜVEN’ DÖNEMİ BAŞLIYOR
Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan 2015-2018 

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı’na göre, elektronik ticare-
tin daha güvenli hale getirilmesi için bir dizi önlem alınacak.  
Türkiye’de internet kullanıcılarının çevrimiçi alışveriş yapmalarının 
önündeki başlıca engellerden birini güvenlik, gizlilik ve hizmet 
kalitesi konularında yaşanan endişeler oluşturuyor.  Türkiye’de 
çevrimiçi alışverişe olan talebi artırmak ve bu alandaki güven 
algısını geliştirmek amacıyla e-ticaret sitelerine yönelik bir güven 
damgası sisteminin oluşturulması ve bu sistem çerçevesinde 
belgelendirme ve denetlemeye ilişkin bir yapı kurulması ihtiyacı 
bulunuyor. 

ESNAFTAN EKONOMİYE 77 MİLYAR LİRA ETKİ!
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasy-

onu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 
“Esnaf ve sanatkarımız 2014 yılında 200 bin 
235 iş yeri açarak 77 milyar liralık yatırım etkisi 
yaratmıştır” bilgisini verdi.

Palandöken, yazılı açıklamasında, enerji, ima-
lat, hizmet, maden ve tarım sektörlerinde  geçen 
yıl 61 milyar 844 milyon liralık yatırım yapıldığını 
kaydetti. 

Söz konusu yatırımların 50 milyar 860 mil-
yon lirasını yerli, 10 milyar 984 milyon lirasını da 
yabancı sermayeli şirketlerin gerçekleştirdiğine 
dikkati çekti. KAGİDER: KADIN YOKSA EKONOMİ YOK 

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü dolasıyla, kadının istihdam yoluyla 
ekonomiye katılımının önemine vurgu yapan bir açıklama 
yaptı. Yönetim Kurulu adına KAGİDER Başkanı Dr. Gül-
den Türktan’ın yaptığı yazılı açıklamada, 2023 hedefleri 
doğrultusunda dünyanın 10. büyük ekonomisi olmayı 
hedefleyen Türkiye’nin ekonomik hedeflerine ulaşmak 
için en büyük kaynağının kadın olduğunu vurguladı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolasıyla KAGİDER 
olarak zihinsel dönüşüm için açık çağrıda bulunduklarını 
belirtti.
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Ceyhun Bozkurt-İmralı Tutanakları 
Öcalan’ın ağzından “çözüm” süreci. 2012 yılının Aralık 
ayı sonunda dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, 
yine dönemin MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın Abdul-
lah Öcalan ile görüştüğünü açıklayıp yeni bir süreç 

başlatıldığını açıklamıştı. Destekleyenler, 
“PKK’nın silah bırakacağını”, 
“Türkiye’de artık terör ey-
lemleri olmayacağını ve bu-

nun sayesinde Türkiye’nin 
güçleneceğini” söylüyordu.

Tepkilerin temelinde ise 
sürecin sonunda PKK’nın 

güçleneceği, bölgenin kan 
gölüne dönüşeceği, yeni açılımın 

yine Büyük Ortadoğu Planı ek-
senli bir hareket olduğu yer 

alıyordu. Açılım başladıktan sonra 
çatışmalar durdu, ancak PKK silah 

bırakmadı. Ardından PKK’nın şehir 
örgütlenmesinin güçlenmesine, 

Suriye’de yoğunlaşmasına, 6-8 Ekim Ayn el Arap (Kobani) 
eylemlerine şahit olduk. Askerin en başından devre dışı 
kaldığı süreci araştırırken, Abdullah Öcalan’ın o dönem 
adı BDP olan siyasi partinin heyetiyle yaptığı görüşmelerin 
4 tutanağına ulaştık.

M. Sabri Koz Kemalettin Kuzucu- Türk 
Kahvesi
Bir fincan kahvenin 500 yıllık hatırı vardır… Sabri 
M. Koz ve Kemalettin Kuzucu’nun hazırladığı 
Kahve kitabı, kahvenin ülkemizdeki 500 yıllık 
macerasını anlatıyor. 500 yıldır Türklerin hayatında 
önemli bir yer tutan kahvenin kökleri, bir Afrika ül-
kesi olan Habeşistan’a (Etiyopya), dalları bir Arap 
Yarımadası ülkesi olan Yemen’e kadar uzansa da 
artık ne Yemen’den dağılıyor bütün dünyaya ne 
de Habeşistan’dan... Ama bu yaygınlıkta Türkler’in 
payı büyük ve “Türk Kahvesi” de ne olduğu bilinerek 
tüketilen bir “imparatorluk içeceği” aynı zamanda...
Hiçbir zaman söylencelerden, dinî ve siyasî engel-
lemelerden ve ticarî ilişkilerden kopamamış bir 
tarihi var kahvenin. Avrupa’ya nasıl taşındığı, 
kendini kabul ettirinceye kadar neler yaşadığı hep 
anlatılır durur. Ancak, çok uzun za-
mandan beri dünya kahve 
ticareti büyük tâcirlerin 
elinde. Oysa kahve, Tür-
kler açısından, hazırlanışı, 
pişirilmesi, sunumu ve 
bunlarla ilgili geleneksel 
uygulamalarıyla “çok özel” 
bir içecek...Türk Kahvesi’nin 
hikâyesi merak eden herkes 
için Türk Kahvesi’nde...

Stefan Zweig-Üç Usta
Roman yazarı aslında kimdir? Stefan Zweig, Üç Usta’da bu soruya cevap arıyor ve 
yarattıkları unutulmaz figürler evreniyle epik dünyalar kuran üç edebiyat dehasının 
eserlerinde dolaştırıyor bizi. Zweig’ın “Dünyanın Mimarları” adını verdiği dizinin ilk 
kitabı olan Üç Usta, bireyin hayata tutunma çabası ve direnç sınırları üzerinden 
Balzac, DIckens ve Dostoyevski’nin eserlerindeki evren modellerini serimliyor. 
Üç Usta sadece bu üç büyük yazarın evreninde dolaşmak için değil, modern 
zamanlarımızın modern insanını anlamak için de gözden kaçırılmaması ger-
eken bir kitap. Dünya edebiyatının bir başka usta kaleminden, Stefan ZweIg’ın 
gözünden Balzac, DIckens ve Dostoyevski’ye yakından bakmak için eşsiz 
BİR dilsel lezzet, benzersiz bir edebî deneme.

Antoine de Saint-Exupery-Küçük Prens
Küçük Prens, uçağı arızalanınca çöle inmek zorunda kalan ve orada 
başka bir gezegenden gelen son derece sıra dışı, küçük bir çocukla 
karşılaşan bir pilotun masalsı öyküsü. Minicik gezegeninden yola 
çıkıp altı gezegeni ziyaret eden ve her birinde değişik tiplerle tanışan 
Küçük Prens sonunda yedinci gezegen olan Dünya’ya iner ve pilotla 
karşılaşır. Pilot uçağını onarmaya çalışırken bir yandan da Küçük 
Prens’in hikâyesini dinler. Evine dönmeye çalışan sadece pilot değil, 
gezegenini ve orada bıraktığı çiçeğini de özleyen Küçük Prens’tir. 
Dünyadaki bütün dillere çevrilen ve küçük büyük herkesin başucu 
kitabı olan Küçük Prens, bizi hayatın olumlu yanlarıyla tanıştıran, her 
şeye farklı bir gözle bakmamızı sağlayan eşsiz bir hazine.

KİTAP DÜNYASI
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