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Dünyada petrol fiyatları yükselişte.
Türkiye petrolü dolar ile alıyor.
Dolar fiyatı TL karşısında ciddi bir 

yükselişte.
Biz enerjide dışa bağımlıyız, yani ithalat 

yapmak zorundayız.
Öyleyse, çok basit bir tespiti hiç unutma-

malıyız, petrolün ve doların değeri arttıkça 
Türkiye’nin enerji faturası da artacaktır.

Bu gidiş bir süredir mevcut. Ancak siyasi 
karar alıcılar, bu artışı tüketim ve kullanıma 
yansıtmamak için bir müddet dayandı. Ar-
tışları vergiden karşılayarak petrol fiyatlarını 
sabit tutmaya çalıştı.

Bu yaklaşımı, iyi niyetli bir sübvansiyon 
gibi görmenin yanında, seçim atmosferinin 

de etkili olduğu düşünülüyor.
Ancak, önce seçim geçti, sonra artışlarda 

bir duraklama gerçekleşmedi ve güçlü bir 
zam çıkışının önüne geçilemedi. Bu büyük 
sıçrama, özellikle elektriği temel bir girdi 
olarak kullanan sanayide tüm hesapları karış-
tırdı.

Enerjinin hayatımızda olmadığı bir alan 
yok. Özellikle sanayide… 

Bu zamlar sadece yurt içi üretici fiyatların-
da değil yurt dışı üretici fiyatlarında da ciddi 
bir artışa neden oldu.

Zamana yayılabilecek, bu zaman için haz-
medilebilecek ve belki de hazırlanma imkanı 
bulunabilecek küçük zamlar yerine tercih 
edilen bu birikmiş zam paketi, üretim dünya-
sında şok etkisi yarattı.

Enerjide çıkan bu maliyet artışına çözüm 
olarak bazı yabancı danışmanlar çeşitli yollar 
önermeye başladı. 

Kimileri, kamu ve özel sektörde harcama-
ların azaltılması, tasarrufun artırılmasını sa-
vunuyor. Oysa bu yaklaşımın ülkenin yaşam 
şartları çizgilerini aşağıya çekmek olduğunu 
görmüyorlar.

Kimileri, maaş ve ücret artışlarında gere-
kirse enflasyonun altında kalma fedakarlığın-
dan bahsediyor. Oysa Türkiye’de “ne kadar 
enflasyon varsa o kadar maaş ve ücret artışı 
ile sosyal güvenlik artışı” kültürünü göz ardı 
ediyorlar.

Bazıları daha da cüretkar bir strateji ile 
“kolay işe al, kolay işten çıkar” felsefesini 
savunuyor. Oysa, bu yaklaşımla hareket eden 
bazı Avrupa ülkelerinde yükselen öğrenci ve 
işçi tepkilerini hesaba katmıyorlar.

Türkiye’nin bu döngü içinde kendine has 
bir yöntem üretme zorunluluğu vardır. Özel 
sektör, bu zamların maliyetlerini nasıl artıra-
cağını ve bu artışı fiyatlara nasıl yansıtacağı-
nın formülünü aramaktadır. 

Ancak, nasıl bir formül bulunursa bulun-
sun, sanayicinin yaşaması için bu artışların 
mal ve hizmetlere yansıması kaçınılmaz bir 
gerçektir.

Türkiye 2001 yılında başlatılan enerjide 
liberalizasyon sürecini ne yazık ki, olması 
gerektiği gibi yürütemedi. O dönemde elekt-
rik dağıtımı özelleştirildi. Devlet yeni santral 
kurmaktan uzaklaştı, var olanları özelleştir-
me yoluna gitti. 

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 
gibi bazı OSB’ler ve ölçek olarak küçük veya 
orta düzeyde yatırımcılar, doğalgaz çevrim 
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santralleri kurdular. Ancak, ne yazık ki ser-
best piyasa koşulları bir türlü sağlanamadı. 
Karar alıcılar, liberalizasyonda iş elektrik 
fiyatlarını belirlemeye geldiğinde, bu fiyat-
lamanın yaratabileceği pozitif ya da negatif 
reaksiyonları siyasi anlamda kontrol ede-
bilmek için, fiyatlama politikalarını elinde 
tutmayı tercih etti. 

Ayrıca tedarikçiler arası enerjiyi satın 
alma tercihleri ve garantileri bu tercihlerin 
dışında kalan küçük santralleri para kaza-
namaz hale getirdi. Satın alma garantilerine 
sahip olmadan, dış kaynak ile kurulan bu 
tesislerin çoğu son nefesini verdi.

Yaşamaya çalışan son birkaç tanesi de, ki 
biri İAOSB’nin ATAER Enerji Santrali’dir, 
son zamlarda olduğu gibi, fiyatlama ve satış 
ortamı öngörülebilir noktayı geçince havlu-
yu atma aşamasına gelmiştir.

Aslında, bu zam paketi ile kontrol edil-
meye çalışılan enerji zamları bir anlamda 
kabusumuz olmuştur.

Piyasa kontrolü tamamıyla doğal bir 
salınıma bırakılmıştır.

Bu salınımın en belirgin göstergesi de, 
önce değişken YEKDEM fiyatlaması uy-
gulaması, sonra da BOTAŞ’ın fiyatlamada 
ABD Doları’nı baz kabul etmesi oldu.

Sanayiciye bugünlerde, artık enerjinin 
sabit olmayan, değişken bir maliyet kalemi 
olduğu ve o şekilde yönetilmesi gerektiği 
söyleniyor.

 Elbette tüm serbest piyasa mekanizma-
larının sağlıklı işlediği bir ortamda, enerji 
maliyetlerini belli risk oranları dahilin-
de, öngörebilmek sanayicinin bir işi veya 
yetkinliği olabilir. Ancak riskin değil bilin-
mezliğin hakim olduğu bir ortamda enerji 
maliyetlerini yönetebilmek çok zordur.

Unutulmamalıdır ki, temel makro ekono-
mik veriler olan enflasyon, faiz, kur hare-
ketleri gibi serbest piyasa dinamikleri dahi 
tüm öngörüleri yanıltacak derecede farklı-
lıklar gösterebilmektedir.

Son alınan ABD Doları bazlı fiyatlama ile 
de, ulusal paramızın bir değerleme unsuru 
olmaktan çıkarılması, piyasa güvenini ve 
moralini de etkilemiştir. 

Türk sanayicisi artık sadece Merkez 
Bankası’nı ya da Tahtakale’yi takip etmeye-
cek, sürekli ABD Başkanı Trump’un, ABD 
Merkez Bankası FED’in, ABD Hazinesinin 
adımlarını da takip etmekle yükümlü hale 
gelecek.

Belki yüzde 100 ihracata çalışan işletme-
lerin bu duruma uyum sağlaması mümkün 
olabilir. Ama asıl sorun, bu durumda olma-
yan işletmelerimizin, KOBİ’lerimizin değiş-
ken döviz fiyatlarına karşı nasıl bir formül 
üreteceğidir. Hatta daha da ileriye gidersek, 
böyle bir formül üretme yeteneklerinin olup 
olmadığıdır.

Sanayinin rekabet gücü elde edebilmesi 
için enerji maliyetlerinin makul seviyede 
tutulabilmesi için devlet destek mekaniz-
malarının kullanılması konusu da bir başka 
tartışmalı alandır.

Enerji maliyetine verilecek desteğin, o 
enerjinin kullanımı ile yapılan üretimin 
çıktısından ve ihracından elde edilecek gelir 
ile dengelenmesi önemlidir. Eğer verilen 
desteğin karşılığını bulamıyorsanız, ülke 
ekonomisinde yeni bir delik açarsınız. 

Bu karşılığı bulmanın anlamı da o ürü-
nün ve ihracının yaratacağı katma değer-
dir. Ülke sanayimiz bu farkı katma değerli 
ürünler ile kapatabilmelidir.

Enerji kaynaklarında dışa bağımlı bir 
ülke olarak bu kaynakların temininde 
yapay, finansal yollar ile fiyatları tutarak re-
kabet gücü elde etmek ya da kısa dönemde 
elde edilen bu gücü sürekli kılmak müm-
kün değildir.

Türkiye’nin önünde adım atması gere-
ken iki önemli alan vardır. Biri yerli enerji 
kaynaklarımızı artırarak dışa bağımlılığı-
mızı azaltmak, diğeri ise üretim profilimizi 
katma değeri yüksek, teknolojik ürünler ile 
yükseltmektir. 

Ancak bu adımların, bugünden yarına 
atılamayacağı açık bir şekilde ortadadır. 
Yeni dönem ekonomi politikaları bu yön-
de şekillendirirken, kısa dönemde enerji 
tedarikinde yüksek fiyat ve öngörülemeyen 
değişkenlik kıskacında kalan sanayicilerimi-
ze nefes aldırmanın yolları bulunmalıdır.
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Dövize 
endeksli 
enerji
ertelenen 
zamların 
yükü mü?  

BOTAŞ tarafından elektrik üretim santrallerinin 
kullandığı doğalgazın fiyatına 1 Ağustos’tan 
geçerli olmak üzere yüzde 49,5 oranında zam 
yapıldı. Doğalgaza ayrıca konutlarda yüzde 9, 
büyük işletmelerde ise yüzde 14 zam yapıldı. 
BOTAŞ sattığı doğalgazın ödemesini de artık 
dolar üzerinden alacak. Zam oranlarının ağır 
olduğu konusunda hemfikir olan sanayiciler 
fiyatların yeniden değerlendirilmesini istedi.
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Türkiye 1 Ağustos’tan başlayarak büyük 
bir enerji zammına maruz kaldı. Ener-
jide fiyatların dövize endekslendiğinin 

açıklanması da gelecek için büyük kaygılar 
yarattı.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BO-
TAŞ) tarafından elektrik üretim santrallerinin 
kullandığı gazın fiyatına 1 Ağustos'tan itiba-
ren geçerli olmak üzere yüzde 49,5 zam yapıl-
dı. Resmi Gazete’de yayımlanan elektrik fiyat 
artışına göre zam oranları meskende yüzde 
9, sanayi ve ticarethanelerde yüzde 14 olarak 
belirlendi. Doğalgaza da konutlarda yüzde 9, 
büyük işletmelerde ise yüzde 14 oranında zam 
yapıldı.

Öte yandan BOTAŞ doğalgazdan elekt-
rik üreten santrallere fiyat artışına ilişkin 
yazı göndermeye başladı. Söz konusu yazı-
da, doğalgazdan elektrik üreten santrallerin 
satın aldığı bin metreküp gazın satış fiyatının              
1 Ağustos’tan itibaren 1312 lira 20 kuruş 
olacağı ifade edildi. Böylece, daha önce bin 
metreküpü 877,6 liradan satılan gazın fiyatında 
yüzde 49,5 artış oldu.

Ayrıca BOTAŞ'ın, sattığı doğalgazın öde-
mesini artık dolar üzerinden alacağı belirtildi. 
Ağustos ayı boyunca büyük ölçekli hareketle-
re sahne olan doların artması da gelecek için 
kaygı yarattı. Elektrik üretim amaçlı doğalgaz 
fiyatlarına yapılan yüzde 50’lik zam spot elekt-
rik piyasasında da fiyatları zıplattı. 

Ağır zam oranları
Açıklanan zam oranlarının çok ağır olduğu 

hususunda hemfikir olan sanayiciler, zamların 
yeniden değerlendirilmesini talep ettiler.

Uzmanlar,  elektrik ve doğalgaz fiyatlarına 
yapılan zammın enflasyona etkisinin 40 baz 
puana kadar ulaşabileceğine dikkat çektiler. 
Tüketici fiyat endeksi sepetinde yüzde 2,4 

ağırlığı bulunan elektriğin, Yİ-ÜFE sepetinde 
yüzde 83’lere yaklaşan sanayi payı nedeniyle 
TÜFE’ye göre göreceli olarak daha büyük bir 
yükselişe neden olacağı öngörülüyor.

Bu olumsuz tablonun maliyetlere yapacağı 
olumsuz etkilerin iç ve dış piyasada anlatıl-
masının çok zor olduğunu vurgulayan sanayi-
ciler, bunun ihracat hedefli büyüme öngören 
Türkiye ekonomisinin rekabet gücünü de 
düşüreceğini belirttiler.  Yapılan bu zamlara 
karşılık sanayi kesiminin temsilcilerinin gö-
rüşleri şu çerçevelerde toplandı.

Zamana yayılarak yapılması gerekirdi
“Ülke sanayisinin daha fazla destek bek-

lediği bu dönemde yapılan bu zamlar tekrar 
değerlendirilmelidir. Kaçınılmaz olan bu 
fiyat düzenlemesinin belli bir takvim içinde 
zamana yayılarak, makul oranlarda yapılması 
uygun olacaktır. Ulusal tarifeden elektrik alan 
OSB’lerde ise bu zam oranı yüzde 15’lere vara-
caktır.  Üretime ve ihracata odaklanan sanayi-
cimiz için bu zamlar ciddi bir darbe olacaktır.”

Bu zamlarla nasıl rekabetçi oluruz?
“OSB’lerdeki tüm sanayicinin 50 milyon 

kWh üzerinden sınıflandırılarak fiyatlandırıl-
ması hatası ve değişken YEKDEM uygulama-
sının şokunu atlatamadan, bu zamlar geldi. 
Sanayiciye bu ortamdan çıkarmak için önlem-
ler düşünülmelidir.”

Üreterek kalkınmak zorundayız
“Üretmek çok zor bir iş. Ama artık daha 

da zor hale geldi. Sanayicinin sadece elektrik 
enerjisi bitmedi, üretme, çalışma enerjisi de 
bitme noktasına geldi. 

Ülkemizde ne olursa olsun, aksamaması 
gereken tek şey üretim. Bunun için gerekli 
değerlendirmeler yapılmalı.”
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01.01.2017 gününden önceki 30 gün içerisinde en az doğalgaz tüketimi 156.704.000 std m3, en çok 
doğalgaz tüketimi ise 207.458.830 std m3 olarak gerçekleşmiştir. Son 30 günlük doğalgaz tüketimi 
grafiğindeki değerler milyon std m3 olarak yansıtılmış olup sanayi tüketimi, elektrik üretimi amaçlı 
santral tüketimi, konut tüketimi ve diğer tüm doğalgaz tüketimlerini içermektedir. 

 

04.08.2018'da 928.808 MWh enerji tüketilmiştir. Gündüz, puant, gece dilimlerinde sırasıyla 432.566 MWh, 
204.056 MWh ve 292.186 MWh enerji tüketilmiş olup, toplam tüketilen enerjinin bu dilimlere yüzdesel dağılımı  
sırasıyla % 47, % 22, % 31 olarak gerçekleşmiştir. Her bir dilimde saatlik ortalama elektrik tüketimi ise 39.324 MWh,  
40.811 MWh, 36.523 MWh olmuştur. Bir saat içerisinde en düşük elektrik tüketimi 32.375 megavatsaat, en yüksek  
elektrik tüketimi ise 41.887 megavatsaat olarak gerçekleşmiştir. 

 
Türkiye'de son 30 günde gerçekleşen en düşük elektrik üretimi 793.875.140 kWh,  
en yüksek elektrik üretimi ise 973.513.860 kWh oldu. 

Atatürkorganize
10



Maliyet bazlı fiyatlandırmaya geçiş 
doğrudur ama zamanlama ve oran  
tespitinde ciddi sıkıntı var

“Ülkemizin en önemli dış alım kalemi olan 
enerji fiyatlarını gerçek düzeylere getirmek belki 
ülkenin makro ekonomik dengeleri için doğru 
olabilir. Bugüne değin özellikle enerji alanında 
verilen desteklerin verimli, üretken ve katma 
değerli çalışan sanayi faaliyetlerinin gelişmesine 
engel olduğu görüldü. Maliyet bazlı fiyatlamaya 
geçiş global ekonomiye hakim olan serbest piya-
sa şartlarının yansıması için doğru olabilir ancak 
bu geçişin, bu denli keskin ve Türk sanayisine 
darbe vuracak şekilde olmaması gerekirdi. Bu 
geçişin yol haritası Türk sanayisinin gerçekleri 
de göz önüne alınarak tekrar çizilmelidir.”
Temmuz ayı ihracatı ile artan  
moraller zamlarla bozuldu

“Yapılan zamların maliyete ve rekabet gücü-
müze etkilerini en kısa sürede göreceğiz. Türki-
ye kendi tüketimi için gereken enerji güvenliğini 
sağlayacak tedbirleri bir an önce almalı ancak 
bu geçiş döneminde de sanayicinin durumunu 
objektif bir biçimde değerlendirmelidir.”
Bizi en çok TL’nin yerine doların  
baz alınması yaraladı

“TL’nin güçlenmesine, itibarının artmasına 
ihtiyaç duyduğumuz bu zamanda, doğalgazın 
fiyatlandırılmasının dolara endekslenmesini 
gönül yaralayıcı buluyoruz. Bu zamlar ve uygu-
lama zamanlama, oranlar ve dolara endekslen-
mesi bakımından sorgulanmalıdır.”
Nefes alamaz hale geldik

“Bizler daha fazla üretmek, daha fazla istih-
dam ve katma değer yaratabilmek için destek ve 
teşviklerin artmasını, sanayicilerin omuzlarında-

ki yüklerin hafifletilmesini beklerken tam tersi 
bir durum ile karşı karşıya kaldık. Sanayi tesis-
lerinin en büyük girdi maliyetleri arasında yer 
alan elektriğe ardı ardına yapılan zamlar, nefes 
alamaz hale gelmemize neden olmuştur. Yapılan 
bu zamlar sanayi üretimini, istihdamını ve ihra-
catını olumsuz yönde etkileyecektir. Günümüz 
sert rekabet koşullarında sanayicilerimizin böyle 
ağır bir yükü kaldırabilmesi hiç kolay değildir. 
Hal böyleyken üretimin durması ya da personel 
sayılarının düşürülmesi yüksek ihtimaldir. Zam-
ların halka yansıması ise enflasyon olacaktır.”

“Bu zamlar sanayiciyi çok üzmüş ve ürküt-
müştür. Sanayicinin 3 temel kriteri vardır. İşçilik 
maliyetleri, kredi maliyeti ve enerji maliyetleri. 
Bugüne değin yapılan zamları fiyatlarına yansıt-
mayarak bir anlamda karşılayan sanayicinin bu 
gücü kalmamıştır. Bu zamların zamana yayılarak, 
makul seviyelerde olması gerekirdi. Bir anlamda 
üretim ve ihracatımıza darbe yedik.”

