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Fındık denildiğinde ilk akla ge-
len şehir olan Giresun’da Tirebo-
lu çayı ve fındığı herkesçe bilinir 
oldu. Biz de USİAD Bildiren Dergisi 
olarak hem hasada tanık olmak hem 
de Giresun’un Tirebolu ilçesinde 
yetişen ürünlerin kalitesini yerinde 
görmek için bölgeye gittik. 
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SÖYLEŞI

“Devlet Üretici Sorunlarına Karşı 
Daha Yapıcı Çalışmalar Yapmalı”

Tirebolu’da yetişen çay ve 
fındığın diğer Kara deniz 
bölgelerine nazaran 

daha kaliteli olduğu söyleni-
yor. Bunun sebebi nedir?

Tirebolu iklimi Iğdır Ovası’nda 
görülen mikroklima iklim 
yapısına sahip olan Karakaya 
Vadisi’nde bulunuyor. Bu va-
dide yetişen başta çay ve fındığı 
dünya biliyor. Fındıkta en ka-
liteli beyazlama oranı Karakaya 
Vadisi’nde yetişen fındıktadır. 
Fakat ne yöre insanı olarak ne 
de kurumlar olarak fındığı ye-
teri kadar tanıtamıyoruz. Bu da 
en kaliteli fındığın bizde olması 
sadece literatürde kalıyor. Satış 
aşamasına gelindiğine maale-
sef bu üne sahip değil. 

Çay konusuna geldiğimiz za-
man ise mikroklima iklim etkisi 
görülen Tirebolu, Karadeniz’in 
diğer bölgelerine nazaran daha 
fazla güneş alması ve bunun so-
nucunda çayın yapraklarından 
diğer yörelere göre daha iyi 
verim alınması buranın çayını 
özel kılıyor. Tirebolu çayının 
aroması Karadeniz yöresinin en 

Tirebolu Ziraat Odası Başkanı Erim YAMAN:

Fındık denildiğinde ilk akla gelen şehir olan Giresun’da Tirebolu çayı 
ve fındığı herkesçe bilinir oldu. Biz de USİAD Bildiren Dergisi olarak 
hem hasada tanık olmak hem de Giresun’un Tirebolu ilçesinde yetişen 
ürünlerin kalitesini yerinde görmek için bölgeye geldik. Tirebolu’nun 
Karadeniz’in diğer bölgelerinden farklı olmasının sebeplerini ve üre-
ticinin durumunu ise Oda Başkanı Erim Yaman ile konuştuk. Yaman, 
üreticiyi bilinçlendirici çalışmalar yapmalarına karşın kalıcı sonuç 
elde etmeleri için devletin üretici sorunlarına çözüm bulması gerek-
tiğini belirtti. 

Söyleşi ve Fotoğraflar: Deniz TOPRAK
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iyi çaylarından biridir. Tabii bu 
bölgenin toprak yapısının tarıma 
elverişli olması ve Tirebolu 
Çaykur fabrikasının çay işleme 
teknolojisinin iyi olması Tire-
bolu çayını en çok tercih edilen 
çaylardan biri yapıyor. Hatta 
İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa 
gibi büyük şehirlerde yaşayıp 
yazın Tirebolu’ya ya da köylerine 
gelenler döndüklerinde bir yıllık 
ihtiyaçlarını karşılayacak kadar 
çayı da yanlarında götürüyorlar. 
Buda yöre çayının bilinirliğinin 
artmasına sebeptir.

 
“42 NUMARA ARTIK BİR 
TİREBOLU MARKASI”

Peki, Tirebolu çayına “42 
Numara” denmesinin bir se-
bebi var mı?

Tirebolu çayına 42 Numara 
denmesinin sebebi;  Kurtuluş 
savaşı sırasında 42. Alay 
komutanının Tirebolulu Ko-
ramiral Şükrü Okan olması ve 
bundan dolayı devletin buraya 
42 Numaralı Tirebolu Çay 
Fabrikasını kurmasıdır. Bir 
başka sebep olarak Tirebolulu 
bir müteşebbisin Tirebolu 42 
isimli çay işleme tesisi kurup 
bunu markalaştırmasıdır. Bun-
dan dolayı Tirebolu çayı her yer-
de 42 numara olarak bilinir. 

Çay ve fındık konu-
sunda Ziraat Odası olarak 
çalışmalarınız var mı?

Çay konusunda önümüzde-
ki dönemlerde çalışmalara 
başlamayı düşünüyoruz fakat 
fındık konusunda “örnek bahçe” 
isimli çalışmamız mevcut. Örnek 
bahçe dediğimiz ise farklı arazi 
yapısına sahip 6 farklı bahçede 
deneme alanları oluşturup 
fındık ağaçları ektik. Alanlarında 
uzman ziraat mühendisleri 
ağacın dikiminden, bakımına, 
budamasından fındığın 
hasadına kadar her alanda 
modern ve bilinçli yetiştiricilik 
yapmak için eğitimler veriyor. 
Örnek bahçelerde çalışmalar 
yapılırken ilk önce o arazi 
yapısına sahip alanda fındığı 
olan üreticiler çağırılıyor ve 

aşama aşama doğru bir şekilde 
nasıl fındık yetiştiriciliği yapılır 
gösteriyorlar. Amacımız bu 
yörede bilinçsiz yapılan fındık 
yetiştiriciliğinin önüne geçmek 
ve verimini arttırıp gelecek 
kuşağa daha iyi fındık alanları 
bırakmaktır.

“ÜRETİCİ GELENEKSEL 
YÖNTEMLERİ DEVAM 
ETTİRMEDE ISRARLI”

Bölge üreticisiyle nasıl bir 
iletişim ve etkileşim halinde-
siniz?

Tirebolu Ziraat Odası olarak 
bölge üreticisine danışmanlık 
hizmeti vermekteyiz. Üretici-
yi bilinçlendirme ve eğitim 
çalışmalarımız mevcut. Bu-
nunla ilgili sık sık köylere 
gidip seminerler veriyoruz. 
Yukarıda da değindiğim gibi 
örnek bahçe uygulamasıyla 
gelişen tarım teknolojilerini 
üreticiye adapte etmeye, bil-
gilendirmeye çalışıyoruz. Tabii 
Türkiye’de yeni bir iş yapılırken 
bunun sancılarını çekmek artık 
olağan bir durum oldu. Şöyle ki; 
danışmalık hizmetimiz sırasında 
hem üretici bazında olsun hem 
de biz ziraatçiler bazında olsun 
sıkıntıları oluyor. Üretici başta 
yeniliğe açık olmaması ve ata-
dan, dededen kalma usuller ile 
faaliyetine devam etmek iste-
mesi eğitimlerin sancılı geçme-
sine sebep oluyor. Bizler de 
ise yapılan çalışmaların ve 
çağın gerektirdiği şekilde üre-
time geçilmesi gereğini çiftçiye 
indirmede gerçekten sorun 
yaşıyoruz. 

Tabii bir de şu var ki; yöre 
halkı bilgiye aç durumda. Ken-
disinin gelirini arttıracak ve daha 
iyi işleri nasıl yapacağını anla-
tacak birinin peşinde gitme du-
rumundalar. Ama önemli olan 
doğru zaman ve yerde o insanı 
yakalayıp bilinçli tarımı öğretmek 
ve hem kendisine hem de ülke 
ekonomisine faydalı olma yo-
lunda önünü açmaktır.

Geçtiğimiz aylarda yaşa-
nan don olayı birçok tarım 

ürününe zarar verdi. Peki, 
fındığı ve çayı nasıl etkiledi?

30 Mart akşamı ne yazık 
ki Türkiye’nin birçok yerinde 
yaşanan don olayı yüzünden 
birçok tarım alanı zarar gördü, 
ürünlerde yanmalar oldu. 
Bundan Tirebolu’daki fındık 
bahçeleri de ciddi ölçüde et-
kilendi. Bir de üstüne asma 
bitkilerde özellikle üzümlerde 
görülen külleme hastalığının 
fındığa bulaşması bu yıl verimi 
önemli ölçüde düşürdü. Doğa 
karşısında çok yapılacak bir 
şey yokken bir de üstüne hiç 
beklenmedik bir şekilde külleme 
hastalığının gelmesi üreticinin 
elini kolunu bağladı. Ne ku-
rumlar bazında ne de zirai ilaç 
üreticileri bazında bir araştırma 
olmadığı için buna çare de 
bulunamadı. Bu yıl 0-250 rakım 
arası fındık bahçelerindeki ürün-
lerde yüzde 60 oranında yanık 
görüldü. 

Çay ise her dem yeşil bir bitki 
olduğu için ve 3 yılın 3 dönemi 
(sürgün) toplandığı için fındık 
kadar etkilenmedi. Mart ayında 
yaşanan don olayı sebebiyle 
üretici gübreleme dönemini 
Nisan ayına sarkıttı ve bu da 
çayın kampanya döneminin 15 
gün kadar gecikmesine sebep 
oldu. Rekolte bakımında ton 
bazında 200 kilogram kadar bir 
düşme oldu ama bunu Temmuz 
ayındaki sürgünde geçen yıla 
göre biraz fazla daha verimli 
geçeceği için dengelemiş oldu. 
Bu yıl çay üreticisi için ciddi bir 
kayıp söz konusu değil fakat 
fındık önemli ölçüde etkilendi.

  
“ZOR DURUMDA OLAN 
ÜRETİCİLER İÇİN YENİ 
ÇÖZÜMLER GETİRİLMELİ”

Üreticiyi destekleme ko-
nusunda devletin çalışmaları 
yeterli mi sizce?

Üretici açısından bakarsak 
yetersiz fakat devlet açısından 
bakarsak fazlasıyla destek ve-
riliyor. Bunun sebepleri var tabii 
ki. Bunun başında çay tarlalarını 
ruhsata bağlama işi geliyor. 
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Mikroklima iklime sahip Karakaya 
Vadisi’nde bulunan Tirebolu’da 
ürünler Karadeniz’in diğer bölgele-
rine göre daha verimli. Hasat vakti 
gencinden yaşlısına tüm köylüler 
ime ce usulüyle çaylarını topluyor



www.usiad.org.tr
8



www.usiad.org.tr
9

Devlet üreticinin tarlalarını kayıt 
altına almak için ruhsat siste-
mini getirdi. Fakat miras yoluyla 
bölünmüş tarlalarda hak sahip-
leri birden arttı. Büyük şehirleri 
kendi hayatını devam ettiren; 
memurluk, esnaflık yapanlar 
birden çay üreticisi oldu. Bu se-
beple devlete bağlı üretici arttı 
ve asıl üreten ise gerekli desteği 
alamadığı için sistem aksamaya 
başladı. Bir diğer sebep devle-
tin ürün bazlı değil alan bazlı 
destekte bulunması. Ürün bazlı 
destek olmayınca da bu sefer 
üretici yeni tarım metotlarını ka-
bullenmiyor. Arazisi geniş olan 
iyi destek alıyor ama küçük 
arazisi olan ise yeterli destek 
almadığı için yeni ürünlere 
yönelme konusunda isteksiz 
davranıyor. 

Ruhsat sisteminin üretici-
yi zorda bıraktığını söyledi-
niz. Peki, çözüm olarak neler 
yapılabilir?

