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L
a Fontaine’den bir masalı paylaşmak 
istiyorum. Hikâye bu ya;

Aslan, kurt ve tilki arkadaş olup av-
lanmaya çıkmışlar. Günün sonunda, 

bir öküz, bir keçi ve bir de tavşan avlayan 
kafadarlar avlarını bir mağaraya getirmişler. 
Aslan kurda dönerek, “Hadi bakalım! Şu 
hayvanları paylaştır da karnımızı doyuralım” 
demiş.

Kurt ezile büzüle: “Ey büyük sultanım, 
şu öküzü siz buyurun, keçi benim, tavşan 
da tilki kardeşin olsun.” Aslan birden çok 
kızmış. Ve “Bre küstah! Sen kim oluyorsun? 
Ben varken sana pay etmek düşer mi?” 
Sonra da bir pençe darbesiyle kurdu yere 
sermiş. Bu kez tilkiye dönüp “Öyle aval aval 
bakma da paylaştır şu avları bakalım” diye 
buyurmuş. Tilki, “Pay etmek haddim değil 
ama madem emir buyurdunuz söyleyeyim. 
Tavşan sabah kahvaltınız, öküz öğle yeme-
ğiniz olur. Keçiyi de akşam yersiniz” diye 
önerisini dile getirmiş. Aslan bu paylaştır-
madan çok hoşlanmış ve tilkiye, bu kadar 
adil bir paylaştırmayı nereden öğrendiğini 
sormuş. Tilki de: “Yüce efendim! Şu haddini 
bilmez kurdun halinden öğrendim.” Kıssa-
dan hisse…

ŞEHİRLERİN GAZETELERİ

Ülkemizde İstanbul, gazetelerin merkezi 
haline geldi ancak 90’lı yılların sonunda 
Anadolu gazeteleri toparlanmaya başlaya-
rak İzmir, Ankara ve Bursa gazeteleri İstan-
bul gazeteleriyle yarışır duruma geçmişti. 
Üstelik İzmir’de haftalık iki ekonomi gazete-
si de 20 yılı aşkın zamandır Türkiye’nin her 
yerine dağıtım yaparak ayrı bir gazetecilik 
kulvarı açtı.

Bir şehrin aynası gazetelerdir. Hele eko-
nomi basınının, ekonomik haberleri derinle-
mesine irdeleyerek kamuoyuna yansıtması 
şehrin ekonomik gelişmelerine büyük katkı 
sağlamıştır. Ne var ki, La Fontaine hikaye-
sinde olduğu gibi bazı kupür ajansları, bu 
gazetelerden aldıkları haberleri bazı mecra-
lara abone sistemiyle ve kuruşlara rant da 
bırakarak, gazeteleri bertaraf edip kendileri 
öne çıkmaya çalışır olmuşlardır. Genelde 
sivil toplum kuruluşları da her nedense bu 
tip kupür ajanslara ilgi gösterip şehirlerin-
de yayınlanan gazetelerle savaşır gibi bir 
duruma geçmişlerdir. Şimdi sormak gerekir; 
gazeteler onlardan bahsetmezse, kendileri 
şehirlerinin gazetelerini desteklemezse 
nerede kalor eğitime ve kültürü destek 
vermelerine dair tüzük maddeleri?

ÇOK BİLMİŞLER BİR ADIM ÖNE

Birçok gazeteci arkadaşımla görüştüm, 
bugün yarın eylem içinde olacaklarını 
öğrendim. Üyelerinden milyonlarca lira giriş 
ücreti alan özellikle Giad ve Siad kuruluş-
larındaki yöneticilerin şehirlerindeki gaze-
telere kapılarını kapattıkları; ajanslara para 
yağdırıp, üyelerine tasarruf yaptıkları öne 
sürülüyor. Diğer taraftan, şehirlerinde ya-
yınlanan gazete sayılarının azaltarak kendi 
faaliyetlerine balta vurduklarını gizlemeye 
çalıştıkları anlatılıyor. Dilerim ki; o çok bilmiş 
olan ve kerhen yönetici koltuğuna oturmuş 
kişiler, bir gün gelir imdat için gazete kapıla-
rını çalarlar. Tıpkı seçim günlerindeki gibi…

