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A
slında 
orijinal 
adı Wall 
Street 

Kurdu (Wolf of 
Wall Street), film 
afişlerinde Para 
Avcısı olarak 
da yer alıyor. 
Yönetmen Martin 
Scorsese. Aynı 
adlı kitaptan uyar-
lanan filmin baş-
rolünde Jordan 
Belfort’u Leonar-
do DiCaprio oynuyor. Film aynı zamanda 
Oscar adayı filmler arasında. Kitabını (orijinal 
baskı) sanırım birkaç yıl önce satın almıştım, 
Türkçe çevirisi de bu yıl yayınlandı, onu da 
birkaç hafta önce satın aldım. Ne kitapları 
okudum ne de film yorumlarını, etki altında 
kalmadan izlemek istedim. Filmi seyre-
derken beni etkileyen sahnelerle ilgili anı 
anına birkaç tweet attım. İzmir Sineması’nın 
küçük bir salonunda 14 kişiydik. En yaşlıları 
bendim. Diğer seyirciler ise muhtemelen 
üniversitede ilk yıllarını okuyan gençlerdi 
ve filmin sonuna kadar kahkahalar atarak 
eğlendiler. Film yaklaşık üç saat sürdü.

Filmden etkilendiğimi söylemeliyim. 
Ancak hayatında ilk kez böyle bir filmi 
seyreden ve finans dünyasına uzak biri filmi 
seyredince neler hisseder bilemem. Inside 
Business, Enron: The Smartest Guys in 
the Room, Boiler Room, Arbitrage, Margin 
Call, Wall Street: Money Never Sleeps ve 
Cosmpolis gibi filmleri seyretmiş olanlar için 
gerçekten kaçırılmaması gereken bir film 
olduğunu düşünüyorum. İsimlerini saydığım 
filmlerden ilk ikisi belgesel türünde. Ancak 
bu filmlerin tamamının odak noktası “para 
hırsı ve açgözlülük”. Üç dönem üst üste 
ABD Merkez Bankası FED’in Başkanlığı 
yapmış olan Alan Greenspan’ın bu açgözlü-
lüğü “bulaşıcı açgözlülük” olarak tanımla-
mış ve “bulaşıcı açgözlülük toplumumu-
zun her kesimine nüfuz etmiştir, aslında 
insanoğlunun açgözlülüğü dünden farklı 
değildir, farklı olan şey açgözlülüğe gi-
den yolların daha da açık, büyük ve çok 
olmasıdır” demişti. Hatta daha sonra Frank 
Partnoy tarafından bu isimle bir kitap yazılıp 
yayınlanmıştı (tavsiye ederim: Infectious 
Greed).

Filmin özü para hırsı ve açgözlülük ama 
kazananlar kadar kaybedenler de yine aynı 
nedenden dolayı  kaybediyorlar. Hatta bu 
oyunun kazananı yok desem çok mu abart-
mış olurum? Film baştan sona derslerle 
dolu. En büyük ders insanların aç gözlülük 
uğruna sonunun ne olacağını bilmedikleri 
bir oyuna girmeleri neticesinde başlarına 
gelenler. Çok kısa sürede kendilerini baş 
edemeyecekleri, yönetemeyecekleri bir 
zenginlik, varlık içinde bulanlar ne yapacağı-
nı bilmez hale geliyorlar. Ne var ki yasalar ve 
dürüst bürokratlar ve hukukçular sayesinde 
mağduriyet fazla yayılmadan önlenebiliyor 
ve suçlular cezalandırılıyor. Filmin bu bağ-
lamda mesajı açık: İster kurt ol, ister aslan 
neticede yasalardan adaletten kaçış yok! 

Filmde en güzel cümle ise Belfort’un eşi-
nin teyzesinin Belfort’a yaptığı tavsiye; “pa-
ranın içindeki seni çalmasına izin verme”. 
Filmin sonlarına doğru FBI’ın şirkete yaptığı 
baskın esnasında arka plânda Beatles’ın 
“God bless you, please Mrs. Robinson” 
parçasının çalıyor olması muhteşemdi (ma-
nidar da diyebiliriz).

Filmden sonra hemen kitabı aldım elime, 
karıştırdım, hepsini okumak biraz zaman 
alacak, zira Türkçe çevirisi 696 sayfa 
(Zodyak Kitap). Kitabın “Hainler” başlıklı 
son bölümünden iki paragrafı aynen sizlere 
aktarmak istiyorum:

(Belfort’un eşi) “Buz gibi soğuk bir 
sesle, “artık seni sevmiyorum, bu evlilik 
bir yalandı” dedi. Sonra topukları üzerinde 
döndü ve cep telefonundan avukatını aradı.  
(Belfort) Onu vazgeçirmeye çalıştım elbette 
ama bir faydası olmadı. Küçük sahte hıç-
kırıklar arasından, “aşk bir heykel gibidir, 
yontarsın, yontarsın ve sonunda geriye 
hiçbir şey kalmaz”, dedi. 

