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POLİTİKA  

 

'Türkiye Boeing almaktan 

vazgeçerse ABD'li şirket büyük 

kayıp yaşar' 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 

ABD tarafından yaptırım uygulanması 

halinde Boeing alımını da gözden 

geçirebilecekleri açıklamasını Sputnik'e 

değerlendiren Gusarov, "Türkiye'nin sivil 

havacılığı geliştirme konusunda çok ciddi 

arzuları ve yeni yolcu uçakları alımıyla 

ilgili büyük planları var. Eğer Türkiye ve 

ABD karşılıklı ekonomik yaptırımlar 

uygularsa, Ankara'nın elinde Avrupa'da 

üretilen Airbus'lar gibi bir alternatifi her 

zaman var. Bu uçaklar, Amerikan 

uçaklarının hiçbir şekilde gerisinde değil. 

Aksine bazı uzmanlara göre Airbus, bazı 

açılardan Boeing'in önünde"  dedi. 

Bu bağlamda Türkiye'nin Boeing'den 

vazgeçmesi halinde ciddi bir kayıp 

yaşamayacağının kaydeden Gusarov, 

Ankara'nın bu hamleyle ABD'nin olası 

yaptırımlarına oldukça sert bir yanıt 

vereceğini vurguladı.        

Boeing'in de milyarlarca dolarlık bir kayıp 

yaşayacağına işaret eden Rus uzman, 

sözlerini şöyle sürdürdü: "Tek koridorlu 

modern bir Boeing 737'nin fiyatı 2 milyar 

doların üzerinde. Yani, Boeing'in sadece 

satıştan milyarlarca dolarlık kaybı olacak. 

Bunun dışında Boeing yedek parça, 

onarım ve diğer işlerde on yıllarca süren 

işbirliğinde de ciddi paralar kazanıyor. 

Eğer Türk şirketleri Avrupalı üreticileri 

tercih ederse, tüm bu milyar dolarları 

Avrupalılar alacak." 

 

 

 

 

Erdoğan, dün yaptığı açıklamada, "Sayın 

Trump'a Osaka'da onu söyledim, 'Sizden 

Patriot almadıysak da sizden biz, 100 yeni  

nesil Boeing alıyoruz. Bu alışveriş değil mi? 

Yine de verecekseniz verin. Bu yeni nesil 

Boeing'in birisi geldi. Ödemesini yapıyoruz, 

biz iyi müşteriyiz. Böyle giderse bu konuda 

da düşünmek zorunda kalacağız" diyerek 

yaptırım uygulanması halinde Boeing 

alımını da gözden geçirebileceklerini 

vurgulamıştı. 

 

https://tr.sputniknews.com/turkiye/201907
271039777323-turkiye-boeing-almaktan-
vazgecerse-abdli-sirket-buyuk-kayip-yasar/ 
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EKONOMİ 

 

Dünya nüfusunun yüzde 11'i aç. 

Birleşmiş Milletler (BM), New York'taki 

merkezinde Pazartesi günü Dünya Gıda 

Raporu'nu kamuoyuna açıkladı. Raporda, 

dünyada yeterli beslenemeyen insanların 

sayısının arttığına dikkat çekilerek açlık 

çekenlerin sayısının 820 milyonunun üzerine 

çıktığı açıklandı. 

2015 yılında açlık çeken insanların sayısının 

785 milyon olduğu belirtilen raporda, 2017-

2018 aralığında dünya nüfusunun yüzde 

11'inin yeterli beslenemediği vurgulandı. 

Raporda yer alan rakamların rahatsız edici 

bir trendi ortaya koyduğunu söyleyen BM 

Gıda ve Tarım Örgütü Genel Direktörü Jose 

Graziano da Silva, her insana yeterli gıda 

ulaştırılmasının dev bir sorun olduğunu 

belirtti. Da Silva, BM'nin 2030 yılına kadar 

açlığı sona erdirme hedefini ise 2015 yılında 

kaçırdığını dile getirdi. 