G
eçen hafta twitter hesabımda RT 
yapılmış bir tweet dikkatimi çek-
ti.“Seek first to Understand=Önce 
Anlamaya Çalışın” başlığını taşıyan 

bir makalenin linkini veriyordu. Tıkladım, Jo-
anne Lang tarafından kaleme alınan bir ma-
kale çıktı karşıma. Hiç yabancı gelmeyen bu 
makaleyi bir solukta okudum. Muhtemelen 
sizler de hatırlayacaksınız Stephen Covey’i. 
Etkili İnsanların Yedi Alışkanlığı Kitabı’nın 
yazarı. Joanne kitapta yer alan alışkanlık-
lardan 5 numaralı olanı kaleme almış: Önce 
anlamaya çalış, sonra anlaşılmaya!

Bence de Covey’in listelediği yedi 
alışkanlıktan en önemli olanı bu alışkanlık, 
yani dinleme ve anlama! Makalede neler de-
nilmiş bakalım: Kişilerin anlama ve algılama 
yetenekleri tamamen kendi deneyimlerine 
dayalı görüşler üzerine inşa edilmiştir. Bu 
nedenle iki kişi aynı olayı birbirinden çok 
farklı yorumlayabilir, algılayabilir, zira her kişi 
aynı olayı “otobiyografik” olarak anlıyormuş. 
Otobiyografi kelimesi burada tam yerine 
oturmuş durumda. Zira karşı tarafı iyi din-
leyip hatta empati (duygudaşlık) seviyenizi 
artırıp onu daha iyi anlamaya çalışmanız, 
sorular sorarak anlamaya çalışmanız iyi / 
doğru anlamayı güçlendiren unsurlardır. 
Empati ile dinlemek yazması kolay ama 
uygulaması zordur. Çoğu kez dinlemeyi hep 
bir yanıt vermek ya da kendimizi göster-
mek amacıyla yapıyoruz. Hatta çoğu kez 
karşımızdakini tam olarak dinleyip anlama-
dan hemen konuya giriyor ve yanıt vermeye 
çalışıyoruz. İletişimi daha başlamadan biti-
riyoruz. Nedeni çok basit, anlamak ama-
cıyla dinlemiyoruz. İşin özü, dinlediğimiz 
insanı duygusal ve zihinsel açının yanı sıra 
bulunduğu ortamı, hatta biliyorsak geçmişi 
ile birlikte dikkate alarak anlama seviyemizi 
güçlendirmektir.

Bunun için önyargılardan uzaklaşmak 
gerekir (ki kolay değildir). Zira önyargılı bir 
kişi hiçbir zaman söylenileni tam olarak 
anlayamaz. Pekişmiş, katmanlaşmış ön-
yargılar iletişimin önüne adeta aşılmaz bir 
duvar olarak çıkar ve belki de çözüme giden 
son derece kıymetli bir görüş ya da tespiti 
kaçırmamıza neden olur.

Bugün başarılı politikacıların sırrı konuş-
ma ve dinlemede yatmaktadır. En başarılı 
politikacı elbette hem iyi bir dinleyici, hem 
de iyi bir konuşmacıdır. Ancak eğitim 
düzeyi düşük toplumlarda politikacının iyi 
bir dinleyici olması şart değildir, toplumun 
büyük kesimine onların anlayacağı dilde, 
beyinlerine ve yüreklerine hitap edebilecek 
tarzda konuşması yeterlidir. Zira bu tarz bir 
konuşmanın yaratacağı tatmin, söylenen 
şeylerin içeriğinden öte bir anlam ifade der. 
Bu durumda kitleler adeta bir uyuşturucu 
etkisiyle dinler, tatmin olur ve politikacıyı en 
aziz köşeye yerleştirir. Sadece iyi bir dinleyi-
ci olmak ise aynı etkiyi yaratamaz.

Eğitim seviyesi düşük, okuma alışkanlı-
ğının olmadığı toplumların en büyük sorunu 
iletişimdir. Bugün yüzlerce TV kanalı var ve 
15 dakika zap yapıp kanalları gezdiğinizde 
bile iletişimin güçlüğünü (reklâmlar hariç) 
hemen fark etmek mümkün.