Dolar arttıkça elektrik  
fiyatları da artacak

“Türkiye’nin yaşadığı kontrol altına alına-
mayan döviz kurları yükselişi içinde dolara 
endeksli enerji temini ciddi bir handikaptır. Bu 
artışları özellikle dış pazarlarda açıklamak çok 
zordur. Bu maliyetleri yansıtan sanayici rekabet 
gücünü kaybedecek, yansıtmayan ise zarar 
edecektir.”

Global pazardaki gücümüz  
olumsuz etkilenir

“Üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejimize 
ciddi darbe vuracak bir durum oluştu. Bu durum 
büyük zorluklarla sağlanan global pazardaki 
yerimizi olumsuz etkileyecektir.”

Zamlar üretimi ve 
ihracatı düşürecektir
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04.08.2018 Cumartesi 
Türkiye Elektrik Üretimi (kWh) 

İthal Fosil Doğalgaz 279.908.370 %29,53 

İthal Fosil İthal Kömür 199.770.160 %21,07 

Yerli Yenilenebilir Hidrolik 190.326.390 %20,08 

Yerli Fosil Taş Kömürü ve Linyit 123.879.090 %13,07 

Yerli Yenilenebilir Rüzgar 102.519.850 %10,81 

Yerli Yenilenebilir Güneş * 24.562.410 %2,59 

Yerli Yenilenebilir Jeotermal 17.317.980 %1,83 

Yerli Yenilenebilir Biyogaz 5.641.360 %0,60 

İthal Fosil Fuel-Oil ve Nafta 4.027.000 %0,42 

        04.08.2018 Cumartesi günü gerçekleştirilen 947.952.610 kilovatsaat 
                          elektrik üretiminin kaynaklara göre dağılımı 

      Son 1 yıl elektrik üretiminin kaynak dağılımı 
Doğalgaz 102.884.627 %35,05 

Hidrolik 56.871.532 %19,38 

İthal Kömür 57.427.168 %19,56 

Taş Kömürü ve Linyit 48.193.060 %16,42 

Rüzgar 18.508.392 %6,31 

Jeotermal 6.348.329 %2,16 

Diğer Termik 1.454.534 %0,50 

Biogaz 2.203.814 %0,75 

İthalat -362.131 %-0,12 

         04.08.2018 ve öncesi son 365 günde ülke toplam ihtiyacının 
         karşılanması için gerçekleşen elektrik üretiminin ve ithalatının 
         (ithalat, ihracat farkı) kaynaklara göre dağılımı günlük geçici 
         bilgilerden derlenmekte olup birim değeri megavatsaat'tır. 

Önce BOTAŞ, OSB’leri tek tüketici sayarak 
OSB içinde doğalgaz kullanan sanayicileri yüksek 
tarife ile karşı karşıya bıraktı.

Sonra, OSB’ler elektrik kullanımında da 
50 milyon kWh kullanımı aşan tek abone gibi 
görülerek, OSB içindeki sanayici ulusal tarifeden 
fiyatlandırıldı.

Böylece OSB içindeki sanayicinin enerji mali-

yetleri, dışardaki sanayiciye göre yüksek kaldı. 
Yapılan bu zamların etkisi OSB içindeki sana-

yici tarafından daha fazla yaşanacak. 
Bu arada, son bir-iki tane kalan OSB’lere ait 

doğalgazdan elektrik üreten santrallerin de galiba 
ömürlerinin sonuna gelindi.

Sanayici bu zamlarla şok olurken, OSB içinde-
ki sanayicilerin problemleri katlandı. 

OSB’lere yapılan yanlış uygulamaların 
maliyetleri bu zamlarla katlandı

Atatürkorganize
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           Kurumlara göre elektrik üretimi (kWh) 
Özel Sektör Santralleri 616.573.360 %65,04 

EÜAŞ Santralleri 155.531.440 %16,41 

Yap İşlet Santralleri 125.818.000 %13,27 

İşletme Hakkı Dev. Sant. 24.919.410 %2,63 

Yap İşlet Devret Santralleri 2.574.460 %0,27 

 



İktisadi ve sosyal kalkınma açısından enerji, 
günümüzün öncelikli konuları arasındadır. 
Bu durum enerji kaynaklarının bölgeler 

arasında dengesiz dağılımı ve rezervlerin sınırlı 
olması bakımından ciddi bir sorun alanı olması-
na neden olmaktadır. Bu sorunun önemi ener-
jinin üretim sürecinde temel girdi olarak kul-
lanımının artması ile büyümüştür. Nüfusun ve 
sanayileşmenin artması ile de bu sorunun daha 
da büyüyerek devam edeceği açıktır.

Bu noktada enerji tüketiminin artmasından 
ziyade, enerji tüketiminin etkinlik ve verimlilik 
ilkeleri içinde büyümeye ne denli katkı verdiği-
nin sorgulanması daha da büyük önem taşımak-
tadır. Bu anlamda enerji tüketimi ile büyüme 
arasındaki ilişkinin niteliği ve niceliği daha da 
araştırılan bir konu haline gelmiştir. 

Bazı *bulgulara göre değişkenler arasındaki 
ilişkinin enerji tüketiminden büyümeye doğru 
gerçekleştiği ve enerji tüketiminin büyüme ile 
pozitif bir ilişki yakaladığı görülmektedir.   

Bu temel ilişkiyi göz önüne alırsak, 
Türkiye’nin enerji alanında fiyat ve vergi po-
litikalarını kullanarak özellikle üretici kesime 
düşük maliyetlerle enerji sunmasının toplumsal 

refah ve gelişim için büyük önem taşıdığı ortaya 
çıkmaktadır. 

Ayrıca büyüme ile artacak olan enerji tale-
binin istenilen zamanda, istenilen miktarda, 
verimli olarak karşılanabilmesi için kısa-orta ve 
uzun vadeli enerji planlanması çok doğru bir bi-
çimde yapılmalıdır. Özellikle Türkiye gibi enerji 
tedarikinde güçlü bir biçimde ithalat bağımlısı 
olan ülkelerin, enerjinin verimli kullanılması 
yanında, yerli enerji kaynaklarının da kullanıma 
sunulması üzerinde çok ciddi çalışmalar yapma-
sı gereklidir.

Türkiye ile Avrupa Birliği verileri incelendi-
ğinde, kişi başına elektrik tüketimi ile kişi başı 
GSYİH arasındaki ilişki pek çok **yöntemle 
incelenmiş, elektrik tüketiminden, ekonomik 
büyümeye doğru tek yönlü bir nedensellik tespit 
edilmiştir.  

Türkiye’nin gelişmek ve büyümek ihtiyacının 
karşılanması için elzem olan konulardan biri 
enerji temininde ve kullanımında ülke sanayi-
sinin rekabet avantajını zayıflatan değil, aksine 
artıran bir unsur olarak kullanılmasıdır.

*Granger Nedensellik bulguları
**Johansen Eşbütünleşme Analizi

Büyüme ve enerji

Türkiye’nin gelişmesi ve büyümesi için elzem olan konulardan biri, enerji temininde ve kullanımının ülke 
sanayisinin rekabet avantajını zayıflatan değil aksine artıran bir unsur olarak değerlendirilmesi gerektiğidir.
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Temmuz ayı enflasyonu yüzde 0,55 ile piyasa 
beklentisinin altında artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Tem-
muz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜFE’de 
(2003=100) 2018 yılı Temmuz ayında bir önceki 
aya göre yüzde 0,55, bir önceki yılın Aralık ayına 
göre yüzde 9,77, bir önceki yılın aynı ayına göre 
yüzde 15,85 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 
12 artış gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Tem-
muz ayında endekste yer alan gruplardan aylık en 

yüksek artış 2,26 ile lokanta ve otellerde oldu. Ev 
eşyasında yüzde 1,82, eğlence ve kültürde yüzde 
1,62, sağlıkta yüzde 1,20 ve konutta yüzde 1,10 
artış gerçekleşti.

Giyimde yüzde 3,07 düşüş yaşandı. Gıda ve 
alkolsüz içeceklerde yüzde 0,28 ve haberleşmede 
yüzde 0,11 düşüş gerçekleşti.

TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre ev 
eşyası yüzde 20,32, gıda ve alkolsüz içecekler 
yüzde 19,40, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 17,24 
ve lokanta ve oteller yüzde 13,86 ile artışın yüksek 

olduğu diğer ana harcama grupları 
oldu.
Üretici fiyatları yıllıkta yüzde 25 arttı

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-
ÜFE), 2018 yılı Temmuz ayında bir 
önceki aya göre yüzde 1,77, bir önceki 
yılın Aralık ayına göre yüzde 17,56, bir 
önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25 
ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 
17,41 artış gösterdi.

Sanayinin dört sektörünün bir 
önceki aya göre değişimleri; madencilik 
ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 0,86, 

Enflasyon, 
Temmuz’da 
yüzde 0,55 arttı

Tüketici Fiyatları Endeksi, Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,55 artarken, bir önceki yılın aynı ayına 
göre artış yüzde 15,85 olarak kaydedildi. Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi’ndeki yıllık artış ise yüzde 25 oldu.
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imalat sanayi sektöründe yüzde 1,87, elektrik 
ve gaz sektöründe yüzde 0,99, su sektöründe 
yüzde 1,44 artış olarak gerçekleşti.
Aylık en fazla artış tütün ürünlerinde

Bir önceki aya göre en fazla artış; yüzde 11,09 
ile tütün ürünleri, yüzde 3,84 ile kağıt ve kağıt 
ürünleri, yüzde 3,45 ile kimyasallar ve kimya-
sal ürünleri olarak gerçekleşti. Buna karşılık 
içecekler yüzde 0,33, basım ve kayıt hizmetleri 
yüzde 0,12, metal cevherleri yüzde 0,02 ile bir 
önceki aya göre endekslerin en fazla düştüğü alt 
sektörler oldu.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2018 
yılı Temmuz ayında aylık en fazla artış sermaye 
malında ve yıllık en fazla artış enerjide gerçek-
leşti.
Merkez, enflasyon tahminini yükseltti

Merkez Bankası, 2018 yıl sonu için yüzde 
8,4 olan enflasyon tahminini yaklaşık yüzde 60 
artışla yüzde 13,4 olarak revize etti.

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, 
31 Temmuz günü düzenlediği basın toplantısın-
da yıl sonu enflasyonunun yüzde 70 olasılıkla 
orta noktası yüzde 13,4 olmak üzere yüzde 
12,5 ile yüzde 14,3 aralığında gerçekleşeceğini 
öngördüklerini açıkladı. Bu açıklamayla Merkez 
Bankası son 9 ayda enflasyon hedefini dördüncü 
kez yukarı yönlü değiştirmiş oldu.

5 Aralık 2017’deki Para Politikası Kurulu top-
lantısında enflasyon hedefini, hükümetle varılan 
mutabakat sonucu yüzde 5 olarak belirlediğini 
açıklayan Merkez Bankası, 28 Aralık 2017’de bu 
rakamı yüzde 7’ye, 20 Ocak 2018’de yüzde 7,9’a, 
30 Nisan 2018’de ise yüzde 8,4’e yükseltti.

Merkez Bankası’nın enflasyon hedefleri 2011 
yılından bu yana tutmuyor. 2011 yılında enflas-
yon hedefi yüzde 5,5 iken gerçekleşen rakam 
yüzde 10,4 oldu. Takip eden yıllarda Merkez 
Bankası, enflasyon hedefini hep yüzde 5 olarak 
belirlerken enflasyon rakamları 2012’de yüzde 
6,4, 2013’te yüzde 7,4, 2014’te yüzde 8,2, 2015’te 
yüzde 8,8, 2016’da yüzde 8,5, 2017’de ise yüzde 
11,92’u buldu.
2019 ve 2020 hedefleri de yükseldi

Merkez Bankası, daha önce yüzde 7 olan 
2019 ve yüzde 5 olan 2020 hedeflerini de yeni-
ledi. TCMB Başkanı Çetinkaya, “Enflasyonun 
2019 yılı sonunda yüzde 9,3’e geriledikten sonra 
orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazana-
cağı öngörülmektedir. 2020 yılında ise enflasyo-
nun yüzde 6,7 olacağını öngörüyoruz" dedi.
Bir yükseliş tahmini de JP Morgan’dan…

Uluslararası bankacılık ve finansal hizmetler 
alanında faaliyet gösteren ABD merkezli JP Mor-
gan, Türkiye'de enflasyon tahminini yükseltti. JP 
Morgan, enflasyon tahminlerini 2018 sonu için 
yüzde 13,2'de yukarı doğru revize ederek yüzde 
14,5'e çıkardı. JP Morgan Türkiye'de Temmuz'da 
enflasyonun sürpriz şekilde yavaşlamasına 
rağmen fiyat dinamiklerinin hala kötü olduğunu 
belirtti. 

Banka, Eylül ayında enflasyonun yüzde 
16,3 ile zirve yapmasını bekliyor. JP Morgan, 
büyümenin yavaşlamasına rağmen TCMB'nin 
kredibilitesini yeniden inşa etmek için hala sıkı 
para politikasına ihtiyaç duyduğunu ve Eylül 
ayındaki toplantıda 125 baz puan faiz artışına 
gitmesini beklediklerini ifade etti.
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuru-
mu (BDDK) tarafından, finansal istikrarın 
güçlendirilmesi ve makroekonomik denge-

lenme sürecinin desteklenmesi kapsamında kredi 
kartı taksit sayısı ve ihtiyaç kredileri vade sınır-
larına ilişkin yeni yönetmelikler Resmi Gazete’de 
yayımlandı. 

Kredi vadeleri, kredi kartı taksit sınırlandırma-
sı, kredilerin yeniden yapılandırılması, ve kredi-
lerin sınıflandırılmasına ilişkin farklı alanlardeki 
5 yönetmeliğin değişmesine ilişkin açıklamada 
şunlar kaydedildi: "Hane halkının bilinçli tüketi-
minin ve basiretli borçlanmasının teşvik edilmesi 
amacıyla, kredi kartlarında uygulanan taksit 
sayılarına ve ihtiyaç kredilerindeki vade sınırları-
na ilişkin olarak 'Banka Kartları ve Kredi Kartları 
Hakkında Yönetmelik', 'Bankaların Kredi İşlem-
lerine İlişkin Yönetmelik' ve 'Finansal Kiralama, 
Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve 
Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik'te makro 
ihtiyati düzenlemeleri içeren değişiklik yapıldı.”

Kuyum harcamalarında taksit yok

Bu arada, "Banka Kartları ve Kredi Kartları 
Hakkında Yönetmelik"te yapılan değişiklik kapsa-
mında, yeni madde şöyle belirlendi:

"Mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret 
karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödeme-
nin ertelendiği dönemler de dahil olmak üzere, 
kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet 
alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme 
süresi 12 ayı geçemez. Bu süre elektronik eşya 
alımlarında 3 ay, bilgisayar alımlarında, kulüp ve 
derneklere yapılan ödemelerde, havayolları, seya-
hat acenteleri, taşımacılık ve konaklama ile ilgili 
harcamalarda 6 ay, sağlık ve sosyal hizmetler ile 
ilgili harcamalarda ve sağlık ürünü alımlarında, 
vergi ödemelerinde 9 ay olarak uygulanır. Kredi 
kartlarıyla gerçekleştirilecek kuyum, telekomüni-
kasyon, doğrudan pazarlama ile ilgili harcamalar, 
yurt dışında yapılan harcamalar ve, yemek, gıda, 
alkollü içecek, akaryakıt, kozmetik, ofis malzeme-

BDDK'dan taksit sayısı ve 
vade sınırlarına düzenleme

BDDK’nın, bankaların kredi işlemleri ve kartlara ilişkin yönetmeliklerde değişiklik yapan yönetmelikleri, Resmi 
Gazete’de yayımlandı. Kartla kuyum ve elektronik alışverişlerine sınır geldi, tüketici kredilerinde vade 36 ay oldu.
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si ile hediye kart, hediye çeki ve benzeri şekiller-
de herhangi somut bir mal veya hizmeti içerme-
yen ürünlerin alımlarında taksit uygulanamaz."

Aynı yönetmelikte, kurumsal kredi kart-
larıyla mal veya hizmet alımı sonrası belli bir 
ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya 
ödemenin ertelendiği dönemler de dahil olmak 
üzere gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları 
ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresinin        
9 ayı geçemeyeceği zorunluluğu getirildi.
Taşıt kredilerinde üst sınır 120 bin lira

"Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yö-
netmelik" ile "Finansal Kiralama, Faktoring ve 
Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet 
Esasları Hakkında Yönetmelik"lerinde yapılan 
değişiklikler kapsamında ise kredi tutarının 
taşıtın değerine oranı taşıtın nihai fatura değeri 
100 bin liradan 120 bin liraya çıkarıldı.

Böylece ilgili madde, yönetmeliklerde şu 
şekilde yer aldı: "Tüketicilere, binek araç edinimi 
amacıyla kullandırılacak taşıt kredilerinde ve 
taşıt teminatlı kredilerde veya yapılacak finansal 
kiralama işlemlerinde, kredi tutarının taşıtın 
değerine oranı taşıtın nihai fatura değeri 120 bin 
lira ve altında olanlar için yüzde 70'i aşamaz. 
Bu oran, nihai fatura değeri 120 bin lirayı aşan 
binek araçlarda, bedelin 120 bin liraya kadar 
olan kısmı için yüzde 70, 120 bin liranın üstünde 
olan kısmı çin yüzde 50 olarak uygulanır. İkinci 
el binek araçlarda taşıtın değerinin tespitinde 
kasko değeri esas alınır."
Konut, eğitim ve yapılandırma hariç

Ayrıca, bankaların kredi işlemlerine ilişkin 
yönetmelikte değişiklik içeren çalışma kap-
samında kredilere yönelik madde şu şekilde 
belirlendi:

"Konut edinmeleri ve konut tadilatı kapsa-
mında konutun bütünleyici parçası niteliğini 
haiz olacak şekilde mal veya hizmet alımı 
amacıyla tüketicilere kullandırılan krediler, 
konutların finansal kiralama yoluyla tüketicilere 
kiralanması, diğer gayrimenkul alımı amaçlı 
krediler, eğitim ve öğrenim ücretinin finansmanı 
amacıyla kullandırılacak krediler ve kamu ku-
rum ve kuruluşlarına olan borçların finansmanı 
amacıyla doğrudan ilgili kurum veya kuruluşun 
hesabına ödeme yapılmak şartıyla kullandırılan 
krediler ile bu kredilerin yeniden finansmanı 
amacıyla kullandırılan krediler hariç olmak üze-
re, tüketici kredilerinin vadesi 36 ayı, taşıt kre-
dileri ile taşıt teminatlı kredilerin vadesi 48 ayı, 
cep telefonu, tablet ve bilgisayar alımı amacıyla 
kullandırılan kredilerin vadesi 12 ayı aşamaz."