Raporda ayrıca yaklaşık 2 milyar çocuk, 

kadın ve erkeğin gıda güvensizliğinden 

farklı şekillerde etkilendiğine ve bu sayının 

da dünya nüfusunun yüzde 25'inden 

fazlasına tekabül ettiğine dikkat çekildi. 

Rapora göre bu kişilerin bozulmamış, 

besleyici ve yeterli gıdaya düzenli olarak 

erişimi bulunmuyor. 

Raporu hazırlayan uzmanlar, açlığın 

özellikle ekonomisi zayıf ülkelerde 

yaşandığına işaret etti. Raporda silahlı 

çatışmalar, ayrıca kuraklık ya da sele yol 

açan iklim değişikliğinin de gıda 

güvenliğinin sağlanamamasında etkili 

olduğu vurgulandı. En kötü durumun 

Afrika'da olduğuna ve her beş Afrikalı'dan 

birinin açlık çektiği belirtilen raporda, ancak 

açlığın her kıtada artış gösterdiği bilgisi de 

yer aldı. 

 

 

 

Rapora göre, Güney Asya'da insanların 

yüzde 15'i, Latin Amerika ve Karayipler'de 

insanların yüzde 7'si yeterli beslenemiyor. 

Avrupa ve Kuzey Amerika'da da çok sayıda 

insanın aç olduğu kaydedilen raporda, 

şişmanlığın da dünya genelinde artan bir 

sorun olduğu vurgulandı.  

 

https://www.dw.com/tr/d%C3%BCnya-

n%C3%BCfusunun-y%C3%BCzde-11i-

a%C3%A7/a-49598149 
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IMF büyüme tahminlerini aşağı 

çekti. 

 

Uluslararası Para Fonu, Washington'daki 

merkezinde açıkladığı Küresel Ekonomik 

Görünüm Raporu'nda ABD ve Çin 

arasındaki ticaret savaşı nedeniyle dünya 

ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerini 

aşağı çekti. 

Güncel konjonktür tahminlerinin yer 

aldığı raporda, 2019 yılı için dünya 

ekonomisinin büyüme tahmini yüzde 3,2, 

önümüzdeki yıl için de 3,5 olarak 

belirlendi. Geçen Nisan ayında bu yılın 

büyüme tahminini yüzde 3,3 olarak 

açıklayan IMF, böylece bu yıl içinde 

büyüme tahminini üçüncü kez düşürmüş 

oldu. 

Raporda, karşılıklı olarak birbirine 

gümrük cezaları uygulayan ABD ve Çin 

arasındaki ticaret savaşı nedeniyle 

büyüme tahminlerinin düşürüldüğü 

belirtildi. IMF, ayrıca ABD'nin uyguladığı 

yaptırımların küresel sevkiyat zincirinde 

aksaklıklara yol açabileceğini 

vurgulayarak ABD yönetimi ve Çin 

teknoloji şirketi Huawei arasındaki 

anlaşmazlığa da atıfta bulundu. Raporda 

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkışıyla 

ilgili güvensizlik ve Basra Körfezi'ndeki 

gerginliğin de büyüme tahminlerine 

olumsuz yansıdığına işaret edildi. 

Önümüzdeki yıla ilişkin büyüme 

tahminini yüzde 0,1 puan düşürerek 

yüzde 3,5'a çeken IMF, bu hedefin de 

ancak ticari anlaşmazlıklar ve teknoloji 

sektöründeki gerginliğin sonlandırılması 

durumunda tutturulabileceğini kaydetti. 

ABD'nin otomobil sektöründe uygulamayı 

planladığı yaptırımların da büyümeyi 

frenleyebileceğini vurgulayan IMF, devam 

eden gerginliklerin hızla azaltılması  

 

çağrısında bulundu. 