Joanne Lang’ın web sitesi http://www.
aboutone.com/about/our-story/ linkinde. 
Vaktiniz elverdiğinde incelemenizi öne-
ririm, basit ama önemli, hayatı kolaylaş-
tırıcı ipuçları içeriyor. Örneğin aradığınız 
bir adresi bulamamak, bir faturayı, tahlil 
sonucunu nereye koyduğunuzu hatırlaya-
mamak, aile bireylerinin sağlık geçmişleri/
kayıtları hakkındaki bilgilerin dağınık olması 
ya da atılmış, kaybolmuş olması, fotoğrafları 
(basılı ya da dijital) bulamamak ve daha nice 
sorunlara çözüm önerileri.

Alışkanlıklardan hemen kurtulmak zordur, 
zamana yayarak yeni alışkanlıklar edinmek 
önemlidir. Eskiden askere gitmeyene kız 
vermezlerdi. Nedeni ise askerliğin insanı 
olgunlaştırdığı, disipline ettiği ve sorumluluk 
sahibi olmasına katkıda bulunmasıydı.

Hayatımızı organize etmek, düzenlemek, 
kolaylaştırmak elimizde, zaman yönetimi 
önemli, iletişim ise hiç şüphesiz en önemlisi. 
Sağlıcakla kalın.

Alışkanlıklarımız

Doç. Dr. Coşkun 
Küçüközmen

coskunkucukozmen@ekonomik-cozum.com.tr
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Artık gündem seçim 
değil ekonomi olsun
Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığını ‘istikrar’ açısından olumlu karşılayan iş 
dünyası, “Seçim geride kaldı, artık Türkiye reformlara ve ekonomik büyü-
meye odaklanmalıdır” şeklinde ortak görüşte birleşti.

İş dünyası temsilcileri, Cumhurbaş-
kanlığı seçim sonuçlarını olumlu 
karşıladı. Sonucun ekonomik 

istikrarın sürmesi açısından önemli 
olduğuna dikkat çeken iş dünyası, artık 
seçimlerin değil ekonominin en önemli 
gündem maddesi olması gerektiğini dile 
getirdi. 

Başbakan Erdoğan’ın Köşk’e çıkma-
sıyla birlikte ülke ekonomisinde de tari-
hi bir sayfa açılacağı beklentisi artmaya 
başladı. Hükümetin 2023 ekonomi 
hedeflerine ulaşmak için önceliklerini 
güncelleyeceği, büyüme, istihdam ve 
yatırımın önünde engel olan kurumlara 
neşter vurulacağı öğrenildi.

Seçimlerin ardından bir değerlen-
dirme yapan Ekonomi Bakanı Nihat 
Zeybekci, “Seçimlerden sonra yakın 
geleceği ekonomimiz için bir rahatla-
ma dönemi olarak görüyorum. Artık 
önümüzdeki en az 5 yılı da çok rahat bir 
şekilde görebiliyoruz ve bu sayede çok 
önemli gelişmeler sağlayacağız” dedi.

İSTİKRAR EGE’DE SEVİNDİRDİ

Muğla Müstakil Sanayici ve İşa-
damları Derneği (MÜSİAD) Muğla 
Şube Başkanı Sayim Akdeniz: Cum-
hurbaşkanlığı seçimi de Yeni Türki-
ye’nin şekillenmesinde büyük ve köklü 
bir adımdır. Bundan sonra, ülkemizde 
hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. 
Bugün, her konuyu cesaretle ve sistem 
bazlı tartışacağımız yeni bir dönemin de 
adımı atılmıştır.

Muğla Ticaret Borsası Başkanı 
(MTB) Hasan Gökmen: Bu seçimle iş 
dünyasının rahatladığına inanıyorum. 
Daha fazla yatırım yapılacak. Sayın Er-
doğan’ın Başbakanlığı döneminde ticari 
faizlerin düşürülmesiyle ilgili düşüncesi 
vardı. Bu politika izlenirse yatırımlar 
hızlanacak. Türkiye ekonomisi güçle-
necek.

