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KAPAK

2015’in ikinci yarısına gir-
erken Türkiye ekonomisinde 
durum

Her bakımdan hayli çetin bir 
yıldan geçiyoruz. Her şey bir yana, 
bu son altı ay boyunca toprağa 
verdiğimiz ülke çapında değerli 
insanlarımızın (sanatçıdan, siya-
setçiye,  şimdilik en sonuncusu 
Süleyman Demirel) çokluğunu göz 
önünde tutunca 2015’te şimdiden 
bile adeta bir “cankırım”dan söz 
etmek mümkün. 

7 Haziran’daki genel seçimin 
anlam ve önemi; sonucunun 
seçmenlerin  ne istemediğinin çok 
net, lakin ne istediğinin ucu açık 
derecede belirsizliği de yine bu 
yılın ayırt edici özellikleri arasına 
girdi bile. İşte bu ortamda bir de 
olmazsa olmazımız Ekonomi var 
kıpır kıpır ama düşe kalka!Yılın 
ikinci altı ayına girerken bir durum 
saptaması yapacağız: 

Ekonomide hâl: nasıl; gidiş: 
nereye?

Türkiye ekonomisine yukarı 

dan  topluca bakınca, siyasal 
boyuttaki Genel Seçim ve yeni 
hükümet arayışındaki belirsizlik 
sürecinden  bağımsız olarak, aşağı 
yukarı son dört yıldır derecesi, 
düzeyi gitgide artan, bir bozulma 
süreci söz konusu.  Tek bir cümley-
le betimleyecek olursak: Hâl kötü; 
gidiş baş aşağı. Daha açarsak: 
Kötüden berbata. Krizden iflasa…

Çok mu kötümseriz? Ya da 
bazı arızaları ne kadar gerçek  de 
olsa, çok mu büyültüp ekonominin  
bütünüyle haksız yere mi 
özdeşleştiriyoruz?

Keşke gerçekten öyle olsa. 
Ne yazık ki olgular ve rakamlar,  
gerek ekonomide tuttukları yer, 
oynadıkları rol hesaba katıldığında; 
gerek geçen yıllar boyu gidişin 
yönü, niteliği dikkate alındığında 
iyimser olmaya (gerçeklere göz 
kapatmadıkça) şans tanımıyor.

Elbette paniğe kapılmak en 
yanlış tavır olur. Elbette serin-
kanlılık ile akılcılığı; ekonomik  akıl 

ile sosyal vicdanı, nesnel ekono-
mik durum ile ulusal siyasal  bilinci 
birlikte devreye sokmak  ve bilimin 
ışığında tavır almak durumundayız. 
Konumumuz gereği bize düşen: 
hâle teşhis koymak; gidişata tah-
min yürütmek olacaktır.

Anımsatalım ki: “Ekonomi” 
deyince,  pratikte, bir hattı hane 
halkı oluşturur. Bu kapsamda 
gelir ve alım gücü; iş / işsizlik; 
borç… gibi temel kalemler söz 
konusudur.  Yanı sıra ikinci bir hattı: 
en küçükten  en büyüğe şirketler 
meydana getirir. Bu kapsamda  
da kâr ve üretim, satışlar; alacak  
/ verecek dengesi gibi temel 
kalemler  söz konusudur. Üçüncü 
bir hat da “makro” düzeydedir: 
devletin bütçesi, parasının değeri 
yani döviz kurlarının hâl ve gidişi, 
ticaret dengesi ve dolayısıyla cari 
açık, borçluluk durumu… gibi 
kalemler konu edilir.

İşte öncelikle bütün bunlara 
bilimsel (doğru, somut verileri 
temel  alarak) bakınca ve belli bir 
tarihte (= Haziran 2015 itibariyle) 
hâl nedir, nasıldır diye sorunca; 
bu   statik nokta bakışla yetinmeyip;  
dinamik bir bakışla anılan her 
kalemde gidiş nereden nereye 
sorusunun yanıtlarını da hesaba 
katınca,  “durum” üzerine yargıda 
bulunmak, “gidişat” yâni yakın 
(2017 sonuna dek) geleceğe ilişkin 
tahmin yürütmek artık iyimserlik 
/ kötümserlik sınıfına da girmez; 
“fal bakmaya” da benzemez.
Başlayalım;rakamlara boğmadan, 
her ayrıntıya dalmadan,  esasa 
odaklanarak.

 Hane Halkının Hâli 

İlk baka cağımız elbette ki:  iş 
/ işsizlik durumu olacaktır. Servet 
sahipleri, rantiyeler, zenginler 
vs. dışında toplumun, gelirini 
emeğiyle / işiyle kazanan büyük 
çoğunluğu (işçiler, köylüler, me-

Türkiye ekonomisine yukarı 

EKONOMİDE KÖTÜ GİDİŞ; BAŞAŞAĞI

Nazım GÜVENÇ
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murlar, zanaatkârlar, hizmetliler, 
esnaf, küçük tüccar, emekliler… 
) işi varsa az / çok sıkıntıdadır 
(hanenin gelir getiren / tüketen 
dengesi oranına göre).  Eğer işi 
yoksa, işsiz ise hâli besbeterdir! 

2015 Mart ayı itibariyle işsizlik 
rakamları Türkiye İstatistik Kuru-
mu’nca 15 Haziran’da açıklandı. 
Buna göre: 3 milyon 69 bin işsiz 
var. Hâl bu. Tam bir yıl önce, 2014 
Martında işsiz rakamı 2 milyon 
747 bin imiş. Geçen bir yılda işsiz 
sayısı 322 bin artmış bulunuyor.  
İşsizlerin içinde “iş bulma umudu 
kalmamış” olanların sayısı da aynı 
dönemde 10 bin artarak  665 bin 
kişiye tırmanmış. Bu arada işaret 
edelim ki TİK verileri nicedir eski 
güvenilirliğini yitirmiş bulunu-
yor. Verdiği rakamların gerçeğin 
hayli altında olduğu düşünülüyor. 
Nitekim DİSK’e bağlı araştırma ku-
rulu DİSK-AR, işsiz sayısının ger-
çekte 2008 Martına göre 843 bin 
artışla 6 milyon 568 bin olduğunu 
ileri sürüyor.

İşsizliğin artışı bir yana, işi 
olanlar  da temel gereksinim  
ürünlerinde  kaydedilen enflasyon-
da  ciddi tırmanışın yanı sıra 
döviz kurlarında da yaşanan hızlı 
tırmanışla birlikte doğal olarak 
zaten  fazla olmayan tasarruflarının 
da hızla erimesiyle salt geçinmek  

için bile borçlanmak  zorunda kalmış 
bulunuyorlar.  Bu alanda da tablo 
iç açıcı değil ve gidişat kötü. Hane 
halkı borçlanması çığ gibi büyüyor.  
Rakamlar  ortada: Bankacılık 
Düzenleme  ve Denetleme  Kurulu 
ve Bankalararası Kart Merkezi 
verilerine göre, Nisan 2014’te 3 
milyar  425 milyon lira olan yerli  
kredi kartlarından yurtiçi nakit  
avans çekimi Nisan 2015’te 
yüzde 25 artışla 4 milyar 294 mi-
lyon liraya tırmanmış. Bu yılın ilk 
dört ayında çekilen toplam nakit 
avans tutarı ise geçen yılın aynı 
dönemine  kıyasla daha da yüksek 
bir artış hızıyla yüzde 30 artarak 
17 milyar  92 milyon lira gibi bir 
rakama ulaşmış durumda.

Hesaba kredi çekmenin yanı 
sıra maaş alınan bankadan daha 
düşük faizli “artı para” çekmek 
olanağı da eklenince vatandaşın 
geçinmek için borçlanmasının 
yükü daha da ağırlaşıyor. 2015 
Mart sonu itibariyle, son bir yılda 
29 milyar 56 milyon lira tutarında 
“artı para” çekilmiş. Buna aynı 
dönemde 48 milyar nakit para 
kredisi de eklenince son bir yılda 
toplam 77 milyar lira faizli para 
çekilmiş. Borçla  ayakta duruyorlar.  
(Bkz. Bugün gazetesi Yelda 
Ataç’ın haberi, 29.05.2015).

Girişimcilerin Hâli 

Gelelim girişimcilerimizin 
hâline. Elbette tek dükkânı olan-
dan, kobi’lere ve koskoca hold-
inglere; başka bir deyişle, esnaf-
tan tüccara, boy boy sanayiciye 
yine çok farklı, çok renkli bir “iş 
dünyası” söz konusu.  Bununla 
birlikte, tümünün de yüz yüze 
olduğu ekonomik, finansal sorun-
lar, sıkıntılar, yükler, tehditler her 
birinin direnme, dayanma güçleri; 
“çare” olarak başvurdukları yol-
lar farklı farklı olsa da ister 
istemez  onlar da ekonominin ülke 
çapında ve dünyada yaşadığı 
sorunlardan payını alıyor. (AKP 
yönetiminin “yandaşı” olmakla 
kayırılanları, “yolunu bulan”ları, 
çalıp çırpanları… “analiz dışı” 
tutuyoruz.)    

İhracat Bel Veriyor

İş dünyasını ayakta tutan  
ekonomik büyümedir. Bu da 
başlıca iki koldan olur: iç pazarda  
ve dış pazarda. İç pazarın 
durumuna  yukarıda orta ve alt 
gelir  düzeyindeki hane halkı 
tüketiciler düzeyindeki veriler 
ışığında bakarak anlamak isabetli 
olur. Bu düzeyde piyasada nakit 
para dönmeyişi, alacakların tahsil  
edilemeyişi, “işlerin durması”, 
“siftah  etmeden günü kapattık” 
diye dile getirilen yakınmalar son 
aylarda ayyuka çıktı.
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İhracat yapanların da birkaç 
sektör ve coğrafya dışında durumu  
parlak sayılmaz. Son üç yıldır 
özellikle Orta Doğu’ya yönelik  
olarak izlenen akıl-dışı siyaset  
yüzünden Arap dünyasında iyi 
gelir  getiren pazarlar kapandı! 
Libya başta olmak üzere birçok  
Arap ülkesinden  alacakların 
tahsilatı suya düştü! Mısır’la hiç 
yoktan aramızın açılması bölgeye 
ihracatımızda lojistik avantajların 
yüzümüze kapanması, dolayısıyla 
maliyetlerin,  fiyatların yükselmesi,  
rekabet gücünün azalması 
ve sonuçta ihracat gelirlerinin  
gerilemesi,  dış pazarların elden git-
mesi…   gibi bir dizi ağır zarara  mal 
oldu! Bu ülkelerde girişimcilerimizin 
yaptıkları ve normalde  iyi gelir 
getiren  yatırımlar tamamen siyasal 
engellerle karşılaşmaya başladı 
ve çoğu büyük zararlarla kapandı.

Dört yıl öncesine dek izlenmiş 
doğru diplomasi ve Türkiye’nin 
“yumuşak gücü” sayesinde (okullar,  
tv dizileri, vb.) Orta Doğu’da 
Türkiye’nin artan saygınlığı ve 
çekiciliği, ansızın dış politikada 
180 derece dönüş yüzünden boşa 
gitti! Her şey tersine döndü! Her 
düzeyde ve hemen her dalda 
elde edilen kazançlar, kazanımlar, 
hükümetin, magandaların çevreye  
rastgele ateş açmasını andırır 
tarzda izlediği yeni acayip Orta 
Doğu siyasetinin kendi kendimizi 

vurmasıyla kayıplara karıştı!

Düşünün ki son iki yılda Türk 
Lirası dolar bazında yüzde 55 
gibi çok yüksek bir değer kaybı 
yaşadığı halde ihracatımız bu 
yıl ilk beş ayda yüzde 8.3 azaldı. 
Mayıs ayında ise ihracat yüzde 19 
azalarak 10.8 milyar dolarda kaldı. 
En fazla ihracat yapılan ülkeler 
olan Almanya’ya ihracat yüzde 26, 
İngiltere’ye yüzde 16, Irak’a yüzde 
38, İtalya’ya yüzde 22, ABD’ye 
yüzde 15 geriledi.

İhracatın yanı sıra yabancı 
turizm  gelirlerimizde de ciddi 
kayıplar yaşanıyor. Batılı turistler 
ve İsrailli turistler gelmez oldular. 
Bunlara bir de Ukrayna krizinin 
etkisiyle  krize giren Rusya’dan 
gelen  turist  sayısındaki önemli  
düşüş de eklenince ciddi bir dış 
gelir  kaybına daha uğradık.

Büyüme Hızı Düştü
 
Elbette bu dış kaynaklı gelirlerin  

kaybı kaçınılmaz olarak iç pazarı 
da olumsuz etkiledi. Ekonomik  
büyüme hızı düştü. Nitekim 
İstanbul Sanayi Odası Başkanı 
Erdal Bahçıvan da 2015’de 
ekonomik büyümenin yüzde 2 
düzeyinde kalarak 2014’ün altında 
gerçekleşmesi olasılığına dik-
kati çekti. Bu olasılığı ekonomik 
büyüklükte 2010’da dünyada 17. 
sırada yer alan ülkemizin 2014’te 

iki basamak gerileyerek 19. sıraya 
düşmesi gerçeğinin ışığında 
değerlendirmek gidişatı doğru 
tahmin etmek açısından yararlı 
olacaktır.

Bu bağlamda önemle ve 
öncelikle  üzerinde durmaya 
değer bir başka olgu da sanayi 
şirketlerinin “esas faaliyet kârı”nın 
düşmesidir. Örnekse, 2014’te 
İSO 500’de bu rakamda yüzde 
16.4’lük bir düşüş gerçekleşti. 
Buna karşılık, İSO 500’ün “üretim 
faaliyeti  dışı gelirleri” 2012’de 
yüzde 53,4 artarak 9.6 milyar lira 
oldu. Ertesi yıl bu kâr yüzde 21.5 
azalarak 7.5 milyar oldu, fakat 
2014’te bu kez yüzde 80,6 artışla 
13.6 milyar liraya fırladı. Bunun 
anlamı: söz konusu şirketlerin 
“çare”yi finansta, “paradan para 
kazanmak” tabulmaya yönelmiş 
olmalarıdır. Ancak Erdal Bahçıvan 
da bunun “uygun” olmadığında 
hemfikirdir:

“Bizim için esas olan sanayicinin 
faaliyetinden elde ettiği kârdır. Bu 
rakamda gerileme olması oldukça 
düşündürücü. Sanayicilerin kârlılık 
artışında faaliyet dışı imkânlarının 
olumlu etkisi oldu. Ancak ana 
faaliyeti olan sanayiden elde ettiği 
kârlılığın asla geri plana itilmemesi 
gerekli.”

Borçlanma Tırmanışta

Kesinlikle haklı. Ne var ki 
çok önemli bir sorun daha var 
sanayicilerimizin  yüz yüze 
oldukları: borç / özkaynak oranında 
borçların artışı anlamında ciddi  
bir tırmanma gözlemleniyor. Bu 
oran 2009’da yüzde 97 düzeyinde 
iken son iki yıldır yüzde 132.4’e 
yükselmiş bulunuyor. Dünya 
standardında bu oranın yüzde 70 
düzeyinde olduğu göz önünde 
tutulursa,  yüzde 132.4 düzeyindeki  
oranın “çok yüksek” olduğu açıktır. 
Özel sektörde bu “dış borç”un, 
gerçekte, “kendine borç” olduğu 
duyumu bilinmektedir. Yine de 
küçümsemeye gelmez olsa gerek 

Makro Ekonominin Hâli
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Hane halkı ve girişimcilerden 
sonra son olarak doğrudan 
finans  düzeyinde makro ekonomi 
boyutunda  hâl ve gidişe eğilelim. En 
tehlikeli sorun yine dış borçlardır. 
Onu yurt içi borçlar ve bankaların 
dışa borçları izlemektedir.  Türkiye 
ekonomisinin en zayıf, en kırılgan 
yanı bu düzlemlerdedir. Bunlardaki  
hâl ve gidişe tek tek ve rakamlar 
düzeyinde bakalım.

Dış Borçlar

Türkiye’nin kamu ve özel sektör  
olarak dışarıdan alacakları ile 
dışarı borçları arasındaki net fark, 
yâni teknik deyişle Uluslararası 
Yatırım Pozisyonu (UYP) Merkez 
Bankası’nın 2014 sonu verileri 
itibariyle  şöyledir:

2014 sonu itibariyle Türkiye’nin 
dışarıdan alacağı 230.1 milyar 
dolar; dışa yükümlülüğü 661.3 
milyar  dolardır. Dolayısıyla net 
borç 431.2 milyar dolardır. Faizi 
hariç! Hâl budur.    2002 yılı 
sonu itibariyle  Türkiye’nin dış 
borç olarak pozisyon açığı net 
85.5 milyar dolardı. Bu açık 2014 
sonu itibariyle 431.2 milyar dolara 
yükseldi. Demek ki AKP’nin tek 
başına  hükümet ettiği (2003 başı-
2014  sonu arası) 12 yılda dış borç 
345.7 milyar dolar arttı. Gidiş de 
budur! Dışa borçlanma hep ve 
hızla artarak sürmektedir. Nitekim 
12 yıldaki toplam dış borcu 12’ye 
böldüğümüzde yıl başına düşen 
ortalama borçlanma rakamı 28 
milyar dolar çıkar. Oysa 2013 yılı 
sonundan 2014 yılı sonuna dek dış 
borç 41.2 milyar dolar artmıştır. Bir 
başka deyişle, “borçlanma gereği” 
her geçen yıl artış göstermektedir.  
Bunun sağlık işareti olduğunu 
kimse iddia edemez. Hele dış 
ticaret açığı her geçen yıl büsbütün  
bozulmakta iken!