Para avcısı

Doç. Dr. Coşkun 
Küçüközmen

coskunkucukozmen@ekonomik-cozum.com.tr

S
eçimler yaklaştıkça siyasi 
partilerin propagandaları 
da arttı. Partilerin bele-
diye başkanları dinleyici 

topladıkları yerlerde olsun, yerel 
ve ulusal TV’lerde;  yazılı basında 
olsun uygulayacakları projelerden 
bahsediyorlar. İstanbul ve Ankara 
Büyükşehir Belediye Başkanları 
seçimlere yönelik programlarında 
daha çok başlattıkları büyük proje-
leri anlatıyorlar. Diğer illerde çeşitli 
partilerin belediye başkanlarının 
seçim bildirgelerine bakıldığında ‘al 
birini vur birine’ gibi hemen hemen 
aynı söylemler dolaşıyor.  Biri, “Ka-
pım 2 saat açık olmayacak” di-
yor, diğeri ise “Bizim kapımız yok” 
diyor; biri “yolsuzluk , hırsızlık” 

diyor, bir diğeri “ben değil,onlar 
hırsız” diye konuşuyor… Gelin 
de bir seçmen olarak çıkın işin 
içinden çıkabilirseniz. Kararsızlar 
da her gün çoğalıyor. Bunun dı-
şında “Ben falan partiliyim, ama 
oyumu falan kişiye vereceğim” 
diyerek, partiye değil adama 
oy verecekler de çoğunlukta.
Örneğin İzmir’de,  Ak Parti’nin 17 
Aralık’ta aldığı darbe ve CHP’nin 
18 Ocak’ta ilçe başkanlarının se-

çiminde aldığı darbe olarak nitelen-
dirilirse, seçmenin rotası partilerden 
çok adama oy vermeye çevrildi. 

İzmir Büyükşehir Belediye Baş-
kan Adayı,  AKP eski bakanı Binali 
Yıldırım geçtiğimiz günlerde İzmir’i 
havaya uçuracak 65 milyar TL’lik 
projeden bahsediyor; bakıyorum 
diğer partiler de Binali Yıldırım’ın 
projesinin aynılarını zikrediyor. Peki 
bu projeleri kim yapar? CHP Parti 
meclisi üyeliği yapmış bir bayan 
arkadaşıma “İzmir’in durumu ne 
olur?” diye soruyorum. “Biz de 
merak ediyoruz, durum zorlanı-
yor gibi; AKP de büyük seçimler-
de zorlanır, Binali Bey’in yatırım-
ları için hükümet  onay vermezse 
yine geri kalır” diyor. Aynı ortamda 

bulunan bir gazeteci arkadaşımız 
atılıyor; “Şayet Binali Yıldırım 
Belediye Başkanlığını  kazanırsa, 
ondan sonraki seçimlerde  gele-
ceğini hesap ederek hızla yatı-
rımlara geçer ve İzmir, bugünkü 
karanlık şehir  olmaktan kurtulur, 
geceleri her tarafı ışıl ışıl bir şehir 
olur” diyor. Herkesin bir görüşü 
var, saygı göstermek gerekir. 

Öte yandan İzmir’in DSP’li  Bü-
yükşehir Belediye Başkan adayı 
Selçuk Karakülçe’ye sordum, “Ne 
olacak bizim İzmir’in hali?” ve 
ekledim “DSP İzmir’de ne ya-
par?” dedim. Karakülçe de bu 
sorumu bekliyormuşçasına , bir 
Sten makineli tüfek gibi  cevaplarını  
sıraladı ve seçimlerin eskisi gibi iki 
parti arasında geçmeyeceğini , yeni 
katılan üyelerle DSP’nin  seçmene 
kendisini göstereceğini ifade etti.
Karakülçe ayrıca, “Biz genç bir 
partiyiz, kazanmak istediğimiz oy 
potansiyelimizi arttırmak; onu da 
yakalayacağımızdan eminim. 30 
Mart seçimlerinde en  güçlü parti 
biz çıkabiliriz. Büyükşehiri aldığı-
mızda kalkınmayı köylerimizden 
başlatacağız” şeklinde konuştu.

İzmir’in 10 yıldır Belediye Baş-

kanlığını yapan Aziz Kocaoğlu ise, 
kendisini şimdiden seçimin galibi 
gibi görüyor. Kocaoğlu, Binali Yıl-
dırım’ın 1414  projesinin tamamının 
kendi projelerinin kopyası olduğunu 
öne sürüyor.

Sonuçta, seçim tahminlerine  
bakarsanız İstanbul, Ankara ve İz-
mir gibi büyükşehirler başta olsun 
ülkemizin her yerinde kişiye oy 
verilecek.  İzmir’in Konak Belediye 
Başkan Adayı İlknur Denizli’nin, 
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Aziz Kocaoğu’na ‘Aziz Amca’ diye 
hitap etmesi seçmene bir işaret 
vermek gibi mi algılanacak, yoksa 
seçmen, İzmir’in  en genç bele-
diye başkan adayı CHP’li mimar 
Olgun Atila’yı genç olduğu için 
mi tercih edecek bilinmez. Diğer 
yandan 65 milyar liralık yatırımla 
heyecan yaratan Binali Yıldırım 
da hızla ilerliyor. Yarın ne olur 
bilemem ama, kararsızlar şimdi, 
“Biz  en aktif çalışacak adaya  
oy vereceğiz” diyorlar. İstanbul 
Büyükşehir  ise, şimdiden kararını 
vermiş  durumda ve seçmenlerin 
çoğu “Dere geçilirken at değiş-
tirilmez” diyor;  Ankara ise üç 
Hilale göz kırpıyor. 

Seçim projelerimiz

A. Yener Özkesen

yener.ozkesen@ekonomik-cozum.com.tr

TATAŞ EMEKLİ OLDU
Emniyet teşkilatının gözde müdürlerinden Türki-

ye’nin çeşitli illerinde polis teşkilatında  görev  yapan 
Halil Tataş, sivil hayatta İzmirGaz Genel  Koordinatör-
lüğünü üstlenmişti. 45 yıllık polis olan ve camiasında 
çok  sevilen, sayılan kişi Halil Tataş, Tekirdağ, Denizli 
ve en son İzmir il Emniyet Müdürlüğü görevinde ba-
şarılı hizmetler vererek  emekli oldu. Son olarak İzmir-
GAZ’daki koordinatörlük görevinden de ayrıldı. İkinci 
emeklilik dönemine giren  sevgili arkadaşım Halil 
Tataş’a yeni yaşamında sağlık ve mutluluk diliyorum.