Müstakil Sanayici ve İşadamları 
Derneği (MÜSİAD) Manisa Şube 
Başkanı Abdullah Tekin: Bundan 
sonra, ülkemizde hiçbir şey eskisi 
gibi olmayacak. ‘Kuvvetler kargaşası’ 
şeklinde yürütülen parlamenter sisteme 
alternatif bir sistem, en kısa zamanda, 
‘Kuvvetler ayrılığı’ prensibi rehberliğin-
de kamuoyunun gündemine gelmeli. 

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası 
(MTSO) Başkanı Yaşar Coşkun: 
Halkın iradesiyle yapılan ilk seçimin 
1. turda bitmesi ekonomik istikrar için 
de beklenilen sonuçtu. Katılım yaza 
rağmen beklenilenin üstünde olması 
Türk seçmeninin demokrasiye bağlılığı-
nı gösterdi. Ekonomik istikrarın sürmesi 
ülkemiz için önemli. Halkın tercihine 
saygı duymak gerekir. 

Manisa Ticaret Borsası (MTB) 
Başkanı Sadık Özkasap: 12 yıllık 
ekonomik ve siyasi istikrarın Recep 
Tayip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı 
olmasıyla bozulmadan devam edeceğin-
den eminiz. 

Manisa Esnaf Odaları Birliği 
(MEOB) Başkanı Hasan Geriter: Er-
doğan’ın Cumhurbaşkanlığı makamında 
kendisinden esnaf sorunlarına duyarlı 
tutum sergilemesini bekliyoruz. Bunu 
yapacağını da biliyoruz. 

Manisa Organize Sanayi Bölgesi 
(MOSB) Yönetim Kurulu Başkanı 
Sait Cemal Türek: Sonucu iş dünyası 
açısından olumlu karşılıyoruz. İlk turda 
seçilmesi Türkiye adına iyi oldu. Belirli 
aralıkla milletin önüne sandık koymak 
ekonomimize yarar verir.

Balıkesir Ticaret Odası (BTO) 
Başkanı Fahri Ermişler: Farklı bir 
Türkiye modelini hep beraber yaşaya-
cağız. Erdoğan’ın balkon konuşması 
önemliydi. Ben demokrasiye inanmış 
bir Cumhurbaşkanı gördüm.

Balıkesir Esnaf ve Sanatkârları 
Odaları Birliği (BESOB) Başkanı 
Fehmi Erdem: Bundan sonraki süreçte 
Türkiye’nin önünün açık olduğunu 
söylemek gerekir. 

Balıkesir Tuhafiyeciler Odası 
(BTO) Başkanı İsa Erol: Türkiye, 
istikrara oy verdi. Erdoğan, bundan son-
raki, süreçte oy aldığı kadar oy almadığı 
insanları da kucaklayacaktır. Kendisi 
artık milletin Cumhurbaşkanı olmuştur.

Tüm Sanayici İş Adamları Derneği 
(TÜMSİAD) Balıkesir Şube Başkanı 
Eşref Kolçak: İş dünyası olarak dile-
ğimiz istikrarın devam etmesiydi. Bu 
ülkede barış ve birlik olmasını istiyoruz. 
Başbakan Erdoğan’ın ve AK Parti’nin 
bugüne dek 11 yıldır ekonomiye sağla-
dığı katkı tartışılmaz. 

Aydın Ticaret Borsası (ATB) 
Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bos-
nalı: Halkımız tercihini yapmıştır ve 
sonucun Türkiye’mize hayırlı olmasını 
dilerim. Biz iş dünyası olarak piyasada 
güvenoyunun oluşturulmasını istiyoruz. 

Aydın Ticaret Odası (ATO) 
Başkanı Hakan Ülken: Bir seçim 
dönemi daha sona erdi. 2014 genel 
seçimleri bizi bekliyor. Bu seçimin de 
tamamlanıp 2015-2019 yılları arasında 
ekonominin konuşulacağı 4 yıl olmasını 
istiyoruz. 