Bu arada belirtelim ki 2015 
yılında ödenmesi gereken kısa 

vadeli dış borç 133 milyar dolardır. 
Cari açığın karşılanması için 
gerekecek  dövizi de hesaba  
katarsak  toplamda en az 200 milyar  
dolar bulmak gerekmektedir! Nasıl 
olacak bu ve neyin karşılığı, bir 
başka deyişle karşılığında ne 
vereceğiz?

Bu gidiş sadece malî, sadece 
ekonomik olarak değil, siyaseten 
de Türkiye için ciddi bir tehdit ve 
tehlike oluşturmaktadır. Rakamlar 
ortada…

İç Borçlar

Bir başka “fay hattı” da ülke içi 
borçlardır. Yazımızın başında hane 
halkının hâl ve gidişini sergilerken  
dar gelirli vatandaşların geçinmek 
için bile bankalara borçlanmak 
zorunda  kaldıklarını vurgulamıştık. 
2002 yılı sonunda vatandaşların 
bankalara borcu sadece 6 milyar 
lira düzeyindeydi. Bugün ise bu 
borç 350 milyar liraya tırmanmış 
bulunuyor!

Türkiye Bankalar Birliği’nin 
verilerine  göre, 2015 Mart sonu 
itibariyle 2,1 milyon kişi kredi kartı 
borcunu ödeyemediği için icralık 
oldu. Ödenemeyen borcun tutarı 5 
milyar 600 milyon lira gibi “rekor” 
bir miktar!

Bu manzara bankalar ve borç 
denkleminin sadece bir yüzü 
vatandaşlar yüzü. Bir de bankalar 
yüzü var  o da ayrı bir kırılganlık 
taşıyor, hiç de daha az tehlikeli 
değil üstelik. 

Bu yandaki hâl ve gidişin de 
ne kadar kırılgan olduğunu Murat  
Muratoğlu, 20 Şubat 2015’te 
Sözcü gazetesindeki köşesinde 
en somut şekilde ortaya serdi. 
O’nun yazısından özetleyelim: 

Bankalar, vatandaşa borç 
verebilmek  için önce vatandaştan 
“mevduat” olarak para toplar, 

sonra  “kredi” adıyla vatandaşa 
borç olarak verir. Yalnız rakamlar  
toplam mevduatın toplam 
kredilerin    çok altında kaldığını 
gösteriyor. Bankalar açığı yurt 
dışından borç alarak kapatıyor. Bir 
başka deyişle, içeride borç veren 
bankalar da dışarıya borçlu!

Bankalardaki toplam mevduat,  
 81 il içinde sadece 4 ilde 
(Zonguldak,  Tunceli, Aksaray ve 
Ankara) alınan toplam kredilerin 
üstünde. 77 ilimizde ise bankalara 
yatırılan her 100 liralık mevduata  
karşılık 352 lira kredi çekilmiş. 
Banka aradaki farkı dışarıdan 
borçlanarak  karşılamış. Çünkü 
dördü dışında tüm iller zaten borçlu  
durumda.Bir şey daha: bu alınan 
borçların çok büyük kısmı sonraki 
yıllar kazanç olarak geri dönecek 
yatırımlar için alınmıyor. Geçinmek 
için harcanıyor! Yâni temerrüde 
düşmek, icraya verilmek … riski 
hayli yüksek ve gidiş bu yönde!

SONUÇ

Tablo ortada. Bu hâle “iyi” 
demek  mümkün değil. Gidişat ise 
henüz / hâlâ kötüden daha kötüye 
doğru. Aktardığımız tüm rakamlar 
ne yazık ki bunu gösteriyor.

Peki, iflastan, dibe vurmaktan / 
yere çakılmaktan başka bir olasılık 
yok mu?

Kanaatimce yok! AKP geldiği 
gibi gidecek! MHP koalisyona 
ortak  olursa Maliye Bakanlığını da 
Merkez Bankası eski başkanının 
şahsında üstlenirse faturayı da bir 
güzel ödemek durumunda kalır! 

MHP yerine CHP gelirse o da 
bu kez Ecevit’in düştüğü duruma 
düşer. Önce faturayı öder Kemal 
Derviş, falan filan. Ama düzelme 
olmadan erken seçime gidilir. CHP 
de, aynen 2002 sonundaki DSP 
gibi silinir gider… 

Ekonomi politiğin bu da politik 
veçhesi!
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İstanbul Sanayi Odası (İSO) 
2014 yılı 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 
raporuna  göre, sanayicinin faaliyet 
kârı 6 milyar TL azaldı. Üretimden 
kâr edemeyen sanayici faaliyet dışı 
gelirini yüzde 80 artırarak 13.6 milyar 
TL’ye çıkardı. Böylece kârın yarısı 
faaliyet dışından geldi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) 2014 
yılına ilişkin Türkiye’nin 500 Büyük 
Sanayi  Kuruluşu raporunu açıkladı. 
İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, 
düzenlenen  toplantıda şöyle konuştu:

“Bu araştırma ile bir kez daha 
görüyoruz ki sanayimiz, bugünümüz 
ve geleceğimiz için hak ettiği noktaya  
yaklaşamıyor, hatta uzaklaşıyor. 
Sanayimiz  için son 15 yıldır sürmekte  
olan ‘genel ekonomi içindeki ağırlığını 
kaybetme’ süreci devam etmektedir.  
İlk çeyrekteki büyümenin büyük 
ölçüde tüketim ağırlıklı olması, 
Türkiye’de son yıllarda üretime 
dayanmayan  büyümenin sürmekte 
olduğunu göstermektedir.”

“KUR VE FAİZE YENİLDİK”

Türkiye ekonomisinin son yıllarda 
büyüme ve cari açıkla mücadele 

arasında gel-gitler yaşadığını be

lirten Bahçıvan, “Sanayici 
esas faaliyetinden daha çok bu 
konjonktürel  gelişmelerle boğuşurken 
ağır bir finansman  yükünü omuzlamak  
zorunda  kalıyor. Açıkça söylemek 
gerekirse sanayicimiz kur baskısı ve 
faizler nedeniyle finansman baskısına 
yenilmiş gözüküyor” dedi.

“ÜRETİM KÂR ETMEDİ”

Raporda yer alan bilgilere göre; 
sanayicinin net satışları yüzde 3.9 
artarak  472.5 milyar TL’ye çıktı. 
Faaliyet  kârı yüzde 16.4 azalarak 36.4 
milyar TL’den 30.4 milyara geriledi.  
Böylece faaliyet kârlılığı 1.6 puan 
azalarak yüzde 6.4’e indi. Vergi  öncesi  
dönem kârı ise 4.9 milyar artarak  27 
milyar TL’ye çıktı. Vergi öncesi kârın 
artmasında kurlardaki hareketlilik ve 
konjonktürel faktörlerin  etkisiyle bazı 
şirketlerin kambiyo pozisyonlarının 
olumlu katkısı etkili oldu. Buna göre 
şirketlerin 2014 yılında faaliyet dışı net 
gelirleri yüzde 80.6 artarak 13.6 milyar  
TL’ye ulaştı. Bu rakam vergi öncesi 
kârın yüzde 50.3’ünü oluşturdu.

Sanayici 16 milyar TL’yi finansman  
gideri olarak kaybetti.500 şirketin 

özkaynak  kârlılığı da yüzde 12.3’ten 

yüzde 14’e yükseldi.Diğer yandan 
kâr eden şirket sayısı 371’den 417’ye 
çıkarken zarar eden şirket sayısı 
129’dan 83’e düştü.

“BORÇLAR ARTTI”

Sanayicinin yüksek borçluluk 
oranı 2014’te de sürdü. Toplam 
borç/özkaynak oranı yüzde 132.4 
ile aynı kaldı. Toplam borçlar yüzde 
7.8 artarak 256.8 milyar TL’ye çıktı. 
Dönen varlıklar içerisinde kısa vadeli 
borçların oranı yüzde 156 oldu. Kısa 
vadeli borçların toplam borçlar içindeki  
oranı yüze 60.7 oldu. Öte yandan 500 
kuruluşun ihracatı yüzde 3.1 azalarak 
61.3 milyar dolarda kaldı.

İSO 500 listesine bakıldığında 
dikkat  çeken şirketler şöyle:

2013’te 2.5 milyar TL ile en çok 
kâr eden şirket olan EÜAŞ’ın kârı 
açıklanmadı.

EÜAŞ’ın 2013’te 9.2 milyar TL 
olan üretimden satışları 2014’te 6.7 
milyar TL’ye düştü.

Listenin başında yer alan 
TÜPRAŞ, 2013’te 340.8 milyon TL 
kâr etmişti. 2014’te ise 81.6 milyon TL 
zarar yazdı.

2013’te 26. sırada yer alan Tür-
kiye Kömür İşletmeleri Kurumu 
(TKİ)’nun, 2014’te listede adı yok. 
2014 listesinde  5. büyük kamu şirketi 
olduğu belirtilen  43. sırada ismi gizle-
nen şirket TKİ oldu.

Nihat Özdemir’in şirketi Limak 
Çimento’nun özkaynakkârlılığının 
yüzde 98 olması dikkat çekti.  Mehmet 
Cengiz’in şirketi Cengiz Enerji ise 98 
milyon TL zarar etti.

 

İSO 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Raporunu Açıkladı
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7 Haziran 2015 Genel Seçimleri  
tamamlandı. Sonuçlar Türkiye’de 
koalisyonu işaret ediyor.  Seçmenler  
partiler arasında temel  konularda  
uzlaşma istiyor  yaklaşımını 
sergilediler.  Türkiye’nin birçok  
sorunu  var. Ancak, kitleleri 
doğrudan ilgilendiren  konuların 
başında gıda fiyatlarındaki artışlar 
geliyor.  Dünyada genel olarak gıda 
fiyatları düşerken Türkiye’de tam 
aksi bir durum var. Bu bağlamda 
en yüksek fiyat artışları hayvansal 
ürünlerde, et ve süt ürünlerinde 
göze çarpıyor. Birbirini izleyen iki 
yazımızda anılan fiyat artışlarının 
nedenlerini soracak ve cevaplarını 
arayacağız.

İşte sorular ve cevapları:

TÜRKİYE NEDEN SAMAN 
İTHAL EDİYOR?

Türkiye’de başta saman olmak  
üzere ot sıkıntısı var. Yonca 
fiyatları yüzde 100’ün,saman 
fiyatları yüzde 300’ün üstünde bir 
artış gösterdi. Kimi yetkililer bu 
sonucu, yağışların yetersizliğine 
bağlıyorlar. Aslında ortaya 
çıkan sonucu, iklime bağlamak 
kolaycılık. Arkasında yatan 
birinci neden, uygulanan tarım 
politikaları yüzünden çiftçinin para 
kazanamamasıdır. Bildirişlere 

göre, çiftçiler 3.3 milyon hek-
tar tarla arazisini işlemekten 
vazgeçmişlerdir. İkincisi, büyükbaş 
ve küçükbaş hayvanlarının beslen-
mesinde başat rol olması gereken 
çayır-mera alanlarının giderek 
azalması ve verimsizleşmesidir. 
Üçüncüsü, kaba yem sıkıntısından 
yarar sağlayan iç ve dış spekülatif  
çıkar gruplarının olduğunu 
görmek ve söylemek gerekiyor.  
Dördüncüsü ise, üreticilerin olum-
suz yönlendirilmesiyle, işletme-
lerindeki kaba yem üretimini dik-
kate almaksızın fazla sayıda 
hayvana sahip olmasıdır. Bir başka 
deyişle ot ve saman açısından 
ihtiyaçlarını dışarıdan pahalıya 
tedarik  etmeye çalışmalarıdır. Bu 
da yem masraflarını artırmaktadır.

KARMA YEM FİYATLARI 
NEDEN  ARTIYOR?

Kaba yem olarak adlandırılan 
yemlerin dışında fabrika yemi 
denilen karma yem fiyatları da 
giderek artmaktadır. Türkiye’de 
karma yem sanayinin en önemli  
sorunları; hammadde temininde  
yaşanan güçlükler ya da dışa 
bağımlılık, modern teknoloji  
kullanımının yeterli düzeyde 
olmaması ve bunlara bağlı olarak 
üretim maliyetlerinin yüksek 

olması şeklinde sıralanabilir.

Özellikle hammaddede 
dışa bağımlılıktan dolayı, yem 
maliyetlerin dünya fiyatlarının 
üzerindedir.  Yağlı tohumlar ve 
küspeleri,  mısır ve arpa ithalatı için 
büyük meblağlar ödenmektedir.  
Bağımlılık kanatlı yemlerinde daha 
yüksektir. Kanatlı yemleri  içinde 
ithal hammaddelerin oranı nerede  
ise yüzde 75’leri bulmuştur. 
Ayrıca; bu yemler içinde yem katkı 
maddeleri olarak adlandırılan 
vitamin, mineral vb. ürünler 
için ise tamamen  dışa bağımlı 
durumdayız.

Dışa bağımlılığın yüksek oluşu, 
üreticiye yansıtılmaktadır.

SÜT İNEKÇİLERİ NEDEN 
PARA KAZANAMIYOR?

Birincisi, ekonomik örgütlenme-
leri çok düşük düzeyde olduğu için 
çiğ süt fiyatlarını toplayıcılar ve 
onların arkasındaki süt fabrikaları 
belirlemektedir.

İkincisi, birincisine bağlı olarak, 
zaman zaman süt tozu ithali ol-
makta ve bu nedenle çiğ süt 
fiyatları düşürülmektedir.

Üçüncüsü, mazot, ilaç gibi 
tarımsal girdileri pahalıya temin 
e t m e k t e d i r l e r . D ö r d ü n c ü s ü , 
yetiştirme ve besleme gibi teknik 
bilgiler açısından yetersizdirler.
Süt üreticileri para kazanamadığı 
gibi tüketicilerde sütü pahalıya 
almaktadır. Örneğin, 780 kuruşa 
pazarlanan pastörize süte tüketi-
cileri ödediği ücret 350 kuruştan 
aşağı değildir.

Kısaca, üretici sanayici olmaz-
sa  para kazanamaz. Avrupa 
ülkelerinde  üretici kooperatifleşme 
ile sana yicidir.
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Bu yazımda şu sorunun 
yanıtını arayacağım: Tam 
bağımsızlık neden bir milletin  
varlığını sürdürmesinin ve geliş-
mesinin temel bir koşuludur?

Millet nedir, hangi unsurlar 
bir millete hayat verir, önce bu 
soruların yanıtlarını vermeliyim.

Millet birbirine tarih, dil ve kültür  
birliğiyle bağlı olan yurttaşların 
oluşturduğu siyasal bir topluluktur.  
Demek ki, bir topluluğu üç unsur 
millet yapıyor: Ortak tarih, ortak 
dil, ortak kültür… Kültür de birçok 
unsuru içine alıyor: Din, güzel  
sanatlar, gelenek ve töreler, aile 
kurumu gibi. Demek ki, bu üç 
ana unsurun iyi yönleriyle bilinci 
ve sürekliği gerekiyor, bir milletin  
varlığını sürdürmesi için. Millî 
birliği bunlar sağlıyor, Millî birlik, 
dayanışma da bir toplumu millet 
yapıyor.

Peki, nasıl sağlanıyor bu? 
Şöyle: Millî İrade üç değere 
sahip çıkar, millî egemenlikle  
somutlaştırır. Mecliste, hükü-
mette, yargıda bütün kararlar,  bu 
üç ana unsurun sürekliliği ve bilin-
ci yönünde alınır. Millet varlığı de-
vam eder, gelişir.

Ancak, bu olumlu durumun 
sürüp gitmesinin garantisi yok-
tur. Çünkü iç ve dış şer güçleri 
(iç ve dış bedhahlar) pusudadır!  
Şer güçlerinin, diğer bir deyişle 
“iç ve dış düşmanlar”ın gözü, 
hedef aldıkları ülkenin ekonomi-

sindedir, ekonomik kaynak-
larında, pazarlarındadır. Bunları   
ele geçirmek, onlar üzerinde 
söz sahibi olmak ister    ler.   Bunu 
sağlamanın ise tek bir koşulu 
vardır: Ülkeyi tam bağımsız 
olmaktan  çıkarmak!..