Çözüm olarak bugün Güney 
Doğu Anadolu’da da uygula-
nan ve önemli ölçüde başarı 
sağlanan “Toplulaştırma ça-
lışmaları” yapılabilir. Top lulaş-
tırma çalışmaları nedir diyecek 
olursanız: Miras yoluyla bölünen 
arazinin bölgede ikamet eden 
üretici üzerinde toplanarak devlet 
desteğinin ve ürün faaliyetlerinin 
bir yerde toplanmasıdır. Bugün 
Karadeniz’de de toplulaştırma 
çalışmaları yapılabilir, mi-
ras yoluyla bölünmüş araziler 
toplanıp aile kooperatifleriyle 
bölgede ikamet eden üreticiye 
devredilebilir. Böylece devlet 
desteğini asıl üretici alacağı 
için üretim ve verim daha iyi 
olacaktır. 

“ALTERNATİF ÜRÜN İÇİN 
PAZAR OLMASI GEREKİR”

Bölgede fındığa alternatif 
ürün yetiştirilebilir mi?

Fındığa alternatif ürün 
yetiştirilemez çünkü fındık al-
ternatifi olacak bir ürün değil. 
Fındık daha fazla destek alması 
gereken bir ürün. Bugün İç 
Anadolu’da üretici buğday, as-

pir ve şeker pancarı yetiştiriyor. 
Öncelikle bölgede sanayi 
açısından işlenebilecek bir 
ürün olmalı. Yoksa alternatif 
ürünler üretilir ama bunu üretici 
pazarlayacak, satacak bir me-
cra bulamadığında ne yapacak! 
Bakın burada alternatif ürün 
diye kivi yetiştirilmeye başlandı, 
sonuç ne oldu: Üretici kendi 
tüketeceği kadar üretir duruma 
geldi. Çünkü bunun pazarlaması 
ve sanayi anlamında bir girişimi 
olmadığı için buranın halkı gene 
çay ve fındık üretimine ağırlık 
vermek durumunda kaldı. 

Trabzon Ticaret Borsası 
geçen yıl kaliteli fındık için 
“fındığı dalından değil yer den 
toplayın” şeklinde bir kam-
panya başlattı. Bu kampanyayı 
nasıl değerlen diriyorsunuz?

Fındık sert kabuklu bir mey-
vedir ve tam olgunlaştığı zaman 
yere düşer. Yani iç dolgunluğu 
tam anlamıyla tamamlandıktan 
sonra yere düşer. Bir de döl-
lenme zamanında tozlaşma yet-
erli oranda gerçekleşmemişse 
boş fındık olarak yere düşer. 
Boş fındık zaten hasattan 15-20 
gün önce dökülmeye başlar ve 
üretici bunu bildiği için sepetine 
buları koymaz. Hasat zamanı 
olgunlaşıp yerden toplanan 
fındık en doğru olanıdır çünkü 
yeterince olgunlaşmıştır ve 
ağaçtan toplanmadığı için dal-
lara verilen zarar en az sevi-
yededir. Sonuç olarak gelecek 
hasat döneminde en iyi verim 
alınmasını sağlar yerden top-
lamak. Değinmek istediğim bir 
başka konu yöremizde iş gücü 
artık giderek azalmaya başladı. 
Gençlerimiz büyük şehirlere 
göç ettiği için köylerde yaş 
ortalaması 50-55’i buldu. Bu se-
beple hasat için dışarıdan işçiler 
gelmeye başladı. Buda farklı 
bir sorun doğurmaya başladı; 
fındığı ilk defa burada gören işçi 
yeterli bilgisi olmadığı için fındığı 
gelişi güzel toplayarak bileme-
den ağaçlara zarar vermeye 
başladı. Buralarda iş gücü ve 
bilinç durumu da önemli sorun-
lardan biri. 

30 Mart akşamı ne 
yazık ki Türkiye’nin 
birçok yerinde ya-
şanan don olayı 
yüzünden birçok 
tarım alanı zarar 
gördü, ürünlerde 
yanmalar oldu. 
Bundan Tirebo-

lu’daki fındık bah-
çeleri de ciddi öl-
çüde etkilendi. Bir 
de üstüne asma 

bitkilerde özellikle 
üzümlerde görülen 
külleme hastalığı-
nın fındığa bulaş-
ması bu yıl verimi 
önemli ölçüde dü-

şürdü.
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“Öncelikle suyu iyi olacak. Kireçsiz su çayın 
tadını arttırır. Çay suyunu iyice kaynattıktan 
sonra kısa bir zaman suyun çok hafif ısısının 
düşmesi beklenir. Demlemek istediğiniz ka-
dar çayı demliğe koyup en az 15 dakika hiç 
karıştırmadan beklemeniz gerekiyor. Nasıl 
yemeği pişmeden yemiyorsanız çayı da dem-
lenmeden içmezsiniz zaten. Önemli olan biraz 
sabretmek.”
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İyi Çay Demlemek Biraz 
Yetenek, Biraz Sabır İşi!

Giresun denildiğinde akla ilk 
fındık gelir fakat Iğdır Ovası 
gibi mikroklima iklim yapısına 

sahip Tirebolu’da yetişen tüm ürün-
lerin kalitesi dünyanın dilinde. Başta 
çay olmak üzere, kivi ve salkım 
yetiştiriciliğince önemli ilerlemelere 
sahip. Tabii çay ve fındık dışındaki 
ürünlerde henüz kendi ihtiyaçları 
ölçüsünde üretim yapılıyor. 

Peki, kaliteli çayın üretildiği 
Tirebolu’da nasıl çay demleniyor? 
Buranın halkı hangi çayı içiyor? 

Sorulara cevap bulmak için Yılka 
Çay fabrikası şoförlerinden Cevat 
Çepne ile birlikte kamyona atlayıp 
köyleri geziyoruz. Kamyon’da son 
ses Karadeniz müziği ve bozuk yol-
larda kafamız aracın tavanına çar-
parak köylere ulaşıyoruz. İnsanlar 

çaylarını toplamış yol 
kenarında, gölgelikte bizi 
bekliyor. Cevat Çepne 
50’sinde ancak gösteriyor 
ama 20’lik delikanlılardan 
daha atak. Bir çırpında iki 
ton çayı tartıp kamyona 
yüklüyor. Konuştuğumuz 
her çay üreticisi dertli tabii; 
destekler yetersiz, mali-
yet yüksek, Çaykur kotası 
yüzünden üretilen fazla 
çay düşük ücretle özel 
fabrikalara veriliyor vs. 
liste uzayıp gidiyor. Ama 
çaydan hiç vazgeçmeyi 
düşünmüyorlar: “Buralar 
bize babadan, atadan 
kaldı. Yerimiz de yurdu-
muz da ekmeğimiz de 
burası. Gençlerimiz hep 
büyük şehirde ama biz 
yapamayız oralarda.”

“Cevat ağabey buranın 
halkı en iyi aromaya sahip 
çayı topluyor ama işlenmiş 
çayı nereden alıyor? Ve 
çayını nasıl demleyip içi-
yor.”

Soru karşısında biraz şaşkın bi-
raz da beklediği havasında gülümse-
yerek cevap veriyor: “Buranın insanı 
kendi topladığı çaydan başkasını 
içmez. Fabrikaya yaş çay veriyor-
lar, bir yıllık çayını paket halde alıp 
kalanını para olarak alıyorlar.”

“Peki, çayı nasıl demliyorlar?”
“Onu cevabını benden değil Kah-

veci Adil’den öğrensen daha iyi olur. 
20 yıldır Tirebolu mekezde kahve-
hane işletiyor ve onun çayını içme-
den kimse dönmez köyüne.”

Bizi bir merak salıyor. Büyük 
şehirlerde kafelerde önümüze koyu-
lan çay ile Kahvehane sahibi Adil’in 
demlediği çay arasında fark var 
mıydı?

“Cevat ağabey ne zaman gideriz 

Yazı: Deniz Toprak

Dergimizin bu 
sayısında yolumuz 
çayın “anavatanı” 
olan Karadeniz’e 

düştü. Aroma ve ka-
lite olarak Tirebolu 
çayını hep duyardık 

ama bu sefer 
Giresun’un Tirebolu 
ilçesine çayı bizzat 
yerinde görmeye, 

içmeye gittik. Enge-
beli arazisi, güler 
yüzlü insanlarıyla 

Anadolu’nun “cen-
net” köşelerinden 

biri burası. 
Eşsiz Karadeniz 

manzarası eşliğinde 
büyük şehirlerin 
keşmekeşinden 

uzak kalacağımız 
sayılı günlerin tadını 

çıkartıyoruz.

GEZİ YAZISI
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yanına?”
“Çok acelecisin... (gülümse-

yerek) En son onun çayını alıp fab-
rikaya döneceğiz merak etme”

Şimdi rotamız Cevat ağabeyin 
kendi yaşadığı köyün çayını top-
lamak. Fakat aman Allah’ım nor-
mal bir yere değil dağın zirvesine 
tırmanıyoruz. Yollar insanların 
geçtiği patika yol ama Ce-
vat ağabey otobanda gider gibi 
aldırmadan kamyonu sürüyor.

Neyse ki başımıza bir şey gel-
meden kuzenlerinin çay topladığı 
alana doğru gidiyoruz. Çay to-
playanlardan birisi Diyarbakır’da 
İngilizce öğretmenliği yapıyormuş, 
diğerleri burada yaşanlar. Yorgun-
lar ama keyifli halleri her hareketler-
inden belli oluyor. Bizi gördüklerin-
den uzun yıllardır tanışıyormuşuz 
gibi buyur ettiler. Konuşmalar, 
şakalaşmalar derken, “İyi çay nasıl 
demlenir?” diye bir soru atıyorum 
ortaya. Derin bir sessizlik oluyor 
çünkü konu ciddi. 

“Herkesin bir tarzı vardır ama 
çay demlemek yetenek işi. Bir gün 
merak ettim rahmetli babaannem 
çay demlerken gizlice izledim. 
Önce kireçsiz suyu çaydanlığa 
koyup iyice kaynattı. Sonra dem-
lik kısmını boşken kaynar suyla bir 
yıkadı, demliği ısıttı sanki. Uygun 
gördüğü kadar çayı doldurup kay-
nar suyu ilave etti. En son demliği 
ocağa koyup dem kısmını fokur-
dayana kadar tuttu. Sonrası dem-
lenmesi.” diyor Adem Dinçer. 

“Çayın içine farklı çaylar atıp 
harman yapıyor musunuz? Mese-
la İstanbul’da birkaç çeşit çayı 
harmanlayıp farklı aromalar tuttur-
maya çalışıyorlar”

“Hayır, bizim burada çayın 
kendisi içilir. İçine farklı farklı şeyler 
katıp tadı bozulmaz. Çay neyse 
odur zaten.”

“NASIL YEMEK PİŞMEDEN 
YENMİYORSA ÇAY DA 
DEMLENMEDEN İÇİLMEZ”

Zamanın çoğunu tükettik fakat 
sıra Adil Dinçer’e uğramakta. Hava 
kararmaya yüz tutmuşken gidi-
yoruz çaylığına. Yorgun ama güler 
yüzüyle karşılıyor. Önce çayını 
tartıp kamyona yüklüyor sonrası 
üzerinden büyük bir yük kalkmış 
edasıyla bize dönüyor;

“Buralarda en güzel çayı siz 
demlermişsiniz. Kahvehanenizde 
bir çayınızı içmeye geldik.” 