Söz konusu yönetmeliğe ayrıca, "Bu mad-
denin birinci fıkrasında yer alan tutar, 1 Ocak 
2019'dan itibaren her yıl enflasyon sepetinde yer 

alan dizel ve benzinli otomobil fiyatları ortala-
masının yıllık artış oranının gerektirdiği tutarlar 
üzerinden uygulanır" maddesi eklendi.

Kamu ihalelerine 
sert fren

Kamu yatırımlarına yönelik önlem alan 
Hükümet, yılın kalanı için yatırımları durdurdu. 
İhalesi yapılmış ama başlanılmamış, ihale aşa-
masında ve henüz ihalesine çıkılmamış yapım, 
onarım ve büyük onarım işlerinin durdurulması-
na yönelik talimatın ilgili bakanlık ve kurumlara 
gönderildiği öğrenildi.

Başta yüksek bedelli Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı olmak 
üzere kapsama giren ihalelerin durdurulma-
sıyla, karayolları ve sulama işleri gibi önemli 
sayılabilecek çok sayıda ihale durmuş oldu. 
Hükümet, mevcut ödeneği olan ve önceki 
yıllarda ihale edilmiş işlere yönelik herhangi bir 
kısıtlama yapmadı.

Bilgi veren kaynaklar durdurulan ihalelerin 
tamamına yönelik veri olmamakla birlikte, ihale 
bedellerinin 15 milyar TL’ye kadar çıkabileceği 
tahminini yaptılar. Bu tutarın ihale bedeli oldu-
ğu, bütçe açısından yılın kalanındaki tasarruf 
miktarının daha düşük seviyede kalabileceği 
vurgulandı.

Kamunun, 2019 bütçesi çerçevesinde hem 
devam eden ve ihaleye çıkılacak yapım işlerine 
yönelik önceliklendirme yapacağı daha önce 
açıklanmıştı. Geçmişte yapılan önceliklendirme-
lerde, stratejik önem verilen projeler ile yapımı 
tamamlanma aşamasına yakın işlere ödenekler 
hızlandırılmış, diğerlerinin ödenekleri kısılmış ya 
da durdurulmuştu.
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuru-
mu (BDDK) verilerinden derlenen bilgilere 
göre, Türkiye'de tasarruf mevduatları ilk 

yarıda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 
19,6 artarak 1 trilyon 38 milyar 392 milyon 966 bin 
liraya yükseldi. Geçen yıl için nüfusu 80,8 milyo-
nu aşan Türkiye'de, böylece kişi başına ortalama 
tasarruf miktarı da 12 bin 850 lira oldu.

Türkiye'deki toplam tasarruf mevduatlarının 
yüzde 43,1'i ise İstanbul'da birikti. 15 milyonu 
aşkın kişiye ev sahipliği yapan İstanbul'da, ilk 
yarıda toplam 448 milyar 8 milyon 106 bin liralık 
tasarruf mevduatı toplandı.

Geçen yılın ilk yarısında 375 milyar 294 
milyon 33 bin liralık tasarruf mevduatı bulunan 
İstanbul'da, bir yıllık süreçte biriken tutar yüzde 
19,4 artmış oldu.

Tasarruf mevduatı miktarında İstanbul'u, 102 
milyar 392 milyon 414 bin lirayla Ankara izledi. 
Söz konusu iki ilin tasarruf mevduatı toplamı 550 
milyar 400 milyon 520 bin liraya ulaştı. Böylece 
Türkiye'nin 1 trilyon 38,4 milyar liralık tasarruf 

mevduatının yüzde 53'ü, İstanbul ve Ankara'da 
toplandı. Tasarruf mevduatı miktarında 74,4 
milyar lira ile İzmir üçüncü, 32,4 milyar lirayla 
Antalya dördüncü sırada yer aldı.

Türkiye'de en düşük tasarruf mevduatının 
bulunduğu illerde başı 306 milyon 688 bin lira 
ile Bayburt çekti. Bayburt'u 337,3 milyon lirayla 
Ardahan, 448 milyon lirayla Kilis, 478,3 milyon 
lirayla da Hakkari izledi.
21 ilin tasarrufu 1 milyar liranın üzerinde arttı

Tasarruf mevduatlarının ilk yarıda 170 milyar 
128 milyon 80 bin lira artmasında en büyük paya 
yine İstanbul sahip oldu. İstanbul'da tasarruf 
mevduatları bir yılda 72 milyar 714 milyon 73 bin 
lira artarken, 15 milyar 119 milyon 861 bin lira ile 
Ankara tasarruf artışında ikinci sırada yer aldı.

Tasarruf mevduatı artışında İzmir 10 milyar 
812 milyon 335 bin lirayla üçüncü sırada gelirken, 
6 milyar 214 milyon lirayla Antalya dördüncü ve 
4 milyar 399,2 milyon lirayla Bursa beşinci sıraya 
yerleşti. Öte yandan Muğla, Kocaeli, Adana, Mer-
sin, Konya, Hatay, Gaziantep, Balıkesir, Aydın, 
Denizli, Kayseri, Manisa, Eskişehir, Trabzon, Te-
kirdağ ve Samsun da tasarruf mevduatı 1 milyar 
liranın üzerinde artan iller olarak sıralandı.

Böylece ilk yarıda 21 ilin tasarruf mevduatı     
1 milyar liranın üzerinde artış kaydetti.

Türkiye'nin bütün illerinde tasarruf mevduatı-
nın geçen yılın ilk yarısına kıyasla artış kaydetme-
si ise dikkati çekti.

Tasarruf mevduatları 
1 trilyon lirayı aştı

Türkiye'de tasarruf mevduatları ilk yarıda 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 19,6 artarak 1 trilyon 38,4 
milyar liraya ulaşırken, kişi başı tasarruf miktarı 12 bin 850 lira oldu. En büyük pay ise yine İstanbul’un...
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Türkiye'deki milyonerler hesaplarına, 
Haziran’da 2017 sonuna göre 75 milyar 
liralık döviz, 16 milyar liralık Türk Lirası 

cinsinden para, 1 milyar liralık da altın ekledi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuru-

mu (BDDK) verilerinden derlenen bilgilere göre, 
Haziran 2018 itibarıyla Türkiye'de hesabında 1 
milyon lira ve üzeri bakiye olan 143 bin 128 kişi 
bulunuyor. Bu mudilerin bankalardaki toplam 
mevduatı ise Türk Lirası bazında 926 milyar 465 
milyon lira düzeyinde hesaplanıyor.

Milyoner mudilerin bankalardaki mevduatı-
nın dağılımına bakıldığında, bunun 439 milyar 
589 milyon lirasını yerel para cinsinden mevdu-
at, 482 milyar 701 milyon lirasını döviz tevdiat 
hesabı, 4 milyar 175 milyon lirasını da kıymetli 
maden depo hesapları oluşturuyor.

Buna göre milyonerlerin hesabında Haziran 
sonu itibarıyla yaklaşık 4,2 milyar liralık altın, 
483 milyar liralık döviz, 440 milyar liralık da 
Türk Lirası cinsinden para bulunuyor. Geçen yıl 
sonunda ise milyonerlerin hesabında 3,2 mil-
yar liralık altın, 408 milyar liralık döviz ve 424 
milyar liralık Türk Lirası cinsinden para tuttuğu 
görüldü.

Böylece milyonerler, geçen bir yıllık süreç-
te hesaplarına 1 milyar liralık altın, 75 milyar 
liralık döviz, 16 milyar liralık da Türk Lirası 

cinsinden para ekledi.
Kurumlar döviz, bireyler altın tercih etti

Türkiye'de Haziran ayı itibarıyla bankalar-
da bulunan 4,2 milyar liralık altının büyük bir 
kısmının, gerçek kişilerin hesabında tutulduğu 
görülüyor.

Bu dönemde, altın milyoneri olan gerçek 
kişilerin hesabında 3 milyar 243 milyon liralık 
altın bulunurken, bu rakam ticari ve diğer kuru-
luşlarda 932 milyon lira düzeyinde kaldı. Bu da 
1 milyon lira ve üzerinde bulunan altın hesap-
larının yüzde 77,5'ine gerçek kişilerin sahip 
olduğuna işaret etti.

Milyoner ticari ve diğer kuruluşların hesa-
bında ise yaklaşık 286 milyar 315 milyon lira 
karşılığında döviz mevcut. Bu rakam gerçek 
kişilerde 189 milyar 140 milyon lira, resmi 
kuruluşlarda 7 milyar 246 milyon lira olarak 
hesaplanıyor. Böylece 1 milyon lira ve üzeri 482 
milyar 701 milyon liralık döviz hesabının yüzde 
59,3'ünün ticari ve diğer kuruluşlarda bulundu-
ğu görüldü.

Yerel para cinsinden mevduat gerçek kişi-
lerde 143 milyar 987 milyon lira, resmi kuruluş-
larda 70 milyar 286 milyon lira, ticari ve diğer 
kuruluşlarda da 225 milyar 316 milyon lira 
olarak dağılıyor.

Milyonerler yatırımı 
dövize yaptı

Emlak danışmanlık şirketi Allytta’nın CEO’su Neşe 
Jenkins, son 5 yılda 85 bin Türk’ün Londra’dan ev 
aldığını söyledi. Jenkins’e göre Chelsea bölgesini 
seçen Türkler yaklaşık 1 milyon sterlin harcıyor.

Sözcü'deki habere göre, son 2 yılda emlak 

almak için kendilerine ulaşan Türk yatırımcı sayı-
sında yüzde 297 artış yaşandığını belirten Jenkins, 
“Araştırmalarımıza göre, son 5 yılda 85 bin Türk'ün   
Londra'dan ev aldığını düşünüyoruz. 

Resmi verilere göre ise son 5 yılda 17 bin Türk  
İngiltere 'ye göç etti” dedi. Londra'da yeni konutların 
kolay kolay yapılamadığını aktaran Jenkins, uygun 
fiyatlı konut bulmanın zor olduğunu, İngilizlerin bile 
Londra'dan ev alamadığını, küresel yatırımcıların 
ve zenginlerin ilgisinin ise her geçen gün arttığını 
söyledi. Jenkins, bugüne kadar Türklerin Londra'dan 
aldığı en yüksek meblağlı gayrimenkule ilişkin de, 
“Daha önce bir Azerbaycan Türkü’nün 140 milyon 
sterline ev aldığını biliyordum. 

Kısa süre önce bir Türk, harika bir lokasyon olan 
The Knightsbridge Apartments'ta 90 milyon sterline 
ev aldı” diye konuştu.

5 yılda 85 bin Türk milyoner Londra’dan ev aldı
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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine 
göre, Temmuz ayında sektörel bazda en 
fazla ihracatı 2,8 milyar dolarla yine oto-

motiv endüstrisi gerçekleştirdi. Sektörün ihracatı, 
Temmuz’da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 
13,8 arttı. Otomotiv sektörünü 1,59 milyar dolar 
ile hazır giyim ve konfeksiyon, 1,48 milyar dolar 
ile de kimyevi maddeler takip etti.

Türkiye’nin ihracatı Temmuz ayında geçen 
yılın aynı ayına göre yüzde 11,8 artışla 14,1 milyar 
dolar olarak gerçekleşti. Bugüne kadar en yük-
sek Temmuz ayı ihracatı 2014 yılında 13,3 milyar 
dolar olmuştu. 12 aylık yıllıklandırılmış ihracat da 
163,3 milyar dolara yükseldi.

Temmuz ayında en fazla ihracat artışı yüzde 
77 ile savunma ve havacılık sanayi, yüzde 64 ile 
gemi ve yat ve yüzde 60,5 ile çelik sektöründe ger-
çekleşti. Yaş meyve ve sebze ihracatı yüzde 13,2, 
fındık ve mamulleri ihracatı yüzde 4 ve mücevher 
ihracatı yüzde 1,8 azaldı.

Temmuz ayında 10,7 milyon ton ihracat ger-
çekleştirildi, miktar bazında yüzde 28,4’lük artış 
sağlandı. Ocak-Temmuz dönemindeki ihracat 
birim fiyatı da kilogram başına 1,38 dolar olarak 
kayıtlara geçti.

En fazla ihracat artışı Umman'a
En fazla ihracat yapılan ilk 5 ülkeden 

Almanya'ya yüzde 6,5, İngiltere'ye yüzde 28,6, 
ABD'ye yüzde 36,2, İtalya'ya yüzde 12,9 ve 
Fransa'ya 24,7 artış kaydedilirken, Irak'a ihracat 
yüzde 4,6 geriledi.

En yüksek ihracat artışı elde edilen ilk 5 ülke 
ise yüzde 315,3 ile Umman, yüzde 193,5 ile Liber-
ya, yüzde 176,2 ile Libya, yüzde 167,6 ile Bahreyn 
ve yüzde 151,4 ile Kolombiya oldu.

Ülke grubu bazında bakıldığında Temmuz 
ayında AB'ye ihracat yüzde 20, diğer Asya ülke-
lerine yüzde 49, Orta Doğu'ya yüzde 2 artarken, 
Afrika'ya yüzde 7 ve Kuzey Amerika ülkelerine 
yüzde 28 azaldı. 

Temmuz’da ihracat 59 ilde artarken, ilk 5 il 
sırasıyla İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir ve Ankara 
olarak belirlendi. İhracat artışında öne çıkan iller 
ise yüzde 275 artışla Yalova, yüzde 216 artışla 
Zonguldak ve yüzde 161 artışla Çankırı oldu.

2018 yılı Temmuz ayında en çok ithal edilen 
'Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların 
damıtılmasından elde edilen ürünler' faslını              
(4 milyar 148 milyon dolar), 'Kazanlar, makinalar, 
mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler' 
(2 milyar 391 milyon dolar) ve 'Demir ve çelik'         
(1 milyar 592 milyon dolar) ithalatı takip etti.
Temmuz’da en çok ihracat  
yapılan ülke Almanya

En fazla ihracat yapılan ilk 3 ülke 2018 yılı 

Temmuz’da 
en fazla 
ihracat 
otomotivde
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Temmuz ayında sırasıyla; Almanya (1 milyar 
300 milyon dolar), İngiltere (1 milyar 18 mil-
yon dolar) ve ABD (850 milyon dolar) şeklinde 
gerçekleşti. En fazla ithalat yapılan ilk üç ülke 
sırasıyla; Çin (1 milyar 975 milyon dolar), Rusya 
(1 milyar 935 milyon dolar) ve Almanya (1 mil-
yar 694 milyon dolar) olarak gerçekleşti.
Denizyolu tercih edildi

2018 yılı Temmuz ayında gerçekleştirilen 

ihracatın taşıma şekillerine bakıldığında en çok 
ihracat denizyolu (8 milyar 961 milyon dolar) ile 
yapılırken, bu taşıma şeklini sırasıyla karayolu   
(3 milyar 897 milyon dolar) ve havayolu ulaşımı 
(1 milyar 109 milyon dolar) izledi. 

İthalatın taşıma şekillerine bakıldığında ise, 
en çok ithalat denizyolu (13 milyar 595 milyon 
dolar) ile yapılırken, bu taşıma şeklini sırasıyla 
karayolu ulaşımı (3 milyar 40 milyon dolar) ve 
havayolu (2 milyar 176 milyon dolar) izledi.

Ticaret Bakanlığı’nın resmi olmayan ge-

çici dış ticaret verilerine 

göre, Tem-
muz ayında 
Türkiye'nin 
dış ticaret 
açığı yüzde 
32,39 azalışla 
6 milyar 3 
milyon dolar 
olarak gerçek-
leşti.

Bakanlığın 

Temmuz ayı 
geçici dış ticaret 

istatistiklerin-
den oluşan 

veri bülteni açıklandı. Buna göre, ihracat 

Temmuz’da geçen yılın aynı ayına göre yüz-

de 11,84 artarak 14 milyar 106 milyon dolara 

yükselirken, ithalat da yüzde 6,43 azalışla 

20 milyar 109 milyon dolara geriledi. Dış ti-

caret hacmi bu dönemde yüzde 0,33 artarak 

34 milyar 215 milyon dolar oldu.

İhracatın ithalatı karşılama oranı da 

Temmuz 2017'de yüzde 58,7 iken bu yılın 

aynı ayında yüz-

de 70,1 olarak 
kaydedildi.

Gümrük ida-

releri tarafından 

Temmuz’da 
tahsil edilen 
vergiler 13 
milyar 656 
milyon lira 
oldu.

Şirket      

verileri

Temmuz itibarıyla aktif limited şirket 

sayısı 775 bin 390, ticari işletme sayısı 720 

bin 648, şube sayısı 198 bin 881, anonim 

şirket sayısı 125 bin 975, kooperatif sayısı 

35 bin 781, kolektif şirket sayısı 10 bin 857, 

komandit şirket sayısı bin 784 olarak belir-

lendi.
Türkiye genelinde Temmuz ayı itibarıyla 

aktif firma sayısı 1 milyon 869 bin 316, esnaf 

ve sanatkar iş yeri sayısı da 1 milyon 862 

bin 801 olarak kayıtlara geçti. 

Dış ticaret açığı Temmuz’da 

yüzde 32,39 azaldı
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Kosova’nın Prizren şehri Belediye Meclis 
Başkanı Artan Abrashi öncülüğünde 
İzmir’e gelen heyet, kurmayı planla-

dıkları organize sanayi bölgesine örnek teşkil 
etmesi amacıyla İzmir Atatürk Organize Sanayi 
Bölgesi’ni ziyaret ettiler. İAOSB Yönetim Kuru-
lu Üyesi Atilla Baysak ve İAOSB Bölge Müdür 
Yardımcısı Ayşe Avanoğlu’ndan bilgi alan heyet 
üyeleri, kuracakları OSB’nin detayları hakkında 
da bilgi verdiler. 

