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Bana “AKP’nin ekonomik 
programı kısaca nedir” 
diye sorsalar, yanıtım 

şu olurdu: Satmak, ne varsa 
satmak, her şeyi satıp savur-
mak!... Örnek mi? o kadar çok 
ki:  Halkın malı olan dev ku-
rumlar, sanayi tesisleri, liman-
lar, köprüler, kamu binaları ve 
arsaları… TÜRK TELEKOM, 
TÜPRAŞ, ERDEMİR, TEKEL, 
SEKA ve PETKİM gibi büyük 
sanayi tesisleri, 200’e yakın 
kamu tesisi, 2.600’den faz-
la arsa, bina ve lojman… Ve 
satılanların çoğu AKP iktidarına 
yakın yerli sermaye ile yabancı 
şirketler tarafından kapışıldı.

Peki, bütün bu savurganlık 
ne için? Sadece 43 milyar 
dolar için!... 11 yılda satılanlar 
bunlar…, elde edilen ise sa-
dece 43 milyar dolar!... Oysa 
bir ihracat seferberliği, bunun 
en az iki katını kazandırabilirdi 

devlete, katma 
değer olarak, vergi 
olarak… Tembel 
işi, kısır görüşlülük 
bu işte… Kifa-
yetsizlerin işi an-
cak bu kadar olur. 
Öte yandan 1986 
yılına kıyaslarsak, 
özelleştirme ge-
liri 53,4 milyar 
dolardır. Bu rakam-
lara ba kınca, Özel-
leştirmelerin yüz  de 
80’den faz   la sının, 
AKP dö neminde 
yapıl mış olduğunu 
acıyla görü yoruz.

Son elde kalan-
lar ise, kurbanlık 

koyun gibi sıralarını bekliyor: 
Bugün itibariyle özelleştirme 
programında 21 kuruluş bulu-
nuyor. Bu kuruluşların 10’unda 
kamu payı yüzde 50’nin üze-

rinde... Ayrıca 795 taşınmaz, 
38 tesis, 2 liman, 8 otoyol, 
2 boğaz köprüsü ile şans 
oyunları lisans hakkı var. So-
mut örnekler de vereyim: THY 
var… Milli Piyango, REYTEK 
Tütün Sanayi ve Ticaret AŞ’de 
bulunan yüzde 48 oranında 
kamu hissesi, enerji dağıtım 
şebekelerinin özelleştirilmesi 
var! TCDD’nin özelleştirilmesi 
çalışmaları da hızlandırıldı. 
Sonra Türk Şeker’e ait Kırşehir, 
Nevşehir, Ankara, Erzurum, 
Muş, Balıkesir ve Tokat’taki 
bazı taşınmazlar, kamuya ait 
sosyal tesisler var.

Velhasıl AKP iktidarı, 
hayırsız bir evlat gibi, ata 
mirasını, kime olursa olsun, 
satmaya, elden çıkarmaya doy-
muyor. Doğru dürüst ekono-
mik hesap yapmıyor, bugün ve 
yarın doğacak olumsuz etkileri 
düşünmüyor. İktidarı, kamu 

Özelleştirmelerin Türkiye’de 
Vermediği Zarar Yok!

Prof. Dr. Cihan DURA:
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malını hesapsızca satmak üze-
rine kurulu!

‘***’
Temmuz 2013… Maliye 

Bakanı Mehmet Şimşek, Dicle 
Elektrik Dağıtım AŞ ve Dicle 
Elektrik Perakende Satış AŞ’nin 
devir teslim töreninde yaptığı 
konuşmada, özelleştirmelerin 
“fayda”larını sıralıyor :  “Her 
şeyden önce yatırımın yükünü 
artık özel sektör çekecek. 
Dolayısıyla devletin geliri daha 
çok eğitime, sağlığa, altyapıya 
gidecek. Yani bir anlamda 
devletin finansman yükünü 
özel sektör üstlenmiş olacak. 
Ayrıca tüketici açısından çok 
faydaları var. Ben inanıyorum 
ki yapılacak bu yatırımlarla ve 
kayıp kaçağın da azaltılmasıyla 
bölgede hem sanayicimiz 
hem de hemşerilerimiz ra-
hatlayacak. Hizmetin ka-
litesi artacak. Dolayısıyla 
tüketicimiz, milletimiz, 
devletimiz, sanayicimiz 
kazanacak. Bu neden-
le dağıtım şirketlerinin 
özelleştirilmesine bir reform 
olarak bakıyoruz.” 

Oysa, özelleştirmeler 
asla toplumun, kamu-
nun, Türk milletinin lehine 
bir politika ve uygulama 
değildir. Özelleştirme 
Batı’nın dayatmasıdır, em-
peryalizmin dayatmasıdır. 
İç bedhahların, aymazların 
işbirliği ile uygulamaya 
konulmuştur. Halkımızın 
90 yıllık birikimi, bu yoldan, 
iç ve dış bedhahlarca 
paylaşılmıştır, paylaşılmaya 
da devam ediyor. 

Gerçekte özelleştirmenin 
çok sayıda ve son dere-
cede olumsuz etkileri vardır. 
Bunları önceki yazılarımda 
ortaya koydum, sık sık 
dönüşler yaptım, hatırlattım. 
Toplam 26 gözleme 
-özelleştirme vakasına- 
dayanarak belirlediğim bu 
zarar ve sakıncalar başlık 
olarak şunlardır :  

-Arsa spekülasyonu. 
-Beşerî sermaye kaybı. 

-Borçların kamunun üzerine 
yıkılması. -Dış bağımlılığın 
artması. -Döviz kaybı. -Ekono-
mik yolsuzluk (hortumla-
ma, soygun, rant yaratma, 
kayırma). -Gelir kaybı. -Görevi 
ihmal. -Görevi kötüye kullanma. 
-Haksız rekabete yol açma.-
Halkı kandırma. -Halkın malının 
sermaye kesimine aktarılması. 
-Hukuk ihlali (usulsüzlük, 
usulsüz işlem, sözleşmeye 
uyulmaması). -İşsizliği artırma. 
-Kamu kaynaklarına zarar 
verme (halkın malını gasp, dev-
let malını çarçur etme). -Ka-
munun borç yükünü artırma. 
-Kamu kaynaklarını peşkeş 
çekme . -Kartel oluşturma. 
-Pahalılığa yol açma. -Ser-
maye stoku kaybı. -Taah-

hüdlere uymama. -Tarıma 
darbe (hayvancılığa darbe. 
Ulusal güvenliğin tehlikeye 
atılması). -Ulusal kaynakların 
ya da piyasanın yabancıların 
eline geçmesine sebep olma. 
-Üretim kaybı (üretimi durdur-
ma). -Vergi kaybı. -Zarara yol 
açma.

‘***’
Araştırma sonuçlarına 

daha sonra kaleme aldığım 
yazılarımda başka gözlem-
lerimi, başka kanıtları ekledim. 
Son aylarda, savımı destekley-
ici pek çok yeni olay yer alma-
ya devam etti medyada. Bun-
lardan bazılarını da bu yazımda 
sunuyorum. 

1) Kârlı İşletmeler Üstüne 
Para Verilerek, Borçları Ka-



www.usiad.net
10

muya Yıkılarak Özelleştirildi: 
Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ 
(TEDAŞ) özelleştirilirken, bakın 
neler oldu: Satılan tesislerin 
devir işlemleri sırasında usule 
aykırı işlemler yapıldı. He-
sap oyunları ve muhasebe 
manevralarıyla TEDAŞ 10 
dağıtım şirketi; kasasında ve 
banka hesaplarında “unutulan” 
paralarla, alacakları ve banka 
hesapları ile, stoklarıyla birlikte 
satıldı, borçları ise TEDAŞ’a 
devredildi. Bu yolla devlet 3 
milyar 892 milyon TL zarara 
uğratıldı. 

“Peşkeşçi”ler sonun-
da uyanmış veya tepkiler-
den ürkmüş olmalı ki, ihale 
şartnamelerini alelacele 
değiştirdiler. Bundan sonraki 
özelleştirmelerde şirketlerin 
kasalarında bırakılan paralar 
TEDAŞ’ın borçlarına sayılacak. 
TBMM KİT Komisyonu, bugüne 
kadarki paraların özelleştirilen 
şirketleri alanlara “kâr 
kalmaması” için Başbakanlık 
Teftiş Kurulu’na başvurmuş . 
Bu satırları içi sızlayarak oku-
yan okurum, muhtemelen şöyle 
mırıldanacak: Özelleştirilecek 
ne kaldı ki… Bağdat harap old-
uktan sonra!

2) Taahhüdüne Uymayıp 
Özelleştirme Bedelini Öde-
meyene Göz Yumuldu: 

Balıkesir’deki SEKA fabrikası 
Türkiye’nin en büyük kâğıt 
üretim tesisi iken, 2003 yılında 
1,1 milyon dolar karşılığında 
Albayrak Grubu’na satıldı. 
Ne var ki SEKA fabrikasının 
özelleştirme parasının, 
aradan geçen 10 yılda öde-
nip ödenmediği hep tartışıldı. 
Gerçeği Maliye Bakanı’nın 
yaptığı bir açıklamadan 
öğreniyoruz: Albayraklar, bor-
cun 794 bin dolarlık son büyük 
bölümünü tam 9 yıl sonra 
2012’de yatırdı, hiçbir taksiti 
ödemedi. Mahkemece verilen 
özelleştirilmenin iptali kararı ise 
yapılan yasa değişikliği sayes-
inde uygulanmadı . Kıyağın 
boyutlarını görebiliyor mu-
sunuz? 

3) İşçiler Kapının Önüne 
Kondu, Gayrimenkuller Hukuka 
Aykırı Olarak Satışa Çıkarıldı: 
-1995’de 75 bin kişinin 
çalıştığı Türk Telekom’da 
özelleştirmenin yapıldığı 2005 
yılına kadar personel sayısı 52 
bine indirildi. Özelleştirmenin 
ardından personel kaybı daha 
da hızlandı. 2012 sonu itibariyle 
çalışan sayısı sadece 24 bindir. 
Oysa özelleştirmeden önce 
Türk Telekom Yönetim Kuru-
lu Başkanı “biz elimizde işten 
çıkarma planı ile gelmiyo ruz. 
Hiç kimseyi işten çıkartacak 

değiliz” demişti. 
-Türk Telekom Gaziantep’te 

ve diğer bazı illerde tasarru-
funda bulunan gayrimenkulleri 
satıyor. Oysa, bu satışlar imti-
yaz sözleşmesine aykırı. Çünkü 
Türk Telekom özelleştirmesi bir 
varlık satışı değildi, bir imtiyaz 
sözleşmesiyle gerçekleşmişti. 
Devir sözleşmesi ne arsaların 
üzerine bina inşa edilmesine, 
ne de arsaların satılmasına izin 
veriyordu . 

4) Anayasa Mahkem-
esi AKP’nin hukuka aykırı 
özelleştirmelerini iptal etti: 8 
Ekim 2013… Danıştay 13. 
Dairesi’nin, bazı özelleştirme 
uygulamalarını durduran 
kararlarının, Bakanlar Kurulu 
kararıyla “bypass” edilmesine 
ilişkin yasal düzenleme, Anaya-
sa Mahkemesi’nce iptal edildi. 
Seydişehir Eti Alüminyum, 
Kuşadası Limanı, TÜPRAŞ, 
SEKA Balıkesir, Çeşme Limanı 
özelleştirilmesi işlemlerini iptal 
eden yargı kararlarını kaldıran 
Bakanlar Kurulu kararı boşa 
çıkmış oldu.

5) Ekonomimiz Özelleştirme 
Yoluyla İşgale Uğruyor: -Enerji 
ve maden işçileri Muğla’daki 
Yatağan, Yeniköy ve Kemerköy 
termik santralleri ile kömür 
ocaklarının özelleştirilmesini 
protesto ederek direnişe 
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geçiyor. Direniş çadırı kuran 
işçilere, Maden-İş sendikası 
Yatağan Şube Başkanı Sü-
leyman Girgin hitap ediyor : 
“Türk istiklal ve Cumhuriyet’ine 
kast eden düşmanlar, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin varlıklarını 
özelleştirme yalanı ile ele 
geçirmektedir. Böylece Kurtuluş 
Savaşı’nda yapamadıklarını 
şimdi işbirlikçileri aracılığı ile 
yapmaktadırlar. Bu anlam-
da ülkemizde özelleştirme, 
silahsız bir işgale, ekonomik 
bir soykırıma dönüşmüştür. 
Özelleştirme kesinlikle 
halkımızın çıkarları için 
yapılmıyor. Batı’ya verilen 
taahhütler gereği, Batı istediği 
için yapılıyor.” 

-Petrol-İş Sendikası, Jeoloji 
Mühendisleri Odası, Jeofizik 
Mühendisleri Odası, Petrol 
Mühendisleri Odası ile Tür-
kiye Petrol Jeologları Derneği 
TBMM’de görüşülmeye 
başlanan Türk Petrol Yasa 
Tasarısı’nı Meclis önünde pro-
testo etti ve “TPAO halkındır, 
özelleştirilemez”, “TPAO çoku-
luslu tekellerin insafına terk 
edilemez” yazılı pankart açtı.

6) Diğerleri: -Daha önce 
Sami Ofer’in 3.5 milyar Eu-
roya ihalesini aldığı Galataport 

bu kez, yalnızca birkaç dakika 
süren ihale sonunda 702 milyon 
dolara Doğuş Holding kazandı. 
Bu satış, basında “yerli peşkeş” 
olarak nitelendi. “İstanbul’un en 
gözde mekânlarından olan bu 
yeri 702 milyon dolara satmak 
vatana ihanet midir, değil midir” 
diye soranlar oldu .