IMF, Euro Bölgesi'ne ilişkin yüzde 1,3 

oranındaki büyüme tahminini ise 

değiştirmedi. Geçen Nisan ayına oranla Çin 

için tahminini yüzde 0,1 puan düşüren IMF, 

Çin ekonomisinin bu yıl yüzde 6,2 oranında 

büyüyeceğini açıkladı. 2019 için ABD'nin 

büyüme tahminini geçen Nisan ayına göre 

yüzde 0,3 puan yukarı çeken IMF, ABD 

ekonomisi için yüzde 2,6 büyüme 

tahmininde bulundu. Raporda, Alman 

ürünlerine uluslararası talebin azalması 

nedeniyle Alman ekonomisindeki 

büyümenin bu yıl yüzde 0,1 puan 

yavaşlayacağı ve yüzde 0,7 olarak 

gerçekleşeceği belirtildi.; 

 

https://www.dw.com/tr/imf-

b%C3%BCy%C3%BCme-tahminlerini-

a%C5%9Fa%C4%9F%C4%B1-

%C3%A7ekti/a-49720798 
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Üniversite mezunu işsizler: 'İş 

ararken deneyim istiyorlar, 

deneyim vermiyorlar' 

 
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) geniş 

tanımlı işsizlik verilerine göre, 15 yaş ve üstü 

işsiz sayısı 4 milyon civarında. Üniversiteli 

genç işsizler, geleceğe dair umutsuz ve 

mutsuz olduklarını söylüyor. 

İŞKUR verileri göre, Türkiye’de kayıtlı 

işsizlerin 899’u doktora yapanlar, 20 bin 

592’si yüksek lisans ve 664 bin 507’si lisans 

mezunlarından oluşuyor. 

Üniversite mezunu gençler, işsizliği, sektörel 

durumu ve iş ararken yaşadıkları şöyle 

anlattılar: 

 

'YA SEVDİĞİM BİR İŞ YA DA BUHRAN' 

 

Hande Akyol (24): 2 yıl önce Trakya 

Üniversitesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu. 

Genç bir öğretmen olarak yaklaşık iki yıldır 

işsiz olan Akyol, kısa bir dönem ücretli 

öğretmenlik yaptı. İşsiz olan Akyol, 

yaşadıklarını şöyle anlatıyor: 

“Özel okullar, işe almak için genel olarak 5 

yıl tecrübe istiyorlar. Takdir edersiniz ki 

çalışmaya başlamadan tecrübe edinmek  

 

imkansız. Benim anladığım genç ve parlak 

nesle ihtiyaç duymadıkları oldu. Genç 

mimar, mühendis, öğretmen ve daha 

nicelerini bu şekilde bir köşeye itip buhrana 

sürüklüyorlar. Kapılar açılmıyor veya açılan 

kapılar tekrar yüzlerine kapanıyor. Ben bir 

öğretmenim ve işimi seviyorum. 

Bir öğretmene tanınan haklara sahip 

olabilmek için yıllarca çeşitli sınavlara girip 

atanmayı beklemek zorundayım. Tabi bu 

süre zarfında daha ağır koşullarda, çok daha 

düşük bir maaşla işimi yapacağım ya da 

sevmediğim bir işi yaparak günden güne 

buhrana sürükleneceğim.” 

 

 

 

'DENEYİM ŞARTI ÖNÜMÜZE SET ÇEKİYOR' 

 

Baycan Akar (29): Kocaeli Üniversitesi 

Karamürsel Meslek Yüksek Okulu Denizcilik 

Bölümü’nden 6 yıl önce mezun oldu. Akar da 

deneyim ve tecrübenin önlerine set çektiğini 

söylüyor ve ekliyor:  

“Ya birileri emekli olsun bıraksın onun yerine 

geçelim diye bekliyoruz ya da başka 

sektörlerde başka işler yapıyoruz.” 