İAOSB’de yürütülen çalışmalar hakkında 
bilgi veren İAOSB Yönetim Kurulu Üyesi Atilla 
Baysak, Bölge’nin Türkiye’nin en modern ve alt-
yapısı en gelişmiş OSB’leri arasında yer aldığına 
dikkat çekerek, “Kuracağınız 
OSB’ye gerçekten 
güzel bir 
model 
olacak 
Bölgeler-
den biri-
sindesiniz. 
Birçok pro-
je için pilot 
bölge olarak 
seçilen İzmir 
Atatürk Or-
ganize Sanayi 
Bölgesi, yü-
rüttüğü öncü 

çalışmalar ile de ülkemizdeki sanayi bölgelerine 
örnek olmaktadır. Sizlerin de araştırmalar yapa-
rak kurmaya hazırlandığı organize sanayi böl-
genizin rol model OSB’ler arasında yer almasını 
diliyoruz. Bu anlamda sizlere rehberlik etmek 
amacıyla elimizden gelen desteği vermekten 
memnuniyet duyarız” ifadesinde bulundu.

İAOSB Bölge Müdür Yardımcısı Ayşe Ava-
noğlu da, gerek geçmiş dönemde gerekse 
günümüzde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi 
verirken, Prizren Belediyesi Meclis Başkanı Ar-
tan Abrashi,  Prizren Beledi- yesi Meclis Başkan 
Yardımcısı Sencar Karamuço, 

Prizren Turizm ve 
Ekonomik Kal-
kınma Müdürü 
Sevil Kazaz, 
Prizren Maliye 
ve Finans  
Müdürü  
Ertan  
Simitçi ve  
işadamı  
Deniz 
Kazaz’dan 
oluşan heye-
te Bölge’yi 
gezdirerek 
sorularını 
yanıtladı.

Prizren heyeti kuracağı OSB 
için İAOSB’yi ziyaret etti



Atatürkorganize
İZMİR ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ  l  ağustos 2018

güncel haberler
güncel haberler

25

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 
cari açığı azaltacak, katma değeri yüksek 
ürün ve teknolojileri geliştiren sanayicileri 

desteklemek üzere 1,2 milyar TL'lik yeni des-
tek programını devreye soktuklarını açıkladı. 
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Varank, 
"Yeni destek programının, cari açığın azaltılması 
başta olmak üzere yüksek katma değerli 
ürünlerin üretimine önemli katkı 
sağlayacağını düşünüyoruz" 
dedi.

Açıklamaya göre; reel 
sektörün araştırma, 
teknoloji geliştirme 
ile üniversite-sanayi 
işbirliği mekanizmala-
rını, teknoloji tabanlı 
girişimciliği ve erken 
aşama girişimlerini 
destekleyen TÜBİTAK 
Teknoloji ve Yenilik 
Destek Programları 
Başkanlığı'nda (TEYDEB) 
sistem değişikliğine gidil-
di. 10 ayrı destek programı 
sadeleştirildi ve "TEYDEB 2.0" 
adıyla yeni bir destek programı 

hazırlandı.
10 farklı destek programının, iki başlık altında 

toplandığını belirten Varank, "1 Ağustos itibariy-
le açılan Sanayi Destekleri (SADE) kapsamında 
açılan çağrıya başvuracak projeler için 200 milyon 
TL bütçe ayrıldı. Yıl sonuna kadar sanayinin ihti-
yaçları doğrultusunda yeni çağrılar açacağız. Bu 

sene açılacak tüm TEYDEB çağrıları ara-
cılığıyla hayata geçirilecek projelere 

üç yılda 1,2 milyar TL kullandı-
racağız. TEYDEB 2.0 kapsa-

mında cari açığı azaltacak 
veya katma değeri yüksek 

ürün, süreç ve teknoloji 
geliştirme projelerini 
destekleyeceğiz" ifade-
lerini kullandı.

TEYDEB 2.0 için 
ilk çağrı duyurusu 
yapılırken, bu çağrıya 
31 Aralık 2018'e kadar 

başvuru yapılabilecek. 
Proje başvuruları ziyaret-

li hakemlik ile değerlen-
dirilecek, 31 Aralık beklen-

meden başvurular alındıkça 
değerlendirme süreci başlayacak.

Sanayiciye 
1,2 milyar 

liralık destek



Mesleki ve teknik liselerden mezun olan gençlerin ‘kariyer hayat-
larının istenilen düzeyde gerçekleşmeyeceğine’ ilişkin bakış açısı 
gün geçtikçe yıkılıyor. Teknik ve akademik eğitimi başarılı şekilde 

harmanlayarak, Anadolu Liselerinden hiçbir farkı kalmayan mesleki ve teknik 
eğitim veren bu okullardan, iş bulma olanağı daha yüksek olan gençler mezun 
ediliyor. İzmir’de de bu misyonun öncülüğünü yapan Özel İzmir Atatürk 
Organize Sanayi Bölgesi Nedim Uysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 
“Geleceğin Mühendislerini Yetiştiriyoruz” sloganı ile çıktığı yolda, çok kısa 
sürede İzmir’in en iyi okulları arasına girmeyi başardı.

LGS sonuçlarına göre yüzde 8’lik dilime girerek okula kayıt yaptırmaya 
hak kazanan öğrenciler, yüzde 100 bursla okutulurken, aileleri hiçbir maddi 
kaygı duymadan, sadece eğitime odaklanıyorlar. Öğrencilerin; eğitim, öğre-
tim, kıyafet, ulaşım, yemek gibi temel ihtiyaçlarının yanı sıra; kişisel ve mesle-
ki gelişimlerine ek olarak akademik sınavlara hazırlanmaları amacıyla da her 
türlü olanak ücretsiz olarak sağlanıyor.
Tam donanımlı okul

Okul, modern fiziki yapısıyla her türlü akademik çalışma, sosyal etkinlik 
ve Ar-Ge çalışması yapılabilecek olanakları sunuyor. Spor salonu, konferans 

İZMİR’DE EĞİTİMİN PARLAYAN YILDIZI

Özel İzmir Atatürk Organize 
Sanayi Bölgesi Nedim Uysal 

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Özel izmir Atatürk 
Organize Sanayi 
Bölgesi Nedim 
Uysal Mesleki ve 
Teknik Anadolu 
Lisesi, teknik 
ve akademik 
eğitimi başarıyla 
harmanlayarak 
hem geleceğin 
mühendislerini 
yetiştiriyor hem 
gençlerin koluna 
altın bilezik takıyor.
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salonu, 21 derslik, 14 atölye ve laboratuvarın 
yanında, sosyal etkinlik ve proje hazırlama oda-
ları mevcut olan okulda; endüstriyel otomasyon 
teknolojileri, elektrik-elektronik teknolojisi ve 
makine teknolojisi alanlarında eğitim veriliyor. 
Okulun temel hedeflerinden biri de mezun olan 
tüm öğrencilerin yetkin bir biçimde İngilizce 
konuşabiliyor olması. Okulda istihdam edilen 
uzman öğretmenler, aynı zamanda okul atölye 
ve laboratuvarlarında kullanılan teknik ekip-
manı da dizayn ederek ve hatta üreterek üst 
düzeyde verimlilik sağlıyorlar.
Sanayinin gerçekleriyle  
öğrencilerin hayalleri buluştu

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Yöne-
tim Kurulu Başkanı Hilmi Uğurtaş, “Okulumuz 
ile ailelerde ve çocuklarımızda mesleki ve teknik 
eğitime yönelik olumsuz önyargıyı kırdık. Artık 
İzmir’in saygın okulları ile birlikte okulumuz 
da tercih edilir hale geldi. Okulumuzu gören, 
sistemimizi ve hedeflerimizi anlayan aileler ve 
çocuklar okulumuza gelmek istiyorlar. Şu ana 
kadar kayıtlarımızda ortalama yüzde 10’luk 
başarı dilimi içindeki öğrencilerimiz yer aldı. 
Biz çocuklarımıza iki yol çiziyoruz. Dilerlerse 
Türkiye’nin en iyi teknik üniversitelerine gidip 
mühendis olarak, dilerlerse de mezuniyetin 
ardından çok iyi işletmelerde tekniker olarak ha-
yatlarına devam edebilirler. Bu okulu kurarken 
hedefimiz ülkemiz sanayisinin talep ve gerçek-
leri ile öğrencilerimizin hayallerini bir yerde 
buluşturarak; üreten, yaratan bir sinerji yarat-
maktı. Bugün bunu başardığımızı ve büyüyüp 
gelişerek yolumuza devam ettiğimizi görmekten 
mutluyuz” diye konuştu. 

İAOSB Yönetim Kurulu 
Başkanı Hilmi Uğurtaş, 
ailelerdeki mesleki ve 
teknik eğitime karşı ön 
yargıyı kırdıklarını, İzmir’in 
saygın okulları arasında 
yer aldıklarını söyledi.
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Tarihi boyunca pek çok medeniyete ev 
sahipliği yapmış olan İzmir; ülke tarihinin 
ilk fuarının da ev sahibiydi. 87 yıl önce 

savaşlara, kıtlıklara, krizlere rağmen düzenlenen 
Türkiye’nin ilk ve en kapsamlı ticaret fuarı İzmir 
Enternasyonal Fuarı, 87. kez kapılarını geleceğe 
açmaya hazırlanıyor. 

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi de 2 
numaralı holde kuracağı stant ile ziyaretçiler ile 
bir araya gelecek.

Her yıl başka bir temayla düzenlenen İzmir 
Enternasyonal Fuarı’nın bu yılki teması "İNOVAS-
YON-TEKNOLOJİ”…

87. İzmir Enternasyonal Fuarı'nda bu yıl 
partner ülke Sırbistan, odak ülke ise Hindistan 
olarak belirlendi. Son yıllarda ziyaretçi akınına 

uğrayan İzmir Enternasyonal Fuarı’nda, geçen yıl 
ikili iş görüşmelerinde bir milyar dolara yakın iş 
bağlantısı sağlandığı bildirildi. İzmir Enternas-
yonal Fuarı, bu yıl da önceki yıllarda olduğu gibi 
katılımcılara ticari ilişkilerin pekişeceği bir plat-
form sunmayı ve geleceğin ticaretine yön vermeyi 
amaçlıyor. Fuar süresince sahnelenecek tiyatro 
oyunları ve müzikal gösteriler, konserler, sinema 
gösterimleri, caz konserleri, sokak gösterileri, 
söyleşiler, sergiler, workshop'lar, sinema atölyesi, 
yoga, zumba ve sanat sokağı etkinliklerinin, İzmir 
ve Ege Bölgesi başta olmak üzere ülkenin hemen 
her bölgesinden gelen ziyaretçilerden bu yıl da 
büyük ilgi görmesi bekleniyor.

Fuarın açık alanları 12:00-24:00, hol bölümleri 
ise 16.00-23:00 saatleri arasında gezilebilecek. 

87. İEF kapılarını
“İnovasyon ve 
Teknoloji”ye
aralıyor
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Türkiye’nin ilk ve en kapsamlı fuarı olan İzmir 
Enternasyonal Fuarı, bu yıl 87. kez kapılarını dünyaya 
“İnovasyon ve Teknoloji” ile açmaya hazırlanıyor. 
İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi de 2 numaralı 
holde konuklarını ağırlayıp Bölge ve sanayideki son 
gelişmeleri ortaya koyacak.

87. İEF ürün grupları
• AR-GE Merkezleri

• Teknoparklar 
• Elektrik- Elektronik Teknolojileri 

• Yapı Malzemeleri ve İnşaat Teknolojileri 
• Otomotiv ve Otomotiv Yan Sanayi
• Motosiklet- Bisiklet ve Yan Sanayi 

• Dayanıklı Tüketim Malları
• Yazılım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri

• Gıda Ürünleri ve Teknolojileri
• Tarım ve İlaç Sanayi

• Medikal ve Kimya Teknolojileri
• Yerel Yönetimler 

• Eğitim ve Eğitim Teknolojileri
• Diğer

İEF TARİHÇESİ
1923: Hamparsomyan Binası’nda, Musta-

fa Kemal Atatürk’ün açılışını yaptığı 1. İktisat 
Kongresi’yle İzmir’de fuarcılığın temelleri 
atıldı.

1927: İktisat Kongresi isim değiştirerek, 
Mithatpaşa Sanat Enstitüsü’nde 9 Eylül 
Sergisi adıyla yerli ve yabancı ziyaretçileri 
ağırladı. 

1936: Büyük İzmir yangınıyla yok olan 
alan, Behçet Uz’un büyük uğraşları sonu-
cu milli bir toplantı alanına dönüştürülen 
Kültürpark’ın, İzmir Fuarı’yla açılışı yapıldı.

 1937: Gençlerin havacılığa olan ilgisini 
artırmak amacıyla Kültürpark’a yapılan 
Paraşüt Kulesi açıldı. 

 1942: 2. Dünya Savaşı nedeniyle sığı-
nakların ve karartma gecelerinin zamanıydı. 
Bu karanlık dönemlerde fuarın yokluğunu 
hissettirmemek adına Kültürpark Eğlenceleri 
düzenlendi.

 1947: İzmir Fuarı Uluslararası Fuarcılık 
Endüstrisi Birliği (UFI)’ne üye oldu.

 1956: İzmir Fuarı Cumhurbaşkanı Celal 
Bayar ve Başbakan Adnan Menderes tarafın-
dan açıldı. 

 1964: 33. İzmir Fuarı’nda minyatür tren 
ilk kez Kültürpark içerisinde dolaşmaya 
başladı.

 1967: Sanat Güneşi Zeki Müren Fuar kap-
samında, Manolya Bahçesi’nde sahne aldı.

 1968: UFI Kongresi İzmir’de yapıldı.
 1971: Dönemin yeni ürünlerinin sergilen-

diği İzmir Fuarı’nda, binlerce ziyaretçi ilk kez 
yürüyen merdivenle tanıştı.

 1973: ABD, İEF’ye Ay’dan taş getirdi. So-
ğuk savaşın iki büyük cephesi; ABD ve SSCB 
Pavyonları’nda uzay savaşları yaşandı.

 1980: İhtilal nedeniyle İEF etkinliklerine 
bir gün ara verildi. İEF ziyaret saatleri sıkıyö-
netim saatine göre yeniden düzenlendi. 

 1989: İlk sayısal loto çekilişi 58. İzmir 
Fuarı’nda yapıldı.

 1990: İzmir’i fuarlar kenti konumuna 
getirmek amacıyla İZFAŞ kuruldu.

 1992: İEF’nin ilk onur konuğu ülkesi 
Fransa oldu.

 2004: İEF 10 gün olarak kısaltıldı. Ulusla-
rarası İzmir Fuar Alanı hizmete girdi.

 2005: İEF’nin ilk onur konuğu ili Mardin 
oldu.

 2011: İEF’nin ilk partner ülkesi Avustur-
ya oldu.

 2016: İzmir Enternasyonal Fuarı'nın ana 
teması "inovasyon" olarak belirlendi. Bu 
temayla birlikte İEF yeni bir boyut kazandı.

2017: Ana teması İnovasyon - Enerji, 
Onur Konuğu İli Muğla, Partner Ülkesi Rus-
ya olan İzmir Enternasyonal Fuarı yükselen 
çizgisini sürdürdü.
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Beğenerek, isteyerek, umut bağlanarak işe 
alınan, üzerinde planlar, stratejiler belirle-
nen bir kişinin kısa bir müddet sonra işten 

ayrılması ya da işten çıkarılmak durumunda 
kalması işyerlerinde en çok üzüntü duyulan ko-
nulardan biridir. 

Bir çalışanın “Şirketimi seviyorum ama ayrıl-
mak istiyorum”  demesinin ya da aylar geçme-
sine rağmen istediğimiz düzey ve performansa 
gelemeyen bir çalışanımıza “yolları ayırmamız 
lazım” demenin yarattığı duygusal sıkıntılardan 
başka oluşturduğu ekonomik maliyet çok ciddiye 
alınması gereken bir bedeldir.

Bir görüşe göre yanlış yerleştirme neticesinde 
ayrılan ya da ayırdığımız bir çalışanın en kaba 
maliyeti yıllık maaşının üç katıdır. 

Bu maliyetin içine baktığımızda bize fayda 
sağlamadan çalıştığı sürede ona ödenen ücret, 
daha iyi bir adayı bulma şansını kaybetmekten 
doğan fırsat maliyeti, yeni çalışana işi öğretmek 
ve işe uyum süreci için harcanan emek, zaman, 
para, tekrar yeni bir aday bulmak için başlanacak 
yeni süreç, o çalışanın çalıştığı kısa sürede yapabi-
leceği hataların maliyeti, her ayrılan ile giden 
bilgi birikimimiz, insan sirkülasyonundan doğan 
erozyonu yaşayan şirket imajımız… Bunlar iş-
letmenin maliyetleri. Bir diğer yandan da elbette 
işe girip, çıkan kişinin alacağı maddi ve manevi 
maliyetler de var.

Hepsini üst, üste koyduğumuzda, o kadar titiz 
davrandığımıza, çok gayret ettiğimize inanarak 
yapılan yanlış yerleştirmelerin çok ciddi maliyet-

İşe almanın önemi
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leri söz konusu. Konu bu denli önemli olmasına 
rağmen ne yazık ki, şirketlerimiz ve insanları-
mız bu denli kritik ve maliyetli alanda çok fazla 
hata yapıyor ve yapmaya devam ediyor.

Bir çalışan adayını işe alırken yaptığımız 
bariz hatalardan söz etmek sanırım faydalı 
olacaktır.

İş hayatında başarı için çaba, sabır, iyi 
ilişkiler, kendini kontrol, sosyal beceriler gibi 
duygusal zeka özelliklerinin gerekli oldu-
ğunu bazen unuturuz. Teknik özellikler ve 
bilgi dağarcığını görürüz ancak davranışsal 
yetkinlikler çok dikkatli ölçülmez, deneyimlere 
önem verilmezse yani “ilk görüşte etkilenerek” 
işe alım gerçekleşirse hayal kırıklığı olasılığı 
aratacaktır.

Bir diğer konu ise, özgeçmişlere, testlere çok 
fazla odaklanmaktır. Bu odaklanma neticesinde 
karşımıza gelen adayın “istekliliğini göz ardı” 
edebiliriz. Oysa, ne gibi özelliklere sahip olu-
nursa olsun, hatta belki beklentilerimizin bir tık 
altında dahi olsun, bir işi istemek çok önemlidir, 
pozitif enerjidir. Burada iş istemek ile işi isteme-
yi karıştırmamak lazımdır.

Geçim kaygısı ile herkes iş ister ama bir işi 
özellikle istemek, o işe dair hayaller, beklentiler 
kurmak ve bunları gerçekleştirme enerjisine ve 
hırsına sahip olmak başka bir şeydir.