Başarılı gazeteci ve Yeni Asır Gazetesi’nin emek-
tar habercisi Nevzat Dönmez şimdi Sky  TV ‘nin 
Koordinatörü oldu. Dönmez,  Sky TV’de seçkin  
habercilik politikası için çalışacaklarını belirtirken 
“Hedefimiz nerede haber orada SKY olacak” dedi.

Nevzat Dönmez kardeşimin SKY TV’de de ba-
şarılarının devam edeceğine inanıyorum,kendisine 
hayırlı olması temennisini iletiyorum.

GAZETECİ NEJAT SEÇEN SKY’DA
Gazeteci Nejat Seçen merkezi  İzmir’de bulunan Sky Medya Gru-

bu’nun CEO’su oldu.Hürriyet Gazetesi’inde uzun yıllar görev yapan  
Seçen,  Sky Televizyonu’na  geçip, yeniden İzmir’e renk katacak 
gazeteci oldu. Türkiye’nin ilk yerel televizyonu  olarak 22 yıl önce  
İzmir’de yayına başlayan Sky TV Nejat Seçen’in CEO’luğu ile  büyük 
değişimlere hazırlanıyor. Seçen, Sky TV’nin doğru, ilkeli habercilik ve 
yayıncılığını yapacağını ı belirtirken “Yerelin yanında ülke ve dünya 
gündemini de değerlendirerek en etkin gündemi  izleyicilere sunaca-
ğız” dedi.

Değerli arkadaşım, sevgili Nejat Seçen’in bu görevini de başarıyla 
yerine getireceğine inanıyorum. İzmir’e dönüşüne başta ben olmak 
üzere tüm sevenleri  mutlu oldu. Sonsuz başarılar diliyorum.

NEVZAT DÖNMEZ SKY TV KOORDİNATÖRÜ

Madenciler rahat nefes aldı
Ruhsat alma sürecinin uzaması, çoğu zaman da ruhsat başvurularının reddedilmesi sebe-
biyle 2013 yılında istenen büyüme rakamlarına ulaşamayan madencilik sektörü, ruhsat kri-
zinin çözümü ile 2023 yılı ihracat hedeflerine 2017 yılında ulaşmayı hedefliyor.

Madencilik sektöründeki 
ruhsat krizi çözüldü. 
Burdur’da Başbakan 

Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi 
Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner 
Yıldız ve Orman ve Su İşleri Ba-
kanı Veysel Eroğlu ve Ege Maden 
İhracatçıları Birliği Yönetim Ku-
rulu Başkanı Arslan ERDİNÇ’in 
bir araya geldiği toplantıda 51 
bin maden ruhsatının onaylandığı 
açıklandı.

Madencilik yatırımları için 
gerekli  maden ruhsatlarının ve 
izinlerinin alınmasını Başbakanlık 
onayına tabi tutan 16 Haziran 2012 
tarih ve 2012/15 sayılı Başbakanlık 
Genelgesi sonrasında darboğaza 
giren madencilik sektörü, Baş-
bakanlığın 51 bin dosyayı ilgili 
bakanlıklara göndermesiyle rahat 
bir nefes aldı. Ege Maden İhra-
catçıları Birliği Yönetim Kurulu 
Başkanı Arslan Erdinç, “Yaptığı-
mız çalışmalar sonucunda sektörün 
beklediği gelişme bugün yaşandı. 
Sektörün taleplerine kulak veren 
Başbakanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’a çok teşekkür ediyoruz” 
dedi. 

SEKTÖR ÇALIŞAMAZ NOKTAYA 
GELMİŞTİ

Maden ve mermer ocaklarının 
orman izinlerinin alınamaması 
nedeniyle madencilik sektörünün 
büyük bir sıkıntıyla karşı karşı-
ya kaldığını anlatan Ege Maden 
İhracatçıları Birliği Yönetim 
Kurulu Başkanı Arslan Erdinç, 
sektörün istihdam, üretim rakam-
larının gerileme trendine girdiğini 
kaydetti. Mermerde çeşitlilik ve 
farklı renkler arayan müşterilerin 
taleplerine ruhsat krizi nedeniyle 
cevap veremez hale geldiklerini 
ifade eden Erdinç, “İhracat artışının 
önü tıkanmıştı, ruhsat izinlerinin 
verilmesi acilen gerekiyordu. Mer-

mer ve madenleri işleyen fabrikalar 
hammadde temin edemez ve çalı-
şamaz noktaya gelmişti” dedi. 

KATMA DEĞER ORANI  
ÇOK YÜKSEK

Türkiye’nin maden ürünleri 
ihracatından 2013 yılında 5 milyar 
57 milyon dolar döviz girdisi sağ-
ladığına dikkati çeken Erdinç şöyle 
devam etti: “Madencilik sektörü-
nün ihracata dolaylı katkısı ise 15 
milyar dolar seviyesinde. Ekono-
miye ise 35 milyar dolar katkımız 
var. Diğer sektörlerle mukayese 
edildiğinde birim yatırım maliye-
tine oranla, hem de kırsal kesimde 
10 kat istihdam sağlıyoruz. İhra-
catımızdaki katma değer oranı çok 
yüksek. Ruhsat sorununun çözümü 
sayesinde ihracat ve istihdamda 
büyük artış olacak. Madencilik 
sektörü olarak 2023 yılı ihracat 
hedeflerine 2017 yılında ulaşmayı 
hedefliyoruz.”