-Özelleştirmeler maden 
işletmelerinde iş kazalarını 
artırdı. TMMOB’a bağlı Maden 
Mühendisleri Odası’na göre 
“kamu madenciliğinin küçültül-
mesi ile birlikte iş kazalarında 
artışlar yaşandı .

‘***’
AKP iktidara geldiği 

2002 sonlarından bugüne 
özelleştirmelere büyük bir hız 
vermiştir. Bu uygulama AKP 
iktidarının Türk milletine attığı 
en büyük kazıklardan biri 
olmuştur. Cumhuriyet’in 90 
yıllık birikimi elden çıkarılmakla 
kalmamış, kayıp sadece trily-
onlar değerindeki sabit serme-
yenin el değiştirmesi olmamış, 
özelleştirmelerle gerek 
ekonomiye gerek topluma çok 
büyük zararlar verilmiştir. Yukar-
da somut örneklerin kanıtladığı 
gibi devlet, dolayısıyla 
halkımız birçok şekillerde 
soyulmuş, halk düşmanları 

zengin edilmiştir. Ekonomi 
çökertilmiş, dış bağımlılık 
artmıştır. Hak ve hukuk ayak-
lar altına alınmış, devlet düzeni 
bozulmuştur. Bütün bu zarar ve 
kayıpların hesabı yapılmadan 
özelleştirmelere devam edil-
mesi ise, ayrı bir trajedidir.

KAYNAKÇA
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SÖYLEŞI

“Mobilya sektöründe KDV 
yüzde18’den yüzde 8’e indirilmeli!”

Öncelikle sizi tanıyabilir 
miyiz?

1960 yılında Çanak-
kale’nin Biga ilçesinde doğdum. 
İlk ve Orta öğrenimimi Biga’da 
tamamladım. 1978 yılında 
Eskişehir Demiryolu Meslek 
Lisesi’ni bitirdim. Aynı yıl dev-
let memurluğuna başladım. 
1978–1986 yılları arasında 
Bandırma ve Çankırı’da TCDD 
Müdürlüğü’nde puvantör olarak 
görev yaptım. 1986 yılı sonun-
da memurluktan istifa ederek 
ticarete atıldım. 1987 Tem-
muz ayında Doğtaş A.Ş.’yi altı 
kardeşimle birlikte kurduk. 1988 
yılında üretim tesisini açarak 
sanayiciliğe başladım.

2013 sonunda mobilya sek-
töründen beklentiniz nedir? 
Olumlu bir gidişat olduğu 
söylenebilir mi?

Türkiye’de yılda 800 bin ko-
nutun yapıldığını söyleyebili-
riz. Evini yenileyenlerin dışında 
mobilyalarını da yenileyen-
ler var. Bu da yılda 1 milyon 
civarında müşteri anlamına 
geliyor. Yani sektörde 10 mil-
yar dolarlık bir pay var. İnşaat 
sektörünün durması mobilya 
sektörü ile doğru orantılı olduğu 

Doğtaş Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan:

Doğtaş Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan mobilyacılık sek-
törünü USİAD Bildiren dergisine değerlendirdi. Doğan, Küçük ve 
orta ölçekli firmaların uluslararası arenada rekabet edebilmesi 
için güç birliği yapmaları gerektiğine dikkat çekiyor. Davut Do-
ğan ile gerçekleştirdiğimiz söyleşiyi ilginize sunuyoruz. 

Söyleşi: Deniz Toprak



www.usiad.net
13

için bizi etkiliyor. 
Avrupa’daki krizin 

yansımaları ve bölgede ya-
şanan belirsizlik nedeniyle 
bu yıl sektör yurt içi pazarda 
daralma yaşadı. Tüketiciye 
ciddi imkanlar sunduk.  Ham-
madde yapan firmalar da biz 
de zam yapamadık. Mobilya 
sektöründe bu yıl zammın ak-
sine kampanyalarla indirime 
gidildi. Ancak yılbaşından iti-
baren zamlar kaçınılmaz hale 
gelecek. Yılbaşına kadar olan 
dönem mobilya alacaklar için 
önemli. 

Kendi markalarımızı ko-
nuşacak olursak; Doğtaş’ta bu 
yıl 220 milyon liralık bütçe planı 
yaptık. Kelebek’te de 82 mil-
yon liralık. Toplam 302 milyon 
liralık bütçemiz vardı. Fakat 
Doğtaş’ın yılı 200 milyon lira, 
Kelebek’in ise 70 milyon lira 
ile kapatacağını öngörüyo-
ruz. Toplamda yılı 270 mil yon 
liralık satışla kapatacağız. 
Burada planlarımıza göre 
yüzde 10’luk bir kayıp görü-
yoruz. Ama Doğtaş’ta yüzde 
5, Kelebek’te de yüzde 70 
büyüme var. Doğtaş’ın şu anda 
114 bayisi bulunuyor. Bunu 
120’ye tamamlayacağız. 

Gelecek hedeflerimiz büyük. 
Bu açıdan yeni markalara da 
ihtiyaç duyuyoruz. 

“FİYATLAR ÇOK 
İSTİKRARSIZ”

Konut sektörünün durağan 
seyretmesi ve dövizdeki 
hareketlilik mobilya sek-
törünü nasıl etkiledi?

Konut satışında bir artış 
olmadı bu yıl. Bir durgunluk 
başladı. Yeni bir marka çıkmadı. 
Bazı markaların ciddi problem-
leri oldu. Fiyatlar çok istikrarsız. 
Tüketicinin bu ortamlarda 
öteleyeceği en önemli harcama 
kalemi mobilya. Ben bunu ta-
mamen konut satışındaki dur-
gunluk ile döviz ve altındaki 
dalgalanmaya bağlıyorum.

Mobilya sektöründe 

şu an kaç firma var ve 
firmaların durumunu nasıl 
değerlendiriyorsunuz? Mo-
bilya sektöründe son 10 
yıldır ciddi bir hareketlilik 
yeni bir markanın rekabet 
ettiği görülmüyor. Bunu nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Türk mobilya sektörü içe-
risinde 30 bin’i üretici olmak 
üzere toplam 62 bin firma yer 
alıyor ve sektörde 250 bin’i 
doğrudan, 500 bin kişi istihdam 
ediliyor. Sektörde tek tek reka-
bet güç. Küçük ve orta ölçekli 
firmaların 

uluslararası 
arenada rekabet edebilmesi 
için güç birliği yapmaları ge-
rekiyor. Kamu ve özel sek-
törün bunun üzerinde çok ci-
ddi olarak durması gerektiğini 
düşünüyorum. 

“KDV YÜZDE 8 OLMALI”

Sektörün yaşadığı en 
büyük sorun nedir? 

Türkiye, Dünya Mobilya 
Ticareti listesinde yüzde 1,5 
pay sahibi. Dünyada ihracat 
rakamlarına göre 22’nci sırada 
yer alan Türk mobilya sektörü 
gerekli düzenlemelerle ilk 10 
arasında yer alacaktır. Mobilya 
sektörünün, ‘Stratejik Öneme 
Sahip Yatırımlar’ kategorisine 
alınmasıyla hem Türkiye’nin 

kalkınmasına katkı sağlanacak 
hem göç engellenebilecek hem 
de 2023 yılı 500 milyar dolar ih-
racat hedefine 10 milyar dolar 
katkı sağlanmış olacak.

Mobilya sektörünün lüks 
tüketim malları kapsamından 
çıkarılarak, yüzde 18 olan KDV 
oranının yüzde sekize indiril-
mesi gerekiyor. 2009 yılında kriz 
nedeniyle mobilya sektöründe 
yapılan KDV indirimi tüketiciyi 
de satın almaya yöneltti ve sek-
törün büyümesi devam etti. 

Aynı zamanda sadece bölge-
sel üretimi olmayan, Türkiye’nin 
bütününe yayılmış olan mobilya 
sektörü desteklenmesi halinde 
göç ve işsizlik gibi sorunlara da 
çözüm getirecek. 

Sektörün sorunlarından 
biri de kalifiye eleman 
sıkıntısı yaşanması. 
Meslek liselerinde eğitim 
gören öğrencilerin mo-
bilya bölümünü seçmeleri 
için özendirici çözümlerin 
bulunması gerekiyor.

2012 yılında Kelebek 
Mobilya’nın da Doğtaş 

bünyesine katılmasıyla he-
deflerin daha da büyüdüğü 
görülüyor. Biraz da kendi 
çalışmalarınızdan bahseder 
misiniz?

Öncelikle Kelebek’i satın 
aldıktan sonra markayı cilala-
mak için yola çıktık. Yeni bir 
yapılanmaya gittik. Kadrolarda 
eksiklik vardı, o ekipleri kurduk. 
Yeni mağazalar açarak bayi 
ağımızı genişletiyoruz. 2013 
için Kelebek Mobilya’da 75, 
Kelebek Mutfak’ta 25 mağaza 
hedefimiz var. Büyük kısmını 
tamamladık, yılsonunda 
Kelebek’te toplamda 100 
mağazaya ulaşacağız.

Kelebek Mobilya’da 75, Kel-
ebek Mutfak’ta 25 mağaza he-
defimiz var. Yani Kelebek’te 
toplamda 100 mağazaya 
yılsonuna kadar ulaşacağız. Üç 
yıl içinde Kelebek ve Doğtaş’a 
30 milyon dolar yatırım 
yapacağız.
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Dergimizin 66. sayısında 
yayımlanan “Kentsel 
Dönüşümün Finansal 

Etkilerinin Değerlendirilmesi” 
başlıklı makalenin ikinci 
bölümünü ilginize sunuyoruz. 

Depremler ülkesi olan ül-
kemizde kentsel dönüşüm 
özellikle son dönemde dikkat 
çekici bir süratte devam edi-
yor. Biz de bu yazımızda son 
yıllarda en önemli sorunu-
muz olarak gösterilen kentsel 
dönüşüm ve inşaat sektörünün 
Türkiye ekonomisine etkilerini 
tartışacağız.  

Ağırlıklı olarak TOKİ ve 
büyük GYO’lar tarafından 
yürütülen kentsel dönüşümün 
küçük bir ayağını da, belli yaşın 
üstünde olan binaların yıkılıp 
yeniden yapılması işini üstle-
nen irili ufaklı inşaat şirketleri 
yürütüyor.  TOKİ başkanının 
“Önümüzdeki 20 yıl içinde 7 

milyon konut yapacağız” taah-
hüdüne uygun olarak konut 
arzındaki artış dikkat çekiyor. 
Yıllık konut ihtiyacı 400-450 
bin arasında olan ülkemizde, 
Türkiye İnşaat Malzemesi San-
ayicileri Derneği’nin hazırlamış 
olduğu “İnşaat Sektörünün 
Ekonomik Görünüm” raporuna 
göre, yeni başlanacak olan 
inşaatlar için verilen izinlerin 
2010 yılında 907.451,  2011 
yılında 651.138, 2012 yılında 
753.142 ve 2013’ün altı aylık 
döneminde 391.699 dair-
eye ulaştığı görülüyor.  Yıllık 
400-450 bin konut ihtiyacının 
oldukça üstünde görünen bu 
arzın,  TOKİ başkanının taah-
hüdü doğrultusunda kentsel 
dönüşümden ötürü oluştuğu 
anlaşılıyor. 

Grafik 5 ise bize yıllık kre-
di miktarlarının GSMH’ye 
oranlarını göstermekte. 

Grafikten de görülebildiği 
üzere yıllık büyüme oranları 
ile övündüğümüz ülkemizde 
denklemin payda kısmındaki 
artışa rağmen pay yani kredi 
kullanım oranlarındaki artış 
dikkat çekici.

Grafik  5: Tüketici  ve Ko-
nut Kredileri Miktar ve GSMH  
Oranları (2002-2011)

Kaynak: TCMB-EVDS, Fi-
nansinvest

Ülkemizde yıllık tüketici kre-
disi kullanım oranı 2002’de 
GSMH’nin sadece yüzde

1’i oranında gerçekleşirken, 
artan milli gelir rakamına 
rağmen yıllık tüketici kredisi 
kullanımı tehlikeli biçimde dik 
bir hat olarak yükseliyor ve 2012 
yılında yüzde 14’e ulaşıyor. Bu 
veri bize Türkiye’de tüketimin 
iç kredilerle desteklendiğini  
gösteriyor.  Borçlanma  yoluyla  
artırılan  bu   tüketimin,  yerli 
üretimi değil ama ithalatı ve 
dolayısıyla cari açığı artırdığı 
ise Türk ekonomisinde bir 
süredir gözlemlenen ve old-
ukça tehlikeli bulunan bir du-
ruma dikkat çekiyor.

Konut kredilerinin GSMH’ye 
oranına baktığımızda 2004 se-
nesine kadar makro ekonomik 
verilerle paralel hareket eden, 
sürdürülebilir bir trend gözlem-
liyoruz. Herhangi bir aşırılık 
görünmüyor. Ancak 2005 sen-
esi ile beraber ılımlı da olsa bir 
yükselme başlıyor ve büyüy-
en GSMH’ye rağmen konut 
kredisi kullanımı daha hızlı 
büyüyerek 2012 senesinde 
GSMH’nin yüzde 6’sı oranında 

Kentsel Dönüşümün Finansal 
Etkilerinin Değerlendirilmesi-2 

Ekonomist Bartu Soral:
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bir konut kredisi kullanımı göze 
çarpıyor.