Dikkat etmemiz gereken bir başka konu da 
her aday ile önümüze gelen “başarı hikayelerini 
ciddi bir biçimde sorgulamaktır.” Sorgulama-
dan inanmak bizi yanlışa götürür. Elde edilen 
başarıların hangi süreçlerde, hangi şartlarda 
oluşturduğunu irdelemezsek, eğer biz o ortama 
sahip değilsek, yeni çalışanımızdan eski başarı-
sını beklemek hayal olabilir.

Bir diğer yanlışımız “ karşılaştırma” yan-
lışıdır. Bir pozisyona çalışan seçerken önceki 
çalışan ya da aynı işle ilgili diğer şirketlerde 
çalışanları karşılaştırmak ve bu sonuçlara 
odaklanmak bizi yanılgıya götürebilir. Örneğin, 
bir kulüpte başarısız olan bir sporcu, bir başka 
kulüpte yıldız olabilir. Önemli olan onun sahip 
olduğu potansiyeli keşfedebilmek ve bu potan-
siyeli ortaya çıkarabilecek ortama ve imkan-
lara sahip olup olmadığımızı objektif olarak 
değerlendirebilmektir.

Bazen işe yeni alınanlarda kayıp yaşandığın-
da, ya da bir yerde çalışan değişimi dikkatimizi 
çekecek oranda ise, o konunun yöneticisini 
de değerlendirmeye almak faydalı olabilir. Bu 
hususta şirketlerin yeni işe başlayandan ziyade 
eski çalışanlarının görüşlerine daha çok önem 
verdiği görülmüştür. Bu durum başarıyı garan-
tilemez, sadece ruhumuzu rahatlatır. Bir şeyi 
unutmamız lazımdır. Takıma katkı vermesini 
istediğimiz bir oyuncuyu, yedek kulübesinde ya 

da tribünde oturtmanın bize faydası olmayacak-
tır. 

İşe alımlarda mümkün olduğu kadar 
“önyargılarımızı” kapı dışında bırakabilmeliyiz. 
Belki bu önyargılar yüzünden şirketlere çok 
faydalı olabilecek adaylar ilk adımdan kaybet-
miş olabilirler. Örneğin; inanılmaz iç enerjisi 
olan bir adayın, kilosundan dolayı ağır ve hantal 
olduğunu düşünmek belki de o iş için doğru 
insanı kaçırmanıza neden olabilecektir.

Bir pozisyon için adayları incelemeye geç-
meden önce, o pozisyondan beklediğimiz verim 
ve başarı için zaman ve maliyet olanaklarımızı 
çok iyi değerlendirmeli ve açık olarak önümüze 
koymalıyız. Kısa vadede abartılı beklentilerin 
yanında, fazlasıyla zaman gerektiren istihdam-
lar da bizi üzebilir.

Yapılan bir araştırmaya göre (Kaynak: Robert 
Half) yanlış işe alımlarda yüzde 54 zaman 
kaybımız olmasının yanında, yüzde 53 oranında 
takımdaki/şirketteki stres artmakta, bu stres 
yüzde 37 oranında yönetim kademesini de et-
kilemekte, yönetimlerin de işe alma kararlarına 
güveni yüzde 20 oranında azalmaktadır.

Tüm bu değerlendirmeler ışığında ile alım 
süreçlerinin ne denli hassas, maliyetli ve stra-
tejik yönetim açısında önemli olduğunu asla 
aklımızdan çıkarmamalıyız. 
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Türkiye, dünya ekonomisinde her zaman jeo-
politik ve stratejik konumu önemli bir bölge 
olarak adlandırılır. Dinamik iç pazarı, geliş-

miş teknolojik altyapıları, genç nüfusu ve rekabetçi 
sektörleri gereği günümüz rekabet koşullarında 
ekonomik istikrarın sürdürebilirliğini sağlamak 
ancak böyle bölgelere yapılan yatırımlar ile gerçek-
leşebilir. Bu nedenle dünyaca tanınan ünlü Toyota, 
Coca Cola, Mango, Vodafone, Hundai, Bosch, Faber 
Castel, Shell vb gibi birçok sektörden markalar 
Türkiye’ye uluslararası doğrudan yatırım (UDY) 
yaparak mevcut sermayelerini arttırma yoluna git-
mişlerdir. Bu durum Türkiye’nin harekete geçireceği 
reformlar için en sağlıklı finansman kanallarından 
birisi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Türkiye’nin alım gücüne baktığımızda dünya 
sıralamasında 13’üncü, Avrupa’ da ise 5’inci büyük 
ekonomiye sahiptir. Asya ve Avrupa arasında önem-
li bir köprü görevi gördüğünden, geçtiğimiz son beş 
yılda Batı Asya ülkeleri içinde en çok uluslararası 
doğrudan yatırım çeken ülke konumundadır. Türki-

ye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine 
baktığımızda 2017 yılında Türkiye'ye 7 milyar 437 
milyon dolarlık doğrudan yabancı yatırım girişi ger-
çekleşti. Bu veriler 2002 yılında 15 milyar dolar civa-
rında iken 2017 yılında 191 milyar doların üzerine 
çıkmış, uluslararası sermayeli firma sayısı yaklaşık 
60 bini bulmuştur. Türkiye’de en fazla yatırım yapan 
ülkeler ise sırasıyla Hollanda, İspanya, Azerbaycan, 
Avustralya ve Avusturya’dır.
Ekonomiye katkısı nedir?

Rekabetçi özel sektörler, ürün ve hizmet üreti-
miyle ekonomiye değer katmanın yanı sıra yarattığı 
istihdam ile de ekonominin önemli bir parçasını 
oluşturuyor. Teknoloji ilerledikçe firmalar ürün veya 
hizmetlerine Ar-Ge, inovasyon, tasarım gibi fonksi-
yonlarla kattıkları değerler ile küresel çapta ilerle-
yebiliyorlar. Ülke sınırları dışındaki yatırımcıların, 
mevcut ekonomileri dışındaki bir ekonomiye yaptık-
ları, üretime dönük yatırımlar olarak bilinen UDY, 
yatırımcının söz sahibi olması esasına dayanırken, 

Türkiye’de 
uluslararası 
doğrudan 
yatırımlar

Türkiye, 2017 yılında yayınlanan Dünya Yatırım Raporu’na göre 132,9 milyar dolar ile uluslararası doğrudan 
yatırım stoku sıralamasında 35’inci ülke durumunda. İlk mevzuat düzenlemesi ise 1954 yılında yapıldı. 

Bestenigar BAZİKİ
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yapıldığı ülkenin kalkınmasına, refahının artması-
na, sürdürülebilir ekonomisine, ülkedeki işsizliğin 
azalmasına, altyapı hizmetlerinin yanı sıra sosyo-
kültürel katkılar da sağlayarak, var olan şirketlerin 
rekabet güçlerini kaybetmemeleri için globalleş-
melerine öncülük ediyor. Ar-Ge ve inovasyonu 
teknoloji ile beraber kaliteli üretim faaliyetlerinde 
bulunan uluslararası yatırımcıların piyasaya en iyi 
şekilde hakim olmaları, yatırım yapacakları yerin 
de kriterlerinin üst seviyede olmasını zorunlu kılı-
yor. Yatırımcılar karar verirken yatırım yapacakları 
ülkenin pazar büyüklüğüne, üretimine, sektör ve 
tedarikçilerin çeşitliliğine, verimliliğine ve mali-
yetine bakıyorlar. Bu kriterlere göre dünya ülke-
leri ile Türkiye’yi kıyaslarsak; dünyada yüzde 70 
civarında ürün ve hizmet alışverişi gerçekleşirken, 
2017 yılında yayınlanan Dünya Yatırım Raporu’na 
göre Türkiye 132,9 milyar dolar ile uluslararası 
doğrudan yatırım stoku sıralamasında 35’inci ülke 
durumunda. Listenin başında 6 trilyon 391 milyar 
dolarla ABD yer alırken, bunu 1 trilyon 591 milyar 
dolar ile Hong Kong, 1 trilyon 354 milyar dolar ile 
de Çin takip ediyor.

Türkiye’de yabancı yatırımlara ilişkin mevzu-

atlar ilk olarak 1954 yılında yürürlüğe giren 6224 
sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ile düzen-
lenmiş, günden güne gelişen ekonomi piyasası se-
bebiyle 17 Haziran 2003 tarihinde yürürlüğe giren 
4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu 
ile yenilenmiştir. Bu kapsamda yabancı yatırımcı-
ların Türkiye’ye doğrudan yatırım yapması serbest 
bırakılmış, yerli yatırımcılarla eşit muameleye tabi 
tutulması sağlanmıştır. Bu süreçten olumlu etkile-
nen Türkiye’de UYD 1-3 milyar dolar seyrederken 
kanun sonrasında 2007 yılında 22 milyar dolar ile 
rekor kırdı. Merkez Bankası’nın verilerine göre, 
Türkiye 1996-2005 yılları arasında 23 milyar 184 
milyon dolarlık UDY aldı. 2006 yılında 20 milyar 
185 milyon dolar ile ilk kez 20 milyar doların üze-
rinde UDY geldi. 2007 yılında 22 milyar 47 milyon 
dolar ile Uluslararası Doğrudan Yatırımlar rekoru 
kırılırken, 2008 yılında 19 milyar 851 milyon do-
larlık yatırım alındı. Ekonomik kriz ile Türkiye’ye 
gelen UDY azalarak 8 milyar 585 milyon dolara 
geriledi. 2010 yılında 9 milyar 99 milyon dolar, 
2011’de 16 milyar 182 milyon dolar, 2012’de 13 
milyar 628 milyon dolar, 2013’te 12 milyar 896 mil-
yon dolar, 2014’te 12 milyar 828 milyon dolar UDY 
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oldu. 2015’te 17 milyar 550 milyon dolar olan UDY, 
2016’da 12 milyar 302 milyon dolara geriledi. 2017 
yılında ise UDY 10 milyar 830 milyon dolar oldu.
Neden Türkiye?

Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı sermayeli 
şirketlerin sayısı yaklaşık 60 bine ulaşırken bunların 
7 bini çeşitli sektörlerde imalat sanayinde yer aldı. 
Sanayi ve endüstri alanında da diğer ülkelere kıyasla 
gücü elinde tutan Türkiye, OSB’lere, teknokentlere, 
serbest bölgelere sahip deniz ülkesi olması nedeniyle 
ulaşım ve lojistik anlamında da çok ciddi avantajlara 
sahip. Buradaki en büyük avantaj ise tek hukuk çer-
çevesi içinde süreçlerin yürütülmesidir. Buradaki bir 
değer teşvik ise yabancı yatırımcılar çalıştırdıkları 
kişilerin ücretlerinden gelir vergisi alınmaması. Aynı 
zamanda sahip olduğu Gümrük Birliği Anlaşması 
ile Türkiye güçlü pazarı açısından tercih edilebilir 
ülkeler arasında. Aynı zamanda sahip olduğu Türk 
Hava Yolları dünyanın en güçlü havayolu kargo şir-
ketlerinden bir tanesi. Genç nüfusa sahip olması ise 
işgücü niteliğini artıran en önemli unsurlardan biri.

Burada belki de en kolay yatırım yapılabilecek 
alanlar sanayi alanlarıdır. Çünkü buralar yüksek 
teknoloji ürünlerinin üretilmesine olanak sağlayan, 
üstelik elektrik, su, doğal gaz dağıtımı, arıtma tesisi 
kullanımı gibi alt yapı hizmetleri sunarak yatırım-
cıya kolay temin sağlayan bölgelerdir. Türkiye’de 
bu amaçlı 311 Organize Sanayi Bölgesi, 18 Serbest 
Bölge bulunmaktadır. Bu alanların yüzde 80’i liman 
sahibi şehirlerdedir. Bunun yanı sıra yatırım yapı-
lan bazı sektörler de Ekonomi Bakanlığı tarafından 
vergi konularında bazı teşvikler uygulanıyor. Bunun 
içerisinde sosyal güvenlik primlerinin bir kısmının 
devlet tarafından karşılanması bile mevcut.

Türkiye’de bugün itibari ile yabancı yatırımcı 60 
binin üzerinde firma faaliyet gösteriyor. Bunların 
çoğu ise Avrupa Birliği ülkelerinden oluşuyor. 
Türkiye’de rekabet gücü

Türkiye’deki rekabet edebilirlik gücünün 
sürdürülebilir olmasının belli başlı unsurları var.  

Bunların başında ekonominin güçlü olması geliyor. 
Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu’ndan bu 
yana yıllık ortalama büyüme Türkiye’de 5,7 olarak 
belirlenirken, diğer gelişmekte olan ve rekabet gücü 
yüksek Polonya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan vb 
OECD ülkelerinin büyüme oranlarının geride kal-
dığını görüyoruz. Türkiye uyguladığı reformlar ve 
para politikaları sayesinde ekonomik büyüklüğünü 
arttırırken kamu borçlarını azaltarak bütçe dengesi-
ni sağlamayı başarmıştır. Ekonominin büyümesi iç 
piyasada kişi başına düşen milli gelirin de artmasını 
sağlarken, alt gelirin orta gelire, orta gelirin ise üst 
gelire yükselmesini sağladı. 2017 yılı sonu itibariyle 
ise 81 milyonluk nüfusun 61 milyonu orta ve üst-
orta gelir grubunda yer aldı. En başta bahsettiğimiz 
Türkiye’nin stratejik konumu gereği anlaşmalı 
olduğumuz Gümrük Birliği ülkeleri ile sağlanan 
ülkeler arası serbest ticaret sonrasında ise satın alma 
yönünde artış gözlenerek tüketim toplumu olarak 
ekonomiye katkı sağlandı. Genç ve dinamik bir 
nüfusa sahip olan Türkiye, yabancı yatırımcıların 
en önemli avantajlarından bir tanesi. Yapılan her 
yatırımın ekonomisine ortalama 2 milyar insan katkı 
koyabiliyor. Dolayısıyla yatırım yapan Toyota, Ford, 
Nestle gibi firmalar yönetim üslerini Türkiye’de 
kuruyorlar. Her kurulan üs yeni bir istihdam kapısı 
açtığından, üniversitelerden mezun mühendisler ya 
da mesleki ve teknik liseden mezun olan kalifiye ele-
manlar hem iş bulabiliyor hem de yeni yatırımcıların 
eleman ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar. 

Tüm bu sistemlerin sürdürülebilmesi için Türki-
ye reform süreçlerini 4875 sayılı Doğrudan Yabancı 
Yatırımlar Kanunu’na göre düzenlemiş ve yeni 
yatırımlar için başta Başbakanlık Yatırım Destek ve 
Tanıtım Ajansı’nı faaliyete başlatarak, teşvik sistem-
lerini arttırmış ve Avrupa Birliği ile uyum sürecini 
ilerletmiştir. Karşılıklı güven anlaşması olarak kabul 
edilen Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması 
Anlaşmaları ile Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi 
Anlaşmaları da uluslararası yatırımcılara sunulan 
diğer avantajlardandır. Bu doğrultuda yabancı 
yatırımcılar, genel yatırım teşvik uygulamalarından, 
sağlanacak desteklerin bölgelerin gelişmişlik düzeyi-
ne bağlı olarak değişiklik gösteren bölgesel yatı-
rım teşvik uygulamalarından, Ar-Ge kapasitesini, 
rekabetçiliğini arttıracak teşvik uygulamalarından 
ve yatırım ile ilgili asgari tutardan, imal edilebilecek 
ürünlere kadar belirlenecek kriterlerin teşvikinden 
yararlanabilmektedirler. Hali hazırda Türkiye’ de 
Ar-Ge merkezi olan 100’e yakın şirket bulunmakta. 
Yatırım yapılabilecek en önemli sektörler ise enerji, 
otomotiv, kimya, lojistik, inşaat ve gayrimenkul, 
finansal hizmetler, bilişim teknolojileri, savunma ve 
havacılık...

Kaynak: T.C. Başbakanlık Yatırım 
Destek ve Tanıtım Ajansı

Türkiye’de Uluslararası Doğrudan Yatırımlar
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Cari açık Haziran ayında bir önceki yılın 
aynı dönemine göre 818 milyon dolar 
azalışla 3 milyar dolar olurken, 

yılın ilk yarısında açık 31,2 
milyar dolar olarak 
gerçekleşti.

Türkiye Cum-
huriyet Merkez 
Bankası (TCMB) 
verilerine göre 12 
aylık cari işlemler 
açığı ise 57,4 milyar 
dolar oldu. Bu dönem-
de ödemeler dengesi 
tablosundaki dış ticaret 
açığı bir önceki yılın aynı 
ayına göre 228 milyon 
dolar azalarak 4 milyar 388 
milyon dolara, birincil ge- lir dengesi açığı 
da 125 milyon dolar düşüşle 1 milyar 8 milyon 
dolara indi.

Hizmetler dengesinden kaynaklanan net gi-
rişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 712 milyon 
dolar artarak 2 milyar 385 milyon dolara yüksel-
di. Bu gelişmede, seyahat kaleminden kaynak-
lanan net gelirlerin 490 milyon dolar tutarında 
artarak 1 milyar 881 milyon dolara yükselmesi 
etkili oldu. Birincil gelir dengesi kalemi altında 
yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkış-
lar, bir önceki yılın aynı ayına göre 119 milyon 
dolar azalarak 951 milyon dolara geriledi.

Bir önceki yılın Haziran ayında 285 milyon 
dolar net giriş gösteren ikincil gelir dengesi 
kalemi, bu yılın aynı ayında da 38 milyon dolar 
net giriş kaydetti.

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net 
girişler, 951 milyon dolar olarak gerçekleşti. 
Portföy yatırımları 883 milyon dolar tutarında 
net çıkış kaydetti.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt 

dışı 
yerleşikler 

hisse senedi piyasasında 
76 milyon dolar net alış, devlet iç borç-

lanma senetleri piyasasında ise 262 milyon dolar 
net satış yaptı.

Yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki tahvil ih-
raçlarıyla ilgili olarak, bankalar 335 milyon dolar 
net geri ödeme gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlarda 4 milyar 534 milyon dolar 
tutarında net çıkış oldu. Diğer yatırımlar altın-
da, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerin-
deki efektif ve mevduat varlıkları 1 milyar 806 
milyon dolar net artış, yurt dışı bankaların yurt 
içindeki mevduatları ise 408 milyon doları net 
azalış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak 
bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler, 
sırasıyla 556 milyon dolar, 141 milyon dolar ve 
203 milyon dolar net geri ödeme yaptı.