Tam bağımsızlığı zayıflatmak, 
zamanla yok etmek için de türlü 
araçlar kullanırlar. İşte bunda 
başarı sağladıkları an, milleti 
oluşturan üç unsur şer güçlerinin  
saldırısına açık hale gelir. Artık 
ortak tarih bilinci, ortak dil, ortak  
kültür le ilgili kararlar milletin  
düşmanı olan güçler lehine 
alınmaya başlar. Yurttaşları 
bir arada tutan  ortak değerler 
aşağılanır, bozulur,  yozlaştırılır. 
İç ve dış şer güçlerinin bütün 
istediği de budur;  çünkü ülke-
de millî birlik çözülme sürecine 
girmiştir, toplum  millet olmak-
tan çıkmaktadır. Özetle, nasıl 
başarıyorlar bunu? Şu beş 
aşamadan geçerek:

-Millî Egemenlik ele geçirilir,
-Tam bağımsızlık yok edilir,
-Millî birlik bozulur,
-Millet, millet olmaktan çıkarılır,
-Ekonomiye nüfuz edilir.

Aşağıda ayrıntılara giriyorum.

Doğada nasıl bir canlı, 
başka bir canlı ile besleniyorsa,  
onu avla yarak yaşamını 
sürdürüyorsa;  insanlar arasında, 
dolayısıyla birer insan topluluğu 
olan milletler arasında da durum 

bir açıdan böyledir. İnsanlar, in-
san toplulukları, bunlar arasında 
daha güçlü olanlar; diğerlerinin 
aleyhine, imkânlarını artırmak, 
gelişmek, zenginleşmek, daha 
iyi yaşamak isterler. Bazı mil-
letler, daha doğrusu bu mil-
letlerin içindeki zengin sınıfı 
(günümüzde ulus-ötesi şirketler); 
diğer milletlerin aleyhine olmak 
üzere etkilerini, nüfuz alanlarını, 
servetleri ni artırmak isterler. 
Bu arayış süreklidir, arkası ke-
silmez. Nihai gaye hedef ülke-
nin pazarlarına ve ekonomik 
kaynaklarına el koymaktır.

Nasıl ulaşırlar bu gayeye? O 
ülkeyi sömürülebilir hale getire-
rek…

Bunun için yaptıkları şey ise, 
o toplumu zayıflatmaktır. Türkiye 
gibi ulus-devletlerde bunu millî 
birliği bozarak yaparlar. Araçları, 
milleti millet yapan unsurlara 
saldırmaktır, saldırtmaktır. 
Ülkenin  ortak olan tarih bilincini,  
ortak dilini, kültürünü hedef  alırlar. 
Bunlar bozuldukça millî birlik de 
zayıflamaya yüz tutar.  Meclis,  
Hükümet, Yargı ele geçirilir. 
Devleti ayakta tutan güç, yani 
Millî Egemenlik şer güçlerinin 
çıkarları hizmetinde kullanılmaya 
başlar. Üç temel kurum, Millî 
Egemenliğin üç tecellî şekli; 
şer güçlerinin emrine girmiştir; 
kararları, uygulamaları onların 
istekleri yönündedir. Millî İrade 
felç olmuştur, kararlar Milletin 
varlık ve gelişmesi için değildir 
artık.

Neden gelinmiştir bu noktaya? 
Çünkü tam bağımsızlık, elden 
gitmiştir.

Artık milletin varlığı ve 
gelişmesi tehlikededir, hatta yok 
oluş sürecindedir.

Demek ki, Tam Bağımsızlık 
bir milletin varlık ve gelişmesinin 
temel  koşuludur.
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Rus ve Avrupalı turistlerin 
sayısı her geçen gün düşüyor, 
turizm için 2015 zor geçiyor. 
Türkiye Otelciler Federasyonu 
(TÜROFED) Başkan Yardımcısı 
Sururi Çorabatır, “Rus uçaklarına 
destek verileceği söylendi. 
Kime destek verildi belli değil. 
İşçi çıkarmaya başladık. Sektör 
sorunlarıyla baş başa bırakıldı” 
diye konuştu.

Rusya’da yaşanan ekonomik 
kriz sebebiyle Türkiye’ye gelen  
Rus turist sayısı azalmasın diye 
uçaklara destek verileceğini 
hatırlatan Çorabatır, “Ancak 
kime ne destek verildi hiçbir şey 
bilmiyoruz.  Destekler ne kadar işe 
yaradı onu da bilmiyoruz” dedi.

Kendi otellerinde geçen yıl 
450 kişi çalıştırdığını, ancak 
bu yıl çalışan sayısını 350’ye 
düşürmek zorunda kaldığını ifade 
eden Çorabatır, şöyle devam  
etti: “Doluluk oranları böyle 
giderse  300’e de düşürebiliriz. 
Otellere  mal tedarik edenler de 
etkileniyor. Geçen yıl 50 ton et 
alımı yapmıştım bu yıl ise 30 
ton et aldım. Çünkü önümüzü 
göremiyoruz.” 

Belirli pazarlarda çok cid-
di düşüş yaşandığına işaret 

eden Çorabatır, “Rusya, 
Belçika,  Hollanda  ve İskandinav 
pazarlarında çift haneli düşüşler 
yaşanıyor. Rusya’daki açığı ka-
patacak bir gelişme de yok. Özel-
likle Antalya bölgesinde durum 
böyle. Ancak Marmaris, Bodrum 
ve Fethiye’de de azalma var. 
Ayrıca gelen turistlerin  de gecele-
me sayıları düştü” dedi.

‘İSTANBUL SAHİLLERE 
GÖRE DAHA İYİ DURUMDA’

Bu yılın ilk 5 ayında gelen  
turist sayılarının pek iç açıcı 
olmadığını kaydeden Türkiye 
Otelciler Federasyonu Yönetim 
Kurulu Başkanı Osman Ayık da 
“Sadece Antalya’da geçen yılın 
aynı dönemine göre 300 bin 
kayıp var” dedi. Otellerin dolu-
luk oranlarının bölgeden böl geye 
değişiklik gösterdiğine dikkat 
çeken Ayık, “Yan yana olan otel-
lerin bile dolulukları farklılık gös-
teriyor. Doluluk oranları hakkında 
o yüzden net birşey söyleyemi-
yoruz. Ancak açık olan bir şey 
var ki bu yıl turizm sektöründe bir 
‘sıkıntı’ yaşanıyor” dedi.

 
Türkiye Seyahat Acentaları 

Birliği Başkanı Başaran Ulusoy 
da İstanbul’un sahillere göre 
daha iyi durumda olduğunu söy-

ledi. Ulusoy, “Avrupa’dan gelen 
turist sayısında da bir azalma var. 
Bu yıl Türkiye’de 50 bine yakın 
yatak kapasitesi daha eklen-
di. İstanbul’da doluluk oranları 
yüzde 80, sahillerde ise yüzde 70 
civarında” diye konuştu.

‘EKONOMİK KRİZLER 
TURİZMİ ETKİLEDİ’

Bodrum Otelciler Birliği 
Başkanı Halil Özyurt, yaşanan 
ekonomik krizlerin Türk tu-
rizmini etkilediğine dikkat çe-
kerek, “Yunanistan’ı krizden 
kurtarmak için Avrupa ülkeleri 
vatandaşlarını tatile Yunanistan’a 
gönderiyor. Bodrum’da mayıs ayı 
doluluk oranlarında geçen yıla 
göre yüzde 12 düşüş yaşandı” 
ifadelerini kullandı.

Akdeniz Turistik Otelciler 
Birliği (AKTOB) Başkanı Yu-
suf Hacısüleyman da geçen yıl 
Antalya’da turizm sektöründe 
190 bin kişinin istihdam edildiğini 
dile getirerek, Rusya krizi ile 
Antalya’daki işletmelerde çalışan 
sayısının azaldığını bildirdi. 
Hacısüleyman, turistik otellerde 
istihdamda da yüzde 7 düşüş 
olabileceğini belirtti.

TURİZM İÇİN ZOR SEZON
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Türkiye’nin ihracatta yıldız-
ların dan  Su ürünleri sektörü,  
rotasını Afrika’ya çevirdi.  Su 
Ürünleri Tanıtım Grubu, Afrika’nın 
en zengin ülkesi konumundaki  
Güney Afrika’da düzenlenen 
AFRICA’S BIG SEVEN  2015 
Fuarı’na katılarak Türk su 
ürünlerinin  tanıtımını yaptı.

Güney Afrika’nın, Afrika 
Kıtası’nın en zengin ülkesi 
olduğunu ve 52 milyonluk nü-
fusu ile geniş bir pazar konu-
munda olduğunu belirten Su 
Ürünleri Tanıtım Grubu Başkan 
Yardımcısı Faruk Kemal Babila, 
zengin yer altı kaynakları ile siya-
si ve ekonomik açıdan istikrarlı ve 
diğer Afrika ülkelerine açılan kapı 
özelliği taşıdığını kaydetti.

“DAHA FAZLA İHRACAT 
İÇİN PAZAR OLANAKLARINI 
ARAŞTIRDIK”

Afrika ülkelerine açılan kapı 
özelliğini taşıyan Güney Afrika’yı, 
pazar arayışı içerisinde olan 
Su Ürünleri Tanıtım Grubu için 
fırsat olarak gördüklerini dile 
getiren Babila, “Türkiye’nin ih-
racatta yıldız sektörlerinden Su 
ürünleri sektörü, Afrika pazarına 
açılma kararı almış, ilk olarak 
Su Ürünleri Tanıtım Grubu, 
Angola’da 27-30 Kasım 2014 
tarihleri arasında FIP Angola 
Balıkçılık Fuarı’na katılmıştı. 
Su Ürünleri Tanıtım Grubu ge-

lecek için potansiyel pazar olarak 
gördüğü Afrika’da ikinci tanıtım 
faaliyetini  ise Güney Afrika’da 
21-23 Haziran  2015 tarih lerinde 
Johannesburg  şehrinde bu yıl 
12. kez düzenlenen  Africa’s Big 
Seven  Fuarına katılım sağlayarak 
gerçekleştirdi. Geçmişte az 
bir miktarda konserve ihracatı 
yaptığımız bu ülkeye  daha faz-
la ihracat yapabilmek için pazar 
olanakları üzerinde araştırma 
yaptık, ziyaretçilerin  ülkemiz  su 
ürünlerine olan ilgilerini tespit et-
tik. Talep  ettikleri ürünlerle iştigal 
eden firmalarımızın irtibat bilgile-
rini verdik” diye konuştu.

AFRICA’S BIG SEVEN 2015 
Fuarı 12. defa düzenlendiğini, 60 
civarında ülkeden katılımcı ve 10 
bin ziyaretçisi olduğunu anlatan 
Babila, şöyle devam etti. “350 
civarında firmanın stantla katılımı 
var. Türkiye’den 20 firma katılıyor. 
Tanıtım grubu olarak Su Ürünleri 
Tanıtım Grubu yanında Makarna 
Bulgur Bakliyat ve Bitkisel Yağlar 
Tanıtım Grubu ile Şekerli Mamul-
ler Tanıtım Grubu da katılıyor.

DİREKT UÇUŞLAR 
İHRACATIN ÖNÜNÜ AÇACAK

STG Başkan Yardımcısı Faruk 
Kemal BABİLA, “Fuar boyun-
ca bu ülke ile ticari ilişkilerimizi 
geliştirmek için yeterli talebin 
olduğunu gördük. Türkiye’den 
direk uçuşların da olması 
ihracatımızın önünü açacak ve 
Afrika pazarına girişte ülkemiz su 

ürünleri sektörün büyük avantaj 
sağlayacaktır” dedi.

Güney Afrika’da  büyük ma-
ğaza zincirleri ve perakendecile-
rin mevcut olduğuna da değinen 
Babila sözlerini şöyle tamamladı; 
“Ayrıca uygun iklimi, kumlu doğal 
plajları, dağları, doğal parkları, 
vahşi hayvanları ve ülkede 
yaygın olarak kullanılan İngilizce 
dilinin avantajı sayesinde turizm 
bakımından önemli avantajlara 
sahip. Turizm sektörü yaklaşık 1 
milyon kişiye doğrudan ve dolaylı 
olarak istihdam olanağı sağlıyor, 
GSYİH’ye yüzde 8’lik bir katkısı 
var. Tanıtım Grubu olarak bu 
avantajı da kullanmak, turistlere 
Türk balığı yedirmek  istiyoruz.”

Fuarda Su Ürünleri Tanıtım 
Grubu standını Türkiye’nin Güney 
Afrika Büyükelçisi Kaan Esener, 
Pretoria Ticaret Başmüşaviri 
Sayın Hakan Karabalık’ın yanı 
sıra Pretoria Ticaret Müşavir 
Yardımcısı Lale Özkan’da ziyaret 
ederek izlenimlerini paylaştı. AF-
RICA’S BIG SEVEN Fuarı’nda, 
Su Ürünleri Tanıtım Grubu’nu 
STG Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı F. Kemal Babila, STG  
Yönetim Kurulu Üyesi Yurdakul 
Sözeri, gazeteci, program 
yapımcısı İsmail Uğural ve Ege 
İhracatçı Birlikleri’nden Şef Serap 
Ünal’dan oluşan heyet temsil etti.

TÜRKİYE GENELİ SU ÜRÜNLERİ 
İHRACAT  DEĞERLERİ 

       
MİKTAR(TON) DEĞER (FOB$) % $ 
ARTIŞI 

2000   25.320 $   59.655.648 
2001   28.157 $   77.435.510  30
2002   35.092 $ 128.171.494  66
2003   38.966 $ 173.398.745  35
2004   40.777 $ 212.733.138  23
2005   46.344 $ 248.569.917  17
2006   48.566 $ 280.930.601  13
2007   53.477 $ 324.682.032  16
2008   61.690 $ 427.333.196  32
2009   57.736 $ 341.507.374 -20
2010   60.236 $ 360.773.733   6
2011   71.926 $ 447.823.191  24
2012   80.022 $ 467.186.007   4
2013 102.362 $ 563.973.857  21
2014 116.408 $ 692.847.160  23

TÜRK BALIKLARI GÜNEY AFRİKA YOLCUSU
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YAŞAM KAYNAĞIMIZ TOPRAK ALARM VERİYOR!

 Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı (GTHB), Ankara Üni-
versitesi Ziraat Fakültesi (AÜZF), 
Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO), 
BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), 
Türkiye Toprak Bilimi Derneği 
ve TEMA, “Toprak Bayramı” ve 
“2015 Uluslararası Toprak Yılı” 
nedeniyle ortak basın toplantısı 
düzenledi. 2002’de 26,5 mi-
lyon hektar olan toplam tarım 
arazimizin son 12 yılda 2,6 mil-
yon hektar azalarak 23,9 mil-
yon hektara indiği belirtilen 
açıklamada, “Miktar bakımından 
bu ölçüde kısıtlı hale gelmiş arazi 
varlığımız ‘çölleşmeden, kirlen-
meye, sanayileşmeden, kıyı 
yağmalamasına’ kadar üretim 
gücünün azalmasına yol açan bir 
dizi yeni sorunla da yüz yüzedir” 
denildi.

 TMMOB Ziraat Mü-
hendisleri Odası’nda yapılan 
basın toplantısına, AÜZF Dekanı 
Prof. Dr. Gökhan Söylemezoğlu, 
GTHB Toprak Reformu Genel 
Müdürlüğü Tarım Arazileri 
Değerlendirme Daire Başkanı 
Dr. Yüksel Şahin, ZMO Başkanı 
Özden Güngör, FAO Türkiye 
Temsilci Yardımcısı Dr. Ayşegül 
Akın ve Türkiye Toprak Bilimi 
Derneği Başkanı Prof. Dr. Ayten 
Namlı katıldı.
Hazırlanan ortak basın metnini 
AÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Gökhan Söylemezoğlu okudu. 
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Toprak doğanın ve yaşamın 
vazgeçilmez varlıklarındandır. 
Toprak ve su yaşamın, medeniye-
tin var olmasında, ilerleme sinde 
daima önemli rol oynamıştır. 
Ulusları ulus yapan temel un-
surlardan birisi sahip olunan, 
işlenen ve korunan topraktır. İşte 

bu nedenle toprak varlığının ko-
runarak yönetilmesi, yaşamın 
sürdürülebilirliği açısından büyük 
önem taşımaktadır.
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım 
Örgütü (FAO) 2015 yılını  
‘Uluslararası Toprak Yılı’ ilan 
etmiştir. Oysa ülkemizde bu ko-
nudaki ilk adımlar bundan 70 yıl 
önce atılmıştır. Toprağı olma-
yan ya da yetmeyen çiftçilerin 
aileleriyle birlikte geçimlerini 
sağlayacak ölçüde toprak edin-
meleri amacıyla 1945 yılında 
‘Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu’ 
çıkarılmış, Kanunun TBMM`de 
kabul edildiği 11 Haziran tarihini 
takip eden Pazar günü de “Toprak 
Bayramı” olarak ilan edilmiştir. 
Ancak Çiftçiyi Topraklandırma 
Kanunu’nun yürürlükten kalkması 
nedeniyle uzun yıllardır kutlanma-
yan Toprak Bayramı, son birkaç 
yıldır Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı tarafından yeniden kut-
lanmaya başlanmıştır.