 

'NEDENİ NEPOTİZM' 

 

Mert Çelikoğlu (26) 4 yıl önce Dumlupınar 

Üniversitesi Siyaset Bilim ve Uluslararası 

İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. Ardından 

yabancı dil eğitimi için Malta’ya gitti. 

Döndüğünde uzun süre iş bulamayan 

Çelikoğlu, akademik kariyer yapmak için 

yüksek lisansa başladı. Nepotizmin (akraba 

kayırma veya adam kayırma, öznel ve adil 

olmayan şekilde yapılan ayrımcılık) yoğun 

olarak yaşandığı akademiden ayrıldığını 

anlatan Çelikoğlu, “İşsizlik karşısında neler 

hissettiğimi kelimelere dökemem” diyor.  

Çelikoğlu şöyle konuşuyor: 

 “Hayal kırıklığı, işe yaramaz hissetme, 

emeklerinin ve yıllarının boşa gidişini izleme, 

psikolojik durumunun altüst oluşu, aile ile 

sorunlar yaşama... Gençler doğru bir şekilde 

yönlendirilmiyor ve hiçbir şekilde kalifiye insan 

yetiştirilemiyor. Ben iş ayrımı yapmıyorum. 

Benim için bir garson, profesörden üstün 

olabilir. Ama ben bölümüm üzerine yönelip 

kendimi geliştirdikten, bu kadar emek 

verdikten sonra neden başka meslek yapmak 

zorunda kalayım? İşsizliğin en büyük nedeni 

bunlar ve nepotizm.” 
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'TORPİL HER ALANDA VE FAZLA' 

 

Kaan Aykut (23): 2 yıl önce Beykent 

Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu tam 

burslu makine teknisyenliği bölümünden 

mezun oldu. O günden beri mesleğiyle 

alakalı iş bulamadığını anlatan Aykut, hala 

günlük ve genellikle öğrenci işleri ile 

uğraştığını söylüyor. Sektörde “ara eleman 

açığı var” denmesine karşın aslında gerçeğin 

öyle olmadığını, iş görüşmelerine gittiği 

zaman gördüğünü belirten Aykut, “İş 

ararken yaşadığım sıkıntılardan biri şu; 

deneyim isteyip kimsenin deneyim 

vermemesi. Torpil her alanda ve fazlaca. Bu 

durum karşısında meslekten soğuma ve 

ülkeme hizmet etmeme gibi duygular 

içerisine girdiğim çok oldu. Zaten 

günümüzdeki beyin göçleri bunu gayet iyi 

açıklıyor. Gençler bence iş değil para 

beğenmiyor. Asgari ücrete mühendislik 

yapmanı bekliyorlar. O kadar okuduktan 

sonra, İŞKUR vb. yetkililerin dalga geçer gibi 

market kasiyerliği teklif etmeleri ise 

trajikomik” diyor. 

 

'BİTMEK BİLMEYEN STAJ DÖNEMİ' 

 

Sara A. (25): Akdeniz Üniversitesi İletişim 

Fakültesi Radyo TV Sinema Bölümü mezunu. 

Sara A. birlikte mezun olduğu arkadaşlarının 

hiç birinin ana akım medyada staj yapma 

fırsatı bile bulamadığını anlatıyor. Sara A., 

erkek arkadaşlarının çoğunun polis ve 

askerlik mesleğini, kız arkadaşlarının 

çoğunun ise ücretli öğretmenlik, 

mağazalarda satış müdürlüğü, tezgahtarlık 

gibi işler yapmak zorunda kaldıklarını 

söylüyor. Mesleğini sevmesine ve yapmak 

istemesine karşın çok zor şartlara maruz 

kaldığını söyleyen Sara A., “Okul bitince iş 

ararken yaşadığım en büyük sıkıntı 

gazetelerde bitmek bilmeyen staj dönemi. Ne 

zaman biteceği belli değil, seni ne zaman işe 

alacakları belli değil. Para vermeden uzun 

süre çalıştırılıyorsun” diyor. 