MİSAFİR İŞÇİ

Türk madencilik sektörünün 
ruhsat krizinin aşılmasıyla sektörde 
yeni yatırımların gündeme gele-
ceğini bunun da istihdamı berabe-
rinde getireceğini vurgulayan Ege 
Maden İhracatçıları Birliği Başkanı 
Erdinç, sektörün en önemli sorun-

larından bir diğerinin ise istihdam 
edecek işçi bulamamak olduğunu 
hatırlattı. Türkiye’de herkesin 
masabaşı işlerde çalışmak istedi-
ğini savunan Erdinç, “Bu sorunun 
çözümü için yurtdışından misafir 
işçi getirilmesini talep ediyoruz. Bu 
talebimize olumlu cevap verildiği 
takdirde madencilik sektörü, üre-
tim, istihdam ve ihracatta büyük bir 
sıçrama sağlar” şeklinde konuştu.
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Yolsuzluk işleri

Prof. Dr. Arif Esin

arifesin@ekonomik-cozum.com.tr

Kadınlar için de bir 
rönesans var mıdır?

Yrd. Doç. Dr. Meltem 
İnce Yenilmez

A vrupa Komisyonu Şubat ayı başında 
Avrupa’da yolsuzlukla mücadele 
konusunun inceleyen bir rapor 

yayımladı. Yolsuzluk tüm AB üye ülkelerini 
olumsuz yönde etkileyen bir konu olmasının 
ötesinde, yolsuzluğun ekonomilere etkisi, 
yılda 120 milyon euronun üzerinde bir zarara 
neden oluyor. Raporda ülke ülke yolsuzluk 
ve yolsuzlukla mücadeleye yönelik ulusal 
yasal mevzuatlara yer verilirken, söz konusu 
yasal mevzuatlardaki eksiklikler ve bu ek-
sikliklerin giderilmesine yönelik öneriler de 
bulunuyor.

Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan 
rapora göre, AB çapında yolsuzluk tüm üye 
ülkelerde görülmekle birlikte, yolsuzluğun 
boyutları ülkeden ülkeye değişiklik göste-
riyor. Avrupa’da yolsuzluk ile ilgili önemli 
saptamalarda bulunuluyor:

Üye ülkeler arasında yolsuzluğu engel-
lemeye yönelik politikalar (etik, bilinçlen-
dirme, şeffaflık, bağımsız denetim gibi) 
kapsamında ciddi farklılıklar mevcuttur.

Birçok üye ülkede özellikle yerel düzeyde 
kamu kurumlarının iç ve dış denetim meka-
nizmaları aracılığıyla takibi konusunda ciddi 
sıkıntılar vardır.

Çıkar çatışmasına ilişkin kurallar konusun-
da, AB üye ülkeleri arasında büyük farklar 
mevcut olmakla birlikte, özellikle çıkar 
çatışmalarının beyanının kontrolüne ilişkin 
mekanizmalar yetersiz. Çıkar çatışmaları-
nın ihlali durumlarında ise, mevcut ceza ve 
yaptırımlar ise uygulanmıyor.

Neredeyse tüm üye ülkelerde yolsuzluğu 
suç sayan yasal düzenlemeler mevcut ve 
söz konusu düzenlemeler Avrupa Konseyi, 
Birleşmiş Milletler ve mevcut AB mükte-
sebatı ile uyumlu halde. Bununla birlikte, 
Ancak başta, özel sektörde yolsuzlukla 
mücadele edilmesini içeren 2003/568/JHA 
sayılı Çerçeve Kararı olmak üzere, bir takım 
AB düzenlemelerinin, ulusal mevzuatlara 
aktarımında sorunlar yaşanmakta.

Yolsuzlukların kovuşturulması ve ceza-
landırılması konularında AB üye ülkeleri 
arasında ciddi uygulama farklılıkları bulunu-
yor. Kimi üye ülkeler yolsuzluk davalarının 
kovuşturulması ve cezalandırılmasında sert 
tedbirlere başvururken, kimi üye ülkelerde 
yolsuzluk soruşturmalarının çok uzun sürdü-
ğü ve sonuçlandırılmadığı görülüyor.

Yolsuzluğa ilişkin ulusal istatistikler 
konusunda birçok üye ülke ciddi eksiklik 
yaşarken, kimi üye ülke ulusal parlamentola-
rında mevcut olan milletvekili dokunulmaz-
lığı sebebiyle, yolsuzlukla mücadelede ciddi 
sıkıntılar yaşanıyor.

Siyasi hesap verebilirlik, birçok üye ülke 
için önemli bir sorun olmaya devam edi-
yor. Merkezi ve yerel yönetimlerde siyasi 
partilerin birçoğunda etik kurallar konusunda 
eksiklikler var.

Üye ülkelerde genelde yerel yönetim-
ler düzeyinde yolsuzluk çok daha yaygın 
durumda.

AVRUPA BİRLİĞİ’NE BAYAĞI  
UYUM SAĞLAMIŞIZ

Birçok üye ülkede kentsel kalkınma, inşaat 
ve sağlık hizmetleri alanlarında yolsuzluk, 
diğer alanlara göre çok daha fazla görülüyor.

Söz konusu rapora ilişkin açıklamalarda 
bulunan Avrupa Komisyonu’nun İçişlerinden 
Sorumlu Üye Malmström, yolsuzluğun va-
tandaşların demokratik kurumlara ve hukuk 
devletine olan güvenlerini sarstığının altını 
çizdi. Raporda ülke temelinde önerilerde 
bulunulduğuna dikkat çeken Cecilia Mal-
mström, Avrupa Komisyonu olarak bu alan-
da üye ülkeler ile ortak çalışmalar yapmaya 
her zaman açık olduklarını hatırlattı.