Aydın Sanayi Odası (ASO) Başkanı 
Mehmet Yunus Şahin: Bu sonucun 
ekonomiye olumlu yansımaları olacak-
tır. Bundan sonra Başbakan olacak isim 
çok önemli. Başbakan Yardımcısı Ali 
Babacan ekonomi yönetiminde oldukça 
başarılı. Ülkemizin geleceğinden ümit-
liyiz.

Denizli Sanayi Odası Başkanı 
(DSO) Müjdat Keçeci: Türkiye’nin 
ne kadar demokratik bir ülke olduğunu 
ve demokrasinin halkımız tarafından 
içine ne kadar sindirildiğini özellikle 
coğrafyamızdaki ülkelere gösterdik. Te-
mennimiz sanayici olarak da üretime ve 
bundan sonraki ekonominin sorunlarına 
artık daha farklı bir şekilde bakar hale 
geliriz. 

Denizli İhracatçılar Birliği (DE-
NİB) Başkanı Süleyman Kocasert: 
Memleketimiz için hayırlı olsun. En 
önemli gündem maddemiz artık çevre-
mizdeki bütün olumsuzluklara rağmen 
istikrar ve ekonomi olmalı. Sayın baş-
bakanımızın cumhurbaşkanı olarak da 
ülkemize önemli hizmetleri olacaktır.

Denizli Ticaret Odası (DTO) 
Başkanı Necdet Özer: Halkımızın 
tercihine hayırlı olsun diyoruz. Tür-
kiye’de yeni dönem başladı. Dışarıda 
olumsuzluklara rağmen güçlü 
bir Türkiye ile daha güzel 
günlere gelecektir. 
Seçim sonucu hayırlı 
olsun.

Denizli Ti-
caret Borsası 
(TDB) İbrahim 
Tefenlili: Halkın 
dediği başımızın 
üstünde. Ülke-
miz bundan sonra 
daha güzel yerlerde 
olacak. Ülkemize 
inşallah hayırlı daha 
güzel yerlere gelecek. 

Uşak Ticaret ve Sanayi 
Odası (UTSO) Başkanı Mustafa 
Kuvvet: Cumhurbaşkanlığı görevi si-
yaset üstü bir görevdir. Cumhurbaşkanı 
tüm kesimiyle halkı kucaklamalı. 

İzmir Ticaret Borsası (İTB) 
Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu 
Kestelli: Türkiye seçimini yaptı. 
Başbakan Erdoğan, halkın seçtiği ilk 
Cumhurbaşkanı olarak Köşk’e çıkmaya 
hak kazandı. Bu seçimin elbette siyasi 
sonuçları olacaktır. 10 ay sonra bu kez 
genel seçimler için sandık kurulacak. 
Biz iş dünyası olarak, 2010’dan bu yana 
sürekli seçim atmosferindeki Türki-
ye’nin artık gerçek gündemine dönme-
sini bekliyoruz. 

İzmir Ticaret Odası (İTO) Yönetim 
Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş: 
Millet seçimini yaptı, sayın Başbakan 
ülkeye 12 yıl istikrar getirdi. İş dünyası 
olarak Sayın Erdoğan’ın Cumhurbaş-
kanlığı döneminde memlekete hayırlı 
hizmetler yapması ve istikrarın devam 
etmesini istiyoruz.

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar: İş dünyası olarak istik-
rarın ne anlama geldiğini yaşayarak 
tecrübe etmiş bir kesimiz. İstikrardan 
anladığımız sadece ekonomi değildir. 
Demokrasiyi geliştirme, toplumsal barış 
ve huzur ortamını artırma da öncelikle-
rimiz arasında. Olası Kabine değişimi 
ile birlikte, kırılganlıklarımızın gide-
rilmesi yönünde ve 2023 hedeflerimiz 
doğrultusunda reformlara hız verilmeli, 
üretimi ve üreticiyi yeniden ayağa kal-
dıracak politikalar üretilmelidir.

Socar Türkiye CEO’su Kenan Ya-
vuz: Sonuçtan borsa, faizlerin düşüşü, 
dış sermaye akışı olumlu etkilendi. Bu-
rada sadece alınacak oy oranları merak 
ediliyordu. Bu seçimle Türkiye 2024 
yılına kadarki yol haritasını da çizmiş 
oldu. İstikrarı seçti. Türkiye geçmiş 12 
yıldaki istikrarı, yine Tayyip Erdoğan 
liderliğinde 2023’e kadar sürdürürse 
500 milyar dolar ihracat ve dünyanın 
en büyük 10 ekonomisi arasına girme 
hedefine ulaşacaktır.  