Resmi rezervlerde Haziran’da 6 milyar 988 
milyon dolar rezerv azalışı yaşandı. 

Öte yandan, Mayıs ayı cari açık verisi 5 
milyar 885 milyon dolardan 6 milyar 193 milyon 
dolara, 12 aylık cari açık da 57 milyar 637 milyon 
dolardan 58 milyar 204 milyon dolara revize 
edildi.

Cari açık Haziran’da azaldı



7     Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe gire 6698 
sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hak-
kında Kanun sonrasında kişisel veriler 

konusunda yeni bir dönem başlamış idi. Ancak 
bu süreçte birçok şirketin söz konusu kanuna 
uyum çalışmalarını yeteri kadar önemsemediği 
ya da bu konuya ilişkin gerekli tedbir ve düzen-
lemeleri iç ve dış işleyişte gerçekleştirmediği 
gözlemlenmektedir. Bu ayki yazımızda kısaca 
kişisel verilerin korunması kanununa ilişkin bil-
gi aktarımı ile birlikte hukuki olarak şirketlerin 
bu süreçte gerçekleştirmesi gereken aksiyonlar-
dan bahsedeceğiz.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile 
birlikte gerçek ve tüzel kişililerin kanunda 
kişisel veri olarak tanımlanan bilgilere ilişkin 
sorumlulukları ile yükümlülüklerinin düzenlen-
diği, cezai sorumlulukların ortaya konduğunu 
söyleyebiliriz. Yasa kişisel veriyi kimliği belirli 
veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü 
bilgi olarak tanımlamaktadır. Bireylerin ırk, din, 
inanç, etnik köken, politik görüş, üye olunan 
dernek, sağlık, cinsel hayat ve benzeri bilgilerini 
içeren her türlü veriyi de özel nitelikli veri ola-
rak belirtmiştir. Verilerin işlenmesini ise kişisel 
verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan 
ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası 
olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde 
edilmesi,  kaydedilmesi, depolanması, muhafa-
za edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlen-
mesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, 
elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması 
ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler 
üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem olarak 
ifade etmektedir. Kişisel veriler sadece kanunun 
cevaz verdiği usul ve esaslar doğrultusunda 
işlenebilmektedir. Buradaki en önemli unsur 
da ilgili kişinin açık rızası olmaksızın kişisel 
verilerin işlenemeyeceğidir. 6698 sayılı Kanu-
nun 5/2 maddesinde açık rıza olmaksızın kişisel 
verilerin işlenebilmesi için bir takım istisnalar 
da getirmiştir. Bu istisnalar özetle kanunda 
açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması 
veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, 
fiili imkansızlık, veri sorumlusunun hukuki 
yükümlülüğünü nedeniyle zorunlu olması, kişi 
tarafından alenileştirilmesi, bir hak nedeniyle, 
ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar 
vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meş-
ru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu 
olması şeklinde sınırlandırılmıştır. Eğer bu 
istisnaların mevcudiyeti yoksa kişinin açık rızası 

olmaksızın işlenen kişisel veriler kanuna aykırı-
lık teşkil edecektir.

Şirketler sektörel bazda yoğunluğu de-
ğişmekle birlikte bir çok kişisel veriye sahip 
olması, kanunen de bu verilerin sorumlusu 
ya da işleyeni olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Kişisel veriler müşteri verileri, personel ve aday 
personel verileri, ziyaretçi verileri, tedarikçi 
bayi yetkili satıcı promotör, üçüncü parti firma 
çalışanlarına ilişkin veriler vb. olarak örneklen-
dirilebilir.

Bu kapsamda şirketlerimizin eğer bu kanun 
uyarınca sorumluluğu bulunuyorsa bir takım 
yükümlülükleri de yerine getirmesi gerek-
mektedir. Bunların başında aydınlatma, veri 
güvenliğini sağlama gelmektedir.  Yasaya göre 
aydınlatma yükümlülüğüne aykırı davranılarak 
bilgi verilmeden işlem yapılması durumunda       
5 bin TL ile 100 bin TL tutarı arasında idari 
para cezası öngörülmekte, yine veri güvenliğini 
yükümlülüğüne aykırı davranılması sonucunda 
bilgilerin rıza olmadan haricen paylaşılması ya 
da sızdırılması halinde bilgi verilmemesi sonu-
cunda 15 bin TL ile 1 milyon TL tutarında idari 
para cezası ile karşılaşacaklardır. Cezai anlamda 
ise veri güvenliğini ihlal edenler, izinsiz olarak 
haricen paylaşılarak kullanılması veya hukuka 
aykırı olarak ele geçirilmesi durumunda 2 ila 4 
yıl arasında hapis cezası öngörülmektedir. Yine 
kişisel verilerin sistemlerin haricinde farklı bir 
yere kaydedilmesi durumda verinin niteliği-
ne göre 1 ila 4,5 yıl arasında hapis cezası söz 
konusu olacaktır. Bu doğrultuda birçok şirketin 
kişisel verilerin korunmasına yönelik olarak 
gereken özeni göstermediği görülmektedir. 
Burada dikkat edilmesi gereken kanunun gerek-
liliklerini yerine getirirken şirket vizyonundan 
sapmadan bir veri koruma politikası oluştura-
bilmektir. Bunun başında mevcut sözleşmelerin 
kanun uyarınca revize edilmesi, kişisel veriler-
den kaynaklanan sorumlulukların paylaşımına 
ilişkin düzenlemeler yapılması gerekmektedir. 
İç işleyişte ise çalışan ve yetkili kişilere, kişisel 
verilerin korunmasına yönelik olarak gerekli 
eğitimlerin sağlanması, iş sözleşmelerinin kişisel 
verilerin korunması kanunu kapsamında revize 
edilmesi önemlidir. Ayrıca idari ve cezai yap-
tırımlarla karşı karşıya kalınmaması içim veri 
güvenliğine ilişkin gizlilik, siber güvenlik gibi 
önlemlerin üzerinde durulması, buna ilişkin 
yöntem ve sistematiğin iyi planlanması oldukça 
önem arz etmektedir.

Şirketler açısından Kişisel Verilerin
Korunması Hakkında Kanun’un önemi
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Geçtiğimiz 15 ay içerisinde Kanada, Çin, 
Danimarka, AB Komisyonu, Finlandi-
ya, Fransa, Hindistan, İtalya, Japonya, 

Meksika, Nordik-Baltık Bölgesi, Singapur, Güney 
Kore, İsveç, Tayvan, Birleşik Arap Emirlikleri 
(BAE) ve Birleşik Krallık, yapay zekânın kul-
lanımını ve gelişimini teşvik etmek için ulusal 
stratejilerini yayımladılar. Her bir strateji, 
birbirinden farklı olup; bilimsel araştırma, 
yetenek geliştirme, beceri ve eğitim, kamu ve 
özel sektörün yapay zekâyı benimsemesi, etik 
ve katılım, standartlar ve düzenlemeler, veri ve 
dijital altyapı gibi yapay zekâ politikasının farklı 
yönlerine odaklanmıştır.
Avustralya

Avustralya’nın henüz bir yapay zekâ stratejisi 
bulunmamaktadır. Fakat 2018–2019 Avustral-
ya bütçesinde, hükümet Avustralya’da yapay 
zekânın gelişimini desteklemek üzere dört yıl için 
29,9 milyon Avustralya Doları yatırım yaptığını 
açıkladı. Hükümet, yapay zekânın gelişimi-
ni desteklemek için bir Teknoloji Yol Haritası, 
bir Standartlar Çerçevesi ve ulusal bir Yapay Zekâ 
Etik Çerçevesi oluşturacaktır. Bu yatırım aynı 
zamanda, Avustralya’da yapay zekâ yeteneğinin 

artırılması için Araştırma Merkezi ve İşbirliği 
projelerini, doktora burslarını ve diğer girişimleri 
destekleyecektir. Buna ek olarak, 2017 yılında 
yayınlanan inovasyon yol haritası olan Avust-
ralya 2030: İnovasyonla Refah 
dokümanında, 

Ülkelerin yapay 
zeka stratejileri

Yapay zeka stratejisi ülkeden ülkeye farklılık gösteriyor. Her ülke; bilimsel araştırma, yetenek geliştirme, beceri 
ve eğitim, kamu ve özel sektörün yapay zekayı benimsemesi, etik ve katılım gibi farklı yönlere odaklanıyor.
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hükümetin önümüzdeki dijital ekonomi strateji-
sinde yapay zekâya öncelik vereceği duyuruldu. 
Bu raporun 2018'in ikinci yarısında yayınlanma-
sı bekleniyor.
Kanada

Kanada, ulusal yapay zekâ stratejisini yayım-
layan ilk ülke olmuştur. 2017 federal bütçesinde 
ayrıntılı olarak ele alınan Pan-Kanada Yapay 
Zeka Stratejisi, yapay zeka araştırmalarına ve 
bu alanda çalışan araştırmacıların becerilerinin 
geliştirilmesine yatırım yapmak için 5 yıllık 
ve 125 milyon Kanada doları bütçesi olan bir 
plandır. Stratejinin dört hedefi vardır: (1)Yapay 
zekâ araştırmacılarının ve mezunlarının sayısını 
artırmak, (2) Üç bilimsel mükemmeliyet küme-
sini oluşturmak, (3) Yapay zekânın ekonomik, 
etik, politik ve yasal sonuçları hakkında düşünce 
liderliği geliştirmek ve (4)Yapay zekâ konusun-
da ulusal araştırma topluluğunu desteklemek. 
Kanada İleri Araştırma Enstitüsü’nün (CIFAR) 
öncülüğünde yürütülen bu strateji eylem planı, 
Kanada Hükümeti ve üç yeni yapay zekâ 
enstitüsü Edmonton’daki Alberta Makine Zeka 
Enstitüsü (AMII), Toronto’daki Vektör Enstitü-
sü ve Montreal’deki MILA ile de yakın ilişkiler 
içerisindedir.

Kanada’nın yapay zekâ stratejisi diğer ülke 
stratejilerinden farklıdır çünkü öncelikle bir 
araştırma ve yetenekler yetiştirme stratejisidir. 
Bu girişimler; yeni yapay zekâ enstitüleri, 

yapay zekâ ile 
ilgili Ka-
nada İleri 
Araş-
tırma 

Enstitüsü’nde (CIFAR) yeni başkanlıkların 
oluşturulması ve ulusal yapay zekâ programı 
dâhil olmak üzere hepsi yapay zekâ araştırma-
sında ve eğitiminde Kanada’nın uluslararası 
profilini geliştirmeye yöneliktir. CIFAR Yapay 
Zekâ & Toplum Programı, yapay zekâ politi-
kasını ve etik sonuçlarını inceler, ancak genel 
strateji, stratejik sektörlere yapılan yatırımlar, 
veri ve gizlilik veya beceri geliştirme gibi diğer 
stratejilerde bulunan politikaları içermez. Bu, 
Kanada hükümetinin bu politikaları yürütmedi-
ği veya uygulamadığı anlamına gelmez, ancak 
Pan-Kanada Yapay Zekâ Stratejisi’nin bir parçası 
değildir.
Çin

Çin, yapay zekâ teorileri, teknolojileri ve 
uygulamalarında dünyaya öncülük etme hede-
fini, Yeni Nesil Yapay Zeka Geliştirme Planı olan 
Temmuz 2017 planında açıkladı. Plan, Ar-Ge, 
sanayileşme, yetenek geliştirme, eğitim ve beceri 
edinimi, standart belirleme ve düzenlemeler, 
etik normlar ve güvenlik için girişimler ve he-
defler ile tüm ulusal yapay zekâ stratejilerinin en 
kapsamlı olanıdır. Üç adımlı bir plandır: Birin-
cisi, Çin’in yapay endüstrisini 2020 yılına kadar 
rakipleriyle aynı hizaya getirmek; ikincisi, bazı 
yapay alanlarında 2025 yılına kadar “dünya 
lideri” olabilmek ve üçüncüsü, 2030 yılında 
yapay zekâ inovasyonu için “ana” merkez ha-
line gelmektir. 2030'a gelindiğinde, hükümet, 1 
trilyon yuan değerinde bir yapay zekâ endüstrisi 
ve ilgili sektörlerle beraber ise değeri 10 trilyon 
yuanı bulan bir endüstri hedefliyor. Plan, aynı 
zamanda hükümetin yapay zekâ konusunda 
çalışan dünyanın en iyi yeteneklerini kendi 
ülkesinde istihdam edebilme, yerli yapay zekâ 
işgücünün eğitimini güçlendirmeyi ve yapay 
zekânın geliştirilmesini teşvik eden yasalar, 
yönetmelikler ve etik normlarda öncülük yapa-
rak dünyaya bu alanda yön verme ve dünyayı 
yönetme isteğini net bir şekilde ortaya koymak-
tadır. İkincisi, yapay zekânın küresel yönetişi-
mine dâhil olma ve onu yönetme arzusunu da 
içermektedir.

Yeni Nesil Planın yayınlanmasından bu yana, 
hükümet yeni nesil yapay zeka sektörünün 
gelişimini desteklemek için 3 yıllık eylem planı-
nı yayınladı. Bu plan, Çin’in yapay zekâ endüst-
risini 2020 yılına kadar rakipleriyle uyumlu hale 

Kanada, ulusal yapay zeka stratejisini 
yayınlayan ilk ülke oldu. Önceliği de araştırma 
ve yetenekler yetiştirmeye verdi. Çin, dünyaya 
öncülük etme hedefi açıklarken, Danimarka 
büyüme ve zenginlik yaratmayı amaçladı.
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getirmek için Gelecek Nesil planının ilk adımı 
üzerine inşa edilmiştir. Özellikle, dört ana görevi 
yerine getirmektedir: (1) Araçlar, servis robotları 
gibi akıllı ve ağ bağlantılı ürünler geliştirmeye 
odaklanmak ve tanımlama sistemleri, (2) Akıllı 
sensörler ve sinirsel(nöral) ağı çipleri de dâhil 
olmak üzere yapay zekânın destek sistemini vur-
gulamak, (3) Akıllı üretimin gelişimini teşvik et-
mek ve (4) Sanayi eğitimi kaynaklarına, standart 
testlere ve siber güvenliğe yatırım yaparak yapay 
zekânın gelişimi için uygun ortamı geliştirmek. 
Buna ek olarak, hükümet ayrıca, yapay zekânın 
belirli alanlarında araştırma ve endüstriyel lider-
lik geliştirmek için ulusal teknoloji şirketleriyle 
ortaklık kurmuştur ve Pekin’de yapay zeka araş-
tırmaları için 2,1 milyar dolarlık bir maliyeti olan 
yapay zeka teknoloji parkı inşa edecektir. 

Danimarka
Danimarka’nın Danimarka Dijital Büyüme 

Stratejisi, Ocak 2018’de yayınlandı ve bu strateji 
Danimarka’yı dijital devrimde bir lider haline 
getirmeyi ve bütün Danimarka halkı için büyüme 
ve zenginlik yaratmayı amaçlamaktadır. Sadece 
yapay zekâdaki ilerlemelere odaklanmak yerine, 
strateji; yapay zekâya, büyük veriye ve nesnelerin 
internetine de odaklanmaktadır. Stratejinin üç 
hedefi vardır: (1) Danimarka işletmelerinin dijital 
teknolojileri en iyi şekilde kullanmaları; (2) İşlet-
melerin dijital dönüşümü için en uygun koşulları 
yerine getirmeleri ve (3) Her Danimarka vatan-
daşının rekabet edebilmesi için gerekli dijital 
becerilere sahip olmasını sağlamaktır. Finansman 
başına 2018'de bir 75 milyonluk Danimarka Kro-

Avrupa Birliği’nin Yapay Zeka İletişimi’nde Birliğin teknik ve endüstriyel kapasitesi ile kamu ve özel sektörün 
yapay zekayı kavramasını artırmayı, Avrupalıları sosyo-ekonomik değişimlere hazırlamayı hedefliyor.
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nu büyüklüğünde bir bütçe tahsis edilmiş olup 
2025 yılına kadar her yıl 125 milyon Danimar-
ka kronu ve strateji eylemlerinin daimi olarak 
uygulanabilmesi için ise 75 milyon Danimarka 
Kronu ayrılmıştır.

Toplamda, rapor 38 yeni girişimi özetlemek-
tedir. Başlıca bildiriler arasında, Danimarka 
Dijital Merkezi (dijital teknolojiler için bir kamu-
özel kümelenmesi), Dijital — KOBİ: (Danimarka 
KOBİ’lerinin dijital dönüşümünü desteklemek 
için koordine edilmiş bir plan) ve Teknoloji 
Paktı’nın (dijital becerileri teşvik etmek için ülke 
çapında bir girişim) oluşturulması yer almak-
tadır. Hükümet, ayrıca devlet verilerini daha 
çok kamuya açacağını, düzenleyici (mevzuata 
ilişkin) kum havuzları (sandbox) denemesi 
yapacağını ve siber güvenliği güçlendirmek için 
girişimlerde bulunacağını açıklamıştır.
AB Komisyonu

AB Komisyonu, 2018 Nisan ayında, Yapay 
Zeka İletişimi’ni hayata geçirdi. Bu, AB’nin 
yapay zekâya olan yaklaşımını ortaya koyan 

20 sayfalık bir dokümandır. AB Komisyo-
nu: (1) AB’nin teknolojik ve endüstriyel kapa-
sitesini ve kamu ve özel sektörün yapay zekâyı 
kavramasını artırmayı; (2)Avrupalıları yapay 
zekâ tarafından ortaya konan sosyo-ekonomik 
değişimlere hazırlamayı ve (3) Uygun bir etik ve 
yasal çerçevenin uygulandığından emin olun-
masını amaçlamaktadır. 

Başlıca eylemler arasında; AB’nin yapay zekâ 
yatırımını 2017'de 500 milyon Euro’dan 2020 
yılı sonuna kadar 1,5 milyar Euro’ya çıkarma-
ya yönelik bir taahhüdü, Avrupa Yapay Zekâ 
İttifakı’nın (insanların katılabileceği) ve adalet, 
güvenlik ve şeffaflık gibi konuları ele alan yeni 
bir yapay zekâ etik seti oluşturulması bulun-
maktadır. Yapay zekâ konusunda yeni bir üst 
düzey grup, Avrupa Yapay Zekâ İttifakı için 
yürütme grubu olarak rol olacak ve üye devlet-
lerin göz önünde bulundurması için taslak etik 
kurallarını hazırlayacaktır.