Öte yandan, AB’nin resmi istatistik ku-
ruluşu Eurostat tarafından Avrupa Komis-
yonu’nun raporu ile aynı gün yayımlanan 
Eurobarometre araştırması, AB üye ülke ka-
muoylarında yolsuzluk konusunda var olan 
görüşleri ortaya koyması açısından önem arz 
ediyor. Söz konusu anket sonuçlarına göre, 
AB vatandaşlarının yüzde 76’sı, yolsuzluğun 
ülkelerinde yaygın olduğunu düşünürken, 
yüzde 56’sı son 3 yılda ülkelerinde yolsuz-
luğun arttığına inanıyor. Avrupa vatandaşla-
rının yüzde 8’i ise, son bir yılda yolsuzluğa 
birebir şahit olduklarını söylüyor.

Ne gariptir bu yolsuzluk işinde Avrupa 
Birliği’ne bayağı uyum sağlamışız.

A vrupa’da Ortaçağ’ın ardından Röne-
sans dönemi geldi. Rönesans kelime 
anlamı olarak yeniden doğmak, 

yeniden başlamak, tekrar uyandırılmaktır. Bu 
açıdan Rönesans 1350-1650 yılları arasında 
İtalya’da özellikle antik Yunan ve Roma 
kültürünün yeniden doğuşu simgelemektedir. 
16. yy sonlarında İngiltere, Fransa ve Kuzey 
Avrupa’da da Rönesans kendini göstermiştir. 
Michelangelo ve Leonardo da Vinci gibi 
birçok sanatçı ile Machiavelli ve Erasmus 
gibi tanınmış yazarlar ile daha da anlam 
kazanmaktadır.

Ortaçağ bilginleri modern siyasal ve 
ekonomik uygulamaların hâlihazırda Ortaçağ 
toplumunda mevcut olduğunu öne sürer-
ken, Rönesans bilimcileri bu uygulamaların 
Rönesans kökenli olduğunu savunmaktadır. 
İki taraf açısından da özellikle incelenen 
bir diğer nokta ise Rönesans döneminde 
kadınların kendilerine ne fayda sağladıkla-
rıdır. Bu dönem için yapılan araştırmalar ya 
da yazılar erkeklerin buluşlarıyla, araştırma-
larıyla, sanata katkılarıyla ve düşünceleriyle 
bu döneme nasıl katkı sağladıkları olduğu 
gerçeği göz önüne alınırsa, kadınlar için de 
bir rönesans var mıdır? Bu retorik sorunun 
birçok ucu açık cevabı bulunmakta olsa da, 
kadınların toplum içerisindeki rolü mani-
püle edilmiş, kültürel ve siyasi katkıları da 
görmezden gelinmiştir.  

Rönesans döneminde elit erkeklerin asıl 
amacı, Ortaçağ döneminde kaybettikleri 
antik Yunan ve Roma’nın klasik kültürünü 
aldıkları eğitimler ile tekrar kazanmaktı. 
Eğitimin bu kadar önemli hale gelmesinin 
bir diğer nedeni ise, Tanrı için değil bireyle-
rin kendileri için yararlı olduğu görüşünün 
ağırlık kazanmasından kaynaklanmıştır. 
Öğrenme ideolojisinin yayılması ile birlikte, 
üst sınıftan olan kızlar ve genç kadınlar da bu 
görüşü benimsemişlerdir. Yalnız kadınlar bu 
eğitimi farklı amaç ile birleştirmişlerdir. Her-
hangi bir meslek dalında uzmanlaşmak ve 
istihdamda yer almak yerine, bir kadın olarak 
nasıl davranılacağı ve hareket edileceği öğ-
retilmiştir. Eğitimlerini genellikle ya babaları 
ya da özel hocaları tarafından verilmekteydi.

Ortaçağ’dan Rönesans dönemine geçtiği-
mizde, eski dönemlerde olduğu gibi, kadınlar 
önce kazanan taraf gibi görünmekte fakat 
sonra siyasi ve toplumsal haklarını kaybet-
mekteydi. Her ne kadar Rönesans yenilenen 
entelektüel, siyasi ve sanatsal bir ilerleme 
olsa dahi, bu yeniden doğuştan faydalanan 
sadece erkekler olmuştu. Rönesans kadınla-
rının görevi eşlerine sadık olmak ve erkek 
evlat doğurmaktı. Evet, kadın ressam ve 
yazarlarda vardı, fakat dönemin etkili kişileri 
olarak görülmemekti ve erkekler kadar ne 
çok ücret ne de şöhret kazanmışlardı. Rö-
nesans’ın soylu kadınları güç ya da ekono-
mik ilişkilerin kuvvetlenmesi için evliliğe 
zorlanmıştı. Yoksul kadınlar soylulara göre 
daha şanslıydı. Çünkü ev ya da tarımsal işler-
de eşleri tüm sorumluluğu onlara bırakarak 
bir miktarda olsa güvendiklerini gösteri-
yorlardı. Rönesans İtalyasının siyasi yapısı 
soylu kadınların daha az siyasi gücü olması 
gerektiğini, evde çocuklarla ve hizmetçilerle 
ilgilenmesi gerektiğini savunmaktaydı. Kız 
çocuklardan bir ya da iki tanesinin evlene-
bileceğini, diğerlerinin kesinlikle manastıra 
gönderileceğini vurgulamaktaydı. Bunun 
aksine, soylu hatta orta sınıf erkeklerin 
eğitimine önem verilmiş özellikle bilim 
ve sanat üzerine yoğunlaşmaları sağlan-
mıştı. Soylu kız çocuklarına sadece nakış, 
bir kadının nasıl giyineceği ve nasıl soylu 
olunacağı öğretilirken, orta sınıf kız çocuk-
larına eğitim neredeyse hiç verilmemişti. 
Üniversiteler ise yalnızca erkekler içindi. 
Temelde bizim Rönesans dediğimiz dönem-
de kadınlar için Rönesans yoktu. Kadınlar 
haklarını elde edebilmek için 1970’lere 
kadar neredeyse 400 yıl beklemek zorunda 
kaldılar. Tarih boyunca gerek batı gerek 
doğu kültüründe kadınlar her zaman ezilen 
taraf oldular ve hala da bazı ülkelerde hak-
larını kazanmak için uğraşmaktalar. 