Biraz şaşkın ve mutlu bir halde; 
“Sağ olsunlar demlediğimiz çayı 
beğenirler ama bizde herkes gibi 
demliyoruz çayı” diyor Adil Din-
çer. “İstanbul’dan gelip çayınızı 
içmeden gitmeyiz” diyoruz ve 
yarın kahvehanede buluşmak için 
sözleşiyoruz. 

Kahvehane sakin, Ramazan 
Ayında olduğumuz için iftar 
sonrası bile olsa insanlar evlerine 
çekilmiş görünüyor. Ama birkaç 
masada kâğıt ve tavla oynayanlar 
var. İçeri girdiğimizde Adil Dinçer 

ocağın başında çay doldurur halde 
buluyoruz. Hiç masaya oturmadan 
o meşhur çayından bir bardan isti-
yoruz. Elimizde çaylar en köşedeki 
masaya yerleşip Adil Dinçer’i 
bekliyoruz. Adil Dinçer gelmeden 
gurme havasında çayı tadıyoruz. 
Ve gerçekten eşsiz bir aroma.

Çayı beğendiğimiz her hali-
mizden belli oluyor ve Adil 
Dinçer yanımıza geldiğinde 
sabırsızlanarak soruyoruz: “İyi çay 
nasıl demlenir?”

“Öncelikle suyu iyi olacak. 
Kireçsiz su çayın tadını arttırır. 
Çay suyunu iyice kaynattıktan 
sonra kısa bir zaman suyun çok 
hafif ısısının düşmesi beklenir. 
Demlemek istediğiniz kadar çayı 
demliğe koyup en az 15 dakika 
hiç karıştırmadan beklemeniz ge-
rekiyor. Nasıl yemeyi pişmeden 
yemiyorsanız çayı da demlenme-
den içmezsiniz zaten. Önemli olan 
biraz sabretmek.”

Dünyada her toplum kendi kül-
türüne, coğrafi şartlarına, örfüne, 
âdetine, yiyecek, içecek kültürüne 
göre çay tüketiyor. Kimi yeşil, kimi 
bizdeki gibi siyah (çoğunlukla), 
kimi sütle, kimi şekerle, kimi başka 
maddelerle birlikte çayı tüketi-
yor. Dergimizin bu sayısında si-
zin için ziyaret ettiğimiz Giresun 
Tirebolu’da halk çayı hiçbir katkı 
maddesi eklemeden özgün hali-
yle içmeyi tercih ediyor ve ısrarla 
öyle içilmesi gerektiği konusunda 
uyarıyor.
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EKONOMİDE KRİZİ
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Ekonomide kriz ve 
çalkantı beklemeyen-
lerin en önemli savı 30 

Mart seçimleri ile piyasaların 
rahatlamış olmasıdır. İstikrar 
bozulmamıştır. Önümüzdeki 
iki seçim nedeniyle piyasaların 
alt üst olmasına izin verilmez. 
Seçimlere kadar hükümetin 
atacağı adımların ekonomiyi 
etkilemeye devam edeceğini 
düşünüyorum.

Kürt sorunu yeniden gün-
deme ciddi biçimde gelecek; 
pazarlıklar yüksek sevi-
yede yapılmaya başlanacak. 
Komşularla olan sorun 
ekonomide kaygılı bekleyişi 
sürdürecek.

Uygulamalar piyasalarda 
kaygı yaratacak. Seçimlere 
kadar krizini derinleşmemesi 
için IMF dahil tüm enstrüman-
lar kullanılarak kaynak sorunu 
çözülmeye çalışılacak.

BÜYÜMEDE OLUMLU 
HAVA VAR

2014’de Türkiye’nin 
yüzde 4 büyüyeceğine ve 
iç talepteki daralmanın 
dış talepteki artışla telafi 
edileceğine inanılıyor. Dış 
ticaret hacmimizin yaklaşık 
yüzde 10’unu oluşturan 
Almanya 2014’de 1,6 
büyüyecek.

ALMANYA VE 
İNGİLTERE’NİN 
BÜYÜME ORAN 
TAHMİNLERİ

IMF 2014 Ocak ayında 
Dünya Ekonomik Görünüm 
Raporu’nu güncelledi. 
Almanya’nın büyüme 
oranını yüzde 1,4’den 

1,6’ya revize etti. İngiltere’nin 
ise 1,8’den 2,4’e artırdı.

Bu revizeler Türkiye için 
olumlu.

Aynı raporda IMF küresel 
büyüme oranını yüzde 3,6’dan 
3,7’ye yükseldi.

Küresel ekonominin 
büyümesi gelişmekte olan bi-
zim gibi ülkelerin bu büyüme-
den pay alması demektir.

PETROL UCUZLAYACAK

ABD’de 1 trilyon varil petrol 
rezervi bulundu. Bu Amerika’nın 
gelecek 5 yılda net ihracatçı 
olması demek. Bu da petrol 
fiyatlarını varil başına 100 dolar-
dan 75 dolara inmesi anlamını 
taşımaktadır. Petrolün bu fiyata 
inmesi Türkiye’ye yılda 15 mil-
yar dolar tasarruf demektir.

ABD Rusya’ya petrol ile ders 

vermek istemektedir.
Petrolün ucuzlaması demek 

ihracatının yüzde 70’i petrol 
olan Rusya’yı olumsuz etkile-
yecektir.

Çünkü Rusya petrolü 
Sibirya’da yüksek maliyetle 
üretmektedir.

PETROLDEKİ UCUZLAMA 
CARİ AÇIĞIMIZI AZALTIR

Yılda 60 milyar enerji ithalatı 
olan ülkemiz ekonomisinde 
petrolün ucuzlaması demek 
dış ticaret açığının ve cari 
açığın azalması demektir. Cari 
açığı tehlikeli bulanlar bunu 
unutmasın.

Türkiye doğal gaz ihtiyacının 
yüzde 59’unu Rusya’dan 
karşılıyor. Rusya’nın satış fiyatı 
ABD fiyatının 2,3 katı. Avus-
tralya, Brezilya, Arjantin ve 
Güney Afrika’da yeni doğal gaz 
rezervleri bulundu. Bu yenir 
rezervler Rusya’yı tekel duru-
mundan çıkartabilir.

FED FAİZ ARTIRIMINI BİR 
YILA KADAR YAPMAYACAK

FED aylık tahvil alımını 55 
milyar dolara indirdi. Bu indirim 
devam edecek.

Ancak, faiz artırımı için kısa 
vadede karar almayacaklarını 
YELLEN açıkladı.

Bu Türkiye’ye yabancı ser-
maye girişinde 1 yıla kadar so-
run yaşanmayacağına dayanak 
gösteriliyor.

KREDİ NOTLARIMIZ NE 
DÜŞÜYOR NE ARTIYOR

S&P ardından Moody’s 
Türkiye’nin notunu değiştirmedi. 

Ekonomide Krizi Beklemeyenler
Mustafa PAMUKOĞLU:
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Durağan durumu muhafaza etti.
Kısa vadede de bir not 

düşüşü beklenmiyor. Bu da 
yabancı sermayenin Türkiye’ye 
gelişinde etkili olacak.

2014 OCAK-ŞUBAT 
BÜTÇESİ AÇIK VERMEDİ

Bütçe bu iki ayda 3,6 milyar 
TL fazla verdi. Faiz dışı fazla da 
11,2 milyar TL oldu.

2014 toplam bütçe açığı tah-
mininde değişme olmadı. 33,3 
milyar TL açık tahmin ediliyor.

Bütçe açığının olmaması 
veya az olması cari açığın 
finansmanında önem arz eder.

Bu iki ayda bütçenin fazla 
vermesi, seçimler öncesi 
kamu harcamalarında art-
ma olmadığını ve mali 
disiplinin bozulmadığını 
gösteriyor.

Cumhurbaşkanlığı 
seçimi öncesi de mali 
disiplin bozulmaya-
cak.

Faiz dışı fazlanın 
olması kamu borç 
yükünde azalma de-
mektir.

FAİZ DIŞI FAZLA 
BORÇ YÜKÜNÜ 
AZALTIYOR

2014 iki ayında 11,6 milyar 
TL faiz dışı fazla vermek de-
mek kamu borç yükünde % 33 
azalma demektir. Cari açığın 
ve borçlanmanın devamında 
bu önemli bir katkı yapacaktır.

2014 büyüme oranının 
yüzde 4 olacağını bekleyen-
ler doğal olarak işsizliğin de 
azalacağını yeni istihdam ka-
pasitesi doğacağını öngörmek-
tedirler.

İşsizlik oranı yüzde 5’lerde 
olacaktır.

DÖVİZDE ARTIK REKABETÇİ 
KUR VAR

Dövizde kur artışlarından 
sonra, yani aşırı değerli TL üz-
erinden bu değer alındıktan 

sonra dolarda rekabetçi kur 
dengesi sağlanmıştır. Bundan 
böyle kurda aşırı artışlar bekle-
meyin.

İhracatın ithalatı karşılama 
oranı Mart 2014’de yüzde 
68,2’ye yükselmiştir.

Dolar 2’ye de inmez; 2,5’a 
da çıkmaz. Döviz rezervlerimiz 
yeterli.

İÇ PİYASAYI RAHATLATA-
CAK ÖNLEMLER ALINACAK

Gelir testi yaptırmayan 4 mil-
yon kişinin 8 milyar civarındaki 

borcu silinecek
Yeni bir vergi affı söz ko-

nusu. TOKİ uygulamaları aynı 
hızla devam edecek. 2013’de 
şirketler genelde kâr ettiler ve 
2014’de de edecekler.

EKONOMİDE KRİZ 
BEKLEYENLERİN TEMEL 
DAYANAKLARI

Son on senede dünya önemli 
bir kriz atlattı. Merkez bankaları 
önce büyümeyi tetiklemek, 
sonra da krizden çıkabilmek 
için döviz bastılar. Bizim gibi iç 
tasarrufu yetersiz olan böylece 
ülkeler ucuz kaynak buldular. 

Daha çok kredi dağıtıldı daha 
çok ithalat yapıldı

IMF Başkanı Christine 
Lagarde küresel ekonomi-
nin yıllarca sürebilecek 
“ortalamanın altında büyüme” 
riskiyle karşı karşıya olduğu 
uyarısında bulundu.

Lagarde, “cesur ham-
leler” yapılmazsa dünyanın 
“düşük büyüme tuzağına” 
yakalanacağını söyledi.

Christine Lagarde küresel 
ekonominin bu yıl ve gelecek yıl 
yüzde 3’ten fazla büyüyeceğini, 
ancak piyasalardaki çalkantılar 
ve Ukrayna krizinin büyümeye 
tehdit oluşturduğunu belirtti.

DÜŞÜK ENFLASYON 
SAKINCALI 

GÖRÜLÜYOR

Euro Bölgesi’ndeki 
düşük enflasyonun 
bölgenin ekonomik 
krizden çıkışını et-
kilemesinden korku-
luyor, çünkü düşük 
enflasyon tüketi-
cilerin mal ve hizmet 
taleplerini azaltıyor 

ve fiyatların daha da 
düşeceği beklentisiyle 

harcamaların ertelen-
mesine yol açıyor.
Düşük enflasyon aynı 

zamanda, hükümetler ve 
işletmelerin borçlarını ödemek-
te zorlanması anlamına da geli-
yor.