Veriler Türk halkının ciddi 
bir borç sarmalında olduğu, 
kredi kullanarak, yani gelecek-
teki olası henüz kazanılmayan 
gelirlerinden harcama 
alışkanlığına tutulduğunu 
gösteriyor. Hali hazırda 
kullanılabilir gelirinin yüzde 
60’a yakınını harcamış olan 
hane halkının kentsel dönüşüm 
kanunu kapsamında daha ner-
eye kadar borçlanabileceği ve 
bunun ne derece sağlıklı ve 
sürdürülebilir olduğu fevkalade 
tartışmalı bir konudur. Ayrıca 
akılda tutulması gereken diğer 
bir konu, çeşitli nedenlerle, 
yurtiçi veya yurtdışı kaynaklı 
yaşanacak bir durgunlukta 
hane halkı  kazançlarının  
düşecek  olduğu,  ancak  buna  
karşı  borçta  herhangi  bir 
değişim olmayacağıdır.

ABD’de yaşanan kriz 
hiçbir dışsal etki olmamasına 
rağmen sub- prime konut kre-
dilerinde yaşanan ödeme 
zorluğunun bir anda bütün sis-
teme yayılarak işlemez nok-
taya götürebildiği gerçeği göz 
önünde tutulmalıdır.

Türkiye’de konut fiyatlarında 
2 numaralı grafikte ABD 
örneğinde yaşandığı gibi bir 
balon oluşumu olup olmadığı 
ise bu alandaki son incele-
memiz olacak. Grafik

2’de gördüğümüz gibi 
ABD’de 2002 yılında yaklaşık 
110 endeks değerinde bulunan 
ev fiyatları, 4 sene içinde süra-
tle yükselerek 185 değerine 
ulaşıyor. Grafik 6’da ise T.C. 
Merkez Bankası tarafından 
oluşturulan Türkiye konut fiyat 
endeksi görülüyor.

Grafik  6: Türkiye ve 
İstanbul-Ankara Konut Fiyat 
Endeksi,

Kaynak: TCMB-EVDS
Endeks 2010 yılı başından 

2013 yılının Haziran sonuna 
kadar olan süreyi kapsıyor. 
Buna göre en hızlı yükselen 
konut fiyatına sahip olan il-

imiz, grafiğin en üstündeki hat 
olan İstanbul. 2010 başında 
yaklaşık 97 olan konut fiyat 
endeksi iki buçuk sene içinde 
150 değerine ulaşmış. Tür-
kiye ortalama konut fiyat artış 
hızı  ise  - ‐ortadaki  hat- ‐  
yine  97  değeri  ile  başlıyor  
ve  2013  ortasında  139’a 
ulaşıyor. Türkiye’de veriler 
her zaman bir miktar tedbirli 
yaklaşmayı gerektirir. Genel 
eğilim, oluşan rakamları 
düşük göstermek ve vergiden 
kaçınmaktır. Bu bağlamda ted-
birle yaklaştığımız bu endeks 
bile özellikle İstanbul’da milli 
gelir artışının oldukça üstünde 
bir fiyat artışına işaret ediyor. 
Söz konusu dönem için yıllık 
büyüme yüzde 6 civarında 
gerçekleşirken, yıllık ev fiyatları 
artışı yüzde 20 ortalamada 
gerçekleşmiş.

Türkiye’nin Uluslararası Fi-
nans Sistemi ile Bağları

Önceki bölümlerde 
bahsettiğimiz yüksek kre-
di kullandırma imkânlarını 
yurtdışından borçlanarak 
sağlayabildiğimiz biliniyor. 
Bankaların topladığı mevduat 
ile verdikleri kredi miktarları 
arasındaki bağ uzun bir süredir 
kopmuş durumda. Bankacılık 
sistemi topladığı mevduatları 
krediye döndürür. Türkiye’de 
bankaların topladığı mevduat 
ile verdikleri kredi arasındaki 
makas bir süredir çok açılmış 
durumda. İşte aradaki bu 
açıklık yurt dışından borçla-
narak kapatılıyor. Yani başka 
bir deyişle bankalarımız kredi 
verebilmek için yurt dışından 
borçlanmak zorunda kalıyor. 
Gerek bugüne kadar birik-
en dış borcun geri ödemesi, 
gerekse cari açığın finanse 
edilebilmesi için yurtdışından 
kaynak girişinin devamı ger-
ekiyor.

Var olan yüklerin üstüne 
bir de kentsel dönüşümün 
yaratacağı dış finansman 
ihtiyacını ekleyince, ülkemize 
dışarıdan girecek kaynağın 

miktarı ve sürdürülebilirliğinin 
önemi bir kat daha artıyor. 
Bankaların ve özel sek-
törün doğrudan yaptığı dış 
borçlanmanın yanı sıra, 
halk arasında kısaca “sıcak 
para” olarak tanımlanan, 
yabancıların devlet iç bor-
çlanma senetlerine, borsaya 
yaptıkları yatırımlar, mevduat-
lar vb. şekilde giren dış kaynak 
önümüzdeki dönemde önemini 
daha da artıracak görünüyor.

Uluslararası sermaye 
akımlarında 2008  yılından 
beri oluşan ve bir türlü eski se-
viyesine  gelmeyen  olumsuz  
tabloyu  yazımızın  başında  
saptamıştık.  Krizin ardından 
geçen ve piyasalara akıtılan 
devasa nakit enjeksiyonlarına 
rağmen uluslararası sermaye 
akımlarında eski hızından 
uzakta.

Peki  mevcut  koşullar  
altında  bu  para  Türkiye’ye  
ne  derece  iştahla  gelm-
eye devam edebilir, şimdi de 
bunu inceleyelim. Bu konuda 
bakacağımız ilk grafik, Tür-
kiye ile aynı sınıfta yer alan 
“gelişmekte olan ülkeler” net 
uluslararası yatırım pozisy-
onu ve cari açık oranları. Net 
uluslararası yatırım pozisyonu, 
bir ülkenin dış dünyadan to-
plam alacağı ile dış dünyaya 
toplam vereceği arasındaki 
farkı gösterir. Net toplamda dış 
dünyadan siz alacaklı iseniz 
pozitif, verecekli iseniz negatif 
olur.

Grafik 7’nin alt tarafında yer 
alan kısım, bize net uluslararası 
yatırım pozisyonunun  ülkeler-
in  GSYH’ne  göre  oranını  
veriyor.  Türkiye,  dış  dünyaya 
kendi milli gelirinin yüzde 55’i 
oranında net borçlu görünüy-
or. Bizden daha kötü durumda 
olan diğer ülkeler Macaristan, 
Bulgaristan, Polonya ve Rom-
anya. Institute  of  International  
Finance  tarafından  hazırlanan  
bu  tablonun  sol  yan tarafı 
ise ülkelerin milli gelirlerine 
oranla cari açıklarını gösteri-
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yor. Maalesef Türkiye net UYP 
tarafından borçlu olduğu gibi 
her yıl milli gelirinin yüzde 6.5’i 
oranında cari açık da veriyor. 
Buna karşılık UYP’de bizden 
daha bozuk yapıda olan biraz 
önce saydığımız ülkelerin bi-
zim kadar büyük ve yapısal 
bir cari açık sorunları  görün-
müyor.  Bulgaristan  ve  Pol-
onya  neredeyse  hiç  cari  açık 
vermezken, Macaristan yüzde 
5’e yakın bir cari fazla ile daha 
az riskli ülkeler sınıfına dahil 
oluyor.

Grafik  7: Uluslararası 
Yatırım Pozisyonu ve Cari 
Açık Oranları (Gelişmekte olan 
ülkeler)

Cari denge, % GSYH, 2012 
verileri

Net UYP, % GSYH, 2011 ve 
2012 verileri

Kaynak: Institute of Inter-
national Finance, Researche 
Note; Capital Flows to Emerg-
ing Market Economies

Grafik 8 ise “The Econo-
mist” grubu tarafından yapılan 
gelişmekte olan ülkeler risk 
sıralamasını gösteriyor. Grup 
uluslararası finansal akımlarda 
yaşanabilecek yeni bir tedir-
ginlik ortamında - ki bu Avrupa 
kaynaklı (Yunanistan, ispan-
ya veya Portekiz) bir güven 
bunalımı veya ABD kaynaklı 
bir sıkıntı veya ekonomide 
görülen beklenmeyen bir 
sıkıntı ile olabilir-  hangi ülkeler-
in en riskli olduğu sıralamasını 
gösteriyor. Elbette bu ve ben-
zeri çalışmalar bütün küresel 
finans sistemi tarafından dik-
katle takip ediliyor.

Grafik  8: Gelişmekte Olan 
Piyasalar Risk Sıralaması

Kaynak: The Economist 
Capital Freeze Index

Söz konusu tabloya göre 
gelişmekte olan piyasalar 
içinde maalesef ülkemiz dış 
kaynağa en çok ihtiyaç duy-
an ve bu sebeple de olası bir 
sıkıntıda en riskli ülkeler içinde 
açık ara birinci sırada yer 
almış. The Economist’in rapo-

runda bu tabloyu oluşturan 
veriler içinde özellikle yük-
sek cari açık ve 12 aylık dış 
borç geri ödeme miktarının 
MB rezervlerine oranına özel 
bir önem atfediliyor. Son üç 
yıldaki özel sektör  kredi  borcu  
büyüme  oranı,  aşırı  değerli  
yerel  para  birimi  ve  finansal 
açıklık tabloyu oluşturan diğer 
değişkenler.

Rapora göre cari açık 
alanında Türkiye milli gelirin 
yüzde 6’sı ile en kötü üçüncü 
sırada yer alıyor. Hemen 
üstünde aynı oranda cari 
açıkla Güney Afrika ve yüzde

7.5 açıkla Ukrayna var. 15 
Mayıs’ta FED Başkanı’nın 
açıklaması ile birlikte TL’nin 
yüzde 13 civarında değer 
kaybına uğradığı ancak hâlâ 
aşırı değerli olduğu savlanıyor. 
Son üç yıl ortalama özel sek-
tör kredi büyümesinde Türkiye 
yüzde

14.5’la birinci sırada yer 
almış. Dış borç ödemelerinin 
MB rezervlerine oranında ise 
Türkiye yüzde 150 ile en olum-
suz tablonun üçüncüsü. Bu 
alanda Ukrayna ve Venezue-
la yüzde 250 ile sonunculuğu 
paylaşıyor.

Bu tabloya benzer veriler 
ve uyarılar bütün uluslararası 
finans sektör raporlarında yer 
alıyor. Ve elbette bütün  dünya 
finans merkezleri tarafından 
takip ediliyor. Dünyada krize 
giren ülkeler ve öncesini dik-
katle takip eden bir göz, bu 
tip raporların nasıl tetikleyici 
bir görev gördüğünü bilir. Bu 
bağlamda ciddi bir dış kaynak 
gerektirecek yapısal dönüşüm 
projemizin her ne kadar sa-
dece insan hayatı odaklı 
olduğu söylense de, yine in-
san hayatını etkileyecek başka 
bazı riskleri taşıdığının göz 
önüne alınması gerekiyor.

Grafik  9: Haziran 2013 
İtibarı ile 12 Aylık Dış Finans-
man İhtiyacı

Kaynak: TCMB
Son grafiğimiz ise Haz-

iran 2013 itibariyle Türkiye’nin 
önümüzdeki 12 ayda ödemesi  
gereken  dış  borç  miktarını  
gösteriyor.  Temmuz  2011’den  
bu  yana ödeme miktarının 
yükselmesi, hem dış borcu-
muzun arttığını hem de maal-
esef dış dünyadan alınan 
borcun vadesinin kısaldığını 
gösteriyor. İşte, yayımlanan 
bu raporların öncü etkilerinden 
birisi diyebileceğimiz bir du-
rum. Dış dünya Türkiye’ye kısa 
vadeli borç vermeyi tercih edi-
yor ve vade kısaldıkça oluşan 
yük artıyor. Buna göre Haziran 
2013 sonu itibari ile ödemesi 
gelen dış borcumuz 165 mil-
yar dolar. Yine aynı dönem 
için bulmamız gereken cari 
açık finansmanı da yaklaşık 65 
milyar dolar. Yani toplamda şu 
an 225 milyar dolar civarında 
bir dış finansman ihtiyacımız 
oluşmuş durumda.

Kentsel dönüşüm ve inşaat 
sektörü ile ilgili son bir tespiti-
miz de şu olacaktır: İnşaat 
sektörünün 1990’lardan beri 
güçlendiği, özel sektörümüzün 
sanayi yatırımları yerine inşaat 
sektöründe uzmanlaştığı bilini-
yor. Yurtdışında gururumuzu 
kabartacak çalışmalara imza 
atan, önemli projeler bitiren bu 
sektörün ülkemize kattıkları el-
bette oldukça fazladır. Bunun-
la birlikte, inşaat yatırımı bir 
defalık yapılan bir yatırımdır. 
Yani dışarıdan alınacak 
borç ile yapılacak  bir  san-
ayi  veya  teknoloji  yatırımı  
tamamlandıktan  sonra  ülkeye 
yıllarca dışarı satılacak yeni 
ürünler sunarken maalesef 
inşaat sektöründe aynı durum 
söz konusu değil. Ayrıca sek-
tör ihracat alanında oldukça 
sınırlı imkânlar sunarken  ül-
kemizde  tekstil  dışında  diğer  
sektörler  gibi  ithalatı  artıran  
bir özelliğe  sahip.  Bu  sebeple  
içinde  inşaat  sektörünün  de  
yer  aldığı  ama  daha dengeli 
bir yatırım planlaması riskleri 
düşürmek açısından da önem 
kazanmaktadır.
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Ekim’de İhracat Fren Yaptı!