Meyve veren ağaca 
taksit darbesi

>> TEVER: SATIŞLAR YÜZDE 25 DÜŞECEK

İstanbul Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçı Birli-
ği Başkanı Abdullah Tever, kredi kartında taksit sınırlaması 
uygulamasının satıcıları senetle satışa yönlendireceğini 
bunun da sektör için büyük bir risk olduğunu dile getirdi.

Reel sektör, kredi kartında taksit 
sınırlaması uygulamasının 
satışları olumsuz etkileyeceğini 

düşünüyor. İstanbul Ağaç Mamulleri ve 
Orman Ürünleri İhracatçı Birliği Baş-
kanı Abdullah Tever, yeni uygulamanın 
mobilya satışlarını yüzde 25 oranın-
da düşüreceğini söyledi. Tever, “Bu 
uygulama şüphesiz mobilya sektörünü 
olumsuz etkileyecek. Satışların yüzde 
25 oranında düşeceğini tahmin ediyo-
ruz. Satıcılar bu açığı senetle satışla 
kapatmak isteyecek. Ancak bu da çok 
büyük bir risk” dedi.

16 MİLYAR KOLAY HEDEF

Sektör rakamlarıyla ilgili bilgi veren 
Abdullah Tever, konuyla ilgili şunları 
söyledi: “2013 Ocak ayı ihracatımız 309 
milyon dolardı.  2014 Ocak ayında ise 
bu rakamın 363 milyon dolara ulaştığını 
görüyoruz. Bu yıl için ihracat hedefimiz 
5 milyar 200 milyon dolar. Bu hedefi 
yakalayacağımızdan şüphem yok. Ağaç 
ve orman ürünleri sektörünün büyümesi 
hız kesmeden devam edecek. 2023 için, 
hedefimiz yıllık bazda yüzde 13,7 ihracat 
artışını yakalamak. Bu durumda, sektör 

olarak 2023’te 16 milyar dolar ihracat 
gerçekleştirmemiz hayal olmaz.”

AFRİKA KRİTİK ÖNEME SAHİP

Tever, sektörün 2013’te 190 ülke-
ye ihracat yaptığını söyledi. Mobilya 
sektörünün yurt dışında yeni pazarlar 
bulması gerektiğini altını çizen Tever, 
şöyle devam etti: “İhracat yaptığımız 
ilke 5 ülke şöyle; Irak, Azerbaycan, 
Libya, Gürcistan ve Almanya. Ancak 
daha fazla ihracat için doğal olarak yeni 
pazarlara açılmamız gerekiyor. Afrika 
bu kapsamda kritik öneme sahip. Fas, 
Tunus, Cezayir. Gana, Togo ve Benin 
bizler için yeni ticaret ülkeleri olabilir. 
İran’da da bir hareketlilik söz konusu.”

Tever, Çin’de bu yıl 5’incisi düzenle-
necek CIFF 2014 Uluslar arası Mobilya 
Fuarı’nın, Türk mobilya sektörü için 
çok önemli olduğunu söyledi. Tever, 
“ 18-22 Mart 2014 tarihleri arasındaki 
fuara 22 firmamız ile katılıyoruz. Bu yıl 
buradaki 5’inci fuarımız olacak” dedi.

Dünya mobilya sektörünün ihracat 
rakamlarına dikkat çeken Tever, “ 2012 
verilerine göre Çin’in mobilya üretimi 
181 milyar dolar. İhracatı 48 milyar 
dolar. İkicisi sırada 21,7 milyar dolar 
üretim hacmiyle Almanya geliyor. 

Bu ülkenin ihracatı 10,6 milyar dolar. 
İtalya’nın üretimi 19,7 milyar dolar, ih-
racatı 10,2 milyar dolar. Polonya’da 9,1 
milyar dolar üretim, 7,7 milyar dolar da 
ihracat var. Türkiye’de üretim 5 milyar 
630 milyon dolar. Biz bu rakamın yüzde 
28’ini ihraç ediyoruz. Yani yaklaşık 2 
milyar dolar” şeklinde konuştu.

“BİR İTALYA OLMASAK DA BAKA BAKA 
ÖĞRENİRİZ”

Türk mobilya sektörü için tasarımın 
olmazsa olmaz olduğunu söyleyen 
İstanbul Ağaç Mamulleri ve Orman 
Ürünleri İhracatçı Birliği Başkanı, “Ta-
sarımda eğitim çok önemli. Ancak bu 
işte çok başarılı ülkeler var. Biraz baka 
baka da öğrenebiliriz, üzerinde geliştir-
meler yapabiliriz. Bir İtalya olamasak 
da, Fransa’nın, Almanya’nın ardından 
gelebiliriz. Biz de tasarım adına Karton 
Ambalaj tasarım yarışması yapıyoruz. 
Bu yıl 3’üncüsünü yapacağız. Yarış-
mada kategorilerde dereceye giren son 
sınıf lisans öğrencilerine ve lisans üstü 
öğrencilerini yüzde 100 bursla Avru-
pa’ya eğitime gönderiyoruz. Bu yıl 
ayrıca hangi okuldan en fazla müracaat 
varsa, bu okula bir plotter cihazı hediye 
edeceğiz” dedi.