TOPRAK SINIRLI BİR 
VARLIKTIR 

Toprak gıdanın başladığı yerdir. 
Gıdamızın yüzde 95’i doğrudan 
ya da dolaylı yollarla topraktan 
gelir. Sağlıklı ve yüksek kaliteli 
gıda ancak sağlıklı top raklarda 
yetişir. Top raklar dünyadaki 
biyoçeşitliliğinin dörtte birini 
bünyesinde barındırır. Karbon 
döngüsünde önemli rol oynayarak 
iklim değişikliğiyle mücadele  ve 
ona adapte olma konusunda da 
yardımcı olur. Topraklar  suyu 
depolayarak ve filtreleyerek 
sellerin ve kuraklığın olmasını 
engeller. Bu nedenlerle toprağı 
“kadim dostumuz” olarak nitelen-
direbiliriz. Ancak, toprak sınırlı 
bir varlıktır. Kaybedildiğinde veya 
bozulduğunda insanların yaşam 
süresi içinde tekrar kazanılamaz. 
1 cm toprağın oluşması için yüz-
lerce yıl gerekir. Topraklar yenile-
nebilir varlıklar değildir, bu yüzden 
toprakların korunması gıda 
güvenliği ve sürdürülebilir gelecek 
için büyük önem taşımaktadır.
Tarih boyunca insanlığın, 
toplumların ve ulusların yaşa-
mında en önemli mülkiyet  
araçlarından biri olan toprak 
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uğruna savaşlar yapılmış, nice 
canlar feda olmuştur. İnsanlar, 
aileler, topluluklar kendilerini 
güvencede hissetmek için toprağı 
yaşamlarının, bedenlerinin bir 
parçası olarak görmüşlerdir. Bu 
durum halen sürmekte, ülkeler  
toprak  varlığı ve üretkenliği 
sayesinde   ayakta durabilmektedir. 
Bizleri doyuran, doğaya-canlılara 
ev sahipliği yapan, kucak açan 
toprağa saygı her toplumun 
sosyolojik,  kültürel ve politik 
açıdan temel önceliklerinden 
olmalıdır. Ne var ki; erozyon ve 
benzeri doğal yitim süreçlerinin 
yanında, her şeyi rant ve kolay 
kazanç  sayan politikalar nedeniyle  
topraklarımız bugün birçok 
sorunla  karşı karşıyadır. Tarım 
arazilerimiz potansiyel sınırına 
ulaşmış, bir “avuç” yeni arazi 
olanağı neredeyse kalmamıştır. 
Buna karşın, altyapının götü-
rüldüğü her arazide, her tür-
lü yatırımın gerçekleştirilmesi 
mümkün iken, tarım arazilerine 
yönelik yapılaşma girişimlerinin 
halen sürmesi vahim bir durum 
yaratmaktadır.

TOPRAK VARLIKLARINI ÇOK 
İYİ KORUMALIYIZ

TÜİK verilerine göre 2002’de 
26,5 milyon hektar olan toplam 

tarım arazimiz son 12 yılda 2,6 
milyon  hektar azalarak 23,9 
milyon  hektara  inmiş, yani toplam 
tarım arazilerinin % 10’u üretim 
dışı kalmıştır. Miktar bakımından 
bu ölçüde kısıtlı hale gelmiş 
arazi varlığımız “çölleşmeden, 
kirlenmeye,  sanayileşmeden, kıyı 
yağmalamasına” kadar üretim 
gücünün azalmasına yol açan bir 
dizi yeni sorunla da yüz yüzedir.
Sadece ülkemizde değil tüm 
dünyada toprak varlığı gelecek 
için alarm vermektedir. Yeni 
yaklaşımlar tercih edilmediği 
takdirde  2050’de küresel düzeyde  
kişi başına düşen ekilebilir ve 
verimli arazi 1960’taki düzeyin 
dörtte birine inecektir. Dünya-
da ve Türkiye’de sürekli artan 
nüfusun  doyurulabilmesi için 
topraklar  ve verimli tarım arazileri-
nin korunarak, amacına uygun 
kullanılması zorunludur.
Açlığın, yoksulluğun, eşitsizliklerin 
yaşandığı bir dünyada ülkemiz 
sahip olduğu zengin toprak 
varlıklarını çok iyi korumak ve 
geleceğe aktarmak durumdadır. 
Toprak ve su gibi temel varlıklar 
sadece ülkelerin ve o ülkede 
yaşayan insanların değil, tüm 
canlıların ortak malıdır. Bundan 
dolayı da bu üretim faktörlerini ko-
rumak, sürdürülebilir kullanımını 
sağlamak ve insanoğlunun hor 

kullanımından alıkoymak herke-
sin ortak sorumluluğundadır.

2015 ULUSLARASI TOPRAK 
YILI

İşte bu sorumluluktan paylarına 
düşeni alan GTHB, AÜZF, ZMO, 
FAO, Türkiye Toprak Bilimi 
Derneği ve TEMA bu yıl ilk kez 
bir araya gelerek, Toprak Haftası 
etkinliklerini birlikte düzenleme 
kararı almıştır. Toprağa ger-
eken önemin verilmesi ve bu 
alanda bir farkındalık yaratılarak 
halkın bilinçlendirilmesi amacını 
taşıyan etkinliklerimiz 12 Hazi-
ran günü yapılan sempozyum ile 
başlamıştır.
Uluslararası Toprak Yılı 
kapsamındaki etkinliklerin hem 
dünyada, hem de ülkemizde 
toprakların korunması ve sür-
dürülebilir kullanımı açısından 
çok önemli katkılar sağlayacağına 
yürekten inanıyoruz. Biz katılımcı 
6 kuruluş, bu konuda üzerim-
ize düşeni fazlasıyla yapmaya 
hazırız. Bu, her şeyden önce 
doğaya ve insanlığa karşı bor-
cumuzdur.Topraktan geldik, bir 
avuç toprağa gideceğiz. Bir avuç 
toprak  için bile bir şeyler yapabili-
yorsak, yapabileceksek  ne mutlu 
bizlere…
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FED NE ZAMAN FAİZ 
ARTIRACAK? 

FED (ABD Merkez Bankası)’in 
2015 yılında gerçekleştireceğini 
duyurduğu faiz artırımını hangi 
tarihte gerçekleştireceği küresel 
piyasalarca merakla bekleniyor.

Bazı ekonomi uzmanları FED’in 
faiz artışının küresel  ölçekte  
fiyatlandığını dile getirirken,  
kimi uzmanlar faiz artırımının 
gerçekleşmesiyle beraber doların 
diğer para birimleri karşısında 
biraz daha değer kazanmasının 
kaçınılmaz olduğunu ifade 
ediyorlar.  Dünya Bankası ise 
yaşanan bu süreçte kritik bir 
uyarıda bulundu ve FED’e faiz 
artırımını erteleme çağrısı yaptı.

Dünya Bankası, yılda iki kez 
hazırladığı “Küresel Ekono-

mik Beklentiler Raporu”nun 
haziran  sayısında ABD Merkez 
Bankası’na faiz artırımına 
gitmemesi  yönünde tavsiyede 
bulundu.    

Dünya Bankası gelişmekte 
olan ülkelerin artan dış 
borçlanma  maliyeti ve düşen 
emtia fiyatları nedeniyle  zor bir 
dönemden  geçtiğini belirtirken, 
ABD Merkez Bankası FED’in faiz 
artırımına gitmesinin bu ülkelerin  
ekonomik şartlarını daha da 
kötüleştirebileceğine işaret etti.

2015 TÜRKİYE İÇİN ZOR BİR 
YIL OLACAK

Dünya Bankası küresel 
büyüme beklentilerini bu yıl için 
yüzde 3’ten yüzde 2.8’e çeker-
ken, 2016 ve 2017 yıllarına yöne-
lik tahminlerinde herhangi bir 

revizyona gitmedi. Banka, küre-
sel ekonominin gelecek iki yıl 
boyunca  sırasıyla yüzde 3.3 ve 
yüzde 3.2 büyümesini bekliyor.

Bununla birlikte, 2015’in 
Türkiye’nin de aralarında 
bulunduğu gelişmekte olan 
ülkeler  için zor bir yıl olacağının 
vurgulandığı raporda, bu ülkelere 
ilişkin büyüme beklentileri aşağı 
yönlü revize edildi.

Güncellenen tahminlere 
göre, gelişmekte olan ülkeler bu 
yıl yüzde 4.4 ve gelecek iki yıl 
boyunca  sırasıyla yüzde 5.2 ve 
yüzde 5.4 büyüyecek. Bu rakam-
lar, ocak ayında yayımlanan bir 
önceki raporda, sırasıyla yüzde 
4.8, yüzde 5.3 ve yüzde 5.4 olarak 
açıklanmıştı   
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GELİŞMEKTE OLAN 
ÜLKELER  ZORLANIYOR

Aşağı yönlü revizyonlarda 
başta petrol olmak üzere emtia  
fiyatlarında izlenen gerile-
menin önemli rol oynadığı belir-
tilen raporda, Dünya Bankası 
Baş Ekonomisti Franziska 
Ohnsorge’un şu tespitlerine yer 
verildi: “Gelişmekte olan ülke-
ler, dört yıldır hayal kırıklığı yar-
atan performansın ardından 
ivme kazanmakta halen  
zorlanıyor. Birçok 
gelişmekte olan ülke, 
elverişli finansal 
şartlara rağmen, tarım, 
enerji, ulaşım, altyapı 
ve diğer önemli hizmet 
sektörlerindeki eksik-
likler yüzünden uzun 
süreli bir yavaşlama 
yaşıyor.”

Öte yandan, yüksek 
gelirli ülke ekonomilerinin ivme 
kazandığı kaydedilen raporda, 
Avro bölgesinin zayıflayan döviz 
kuru, düşen petrol fiyatları ve tari-
hin en düşük seviyesindeki faiz 
oranları sayesinde beklentilerden 
hızlı iyileştiğine işaret edildi.

Dünya Bankası, yüksek gelirli 
ülkelere yönelik büyüme beklen-
tilerini ise 2015 için yüzde 2 ve 
gelecek iki yıl için sırasıyla yüzde 
2.4 ve yüzde 2.2 olarak belirledi.

FED’İN FAİZ ARTIŞI 
SERMAYE  AKIŞINI 

DÜŞÜREBİLİR

Raporda, ABD Merkez 
Bankası’nın bu yıl içinde 
başlaması beklenen faiz artışının 

gelişmekte olan ülkelere yöne-
lik etkileri de değerlendirildi. Söz 
konusu faiz artışının yükse len pi-
yasa ekonomileri ile gelişmekte 
olan ülkeler açısından riskler 
yaratabileceği uyarısına yer 
verilen raporda, şu görüşler 
paylaşıldı:

“FED’in faiz artışının bir 
süredir beklendiği ve ABD’de 

süren büyüme çerçevesinde 
gerçekleşeceği göze alındığında, 
faiz artırımlarının sorunsuz 
bir şekilde ilerlemesi mümkün 
görünüyor. Ancak, ilk faiz artışı 
ya da onu takip eden artırımların, 
beklentilerde ani değişimler yara-
tarak, uzun vadeli faiz oranlarında 
dik yükselişlere, küresel piyasa-
larda oynaklığa ve gelişmekte 
olan ülkelerin borçlanma mali-
yetinde sert artışlara yol açma 
riski var. Eğer uzun vadeli ABD 
devlet tahvili getirileri, faiz artışına 
karşılık olarak, (taper tantrum 
döneminde olduğu gibi) 100 baz 
puan artarsa, bu yükselen piyasa 
ekonomilerine sermaye akışını, 
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın 
(GSYH) yüzde 0.8 ila yüzde 1.8 

aralığında düşebilir.”
ABD devlet tahvili getirileri, 

FED’in bir önceki Başkanı Ben 
Bernanke’nin Mayıs 2013’te 
varlık alımlarının azaltılacağı 
sinyalini vermesinin ardından 
aniden yaklaşık 100 baz puan 
artış göstermişti. Bu şiddetli tep-
ki, finans  terminolojisinde ‘taper 
tantrum’ olarak adlandırılırken, 
yükselen piyasa ekonomiler inden 
ciddi sermaye çıkışına sebep 
olmuştu.

‘FAİZ ARTIŞI 2016’YA 
ERTELENMELİ’

Dünya Bankası Başkan 
Yardımcısı ve Başekonomisti 
Kaushik Basu, raporun 
sunulduğu basın brifinginde, 
“Küresel ekonominin zemi-

ni yavaş, ancak kesin olarak 
değişiyor. Çin, şimdilik önündeki 

engelleri ustalıkla atlattı ve yüzde 
7.1 büyümeye doğru ilerliyor. 
Yolsuzluk skandalıyla gündem-
de olan Brezilya, daha az şansa 
sahip ti ve daralıyor. Hindistan 
ise yüzde 7.5 büyüme beklen-
tisiyle ilk kez Dünya Bankası’nın 
belli başlı ekonomiler listesinde 
en üst sırada yer alıyor. Değişen 
zemin üzerindeki en büyük gölge 
ise FED’in nihai faiz artışı. Bu, 
sermaye akışlarını ve borçlanma 
maliyetini daha da kötüleştirebilir” 
değerlendirmesini yaptı.

Basu, bu görüşlerinin ardından 
FED’in faiz artışını gelecek yıla 
ertelemesi çağrısında bulunur-
ken, şunları kaydetti:

“ABD ekonomisinin son 

ler, dört yıldır hayal kırıklığı yar-
atan performansın ardından 
ivme kazanmakta halen  
zorlanıyor. Birçok 

ciddi sermaye çıkışına sebep 
olmuştu.

ERTELENMELİ’

ni yavaş, ancak kesin olarak 
değişiyor. Çin, şimdilik önündeki 
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dönemde verdiği sinyaller olduk-
ça karışık. Son istihdam veri-
si çok yüksek, birinci çeyrek 
büyüme verisi ise umut 
kırıcıydı. Benim  bu duruma 
ilişkin endişem, nispeten  er-
ken faiz artışıyla daha fazla  
güçlenecek  doların ABD 
ekonomisini  kötü etkilemesi.  
ABD, çok büyük bir ekonomi  
olması nedeniyle  onun için iyi 
olmayan  gelişmeler, gelişmekte 
olan ve diğer ülkeleri  de 
olumsuz  etkiliyor.  Bu nedenle, 
FED’in faiz artışını 2016’ya 
ertelemesinin  hem ABD hem 
de küresel ekonomi için daha 
iyi olacağını düşünüyorum.”

Bununla birlikte, Dünya 
Bankası Kalkınma Beklen-
tileri Direktörü Ayhan Köse, 
FED’in faiz artışının özel-
likle büyüme beklentileri 
düşük, ancak kırılganlıkları 
yüksek  olan yükselen piyasa  
ekonomilerine daha fazla 
zarar  verebileceğini belirterek, 

“Yükselen piyasa ekonomileri, 
mali ve dış direnci artıracak 
ihtiyatlı politikaları uygulama-
ya koymamışsa, FED’in 
parasal sıkılaştırmasından 
kaynaklanabilecek türbülans 
ve diğer yansımaların üstes-
inden gelmek konusunda ciddi 
zorluk larla karşılaşabilir” diye 
konuştu.

 TÜRKİYE EKONOMİSİ 
YAVAŞLADI

Dünya Bankası “Küre-
sel Ekonomik Beklentiler  
Raporu”nun Türkiye’ye 
ilişkin bölümünde, düşen 
petrol fiyatları ve küresel 
iyileşmenin ülke ekonomisine 
beklenen  katkıyı sağlamadığı 
belirtilirken,  büyümenin siyasi 
belirsizlikle düşen yatırımcı 
güveni ve daha sıkı makro 
ihtiyati politikalar  nedeniyle 
yavaşladığı dile getirildi. 

Enflasyonun ise döviz 
kurunun  etkisiyle hala Merkez 
Bankası’nın hedefinin üstünde 
seyrettiğine işaret edilen 
raporda,  şu görüşlere yer 
verildi: 

“Zayıf iç talep, düşük petrol 
fiyatları ve dirençli ihracat cari 
açığın iyileşmesini sağladı. 
Ancak,  özellikle GSYH’ye oranı 
hala yüzde 5’in üstünde olan 
cari açığın, oynak sermaye 
akışlarıyla finanse edilmesi 
gibi bazı kırılganlıklar devam 
ediyor.”

Dünya Bankası, nisan 
ayında yayımladığı bir rapor-
la Türkiye’ye ilişkin büyüme 
beklentisini bu yıl için yüzde 
3.5’den yüzde 3’e düşürmüş, 
gelecek yıl içinse yüzde 3.7’den 
yüzde 3.9’a yükseltmişti. Bu 
rakamlar, bugün yayımlanan 
raporda sabit bırakıldı.
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Yaşar Üniversitesi Öğretim 
Görevlisi Ahmet Özken ezber 
bozdu, öğrencileri için şirket 
açtı. 10 yıla aşkın süredir 
Ege Üniversitesi başta olmak 
üzere pek çok üniversitede dış 
ticaret  ve Gümrük konularında 
eğitim veren Ahmet Özken, bir 
ilke imza atarak, öğrencileri 
için gümrük müşavirliği ve 
danışmanlık şirketi kurdu. 
Özken,  “Hem işsizliği azaltıyor 
hem de Türkiye’nin 2023 ihracat  
hedefi olan 500 milyar doları 
yakalamak için ihracat neferleri 
yetiştiriyoruz” dedi.