Türkiye İhracatçılar Mecli-
si (TİM) Başkanı Mehmet 
Büyükekşi, Çorum’da 

bir otelde düzenlediği 
toplantısında, Ekim ayı ih-
racat rakamlarını açıkladı. 
“Bu yıl ihracatın büyümeye 
katkısı arzuladığımız düze-
ye ulaşamadı. Buna rağmen 
ağırlıklı olarak iç talep etkisi-
yle yılın ilk yarısında ekonomi-
miz yüzde 3,7 büyüdü” diyen 
Büyükekş, toplantıda yaptığı 
konuşmada şunları belirtti:

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ 
GELİŞMELER

Dünya ekonomisi bu yılı 
yavaş büyüme ve kademeli 
toparlanma ile bitiriyor. 2013 
büyüme beklentileri yeniden 
aşağı yönlü revize edildi. 
2013 küresel büyüme tah-
mini hem Dünya Bankası, 
hem IMF tarafından yüzde 
2.3 olarak öngörülüyor. 2014 
yılında ise küresel ekono-
mik toparlanmanın biraz 
hız kazanması ve küresel 
büyümenin yüzde 3 olması 
öngörü lüyor. IMF tarafından 
açıklanan son rapora göre bu 
yılın tamamı için gelişmiş ülke-
lerde yüzde 1,2 ve gelişmekte 
olan ülkelerde ortalama yüzde 
4,5 büyüme bekleniyor.

Dünya ticaretinin büyüme-

si ise halen zayıf seyrediyor, 
ana ithalat pazarlarının 3’te 
2’sinin ithalatı geriledi. ABD, 
Fransa, İngiltere, Hollanda ve 
Japonya’nın ithalatı ilk 8 ayda 
azaldı.

Buna paralel olarak yılın ilk 8 
ayında ihracata baktığımızda, 
Çin hariç ilk 69 ekonomide,  
ihracat artışı yüzde 0,6 olarak 
gerçekleşti.  Değerli Ko-
nuklar, Dünya ticaretindeki 
durağanlığa rağmen, hemen 
hemen dünyanın tüm bölgele-
rinden ağırlıklı iç talebe bağlı 

büyüme yönünde toparlanma 
işaretleri alıyoruz.

ABD cephesinde, konut 
ve navlun endeksinde ciddi 
toparlanma olduğunu görü-
yoruz. ABD’de işsizlik oranı, 
Eylül ayında yüzde 7,2’ye 
geriledi. Bütçe uzlaşmazlığı 
ve borç tavanı krizi de geçici 
olarak aşıldı ve Şubat 2014’e 
ertelendi. Fakat FED’in pa-
rasal genişlemeden çıkışı yeni 
yıla bırakması ile birlikte, yeni 
küresel koşullarının oluşumu 
öteleniyor. Dolar likidite-

Ekim ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 artışla 11 
milyar 865 milyon dolar olarak gerçekleşti. Son 12 ay açısından de-
ğerlendirildiğinde ihracat bir önceki döneme göre yüzde 1,7 yükse-
lerek 150 milyar 716 milyon dolara çıktı. İhracat, 2013 Ocak-Ekim dö-
nemini kapsayan 10 aylık dilimde, geçen yılın aynı dönemine göre 
yüzde 0,2 düşüşle 124 milyar 357 milyon dolar oldu.
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si gelişen ülkelere kısmen 
dönüyor. Kısa vadede küresel 
mali risk iştahı artarken, dolar 
zayıflıyor. Bono ve tahvil faiz-
leri ise geriliyor.

Bu durum, gelişen ülkeler 
için kısa dönemli bir rahat-
lama ortamı yaratsa da yeni 
belirsiz likler ve buna bağlı dal-
galanma ortamı hala devam 
ediyor.

Avrupa’da ise 2011 yılının 
sonlarında başlayan reses-
yon, bu yılın ikinci çeyreğinde 
sona erdi. Reel sektörde 
görünüm iyileşiyor. AB-28’de 
Ağustos ayında işsizlik ilk kez 
azalmaya başladı. Ekonomi 
yeniden büyümeye başladı. 
Ancak yine de bu yılın tamamı 
için yüzde 0,4’lük küçülme 
tahmini devam ediyor. Bu 
küçülmenin sona ermesi ile 
Avrupa’nın 2014’ten itibaren 
tekrar büyümesini öngörü-
yoruz.

Önümüzdeki yıl AB’de 
yüzde 1,3, Euro Bölgesi’nde 
yüzde 1’lik büyüme bekleni-
yor. En önemli ihracat 
pazarlarımız olan AB ül-

kelerinin toparlanmasını, 
önümüzdeki dönemde ihra-
cat büyümemizin sürekliliği 
açısından olumlu karşılıyoruz.

Çin Ekonomisi ise, yılın 
3. çeyreğinde bu yılki en iyi 
büyümeyi kaydetti ve yüzde 
7,8 büyüdü. Bu büyümenin 
yarıdan fazlası yatırımlardan 
geldi. Ancak Çin’in ihracatı 
yavaşlıyor bu da yaşanan 
küresel durgunluğa bir kez 
daha dikkat çekiyor.

Bu ortamda, Türkiye’nin 
mal ihracatının artmaya de-
vam etmesini memnuniyetle 
karşılıyoruz.

Kısa vadede Avrupa’daki 
toparlanmanın güçlenmesi 
ve Euro / Dolar paritesinin de 
artması ihracattaki ağırlıklı 
gelir kalemimizin Euro olması 
ile ihracatımıza katkı sağlıyor 
ve paralelinde ihracat ithalat 
dengesini de olumlu etkiliyor.
TÜRKİYE EKONOMİSİ VE 
DEĞERLENDİRMELER

Değerli Konuklar, Bildiğiniz 
gibi geçtiğimiz yıl Türkiye 
ekono misinde dengeleme te-

Dünya ekonomisi bu 
yılı yavaş büyüme ve 

kademeli toparlan-
ma ile bitiriyor. 2013 
büyüme beklentileri 
yeniden aşağı yönlü 

revize edildi. 2013 kü-
resel büyüme tahmini 
hem Dünya Bankası, 
hem IMF tarafından 
yüzde 2.3 olarak ön-
görülüyor. 2014 yılın-
da ise küresel eko-

nomik toparlanmanın 
biraz hız kazanması 
ve küresel büyüme-
nin yüzde 3 olması 

öngörülüyor. 
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mel hedef olmuştu. Ekonomi-
miz 4.1 olan net ihracat katkısı 
ile yüzde 2,2 büyüyebilmişti. 
Bu yıl da hedefimiz, hem iç ta-
lep hem de ihracat bazlı, yani 
çift kanatlı büyümeydi. Ancak 
bu yıl ihracatın büyümeye 
katkısı arzuladığımız düzeye 
ulaşamadı. Buna rağmen 
ağırlıklı olarak iç talep et-
kisiyle yılın ilk yarısında 
ekonomimiz yüzde 3,7 
büyüdü.

Değerli Konuk-
lar, Bildiğiniz gibi 
geçtiğimiz ay içer-
isinde 2014-2016 
Orta Vadeli Pro-
gram açıklandı. 
2013 için büyüme 
hedefi geçen 
seneki OVP’de 
yüzde 4 iken bu 
rakam yeni OVP’de 
yüzde 3,6 olarak re-
vize edildi. 2014 yılı 
için yüzde 4 olarak 
açıklandı. Genel an-
lamda baktığımızda 
2023 hedeflerimiz ile pek 
eşgüdümlü değil. Orta ve 
uzun vadede ihracata dayalı 
büyümeye mutlaka daha fazla 
ağırlık vermemiz gerekiyor.

Programda ihracatta 
da aşağı yönlü revizyon-
lar yapıldı.2013 ihracat he-
defi öngörülerimize paralel 
şekilde, 153,5 milyar dolar 
olarak revize edildi.  2015 için 
ihracat hedefi 184,

2016 için ise 202,5 mil-
yar dolar oldu.  Fakat bizler 
müteakip iki senede OVP 
hedefinin üstünde bir ihra-
cat rakamına ulaşacağımıza 
inanıyoruz. 2023 hedeflerim-
izden sapmamak için, yüzde 
12’lik ihracat artış temposu-
na geri dönmemiz gerekiyor. 
2014-2016 programına göre 
ihracatta 2014 yılında yüzde 
8,5, 2015 ve 2016 yıllarında 
ise yüzde 10,5 artış hedefleni-
yor.

2023 hedeflerine yönelik 

olarak, önümüzdeki iki yılda 
alıştığımız ihracat artış tem-
posuna geri dönmeliyiz. Unut-
mamak gerekir ki son 10 yılda, 
ihracatta, ortalama yüzde 
1 4 ’ l ü k artış 

gerçekleştirmeyi başardık.

AYLIK İHRACAT 
RAKAMLARI

Ekim ayında ihracatımız, 
geçen yılın aynı ayına göre, 
yüzde 1.5 artışla 11 milyar 
865 milyon dolar oldu. Yılın ilk 
10 ayında toplam ihracatımız 
ise yüzde 0,2 azalarak,  124 
milyar 357 milyon dolar oldu.

Birlik kaydından muaf ih-
racat kalemleri hariç, net 
mal ihracatına baktığımızda, 
ilk 10 aydaki kümüle artış 
performansımız yüzde 5,2 
oldu. Son 12 aylık genel 
ihracatımız yüzde 1,7 arta-
rak 150 milyar 716 milyon 

dolar oldu. Ekim ayında en 
fazla ihracatı,  1 milyar 751 
milyon dolarla,  otomotiv sek-
törümüz gerçekleştirdi. Bu 
sektörü, kimyevi maddeler 
ve hazırgiyim ve konfeksiyon 
sektörleri takip etti.

Ekim ayında ihracatını 
en fazla arttıran sektör, 

yüzde 68 artışla Savun-
ma ve Havacılık San-

ayii oldu. Bu sektörü, 
yüzde 47 ihracat 
artışıyla zeytin ve 
zeytinyağı sek-
törü ve yüzde 
40 artışla gemi 
ve yat sektörü 
takip etti.

İller bazında 
baktığımızda, 
en fazla ihracat 
yapan ilk 10 ili-
miz arasında 
ihracatını en 
fazla artıran il 

yüzde 95 artış 
ile Sakarya oldu. 

Sakarya’yı yüzde 
20 artışla Ankara ve 

yüzde 7 artışla İzmir 
takip etti. Gaziantep’in 

ihracatı yüzde 6 artark-
en, Denizli yüzde 4, Mani-
sa yüzde 2 ihracat artışı 
yakaladı. İstanbul’un ihracatı 
değişmezken, Adana’nın 
ihracatı yüzde 5, Bursa’nın 
yüzde 6, Kocaeli’nin yüzde 15 
düştü. AB’ye ihracatımız Ekim 
ayında yüzde 4 arttı. Ekim 
ayında BDT ülkelerine yüzde 
10,  Ortadoğu’ya yüzde 5, 
Okyanusya ülkelerine yüzde 
3 ihracat artışı yakaladık.  
Afrika’ya ihracatımız yüzde 
20, Kuzey Amerika’ya ise 
yüzde 14 düşüş kaydetti.

Ekim’de ön plana çıkan ül-
keler ise şunlar oldu: Ekim 
ayında Suriye’ye ihracatımız 
yüzde 135, Malezya’ya yüzde 
91, Birleşik Arap Emirlikle-
rine yüzde 88, Litvanya’ya ve 
Pakistan’a yüzde 79, Yemen’e 
yüzde 49 artış gösterdi.
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“Halkın refah düzeyi dünyanın 
gerisinde kaldı”

Türkiye’nin kişi başına ge-
lirde 2000 yılında dünya ül-
keleri arasında 63’üncü 
sıradayken, 2013 yılında 
66’ıncı sıraya gerileyeceğini 
belirten Oran, “Dünyanın en 
büyük 17’inci ekonomisi olan 
Türkiye’nin kişi başı gelirde 66, 
insani gelişmişlik endeksinde 
90’ıncı, özgürlük ve demokrasi 
standartlarında 120’inci sırada 
olunduğu zaman büyük 
ülke ve güçlü ekonomi-
ye sahip olunamıyor” 
dedi.

Kişi başına milli geli-
rin, TL’deki değerlenme 
ve yapılan istatistik 
makyajlarının etkisiyle, 
yaklaşık 4 bin dolar-
dan 10 bin doların üz-
erine yükseldiğine 
dikkat çeken Oran, 
şöyle devam etti: “An-
cak Türkiye’nin dünya 
sıralamasındaki yeri 
yükselmek bir yana ger-
iledi.

IMF veri tabanına göre Tür-
kiye, kişi başına GSYH’a göre 
sıralamada 2000 yılında 4 bin 
148 dolarla dünyada 63’üncü 
sıradaydı. Ağır ekonomik 
kriz yaşanan 2001’de 70’inci 
sıraya düşen Türkiye, 2002 
sonundan bu yana işbaşında 
olan AKP hükümetleri döne-
minde anlatılan ‘hızlı büyüme’ 
masallarına rağmen, 2012 iti-
bariyle 64’üncü olabildi, başka 
deyişle 2000 yılındaki sırasını 
hala yakalayamadı. Türkiye’nin 
bu yıl 66’ncı sıraya kayması ve 

izleyen yıl da bu sırada kalması 
bekleniyor.