YATIRIMCILAR KAYGILI

Jim Rogers, “Ciddi bir 
ticaret dengesi problemi var 
Türkiye’de. Çözülene ka-
dar da Türkiye’ye yatırımı 
düşünemeyeceğim ne yazık ki. 
Şu anda Türkiye’ye yatırımım 
yok. Eğer hükümet güçlü 
önlemler alırsa, Türkiye’ye 
yeniden yatırım yapma ko-
nusunda heyecanlanabilirim” 
dedi.

Olumlu olanlar bu kaygıları 
görmezden geliyor.
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“Petrolde beklenen ucuz-
la manın kısa vadede ger çek-
leşmesi zor.  Enerjiye ödediğimiz 
faturada cari açığı aşağıya çeke-
cek bir düşüş beklenmemelidir.”
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BÜYÜME BEKLENDİĞİ GİBİ 
YÜZDE 4 OLMAZ

Büyüme oranının yüzde 
2-2,5 olacağı daha gerçekçi 
bir görüş

Dünya’da ki büyüme 
tahminleri, IMF başkanın 
kaygıları Türkiye’nin 2014 
büyüme oranının ancak 2-2,5 
olacağını teyit ediyor. İç talep 
daralmış durumda.

Kredi taksitlerine geti-
rilen sınırlama, bankaların 
zayıflayan kredi olanakları, 
dışarıdan gelmesi azalacak 
yabancı sermayenin etkisi, 
enflasyon nedeniyle iç talebin 
kısılması politikasının devam 
edeceği, tahminlerine göre iç 
talep artmayacak.

PETROL HEMEN 
UCUZLAMAZ

Petrolde beklenen 
ucuzlamanın kısa vadede 
gerçekleşmesi zor. Enerjiye 
ödediğimiz faturada cari açığı 
aşağıya çekecek bir düşüş 
beklenmemelidir.

ABD-Rusya ekonomik mü-
cadelesinden Türkiye olum-
suz yönde etkilenir. Rusya 
Ukrayna’ya sattığı doğalgazın 
fiyatını 268 dolar/m3’den 485 
dolar/m3’e çıkardı.

Türkiye doğalgaz ihtiyacının 
yüzde 59’nu Ukrayna üzerin-
den karşılıyor.

Bu gelişen durum-
lar Türkiye’nin doğalgaz 
faturasını artırabilir.

BANKALARIN MALİ 
YAPILARINDA BOZULMA 
SÖZ KONUSU

Bankaların mali yapılarında 
bozulmalar söz konusu.(Ga-
ranti Bankası Genel Md. Yrd. 
beyanı)

Merkez Bankası bu ned-
enle munzam karşılıklara faiz 
verecek Reel sektörde ödeme 
aksamaları başladı. Bankalar 
eskisi gibi kredi musluklarını 

açmıyor ve açmayacak

DÖVİZ REZERVLERİ 
ERİYOR

Veriler, dışarıdan sermaye 
girişinin durduğunu, tersine 
sermaye çıkışının başladığını 
ve açığı kapamak için döviz 
rezervlerinin eritildiğini ortaya 
koyuyor. Sadece Aralık 2013 
ve Ocak 2014’te 13 milyar 
doları aşan cari açığı kapa-
mak için rezervden 9,5 milyar 
dolar harcandığı ortaya çıktı. 
2013’ün Haziran ayında 44 
milyar doları aşan döviz poz-
isyonunun 2014 Şubat sonun-
da 33 milyar dolara gerilediği 
görüldü.

DÖVİZ POSİZYONU 
NEDİR?

Kullanılabilir döviz stoku” 
olarak da adlandırılan 
“Döviz pozisyonu”, ülkenin 
“net dış döviz varlıkları” 
ile “iç yükümlülüklerinin” 
farkından oluşuyor. Net döviz 
varlıklarında altın dışındaki 
döviz rezervleri en önemli 
kalem. İç döviz yükümlülükleri 
ise ağırlıkla kişi ve kuruluşların 
döviz hesaplarından oluşuyor. 
Bu ikisinin arasındaki fark, 
kullanılabilir döviz stokunu 
ya da döviz pozisyonunu 
oluşturuyor.

CARİ AÇIK ARTACAK 
VEYA AZALMAYACAK

Cari açığı yaratan en önem-
li denge ithalat ve ihracat farkı 
olan dış ticaret dengesidir.

Küresel büyüme oranlarına 
bakıldığında ihracatın artması 
konusunda pek iyimser 
olunamıyor.

İç talepteki daralma itha-
lata da talebi azaltabilir. Ama 
bu yeterli olmayacaktır.

Cari açığın gayri safi yurt içi 
hasılaya oranı(GYİH)nın ka-
bul edilebilir oran olan yüzde 
5’lerde düşmesi bir hayal. 

Cari açığın tehlikeli sınırda 
olması devam edecek.

CARİ AÇIĞIN 
FİNANSMANINDA SORUN 
VAR

65 milyar dolar birikmiş cari 
açık, 130 milyar dolar kısa 
vadeli dış borç, 33,5 milyar 
TL bütçe açığı, azalan yurt 
dışı döviz girişi, kur artışı ile 
cari açığı azaltmanın diğer 
sonuçları,

ihracatta patlama beklen-
memesi gelişmeler arasın-
dadır.

TÜRKİYE’DEN BİRÇOK 
YABANCI GİTTİ

Teknolojik firmalardan 
bazıları Türkiye’yi terk etti 
Electro World-Darty-Baumax-
Praktiker-İngiliz Ashmore 
Group (Nezih Kitabevi’ni 
almıştı) ülke riskini yüksek 
görüp gittiler.

Arkadan birçok firmanın da 
gideceği öngörülüyor.

SEÇİMLERE KADAR 
PİYASALARIN 
TEDİRGİNLİĞİ 
GEÇMEYECEK

Seçimlere kadar hüküme-
tin atacağı adımlar ekonomiyi 
etkilemeye devam edecek.

Kürt sorunu gündeme ciddi 
biçimde gelecek; pazarlıklar 
yüksek seviyede yapılmaya 
başlanacak. Komşularla olan 
sorun ekonomide kaygılı 
bekleyişi sürdürecek.

Gerilimle seçimleri ka-
zanan RTE bu politikasına 
gerektikçe başvuracak. Anti-
demokratik uygulamalara de-
vam edecek. Bu uygulamalar 
piyasalarda kaygı yaratacak.

Seçimlere kadar krizini 
derinleşmemesi için IMF dahil 
tüm enstrümanlar kullanılarak 
kaynak sorunu çözülmeye 
çalışılacak.
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Ekonomi ile haşır neşir 
herkesin bildiği gibi ABD 
Merkez Bankası’nın  

2008 krizinin ardından pi-
yasaya bolca dolar vermesi, 
Brezilya Devlet Başkanı  Dilma 
Rousseff in deyişiyle  ‘parasal 
Tsunami’ yarattı. Yükselen 
ülkelere gelen sıcak para bu 
ülke paralarının değerini hızla 
yükseltti, varlık fiyatlarında ba-
lonlar oluşturdu. Ardından bu 
defa ABD Merkez Bankası’nın 
parasal daralmaya gitmesi 
yine yükselen ülkelerden ser-
maye çıkışına neden oldu. 
Ve borçlanma maliyetleri yük-
seldi, büyüme hızı azalmaya 
başladı. Bu arada hemen be-
lirtelim bu tespitler aslında sa-
bit kur rejimi uygulayan ülke-
lerde doğrulanıyor.

Dolayısıyla büyük bir 
ülkenin parasal daral-
maya gitmesi sabit kur 
rejimi uygulayan diğer 
ekonomileri olumsuz etki-
ler. Oysa büyük bir ekono-
mideki parasal daralma 
dalgalı kur rejimi uygulayan 
diğer ülke ekonomilerine 
canlandırıcı etki yapabilir.

 ABD’DEKİ PARASAL 
DARALMANIN TÜRKİYE 
ÜZERİNDEKİ POZİTİF 
ETKİLERİ

Parasal daralma, ge-
liş mekte olan ülkeler-
in gözünü korkutsa 
da Türkiye açısından 
baktığımızda olumlu et-
kileri de yok değil. Şöyle 
ki; ABD’nin uyguladığı par-

asal genişleme Türk parasının 
değerini arttırmıştı. Bu değer 
artışı ihracat rakamlarını 
negatif yönde etkiledi. Zaten 
dikiş tutturmakta zorlanan itha-
lat ihracat farkı iyice genişledi.

Fakat parasal daralma 
dalgalı kur nedeniyle Türk 
parasının üzerindeki aşırı 
değeri aldı. Böylece Türkiye 
ekonomisi aslında parasal 
daralmadan olumlu etkilendi.

Ve ihracat ve sanayi üretimi 
kısa dönemde artmaya başladı. 
Ve Barry Eichengreen ve Jef-
frey Sachs’ın “devalüasyonu 
ilk yapan ülke durgunluktan 
erken uzaklaşıp kârlı çıkar” 
görüşünü doğruladı. Tabii bu 
gelişmede dalgalı kur rejiminin 

önemli rol oynadığını da unut-
mamak gerekiyor. Bu arada 
Çin ve yükselen ülkelerin pek 
çoğu sabit ya da kontrollü kur 
rejimi uyguladıklarından ABD 
Merkez Bankası’nın parasal 
daralmasından kısa dönemde 
olumsuz etkilendiğini belirte-
lim. Çünkü bu ülkelerin büyüme 
hızları yavaşlıyor. Kırılgan beşli 
olarak gösterilen ülkelerin içer-
isinde yer alan Türkiye, Güney 
Afrika, Hindistan, Brezilya ve 
Endonezya’nın ortak özel-
liklerinin hem bütçe açığının 
hem de cari açıklarının yük-
sek olması nedeniyle bu beşli 
içinde sıralandıkları belirtiliyor. 
Bu sıralamayı yapanlar yüksek 
bütçe ve cari açık gerekçesiyle 
kırılganlık öngörüsünde bulu-
nuyor.

Oysa Türkiye’de cari açık 
yüksek ama bütçe açığı bu-
lunmuyor. Ve kamu borç yükü 
düşük. Bir de Türkiye diğer 
ülkelere göre dalgalı kur re-
jimini daha serbest uygu-
luyor. Bu nedenle Türkiye 
kırılgan beşli içinden ayrışıp 
diğer ekonomilere göre 
daha iyi bir performans gös-
teriyor. Hatta ABD parasal 
daralmasının Türkiye ekono-
misini hareketlendirdiği de 
söyle nebilir.

TAHVİL ALIMLARINI 
AZALTMAK İÇİN 3 NEDEN

1. Balonlarla kaplı piyasalar
Son uygulanan para 

politikasının oluşturduğu 

ABD ile Avrupa Arasındaki 
Kur Savaşı

Ekonomist Fatma Nur Gür:
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varlık balonları finansal istikrar 
açısından risk teşkil ediyor.

2. Parasal genişlemenin 
etkinliği

Varlık balonlarına ilişkin 
endişeler nedeniyle, devam 
eden tahvil alımına rağmen 
ekonomide riskler devam edi-
yor.

Parasal genişlemeyi bitirmek 
için temel faktörün, FED yetkili-
lerinin varlık alımlarının eskiye 
oranla daha az etkili olduğu 
düşünülüyor.

3. Daralan açık
ABD’de bütçe açığının daral-

maya devam etmesi bekleni-
yor. Bu da Hazinenin daha 
az tahvil ihracına çıkacağı 
anlamına geliyor.

FED’in, parasal genişleme 
yoluyla aldığı devlet tahvilleri, 
Hazine’nin yeni ihraç edeceği 
tahvillere tekabül ediyor. 
Bu nedenle FED’in alımları 
azaltması gerektiğine dikkat 
çekiliyor.