Gümrük müşavirliği ve 
danışmanlık şirketi kuran 
Ahmet  Özken, öğrencilerinin 
iş kapısı oldu. 40 kişilik 
kadronun neredeyse  yarısını 
öğrencilerine ayıran Özken,  
“Öğrencilerim her zaman 
öncelikli . Danışmanlığını yap-
tığımız onlarca firma var onlara 
da öğrencilerimi yolluyorum”  
dedi. Yılda 18 milyar  dolarlık dış 
satım yapan Ege ihracatçısının 
bu başarısının ardında hata 
yapmayan gümrük  müşavirleri 
olduğunu söyleyen Özken, 
“Bakanlığın yetkisiyle sınav 
kazanarak bu mesleği icra 
ediyoruz.  Bu meslek dış ticaretin  
olmazsa olmazı. İhracatçıya 
ithalatçıya ne kadar doğru bilgi 
aktarılırsa o kadar az hata olur 
ve bu da Türkiye’nin o oranda 
dövizinin artması demetir. 

Bunun için de yetişmiş, bilgili  
müşavirlere ihtiyaç var. Biz 
bu konuda elimizi taşın altına 
koyduk”  diye konuştu.

Bunun için ayrıca Özken 
Akademi’yi hayata geçirdiklerini 
belirten Özken, burada gümrük 
müşaviri olmak isteyen gençleri 
sınava hazırladıklarını söyle di. 
Ahmet Özken, “Türkiye’de 2014 
yılında sınava giren Gümrük  
müşavir yardımcılarının yüzde 
60’ı sınavı kazandı. Bizim 67 
kursiyerimizin 62’si kazanarak 
yüzde 93 başarı elde ettik. Genç-
lerin sektöre kazandırılması 
daha çok katma değer demek, 
daha çok bilen insanların bu 
işi yapması demek. Ne kadar 
çok bilen olursa o kadar az 
hata yaparız. Bu değerler Ülke 
ekonomisine önemli bir hizmet-
tir” dedi.

CUMA MEZUN OLDU, 
ÇARŞAMBA İŞE BAŞLADI

Selin İvgin (26)- Gümrük 
Müşavir Yardımcısı, İthalat 
Müşteri Temsilcisi.Yaşar 
Üniversitesi’nde yüzde 100 
burslu olarak önlisans dış tica-
ret bölümünden mezun oldum.  
Sonra açıköğretimden dört 
yıllık bölümü bitirdim. 2008 
yılında Ahmet Hoca ile tanıştık, 
derslerimize giriyordu. Okulum 
Cuma günü bitti ben Çarşamba 
günü staja başladım. Şimdi 
hem mesleğim var hem 

yüksek lisans yapıyorum. 
Arkadaşlarım arasında hala 
iş arayanlarvar,ben çok 
şanslıyım.Ümit Ulusu (29) 
Gümrük Müşavir Yardımcısı, 
İhracat Müşteri Temsilcisi. 

2004-2006 yılları arasında 
Ege Üniversitesi İşletme 
Bölümünde okurken Ahmet 
Özken  bizim  derslerimize  
giriyor du. Not ortalamam  
da yüksekti. Ben biraz  daha 
şanslıyım çünkü okulum 
bitmeden  çalışmaya başladım.

İlknur Kavruk(27) Finansman  
Muhasebe Yöneticisi

İş görüşmesi nedir bilmiyor-
um. Benim hikayem biraz daha 
farklı. İzmir Anadolu Ticaret 
Meslek Lisesi’nde okurken lise 
stajyeri olarak gittim. Ahmet 
Hoca beni işe almakla kalmadı 
eğitimimin devam etmesini 
sağladı. Ege Üniversitesi’nde 
muhasebe okuyarak onun 
öğrencisi oldum. Ben de 
haftanın son günü yani Cuma 
günü mezun olmuştum ve 
pazartesi sabahı işe başladım. 
İş görüşmesi nedir bilmiyorum.

Erdal Serindağ(27) - İhracat 
sorumlusu  2006-2010 yılları 
arasında Yaşar Üniversitesi’nde 
lojistik okurken Ahmet hocam-
la tanıştık. Önce staj yaptım 
ardından mezun oldum, iki ay 
sonra ise işim vardı.

TÜRKİYE’YE İHRACATI 
ÖĞRETİYOR

Ekonomi Bakanlığı Dış 
Ticaret  Eğitmeni de olan Özken,  
Ekonomi Bakanlığı’nın yön-
lendirmesiyle 2013’de Hakkari 
Yüksekova’da dış ticaret eğitimi 
verdi. Eğitim alan 30 kişilik grup 
Uzakdoğu ve Ortadoğu’ya 
ihracat yapmaya başladı. 
Zeytinyağından mamül sabun 
sattılar. Yalnızca Çin’e 1 milyon 
dolardan fazla ihracat yaptılar.

ÖĞRENCİLERİ İÇİN ŞİRKET KURDU

yüksek lisans yapıyorum. 
Arkadaşlarım arasında hala 
iş arayanlarvar,ben çok 
şanslıyım.Ümit Ulusu (29) 
iş arayanlarvar,ben çok 
şanslıyım.Ümit Ulusu (29) 
iş arayanlarvar,ben çok 

Gümrük Müşavir Yardımcısı, 
İhracat Müşteri Temsilcisi. 
Gümrük Müşavir Yardımcısı, 
İhracat Müşteri Temsilcisi. 
Gümrük Müşavir Yardımcısı, 

Ege Üniversitesi İşletme 
Bölümünde okurken Ahmet 
Özken  bizim  derslerimize  
giriyor du. Not ortalamam  
da yüksekti. Ben biraz  daha 
şanslıyım çünkü okulum 
bitmeden  çalışmaya başladım.
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1990 sonrasında, yani Soğuk 
Savaş’ın bittiği, Berlin Duvarı’nın 
yıkıldığı, SSCB’nin dağıldığı, Doğu 
Bloku’nun çöktüğü dönemde, 
1991’de Ortadoğu’da ABD Irak’a 
saldırdı. 36.  paralelin kuzeyini Irak 
hükümetine yasakladı. Çekiç Güç 
denen kuvveti sınırda konuşlandırdı. 
İlerleyen süreçte, Ortadoğu’da en 
çok kazanan iki ülke şunlar oldu: İlki, 
ABD’nin iki stratejik ortağından biri 
olan İsrail (öteki İngiltere). İkincisi, 
ABD hiç istemediği halde, İran… 
Bölge Kürtleri ise ABD’nin desteğini 
arkalayıp, ABD’nin Akdeniz’e 
uzanan Kürt koridoru projesi için 
çalışmaya başladılar. İkinci bir İsrail 
olmaya, Müslüman ve bağımsız 
görünümlü, gerçekte emperyalizm 
güdümlü, kukla bir devlet kurmaya  
yöneldiler. Ve hayli yol aldılar. 
İsrail ve İran’dan sonra en kazançlı 
çıkan üçüncü unsur oldular. Dört 
bölge ülkesinden (İran, Irak, Suriye, 
Türkiye),  İran dışında üçünün bölün-
mesi yönünde çok mesafe kat edildi.

İran ise direndi, kazandı. ABD-
İran yakınlaşması ve nükleer çer-
çeve anlaşmasıyla elini güçlendirdi .    
Üzerindeki ambargoyu yumuşatıyor. 
Batı’yla ilişkilerini normalleştiriyor. 

ABD’nin İran’a, Yemen üzerin

den, Suudi   Arabistan eliyle ders 
verme çabası da sonuçsuz kaldı. 
İran ambargosunun yumuşamasına, 
ABD’de müesses nizamın bir 
bölümü karşı çıkıyor, özellikle de 
İsrail’e yakın olan Neo Con’lar. 
İran’la yakınlaşma, sadece ABD’de 
değil, ABD - İsrail arasında da 
gerginliği artırdı. “Bibi” lakaplı İsrail 
başbakanı Benjamin Netenyahu, 
ABD gezisini Obama’ya rağmen 
yaptı. Cumhuriyetçilerin davetiyle 
kürsüye çıktı. Obama’yı, İsrail’in 
önceliklerini, çıkarlarını, hassasi-
yetlerini anlamamakla, İran’a çok 
yakın davranmakla suçladı.

SOĞUK SAVAŞ SONRASI 
KURULAN  DÜZEN YIKILIYOR

Soğuk Savaş sonrası, ABD 
emperyalizminin  vurucu gücü NATO, 
doğuya doğru hızla genişlemişti. Pek 
çok eski Varşova Paktı ül kesini     içine 
almıştı. Karadeniz’de, Rusya’nın 
burnunun dibinde, Bulgaristan  ve 
Romanya NATO üyesi olmuşlardı. 
Avrupa Birliği askeri anlamda zayıf 
olduğundan, ABD, NATO’yu doğuya 
doğru genişleterek elini kuvvetlendi-
riyordu. Nitekim NATO, Bosna, 
Kosova,  Afganistan örneklerinde 
olduğu gibi, ittifak toprakları dışında, 
alan dışı müdahalelerle, ittifakın ünlü 

5. maddesi dışına taşan saldırılar 
düzenledi.  Bir NATO üyesine  
saldırısı söz konusu olmadığı 
hallerde de “krize müdahale  etmek” 
amacıyla, “önleyici  vuruş” ilkesi 
gereği başkalarının topraklarına 
saldırdı. NATO üyesi  olmasa 
da İsrail’in güvenliği öncelikli  
olduğundan, NATO buna göre 
davrandı. Emperyalizm, bir 
bölgeden çekilmek durumunda 
kalınca, sonradan oraya müdahale 
etmesine zemin yaratacak sorunlar 
bırakarak ayrıldığından, meseleyi 
Balkanlaştırdığından (çözümsüz 
kıldığından), NATO’nun saldırdığı 
yerlerin hiçbirine huzur, kalıcı istik-
rar, barış gelmedi.

ABD Suriye’de sıkıştı. Esad’ı 
deviremedi. ABD ve İsrail 
gözetiminde  büyüyen, ancak  
çizmeyi aşınca, yani petrol 
bölgelerine  sarkıp, ABD ve İsrail’in 
müttefiki  Kürtleri hırpalayınca 
gözden çıkarılan IŞİD’i henüz 
yenemedi.  Yenmek istediği de 
şüpheli, zira el altında işlevsel bir 
araç ve saldırı bahanesi.  Ancak 
yine de ABD, mektup  yazıp IŞİD 
konusunda  İran’dan yardım istedi. 
Batılı istihbarat  örgütleri, El Kaide’nin 
Suriye kolu El Nusra’yı El Kaide’den 
koparıp IŞİD’e karşı savaştırmak 
için, para ve silah vaadiyle ikna 
etmeye çalıştılar. Afganistan’da 
IŞİD ile Taliban  savaşıyor. Gelelim 
günümüze ve ülkemize…

ÇOK YALNIZIM AMA ÇOK, 
NASIL ŞEY ANLATAMAM…

Türkiye bölgesinde yalnız. Hem 
İsrail, hem İran, hem de Mısır’la 
ilişkiler gergin. Bölgesel aktör 
olmak  için girişilen rekabette İran 
ve İsrail’den geride. Mısır, 2012’de 
imzalanan mutabakat muhtırası 
ile yürürlüğe giren, Türkiye ile ro-
ro  ve karayolu transit taşımacılığı 
işbirliğine, mutabakat muhtırasını 
uzatmayarak son verdi. Türkiye’nin 
iç kırılganlığı, siyasal-toplumsal 
gerilimi , dışa bağımlı ekonomisi 
bölgesel güç olmasını zorlaştırıyor. 
ABD için yapılan taşeronluğun 
sınırına gelindi, özellikle Suriye’de. 
Hem ülkeler arası çatışmalar, 
hem ülkelerin iç kavgalarında 

ORTADOĞU’NUN 3 KAZANANI KİMLER

BARIŞ DOSTER:
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taraf olmak,  Türkiye’ye yöne-
lik tepkiyi artırdı, güveni sarstı. 
Devletler  hukuku açısından da baş 
ağrıtacak adımlar atıldı Suriye’de. 
Mersin  Akkuyu’da Ruslar’a verilen 
ilk nükleer santral ihalesi (ikincisi 
Sinop’ta Japonlara  verildi), enerjide 
Rusya’ya bağımlılığı artırdığından, 
diplomaside Rusya karşısında 
manevra  sahasını daralttı. 

Yemen’de Suudi Arabistan 
öncülüğündeki Arap ülkeleri, Şii 
Husilere  karşı askeri harekât 
düzenlerken,  İran tepki verdi. 
İran ve Suudi Arabistan, Şiilik ve 
Sünnilik  tahkimatıyla, Yemen’de 
bilek güreşi yaptılar. İran diplomatik  
inisiyatif aldı, BM’ye barış önerisi 
sundu. Suudi  Arabistan umduğunu 
bulamadı, saldırılarını durdurdu.  
Mezhep çatışmasından ABD 
ve İsrail memnun, ABD Suudi 
Arabistan’ı destekliyor. Bu destek 
emperyalizmin  ihtiyaçları ve men-
faatiyle  uyumludur.    

Türkiye, hem dış politikadaki 
mezhepçi tutumu, hem ABD’nin 
talebi, hem Suudi Arabistan’la 
ilişkileri, hem de İran’la yıllardır 
izlenen  dengeli rekabet politikasını 
bir kenara bırakması nedeniyle, 
acele Suudi Arabistan’a destek 
açıkladı. İran’ı sert sözlerle eleştirdi. 
Oysa Pakistan bile, derin ilişkilere 
sahip olduğu Suudi Arabistan’ın 
tüm ısrarına rağmen, askeri 
harekâta  aktif destek vermedi. 

Ülke sinin fay hatlarını, toplumsal, 
siyasal yapısını, hassasiyetlerini, 
İran’la ilişkilerini dikkate aldı.Suudi  
Arabistan  baskı yapınca Katar, 
İhvan’ı verdiği desteği kesti. Dahası, 
Katar ve Mısır’ı barıştıran Suudi 
Arabistan, Yemen’de Şii Husilere 
saldırırken, Körfez emirliklerinden 
başlayarak kurduğu ittifak ağıyla 
Sünni Arap alemindeki konumunu 
güçlendirmeyi düşündü. İran’la 
rekabet  ederken, Mısır’ın desteğini 
arkasına almaya mecburdur çünkü. 
Arap Birliği’nin ordu kurma çabaları, 
ordunun başkomutanlığını Suudi  
Arabistan’ın onayıyla Mısır’ın 
üstlenmesi gibi gelişmeler bu 
kapsamdadır. Ancak bu rekabette  
İran avantajlıdır, zira ABD ve İsrail’e 
kafa tutan ülke olarak itibarı, imajı 
güçlüdür. Zamana, zemine, konuya 
göre değişen diplomasi anlayışına 
sahiptir. ABD karşıtlığını da, 
İsrail düşmanlığını da, İran İslam 
Devrimi’ni de, Fars milliyetçiliğini de, 
Şiiliği de yerinde,  vaktinde, dozunda  
kullanır. Avrasya’nın büyük güçleri 
Rusya ve Çin’le ilişkileri kuvvetli, 
Suriye ve Irak üzerinde etkili, Irak’ta 
Talabani, Lübnan’da Hizbullah, 
Yemen’de Husiler üzerinde nüfuz 
sahibidir.

ATLANTİK-AVRASYA 
REKABETİNİN BOYUTLARI

ABD; Ukrayna, Kırım, 
Suriye,  geniş alanda Avrasya’da 
Rusya’nın bileğini bükemedi. 

Putin,  Rus devlet geleneğinde 
Çarlık Rusya’sından SSCB’ye 
dek gücü simgeleyen ne varsa 
sahip  çıktı. SSCB’nin dağılmasıyla 
gururu kırılan Ruslara yeniden 
ulusal  onuru, özgüveni aşıladı. 
Enerjiyi  diplomatik  silah  olarak 
kullanarak, ekonomiyi toparladı. 
Yakın çevreden  başlayarak ABD 
etkisini kırdı. Yayılmacı, merkezi 
devleti kutsayan, devlet otoritesini 
meşrulaştıran, ordu ve istihbarat 
örgütünü öne çıkaran bir anlayışla, 
Batıyı dengelemeye  yöneldi. Çin’le 
ittifakını, BM Güvenlik Konseyi’nin 
yanında, Şanghay İşbirliği Örgütü 
(ŞİÖ) ve BRICS (Brezilya, Rusya, 
Hindistan, Çin, Güney Afrika) ile de 
pekiştirdi. Moskova ve Pekin, ortak 
askeri tatbikatları da sıklaştırdılar.

Ana Fikir: ABD şimdilik şunu 
gördü: İran’dan Kürt devleti 
koparmak  zor. Çünkü, bütünlüğünü 
korumada kıskanç. Türkiye’de 
ise devlet, millet, siyaset o kadar 
kıskanç değil. Özerklik, devamında 
da bağımsız Kürdistan taraftarı çok 
kişi var. Özellikle de siyaset, büyük 
burjuvazi, medya ve üniversitede. 
Irak ve Suriye; saldırıyla, işgalle, 
iç savaşla bölünmek istenirken, 
Türkiye;  psikolojik harple, algı 
yönetimiyle, toplum mühendisliğiyle, 
medya üzerinden ve sandıkla 
bölünüyor.
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Av. Hüseyin Özbek’in
İstanbul Barosu Genel Sekreteri
Densiz müşteri koltuğuna 

kurulduğu berbere sorar; “Saçım 
ak mı kara mı”  Usta, makasının 
hızını kesmeden cevabı yapıştırır: 
“Önüne düşünce görürsün.” Ahir za-
man allamesinin stratejik derinliğinin 
stratejik divanelikten başka bir şey 
olmadığının anlaşılması berber tıraşı 
kadar da sürmedi.