Bu da AKP’nin 11 yıla 
yaklaşan iktidarında Türkiye’yi 
büyütmek bir yana Türk halkının 
refah düzeyini dünyanın ge-
risinde bıraktığının; dünya ile 
karşılaştırmada göreli olarak 
halkı yoksullaştırdığının kanıtı.

2013’te öngörülen kişi 
başına GSYH’ye göre Türki-

ye, sadece Lüksemburg, Nor-
veç, İsviçre, İsveç, Danimarka, 
Almanya, Fransa, ABD, Japon-
ya gibi gelişmiş ülkelerin değil, 
İsrail, Umman, Bahreyn gibi 
Ortadoğu, Çek Cumhuriyeti, 
Slovakya, Estonya, Litvanya, 
Macaristan, Hırvatistan gibi 
eski Doğu Bloku ülkelerinin de 
altında kalıyor. Uruguay, Şili 
gibi Orta Amerika ülkeleri ve 
eski Sovyet ülkesi Kazakistan 
bile kişi başına milli gelirde 
Türkiye’yi solluyor.”

Öte yandan Türkiye, cari 
açıkta ise bu yıl yeniden dün-

yada ilk beşe giriyor. IMF 
projeksiyonlarına göre; ülkeler 
içinde cari açık sıralamasında 
Türkiye, bu yıl üç basamak 
birden yükselerek, 5’inci sıraya; 
2014’te de bir basamak daha 
çıkarak 4’üncülüğe yerleşecek.

2011 yılında 75 milyar dola-
rla, ABD’nin ardından en fazla 
cari işlemler açığı veren ülke 
olan Türkiye, 2012’de ekonomi-

yi soğutma önlemleriyle açığın 
50 milyar doların altına çekilm-
esiyle 8’inci sıraya kaymıştı.  
Hükümetin Orta Vadeli 
Program’da bu yıl için 58.8 
milyar dolar olarak beklediği 
cari açık IMF tarafından 60.7 
milyar dolar olarak öngörül-
üyor. Hükümetin 55.5 milyar 
dolarlık açık öngördüğü 2014 
için de IMF tahmini 61.5 mil-
yar dolar düzeyinde bulunu-
yor. . OVP’de 2015 ve 2016 
yılları için aynı tutarda olmak 
üzere 55 milyar dolarlık cari 
açık tahmini yer alırken, IMF 

projeksiyonlarında Türkiye’nin 
2015 yılında 69.7 ve 2016 
yılında ise 80 milyar dolar cari 
açık vereceği öngörülüyor. 

OVP’ye göre bu yıl milli ge-
lirin yüzde 7.1’i düzeyinde 
gerçekleşecek cari açık, 
gelecek yıl GSYH’nin yüzde 
6.4’üne, 2015’te yüzde 5.9’una, 
2016 yılında yüzde 5.5’ine in-
ecek. IMF’ye göre ise Türkiye 
bu yılın tümünde milli gelirin 
yüzde 7.4’ü, gelecek yıl yüzde 
7.2’si, 2015’de yüzde 7.4’ü ve 
2016’da yüzde 7.7’si kadar cari 
açık verecek.

CHP Genel Başkan Yarımcısı Umut Oran, Türkiye ekonomisine ilişkin 
yaptığı değerlendirmede, Türkiye’nin kişi başına gelirde 2000 yılına 
göre 3 basamak geri düştüğüne dikkat çekti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran:
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Tarım Dünyamızdan 
Çeşitlemeler

Türkiye’de gelir dağılımı 
giderek bozuluyor. Ken-
tliler ve köylülerde yok-

sulluk artıyor. Örneğin TÜİK’in  
araştırmasına göre, Türkiye’de 
en yoksul yüzde 20’lik sınıf ile 
en zengin yüzde 20’lik sınıf 
arasında 8 kat gelir farkı bu-
lunuyor.  Geçen yıl en zengin 
sınıf toplam gelirden yüzde 
46,7 pay alırken,  en yoksulların 
bulunduğu sınıfın aldığı pay 
yüzde 5,8 olmuş. Bunlar Tür-
kiye ortalaması.

Bununla birlikte kırsal 
kesimin durumu daha da 
dayanılmaz olmuş. İsterseniz, 
“Tarım Dünyamızdan 
Çeşitlemeler” yapalım.

TARIMIMIZ VE ÇİFTÇİMİZ 
NE ALEMDE?

Geçtiğimiz yıl 3 milyar 
tarım toprağı ekilmedi. 
Son on yıllık süreç içinde 
2 milyon insan tarımı 
bırakarak kente göç etti. 
Çünkü tarımsal girdilerin 
fiyatları giderek yükselmiş 
bulunuyor. Örneğin 2010-
2013 döneminde mazot 
fiyatları yüzde 47.1,güb-
re fiyatları yüzde 37.3 ile 
yüzde 74.9,elektrik birim 
fiyatı ,2007-2013 döne-
minde yüzde 124.4 artmış. 
Çiftçinin örgütlenmesi yok. 
Çiftçiler sanayi kartelleri ve 
AVM’ler denetiminde. 

Tüketiciler ise kentlerde 
kaliteli tarım ürünler-

ine ucuz ve kolay bir şekilde 
ulaşamıyor.

TÜRKİYE, AYÇİÇEĞİ VE 
PAMUK İSTİLASINDA

Türkiye Ziraat Odaları 
Başkanı Şemsi Bayraktar, 

Çiftçi ve Köylü Dünyası’nın 
Ağustos 2013 tarihli sayısında 
“Gerekli Tedbirler acil bir 
şekilde alınmadığı taktirde 
ayçiçeği ve pamuk üreticimizin 
feryatları kesilmez. Ülkemiz bu 
ürünlerde ithalatçı, ham tarım 
ürünlerinde dış ticaret açığı 
vermeye devam eder.” diyor.

Bayraktar’a göre,2012 
yılında yağlı tohum, bitkisel 
yağ ve küspe ithalatına ödenen 
döviz miktarı 3.6 milyar dolar. 
Yine 2 milyar 377 milyon doları 
geçen  miktarda pamuk ithal 
edilmiş.

KIRMIZI ET PAZARI 10 
FİRMANIN TEKELİNDE İMİŞ

Türkiye’de kırmızı et sektörü 
10 milyar dolarlık  bir büyüklüğe 
sahip. Tüketim ise sadece 12 
ile 14 kilogram. Sağlıklı bir 
beslenme için bu tüketim old-
ukça düşük. Ancak yurttaşların 
ete ödeyeceği para  yeterince 

Prof. Dr. Mustafa KAYMAKÇI
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yok. Çünkü kırmızı et  oldukça 
pahalı. Bunun nedenlerinden 
biri ise, İstanbul Ticaret Borsası 
Başkanı’nın açıklamasına 
göre, et pazarının 10 firmanın 
tekelinde olması  imiş. Anılan 
firmaların pazardaki paylarının  
yüzde 40’ı buluyormuş. 
Piyasayı bunlar denetliyormuş.

Bu iddiaya katılmamak olası 
değil. Peki Türkiye’de Rekabet 
Kurumu yok mu?

NE YAPMALI?

Öncelikle kısa dönemde 
Türkiye’yi ham tarım ürünleri  
istilasından korumak için ne 
yapmalı?

Birincisi: Türkiye de çiftçisini 
korumak için tarife dışı engeller 
koymalı.

İkincisi ise şu: Gümrük 
Birliği konusu sorgulanmalı. 
Çünkü Türkiye, ihracat ve 
ithalatını kendi ülkesinin 
çıkarları doğrultusunda değil, 
Brüksel’de   belirlenen kurallara 
göre yapmak zorunda bırakıldı. 
Üçüncüsü ise:Üreticinin  ve 
üretimin korunması gerekiyor.
Ayrıca Dahilde İşleme Rejimi 
kapsamında sıfır gümrükle 

ithal edilen ürünlerin iç piyas-
ada kullanılması engellenmeli.

Orta ve uzun dönemde ise 
AB’de çiftçiye yapılan destekle-
meler neyse burada da o 
yapılmalı. Çiftçi sanayici ayrımı 
ortadan kaldırılmalı. Çiftçi ken-
di ürününü satabilmeli. Küçük 
ve dağınık işletmeler büyütül-
meli ve birleştirilmeli. Üreticiler-
in hızla kooperatifleşmesi ve 
kooperatiflerin   de sanayi te-
sislerini kurması sağlanmalıdır. 
Kooperatifler, tüketiciler ile or-
ganik bağlar kurmalı.

 Tarım Yasası yeniden 
düzenlenmeli. Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığı 
çalışmalarına ve yönetimine 
üreticilerin örgütlü katılımı ve 
denetimi sağlanmalı. Tarımsal 
araştırma, yayım ve denetim 
hizmetleri, yabancıların 
denetimlerinden çıkarılmalı ve 
güçlendirilmeli.

Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu’da toprak reformu 
yapılmalı. Çoğu feodal kökenli 
ve ruhlu kişiler bu önermeye  
kızıyor, ancak bilim ve yurt 
gerçekleri bu önermenin   hızla 
yaşama geçirilmesinin zorunlu 
olduğunu bize gösteriyor.

Tarım Yasası yeni-
den düzenlenmeli. 

Gıda, Tarım ve Hay-
vancılık Bakanlığı 
çalışmalarına ve 

yönetimine üretici-
lerin örgütlü katılımı 

ve denetimi sağ-
lanmalı. Tarımsal 

araştırma, yayım ve 
denetim hizmetleri, 
yabancıların dene-
timlerinden çıkarıl-
malı ve güçlendiril-

meli.
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Tavuk Gübresinden Enerji!

Avrupa’nın hayvan güb-
resi ile elde ettiği biyo-
gaza ve tesis sayısına 

bakılacak olursa bu noktada 
Almanya 5 bin 100 tesis ile en 
fazla üretim yapan ülke konu-
munda. Bu ülkeyi 70 tesis ile 
İtalya takip ediyor.

Yurtdışında ayrıca, ener-
ji üretiminde mısır silajı da 
büyük rol oynuyor. Yalnızca 
Almanya’da yüzde 70 mısır 
silajı, yüzde 30 hayvan güb-
resinden enerji üreten 5 
bin 100 tesisin bulunduğu 
açıklanırken, tamamıyla tavuk 
gübresinden enerji üreten tek 
tesis ise Şili’de yer alıyor.

Türkiye’de de son yıllarda 
yenilenebilir enerji ko-
nusunda önemli adımlar 
atılırken, yaydığı kötü 
kokunun yanı sıra sinek 
oluşumu, metan gazının 
sebep olduğu asit 
yağmurları, toprak kali-
tesinin bozulması ve yer 
altı sularını kirletmesi 
nedeniyle çevreyi yüzde 
50 daha fazla kirleten ta-
vuk gübresinin enerjiye 
dönüştürülerek bertaraf 
edilmesi noktasında da 
çeşitli yatırımlar gün-
deme gelmeye başladı.

Bursa’da geçtiğimiz yıl 
faaliyete başlayan Telko 
Enerji, 8 milyon euroluk 
yatırımla şekillendirdiği 
Türkiye’nin ilk tavuk gü-

bresinden enerji üretecek bi-
yogaz tesisini Bandırma’nın 
Edincik bölgesinde kurmaya 
hazırlanıyor. Projenin yüzde 
60’ının tamamlandığını 
söyleyen Telko Enerji Yönetim 
Kurulu Başkanı Okan Türkay, 
4 MW/ saat enerji üretimi ka-
pasiteli tesisin, 2 MW/saat’lik 
enerji üretimi ile önümüzdeki 
yılın ilk çeyreğinde devreye 
alınacağını belirtti.

BİR İLKİ HAYATA 
GEÇİRİYORUZ

Türkay, biyogaz tesisinin 
48 bin metrekarelik alanda 
şekillenecek olan tesisin 

bu büyüklükte tavuk gübre-
sinden enerji üreten ilk tesis 
olacağına dikkat çekti. Yenile-
nebilir enerji olacağı için 
çevreyi kirletmeyen, doğaya 
katkısı olan ilk tesisi kend-
ilerinin kuracağını vurgulayan 
Türkay, “Biyoenerji konusun-
da tavuk gübresi ile çalışan 
bir tesis yok. Amacımız atıl 
durumda olan hammaddeyi 
değerlendirmek. Hem çevreyi 
temizleyeceğiz hem de enerji 
problemini çözeceğiz. Günlük 
yaklaşık 300 ton gübre tüketi-
mi olacak. Teknik altyapının 
tamamlanması ile üretim ka-
pasitesini 2 MW / saat daha 
artırmayı hedefliyoruz” dedi.

Enerji üretiminde kullanılan maddeler kervanına tavuk gübresi 
de eklendi. Telko Enerji, ilk tavuk gübresinden enerji üretecek 
biyogaz tesisini kuruyor... Dünyadaki organik atıklardan enerji 
üreten tesislerin yüzde 80’i Çin’de, yüzde 10’u Hindistan, Nepal 
ve Tayland’da bulunuyor.
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TÜRKİYE’DE BÖYLE BİR 
PROJE YOK

Yaklaşık 2,5 yıl bo-
yunca biyoenerji alanında 
gerçekleştirilen yatırımları in-
celediklerini ifade eden Tür-
kay, “Tayland, Avusturya, 
Hollanda ve Almanya’daki 
pek çok tesisi gezdik, üreti-
ci firmalarla görüştük. Dün-
yada tavuk gübresinden en-
erji üretimi yalnızca Şili’de 
gerçekleştiriliyor. Almanya’da 
ise 6 bin 100 tesiste biyo-
enerji üretimi yapılıyor. An-
cak bunların tümü çok yüksek 
oranlı mısır silajı girdisiyle 
çalışıyor.