Türkiye Genç İşadamları Derneği 
(TÜGİAD) Ege Şube Başkanı Musa 
Turan: Bu beklediğimiz bir sonuçtu. 
Bu nedenle bir sürpriz olmadı. Bu sonu-
cun ekonomik anlamda da hayırlara 
vesile olmasını diliyorum. 

İzmir Sanayici ve İşadamları (İZ-
SİAD) Derneği Başkanı Hasan Kü-
çükkurt: Halk idaresini ortaya koydu. 
Demokrasilerde sandıklar kaçınılmaz. 
Halk içine sindireni kabul edecek. 

Müstakil Sanayici ve İşadamla-
rı Derneği (MÜSİAD) İzmir Şube 
Başkanı Ümit Ülkü: Milletimiz, ortaya 
koyduğu kararlı iradeyle, hem kendi 
tarihinin seyrini değiştirdi hem de 
gelecek nesillere gururla yad edecekleri 
bir not düştü. Bundan sonra, ülkemizde 
hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. 

İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) 
Kalkınma Kurul Başkanı Kemal 
Çolakoğlu: İstikrarın devamı bakımın-
dan önemli bir sonuç. Bundan sonra 
özellikle ekonomik ağırlığa dönmek 
lazım. 2013 Haziran ayından bu yana 
Türkiye siyasi ağırlıklı bir gündem 
yaşadı. Artık ekonomik ağırlıklı bir 
gündem yaşamamız lazım. Bunun için 
de yeni kurulacak kabinede ekonominin 
önemsendiğinin belirtilerini görmek 
istiyoruz. Ekonomiyi kimlerin yönete-
ceği fevkalade önemli. Siyasi istikrarın 
sonucu mutlaka ekonomik istikrar 
olmalı.

Ege Sanayici ve İşadamları Derneği 
(ESİAD) Başkanı Mustafa Güçlü: 
Kuvvetler ayrılığı, kurumlar arası uyum, 
teamüller gibi unsurlardan oluşan siste-
min zorlanmaması, kaygı verici boyutlara 
gelen siyasi kutuplaşmanın ve gerginliğin 
bir an önce azaltılması gerekiyor. 

ESİAD Başkan Vekili Cemal Elma-
soğlu: Milletin seçtiği Cumhurbaşkanı 

hayırlı olsun. Vatandaş oyunu 
istikrarın bozulmaması ve 

sürmesi için kullandı. 
Bundan sonra Sayın 

Erdoğan’ın dediği 
gibi 77 milyonun 
Cumhurbaşkanı 
olarak ülkemiz 
için hayırlı işler 
yapmasını bekli-
yoruz. 

EBSO Mec-
lis ve Esen 

Plastik Başkanı 
Salih Esen: Türkiye 

hassas süreçten geçtiği 
bir dönemde çok önemli bir 

demokrasi sınavı vermiş ve sonucun-
da da Cumhurbaşkanı’nı seçmiştir. Bu 
seçim sonucu herkesin saygı duyması ve 
kabullenmesi gereken bir durumdur. Se-
çimlerin bitmesi ile birlikte artık ekono-
minin üst sıraya oturmasını bekliyoruz. 

Ege Genç İşadamları Derneği 
(EGİAD) Başkanı Seda Kaya: Türk 
milleti seçimini yapmıştır. Yeni Cum-
hurbaşkanı hepimize hayırlı ve uğurlu 
olsun. İnşallah önümüzdeki süreçte tüm 
ayrılıkların ortadan kalktığı ve milletçe 
birleştiğimiz bir dönem yaşarız.