Esad’ı alaşağı edip Cumayı 
Emeviye Camisi’nde kılmayı 
düşleyenler şimdi Ankara’da Türkiye 
Cumhuriyeti’nin cenaze namazına 
hazırlanıyorlar! Vatansız sermay-
enin üfürmesiyle, karada yüzdürülüp, 
havada uçurulan AKP iktidarının ül-
keyi düşürdüğü stratejik çukura dik-
kat ediniz.

Türkiye Cumhuriyeti kurulurken 
bu coğrafyada tarihin akıl süzgecin-
den geçirilen 1000 yıllık millet 
gerçeği esas alınmıştır. Osmanlı 
parçalanıp mülkü pay edilirken Tür-
kler için birincil amaç son sığınak 
Anadolu’nun elde tutulmasıydı. Bu 
ölüm kalım hengamesinde dışarıda 
kalanların kaderi İngiliz imalatı yapay 
devletçiklerin uyrukluğu oldu. Sınır 
ötesinin mazlum ve mağdurları olan 
kader sizler gözden ırak olsalar da 
gönül defterinden hiçbir zaman silin-
mediler. Ortak geçmişin yadigârları 
olarak devlet hafızasına kaydedi-
ldiler.Türkiye’nin iktidarlara göre 
değişmeyen devlet politikası, komşu 
ülke lerde yaşayan milletdaşların 
kimlik lerini yitirmeden o ülkelerin 
özgür, eşit yurttaşları olarak, güven 
içinde yaşamalarını temin etmek 
oldu. Kültür  politikası da tarihten 
gelen ortak paydaların geleceğe 
taşınması, kolektif hafızanın 
devamını sağlayacak doğrultuda 
belirlenmiştir. Irak Türkmenlerinin ka-
dim coğrafyası Kerkük, Musul, Erbil 

havzasındaki varlıklarının devamı 
arzulanmıştır. Fuzuli gibi büyük 
ozanlara ruh veren kültürel iklimin 
yaşatılması, demografik yoğunluğun 
muhafazası düşünülmüştür. Bayatlar, 
Bayır Bucaklar  başta olmak üzere, 
Halep’te, Rakka’da Suriye sınırının 
ötesindeki yoğun Türkmen  varlığının 
korunması Türkiye’nin güvenliğinin 
yanında Hatay’ın geleceği için elzem 
görülmüştür.

Komşularla karşılıklı güven, iç 
işlerine karışmama, sınırlara saygı 
temelinde dışarıdaki Türk varlığının 
yaşatılmasını esas alan devlet 
politikasından bahsediyoruz. Milli 
sermaye, milli bürokrasi, milli ordu, 
milli yargısı olan, ulus devlet  ve üniter  
yapıyı esas alan mazinin Cumhuriyet  
denklemini orada bırakıp sözü 
günümüze getirmenin zamanıdır.

Ülkenin kurtuluş ve kuruluşunda 
hasım tarafta yer alan, işgal işbirlikçisi, 
teslimiyetçi, ulus bilincinden yoksun 
bir anlayışın manevi mirasçılarının 
devleti fethetmiş olması bugünün 
gerçekliğidir!  Cumhuriyet’in kuruluş 
kodlarına, ekonomik, sosyal terci-
hlerine, uygarlık ve çağdaşlaşma 
açılımlarına itirazı olanların devleti 
ele geçirdiklerinde neler  olacaksa 
onlar yaşanmaktadır! Dış dinamiğin 
yanında içerdeki vatansız ser-
maye, bayraksız sol, siyasal Kürtçü 
ittifakının desteği sayesinde devlet-
in tasfiyesi sanılandan daha kolay 
gerçekleştirilmektedir.

Bölgenin, sistemin enerjiye 
konmasına yönelik yeniden tanziminin 
sihirli sözcüğü demokratikleşme, 
her etnisiteye, her inanca  özgür-
lük masalıdır! Bölgedeki  ulus dev-
letlerin güçsüzleştirilmesi, giderek  
parçalanmasının en etkili yöntemi  
olarak etnik ve mezhepsel ayrışma 
ve kalkışmalar teşvik edilmektedir. 

Siyasi iktidar, geçirdiği stratejik cinnet 
nedeniyle  eli kulağındaki kalkışmayı, 
siyasi sınırlarımızın daralmasına 
yol açacak felaketi okumaktan 
acizdir. Cumhuriyet’e vurdukları her 
kazmanın, devletin temel kurumlarına 
indirdikleri her balyozun ardından ge-
len alkış yağmurundan başı dönen 
yıkım ekibi, gelinen aşamada ihaneti 
ibadet olarak algılayacak bir ruh hali 
içindedir.

İktidarın Suriye politikası; uluslar 
arası ilişkilerden, dünya dengelerin-
den bihaber, devlet hafızasını çöpe 
atmış, Kısas-ı Enbiyanın, medrese 
tevatürünün, Cumhuriyet  karşıtlığının 
dışında modern dünyaya ilişkin en 
ufak bilgi kırıntısına sahip olmayan bir 
anlayışın içler acısı fotoğrafı olarak 
karşımızdadır. Batının bölgenin 
kanserojen uru Kürdistan projes-
ini açılım ninnisiyle her derde deva 
Lokman hekim ilacı olarak millete   
yutturanların foyasının anlaşılacağı 
günler   yakındır.

Türkiye’nin milli bütünlüğünün, 
siyasi coğrafyasının bölünmezliğinin 
sistem için önemsizleştiği bir 
süreçte bölücü örgüt, Kurt dumanlı 
havayı sever misali herkesin gözü 
önünde kitlesel kent ayaklanmaları 
için son hazırlıklarını yapmaktadır. 
Uluslararası sistemin siyasal İslamcı 
fanatiz me ve IŞİD’e karşı bölgede 
batının güvenilir müttefikinin Kürtler 
olduğu propagandası, eli kulağındaki 
PKK kalkışmasının meşruiyet 
pazarlaması olarak okunmalıdır.

Yeni Osmanlıcı stratejik cin-
netin Türkiye’yi getirdiği nokta 
tam anlamıyla faciadır. Büyük 
Selçuklu’nun, Osmanlı’nın yadigârı 
Irak ve Suriye Türkmenleri düne 
kadar Türkiye’nin demografik 
güvenlik şemsiyesiydiler.  Bu 
gün 1000 yıllık yurtlarına iktidarın 
açılım muhataplarınca el konul-
makta,  evinden ocağından sürülüp  
Arap çöllerinde ölüm yolculuğuna 
çıkarılmaktadırlar.

Türkiye Cumhuriyeti’nin baş-
bakanlık koltuğundaki strateji 
dehasının seçim arifesindeki Süley-
man Şah tuluatını hatırlayalım. Dev-
letler hukukuna aykırı biçimde mezar 
nakledilmiş, bir süre sonra  da Süley-
man Şah’ın yeni kabrini kaçak ziyaret i 
Suriye’nin fethi gibi pazarlanmıştı.

Yalanın ömrü sabah çiği mis-
ali kısadır. Yalanın ardındaki 
yalın gerçeği görelim: Türkiye, 
Iğdır’dan İskenderun’a kadar Büyük 
Kürdistan’ın ateşten çemberiyle 
kuşatılırken,  Osmanlı’nın kurucu 
atası Süleyman Şah sanal alemde 
TRT dizisi, gerçek yaşamda ise PKK 
elinde tutsaktır!

Av. Hüseyin Özbek’in

ŞAM’DA CUMA NAMAZINDAN ANKARA’DA CENAZE NAMAZINA

Av. Hüseyin Özbek



www.usiad.org.tr

MAKALE

25

Geçmişte, Annan Planı’nın 
tartışıldığı döneminde yaşamıştık 
bu günlerde yaşadıklarımızı. 
İktidarda, gene sol eğilimli bir 
partinin  çoğunluğunu oluşturduğu 
bir koalisyon  hükümeti vardı. 
Kendilerine “Barış İsteyenler” 
adını takmış bir takım geçmişi 
unutmuş vatandaşlarımız, aynen 
yağmur yağınca ortaya çıkan 
garavolliler  (sümüklü böcek) gibi 
yıllarca gizlendikleri  yerden ortaya 
çıkmışlar “Barış Engellenemez” 
diye bağırmaya, gösteriler yapmaya 
başlamışlardı.

Sanki onlardan başkaları “Barış” 
istemiyorlarmış, barışı isteyen 
sadece  kendileriymiş gibi… Kendi 
akıllarındaki, Rum’un boyunduruğu 
altına girmek ve Rum çoğunluğun 
içinde Türk azınlık olmak “Barış”tı, 
özgür, kendi kurduğumuz devletin 
içinde, Türkiye’mizin garantisi altında 
yaşamak da “Barış” değildi.

Özgürce, kendi kendimizi, kendi 
kurduğumuz devletimizin yönetimi 
altında, kendi topraklarımız içinde 
yönetmek için verilen çabalar ve 
uğraş onlar için “Barış” olmadığı 
için, illaki Rumların idaresi altında 
yaşamayı “Barış” olarak lanse 
etmeye  çalışıyorlardı o dönemde, 
bin bir türlü gösteri ve şaklabanlıkla.

ABD, 30 milyon Dolar, Avrupa 
Birliği de 30 milyon Avro dökmüştü 
bizim tarafa, Kıbrıslı Türklerin aklını 
çelebilmek ve Annan Planına “evet” 
dedirtmek için.

Karen Fogg’un “Hassanları” 
çıkmıştı ortaya, sahte dernekler, 
yapay siyasi partiler kaplamıştı 
ortalığı. Parayla satın alınmış medya 
kuruluşları ve bazı medya mensupları 
Annan Planı’nın içeriğine bakıp, 
neleri getirip neleri götüreceğini 
incelemeden  “Evet” yönünde 
propagandaya  başlamışlardı. ABD 
ve İngiltere Büyükelçileri, “Evet” 
yönündeki her mitinge katılıp, 
diplomatik  katkı koyuyorlardı 
meydanda  birikmiş topluluğa

Parayı kapan, yıllarca sürmüş 
olan soykırımın pahasına ayakta 
durmayı başarmış “Kıbrıs Türk 
Halkını” Rumların boyunduruğu 
altına sokmak için uğraş vermeye 
başlamıştı. Ne Mercedesler, evler 
alınmıştı o paralarla.

Hele bir de, komedi gibi ama 
gerçekte, hastalıklı beyinlerin içinde 
nelerin yattığını açığa vuran bir olay 
yaşanmıştı, gizliden gizliye, öyle çok 
fazla da basına yansımadan.

O dönemde bir Eğitim şurası 
yapılmış ve komisyonlardan birinde, 
oradan buradan çağrılan 30 kişiyle 
yapay bir çoğunluk sağlanmış, KKTC 
sınırları içinde Rumca eski yer isim-
lerinin kullanılması kararı alınmıştı. 
Sanki de KKTC’nin Cumhuriyet  
Meclisi’ydi mübarek, alınan karar  
da “Yasa Gücünde”ydi. Kıbrıs 
Türküne rağmen ve halkın büyük 
çoğunluğunun kabul etmediği bu 
kararı alanlardan bir tanesi, kendine 
güvenerek, büyük bir iş yapmışçasına 
gitmiş ertesi gün Karpaz  bölgesinde 
yer alan Sazlıköy’ün meydanına “St. 
Nicolas Meydanı” tabelasını elleri ile 
çakmıştı.

“Halka rağmen” kelimesini boşuna 
yazmadım. Anında tabelayı söktü 
attı köy halkı ve söz konusu kişiyi 
de uzun müddet köye sokmadı. Asla 
kabul etmedi Sazlıköylü’ler, satın 
alınmış beyinlerin kendi kendilerine  
gelin güvey olup aldıkları bu kararı.

Önemli olan zirziro (Ağustos 
böceği) gibi çığırtkanlık yapan 
azınlığın çıkardığı sesleri değil, ses-
siz çoğunluğun ne istediğini bilmek.

Bu günleri gördükçe dejavu 
yaşadığımı sanıyorum, 12 yıl evvelki 
anılarım canlanıyor birer birer… Belli 
ki hala da akıllanmamış, geçmişten 
ders almamış, uğradığımız soykırımı 
unutmuş, anavatan Türkiye’nin 
değerini anlayamamış ve Türkiye’nin 
garantörlüğünün ne demek olduğunu 
kavrayamamış insanlarımız var 
ülkemizde,  politikacısından sıradan 
vatandaşına kadar…

Prof. Dr. Ata Atun:

ANNAN  PLANI DÖNEMİNİ HATIRLADIM
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Tacettin Bayır

 “Verdiğiniz Oy’un 
hakkını mecliste; sonuna 
kadar vereceğim”

7 Haziran seçimlerinde 
CHP’den İzmir Milletvekili  
seçilen İzmir Temsilcimiz 
Tacettin  Bayır mazbatasını 
aldı, yemin etti ve göreve 
başladı.

“Verdiğiniz Oy’un hak-
kını   mecliste; sonuna ka-
dar vereceğim...” diyen 
değerli vekilimiz, 15 bin 
liralık milletvekili  maaşını 
her ay 50 öğrenciye 
300’er liralık burs olarak 
paylaştıracağını açıkladı.

Av. Kazım Arslan

 “Yaşanacak bir Türkiye 
için mücadele sözü veri-
yoruz”

Mazbatasını aldıktan 
sonra  açıklamada bulu-
nan CHP Denizli  Millet-
vekili Av. Kazım Arslan,  
Denizli’deki sorunlarımızı 
hem Ankara’ya taşımak ve 
çözmek hem de Denizlimizin  
kalkınmasına gelişmesine, 
yeniden sanayileşme 
hamlesi yapmasına ola-
nak sağlayacak her tür-
lü çalışmayı yapacağız. 
Demokrasimizin  gelişmesi, 
güçlenmesi, halkımızın 
sorun larının çözülmesi,  
toplumsal  barışın 
ve huzurun  yeniden 
yaratılması ve yaşanacak 
bir Türkiye için parti olarak 
ve milletvekilleri  olarak 
mücadele vereceğimizin 
sözünü veriyorum” dedi.

Prof. Dr. Nurettin Demir

Meclise CHP Muğla 
Milletvekili  olarak ikinci 
kez giren Prof. Dr. Nuret-
tin Demir, seçim bölges-
inde yaptığı teşekkür zi-
yaretinde,  “Bugün hiç bir 
parti kırmızı çizgiler ve 
daha ağır şartlar koşarak 
Türkiye’yi hükümetsiz 
bırakma lüksüne, hakkına 
sahip değil. Çünkü halk 
Türkiye normalleşmeli, 
uzlaşmalısınız dedi” 
şeklinde konuştu.

USİAD ÜYELERİ TBMM’DE

İzmir Temsilcimiz Tacettin Bayır CHP İzmir Milletvekili, Denizli Şube 
Başkanımız Av. Kazım Arslan CHP Denizli Milletvekili ve üyemiz Prof. Dr. 
Nurettin Demir CHP Muğla Milletvekili oldu. Yemin ederek TBMM’de göreve 
başlayan değerli üyelerimizi USİAD ailesi olarak tebrik ediyor, başarılar 
diliyoruz. 
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Gaziantep’te Yeni Lezzet 
Durağınız: MANGAL TAŞ 
FIRIN KEBAP  EVİ

 Kebaplarıyla ünlü 
Gaziantep’te yeni bir lezzet 
durağı daha hizmete girdi. 
Gazimuhtarpaşa Bulvarı 
Nişantaşı Sokak’ta hizmete 
giren Mangal Taş Fırın 
Kebap  Evi, lezzet tutkunlarını 
bekliyor.

Derneğimizin Gaziantep  
Temsil   cisi Ayhan Tiryaki’yi 
yeni hizmete açtığı işyeri 
dolayısıyla tebrik eder, bol 
kazanç dileriz...

 Mangal Taş Fırın 
Kebap  Evi İşletmecisi Ayhan 
Tiryaki, Gaziantep mutfağını 
tanıtmak için Mangal’ı 
hizmete açtıklarını belirt-
erek, kentimize gelen tu-
ristleri ağırlayabilecek bir 
mekân yarattıklarını söyle-
di. Hafta sonu düzenle-

nen törenle açılışı yapılan 
Mangal Taş Fırın Kebap  
Evi’nin açılışına CHP Gazi-
antep Milletvekilleri Mehmet 
Şeker ile Mehmet Gökdağ, 
CHP Şahinbey İlçe Başkanı 
İbrahim Halil Özdemir,  Gazi-
antep Ticaret  Odası Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı 
Rıdvan Köksüzer ile GTO 
Meclis Üyeleri, işadamları ve 
çok sayıda davetli katıldı.
 