Bizim tesisimizde ise yüzde 
70 oranında tavuk gübres-
inden faydalanılacak. Ül-
kemizde henüz böyle bir proje 
yapan yok. Firma olarak bir 
ilki gerçekleştireceğiz” diye 
konuştu.

Proje hakkında detaylı bilgi 
veren Türkay, tavuk gübresin-
den fermante sistemiyle üreti-
lecek metan gazının motor 
vasıtasıyla yakılarak jeneratör 
aracılığıyla elektrik enerjisine 
çevrileceğini söyledi. Dünya 
genelinde, hayvansal atıkların 
bertarafı konusunda uygula-
nan en doğru yöntemin biyo-
gaz tesisleri olduğunu ifade 

eden Okan Türkay, Türkiye’de 
de bu tür atıkların yakma ve 
toprak altında çürüme sistemi 
ile yok edilmesine izin verilme-
mesi gerektiğini vurguladı.

BÖLGENİN 
ISINMA İHTİYACINI 
KARŞILAYACAK

Türkay, biyogaz tesisinin 
elektrik üretiminin yanı sıra ısı 
enerjisi de üreteceğini ifade 
ederek,

“Elektrik enerji üretimine 
paralel olarak yıllık 17 milyon 
KW / saat eşdeğeri ısı enerjisi 
üreteceğiz. Bunun yüzde 40’ını 
kendi tesisimizde kullanacağız. 
Yüzde 60’ını ise satabiliriz. 
Bunun için, bölgede bulunan 
meslek lisesi, süthane ve TOKİ 
konutları uygun görünüyor. 
Tesisin civarında bulunan 
binaların ısınma ihtiyacını 
bu şekilde çözmek mümkün” 
açıklamasını yaptı.

BAŞKA PROJELER DE 
GÜNDEMDE

Türkay Tekstil şirketiyle 
Bursa’da 33 yıldır faaliyet 
gösterdiklerini belirten Tür-
kay, enerji sektöründe rol al-
mak amacıyla Telko Enerji’nin 
yanı sıra RK Enerji, Türkay 

Alternatif Enerji şirketlerini de 
kurduklarını söyledi. 15 milyon 
euroluk yatırımla şekillenen 
2 rüzgar enerjisi projesinin 
olduğunu ifade eden Türkay, 
“Rüzgar santrallerinden biri 
bu yıl kasım ayında, diğeri de 
2014’te aktif olacak. Rüzgar 
santralleri yatırımlarımızı Bursa 
Gündoğdu Tepesi ve Bandırma 
Paşa Limanı Adası’nda 
konumlandırıyoruz. Bu santral-
lerin üretime başlamasıyla 15 
MW / saat enerji elde etmeyi 
amaçlıyoruz. Önümüzdeki 
7-8 yıl içerisinde ise 100 MW 
/ saat’e ulaşmayı hedefliyo-
ruz” şeklinde konuştu. Türkay, 
güneş enerjisi alanına yöne-
lik de müracaat sonuçlarının 
beklendiği 2 projenin olduğunun 
bilgisini vererek, bu projeler için 
Antalya ve Isparta’yı işaret etti.

Enerji sektörünün en büyük 
sıkıntısının, devletin sektör 
ile ilişkili olan birimlerinin sen-
kronize olamaması şeklinde 
açıklayan Okan Türkay, pro-
jelerle alakalı bekleme ve 
onay süreçlerinin yavaş 
ilerlediğinden yakındı. Türkay, 
güneş enerjisine yönelik 2 pro-
jenin olduğunun da bilgisini ver-
di. Türkay, hedeflerinin yenile-
nebilir enerjinin tün alanlarında 
faaliyet göstererek büyümek 
olduğunu söyledi.
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“Hiç bir zaman vazife olsun diye 
şarkı söylemedim!”

Teknoloji devrimin hız 
kazandığı 1990’larden 
sonra ki dönemi de 

biz “son dönem” olarak 
değerlendiriyoruz. İşte Türk 
müziğinin bugün geldiği noktayı, 
dinleyici ve izleyici sayısındaki 
değişimleri, tek sesli oluşu 
nedeniyle yapılan eleştiriler 
karşısında gösterdiği refleksleri 
Türk müziğinin son dönemin-
deki en iyi yorumcularından biri 
olarak kabul edilen Melihat Gül-
ses ile konuşalım istedik.

Melihat hanım öncelikle 
söyleşi davetimizi kabul 
ettiğiniz için çok teşekkür 
ederim. Türk müziğine geç-
meden önce sizin sanat 
yaşamınızı okuyucularımıza 
hatırlatalım.

Ben de size teşekkür ederim. 
Türk müziğini konuşma fırsatını 
bana verdiğiniz için. Efen-
dim, ben Fatih Kız Lisesi’nde 
okurken İstanbul Türk Müziği 
Konservatuarı’na devam et-
tim.1984 yılında konservatuar 
eğitimimi tamamladım.1981 
yılında eğitimim devam eder-
ken TRT’ye girdim. O günden 

bugüne TRT sanatçısı olarak 
Türk müziğini tanıtmaya, 
sevdirmeye gayret ediyorum.

İlk albümünüzü ne zaman 
çıkardınız?

1996 yılında Tatyos Efendi 
adlı albümü çıkardım. Bugüne 
kadar beş CD’lik bir label al-
büm dışında 10 adet solo al-
büm çıkardım. En son çıkan al-
bümüm “Tuna’ya Hasret” adını 
taşıyor.

Bu son albümünüzdeki 
şarkıların tamamı anonim. 
Özel bir nedeni var mı?

Hayır, özel bir nedeni yok. 
Bu albüm bir proje albümüdür. 
Albümde halk müziği ve Türk 
müziği repertuarı içinde yer 
alan Rumeli türkülerini kendi 
yorumumla seslendirdim. Malu-
munuz türküler anonim eser-
lerdir.

Yeni albüm çalışması var 
mı?

Evet, çok yakında yeni bir 
albüm yapmayı planlıyorum. 
Bu albümümde de yine genç 
dinleyicilerin çok sevecekleri 

daha yukarı yaşlarında tekrar 
anımsayacakları bir repertuarı 
çok farklı bir icra ile sunmaya 
çalışacağım.

“OKUDUĞUM ŞARKIYI 
YAŞAMAYA ÇALIŞTIM”

Son yılların en sevilen 
sanatçılarından birisiniz. Ses 
renginiz ve yorumunuz çok 
beğeniliyor. Bu başarının 
altında yatan ne?

Bu başarının altında, önce-
likle Allah’ın bana hediye ettiği 
sesim, sonra da iyi bir eğitim 
almam yatar. Ancak, şunu da 
belirtmek isterim. Hiç bir zaman 
bir vazife olsun diye şarkı söyle-
medim. Hangi ortamda olursa 
olsun daima okuduğum şarkıyı 
yaşamaya çalıştım. Çünkü, tüm 
şarkılar yaşanmışlıklar sonucu 
ortaya çıkmıştır.

Sahneye hiç çıkmadınız, 
bildiğim kadarı ile çıkmayı da 
hiç düşünmediniz. Neden? 
Sahne popülerliği arttıran bir 
faaliyet değil mi?

Elbetteki sahne popülerliği 
arttıran bir etkendir sanatçı için. 

Sanatçı Melihat Gülses:

Ortalama bin yıl öncesinde Anadolu’ya intikal etmiş Uygur sa-
natının bir dalı olarak gelişen ve özellikle İstanbul’da yeşeren ve 
kendini bulan Oğuz musikisi olarak da adlandırılan Türk müziği 
tarihini, müzik tarihçileri; 1-İslamiyetten önceki Türk müziği, 2-İs-
lamiyetten sonraki Türk Müziği, 3-Cumhuriyetle başlayan çağdaş 
Türk müziği dönemleri diye üçe ayırır.

Söyleşi: Mustafa Pamukoğlu
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Ancak, sahnenin sizin üzeri-
nize yükleyeceği sorumlulukları 
taşıma sonucu şahsiyetinizden 
vereceğiniz ödünlerin hesabını 
iyi yapmanız gerekir. Biraz 
daha açacak olursak ben 
eğitimi mi içkili bir ortamda ve 
zorunlu istek şarkılar okumak 
için almadım.

TRT’nin yetiştirdiği sizin 
gibi çok değerli sanatçılar 
var. Ama tanınmıyorlar. Çok 
güzel sesleri, meraklı olan 
ancak dinleyebiliyor. Burada 
kim sorumlu? Neden böyle?

Sizinde dediğiniz üzere 
benim jenerasyonumdan ve 
bugünün genç TRT sanatçıları 
içinde çok güzel sesler var. 
Uzun yıllar maalesef TRT 
sanatçılarının devlet memuru 
statüsünde olmaları nedeni-
yle kurum dışında, diğer te-
levizyonlarda veya profesyonel 
çalışmalar yapmalarına hep 
bir engel konuldu. Ancak, bu 
gün Genel Müdürümüz Sayın 
İbrahim Şahin sayesinde bu 
zorluklar aşılmaya başlandı. 
İnanıyorum ki birçok arkadaşım 
veya genç kardeşlerimde kend-

ilerini en iyi şekilde ifade eder.

Aileniz tüm fertleri ile Türk 
Müziğine katkı veriyorlar. Her 
ferdinin müzikle uğraştığı aile 
düzeni nasıl yürüyor? Mem-
nun musunuz?

Elbette ki memnunum. 
Çünkü, birlikten kuvvet doğar. 
Eşim ve kızım bir konser öncesi 
hazırlanırken sazlarıyla bana 
yardımcı olurlar. Bu da benim 
işimi çok kolaylaştırır. 

“EŞİM EN BÜYÜK 
DESTEKÇİMDİR”

Eşiniz Necip Gülses de 
önemli bir sanatçı. Eşine 
destek olurken uygar bir 
erkek profili çiziyor. Ne gü-
zel…

Teşekkürler. Evet, eşim 
tanıştığım günden bugüne ka-
dar hep bana destek olmuştur. 
Ancak, şunu da belirtmeliyim 
ki her zaman repertuarımdan 
giysilerime kadar tüm detayları 
onunla paylaşarak ortak 
hareket etmişizdir.

Türk müziğinde geldiğimiz 

noktayı bir değerlendirebilir 
misiniz?

Maalesef, sanal olarak 
Türk müziğinin dinlenmediği 
hakkında birçok safsatayı her 
zaman kâh televizyonlardan 
kâh medyadan duyarız. Ancak, 
şunu gözden kaçırmamak gere-
kir sadece İstanbul’da 300’e 
yakın musiki topluluğu var. 
Üyelerin ailelerini de dinleyen 
olarak düşünürsek çok ciddi 
bir potansiyel dinleyici sayısı 
oluşur. Bunu Türkiye gene-
linde düşünürsek müziğimizin 
dinlenip dinlenmediğini daha 
kolay anlarız. Türkiye Radyo 
Televizyon Kurumu, TRT Müzik 
kanalını izleyenlerinin ısrarları 
neticesinde açmıştır. Ve çok 
izlenen bir kanal durumundadır. 
Ayrıca şunu da hatırlatmak is-
terim bu gün hala stadyumlarda 
50 bin kişilik korolar halinde 
taraftarlar şarkılar ve türkü-
lerle takımlarını motive ederler. 
Bu da müziğimizin her zaman 
canlı kaldığının bir belirtisi değil 
midir?

Gençler neden daha çok 
popüler müzikle içi içe. Türk 
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müziğinde bulamadıkları ne?
Maalesef dünyada da böyle 

değil mi. Çünkü halka ne ve-
rirseniz onu alır. Yaşamın her 
safhasında zorunlu olarak 
popüler müzikle ya da po-
püler kültürle iç içe olursanız 
elbette ki geleneklerinizden, 
kültürünüzden ve sanatınızdan 
uzaklaşmış olursunuz.

“TÜRK MÜZİĞİ 
KONSERVATUARLARINA 
GENÇLERİMİZİN İLGİSİ 
BÜYÜK”

Türk müziği faaliyetler-
ine son zamanlarda ortaçağ 
ve üstü yaştakiler büyük bir 
heyecanla katılmak istiyor-
lar. Kurulan korolara gidiyor-
lar. Enstrüman öğreniyorlar. 
Buna neden olan etkenler 
sizce nedir?

Yukarıda söylediğim gibi 
80 ve 90 kuşağı gençliğinin, 
büyük bir kesimi maalesef ge-
leneklerinden, kendi kültür 
ve sanatından, batı özentiliği 
sonucu zorunlu olarak uzak 

bırakılmıştır.1940’lı yıllarda Ül-
kemizde Batı Konservatuarı 
açılmışken Türk Müziği 
Konservatuarı ancak 1976 
yılında açılabilmiştir. Artık 
son yıllarda Türkiye’nin birçok 
kentinde açılan Türk Müziği 
Konservatuarlarına gençlerimiz 
büyük bir ilgi göstermektedir. 
Bu gün Türk müziğinin nabzını 
tutan sanatçılar bu konservatu-
arlardan yetişmekte ve bu du-
rum bizleri çok memnun etme-
ktedir.