Yeni jenerasyon motorlarını sergileyecek
MAN, 15 – 23 Şubat 2014 tarihlerinde İstanbul Yeşilköy’deki CNR Expo Fuar Merkezi’nde düzenlenecek olan Avrasya 
Boat Show’da ‘Common Rai’l motorlarının yanı sıra ‘bedplate’ gibi yat motorlarındaki yeni tekonolojilerini sergileyecek.

MAN, yeni jenerasyon ‘Common 
Rail’ motorlarını 
Avrasya Boat 
Show’da görücüye 
çıkarıyor. MAN, 
lüks tekneler, yatlar, 
yelkenliler ve su 
sporları donanım-
ları gibi denizcilik 
sektörü ile ilgili tüm 
ürünlerin sergilen-
diği 7. Uluslararası 
Deniz Araçları, 
Ekipmanları ve 
Aksesuarları Fuarı 
– Avrasya Boat 
Show’un gözdele-
rinden biri olma iddiasında.

MAN, 15 – 23 Şubat 2014 
tarihlerinde İstanbul Yeşilköy’de-
ki CNR Expo Fuar Merkezi’nde 
düzenlenecek olan Avrasya 
Boat Show’da Hall 5, C11’deki 

standında, bir çok üstün özellik-
leriyle öne çıkan yeni jenerasyon 
‘Common Rail’ motorlarını ser-

gileyecek. Standda 
ayrıca, ‘bedplate’ 
gibi yat motorla-
rında yeni MAN 
teknolojileri de yer 
alacak.  

MAN, 258 HP 
ağır hizmet motor-
larından, 1800 HP 
yat ve sürat teknesi 
motorlarına kadar 
geniş bir yelpazede 
ürün gamına sahip. 
MAN’ın 50 ila 100 
feet arası yat ve 
sürat tekneleri için 

ürettiği 730 HP ila 1800 HP arası 
(537-1324 kW) deniz motorları 
kompakt dizaynları ile ön plana 
çıkıyor. Bu özelliği sayesinde 
MAN, yat üreticilerine daha fazla 
çalışma alanı bırakıyor.

Dedeman  
Ankara satılıyor
Dedeman Ankara, Dedeman 
Grubu’nun yeni dönem plan-
ları doğrultusunda 17 Mart 
2014 tarihinde faaliyetlerini 
sonlandırıyor. 
 

HIZMETE girdiği  6 Haziran 1966 
tarihinden bu yana Türk Otelcili-
ği’nin gelişmesine katkıda bulunan, 
dönemin en konforlu ve en lüks 
oteli olarak hizmete açılan Dedeman 
Ankara, Dedeman Grubu’nun yeni 
dönem planları doğrultusunda 17 
Mart 2014 tarihinde faaliyetlerini 
sonlandırıyor. 

Dedeman Ankara Oteli’nin satışı 
ile ilgili Dedeman Grubu Yönetim 
Kurulu Başkanı Murat Dedeman 
“Ankara’nın simgesi, yarım asra 
yakın süredir başkente ve Türk 
turizmine hizmet eden ve kurucumuz 
Mehmet Kemal Dedeman’ın imzasını 
taşıyan Dedeman Ankara, bizler için 
hep çok özel oldu. Bundan sonra da 
unutulmaz anıları ve kazandırdığı 
eşsiz deneyimlerle bu özel yerini son-
suza dek koruyacak. Dedeman Grubu 
olarak hedefimiz yeni dönemde hızlı 
ve istikrarlı bir şekilde büyümek. Bu 
yeni dönemde, zincirimize katacağı-
mız otellerle daha geniş coğrafyada 
faaliyet göstermeyi hedefliyoruz.” 
dedi.

Dedeman Grubu 2014 yılında Bos-
tancı İstanbul, Kazakistan ve Rusya 
olmak üzere 3 lokasyonda, 4 yeni otel 
açacak.

2015 yılında ise İstanbul’da 4. otel 
olarak, Büyükdere Caddesi üzerinde 
inşaatına başlanmış, Dedeman Park 
Levent oteli hizmete girecek.

H.Merkezi/ E.Çözüm

Sarelle’nin yaratıcısı 
global şirket  
olma yolunda
SANSET Gıda ile Tadelle, Sarelle, 
Sagra, Gol, L’era Fresca markalarıyla 
gıda sektöründe faaliyet gösteren Toksöz 
Grup,  İspanya’nın yüzde yüz doğal 
meyve suyu üreticisi Zumos Palma’yı 
ve  İtalyan çikolata markası Pernigotti’yi 
bünyesine katarak  global bir şirket olma 
yolunda ilerliyor.

Toksöz Grup’un gıda alanındaki 
hedefleri ve Sürme Çikolata markası 
Sarelle’nin yeni iletişim kampanyasıyla 
ilgili bilgi vermek üzere Çırağan Palace 
Kempinski’de düzenlenen basın toplantı-
sına, Toksöz Grup Yönetim Kurulu Üye-
lerinden Ahmet Toksöz,  Zafer Toksöz, 

Sanset Gıda Pazarlama Direktörü  Aslı 
Eren Şengezer, yeni reklam filminde rol 
alan ünlü karikatürist Erdil Yaşaroğlu ve 
eşi Begüm Kütük Yaşaroğlu katıldı.