 Mangal Taş Fırın 
Kebap  Evi İşletmecisi Ayhan 
Tiryaki, kebabın Gaziantep 
yemek kültüründe önemli bir 
yeri olduğunu ifade ederek 
şunları söyledi:

“Gaziantep’i turizm  alanında 
olarak şehrimize gelen  turist-
leri ağırlayabilecek bir mekâ-
na kavuşturmak düşüncesiyle 
hareket ettik. Mangal Taş 
Fırın Kebap Evi olarak 
hemşerilerimize hizmet et-
menin  yanında şehrimize 

gelen konuklarımıza da 
hizmet vermek, Gaziantep’i 
mutfağını tanıtmak adına 
faaliyet göstereceğiz. Man_
gal   ’  da Gaziantep’e özgü özel 
kebap  çeşitlerimiz var. Bunun 
yanında taş fırın da lahma-
cun, etli ekmek çeşitlerimiz 
bulunuyor.”

RAMAZAN’A ÖZEL FİYAT 
VE MENÜ
 Ramazan ayı nedeniyle 
müşterileri için özel hazırlıklar 
yaptıklarını da dile getiren 
Tiryaki, “İftar sofralarına 
özel hazırladığımız zengin 
menülerimizle Gaziantepli 
hemşerilerimize Ramazan 
ayının tüm gelenekselliğini 
yaşatıyoruz. Hemşerilerimize 
Ramazan ayı boyunca iftar-
da ve iftar sonrası farklı ve 
güzel  lezzetler sunuyoruz” 
diye konuştu.

MANGAL TAŞ FIRIN KEBAP EVİ
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SÖYLEŞI

Usta Oyuncu Kemal 
İnci’den ‘Yeşilçam Anıları’

Yeşilçam’ın unutulmaz 
oyuncusuKemal İnci 
anılarını ‘Yeşilçam Anıları’ 
adlı kitabında topladı. 
Sinema  yönetmenliğinden 
oyunculuğa, yapımcılıktan 
senaristliğe dek hayat 
hikayesinde  çok sayıda anıyı 
ömrüne sığdıran Kemal İnci, 
İzmir Seferihisar ilçesine bağlı 
Sığacık’taki standında seven-
leriyle buluşuyor ve kitaplarını 
imzalıyor. İnci’yle hem yeni 
kitabı hem de Yeşilçam gün-
leri üzerine sohbet  ettik. İşte o 
söyleşi…

Söyleşi: Şenol ÇARIK
-Söyleşimize sizi tanıyarak 

başlayabilir miyiz?
Babam Elazığlı, anne 

Selanikli.  Babam Amerika’ya 
gitmek üzere gemiye gidiyor 
İskenderun’a, tam bu sırada 
harp patlıyor ve orada kalıyor. 
Annem de Sela nik mübadele-
sinden geliyor Adana’ya. 
Kozan’da yer veriyorlar. O da 
oraya yerleşiyor. Annem  ve ba-
bam tanışıyor ve evleniyorlar. 
Beş kardeşiz biz; üç erkek, iki 
kız. Ben Elazığ doğumluyum, 

diğer kardeşlerim Adana 
doğumlu.

“BİR AYAĞIM DOĞADA, 
BİR AYAĞIM SİNEMADA”

-Uzun yıllardır İzmir’desiniz. 
Mutlu musunuz İzmir’de, nasıl 
geçiyor günleriniz?

İzmir’i oldu bitti çok 
severim. 20 yıl önce İzmir’e 
yerleştimSeferhisar’ın Orhanlı 
Köyü’nde yaşıyorum.

Eşimden ayrılalı 5 yıl oldu. 
Ondan evvel çok daha iyiydi. 
İşleri paylaşıyorduk. Bahçe y le, 
ağaçlarla birlikte meşgul oluy-
orduk. Doğayı çok severim. 

Kışın Altınoluk’ta, yazın 
ise Seferihisar’da kalıyorduk. 
Sonra ben devamlı burada 
oturmaya başladım. Buradan 
çekimlere gidip geliyo-
rum. İzmir’i çok seviyorum. 
İstanbul’un kalabalığı, trafiğini 
artık kaldıramıyorum. İstanbul 
da güzel bir şehrimiz tabiî ki. 
Ama belli bir zamandan sonra 
artık bıktırdı trafik. Çekimlere 
gidiyorum, biter bitmez hemen 
geliyorum.

Bir ayağım doğada bir 
ayağım yine sinemada. 

“BELGESEL DEĞERİNDE 
BİR HAZIRLIK”

-‘YeşilçamAnıları’ kitabınıza 
değinir misiniz birazda. Bu 
kitabı yazma fikriniz nasıl 
oluştu?

Sinema yaşamım boyun  -
ca birikmiş yılları, yaşanan 
anıları bir kitapta buluştur-
maya karar verdim ve elim-
deki özel fotoğraflarla, 
kendi  imkânlarımla bir kitap 
yazacağım dedim.

Yıllardır biriktirdiğim siyah-
beyaz fotoğraflar var, notlar var 

burada. Çok küçük yaşlarda, 
sekiz dokuz yaşlarında kendi 
sinemamı kurdum. Hepsini 
anlatıyorum kitabımda.

Ancak, hiçbir dağıtıcıyla 
anlaşmadım. Evet, ben ünlü 
bir yazar değilim, fakat ben bir 
karakter oyuncusuyum ve bir-
çok filmde oynadım. O kadar 
emek harcayarak hazırladığım 
kitabımı kendim bastırıyorum.

Belgesel değerinde bir 
hazırlık. Sinema ile ilgisi olan, 
sevgisi olan herkesin sevgiy-
le doyacağı bir kitap. Her 
evin kütüphanesine güzel bir 
hediyedir bu kitap. Her yaşta 
insanın okuyabileceği, sinema 
hakkında bilgi edinebileceği 
bir kaynak niteliğinde. Aynı 
zamanda sinemaya gönül 
vermiş okuyacak gençler için 
de bir doküman niteliğinde.

-Kaç yıl oldu?

64 yıl. 1951’de girdim 
sinemaya.  Tabi bu arada 
bir boşluk oldu, Almanya’ya 
gittim.  Orada da 12 adet 
Alman  filminde oynadım, gene 
sinemadan uzak kalmadım 
yani (gülerek).

Ortaokuldan mezun olduk-
tan sonra çadır ve gezici 
tiyatro larda başladım. Sine-
mada set işçiliği de yaptım. 
Alışılagelenin tersine, yönet-
menlikten oyunculuğa geçtim. 
Yönetmenlik ve oyunculuğun 
yanı sıra senaristlik ve 
yapımcılık da yaptım.

“DİZİLERDE ŞARTLAR 
AĞIR: HER HAFTA BİR FİLM 
TÜKETİLİYOR”

-Sinema bir tutku değil mi?
Hem de nasıl. Dünyaya 

bir kere daha gelsem gene 
bu işi yapmak isterim. Gerçi  
biz Yeşilçam’ın çok zor gün-

USTA OYUNCU KEMAL İNCİ’DEN  ‘YEŞİLÇAM ANILARI‘
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lerini yaşadık. Yokluklar 
içinde mücadele  ettik. Şimdi 
altın devrini yaşıyor oyuncu 
arkadaşlarım, çalışanlar da 
öyle.  Yalnız dizi çalışmaları 
çok uzadığı için, süreler çok 
uzun olduğu için çok yorucu 
ve teknik ekip çok yoruluyor. 
Hakettiğini de alamıyor.

Bir diziyi 6 günde çekiyoruz,  
bir bölüm 90 dakikayı buluyor.  
Biz zamanında 80-90 dakika 
film çekiyorduk. Her hafta 
bir film tüketiyorlar. Hadi biz 
boşluklarda dinleniyoruz 
ama sanatçılar olarak 15-18 
saat teknik ekip buna nasıl 
dayansın. Bu yaşta ben de 
yorulmaya başladım.

 -Burada, Sığacık’ta 
kitaplarınızı imzalıyorsunuz. 
Nasıl diyaloglar oluyor, ne tür 
tepkilerle karşılaşıyorsunuz?

Çok güzel. İnsanlar çok 
memnun, ben de memnunum.  
Bazen anılardan parçalar 
anlatıyorum. Fotoğraf çektiren-

ler çok oluyor. Sohbet  ediyo-
rum, kitaplarımı imzalıyorum.

Bazıları garip görüyor, 
üzülenler var; bir sanatçının 
böyle bir standa oturup 
kitaplarını imzalamasına... 
Ama ben hiç gocunmuyorum. 
İzleyicilerimle, okuyucularımla 
burada yüz yüze gelmek, on-
larla tanışmak, sohbet etmek 
benim için çok keyif verici.

-Son olarak neler söylemek 
istersiniz?

Yeşilçam’a emek veren 
sanatçı arkadaşlarımdan 
bazıları bugün zor durumda. 
Onlara devlet elinin uzanması 
gerekir. Zaten eski günler-
den çok az insan kaldık. 
Devlet sanatçısı yapılmalı 
Yeşilçam’ın emektarları.

Kemal İnci kimdir?

Kemal İnci (15 Mayıs 
1933-Adana); sinema oyuncu-
su,     yönetmen, senarist, 

yapımcı.

İnci, ortaokuldan mezun 
olduktan sonra çadır ve gezici 
tiyatrolarda başlayan sanat 
ve iş yaşamına, sinemada  
set işçiliğiyle devam etti. 
Alışılagelenin tersine, 
yönetme nlikten oyunculuğa 
geçti. Dış kaynaklı yapımlarda 
da rol alan sanatçı, 
yönetmenlik  ve oyunculukla 
sınırlı kalmayıp, senaristlik ve 
yapımcılık işleri de yaptı.
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MAYISTA ELEKTRİK YATIRIMLARI ARTTI

Türkiye’nin elektrikteki kurulu gücü mayısta işletmeye 
alınan 23 santralle toplam 71 bin 430 megavata ulaştı.

Türkiye’de mayısta devreye alınan elektrik santrallerin 
kurulu gücü, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 36 artışla 
yaklaşık 517 megavat oldu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerinden derle-
nilen bilgilere göre, Türkiye’nin elektrikteki kurulu gücü 

mayısta işletmeye alınan 23 santralle toplam 71 bin 430 
megavata ulaştı.

Geçen yılın mayısta devreye alınan kurulu güç, 381 megavat hesaplanmıştı.

MAYISTA ŞİRKET SAYISI ARTTI

Kurulan şirket sayısı, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,91 artarak 4 bin 674’ten 5 
bin 558’e yükseldi. Kapanan şirket sayısı ise aynı dönemde yüzde 28,28 azalarak 870’ten 624’e 
geriledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), mayıs ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatis-
tiklerini açıkladı.

Buna göre, mayısta kurulan şirket sayısı, geçen yılın 
aynı ayına göre yüzde 18,91 artarak 5 bin 558 oldu. 
Kapanan şirket sayısı ise yüzde 28,28 geriledi ve 624’e 
düştü.

Aylık bazda ise kurulan şirket sayısı yüzde 6,23, 
kapa nan şirket sayısı da yüzde 30,2 azaldı.

Bu yılın ocak-mayıs döneminde kurulan şirket 
sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,40 arta-
rak 24 bin 934’ten 29 bin 273’e yükselirken, kapanan şirket sayısı ise yüzde 
7,7 azalarak 6 bin 353’ten 5 bin 864’e indi.

Buna göre, mayısta kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 6,23, kooperatif  sayısı 
yüzde 18,95 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı da yüzde 14,51 azaldı. Kapanan şirketler bir önceki 
aya göre yüzde 30,20, kooperatifler yüzde 10,20, gerçek kişi ticari işletmeleri yüzde 17,98 geriledi. 
Böylece mayısta 5 bin 558 şirket kuruldu, 624 şirket kapandı.

Geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı mayısta yüzde 18,91 artarken, kurulan koo-
peratif sayısı yüzde 18,09, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında ise yüzde 10,54 azalma 
görüldü. Bu dönemde kapanan şirket sayısı, 2014’ün aynı ayına göre yüzde 28,28, kapanan koo-
peratif sayısı yüzde 10,20 ve kapanan   ger çek  kişi ticari işletme sayısı da yüzde 9,91 azaldı.

sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,40 arta-
rak 24 bin 934’ten 29 bin 273’e yükselirken, kapanan şirket sayısı ise yüzde 
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KÖPRÜ VE OTOYOL GELİRLERİ 355 MİLYON LİRAYI AŞTI

Köprü ve otoyollardan yılın ilk 5 ayında 162 milyon 91 bin 753 
araç geçişi yapıldı ve 355 milyon 818 bin 899 lira gelir elde edildi. 

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, Mayıs’ta 
köprü ve otoyollardan 36 milyon 304 bin 11 araç geçişinden 78 
milyon 743 bin 765 lira gelir sağlandı. 

İstanbul’daki Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerin-
den yılın ilk 5 ayında 58 milyon 865 bin 186 araç geçişinden 
92 milyon 28 bin 202 lira ücret alındı. Aynı dönemde otoyol-
lardan yapılan 103 milyon 226 bin 567 taşıt geçişinden 263 milyon  
790 bin 697 lira gelir elde edildi.

‘TÜRKİYE EKONOMİSİ YÜZDE 2,5-3 
CİVARINDA BÜYÜYECEK!’

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim 
Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, yılın 
ikinci  çeyreğine ilişkin öncü göstergeler-
in ilk çeyrekte “en kötünün” geride kalmış 
olabileceği izlenimi uyandırdığını belirterek, 
“Mart ve nisan aylarında sanayi üretiminde 
görülen artışın yanı sıra kapasite kullanım ve 
reel kesim güven endeksi ile tüketici güven 
endeksindeki kısmi toparlanma, ekonominin 
üretim ve yatırım tarafında bir miktar iyileşme 
yaşandığına işaret etmektedir” dedi.

Toplantının ana gündem maddesine 
geçme den önce dünya ve Türkiye ekonomisi-
yle ilgili bazı gelişmeleri paylaşan Bahçıvan, 
2014’ün ilk çeyreğinde kısmi bir duraklama 
yaşayan küresel ekonomide genel olarak 
iyileşme trendinin devam ettiğini dile getirdi.

Bahçıvan, Türkiye ekonomisinde 2015’in 
ilk çeyreğinde yüzde 2,3 olarak gerçekleşen 
büyümede iç talebin ciddi biçimde ağırlık 
taşıdığını, dış talebin büyümeye negatif etki 
yaptığını, ihracatın, sanayi üretiminin ve 
yatırımların zayıf seyrettiğini ifade etti.

‘TÜRKİYE EKONOMİSİ YÜZDE 2,5-3 

KAPASİTE KULLANIM ORANI BIR YILIN 
ZİRVESİNE ÇIKTI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
(TCMB) tarafından düzenlenen ve 2015 
haziran  ayında imalat sanayinde faaliyet 
gösteren 2 bin 230 iş yerinin katılımıyla 
gerçekleştirilen imalat sanayi kapasite 
kullanım oranı çalışması sonuçları açıklandı.

Buna göre, 2015 yılı haziran ayında 
imalat  sanayi genelinde kapasite kullanımı, 
bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 
75,1 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde 
imalat  sanayi genelinde mevsimsel etkilerden 
arındırılmış kapasite kullanım oranı ise 0,1 
puan düşüşle yüzde 74,5’e geriledi.

 Haziran ayında mal gruplarına 
göre  kapasite kullanım oranları değerlen-
dirildiğinde, bir önceki aya göre, dayanıklı 
tüketim malları ve dayanıksız tüketim 
mallarında artış görülürken, gıda ve içecekler, 
ara mallar ve yatırım mallarında azalış 
görüldü. görüldü. 
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DOĞALGAZ İTHALATI DÜŞTÜ

Türkiye’nin doğalgaz ithalatı, nisanda, geçen yılın aynı ayına göre 13,17 düşüş yaşadı.
Türkiye’nin doğalgaz ithalatı, nisan ayında, geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 13,17 düşüşle 3 

milyar 572 milyon metreküp oldu.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), nisan ayına ilişkin Doğalgaz 

Piyasası Sektör Raporunu açıkladı.
Buna göre, geçen yıl nisanda 4 milyar 114 milyon metreküp 

olan doğalgaz ithalatı, bu yılın aynı ayında yüzde 13,17 
geriledi ve 3 milyar 572 milyon metreküp olarak 
gerçekleşti. En fazla doğalgaz ithalatı, 1 milyar 
891 milyon metreküple Rusya’dan yapıldı. Azer-
baycan, 530 milyon metreküple ikinci, İran 514 mil-
yon metreküple  üçüncü sırada yer aldı.

Sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ithalatı ise yüzde 
13,42 artışla toplam 636 milyon metreküp oldu. 
Türkiye’nin doğalgaz ihracatı, nisanda, geçen yılın aynı 
ayına göre, yüzde 38,24 artışla 52 milyon metreküpe 
ulaştı. İhracat yapılan tek ülke Yunanistan oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), nisan ayına ilişkin Doğalgaz 

Buna göre, geçen yıl nisanda 4 milyar 114 milyon metreküp 
olan doğalgaz ithalatı, bu yılın aynı ayında yüzde 13,17 

Sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ithalatı ise yüzde 
13,42 artışla toplam 636 milyon metreküp oldu. 
Türkiye’nin doğalgaz ihracatı, nisanda, geçen yılın aynı 
ayına göre, yüzde 38,24 artışla 52 milyon metreküpe 

    TZOB BAŞKANI’NDAN UYARI

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı 
Şemsi Bayraktar, bağlarda don ve dolunun rekolteyi 
vuracağını bildirerek, “Bağlarda Mart’ta düşük sıcaklık, 
Nisan’da don, Haziran’da dolu afetleri Manisa’da 447 
bin 571 dekar bağ alanında hasara yol açtı. Zarar,  
çekirdekli çeşitlerde yüzde 50-80’i, çekirdeksiz 
çeşitlerde yüzde 30-40’ı buluyor” dedi.

Bayraktar, yaptığı açıklamada, dünyadaki 
en yaygın kültür bitkilerinden biri olan üzümde, 
Türkiye’nin 4,6 milyon dekarla İspanya, Fransa, 

İtalya ve Çin’in ardından 5’nci, 4 milyon 175 bin tonluk üretimle 
Çin, ABD, İtalya, Fransa ve İspanya’nın ardından 6’ncı sırada bulunduğunu belirtti. 

Türkiye’nin üzüm üretiminin 2015 yılında yüzde 0,7 azalmayla 4 milyon 146 bin tona inmesinin 
beklendiği bilgisini veren Bayraktar, şunları kaydetti:

“2004 yılında 5,2 milyon dekar alanda 3,5 milyon ton üzüm üretiliyordu. Bağ alanı, 2014 yılında 
4,6 milyon dekara inerken, üretim 4 milyon 175 bin tona ulaştı. Dünyada üretilen üzümün yüzde 
8-10’u kurutmalıkta kullanılıyor. Başlıca kuru üzüm üreticileri, Türkiye, ABD, İran, Yunanistan,  
Güney Afrika, Şili ve Afganistan. Türkiye’nin ihracata yönelik üzüm üretiminde kuru üzüm ilk 
sırayı alıyor. Üzüm ihracatımızın yüzde 95’ini çekirdeksiz üzüm oluşturuyor. Ağustos ayında 
hasadı başlayacak olan çekirdeksiz üzümde, Ege bölgemiz başı çekiyor. Özellikle Manisa, 
İzmir, Denizli önemli üretim bölgeleri… 2014 yılında 1 milyon 135 bin 947 ton olan kurutmalık 
çekirdeksiz üzüm üretiminin, yüzde 89,9’u, 1 milyon 21 bin 282 tonu Manisa ilinde yapıldı.”

    TZOB BAŞKANI’NDAN UYARI

Şemsi Bayraktar, bağlarda don ve dolunun rekolteyi 
vuracağını bildirerek, “Bağlarda Mart’ta düşük sıcaklık, 
Nisan’da don, Haziran’da dolu afetleri Manisa’da 447 
bin 571 dekar bağ alanında hasara yol açtı. Zarar,  
çekirdekli çeşitlerde yüzde 50-80’i, çekirdeksiz 
çeşitlerde yüzde 30-40’ı buluyor” dedi.
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E-TİCARET HACMİ YÜZDE 35 BÜYÜDÜ

Bilişim Sanayicileri Derneği(TÜBİSAD), 2014 yılında 
Türkiye’deki e-ticaret hacminin, bir önceki yıla göre yüzde 35 
büyüyerek 18,9 milyar liraya ulaştığını açıkladı. 

TÜBİSAD’ın bu yıl ikincisini düzenlediği ‘Türkiye e-Ticaret  
Pazar Büyüklüğü-2014’ raporunun sonuçları, TÜBİSAD 
Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. M. Kemal Cılız, TÜBİSAD 
e-Ticaret Komisyonu Başkanı Burak Ertaş, Bankalar Arası 
Kart Merkezi (BKM) CEO’su Soner Canko, Elektronik Ticaret  
İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan  
Orhun ve Deloitte Türkiye Ortağı Tolga Yaveroğlu’nun 
katıldığı toplantıyla duyuruldu.

Toplantının açılışında konuşan Cılız, ülke ekonomisinin 
nispeten  yavaş büyüdüğü bir dönemde, elektronik ticaret hacminin ve perakende harcamaları 
içerisin deki payının güçlü bir artış gösterdiğine dikkati çekti.

Sektörün bulunduğu konumdan daha iyi bir noktaya gelip, ülke  ekonomisine daha fazla 
katkı sağlayabilmesi için önemli çalışmalar yaptıklarını dile getiren Cılız, ekonomide kayıtdışılığın 
azaltılması adına önemli olan e-ticaretin Türkiye’de hala istenen noktada olmadığından bahsetti.

nispeten  yavaş büyüdüğü bir dönemde, elektronik ticaret hacminin ve perakende harcamaları 

TP DAĞITIM, 29 HES VE TEMSAN ÖZELLEŞTİRİLİYOR
TP Petrol Dağıtım, 29 HES ve Temsan özelleştirme 

kapsamına alındı. Kuruluşların özelleştirme işlemleri 
31 Aralık 2020 tarihine kadar tamamlanacak.

Türkiye Elektromekanik Sanayi (TEMSAN) Genel 
Müdürlüğünün Hazineye ait yüzde 100 oranındaki 
hissesi ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 
(TPAO) Genel Müdürlüğüne bağlı TP Petrol Dağıtım 
AŞ’de kamuya ait hisseler özelleştirme kapsam ve 
programına alındı. Özelleştirme Yüksek Kurulunun 
(ÖYK) konuya ilişkin kararları, dün Resmi Gazete’de 
yayımlandı. Buna göre, Elektrik Üretim AŞ’ye ait 29 
HES ve doğalgaz elektrik üretim santrali ve TPAO’ya 
ait TP Petrol Dağıtım AŞ ile Türkiye Elektromekanik 

Sanayi (TEMSAN) özelleştirme programına alındı.
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kapsamına alındı. Kuruluşların özelleştirme işlemleri 
31 Aralık 2020 tarihine kadar tamamlanacak.
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programına alındı. Özelleştirme Yüksek Kurulunun 
AŞ’de kamuya ait hisseler özelleştirme kapsam ve 

(ÖYK) konuya ilişkin kararları, dün Resmi Gazete’de 
programına alındı. Özelleştirme Yüksek Kurulunun 
(ÖYK) konuya ilişkin kararları, dün Resmi Gazete’de 
programına alındı. Özelleştirme Yüksek Kurulunun 

yayımlandı. Buna göre, Elektrik Üretim AŞ’ye ait 29 
(ÖYK) konuya ilişkin kararları, dün Resmi Gazete’de 
yayımlandı. Buna göre, Elektrik Üretim AŞ’ye ait 29 
(ÖYK) konuya ilişkin kararları, dün Resmi Gazete’de 

Sanayi (TEMSAN) özelleştirme programına alındı.

     SON 77 YILIN EN YÜKSEK REKOLTESI BEKLENIYOR

TÜİK’in 2015 Bitkisel Üretim 1. Tahmini Raporu’nda, geçen yıl 
yaşanan olumsuz koşullar nedeniyle 7 milyon 919 bin 208 hektara  
ekilen buğdayda rekoltenin, 2013’e göre yüzde 14 azalarak  
19 milyon ton gerçekleştiği aktarıldı. Bu yıl yağışların ve hava 
koşullarının güzel geçmesi nedeniyle 7 milyon 809 bin 406 
hektara  ekilen buğdayda rekoltenin önceki yıla göre yüzde 18,4 
artarak  22,5 milyon ton gerçekleşmesinin beklendiği kaydedildi.

TMO verileri incelendiğinde, bu yıl beklenen rekoltenin, ofisin resmi 
kayıtları tutmaya başlandığı 1938’den beri elde edilecek en yüksek rekolte olacağı 

görülüyor. En yüksek rekolte, 22 milyon 50 bin tonla 2013’te gerçekleşmiş, dekar başına 285 
kilogram verim elde edilmişti. Bu yıl beklentilerin gerçekleşmesi halinde dekar başına 288 kilogram  
verimin alınacağı hesaplanıyor.
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Sarı-Lacivert Öfkeli Adam - Aytunç Erkin
3 Temmuz 2011... Fenerbahçe 
Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’ın 
gözaltına alınması, Ergenekon  
ve Balyoz depremler   i  ni 
yaşamak  ta olan Türkiye’de 
yeni bir süreç başlattı. Bu kez 
hedef milyonlarca taraftara sa-
hip Fenerbahçe’ydi. Gazeteci-
yazar Aytunç Erkin, bu kitapta 
sarı-lacivertli dünyada büyük 
bir dayanışmaya yol açan ope-
rasyon ve dava sürecinin iç yü-
zünü sergiliyor. Usta gazeteci 
Uğur Dündar’ın önsözüyle sun-
duğumuz Sarı-Lacivert Öfkeli 
Adam: Aziz Yıldırım, futbolun, 
asla yalnızca futbol olmadığı-
nın da bir kanıtı.
Fenerbahçe’nin ‘En uzun 90 

dakikası’ nasıl başladı, nasıl bitti?
“Şike davası”nın Ergenekon, Balyoz, Askeri Casusluk ve 
Devrimci Karargâh’la ne ilgisi var? Başbakan Erdoğan, 
Fenerbahçe Kongresi’nde neden devreye girdi?AKP ve 
Cemaat,  Fenerbahçe’den ne istediler, ne alamadılar? 
Fenerbahçe düşmanlığı yapan gazeteciler kimler?
Aziz Yıldırım’ın tutuklanacağını bilen ‘Hayalet’ yazar kim?
Aziz Yıldırım’ı neden İBDA-C’den dinlediler?
“Korkmayın beyler, korkmayın. Ne görüyorsanız yazın... 
Bu devran değişir. Burada her şeye yanıt vereceğim. Birlik-
te mahkeme yapacağız. Benim de size sorularım olacak. 
Bu dava siyasi amaçlı bir davadır.”
-Aziz Yıldırım-

Çelebi- Uğur Becerikli

Bikes Dede’nin dergâhından 
geçmiş Trabzonlu Musa ile 
Sivaslı bir ailenin kızı olan 
Sezin’in yolları İstanbul’da 
kesişir. Hayatın acımasızlığıyla 
boğuşurken, bir yandan insanlığı 
kurtaracak düşünceleri geliştirmek 
bir yandan da aşkı ayakta tutmaya  
çalışmak yaşamlarının temel 
gerçeğine dönüşür. Kendilerini ve 
aşklarını kurtarmaya çalışırken, 
düzenin çarklarında öğütülmeme 
savaşı da verirler. Ama bu hiç de 
kolay değildir! Çünkü yüzleştikleri dünya ile biriktirdikleri 
değerler arasındaki uçurum acımasızdır. İşsizlik, ekonomik 
bunalım, sendikal mücadele, dünya barışı, kayıplar derken 
yabancılaşmanın kahredici sancısını yaşamaya başlarlar.
Musa ve Sezin’de kendimizi bulurken, bunca çakıl taşı 
arasında ak bir taş olabilmenin onurlu mücadelesine de 
tanıklık edeceğiz.

Sezin’in yolları İstanbul’da 
kesişir. Hayatın acımasızlığıyla 
boğuşurken, bir yandan insanlığı 
kurtaracak düşünceleri geliştirmek 
bir yandan da aşkı ayakta tutmaya  
çalışmak yaşamlarının temel 
gerçeğine dönüşür. Kendilerini ve 
aşklarını kurtarmaya çalışırken, 
düzenin çarklarında öğütülmeme 
savaşı da verirler. Ama bu hiç de 

İyi ki öldün Cahit - Cahit Kayra
98 yaşındaki yazar Cahit Kayra, öykülerden oluşan yeni kitabına “İyi ki öldün Cahit” adını verdi!
Türkiye’nin en tecrübeli yazarı Cahit Kayra’nın yeni kitabı kişisel hatıra ve hayallerden ilhamını 
alan öykülerden oluşuyor.
Tarihçi Kitabevi Yayınları’ndan kısa bir süre önce çıkan bu kitabın adı: ‘İyi ki Öldün Cahit!’ 
Kitap adını, Cahit Kayra’nın öbür tarafa gidip anne ve babası, ailesiyle karşılaştığı bir öyküden 
alıyor. Kitapta hayatın güzellikleri ve sürprizlerine dair çok sayıda öykü yer alıyor.
Varlık Vergisi’nin en genç müfettişi olan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevin-
de de bulunan 98 yaşındaki Cahit Kayra, maliye müfettişliğinden emekli olduktan sonra 
birbiri ardına kitaplar yayımladı. Kayra’nın Türkiye ekonomi ve siyaset tarihi ile kültürel  
mirasımıza dair çok sayıda kitabı var. Bunlardan en bilinenleri Varlık Vergisi, Sevr 
Dosyası ve 3 ciltlik Cumhuriyet Ekonomisi’nin Öyküsü…

İyi ki öldün Cahit - Cahit Kayraİyi ki öldün Cahit - Cahit Kayra

Geometri - Mustafa Kemal Atatürk

Bu kitabı Atatürk, ölümünden bir buçuk yıl kadar önce, III. Türk Dil Kurultayı’ndan hemen 
sonra, 1936-1937 yılı kış aylarında Dolmabahçe Sarayı’nda kendi eliyle yazmıştır. 
Geometri, eski terimle “hendese”, eğitim örgütümüzde önemli bir yer tuttuğu halde, 
bunun terim düzeni çok ağdalı ve çapraşıktı. Arapça ile Farsça okul programından 
kaldırılmış, fakat Arapça üzerine kurulmuş olan terimler kalmıştı. 
İşte bu küçük kitapta boyut, uzay, yüzey, düzey, çap, yarıçap, kesek, kesit, yay, çember, 
teğet, açı, açıortay, içters açı, dışters açı, taban, eğik, kırık, çekül, yatay, düşey, dikey, 
yöndeş, konum, üçgen, dörtgen, beşgen, köşegen, eşkenar, ikizkenar, paralelkenar, 
yanal, yamuk, artı, eksi, çarpı, bölü, eşit, toplam, oran, orantı, türev, alan, varsayı, 
gerek çe gibi terimler hep bu amaçla Atatürk tarafından türetilip konmuştur.
Ankara, 10 Kasım 1971 Türk Dil Kurumu Başuzmanı  A. DİLÂÇAR

Bu kitabı Atatürk, ölümünden bir buçuk yıl kadar önce, III. Türk Dil Kurultayı’ndan hemen 

Geometri, eski terimle “hendese”, eğitim örgütümüzde önemli bir yer tuttuğu halde, 
bunun terim düzeni çok ağdalı ve çapraşıktı. Arapça ile Farsça okul programından 

İşte bu küçük kitapta boyut, uzay, yüzey, düzey, çap, yarıçap, kesek, kesit, yay, çember, 
teğet, açı, açıortay, içters açı, dışters açı, taban, eğik, kırık, çekül, yatay, düşey, dikey, 

Çelebi- Uğur Becerikli

Bikes Dede’nin dergâhından 
geçmiş Trabzonlu Musa ile 
Sivaslı bir ailenin kızı olan 
Sezin’in yolları İstanbul’da 
kesişir. Hayatın acımasızlığıyla 
boğuşurken, bir yandan insanlığı 
kurtaracak düşünceleri geliştirmek 
bir yandan da aşkı ayakta tutmaya  
çalışmak yaşamlarının temel 
gerçeğine dönüşür. Kendilerini ve 
aşklarını kurtarmaya çalışırken, 
düzenin çarklarında öğütülmeme 
savaşı da verirler. Ama bu hiç de 
kolay değildir! Çünkü yüzleştikleri 
değerler arasındaki uçurum acımasızdır. İşsizlik, ekonomik 
kolay değildir! Çünkü yüzleştikleri 
değerler arasındaki uçurum acımasızdır. İşsizlik, ekonomik 
kolay değildir! Çünkü yüzleştikleri 

bunalım, sendikal mücadele, dünya barışı, kayıplar derken 
yabancılaşmanın kahredici sancısını yaşamaya başlarlar.
Musa ve Sezin’de kendimizi bulurken, bunca çakıl taşı 
arasında ak bir taş olabilmenin onurlu mücadelesine de 
tanıklık edeceğiz.

3 Temmuz 2011... Fenerbahçe 
Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’ın 
gözaltına alınması, Ergenekon  
ve Balyoz depremler   i  ni 
yaşamak  ta olan Türkiye’de 
yeni bir süreç başlattı. Bu kez 
hedef milyonlarca taraftara sa-
hip Fenerbahçe’ydi. Gazeteci-
yazar Aytunç Erkin, bu kitapta 
sarı-lacivertli dünyada büyük 
bir dayanışmaya yol açan ope-
rasyon ve dava sürecinin iç yü-
zünü sergiliyor. Usta gazeteci 
Uğur Dündar’ın önsözüyle sun-
duğumuz Sarı-Lacivert Öfkeli 
Uğur Dündar’ın önsözüyle sun-
duğumuz Sarı-Lacivert Öfkeli 
Uğur Dündar’ın önsözüyle sun-

Adam: Aziz Yıldırım, futbolun, 
asla yalnızca futbol olmadığı-
nın da bir kanıtı.
Fenerbahçe’nin ‘En uzun 90 
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