Türk müziğine yapılan 
eleştirinin odağında 
ağır müzik olması, eski 
eserlerin sözlerinin 
anlaşılamaması ve tek 
seslilik. Ne diyorsunuz bu 
eleştirilere?

Bunları bir eleştiri olarak 
almıyorum hatta bilgisiz-
lik olarak düşünüyorum. 
Dünyanın tüm müziklerinde 
ağır ya da hareketli eserler 
vardır. Bizim müziğimizde 
aynıdır. Tek seslilik ise bir 
teknik mesele olduğu gibi 
şunu da söylemek gerekir. 
Ülke müzikleri toplumları 
birbirinden ayıran en önemli 
etkenlerden biridir. Uzak 
Doğu ülkelerinde ‘Pentaton-
ik Müzikler’ hakimdir. Yakın 
Asya ve Orta Doğu ülkele-
rinde Modal yani Makamsal 
Müzikler günceldir. Bizde ve 
Balkanlarda yine Makamsal 
Müzikler icra edilir. Afrika’da, 
ritmik yapılar üzerine inşa 
edilmiş daha iptidai müzik 
teknikleri kullanılmaktadır. 
Batı dünyasında ise 1700’lü 
yıllardan itibaren Poli-
fonik Müzikler üretilmiştir. 
Hangi türde müzik eseri 
yaparsanız yapın önemli 
olan o eserin sizde bıraktığı 
duygular önemlidir ve 
kalıcı olur. 300 sene önce 
bestelenmiş tek sesli bir 
eser günümüze kadar gele-
bilmesi bunu ifade eder. 
Sözlerin anlaşılamaması 
meselesi ise şayet siz 
geçmiş konuşma dilinizi 
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eğitimin içinden çıkarırsanız 
sonuç elbette ki kaçınılmaz 
olur. Bugün Azeri dilinde 
geçmişte bizimde kullandığımız 
birçok kelime günümüze kadar 
gelebilmiştir. Biz ise maalesef 
dilimizi koruyamamışız.

Türk müziği eğitimini bi-
raz konuşalım. Konservatu-
varlar, TRT, okullardaki 
müzik eğitiminin geldiği 
nokta ne? Gerileme var mı? 
Çünkü, TRT sanatçısı olmak 
bir ayrıcalıktı. Bu da verilen 
eğitimden ve dev hocalardan 
kaynaklanıyordu.

Yukarıda da belirttiğim gibi 
maalesef ülkemizde Türk 
müziği eğitimi veren kon-
servatuarlar 50 sene gecik-
meli açılmıştır. Dolayısıyla 
cemiyetler ve bilhassa TRT, 
sanatçı yetiştiren bir okul göre-
vi de yapmıştır.1976 yılında 
İstanbul’da kurulan İTÜ Türk 
Musikisi Devlet Konservatuarı 
ve diğer okullar sayesinde 
son otuz yıl içinde çok önem-
li saz ve saz sanatçılarının 
yanında akademisyenlerde 
bu okullardan yetişmişlerdir. 
Artık Tüm Devlet Koroları ve 
TRT sanatçıları bu okullardan 

yetişmiş sanatçılarla doludur.

Sizi geçtiğimiz günlerde 
Zeki Müren’i anısına yapılan 
bir televizyon programında 
dinledim. Orada şunu söylüy-
ordunuz: “Zeki Müren pop-
üler olduğu için öne çıkmış 
farklı üslubu olan değerli bir 
sanatçıdır. Nice Zeki Müren 
gibi onlarca sanatçımız 
vardır. Bekir Sıtkı Sezgin, Al-
aeddin Yavaşça gibi devleri 
sayabilirim”. Bunu söylerken 
neyi kastettiniz?

Elbette ki Zeki Müren bu 
ülkenin yetiştirdiği en önem-
li sanatçılardandır.1950’li 
yıllardaki radyo neşriyatları 
ders niteliğindedir. Ancak sah-
nelere çıktıktan sonra daha 
önce yukarıda belirttiğim gibi 
sanatından birçok ödünler ver-
erek ve bir kültür mirası olarak 
düşündüğümüz müziğimizi 
show dünyası içine sokarak 
gündemde kalmayı başarmıştır. 
Oysa yukarıda ismini zikrettiğim 
sanatçılar sanatlarından hiç bir 
ödün vermeden müziğimizin 
gelişmesi için hayatlarını 
vermişler ve popüler kül-
tür içinde hiç bir zaman yer 
almamışlardır.

Türk müziğinin dinin et-
kisinde geliştiği ve son za-
manlarda daha çok Ramazan 
aylarında öne çıkan bir müzik 
haline geldiği eleştirisine 
katılır mısınız?

Kesinlikle katılmam mümkün 
değildir. Çünkü böyle bir durum 
söz konusu bile değildir.

“ÜLKE MESELELERİNE
DUYARSIZ KALAMAYIZ”

Bir sanatçı olarak ülke mese-
lelerine duyarsız kalmanız 
mümkün değil. Ülkemiz ve 
dış dünyada yaşananlar bizi 
kaygılandırıyor. Bazen sıkıntı 
basıyor ve hemen müziğe 
sarılıyoruz. Siz sanatçılar bi-
zim umudumuz ve neşemiz 
oluyorsunuz…

Tabi ki, öncelikle insan ve bir 
sanatçı olarak ülkemizin mese-
lelerine duyarsız kalmamız 
mümkün değildir. Gönlümüz, 
hep sevgi, barış ve huzurdan 
yana olsun.

Melihat hanım bu güzel 
söyleşi için çok teşekkür ede-
rim.

Ben de size teşekkür ediyorum.
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EBRD, TÜRKİYE İÇİN 2014 BÜYÜME TAHMİNİNİ AŞAĞI ÇEKTİ
Türkiye için bu yılki büyüme öngörüsünü yüzde 3.7 olarak koruyan 

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Türkiye’nin 2014’te yüzde 3.6’ya 
yavaşlamasını bekliyor. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), 
Türkiye ekonomisinin geçen yıl belirgin şekilde yavaşlamasının 
ardından bu yıl yüzde 3.7; 2014’te ise yüzde 3.6 büyümesini bekli-
yor. EBRD’nin Bölgesel Ekonomik Beklentiler raporunda, Türkiye 
ekonomisinin en büyük kırılganlığının ise zayıf dalgalı sermaye 
girişleri ile finanse edilen büyük ve kalıcı cari açığı olduğu be-

lirtildi.

KÖPRÜ VE OTOYOLDAN 10 AYDA 655 MİLYON LİRA GELDİ
Karayolları Genel Müdürlüğü verilerine göre yılın 10 aylık 

döneminde köprü ve otoyollardan 320 milyonu aşkın araç geçti ve 
karşılığında 655 milyon liradan fazla gelir elde edildi. Karayolları 
Genel Müdürlüğü’nün kontrolü altında olan köprü ve otoyol 
geçişlerinden bu yılın ilk 10 ayında 655 milyon lirayı aşkın gelir 
edildi. Karayolları Genel Müdürlüğü verilerinden yapılan hesap-
lamaya göre ilk 10 ayda köprü ve otoyollardan 320 milyon 735 
bin 998 araç geçti, 655 milyon 976 bin 614 lira gelir sağlandı.

bin 803 lira olarak gerçekleşti.

SEÇİM SONUCU NE OLURSA OLSUN KAZANAN 
YİNE ONLAR OLACAK!
Mart 2014’te yapılacak yerel seçimler, reklamdan pro-
mosyona, matbaadan bayrak üreticilerine, araştırma 
şirketlerinden otobüs firmalarına çok sayıda sektörü 
hareketlendirecek. Ekonomide yerel seçim hareketliliği 
başladı. 6 milyar dolarlık bir ekonomi oluşturması bekle-
nen yerel seçimler için siyasi partilerin adaylıklarla ilgili 
çalışmaları sürerken, 30 Mart 2014’te yapılacak seçimler 
için reklamcılıktan promosyona, maatbacılıktan araştırma 
şirketlerine kadar çok sayıda sektör, çalışmaların hız 
kazanmasını bekliyor. Henüz sınırlı da olsa bazı partiler, 
belli il ve ilçeler için belediye başkan adaylarını belirlerken, 
adayların henüz belli olmadığı çok sayıdaki il ya da ilçede 
ise partisince “belediye başkan adayı seçilmek” isteyenler 
de çalışma yapıyor. 

İHRACATTA LİDER DEĞİŞMEDİ
Türkiye, bu yılın 3. çeyreği itibariyle en fazla 

ihracatı Almanya’ya gerçekleştirdi. Türkiye, bu 
yıl sonu için hedeflenen 153,5 milyar dolarlık 
ihracata ulaşmak için yoğun çaba sarf ediyor. 
Türkiye bu yıl Ocak-Eylül dönemindeki toplam 
112 milyar 492 milyon 680 bin dolarlık ihracat 
gerçekleştirdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 
Dış Ticaret İstatistikleri’nden derlenilen bilg-
ilere göre, Türkiye, bu yılın 3. çeyreği itibariyle 
en fazla ihracatı Almanya’ya gerçekleştirdi. Bu 
dönemde Almanya’ya yapılan ihracat, geçen yıl 
aynı döneme göre  yaklaşık 220 milyon dolar 
artarak 10 milyar 36 milyon 500 bin dolar olarak 
gerçekleşti.
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TURİZMDEKİ GELİŞME OTEL SATIŞLARINI ARTIRDI
Satılık tatil köyü fiyatları bir önceki yıla oranla yüzde 402 artarak, 

ortalama satış fiyatı 300 bin TL’den 1 milyon 500 bin TL’ye yükseldi.
İSTANBUL - Son yıllarda yabancı ziyaretçinin Türkiye’ye gösterdiği 

yoğun ilgi, turistik tesis piyasasına da yansıdı. Türkiye’nin en büyük 
pazaryeri sahibinden.com’un verilerine göre, satılık tatil köyü fiyatları 
bir önceki yıla oranla yüzde 402 artarak, ortalama satış fiyatı 300 bin 
TL’den 1 milyon 500 bin TL’ye yükseldi. sahibinden.com verilerine 
göre, 2013 yılında satılık turistik tesis sayısında yüzde 38 oranında 
artış yaşandı. En yüksek ilan adedi artışı yüzde 90’lık oranla butik 
otellerde yaşandı.

MEYVE ZENGİNİ TÜRKİYE’DE ÜRETİM DE ALAN DA ARTIYOR
TZOB Genel Başkanı Bayraktar, meyve üretim alanının 2000-2012 

döneminde yüzde 24, üretimin yüzde 34.2 arttığını belirtti. Tür-
kiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi 
Bayraktar, meyve zengini Türkiye’de üretimin de alanın da 
arttığını belirterek, “Meyve üretim alanı 2000-2012 döne-
minde yüzde 24, üretim yüzde 34.2 arttı” dedi.  Bayrak-
tar, 2000 yılında 24 milyon 765 bin 680 dekar olan toplu 
meyveliklerin alanının, 2012 yılında 30 milyon 706 bin 492 
dekara, zeytin, çay, baharat bitkileri dahil 13 milyon 421 bin 
100 ton olan üretimin ise 2012 yılında 18 milyon 12 bin 990 
tona çıktığını, bu dönemde kişi başına meyve üretiminin 209 
kilogramdan 241 kilograma ulaştığını belirtti. 

ELEKTRONİK HABERLEŞME PAZARI % 10 
BÜYÜYECEK

2014 yılında elektronik haberleşme ve bilgi teknolo-
jileri pazarlarındaki beklenen artış gerçekleştiğinde 
pazarının ekonomik büyüklüğü 18,6 milyar dolara 
ulaşacak. 2014 yılında elektronik haberleşme ve bilgi 
teknolojileri pazarlarının 2013 yılına göre yüzde 10 
oranında büyüyerek sırasıyla 18,6 ve 12 milyar dola-
ra ulaşması bekleniyor. Yine gelecek yıl, mobil tele-
fon abone yoğunluğunun yüzde 90, genişbant abone 
yoğunluğunun ise yüzde 45 olarak gerçekleşeceği 
tahmin ediliyor.  TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 
görüşmeleri süren 2014 yılı bütçe programında, ülkemi-
zin bilgi toplumuna dönüşüm sürecinde, önümüzde-
ki dönem için politika, strateji ve uygulamaların 
belirleneceği yeni Bilgi Toplumu Stratejisi hazırlanarak 
hayata geçirileceği bildirildi.

KENTLERDE ÇALIŞAN KADIN SAYISI 4 YILDA 
ARTTI

Son 4 yılda kentlerde çalışan kadın sayısında 
1,5 milyon dolayında bir artış oldu. TEPAV, asgari 
ücretli kadından işveren payına düşen SGK pri-
minin alınmaması ve bunun 5 yıl süre ile kademe-
lendirilerek uygulanması biçimindeki teşviğin de 
kısmen etkisiyle son 4 yılda tarım dışı, bir anlam-
da kentlerde çalışan kadın sayısında 1,5 milyon 
dolayında bir artış olduğunu açıkladı.  TEPAV’ın 
İstihdam İzleme Bültenine göre, Haziran 2013 
verileri kadın istihdamında son yıllarda gözlenen 
artma eğiliminin sürdüğüne işaret ediyor. Tarım 
bir yana bırakıldığında, Haziran 2009’da 3,4 mil-
yon olan tarım dışı kadın istihdamı 2013’ün altıncı 
ayında 4 milyon 872 bine yaklaştı. 
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ON BİNLERCE DOSYA RAFLARDA BEKLEMEYECEK
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf ve 

sanatkârların ticaret ve iş hukukuna ilişkin uyuşmazlıklarda 
arabuluculuk yönetimine başvurması halinde esnaf ve 
sanatkârların hem iş kaybının hemde Mahkemelerin üzerinde-
ki iş yükünün azalacağını belirterek, “Artık raflarda bekleyen 
10 binlerce dosya azalacak” dedi. İlki TESK Genel Başkanı 
Bendevi Palandöken ile Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel 
Müdürü Ömer Kerez’in katılımı ve 5 Kasım’da Malatya’da 
ve 6 Kasım’da da Gaziantep’te gerçekleştirilen toplantıların 
üçüncüsü Mardin’de yapılacak. 