Komisyon, 2018 yılı sonuna kadar yapay 
zekâ konusunda koordine bir plan geliştirmek 
için üye ülkelerle birlikte çalışmaktadır. Gelecek 
planın hedefi ise; “AB ve ulusal düzeyde yatı-
rımların etkisini en üst düzeye çıkarmak, sinerji 
ve işbirliğini AB çapında teşvik etmek, yapay 
zeka konusundaki en iyi uygulamaları paylaş-
mak ve bir bütün olarak AB’nin küresel olarak 
rekabet edebilmesini sağlamak için geleceğe 
dönük yol haritasını tanımlamak” olacaktır.
Finlandiya

Finlandiya’nın Ekonomik İşler Bakanı Mika 
Lintilä, Mayıs 2017'de Finlandiya’nın yapay 
zekâ teknolojilerinin uygulanmasında dünyanın 
en iyi ülkelerinden biri haline gelip gelmedi-
ğini incelemek üzere bir yürütme grubu kur-
du. Grup, final raporunu Nisan 2019'a kadar 
yayınlamayacak olsa da, hâlihazırda iki ara 
rapor yayımladı ve Finlandiya hükümeti grubun 
önerilerini hükümet politikasına dâhil etmeye 
başladı. Finlandiya’nın Yapay Zeka Çağı’nın ilk 
raporu, Finlandiya’nın yapay zekâdaki güçlü ve 
zayıf yanlarını inceledi ve Finlandiya’yı yapay 
zekânın uygulanmasında küresel bir lider haline 
getirmek için sekiz tavsiyede bulundu. Temel 
girişim, Fin Yapay Zeka Merkezi’nin oluştu-
rulmasını (yapay zekâ araştırmaları, yetenek 
ve endüstri işbirliğini artırmak ve geliştirmek 
için Aalto ve Helsinki Üniversiteleri’nin ortak 
bir girişimi), bir yapay zekâ hızlandırıcı pilot 
programı ve yapay zekânın kamu hizmetine 
entegrasyonunu içermektedir. İkinci bir ara 
rapor, “Yapay Zeka Çağında Çalışmak: İş’in 
Geleceği”nin 4 yönü; Büyüme ve İstihdam-İşgü-
cü piyasası-Öğrenme ve Beceriler-Etik ile ilgili 
olarak 28 politika önerisi sunmaktadır.
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Fransa
Cumhurbaş-

kanı Emmanuel 
Macron, Paris’teki 
İnsanlık İçin Yapay Zeka 
Zirvesi’nin sonunda Fransa’nın yapay zekâ araş-
tırmalarında, eğitiminde ve endüstrisinde küresel 
bir lider haline gelmesi için 1,5 milyar Euro’luk 
planını açıkladı. Plan, Fransa’nın ünlü matema-
tikçisi ve aynı zamanda Essonne Başkan Yar-
dımcısı Cédric Villani ve “Villani Misyonu”nun 
diğer üyeleri tarafından hazırlanan ve hükümetin 
yapay zekâ konusunda dikkate alması gereken 
politikaları ve girişimleri anlatan Anlamlı bir 
Yapay Zeka İçin: Fransız ve Avrupalı Stratejisine 
Doğru raporundan fazlasıyla istifade etmiştir.

Plan, 4 ana bileşenden oluşmaktadır. İlk ola-
rak, Macron, Fransa’nın yapay zekâ ekosistemini 
güçlendirmek ve uluslararası yetenekleri çek-
mek için çeşitli girişimlerde bulunacağını açıkla-
dı. Ulusal Yapay Zekâ Programı’nda en önemli 

ay-
rın-

tılardan 
bir tanesi, Fransa 

genelinde dört ya da beş 
yapay zekâ araştırma enstitü-

sünün oluşturulacağının duyu-
rulmasıydı. İkincisi, Fransa, sağlık 

hizmetleri gibi yapay zekâ mükemme-
liyet potansiyeline sahip olan sektörlerde, 

yapay zekânın benimsenmesini ve uygu-
lanmasını sağlamak için açık bir veri politikası 
geliştirecektir. Üçüncüsü, hükümet yerli “Yapay 
Zekâ Şampiyonlarının” gelişimini desteklemek 
için düzenleyici ve finansal bir çerçeve oluştura-
caktır. Son olarak, hükümet, yapay zekânın kul-
lanımının ve geliştirilmesinin şeffaf, açıklanabilir 
ve ayrımcılık yapmamasını sağlamak için etik 
kurallarını geliştirecektir.

Toplamda, hükümet mevcut 5 yıllık dönemin 
sonunda 1,5 milyar Euro yatırım yapacaktır. Ay-
rıntıları henüz yayınlanmasa da 700 milyon Euro 
araştırmaya, bu yıl 100 milyon Euro yapay zekâ 
girişimlerine ve şirketlerine, Fransa Kamu Yatırım 
Bankası’ndan yıllık 70 milyon Euro ve yapay 
zekâdaki sanayi projelerine 400 milyon dolarlık 
bir yatırım yapılacağını açıkladı. Villani, raporun-

da dört sektöre (sağlık, ulaşım, 
çevre ve savunma) odaklanıl-
ması gerektiğini belirtmesine 
rağmen Macron, sadece sağ-
lık ve ulaşım sektörlerinde ya-
pay zekânın potansiyelinden 
bahsetti.
Almanya

Almanya, ulusal yapay 
zekâ stratejisini 2018 sonba-
harında yayınlamayı planla-
maktadır. Şu anda stratejide 
ne olacağı net değildir, ancak 
2018 koalisyon anlaşmasın-
dan, önemli bir girişimin 
Fransa ile ortak bir yapay zekâ 
araştırma merkezi olacağı 
bilinmektedir. Haziran 2018'de 
hükümet, Ağustos yaz ta-
tilinden önce ulusal strateji 
için önemli noktaları içeren 
bir taslak yayınlamayı plan-
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ladığını duyurdu. Hükümet ayrıca, yapay zekâ 
ve algoritmik karar vermenin toplumu nasıl 
etkileyeceğini araştırmak için yeni bir komisyon 
kurulacağını da duyurdu. Bu komisyon, 19 mil-
letvekili ve 19 yapay zekâ uzmanından oluşacak 
ve 2020 yılına kadar bir tavsiye raporu geliştir-
mekle yükümlü olacaktır. (Benzeri bir komisyon 
daha önce otonom araçların etiği hakkında bir 
rapor yayınlamıştır).

Almanya, henüz resmi bir stratejiye sa-
hip olmamasına rağmen, fiilen uygulanan bir 
takım politikaları ve girişimleri bulunmaktadır. 
Öncelikli olarak, hükümet, akademi ve endüstri 
aktörleri ile ortak olarak, yapay zeka teknoloji-
lerini Almanya’nın ihracat sektörlerine entegre 
etmeye odaklanmaktadır. Amiral gemisi Endüst-
ri 4.0 programı olmuştur, ancak son zamanlar-
da stratejik hedef, yapay zeka teknolojili akıllı 
servislere doğru kaymıştır. Alman Yapay Zekâ 
Araştırma Merkezi (DFKI), bu işte önemli bir 
aktördür ve uygulamaya yönelik araştırmalar 
için finansman sağlamaktadır. Diğer ilgili kuru-
luşlar arasında, akademik işbirliğini teşvik eden 
ve Almanya’da çalışmak için bilimsel yetenek-
leri çeken Alexander von Humboldt Vakfı ve 
hükümete pratik öneriler geliştirmek için bilim, 
endüstri, politika ve sivil kuruluşlardan uzman-
ları bir araya getiren Plattform Lernende Syste-
me yer almaktadır.
Hindistan

Hindistan, yapay zekânın sadece ekono-
mik büyüme için değil, aynı zamanda sosyal 
içerme için de nasıl kullanabileceğine odakla-
narak ulusal yapay zeka stratejisine benzersiz 
bir yaklaşım getirmiştir. NITI Aayog, rapo-
ru yazan hükümete bağlı düşünce kurulu-
şu, #HepimizİçinYapayZekâ yaklaşımı getir-
mektedir. Sonuç olarak strateji, (1) Hintlilere 
kaliteli iş bulma becerilerini geliştirmeyi ve güç-
lendirmeyi; (2) Ekonomik büyümeyi ve sosyal 
etkileri en üst seviyeye çıkarabilecek araştırma 
ve sektörlere yatırım yapmayı ve (3) gelişmek-
te olan dünyanın geri kalanı için Hint yapımı 
yapay zekâ sunmayı amaçlamaktadır.

NITI Aayog, bilimsel araştırmaya yatırım 
yapmak, yeni beceriler kazandırma ve eğitimleri 
teşvik etmek, yapay zekânın değer zinciri gene-
linde benimsenmesini hızlandırmak ve yapay 
zekâda etik, gizlilik ve güvenliği teşvik etmek 
için 30'un üzerinde politika önerisi sunmak-
tadır. Amiral gemisi girişimi, yapay zekadaki 
araştırmayı artırmak için iki aşamalı entegre bir 

stratejidir. İlk olarak, yeni Yapay Zekâ Mükem-
melliyet Araştırma Merkezleri (COREs) temel 
araştırmaya odaklanacaktır. İkincisi, CORE’lar, 
toplumsal öneme sahip alanlarda yapay zekâ 
tabanlı uygulamalar oluşturmaya odaklanan 
Uluslararası Dönüşüm Merkezi (ICTAI) için 
teknoloji vericileri (besleyicileri) olarak hareket 
edecektir. Raporda, NITI Aayong, sağlık hizmet-
leri, tarım, eğitim, akıllı şehirleri ve akıllı hare-
ketliliğini, yapay zekâyı uygulamaktan en fazla 
sosyal fayda sağlayacak öncelikli sektörler ola-
rak tanımlamaktadır. Rapor ayrıca, her CORE ve 
ICTAI’da bir Etik Meclisi Konsorsiyumu oluştu-
rulmasını, sektöre özel gizlilik, güvenlik ve etik 
kurallarını geliştirmeyi, pazar keşfini arttırmak 
ve veri toplamanın zaman ve maliyetini azalt-
mak için Ulusal Yapay Zekâ Pazar Alanı oluş-
turmayı ve ortalama olarak iş gücünün gerekli 
becerilere sahip olması için yapılması gereken 
girişim sayısına dair öneriler getirmektedir. 
Stratejik olarak, hükümet Hindistan’ı “Yapay 
Zekâ Garajı” olarak inşa etmek istiyor, yani eğer 
bir şirket Hindistan’da bir yapay zekâyı kullana-
bilirse, o zaman gelişmekte olan dünyanın geri 
kalanı için de uygulanabilir olacaktır.
İtalya

İtalya, Mart 2018'de yapay zekâ üzerine 
resmi bir rapor yayınladı. Araştırma ve geliştir-
me ya da özel sektörün kalkınmasına odaklanan 
diğer stratejilerin aksine, rapor, hükümetin, 
kamu yönetiminde yapay zekâ teknolojilerinin 
benimsenmesini nasıl kolaylaştırabileceğine 
odaklanmaktadır. Rapor, Yapay Zeka: Vatan-
daşların Hizmetinde, Dijital İtalya Ajansı için 
çalışan çalışma grubu tarafından oluşturuldu. 
Odak noktası göz önünde bulundurulduğunda, 
bu rapor, yapay zekânın devlet hizmetlerine 
entegrasyonunun zorluklarına önemli ölçüde 
zaman ayırmaktadır. Buna etik konusundaki 
kaygılar, yetenekli çalışanların kullanılabilirliği, 
verilerin rolü ve yasal çıkarımlar da dâhildir. 
Bu zorlukları hesaba katan rapor, hükümetin 
göz önünde bulundurması gereken bir dizi 10 
önerisiyle sonuçlanmaktadır. Öneriler arasın-
da, Ulusal Yetkinlik Merkezi ve yapay zekâ 
alanında çalışan bir disiplinlerarası merkezin 
oluşturulması, ayrıntılı verilerin toplanmasının 
desteklenmesi için ulusal bir platform ve yapay 
zekâ ile ilgili becerilerin kamu yönetimi aracılı-
ğıyla yayılmasına yönelik tedbirler yer almak-
tadır. İtalya’nın yeni hükümetinin bu tavsiye ve 
önerileri uygulayıp uygulamayacağı henüz belli 

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ülkesinin yapay zeka araştırmalarında, eğitiminde ve endüstrisinde küre-
sel bir lider haline gelmesi için 1,5 milyar Euro’luk plan açıkladı. Hindistan sosyal gelişmeye de  odaklandı.



değildir.
Temmuz 2018'de, İtalya’daki bir üniversite ve 

araştırma merkezi konsorsiyumu, yapay zekâ için 
yeni bir ulusal laboratuvar kurmak üzere birleş-
ti. CINI-AIIS Laboratuvarı (Yapay Zekâ ve Akıllı 
Sistemler Laboratuarı), İtalya’nın yapay zekâdaki 
temel ve uygulamalı araştırmalarını güçlendir-
meyi, araştırmadan girişimciliğe kadar teknoloji 
transferini teşvik ederek ülkenin bilgi ve iletişim 
sektörüne destek olmayı ve yapay zekânın kamu 
yönetiminde de benimsenmesini teşvik etmeyi 
amaçlamaktadır.
Japonya

Japonya, ulusal bir yapay zekâ stratejisi gelişti-
ren ikinci ülkedir. Nisan 2016'da Geleceğe Yatırım 
İçin Kamu-Özel Diyaloğu sırasında Başbakan 
Abe’den alınan talimatlara dayanarak, “araştırma 
ve geliştirme hedefleri ve yapay zekânın sanayi-
leşmesi için bir yol haritası” geliştirmek amacıy-
la Yapay Zekâ Teknolojisi Stratejik Konseyi kurul-
du. 11 üyeye sahip olan konsey, Japonya’nın Bilim 
Tanıtma Topluluğu Başkanı, Tokyo Üniversitesi 
Başkanı ve Toyota Başkanı da dâhil olmak üzere 
akademi, endüstri ve hükümet temsilcilerinden 
oluşmaktadır.

Plan, Yapay Zeka Teknolojisi Stratejisi, Mart 
2017'de yayınlanmıştır. Strateji, yapay zekâyı bir 
hizmet olarak gören ve yapay zekânın gelişimini 
üç aşamada düzenleyen Sanayileşme Yol Harita-
sı ile dikkat çekicidir: (1) Çeşitli alanlarda geliştiri-
len veri güdümlü yapay zekânın uygulanması ve 
kullanılması, (2) Yapay zekânın ve çeşitli alanlar-
da geliştirilen verinin kamu tarafından kullanımı 
ve (3) Çoğaltıcı alanların birbirine bağlanmasıyla 

ekosistemlerin oluşturulması amaçlanmaktadır. 
Strateji, bu çerçeveyi Japonya’nın Toplum 5.0 ini-
siyatifinin (verimlilik, sağlık ve hareketlilik) üç 
öncelik alanı için uygular ve sanayileşme yol hari-
tasını gerçekleştirmek için politikaları özetler. Bu 
politikalar, Ar-Ge, yetenek, kamu verileri ve yeni 
şirketlere yapılan yeni yatırımları içermektedir.

Kenya
Ocak 2018'de Kenya hükümeti, blokzincir 

(blockchain) ve yapay zekâ gibi yeni teknolojile-
rin geliştirilmesini ve benimsenmesini teşvik eden 
bir strateji oluşturmak için yeni bir komisyon 
kurulduğunu duyurdu. İki ay sonra hükümet 11 
kişiden oluşan bu komisyonu resmen açıkladı. 
Bilgi ve İletişim Bakanlığı’nın eski daimi sekreteri 
Bitange Ndemo’nun başkanlık ettiği bu komisyo-
nun hedefi, hükümetin önümüzdeki beş yıl içinde 
yeni teknolojileri nasıl kullanacağı konusunda 
tavsiyeler getirmektir. Komisyon ayrıca 2027 ve 
2032 yılları için dönüm noktaları (milestones) 
belirleyecek ve stratejiyi finansal katılım, siber 
güvenlik, arazi devri, seçim süreci, tek dijital kim-
lik ve genel kamu hizmeti sunumu alanlarında 
konumlandıracaktır. Strateji kesinlikle yapay zekâ 
ile ilgili değildir, ancak bu teknoloji, hükümetin 
önümüzdeki yıllarda kullanmak istediği birçok 
teknolojiden biridir.

Malezya
Dijital teknolojilerin benimsenmesini hız-

landırmak için yapılan çalışmalar kapsamında, 
Malezya’nın eski Başbakanı Najib Razak, Ekim 
2017’de Malezya için “Ulusal Yapay Zeka Çer-
çevesi” geliştirme planını açıkladı. O zamandan 
beri çok az bilgi yayımlandı, ancak Başbakan’ın 
çerçevenin Ulusal Büyük Veri Analizi Çerçevesi-
nin bir uzantısı olacağını ve Malezya Dijital Eko-
nomi Kurumu (MDEC) tarafından yönetileceğini 
söylediği bildirildi. Malezya’nın yeni hükümeti, 
Ulusal Yapay Zeka Çerçevesinde bir güncelleme 
ise henüz yapmadı.

Meksika
Meksika’da ulusal bir yapay zekâ stratejisinin 

temellerini ortaya koyan Meksika’da Bir Yapay 
Zeka Stratejisine Doğru: Yapay Zeka Devrimin-
den Yararlanmak adında bir rapor yayınlanmıştır. 
Meksika Birleşik Krallık Büyükelçiliği komis-
yonluğunda, İngiltere’nin Refah Fonu tarafından 
finanse edilen ve Meksika Hükümeti ile yakın iş-
birliği içerisinde olan Oxford Insights ve C Minds 
tarafından geliştirilen rapor Haziran 2018'de 
yayınlanmıştır. Rapor, Meksika’daki mevcut 
yapay zekâ durumunu araştırarak, ilgili politi-
kaları ayrıntılı olarak anlatmaktadır ve ulusal 
ve bölgesel düzeyde yapay zeka için potansiyel 
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kullanım alanlarını açıklamaktadır. Yerel yapay 
zekâ uzmanları ile yapılan 60'tan fazla görüş-
meden elde edilen verilere dayanarak, rapor beş 
kategoride gruplandırılarak bir dizi tavsiyeyle 
sonuçlanmaktadır: (1) Hükümet ve Kamu Hiz-
metleri, (2) Veri ve Dijital Altyapı, (3) Araştırma 
ve Geliştirme, (4) Kapasite, Beceri ve Eğitim 
ve (5) Etik.