 

'UCUZ İŞÇİ ÇALIŞTIRMA ÇABASI' 

 

Öykü Demirhisar (28): Mimar Sinan Güzel 

Sanatlar Üniversitesi Edebiyat Bölümü’nden 

mezun olan Demirhisar, 2 yıla yakın bir 

zamandır iş bulmak için çabalıyor. 

Demirhisar’a göre, fen - edebiyat fakültelerinin 

her yıl fazla mezun vermesi, eğitim sektöründe 

iş bulmayı zorlaştıran en önemli etkenlerden. İş 

bulamadığı için tecrübesinin az olmasından 

dolayı işe alınmadığını kaydeden Demirhisar 

yaşadığı sıkıntıları şöyle anlatıyor:  

 

 “Benden daha küçük yaştaki öğretmen veya 

hala üniversitede öğrenci olan insanlar, tecrübe 

edinmek ve daha sonra daha iyi yerde iş 

bulabilmek için bu şartları kabul ediyorlar ve 

genelde bir ay dolmadan maaşlarını alamadan 

işten çıkartılıyorlar. Bu kadar çok mezun 

varken bedava işçi çalıştırmak kolay. Ben 

kimsenin iş beğenmeme gibi bir durumu 

olduğunu düşünmüyorum. Lisans mezunu 

olarak satış danışmanlığına başvurduğumda 

bana ‘Sen dört senelik mezunsun, kendi 

alanında iş bulur bulmaz işten çıkarsın’ 

gerekçesiyle işe de almıyorlar. Ne kendi 

alanımda ne başka alanda iş bulabiliyorum 

sonuç olarak. Bir sürü kursa gitmiş, ekstra bir 

sürü eğitim almış, üç dil bilen arkadaşlarım da 

şu anda işsiz. Bunların iş bulmada etkili 

olduğunu düşünmüyorum çünkü şirketlerin 

çoğu ucuz işçi çalıştırma derdinde.” 

 

https://tr.sputniknews.com/turkiye/20190729

1039786596-universite-mezunu-issizler-is-

ararken-deneyim-istiyorlar-deneyim-

vermiyorlar/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tr.sputniknews.com/turkiye/201907291039786596-universite-mezunu-issizler-is-ararken-deneyim-istiyorlar-deneyim-vermiyorlar/
https://tr.sputniknews.com/turkiye/201907291039786596-universite-mezunu-issizler-is-ararken-deneyim-istiyorlar-deneyim-vermiyorlar/
https://tr.sputniknews.com/turkiye/201907291039786596-universite-mezunu-issizler-is-ararken-deneyim-istiyorlar-deneyim-vermiyorlar/
https://tr.sputniknews.com/turkiye/201907291039786596-universite-mezunu-issizler-is-ararken-deneyim-istiyorlar-deneyim-vermiyorlar/
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İşçi istifa etse de yıllık izin 

ücretini alabilecek 

 
2. İş Mahkemesine başvuran bir işçi, iş 

akdinin haksız sebeple feshedildiğini ileri 

sürerek, kıdem ve ihbar tazminatı ile yıllık 

izin ve ulusal bayram genel tatil alacaklarının 

davalıdan tahsilini talep etti. Mahkeme, 

toplanan deliller ve bilirkişi raporu 

doğrultusunda davanın kısmen kabulüne 

karar verdi. Karar, davalı avukatı tarafından 

temyiz edildi.  

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, emsal nitelikte 

bir karara imza attı. Yargıtay, kararında 4857 

sayılı İş Kanunu'nun 59. maddesinde iş 

sözleşmesinin herhangi bir sebeple sona 

ermesi halinde işçiye kullandırılmayan yıllık 

izin sürelerine ait ücretlerin son ücret 

üzerinden ödeneceğinin hükme bağlandığı 

hatırlatıldı. 

Kararda, ''Yıllık izin hakkının ücrete 

dönüşmesi için iş sözleşmesinin feshi şarttır. 