“MEMUR ‘GERÇEK ENFLASYON’ MAĞDURU”
Kamu-Sen, dört kişilik ailenin asgari geçim haddini 3.7 bin lira 

olarak hesapladı. Genel Başkan Koncuk, memurların mutfağa 
yansıyan gerçek enflasyon karşısında mağdur edildiğini söyledi.

Türkiye Kamu-Sen 2013 Ekim ayında dört kişilik ailenin asgari 
geçim haddinin, 3 bin 678 lira 69 kuruş olduğunu ifade etti.

Sendikanın Araştırma Geliştirme Merkezi’nin yaptığı 2013 
Ekim ayına ait asgari geçim endeksi araştırma sonuçları 
açıklandı. Araştırma sonuçlarına göre dört kişilik ailenin insan 
onuruna yaraşır bir biçimde yaşayabilmesi için gerekli olan en 
düşük miktarı ifade eden asgari geçim haddinin, bir önceki aya 

göre yüzde 1,24 artarak 3 bin 678 lira 69 kuruşa yükseldiği, asgari 
geçim haddinin son bir yılda 186 lira 51 kuruş arttığı belirtildi.

KAMU 9.6 MİLYAR DOLAR DIŞ BORÇ ÖDEDİ
2 Ocak-6 Kasım tarihleri arasındaki dış borç 

ödemelerinin 7.8 milyar doları Hazine tarafından 
yapıldı. Kamu, 2 Ocak-6 Kasım 2013 tarihleri 
arasında 9 milyar 564 milyon dolar dış borç 
ödemesi gerçekleştirdi. Kamunun, 30 Ekim-6 
Kasım haftasında yaptığı dış borç ödemeleri ise 
122 milyon dolar oldu. Merkez Bankası’nın veri-
lerine göre, 30 Ekim-6 Kasım tarihleri arasındaki 
dış borç ödemesinin 98.8 milyon dolarını Hazi-
ne, 0.7 milyon dolarını genel ve katma bütçeli 
idarelerin dokümantasyon, kitap bedeli, katılma 
payı, üyelik aidatı gibi ödemelerinden oluşan 
diğer kamu kesimi, 22.7 milyon doları Merkez 
Bankası tarafından yapıldı. Kamunun 30 Ekim-6 
Kasım 2013 tarihleri arasında yaptığı dış borç 
ödemesi toplamı 122 milyon doları aştı.

TÜRK FİRMALAR FIFA 2022’YE KİLİTLENDİ
Doha Bank Grup Üst Yöneticisi (CEO) Dr. 

Raghavan Seetharaman, Türk şirketlerinin 
Katar’da gerçekleştirilecek FIFA 2022 Dün-
ya Kupası’na kadar toplamda 25-30 milyar 
dolarlık iş hedeflediğini kaydetti.  Doha Bank’ın 
düzenlediği “Katar ve Körfez Arap Ülkelerinin 
İşbirliği Konseyi’ndeki Fırsatlar” konferansında 
konuşan Seetharaman, küresel ekonomiyle il-
gili bilgi verdiği konuşmasında, Türkiye ekono-
misinin 2013’ün ikinci çeyreğinde yüzde 4,4 
büyüyerek ilk çeyrekteki yüzde 2,9’luk büyümeyle 
karşılaştırıldığında büyük bir gelişme gösterdiğini 
anlattı. 
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“TÜKETİCİNİN BİLİNÇLENMESİ GEREKİYOR”
Tüketici Hukuku Enstitüsü Genel Başkanı Avukat Ha-

kan Tokbaş, 3. Tüketici Hukuku Sempozyumu’nun tüketiciyi 
bilinçlendireceğini belirtti. Tüketici Hukuku Enstitüsü Genel 
Başkanı Avukat Hakan Tokbaş, yeni Tüketici Kanunu’nun 
TBMM’de kabul edilmesi sonrasında tüketiciye daha geniş 
haklar getirildiğini söyledi. Kanun ile birlikte tüketici bilincinin 
gelişimi için eğitim amaçlı faaliyetlerin yapılması şart olduğunu 
belirten Tokbaş, “Eğitim bağlamında düzenli olarak üç yıldır 
Tüketici Hukuku sempozyumunu düzenliyoruz. Uluslararası 
sempozyuma tüketicinin ilgisi ve katılımı her geçen gün artıyor” 
dedi.

ON-LINE PARA TRANSFERLERİ ARTTI
Yılın üçüncü çeyreğinde internetten yapılan para transfer-

lerinin işlem adedi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17, 
hacmi ise yüzde 27 arttı. Temmuz-eylül döneminde internetten 
yapılan para transferlerinin işlem adedi geçen yılın aynı döne-
mine göre yüzde 17 hacmi ise yüzde 27 arttı. Türkiye Bankalar 
Birliği’nin (TBB) İnternet ve Mobil Bankacılık İstatistikleri’nden 
derlenen bilgiye göre, geçen yılın üçüncü çeyreğinde 49 mily-
on 329 bin olan internetten yapılan para transferlerinin işlem 
adedi, bu yılın aynı döneminde yüzde 17 artarak 57 milyon 
710 bin adede yükseldi.  Bu dönemde en fazla işlem 32 mil-

yon 442 binle EFT’de gerçekleşirken, bunu 25 milyon 140 bin işlem 
adediyle havale, 127 bin işlem adediyle döviz transferleri izledi. 

BANKALAR ERKEN ÖDEDİ, 280 MİLYON LİRA 
KASALARINDA KALDI

Rekabet Kurulu soruşturmasında ceza alan 12 
banka, erken ödeme indirimi sayesinde 279 mil yon 
239 bin liradan kurtuldu. Mevduat, kredi ve kredi 
kartı hizmetleri alanında Rekabetin Korunması 
Hakkında Kanunu ihlal ettikleri gerekçesiyle top-
lam 1 milyar 116 milyon 957 bin liralık ceza ve-
rilen 12 banka, yüzde 25 erken ödeme indirimin-
den yararlandı. Böylece 12 bankadan toplam 837 
milyon 718 bin lira tahsil edildi ve bankalar, erken 
ödeme indirimi sayesinde 279 milyon 239 bin 
liradan kurtuldu. Erken ödeme indirimi en çok Ga-
ranti Bankası’na yaradı. Soruşturma sonucunda 
213,4 milyon lira ile en yüksek cezayı alan Garanti 
Bankası, erken ödeme indirimi sayesinde cezanın 
53,3 milyon lirasından kurtuldu. 

TEKNOLOJİ MARKETLERİ CİRODAN MEMNUN 
AVM’lerin ciroları eylülde yüzde 4 arttı. En büyük 

artış, yüzde 7 ile teknoloji marketlerde. Alışveriş 
merkezleri (AVM) ciro endeksi Eylül’de bir önceki 
yılın aynı ayına göre yüzde 3.8 artışla 136 puana 
yükselirken; en büyük artış yüzde 7 ile teknoloji 
market ve elektrikli eşya kategorisinde yaşandı. 
Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği (AYD) ve Ak-
ademetre Research tarafından oluşturulan endekse 
göre, Eylül’de AVM’lerde kiralanabilir alan/metreka-
re başına düşen ciro İstanbul’da 644 TL, Ankara’da 
489 TL olurken; Türkiye genelinde ise 551 TL olarak 
gerçekleşti. 
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Eren Erdem-Devrim Ayetleri
Devrimci Müslümanlar bir süredir hemen herkesin ilgisi-
ni çekiyor. “İsyan ve İslam” şiarıyla 1 Mayısa katıldılar; 
başından itibaren Gezi Direnişinin ön saflarında yer 
aldılar. Sivas Katliamını lanetlediler; beş yıldızlı otellerde 
değil TOMAların önünde iftar açtılar. “Mülk Allahındır” di-

yerek abdestli kapitalistleri lanetlediler; İslamın özel 
mülkiyete bakışını tartışmaya 

açtılar.
Peki, kim bu Devrimci Müs-
lümanlar? İslama, siyasete, 
iktidara, insan ilişkilerine ve 
gündelik hayata bakışları 
nasıl? Neye dayanarak İslamın 
devrimci olduğunu söylüyorlar? 
Ezilenlerin İslamı derken neyi 
kastediyorlar? Neden sürekli 
padişahlardan, sultanlardan değil 
de “yalnız yaşayan ve yalnız ölen” 
Ebu Zerden, Habeş bir köle olan 
Bilalden bahsediyorlar? Devrimci 
Müslümanların önde gelen isimler-

i n - den Eren Erdem, yeni kitabı Devrim 
Ayetlerinde işte bu soruları yanıtlıyor. Abdestli Kapita-
lizm, Şeytan Evliyaları ve toplatılması istemiyle dava 
açılan Nurjuvazi isimli kitaplarıyla bilinen Erdem, Devrim 
Ayetlerinde yine ezber bozuyor.

Kahraman Tazeoğlu- Bukre
“Güzellik, bakmayı bilen gözdedir sevgilim. Artık 
kendime layık olanı seçebiliyorum sayende. Bir 
insanın gözlerine bakıp, kalbini görebiliyorum her 
seferinde. Eskisi gibi değilim. Neden mi senden çok 
daha öndeyim? Herkesin dünyası kendi gördüğü 
kadardır sevgilim. Sen önüne bakarken, ben 
uzakları ezberledim. Sen olup bitenlerle ilgilenir ken, 
ben olmayanın izindeydim.  Çivi çiviyi sökermiş, 
yalnızlığı kanatan hüzünlü şarkılar, yalnızlığa iyi 
gelirmiş. İşte ben bu şekilde hayata karşı diren-
dim. Keşke bana akıl vereceğine, aklımı alacak 
kadar beni sevseydin. Ben, bir çocukluk edip 
büyüdüm işte! Sen büyümüşsün 
ama doğmamışsın 
bile. Ben, senin 
doğrundum sevgili. 
Ötekiler gelip geçerdi. 
Sen doğru olanı değil, 
geçerli olanı seçtin. 
Terk etmek kazanan 
olmaya yeter zannettin.  
Bana, bir veba busesi 
bırakıp gittin; bak şimdi 
yerini başkaları aldı. 
Bu aşkın vebası sende, 
busesi bende kaldı. 
Seçtiğin yolda sana mut-
luluklar diliyorum. Unut-
mak alışmaktır. Unutursun 
demiyorum… 

Ahmet Ümit-Beyoğlunun En Güzel Abisi
Yılbaşı gecesi işlenen bir cinayet... Tarlabaşının arka sokaklarında bulunan bir 
erkek cesedi. Öldürülmüş erkeklerin en yakışıklısı, belki de en kötüsü. Karanlık 
sırların ortaya çıkardığı utanç verici bir gerçek. Gururlarının kurbanı olmuş erkekler, 
onların hayatlarını yaşamak zorunda olan kadınlar. Bu cinayetler yatağında, bu 
kötülükler bahçesinde, bu insan eti satılan can pazarında masumiyetini korumaya 
çalışan bir adam. Bir zamanlar İstanbulun en gözde yeri olan Beyoğlunun haz-
in hikâyesi.  Karanlık... Soğuk havayla iyice ağırlaşan bir karanlık. Uzaklardan 
şarkılar geliyor kulağına, neşeli kadın çığlıkları, ayarını yitirmiş sarhoş naraları, 
biri küfrediyor belki ana avrat, belki ağlıyor biri hıçkıra hıçkıra, belki biri sessizce 
ölüyor bu gürültünün, bu hengâmenin ortasında. Umurunda değil. Hepsinden 
sıyrılmış, sadece öfke... 

Hüsnü Arkan-Uzun Bir Yolculuğun Bittiği Yer
Hüsnü Arkanın Uzun Bir Yolculuğun Bittiği Yeri, baytar yüzbaşı olarak katıldığı 
Sarıkamış Muharebesinde Ruslara esir düşen ve Rusyada geçirdiği uzun yıllardan 
sonra, doğduğu İstanbula 12 Eylül 1980 darbesini önceleyen günlerde, yaşı yüzü 
aşkın bir “Büyükdede” olarak dönen Abdülhalim Beyin hikâyesi. Arkan, dört kuşağı 
içine alan romanında 12 Eylül 1980 öncesinin gerilimli ortamını ustalıkla yansıtıyor. 
“Bazen sislere gömülen, bazen de tipiyle uğuldayan ova, Palandökenin deva-
sa hayaleti, ağırlaşan toprak, ağaran tepeler, ağaran düzlükler, hastaların inilti-
si, Nizamettinin oradan oraya koşuşturan silueti, hayvanlarla peksimetlerini 
paylaşanlar, henüz ölmüş, amele mangalarının gömmesi için şosenin kıyısına 
bırakılmış, çarığı, kaputu yağmalanmış, ağızları, gözleri açık kalmış erler...”
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