Folkart Yönetim Kurulu Başkanı 
Mesut Sancak: Türk milleti için en ha-
yırlısının olduğuna inanıyorum. Ayrıca, 
Sayın Erdoğan’ın ikinci tura kalmadan 
ilk turda Cumhurbaşkanı seçilmesiy-
le, ülkemiz en az 20 günlük seçim 
atmosferinden kurtulmuş oldu. Artık 
tamamen gündemin ekonomi olmasını 
bekliyoruz. Bu seçim ayrıca istikrarın 
önemini de ortaya çıkardı.

Akça Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Rıza Akça: Seçimler ülkemiz 
ve milletimiz için hayırlı olsun. Vatan-
daşın tek isteği istikrarın sürmesi, huzur 
ve güvenin devam etmesidir. Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’ın bu ülke için 
önemli hizmetleri ve icraatları oldu. 

ZEYBEKCİ: RAHATLAMA DÖNEMİ

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 
milletin ilk defa oylarıyla seçtiği cum-
hurbaşkanının ülkeye, millete ve dün-
yaya hayırlı olmasını diledi. Zeybekci, 
“Ben bu seçimlerden sonra yakın 
geleceği ekonomimiz için bir rahatlama 
dönemi olarak görüyorum” dedi. Bakan 
Zeybekci, şunları söyledi: 

“Çok önemli kalkınmalar, büyüme-
ler, performanslar sağladığımız için 
de 2023 hedeflerine de elle tutabilecek 
kadar yakın olacağız. Bunu başardığı-
mız zaman da önümüzdeki on yılı rahat 
görebilir hale geleceğiz. Bu görebilen, 
planlayabilen bir siyasi iradeden sonra 
ise artık hedef 2053’ler 2071’ler diyo-
ruz. Ama bilhassa 2023’e kadar olan 
bölüm şu an için çok nettir.”

TÜSIAD’IN ÖNGÖRÜSÜ: 

Büyüme oranı 
yüzde 3,4 olacak
TÜRK Sanayicileri ve İşadamları Derne-
ği’nin (TÜSİAD) Konjonktür Raporu’nda 
Türkiye ekonomisinin 2014 yılında yüzde 
3.4 büyüyeceği öngörüsünde bulunuldu.

TÜSİAD’ın makroekonomik tahlil ve 
tahmin çalışmalarını kamuoyuna yansıtmak 
amacıyla hazırlanan TÜSİAD Konjonktür 
Raporu’nun ilk sayısı yayınlandı. Ulusal he-
saplar istatistiklerinin açıklanmasını takiben 
hazırlanan rapor, TÜSİAD’ın Komisyon 
ve Çalışma Grubu faaliyetleri yanı sıra, 
TÜSİAD üyelerinin katılımıyla gerçekleşen 
makroekonomik eğilimler anketi sonuçlarını 
ve Genel Sekreterlik ekonomik araştırma 
çalışmalarını yansıtıyor. 

H.Merkezi/ E.Çözüm

H.Merkezi/ E.Çözüm

Kadın başkandan 
pazarcılara baskın
URLA’nın kadın belediye başkanı Sibel Uyar, 
pazar yerindeki satıcıları denetledi. Yanın-
da belediye zabıta görevlileri olduğu halde 
Cuma Pazar’ını denetleyen Başkan Uyar, son 
günlerde artan şikâyetleri yerinde görmek is-
tediklerini söyledi. Yerel seçimlerden sonra ilk 
kez pazar denetimi yaptıklarını kaydeden Sibel 
Uyar, “Son günlerde terazi ayarlarının noksan 
oluşu, hijyen, çevre temizliği fahiş fiyat iddia-
larıyla ilgili olarak yoğun şikayetler alıyorduk. 
Urla Cuma Pazarının modern, hijyenik ve uy-
gun fiyatlı bir yer olması için elimizden gelen 
gayreti ortaya koyacağız” dedi. 

Öte yandan, denetimler sırasında pazarcı es-
nafı ile Başkan Uyar arasında ilginç diyaloglar 
yaşandı.  Pazarcı esnafı, “Biz sizi seçimden 
sonraki günlerde bekliyorduk. Bizim de sorun-
larımız var. Örneğin, kira bedelleri çok pahalı” 
dediler. Başkan Uyar ise kendisine yöneltilen 
benzer şikayetlerin de takipçisi olacaklarını 
söyledi.