Bu noktada sözleşmenin sona erme şeklinin 

ve haklı sebebe dayanıp dayanmadığının 

önemi bulunmamaktadır. Yıllık izinlerin 

kullandırıldığı noktasında ispat yükü 

işverene aittir. İşveren yıllık izinlerin 

kullandırıldığını imzalı izin defteri veya 

eşdeğer bir belge  

ile kanıtlamalıdır. Bu konuda ispat yükü 

üzerinde olan işveren, işçiye yemin teklif 

edebilir. Akdin feshi halinde kullanılmayan 

yıllık izin sürelerine ait ücret, işçinin 

kendisine veya hak sahiplerine ödenir. 

Böylece iş sözleşmesinin feshinde 

kullanılmayan yıllık ücretli izin hakkı izin 

alacağına dönüşür'' denildi. 

 

https://tr.sputniknews.com/ekonomi/20190

7281039783948-isci-istifa-etse-de-yillik-izin-

ucretini-alabilecek/ 

 

 
 

 

 

Tütünle mücadelede Türkiye dünya 

birincisi 

 
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Dünya Tütün 

Raporu'nu Brezilya'nın başkenti Rio de 

Janeiro'da kamuoyuna sundu. Raporda 

Türkiye'nin tütün tüketiminin azaltılması için 

DSÖ'nün tavsiye ettiği tüm önlemleri tam 

olarak uygulayan birinci ülke olduğu belirtildi. 

Türkiye'nin ardından da Brezilya geliyor. 

Tütünün sadece sigara şeklinde içilmediği, aynı 

zamanda çiğnenerek ya da buruna çekilerek 

tüketildiğine dikkat çekilen raporda, alınan 

önlemlere rağmen birçok kişi için tütünden 

vazgeçmenin güç olduğu vurgulandı. Sigara 

içmeyenlerin korunması için dünya genelinde 

önlemlerin artırılmasına ve tütün ürünlerinin 

pahalandırılarak erişiminin zorlaştırılmasına 

rağmen her yıl 8 milyon insanın tütüne bağlı 

sağlık sorunları yüzünden hayatını kaybettiği 

belirtildi. 

Sağlık giderleri ve iş göremezlik raporları 

nedeniyle tütünün ekonomide yol açtığı kayıp 

ise 1 trilyon 400 milyar doları buluyor. Avrupa 

bölgesine ilişkin istatistiklere göre Gürcistan'da 

erkeklerin yüzde 57'si, Almanya'da yüzde 29'u, 

İzlanda'da da yüzde 15,3'ü sigara içiyor. DSÖ, 

tütünün yakmak yerine ısıtılarak tüketildiği 

elektronik sigara gibi ürünlerin de sağlığa 

zararlı olduğu konusunda uyardı. 

Dünya Tütün Raporu'nda dünya genelinde her 

10 kişiden 6'sının tütün tüketimine karşı en az 

önlemlerin alındığı ülkelerde yaşadığına dikkat 

çekildi. Dünyanın yaklaşık yarısının da tütün 

ürünlerinin paketlerinde caydırıcı fotoğrafların 

bulunduğu ülkelerde yaşadıkları belirtildi. 

DSÖ'ye göre dünyada sadece 2 milyar 400 

milyon kişi tütün tüketimine son verilmesinin 

desteklendiği ülkelerde yaşıyor. 

 

 

 

 

 

 

https://tr.sputniknews.com/ekonomi/201907281039783948-isci-istifa-etse-de-yillik-izin-ucretini-alabilecek/
https://tr.sputniknews.com/ekonomi/201907281039783948-isci-istifa-etse-de-yillik-izin-ucretini-alabilecek/
https://tr.sputniknews.com/ekonomi/201907281039783948-isci-istifa-etse-de-yillik-izin-ucretini-alabilecek/
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DSÖ, ülkelere sigarayı bırakmak isteyenlere 

destek amaçlı telefon ve online üzerinden 

danışmanlık hizmeti sağlanması, ayrıca 

nikotin tedavilerinin de mali olarak 

desteklenmesi önerisinde bulundu. DSÖ'nün 

verilerine göre tütün tüketenlerin sayısının 

toplam nüfustaki payı azaldı, ancak dünya 

nüfusundaki artış nedeniyle 1 milyar 100 

milyonun sabit kaldığı belirtildi. 