HAZİRAN AYINDA FED

Nisan ayında ABD Merkez 
Bankası FED 55 milyar dolarlık 
tahvil alım miktarını 10 milyar 
dolar azaltarak, 45 milyar dola-
ra indirdi. Faiz oranlarında ise 
değişikliğe gitmedi. 

ABD Merkez Bankası, 

Federal Açık Piyasa Komi-
tesi (FOMC) toplantısının 
kararlarını açıkladı. Buna göre 
Fed, tahvil alım miktarını 10 
milyar dolar daha azaltarak 45 
milyar dolara düşürdü.

Haziran ayında ise FED tah-
vil alımındaki azalım istikrarını 
koruyarak 45 milyarlık tahvil 
alımını 10 milyar dolar daha 
azaltarak 35 milyar dolara in-
dirdi.

AVRUPA DAN GENİŞLEME 
SİNYALLERİ

Son zamanlarda parasal 
genişleme sinyallerini kuv-
vetlendiren Avrupa Merkez 
Bankası’nın (ECB) uzun 
süredir mücadele ettiği düşük 
enflasyonu 0,2 puan bile 
yükseltebilmek için 1 trilyon 
Euro’luk tahvil alımı yapması 
gerektiğini belirtiyor. ECB’nin 
parasal genişlemeyle ilgili bir 
iç değerlendirme raporuna 
dayandırılan ve Euro Bölge-
si politika yapıcıları ayda 80 
milyar Euro ve yılda toplam 
1 trilyon Euro’luk varlık alımı 
yaparak 2016 yılında enf-
lasyonu 0,2 ile 0,8 aralığında 
arttırmayı hedefliyor. Tam da 
ECB Başkanı Draghi’nin de-
flasyonla savaşmak ve uzun 
bir dönemdir devam eden 

düşük enflasyonla mücadele 
etmek için varlık alımlarına 
yönelebileceğine dair çok 
güçlü sinyaller verdi. Parasal 
genişleme seçeneklerinden 
biri olarak değerlendirilen ra-
pora göre ECB bu programla 
iki yıl içinde enflasyonu yüzde 
1,5 e kadar çıkartılabilir.

Bu da parasal genişlemenin 
bir ihtimal enflasyonu hedef 
rakam olan yüzde 2’nin üz-
erine de çıkarılabileceğini 
düşündürtüyor. Diğer yandan 
gerekli varlık alımlarının fiyat-
lara olan etkisinin belirsizliğinin 
ise parasal genişleme hakkında 
endişeleri arttırdığı belirtiliyor. 
Özellikle Almanya‘da merkez 
bankasının fonlarının büyük bir 
bölümü güçsüz Euro ülkeler-
inin borçlarını satın almak için 
kullanılırsa riskler doğacağı 
belirtiliyor.

Sonuç olarak krizlerle 
boğuşan Euro bölgesinin bu 
şaşırtıcı kararı ne denli en-
flasyon hedeflemelerini pozi-
tif etkiler bilinmez ama FED’ 
in kararlarında istikrarlı ve 
başarılı olduğu aşikar. Bu 
kararların Türkiye ekonomisini 
en azından ihracat yönünde 
pozitif etkilemesi beklentisinin 
de ne kadar doğru bir tespit 
olup olmadığını da zaman 
içeri sinde göreceğiz.
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Türkiye’ye İthal Edilen Kimi 
Ürünler Zehir Saçıyormuş!

Türkiye’ye ithal edilen 
tekstil ürünlerinden 
balık, kozmetik ürünleri, 

kırtasiye, çocuk mamaları, 
çocuk oyuncakları, hediyelik 
eşya, melamin, muz, hurma  
ve sigaraya kadar  birçok ürün 
zehir saçıyormuş.

İsterseniz tekstil ürünlerin-
den  başlayalım.

 Milliyet Gazetesi’nin ha-
berine göre, ithal tekstil ürün-
lerinde kullanılan  azo bo-
yar maddesi  kanserojenmiş, 
dokunmak bile sağlık 
açısından risk yaratıyormuş. 
‘Azo boyar’ madde  Tekstil 
boyalarında bulunuyormuş. Bu 
maddelerden bir kısmı kanse-
rojen ‘arilamin’ içeriyormuş. 

30 ppm’in altındaki mik-
tarlarda azo boyar madde 
içeren ürünlerin ithalatı 
serbestmiş. (www.has.
hak.com/..).

Geçtiğimiz yıl bunun 
denetimi için dün önemli 
bir adım atılmış. Güven-
siz madde içeren, sağlık 
açısından büyük risk 
yaratan ürünler piyasa-
dan toplatılacak, üretici-
sine ceza verilecekmiş. 
Ayrıca gazeteye verilecek, 
TV’de yayımlanacak ilan-
larla zararlı boya içeren bu 
ürünlerin geri çağrılması 
sağlanacakmış. Pek çok 
ünlü firmaya ait kansore-
jen madde içeren pan-

tolonlar, tişörtler ve şapkalar 
tespit edilmiş.

İthalatı  ya da üretimi 
yapılan  tüm Kozmetik Ürün-
lerinde de (parfüm, şampuan, 
makyaj malzemeleri, cilt bakım 
ürünleri vb.)  benzer tehlikeler 
varmış. (www.sabah.com.tr)

Bir başka iddiayı Takvim  
gazetesi ortaya atmış. Takvim 
Gazetesi, İzlanda’da 2010 
yılında meydana gelen volka-
nik patlama sonucu zehirlenen 
balıkların sadece Türkiye’ye 
pazarlandığını yazmış ve 
ortalık karışmış. Sektör tem-
silcileri, “Dünyanın yasakladığı 
balıkların Türk halkına yedi-
rilmesi skandaldır. Sorumluları 
bir an önce tespit edilmelidir” 
demiş.

İstanbul Aydın Üniversi-
tesi Afet Eğitim Araştırma ve 

Uygulama Merkezi Başkanı 
Yrd. Doç. Dr. Kubilay Kaptan, 
İzlanda’daki volkanik patlama 
sonucunda ortaya çıkan rady-
oaktif kimyasal maddelerin 
deniz suyuna karıştığını ve 
balıkların da zehirlendiğini or-
taya koymuş.

Kubilay Kaptan, İzlanda’daki 
testlerle ilgili olarak, “İzlanda 
Hayvan ve Tarım Bakanlığı’nın 
yayınladığı raporlarda ve 
İzlanda üniversitelerinde 
yapılan araştırmalarda, ülk-
ede üretilen başta balık olmak 
üzere birçok ürünün kanse-
rojen madde içerdiği açık 
olarak gözler önüne serilmiştir” 
demiş.

Çalışmaya göre; ağır kurşun 
içermesi nedeniyle bu balıkları  
yiyenler kanser oluyormuş.

Asıl skandal ise bu zehir-
li balıkların sadece Türkiye 
ve Güney Afrika’ya satılmış 
olmasıymış. Dünyanın her 
yerinde bölgeden balık alımı 
dururken, İzlanda ve Norveç 
elde kalan balıkları ucuza 
satınca ithalatımız da patlamış.

Türkiye’de TÜİK rakamlarına 
göre ithalat yüzde 150 artmış.  

Buna karşılık, Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığı, 
İzlanda’da 2010’da yaşanan 
volkanik patlamanın ardından 
balıkların zehirlendiği ve bu 
balıkların Türkiye’ye ithal 
edildiği iddialarına ilişkin 
yaptığı açıklamada, sade-
ce ”Canlı Taze Soğutulmuş 
ve Dondurulmuş Su Ürün-
leri İthalatına İlişkin Uygu-

Prof. Dr. Mustafa KAYMAKÇI
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lama Talimatı”na uygun olan 
ürünlerin ülkeye girişine izin 
verildiğini bildirmiş.

Bakanlık, iddianın ak-
sine patlamanın ardından 
Türkiye’nin balık ithalatında 
önemli artışlar yaşanmadığını 
ve  “Türkiye’deki balık ve balık 
yağı ithalatı, iç piyasadaki üre-
time bağlı olarak yıldan yıla 
değişiklik göstermekte olup 
İzlanda’dan 2010’da bin 939 
ton ve 2011’de ise 2 bin 199 
ton su ürünleri ithalatı yapıldı. 
Volkanik patlamanın yaşandığı 
dönemde ve sonrasında AB’nin 
söz konusu ürünlerin ithalatına 
yasaklama getiren bir düzen-
lemesi bulunmamaktadır” 
demiş.

Açıklamada ayrıca, Avrupa 
Gıda Güvenliği Otoritesi’nin 
(EFSA) 2010’da volkanik 
patlamayı takiben yayınladığı 
halk ve hayvan sağlığı için olası 
risklere dair raporunda, söz ko-
nusu kül yağmurunun halk ve 
hayvan sağlığı açısından dik-
kate alınabilecek bir risk teşkil 
etmediğinin belirtilmiş.

Dikkatinizi çekerim. Yazımı 
dili geçmiş zamanla yazdım.

Şimdi artık merak etme-
yelim. Kimi  ithal ürünlerinde 

ortaya çıkan sakıncalar 2013 
yılına aitmiş.

Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 
ve Ekonomi Bakanlığı 2014 
yılında gereken önlemleri 
alacaklarını açıklamışlar idi.

Kimileri, bizi Hazreti 
İsa’nın çarmıha gerilmesinin 
sorumlularını yeni öğrenen 
Yeniçeri’ye benzetebilir.

Ancak buradan 
dersler çıkarmalıyız diye 
düşünüyorum.

Not: Ankara Ticaret 
Odası(ATO)’nın bildirdiğine 
göre; Avrupa Birliği ülkeleri, 
standart dışı ürünlerden, 
ürüne ilişkin herhangi bir ül-
kede ithalatın engellendiğine 
dair bilgi de dâhil olmak üzere 
tüm bilgilerin yer aldığı RAPX 
(Rapeks) adı verilen sistemle 
kendini koruyormuş, Türkiye 
AB’ye üye olmaması nedeniyle 
sisteme dâhil edilmiyormuş. 
ATO, ayrıca ‘’Avrupa Birliği bize 
denetimi kaldırın diyor ama 
kendisi denetimden geçirme-
den içeri sokmuyor. Avrupa’ya 
sattığımız mallar aylarca güm-
rüklerde bekliyor’’ şeklinde 
açıklamasını sürdürmüş.

Takvim Gazetesi, 
İzlanda’da 2010 
yılında meydana 

gelen volkanik pat-
lama sonucu ze-

hirlenen balıkların 
sadece Türkiye’ye 
pazarlandığını yaz-
mış ve ortalık ka-

rışmış. Sektör tem-
silcileri, “Dünyanın 
yasakladığı balık-
ların Türk halkına 
yedirilmesi skan-

daldır. Sorumluları 
bir an önce tespit 

edilmelidir” demiş.
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Rahip bir kayıkla gölde 
dolaşırken, ağaçların 
arkasındandan dua 

okur gibi bir ezgiyle ada-
mın birinin yaklaşmakta 
olduğunu fark etmiş. Adam 
yaklaştıkça, bir duanın 
yanlış okunduğunu an-
layan rahip, adama öfkey-
le “saçmalıyorsun, duayı 
yanlış okuyorsun” diye 
bağırmış. Yanlış okunduğu 
ileri sürülen duaya konsan-
tre olan adam, uyarıyı hiç 
duymadan aynı şeyleri aynı 
ritimle söyleyerek rahibin 
yanından, suyun üzerinde 
yürüyerek geçip gitmiş.