YILDA 15 MİLYON KAVANOZ SATIYOR

Toplantıda konuşan Toksöz Grup 
Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Toksöz 
yeni markaları bünyelerine katmaktan 
dolayı mutlu olduklarını belirtti. Toksöz, 
“Ülkemizde yaptığımız önemli yatırım-
ların ardından yurtdışında da adımızdan 
söz ettirecek satın alma faaliyetlerinde 
bulunuyoruz. 450 Milyon Euro olan 
ciromuzun yaklaşık yüzde 18’ini çikolata 
ve dondurma satışlarından elde ediyo-
ruz. Yeni markalarımızın ciromuza ve 

büyüme stratejilerimize olumlu katkılar 
sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

2014 yılında gıda sektöründe yüzde 40 
büyüme hedeflediklerini belirten Toksöz, 
Sanset Gıda’nın lokomotif markalarından 
biri olan Sarelle için; “2014 yılında pa-
zarlama stratejilerimize uygun olan yeni 
kampanyaları tüketicilerimizle buluştu-
racağız” dedi. Ürünlerde trans yağ, gıda 
boyası ve katkı maddesi kullanmadıkları-
nı belirten Ahmet Toksöz; son dönemde 
Sarelle markası ile yaptıkları iletişimde 
bugüne kadar sahiplendikleri doğallık 
konumlandırmasına devam edeceklerini 
ifade etti. Toksöz, pazarda 50 bin ton-
luk üretim olduğunu ve yılda 15 milyon 
kavanoz Sarelle sattıklarını söyledi.

Madenciler Gül’den destek istedi
RUHSAT almanın 3-4 ayı 
bulduğunu, çoğu zaman 
başvuruların reddedildiğini 
ve madencilik sektöründe 
sorunların kartopu gibi 
büyüdüğünü aktaran Ege 
Maden İhracatçıları Birliği 
Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Mehmet Yunus 
Şahin, 2013 yılının ilk 
dokuz aylık döneminde 
Türkiye ekonomisi yüzde 4 
oranında büyüme kaydeder-
ken, madencilik sektörünün 

yüzde 3.5 gerilediğine 
dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Abdullah 
Gül’ün katılımıyla, Dış 
Ekonomik İlişkiler Kurulu 
(DEİK) tarafından düzenle-
nen Türkiye-İtalya İş For-
mu’na katılan Ege Maden 
İhracatçıları Birliği Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı 
Mehmet Yunus Şahin, uçak-
ta Cumhurbaşkanı Abdullah 
Gül’e madencilik sektö-
rünün genelge nedeniyle 
yaşadığı sorunları anlatan 
bir rapor sundu. 

Ekonomik Çözüm’ün 14 Şubat 2014 sayısında Cumhurbaşkanı 
Gül’e sunulan sektör analiz raporu ile ilgili haber yankı bulmuştu.

RUHSAT KRİZİ GÜL’E İLETİLMİŞTİ
Madenciler, ruhsat krizinin çözümü 

için kısa bir süre önce Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül’den destek istemişti. Ege 
Maden İhracatçıları Birliği Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet 
Yunus Şahin, Dış Ekonomik İlişkiler 
Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen 
Türkiye-İtalya İş Formu’na ka-
tılmadan önce  uçakta Cum-
hurbaşkanı Abdullah Gül’e 
madencilik sektörünün genelge 
nedeniyle yaşadığı sorun-
ları anlatan bir rapor 
sunmuştu. Cumhur-
başkanı Abdullah 
Gül, konuyu incelete-
ceği mesajını sektöre 
iletmişti.

Ege Maden İhracatçıları Birliği 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Mehmet Yunus Şahin ruhsat krizi 
sebebiyle yaşananları şöyle aktarmış-
tı: “Ruhsat alınması 3-4 ayı buluyor, 
çoğu zaman başvurular ret ediliyor. 
2013 yılının ilk dokuz aylık döne-

minde Türkiye ekonomisi yüzde 4 
oranında büyüme kaydederken, 
madencilik sektörünün büyüme 
rakamları ise yüzde 3.5 gerile-
di. Türk ekonomisi büyürken, 

madencilik sektörünün bu 
tempoya ayak uydu-
ramamasının nedeni 
olarak ruhsat konusunda 
yaşanan bu sorunu görü-
yoruz.”

Ekonomik Çözüm’ü 
tüm Türkiye, ekonomi 
ve iş dünyası tanıyor
Türk Sanayici ve İşadamları Vakfı Başkanı ve 
Ekonomik Çözüm Bilim ve Yayın 
Kurulu üyesi Veli Sarıtoprak, 1000.
sayıya ilişkin olarak görüşlerini 
aktardı. Veli Sarıtoprak mesajında 
şunları aktardı: “Bir gazeteyi ya-
şatmak ve 1000 sayıya ulaşmak 
yazılı basın için fevkalade önem-
lidir. Bunu Ekonomik Çözüm 
Gazetesi başarmıştır. Sahiplerini, 
genel yayın yönetmenini, editör-
lerini ve tüm çalışanları kutluyo-
rum, tebrik ediyorum.

Ekonomik Çözüm Türk basın 
tarihi içinde yerini almıştır. 
Öncelikle gazete ile bütünleşmiş, 
gazete ile yaşayan ve gazeteyi 
yaşatan kurucu başkan, Sayın 
Yener Özkesen’i kutluyorum. 
Keza Özcan Özkesen’i de rah-
metle anıyorum; gazetede emeği 
büyüktür.

Gazeteyi tüm Türkiye, ekonomi 
ve iş dünyası tanıyor. Gazetenin 
yayın kurulunda olmak ve yazarı 
olmak benim için bir onurdur. 
Daha nice 1000 sayılara…