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre 

elektronik sigara kullananların 

kullanmayanlara oranla yüzde 34 daha fazla 

kalp krizine yakalanma riski 

bulunuyor.Kansas Üniversitesi Tıp Fakültesi 

tarafından yapılan araştırma, elektronik 

sigara içenlerde koroner kalp rahatsızlığı 

riskinin yüzde 25, depresyon ve kaygı 

bozukluğu riskinin ise yüzde 55 daha fazla 

olduğunu ortaya koydu. Araştırmayı 

yürüten Doç. Mohinder Vindhyal, "Bugüne 

kadar elektronik sigara kullanımının kalp ve 

damarlara ilişkin etkileri fazla bilinmiyordu. 

Elde edilen veriler gerçek bir uyarı işareti 

niteliğinde ve elektronik sigaranın tehlikeleri 

konusunda daha fazla eylem ve farkındalığa 

yol açacaktır" diye konuştu. 

 

 

https://www.dw.com/tr/t%C3%BCt%C3%
BCnle-m%C3%BCcadelede-t%C3%BCrkiye-
d%C3%BCnya-birincisi/a-49763887 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dw.com/tr/t%C3%BCt%C3%BCnle-m%C3%BCcadelede-t%C3%BCrkiye-d%C3%BCnya-birincisi/a-49763887
https://www.dw.com/tr/t%C3%BCt%C3%BCnle-m%C3%BCcadelede-t%C3%BCrkiye-d%C3%BCnya-birincisi/a-49763887
https://www.dw.com/tr/t%C3%BCt%C3%BCnle-m%C3%BCcadelede-t%C3%BCrkiye-d%C3%BCnya-birincisi/a-49763887
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https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/15024
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https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/15023
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https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/15006 
 

https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/15006
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https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/15029 
 

 

https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/15029
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  HAFTANIN  KİTAP TAVSİYESİ  

 

 
 
 

Bu çalışmanın konusu, İstanbul’da 1845-1880 yılları arasında bugünkü anlamda borsa 
olarak işlev gören Unkapanı (Kapan-ı Dakik) ve Galata’da bulunan durum buğdayı, ekmeklik 
buğday, mısır, arpa, çavdar ve yulaf çeşitlerinin fiyat ve menşelerinin tespit edilmesi; tahıl ve 
ekmek fiyatlarında meydana artışların savaş ve enşasyon olgularıyla ilişkisinin 
değerlendirilmesidir. Bu değerlendirmelerde fiyat artışlarının sebepleri, olumsuz durumlara karşı 
İstanbul halkının tepkisi ve Osmanlı Hükümeti’nin reaksiyonları ortaya konulmaya çalışılacaktır. 

Araştırmada, Osmanlı Devleti’nin büyük önem verdiği İstanbul’un iaşesinin temini 
bağlamında Zahire Nezareti’nin ilgasından sonra 1845-1880 yılları arasında zahire fiyatlarında ve 
tedarik bölgelerinde meydana gelen değişimlerin Osmanlı Devleti ve toplumuna önemli etkileri 
olan Kırım Savaşı, kaime uygulamaları ve kıtlıklar gibi vakıalarla ilişkisi ortaya çıkarılmaya 
çalışılmıştır. 
 

https://www.kitapyurdu.com/kitap/ekmek-bugday-ve-sehir/436967.html 
 

https://www.kitapyurdu.com/kitap/ekmek-bugday-ve-sehir/436967.html