İnanıyorum ki bu çok eski 
hikâyede yatıyor yaşadığımız 
sorunların çözümü. 17 
Aralık ve ardından gelişen 
tüm olaylar kimleri alt üst et-

medi ki. O arada biz sıcak 
evimizde internet başında 
ses kayıtları dinlerken, 
ayakkabı kutularından, 
sıfırlanamayan odalar dolu-
su paralardan bahsederken, 
kendi evinde güvenli olması 
gereken ikliminde Ayaz be-
bek donarak öldü. 

Ölüm olağan oldu bizim ül-
kede. Çocuklar öldü, kadınlar 
öldü, ağaçlar öldü, hayvanlar 
öldü, işçiler öldü, hatta karşıt 
görüşlere göre doğru ana 
babadan doğamayan her 
etnik kökenden ve inançtan 
insanlar öldü, insanlık öldü. 

Maden işçiliğinin fıtratında 
ölüm olduğunu ileri süren 
başbakan, 21.yüzyılda, 19. 
yüzyılın iş kazalarından 
örnek vererek yine 
sorumluluğu Allah’a yükle-

meye kalktı. Bizim etnik 
kökenimizde ve inancımızda 
olmayanların, tercihleri bi-
zden olmayanların, kadın-
ların, çocukların, işçi lerin, 
hayvan ve bitkilerin fıtratında 
ölüm varken; iktidardakiler 
ve patronların fıtratında hep 
yaşam oldu.

Her hukuka aykırılığı 
seslendiren Barolara “si-
yaset yapıyorsun” diye 
kızılırken, 1 Mayıs’ı 
Diyarbakır’da Rabia işareti 
yaparak, iktidara methiyeler 
düzen sendika liderlerine 
“siyaset yapıyorsun” den-
medi. İşçiler de “ey sendika 
ağası, sendikalar benim 
hakkımı aramak için kuruldu; 
sen benim örgütüme pranga 
taktın, hakkımı aramıyorsun, 
kalk o koltuktan” demedi. 

İstanbul Barosu olarak 
ciğerimizi dağlayan Soma’ya 
koştuk. Sendika liderle rine 
yaşam odasını sordum. 
Bilmiyormuş, zaman içinde 
çöküp kaybolmuşmuş... 
“Sendika olarak senin 
görevin işçilerin haklarını 
korumak, iş güvenliğinin 
sağlanması için mücadele 
etmek değil mi?” dedim. 
Zamanı değilmiş, cevap 
alamadık.

Enerji ve Tabii Kaynak-
lar Bakanı ile görüştük. 
Şehitlerimizin tanınırlığı 
sürerken madenden 
çıkarılarak sahiplerine 
teslim etme operasyonun-
da nasıl başarılı çalışmalar 
yürütüldüğünü, cenazelerin 

Duayı Yanlış Okumadan
Su Yüzünde Yürüyemeyeceğiz

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. İsmail ALTAY:



www.usiad.org.tr
25

karıştırılmamasının önemini 
öğrendik. Ama velakin kur-
tulma veya önlemler konu-
sunda bilgi alamadık. Za-
ten yeni arabayla bile kaza 
yapılabilirmiş. Başkanımız 
Kocasakal sürücü hatası 
ve imalat kusurlarının da 
olduğundan bahsetmesey-
di, başarılar nedeniyle tam 
da madalya takılacaktı ba-
kan ve ekibine. Hoş ertesi 
gün cenazesi karışanları da 
öğrendik ya ...

Cenaze törenine gittik. 
Yakalarda fotoğraflarını 
gördüğümüz gencecik, terte-
miz yüzlü o insanların bayrak 
örtülü tabutlarda olduğuna, 
kanlı gözlerle ağlayan 
çocukların sarıldığını görme-
seydik inanmazdık. Ülkeyi 
idare ettiklerine inananlar 
o gözlere baksalardı, yum-
ruk atmadan, tekmeleme-
den ama sadece baksalardı, 
benim gördüğümü görürler 
miydi bilemiyorum.

Bir cenaze evine 
gittiğimizde, 25 yaşında, 
kara kömür madeninde şehit 
düşen sarışın, tertemiz yüz-
lü bir delikanlının fotoğrafı 
ve ağlayan insanlarla 

karşılaştık. Tavsiyeye uy-
maya ömrü yetmediğinden 
olsa gerek ki iki çocuğu 
varmış. Büyüğü denilen 
2 yaşındakini komşuya 
kaçırmışlar. 6-7 aylık Ulaş, 
boş gözlerle dedesinin 
kucağında yüreğimizi yırttı. 
“En az üç çocuk yapın” 
diye meydanlarda bağıran 
uzun adam ise bir gün önce 
şürekası ile oralarda adam 
yumruklayıp gitmiş. Boyun-
lar bükük. Bükük kalacak...

Ulaş bebek, -Ayaz 
bebeğin aksine- baba de-
meyi öğrense de, “babam” 
diyemeyecek, -kuru ekmek 
karşılığı da olsa minnet-
sizce alacağı- baba parasını 
harcayamayacak, seveceği 
kızı istetemeyecek, boynu 
hiç dik durmayacak. Fıtrat 
meselesi...

Ulaş bebekleri, Ayaz 
bebekleri, ezilenler 
hiyerarşisindeki herkesi, bu 
ülkede yaşamanın fıtratında 
ölüm olduğunu kabulle-
nerek unutacağız öyle mi? 
Hepsinin sorumlusu be-
nim. Duayı yanlış okuyarak 
gezmeyen ben. Etnik köken 
ve inanç ekseninden üretilen 

politikaya teslim olmuş ül-
kemde, iktidarın “çaparis-
inde asılı balık” olmuş yasa-
ma, yargı, siyasi partiler, 
üniversiteler, medya, meslek 
odaları, sendikalar ve diğer 
sivil toplum örgütlerinin 
bakış açısını değiştirecek 
“duayı yanlış okuyamadığım 
için” sorumluyum. 

İnsanlık onuruna aykırı 
çalışma şartları dayatan ve 
emekçinin kendi ürettiğinden 
pay almasını engelleyen 
kapitalist sisteme; onun 
destekçisi işçilerin mü-
cadele yumruğunu kıran 
sendikalara; feodal siste-
mi yıkarak lokmamızı adil 
paylaşacağımız günler için 
çalışmak yerine, ilizyonla et-
nisiteye dayalı yapay ayrılık 
tohumları atanlara ve bu poli-
tikalar uğruna insanları kul-
lananlara; kendinden başka 
inancı ve düşünceyi kabul-
lenmeyenlere; gözümüzü 
bağlayan, kulağımızı 
tıkayan medyaya; ağzımızı 
kapatan idareye; önyargılı 
yargıya karşı suyun yüzünde 
yürütecek duayı yanlış oku-
madan ne Ayaz ne Ulaş be-
bek rahat edecek.
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HABER

Ulusal Sanayici ve İş 
Adamları Derneği 
(USİAD) Yönetim 

Kurulu’nda oluşan heyet 
Maltepe Belediye Başkanı 
Ali Kılıç’ı ziyaret etti. Maltepe 
Belediyesi’ne  13 Haziran 
2014 tarihinde yapılan zi-
yarette, USİAD Başkanı Birol 
Başaran, Başkan Yardımcısı 
Osman Günay, Genel 
Sekreter Cengiz Aydın ve 

Sayman Erdoğan Çeker bu-
lundu. Derneğimiz Başkanı 
Birol Başaran, Derneğimiz 
Başkanı Birol Başaran, 
Ali Kılıç’ı yeni görevinden 
dolayı tebrik ederek pla-
ket sundu. Başaran, Kılıç’a 
yeni görevinde başarılar dil-
edi. Başkan Kılıç, USİAD’ın 
gerçekleştirdiği ziyaretten 
dolayı teşekkürlerini sunarak 
şöyle konuştu; 

“Öncelikle nazik ziyareti-
nizden dolayı USİAD heye-
tine teşekkür ederim. Biz 
Maltepe Belediyesi olarak 
herkesle iş bilriliği içinde hal-
ka en iyi hizmeti verebilmek 
için buradayız. Başta siz iş 
adamlarının desteğiyle daha 
iyi bir Maltepe ve daha iyi 
bir Türkiye için çalışacağız. 
Halka hizmet için herkesin 
desteiğini bekliyoruz.”

Derneğimizden İstanbul’un 
İlçe Belediyelerine Ziyaret!

Ulusal Sanayici ve İş Adamları Derneği (USİAD) Yönetim 
Kurulu’nda oluşan heyet 30 Mart yerel seçimleri sonrası 
İstanbul’un ilçe belediyelerini ziyaret etmeye başladı. Geç-
tiğimiz aylarda Avcılar, Bakırköy, Beşiktaş, Sarıyer ve Şiş-
li Belediyesi’ni ziyaret eden USİAD heyeti bu sefer Maltepe 
Belediyesi’ni ziyaret etti. 

1. Derneğimiz Başkanı Birol Başaran (solda) Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’a (solda) plaket 
sunuyor.

2. Maltepe Belediyesi ziyareti; soldan sağa doğru: Osman Günay, Birol Başaran, Ali Kılıç, Cengiz 
Aydın ve Erdoğan Çeker.
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İŞTE MEYDAN, İŞTE PEHLİVAN!
FOTO RÖPORTAJ
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Bu yıl 653.’sü düzenlenen tarihi 
Kırkpınar yağlı güreşleri,  kimi için 
sevinç, kimi için hüzün kimileri 

içinse coşkuyla tamamlandı. 
Yağlı güreşlerin geçmişi 4500 yıl 

öncesine dayanıyor.  Tarihi Kırkpınar 
Yağlı Güreşleri içinse birçok efsane 
dilden dile dolaşıyor. Bunlardan en 
bilineni;  1346 yılında Orhan Gazi’nin 
Rumeli’yi ele geçirmek için düzenlediği 
seferler sırasında, büyük oğlu Süley-
man Paşa 40 askerle Bizanslılar’a ait 
Domuzhisar’ın üzerine yürür. Baskınla 
burasını ele geçirirler. Öteki hisarların 
da ele geçirilmesinden sonra, 40 
kişilik öncü birlik geri dönerler ve şimdi 
Yunanistan’ın topraklarında kalan 
Samona’da mola verirler. 40 cengaver 
burada güreşe tutuşurlar. Saatlerce 
süren güreşlerde, adlarının Ali ile Se-
lim olduğu rivayet edilen iki kardeşin 
bir türlü yenişemedikleri görülür. Daha 
sonra bir Hıdrellez gününde, Edirne 
yakınlarındaki Ahıköy çayırında aynı 
çift yeniden güreşe tutuşurlar. Bütün 
bir gün güreşmelerine rağmen yine 
yenişemeyen kardeş pehlivanlar, gece 
boyunca da mum ve fener ışığında mü-
cadelelerini sürdürmeye devam eder-
ler. Ancak solukları kesilerek oldukları 
yerde can verirler. Arkadaşları onları 
aynı yerdeki bir incir ağacının altına 
gömerek oradan ayrılırlar. Yıllar sonra 
ise aynı yere gittiklerinde iki pehlivanın 
mezarlarının bulunduğu yerde gür bir 
pınar görürler. Bundan sonra halk orada 
yatanların anısına o yöreye, “Kırkpınar” 
adını verirler.

Yüz yıllardır devam eden yağlı 
güreşlerin bu yılki finalı nefes kesici 
türdendi. Geçen yılın şampiyonu İsmail 
Balaban ile Fatih Atlı rakiplerini geride 
bırakarak finale yükseldi. Finalde iki 
tarafında pasif güreşmesi türübünlerin 
tepkisine neden olsa da Fatih Atlı son 
anda yaptığı hamleyle 653. Kırkpınar 
Başpehlivanı olarak altın kemeri alma-
ya hak kazandı. 

Foto-röportaj: Deniz TOPRAK
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Pehlivanın ahenkli bir şekilde ellerini dizlerine vurarak seyirciye doğru gitmesine Peşrev denir. 
Bu hareket ile pehlivan ile nefesini, kaslarını ve kalbini biraz sonra başlayacak olan mücadeleye 
hazırlar (solda). Güreşi kazanan pehlivan hakem tarafında bir kolu havaya kaldırılarak seyirciye 
ilan edilir (yukarıda). Rakibini yenen pehlivan Tanrı’ya şükretmek ve başarılarının devam etmesini 
dilemek için dua ediyor (altta).
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Her kazananın olduğu gibi kaybedenin de olduğu yağlı güreşlerde bazen yenilgi pehlivanları 
fazlaca etkileyebiliyor. (Yukarıda) güreşçi yenilgisinden  ardından derin düşüncelere dalmış du-
rumda. Er Meydanı’na çıkan pehlivanlar güreş manisi okunurken birbirlerinin ellerinden tutarak 
beklerler (altta). Pehlivanlar hem güçleriyle hem de yürekleriyle mücadele ettikleri bu alanda hayli 
mücadele veriyor (yanda).
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653. tarihi Kırkpınar yağlı güreşleri başlamadan önce törenler düzenlenir, şehrin simgesi olan 
Selimiye Camii’nin gölgesinde davul-zurna eşliğinde güreşlerin başlangıcı kutlanır (yukarıda). 
Edirne halkı her yıl Selimiye Camii yakınınlarında yapılan etkinliği ilgi ile takip ediyor (altta).
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653. tarihi Kırkpınar yağlı güreşleri başlamadan önceki Cuma günü pehlivanlar ölen güreşçiler 
için dua okumak ve Kırkpınar için verilen vaazı Selimiye Camii’nde dinliyor.(yukarıda). Kırkpınar 
güreşleri açılış atkinliklerinde Belediye binası avlusunda resmi bando ekini Kırkpınar marşı 
çalaşarak etkinliği başlatıyor (altta). 
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İSTANBUL’DA PERAKENDE FİYATLAR YÜZDE 2.1 ARTTI
İstanbul’da 2014 Mayıs ayında perakende fiyatlar yüzde 0.21, 

toptan fiyatlar ise yüzde 0.26 oranında arttı
İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme 

İndeksi Mayıs’ta bir önceki aya göre yüzde 0.21 oranında artış 
gösterdi. Perakende fiyatlar Mayıs itibarıyla 2013 yılı sonuna göre 
yüzde 5.28, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7.32 oranında, 12 
aylık ortalama yüzde 7.99 oranında arttı. 

İHRACATÇI FAİZDE DÜŞÜŞ BEKLİYOR
Mayıs ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5.8 

artışla 13.4 milyar dolara çıktı. TİM Başkanı Büyükekşi, Merkez 
Bankası’ndan faiz indirimi beklediklerini açıkladı. Türkiye 
İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, mayıs ayı 
ihracat rakamlarını Şanlıurfa’da düzenlenen toplantıda açıkladı. 
Büyükekşi, mayıs ayında ihracatın geçen yılın aynı ayına göre 
yüzde 5.8 artışla 13 milyar 412 milyon dolar olduğunu açıkladı. 
Bu yılın ilk 5 ayında ihracatın yüzde 8 artışla 67 milyar 92 milyon 
dolara yükseldiğini belirten Büyükekşi, son 12 aylık ihracatın 
ise yüzde 1.7 artışla toplam 156 milyar 145 milyon dolar olarak 
gerçekleştiğini ifade etti. 

MÜKELLEF SIKIŞTIRILARAK TAHSİLAT ARTMAZ’
Sanko Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, 
mükellefin çok sıkıştırılarak ya da vergi oranları yükseltiler-
ek tahsilat oranının artırılamayacağını söyledi. İstanbul 
Marriott Otel’de düzenlenen ve moderatörlüğünü Gazi Üni-
versitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat Saygılıoğlu’nun 
yaptığı “Çağdaş Vergi Sistemi ve Denetim” konulu pan-
elde konuşan Abdulkadir Konukoğlu, mükellefin sa-
nayiden, ticaretten anladığı kadar vergi kanunları ve 
uygulamalarından da anlaması gerektiğini belirterek, 
“Mükellef vergi kanunlarını iyi bilirse daha iyi noktalara ge-
lir. Ben ceza yiyerek, okuyarak vergi kanunlarını öğrendim” 
dedi. Yeminli mali müşavirlik sistemine değinen Konukoğlu, 
“Hem Yeminli Mali Müşavirlik sistemi getiriliyor ve devle-
tin mührü teslim ediliyor hem de yeminli mali müşavirin 
mühürlediği ve imzaladığı belge ve işletme denetleniyor. 
Bunu anlayamıyorum.

HALKA AÇIK ŞİRKETLER KRİZE HAZIRLIKLI 
DEĞİL!

ürkiye’nin dev firmaları, ‘olağanüstü’ koşullara 
önlem dersinden sınıfta kaldı. Borsa İstanbul’da 
işlem gören şirketlere yönelik bir kriz çalışması 
vahim sonuçlar ortaya koydu. Halka açık 128 
şirketin değerlendirildiği araştırmada, şirketlerin 
doğal afetler, finansal -ekonomik krizler, yasal 
düzenlemeler ve iş durması ile olağanüstü du-
rumlara bağlı risklere karşı hazırlıklı olmadığı 
ortaya çıktı. Araştırmanın sonuçlarına göre, 
yönetilmemiş risklerden doğan zarar, yönetilmiş 
risklere oranla 15 kat daha yüksek. ürkiye ise, 
riskler konusunda hayli riskli bir konumda. 
Soma faciasının yankıları sürerken, geçtiğimiz 
hafta yaşanan deprem Marmara ve Ege’de 
büyük korku yarattı. 
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İMALAT PMI, MAYISTA 50.1’E GERİLEDİ
Üretim bir önceki ay ile aynı kalırken, yeni siparişler ufak da olsa 

Temmuz 2013’ten bu yana ilk defa düşüş kaydetti. Türkiye imalat PMI 
endeksi mayıs ayında 50.1’e gerileyerek imalat sanayinin bir önceki 
aya göre neredeyse aynı kaldığına işaret etti. Üretim bir önceki ay ile 
aynı kalırken, yeni siparişler ufak da olsa Temmuz 2013’ten bu yana 
ilk defa düşüş kaydetti. Markit tarafından HSBC için hazırlanan im-
alat sanayi satın alma yöneticisi endeksi (PMI) Nisan ayındaki 51.1 
seviyesinden 50.1’e gerileyerek, 10 aydır bulunduğu 50 seviyesinin 
üzerindeki en düşük değeri aldı.

İSTANBUL’DA KÜLTÜR ENFLASYONU
İstanbul Ticaret Odası, mayıs ayında fiyatı en çok artan 

ve azalan ürünleri açıkladı. 2014 yılı Mayıs ayında İTO’nun 
İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksinde yer alan 242 ürünün 
67’sinin perakende fiyatı artarken, 26 ürününün fiyatı düştü. 
149 ürünün fiyatı ise değişmedi. 

Mayıs ayında fiyatı en fazla artan ürünün müze giriş 
ücretleri olması dikkat çekti. Yaz sezonunun açılmasıyla 
beraber müze giriş ücretleri yüzde 20 zamlandı. Fiyatı en 
çok artan ikinci ürün yüzde 13.64 ile mektup gönderim ücreti 
olurken, yüzde 13.34 ile fındık üçüncü sırayı aldı. Mevsimsel 
tarım ürünlerinde ise ilk sırayı yüzde 11.19 artış oranı ile çilek 
aldı. 

HAZIRGİYİM İHRACATI KOZA İLE 60 MİLYAR 
DOLARA KOŞUYOR

İHKİB Başkanı Hikmet Tanrıverdi, hazırgiyim 
ihracatının tasarım odaklı üretim ile bu yıl 20 milyar 
dolara koştuğunu belirterek, “22 yıldır bu sürece destek 
veren Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışmamız bu 
yıl da sektöre yeni yıldızlar katacak” dedi. 

Türkiye ekonomisinin en önemli yapı taşı olan Türk 
moda endüstrisi, bu yıl 22.’si düzenlenecek olan Koza 
Genç Moda Tasarımcıları Yarışması ile tasarım odaklı 
yüksek katma değere sahip üretime destek verecek 
yeni yıldızlarını seçiyor. İstanbul Hazır Giyim ve Kon-
feksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) tarafından Ekonomi 
Bakanlığı’nın desteğiyle 18 Haziran’da düzenlenecek 
yarışmada finale kalan 10 genç moda tasarımcısı, yeni 
ve özgün çizgileriyle jüri önüne çıkacak. FINDIK İHRACATINDA GELİR 1.5 MİLYAR 

DOLAR
Dünya fındık üretim ve ihracatının büyük 

kısmını elinde bulunduran Türkiye, 2013-2014 
fındık ihraç sezonunun 9 aylık döneminde 1 milyar 
553 milyon dolar gelir elde etti. Dünya fındık üretim 
ve ihracatının büyük kısmını elinde bulunduran 
Türkiye, 2013-2014 fındık ihraç sezonunun 9 aylık 
döneminde 1 milyar 553 milyon dolar gelir elde etti.  

Karadeniz Fındık Mamulleri ve İhracatçıları 
Birliği’nden yapılan yazılı açıklamada, 1 Eylül’de 
başlayan 2013-2014 fındık ihraç sezonunun 9 
aylık döneminde, standart naturel iç fındığın ken-
talinin (100 kilogramı) ortalama 743 dolardan işlem 
gördüğü belirtildi. 
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İZMİR, ALMAN YATIRIMCILARI BEKLİYOR
Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu 

Başkanı Yorgancılar, “İzmir ile Almanya arasında ticaret 
hacmimiz 2 milyar dolar. Hedefimiz karşılıklı iş birliği ile 
ticaret hacmini geliştirmek” diye konuştu. Ege Bölgesi 
Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, Alman yatırımcıları İzmir’e davet etti. 
Göreve yeni başlayan Almanya İzmir Başkonsolosu 
Thomas Gerlach’ın, EBSO’yu ziyaretinde Yorgancılar, 
“İzmir ile Almanya arasında ticaret hacmimiz 2 milyar 
dolar. Bu rakamı çok daha yukarılara çıkaracak potan-
siyelimiz var.

İKİNCİ BÖLGE’DE BELGE SAYISI YÜZDE 9 DÜŞTÜ
Yeni teşvik dönemini kapsayan 20 Haziran 2012 ile 31 Mart 

2014 arasında teşvik belgesine bağlanan yatırımların ortalama 
süresi 3 ile 5 yıl arasında değişiyor. Yeni teşvik döneminde 
Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale, Denizli, Edirne, Isparta, Kay-
seri, Kırklareli, Konya, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova’yı kap-
sayan 2’nci Bölge’de düzenlenen belge adedi ile öngörülen 
istihdam bir önceki dönemin 21 aylık dönemine göre azaldı. 
Azalma belge adedinde yüzde 9, istihdam ise yüzde 7 oldu. 
4. Bölge’de de belge sayısındaki azalma yüzde 9 olarak 

gerçekleşti.

EN ÇOK TÜRKİYE KAZANDIRDI
Küresel fon çıkışından en fazla etkilenen 

Türkiye, bu kez borsa performansıyla gelişen 
ülkeler arasında ilk sırayı aldı. Beklentilerin ak-
sine, rüzgar gelişen ülkelerden yana esmeye 
başladı. Ne kadar süreceği tartışma konusu 
olsa bile trend, uluslararası yatırımcıların rotayı, 
2013’teki sert düşüşlerin ardından ucuzlayan 
gelişmekte olan ülke hisse senedi piyasalarına 
çevirdiğini gösteriyor. 2013’teki olumsuz rüz-
gardan en fazla etkilenen Türkiye, bu kez çıkış 
yapan piyasaların en üst sırasında yer aldı. Yılın 
başından bu yana MSCI Gelişen Ülkeler Endek-
si yaklaşık yüzde 3 değer kazanırken, Türkiye 
yüzde 21.6’lık yükselişle endekste en hızlı çıkış 
yapan ülke oldu.

YILLIK ENFLASYONDA ZİRVE!
Mayıs enflasyonu yüzde 0.4 ile beklenti altında 

artarken, yıllık enflasyon yüzde 9.66 ile iki yılın zir-
vesini yeniledi. Enflasyon verilerinin ardından faiz ve 
dolar geri çekildi. Piyasanın merakla beklediği mayıs 
ayı enflasyon verileri açıklandı. Geçtiğimiz ay TÜFE 
yüzde 0.40 artışla piyasa beklentilerinin hafif altında 
geldi. Yıllık TÜFE ise yüzde 9.66 oldu.

Enflasyonun mayısta medyan bazında yüzde 0.5 
artacağı düşünülüyordu. Ekonomistlerin mayıs ayı 
için enflasyon beklentileri, en yüksek yüzde 1 ve en 
düşük 0,17 artış aralığında gerçekleşmişti.
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ÇİFTÇİLERE VERİLECEK DESTEK TUTARLARI BELLİ OLDU
Bakanlık, 2014’te yapılacak tarımsal destekleme-

ler kapsamında mazot, gübre ve toprak analizi destek 
tutarlarını açıkladı. En yüksek destek yağlı tohumlu bit-
kiler ve endüstri bitkileri için verilecek Çiftçilere, üretim 
yılı içerisinde işledikleri Çiftçi Kayıt Sisteminde (ÇKS) 
kayıtlı tarım arazisi büyüklüğü dikkate alınarak mazot, gü-
bre ve toprak analizi destekleme ödemesi yapılacak.  Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının “Çiftçi Kayıt Sistemine 
(ÇKS) Dahil olan Çiftçilere Mazot, Gübre ve Toprak Ana-
lizi Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi 
Gazetede yayımlanarak 1 Ocak 2014’ten geçerli olmak üzere 
yürürlüğe girdi.

MAYISIN ZAM ŞAMPİYONU KURU KAYISI
Tüketici fiyatları bazında mayısta en yüksek fiyat artışı görülen 

ürün yüzde 32,97 ile kuru kayısı oldu. Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) verilerine göre, geçen ay yüzde 32,97’lik fiyat artışıyla kuru 
kayısı ‘’zam şampiyonu’’ olurken, bu ürünü fiyatı yüzde 29,4 artan 
fındık içi ve fiyatı yüzde 23,64 artan yurt içi bir hafta veya daha 
fazla süreli turlar izledi. Mayısta fiyatı, en çok artış gösteren diğer 
ürünler arasında yüzde 20 ile şans oyunları masrafları (at yarışı), 
yüzde 17,43 ile limon, yüzde 14,37 ile çilek, yüzde 11,53 ile elma, 
yüzde 10,56 ile antep fıstığı, yüzde 10,44 ile gazeteler ve yüzde 
8,16 ile şehirlerarası tren ücreti yer aldı. Mayısta fiyatı en az ar-
tan ürün ise yüzde 1,29 ile ekmek oldu.

NİSANDA ZAM ŞAMPİYONU KADIN GÖMLEĞİ
Tüketici fiyatları bazında nisanda en yüksek 

fiyat artışı görülen ürün yüzde 25,82 ile kadın 
gömleği oldu. Tüketici fiyatları bazında nisanda 
en yüksek fiyat artışı görülen ürün yüzde 25,82 
ile kadın gömleği oldu. Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) verilerine göre, geçen ay yüzde 25,82’lik 
fiyat artışıyla kadın gömleği ‘’zam şampiyonu’’ 
olurken, bu ürünü fiyatı yüzde 23,49 artan kadın 
ceketi ve fiyatı yüzde 18,41 artan etek izledi. Ni-
sanda fiyatı, en çok artış gösteren diğer ürünler 
arasında yüzde 17,82 ile erkek gömleği, yüzde 
16,84 ile kuru kayısı, yüzde 16,38 ile erkek takım 
elbisesi, yüzde 16,28 ile çocuk gömleği, yüzde 
15,47 ile sayısal loto (şans oyunları masrafları), 
yüzde 14,62 ile erkek ayakkabısı, yüzde 14,14 ile 
fındık içi yer aldı.

ELAZIĞ’DAN ABD’YE EL DOKUMA HALI İHRACATI 
Kentteki halı atölyesinde genç kızların Anadolu’nun 

temsili motiflerini işlediği el dokuması halılar, metreka-
resi bin liradan ABD ve Almanya’nın da aralarında 
olduğu ülkelere ihraç ediliyor. Elazığ’daki halı atölyes-
inde genç kızların Anadolu’nun temsili motiflerini işlediği 
el dokuması halılar, metrekaresi bin liradan ABD ve 
Almanya gibi ülkelere ihraç ediliyor. Harput Yolu üzer-
inde bulunan ve Halk Eğitim Merkezi’ne bağlı çalışan halı 
atölyesinde ücret karşılığı çalışan 15 kişi, Anadolu’nun 
temsili motifleri halıya dokuyor. Kimi sevinç ve mutluluk, 
kimi üzüntü ve tasa, kimi ise özlem ve hasreti anlatan 
motiflerin halıya dokunması uzun ve zahmetli bir süreçte 
gerçekleştiriliyor. Anadoluya özgü halılar, yurt içi ve yurt 
dışında büyük ilgi görüyor. 
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 Şükrü Erbaş -İnsanın Acısını İnsan Alır
“Sevmek, bizim kendimize ve dünyaya karşı giriştiğimiz 
hırsızlığa, kendi gücümüzle karşı çıktığımız biricik 
haklılığımızdır” sözleriyle başlıyor Şükrü Erbaş´ın 
“İnsanın Acısını İnsan Alır” adlı kitabı.

Küçük Acılar (1984), Aykırı Yaşamak (1985), Yol-
culuk (1986), Kimliksiz Değişim 

(1992), Bütün Mevsim-
ler Güz (1994) ve Dicle 
Üstü Ay Bulanık (1995) 
ile Seçilmiş Şiirler (1994) 
başlıklı şiir kitaplarından 
sonra, Şükrü Erbaş bu kez 
yazılarıyla, daha doğrusu 
şiirsel düzyazılarıyla çıkıyor 
okur karşısına. Kitapta, den-
eme/şiirsel düzyazı türünde 
toplam 29 yazı ile 5 söyleşi yer 
alıyor.
Doğrusu, şimdiye dek edebiyat 
dünyamıza şiirleriyle damgasını 
vurmuş bir şairin böylesi 
yazılarını görünce, şiirin yuvasına 
sığamamış, ancak şairin kalbin-

den de kopamamış düşünce ve duyguların biraraya 
geldiğine tanık oluyoruz. Öykü ile deneme arası bir renk 
taşıyan, tadında da dile gelmesi ertelenmiş sözlerin yer 
aldığı bu metinler, bir bakıma Şükrü Erbaş´ın bilinçaltı 
fısıltıları... 

Mina Urgan-Shakespeare ve Hamle
Mîna Urgan’ın Shakespeare ve Hamlet’i 
Shakespeare’in yaşamöyküsüyle birlikte soneleri 
ve bütün oyunları, özellikle de Hamlet üzerine 
ayrıntılı bir incelemeyi içeriyor. Hem konuyla ilgili 
uzmanlara hem de Shakespeare meraklılarına hi-
tap eden titiz bir çalışma.
Zengin bir birikimi son derece rahat bir dille sunan 
Shakespeare ve Hamlet, tüm yazın severler için 
gerçek bir başvuru kitabı.
-Ahmet Cemal, Yeni Gündem, 15. 2. 1985-
Prof. Dr. Mîna Urgan kırk yılı aşkın süredir bu 
konuya yönelen sabırlı, içten çabasının ürün-
lerini yükseköğrenim dışındaki Türk okurlarına 
da taşıyarak, anlamlı bir örnek veriyor 
hepimize. Üstelik bilgece bir 
alçakgönüllülükle yapıyor 
bunu. 
-Akşit Göktürk, Cumhuri-
yet, 24. 1. 1985-
Mîna Urgan’ın sesi, çok 
iyi bildiği bir konuda çok iyi 
bildiği bir iki yakınıyla rahat 
rahat konuşan birinin sesidir.
-Orhan Pamuk, Cumhuriyet 
Kitap, 4. 4. 1991-

Sait Faik Abasıyanık-Şimdi Sevişme Vakti
Çıplak heykeller yapmalıyım,
Çırılçıplak heykeller
Nefis ru?yalarınız için
Ey önu?mden geçen ak sakallı kasketli,
Yırtık mintanından adaleleri gözu?ken
Dilenci
Sana önce
Şiirlerin tadını
Aşkların tadını
Kitaplardan tattırmalıyım

Resimlerden duyurmalıyım, resimlerden...

Gülderen Bölük-Fotoğrafın Serüveni
Türkiye’de fotoğrafın serüveni stüdyolarla başlar ve yıllarca onlarla devam eder. 
Henüz şimdiki gibi branşlaşmanın olmadığı ilk dönemlerde stüdyolarda veya o günün 
deyişiyle fotoğrafhanelerde sadece portre fotoğrafları çekilmiyor, manzara, belge-
sel ya da haber gibi pek çok alanda da fotoğraf üretiliyordu. Bu bağlamda, bizim 
topraklarımızdaki stüdyoların tarihi aslında fotoğrafçılığımızın da tarihi. Fotoğraf 
sanatçısı ve araştırmacı Gülderen Bölük, yıllardır Osmanlı ve Cumhuriyet’in ilk 
yıllarına ait dergi, gazete, kitap, müzayede katalogları ve orijinal fotoğraflardan 
özveriyle oluşturduğu koleksiyonundan görsel malzemeleri ortaya koymuş. Ait 
oldukları dönemlerin ruhunu yansıtan bu karakteristik malzemeler, sadece görsel 
sanatların bir dalıyla değil modernleşen bir toplumun seyriyle de ilgili veriler sunu-
yor. Fotoğrafın Serüveni, Türkiye’de sosyal bir olay haline dönüşen fotoğrafçılığın tarihine dair 
rahatlıkla ve keyifle takip edilecek bir perspektif.

KİTAP DÜNYASI
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