Stratejinin mevcut durumu henüz net de-
ğildir. Mart ayında, Meksika hükümeti rapor 
hakkında bir açıklama yapmıştır ve yapay 
zekâyı resmi hükümet politikası haline getirmiş-
tir. Ancak Meksika’nın yaz seçimlerinden dolayı 
hükümet stratejiyi uygulamaya başlayamamış-
tır. Ayrıca, Meksika’nın yeni Cumhurbaşkanı’nın 
raporun tavsiyelerini uygulayıp uygulamayaca-
ğı, henüz belli değildir.
Yeni Zelanda

Yeni Zelanda’nın Yayıncılık, İletişim ve 
Dijital Medya Bakanı Clare Curran, meclisteki 
üçüncü partinin yapay zekâda bir strateji geliş-
tirmesine yönelik çağrısının ardından bir yapay 
zeka eylem planının geliştirilmesinin araştırıldı-
ğını duyurdu. Yeni Zelanda Yayap Zeka Foru-
mu, Yeni Zelanda’nın yapay zekâ ekosistemini 
geliştirmek için akademi, endüstri ve kamudan 
insanları bir araya getiren bağımsız bir kuruluş-
tur. Mayıs 2018'de bu kuruluş, “Yapay Zeka: Ge-
lecekte Yeni Zelanda’yı Şekillendirmek” başlıklı 
bir rapor yayınladı. Rapor, küresel yapay zekâ 
durumunu araştırırken, yapay zekânın Yeni Ze-
landa ekonomisi ve toplumu üzerindeki potan-
siyel etkisini inceliyor ve politika yapıcı merciler 
için bir dizi tavsiyeyle sonlanmaktadır.

“Yapay zekânın tüm ülke için kapsayıcı fay-

dalar sağladığı bir ortamı teşvik etmek” amacıy-
la hazırlanan raporda kuruluşun hükümetin şu 
hususlara odaklanması önerilmektedir: (1) Ko-
ordineli bir ulusal yapay zekâ stratejisi geliştiril-
mek, (2) Kamuoyunda yapay zekâda bir farkın-
dalık ve anlayış oluşturmak. (3) Kamu ve özel 
sektörün yapay zekâ teknolojilerini benimse-
melerine yardımcı olmak, (4) Güvenilir verilere 
erişimi arttırmak, (5) Yerel yapay zekâ yetenek 
havuzunu büyütmek ve (6) Yapay zekânın 
yasaları ve etiği nasıl etkilediğini incelemeye 
yardımcı olmak. Yeni Zelanda Yapay Zekâ Foru-
mu, bu hedefleri gerçekleştirmek için iki çalışma 
grubu da oluşturmuştur: Biri yapay zekâdaki 
adalet, şeffaflık ve hesap verebilirliğe odaklanır-
ken, diğeri yapay zekânın ekonomik ve işgücü 
üzerindeki etkilerine odaklanmaktadır.
Nordik-Baltık Bölgesi

Mayıs 2018'de, Danimarka, Estonya, Finlan-
diya, Faroe Adaları, İzlanda, Letonya, Litvanya, 
Norveç, İsveç ve Åland Adaları’ndaki dijital 
gelişmeden sorumlu Bakanlar, Nordik-Baltık 
Bölgesi’nde yapay zeka hakkında bir deklaras-
yon yayınladılar. Ülkeler, “insanlara hizmet et-
mek için yapay zekânın kullanımını geliştirmek 
ve teşvik etmek” için işbirliği yapmayı kabul 
etti. Şu konularda işbirliği yapacaklarını belirt-
tiler: (1) Becerilerin geliştirilmesi için fırsatların 
iyileştirilmesi, (2) Verilere erişimin arttırılma-
sı, (3) Etik ve şeffaf ilkeler, standartlar, ilkeler 
ve değerler geliştirmek, (4) Gizlilik, güvenlik 
ve güvene olanak sağlayan donanım ve yazılım 
standartları geliştirmek, (5)Yapay zekânın, Diji-
tal Tek Pazarın Avrupa müzakerelerinde önemli 
bir rol almasını sağlamak, (6) Gereksiz düzen-
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lemelerden kaçınmak ve (7) Politika işbirliğini 
kolaylaştırmak için Nordik Bakanlık Konseyi’ni 
kullanmak.
Polonya

Polonya hükümeti, Ulusal Yapay Zeka stra-
tejisinin geliştirilmesi üzerine ilk yuvarlak masa 
toplantısını Mayıs 2018'de düzenledi. Bakanlar 
Kurulu Başkan Yardımcısı, Bilim ve Yüksek Öğ-
renim Bakanı Jarosław Gowin, Dijital İşler Bakan 
Yardımcısı Karol Okoński ve bilim camiası ve 
ilgili kurumların temsilcileri katıldığı toplantıda; 
Polonya’da yapay zeka teknolojilerinin oluştu-
rulmasına yardımcı olacak bir ortamın geliştiril-
mesi için gerekli politika ve araçlara odaklandı. 
Hükümetin stratejisini yayımlayacağı belli değil, 
ancak Başbakan Jarosław Gowin, hükümetin bir 
strateji oluşturma ihtiyacının farkında olduğunu 
ve Polonya’nın planının, sağlık hizmetleri, kamu 
yönetimi, eğitim ve siber güvenlik geleceği için 
yapay zeka çözümleri içereceğini vurguladı.
Rusya

Başkan Putin’in “bu alanda lider olan ülke, 
dünyanın yöneteni olacak” iddiası, gözlemciler 
tarafından küresel bir yapay zeka silahlanma 
yarışının kanıtı olarak sıklıkla kullanılıyor. Ancak 
Putin’in bu ifadesi genellikle bir kaynağa (kap-

sama) dayanmadan alıntılanmakta ve Rusya’nın 
yapay zeka alanındaki kapasitesi çok abartılmak-
tadır.

Eylül 2017'de okul yılının ilk gününde ulusal 
bir “açık ders” sırasında öğrencilere konuşan 
Putin’e yapay zeka hakkında bir soru soruldu. 
Yukarıdaki sözle karşılık verdi, ancak “yapay 
zekada tekelleşmenin, birilerinin ellerinde yo-
ğunlaşmasının çok arzu edilmeyeceğini” belirtti: 
“İşte bu yüzden, bu alanda lider olursak, bu bilgi 
birikimini tüm dünyayla paylaşacağız.”

Rusya’nın yapay zeka teknolojisini dünya ile 
paylaşıp paylaşmayacağını bir tarafa bırakırsak, 
alıntının bu kısmı, Rusya’nın yapay zeka kapa-
sitesine dair çok önemli bir noktadır. “Bu alanda 
lider olursak“ ifadesi, Rusya’nın küresel yapay 
zeka yarışında lider olmaktan çok uzak olduğunu 
ve bunun yerine yetişmek için çok çabaladığı-
nı doğrulamaktadır. Samuel Bendett’in Savunma 
Birimi’ne bildirdiği gibi, “Rusya’nın yapay zeka-
daki yıllık yurtiçi yatırımları muhtemelen yakla-
şık 700 milyon rubledir. (12,5 milyon ABD doları) 
Bu rakam, Amerikan ve Çin şirketleri tarafından 
harcanan milyarların yanında çok küçük kalmak-
tadır.”

Mart 2018'de Rusya Savunma Bakanlığı, Eği-
tim ve Bilim Bakanlığı ve Rusya Bilimler Akade-
misi “Yapay Zeka: Sorunlar ve Çözümler-2018” 
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başlıklı bir konferansa ev sahipliği yaptı. Konfe-
ransın sonunda, Savunma Bakanlığı, konferans-
ta önerilen 10 politika başlığını listeledi. Liste, 
Rus hükümeti için resmi bir strateji olmasa da, 
ulusal bir yapay zeka stratejisinin temelini oluş-
turmaktadır. Temel olarak; yapay zeka eğitimi 
için ulusal bir merkez oluşturarak ve yetenekle-
rin idamesi için bir devlet sistemi oluşturmayı 
ve yapay zekanın askeri operasyonlar üzerin-
deki etkisini incelemek için savaş oyunlarını 
barındırmayı içermektedir.
Singapur

Mayıs 2017'de başlatılan Yapay Zeka Singa-
pur, Singapur’un yapay zekâdaki yeteneklerini 
geliştirmek için beş yıllık, 150 milyon dolarlık 
ulusal bir programdır. Altı farklı organizasyo-
nu barındıran hükümet çapında bir ortaklıktır. 
Hedefleri bir sonraki yapay zekâ araştırması 
dalgasına yatırım yapmak, önemli toplumsal ve 
ekonomik zorlukları ele almak ve yapay zekânın 
endüstride benimsenmesini ve kullanımını yay-
gınlaştırmaktır.

Program dört ana girişimden oluşmakta-
dır. İlk olarak, Temel Yapay Zekâ Araştırma 
Fonu: Yapay Zekâ Singapur’un diğer sütun-
larına (bölümlerine) katkı sağlayacak bilimsel 
araştırmaları fonlamaktadır. İkincisi, Büyük 
Zorluklar: Singapur ve dünyanın karşı karşıya 
olduğu büyük zorluklara yenilikçi çözümler 
sunan çok disiplinli takımların çalışmalarını 
desteklemektir. Şu anda program sağlık, kentsel 
çözümler ve finans üzerinde yoğunlaşmıştır. 
Üçüncü olarak, 100 Deney: Endüstri tarafından 
tanımlanan sorunlara ölçeklenebilir yapay zekâ 
çözümleri sunmaktır. Son olarak, Yapay Zekâ 
Staj Programı: Singapur’da yeni bir yapay zekâ 
yetenek grubunu teşvik etmek için 9 aylık yapı-
landırılmış bir programdır.

Haziran 2018'de hükümet, yapay zekâ yöne-
tişimi ve etik üzerine 3 yeni girişim başlatmıştır. 
İlk olarak, Yapay Zekâ ve Verilerin Etik Kullanı-
mına İlişkin Yeni Danışma Konseyi kurulmuştur. 
Bu konseyin amacı, hükümetin yapay zekâ etiği 
için standartlar ve yönetim taslakları geliştirme-
sine yardımcı olacaktır.
Güney Kore

Güney Kore’nin Sputnik anı, DeepMind’in 
AlphaGo’su Go’un Koreli dünya şampiyonu 
Lee Sedol’ü yendiğinde ortaya çıktı. Seul’deki 
6 günlük bir turnuvada, dünya çapında 100 
milyondan fazla insanın izlediği DeepMind’in 

yapay zekâ programı AlphaGo, Lee’yi ezici bir 
biçimde 4–1 yendi. Yarışmadan 2 gün sonra, Gü-
ney Kore’nin hükümeti önümüzdeki 5 yıl içinde 
yapay zekâ araştırmaları için 1 trilyon Güney 
Kore Wonu kaynak ayırdığını açıkladı.

İki yıl sonra Güney Kore hükümeti, ya-
pay zekâ Ar-Ge’sini güçlendirmek için 5 yıllık 
dönemde 2,2 trilyon Güney Kore Wonu yeni bir 
yatırım daha yaptığını açıkladı. Strateji, 3 bölü-
me ayrılmıştır. Birincisi; yapay zekâ yeteneğini 
güvence altına almak için hükümet, 2022 yılı 
itibariyle, 5000 yapay zekâ uzmanını (1400 ya-
pay zekâ araştırmacısı ve 3 bin 600 veri yönetimi 
uzmanı) eğitmek amacı hedefi doğrultusunda 
yapay zekâ alanında faaliyet gösteren altı yük-
sek lisans okul bölümleri açacaktır. Hükümet ay-
rıca kısa dönemde ihtiyaç duyacağı yapay zekâ 
konusunda çalışan yetenekler için 600 kişiyi 
eğitmek için bir girişim de başlattı. İkinci odak 
alanı; yapay zekâ teknolojisinin geliştirilmesidir. 

Hükümet, ulusal çapta savunma, ilaç ve 
kamu güvenliği alanlarında büyük ölçekli 
projeler finanse edecek ve DARPA’ya benzer 
bir Ar-Ge çalışması başlatacaktır. Son olarak; 
hükümet yapay girişimleri ve KOBİ’lerin ge-
lişimini desteklemek için altyapıya da yatırım 
yapacaktır. Bu, 2029 yılı itibariyle bir yapay zekâ 
teknolojili yarıiletken oluşturmanın ve gelişmek-
te olan yapay zekâ temelli işleri desteklemek 
için yapay zekâ inkübatörünün de fonlanmasını 
içermektedir.
İsveç

İsveç, Mayıs 2018'de, “Yapay Zeka İçin Ulu-
sal Yaklaşım”ını yayınlamıştır. Strateji, belirli 
politika tebliğlerini içermemektir, bunun yerine 
İsveç’teki tüm aktörlerin uyumlu hale gelme-
si için bir rehber belge niteliğindedir. İsveç’in 
yapay zekâdaki stratejik öncelikleri özetlenmiş-
tir ve bu strateji, yapay zekâ ile ilgili gelecekte 
verilecek hükümet kararları için referans belge 
işlevinde olacaktır. 

Hükümet, rekabet gücünü ve refahı artırmak 
için yapay zekânın faydalarının gerçekleştirilme-
sinde öncülük etmek istemektedir. Bunu yapa-
bilmek için de rapor, İsveç’in daha yetenekli 
yapay zekâ profesyonellerini yetiştirmesi, yapay 
zekâdaki temel ve uygulamalı araştırmaları 
arttırması ve sürdürülebilir yapay zekâ (etik, gü-
venli, güvenilir ve şeffaf yapay zekâ uygulama-
ları) gelişimini sağlamak için yasal bir çerçeve 
geliştirmesi gerektiğini savunmaktadır.

Stratejinin yayınlanmasından bu yana, 

Birleşik Arap Emirlikleri Hükümeti, Yapay Zeka Stratejisi’ni Ekim 2017’de başlattı. BAE, Orta Doğu’da bir 
yapay zeka stratejisi yayınlayan ve dünyada bir Yapay Zekâ Bakanlığı kuran ilk ülke durumundadır. 
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hükümet yeni politika girişimleri başlatmıştır. 
Bunlar, profesyoneller için yapay zekâ eğitimi, bir 
yapay zekâ bilim parkının inşası ve Vinnova’nın 
(hükümetin inovasyon ajansı) yapay zekâ ile ilgili 
inovatif projelerinin fonlanmasıdır. Stratejinin 
yayımlanmasından önce, Vinnova ayrıca İsveç’in 
yeteneklerini ve yapay zekâdaki potansiyeli-
ni kapsamlı bir şekilde gözden geçirmiştir.
Tayvan

Başbakan William Lai, Tayvan’ın Ocak 2018'de 
dört yıllık “Tayvan Yapay Zeka Eylem Planı”nı 
açıkladı. Tayvan Hükümeti, Tayvan’ın bilgi 
teknolojisi ve yarı iletken sektörlerini yeni akıl-
lı teknolojiler geliştirmek için kullandığı daha 
büyük strateji kapsamında, yıllık 10 milyar Yeni 
Tayvan Dolarlık bir bütçeye sahip Yapay Zekâ 
Eylem Planı, 4 yıl içinde 5 temel girişime sahiptir. 
Birincisi; Yapay Zeka Yetenek Programı, 2021 yılı-
na kadar 1000 ileri düzey yapay zekâ araştırmacı 
ve 10 bin yapay zekâ ile ilgili uzmanı yetiştirmeyi 
amaçlamaktadır. Hükümet aynı zamanda küresel 
yapay zekâ yeteneklerini aktif olarak işe alacak ve 
Tayvan’da çalışmaya başlamasını kolaylaştıracak-
tır. İkincisi; hükümet Ar-Ge’yi endüstriyel kalkın-
manın avantajlarına odaklamak için ABD’de 
DARPA ve Japonya’daki SIS’e dayalı 
yeni bir pilot proje hayata ge-
çirmeyi planlıyor. Üçüncüsü; 
yapay zekâ ile ilgili 100 
girişimin teşvik edilmesi 
amacıyla yeni bir Ulus-
lararası Yapay Zeka 
İnovasyon Merkezi inşa 
ediliyor. Dördüncüsü; 
politika yapıcılar akıllı 
uygulamaların gelişti-
rilmesini desteklemek 
için açık veri alanlarını 
ve esnek regülasyon-
ları test ediyorlar. Son 
girişim, yapay zekâ tek-
nolojilerini hükümetin 
daha büyük 5+2 endüstri-
yel inovasyon girişimi ile 
bütünleştirmeyi içeriyor.
Tunus

Tunus’un Araştır-
madan Sorumlu Devlet 
Bakanlığı, Tunus İçin 
Ulusal Yapay Zeka Stratejisi 
geliştirmek için bir komisyon ve 
bir yürütme komitesi oluşturdu. 
Stratejinin 2019'un ilk çeyreğin-
de yayınlanması planlanmak-
tadır. Birincil amaç, adil ve 

sürdürülebilir kalkınma ve iş yaratımı için güçlü 
bir kaldıraç görevi gören bir yapay zekâ ekosiste-
minin ortaya çıkmasını kolaylaştırmak olacaktır.

Stratejinin geliştirilmesi, UNESCO Bilim, 
Teknoloji ve İnovasyon Politikası Başkanlığı 
tarafından Ulusal Bilimsel Araştırma Teşvik 
Ajansı-ANPR ile ortaklaşa düzenlenen bir çalış-
tay sırasında Nisan 2018'de resmen başlatılmıştır. 
“Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi: Tunus’un yetenek 
potansiyelinin önündeki engellerin kaldırılması” 
başlıklı çalıştayın amacı, stratejinin geliştirilmesi 
için komisyonun görevlerinin ana çerçevesini 
ve metodolojisini paylaşmak ve tartışmaktı. Şu 
anda, komisyon, stratejiye dâhil edilecek öncelik 
alanları ve politikaları tespit etmeye yardımcı ol-
mak için tematik ve çok paydaşlı çalışma grupları 
oluşturmaya devam etmektedir.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)

BAE hükümeti, Yapay Zeka Stratejisi’ni Ekim 
2017'de başlattı. Orta Doğu’da bir yapay zeka 
stratejisi yayınlayan ve dünyada bir Yapay Zekâ 
Bakanlığı kuran ilk ülke durumundadır. Strateji, 
daha büyük BAE Centennial 2071 Planı’nın ilk 
girişimidir ve öncelikli hedefi hükümet perfor-

mansını ve verimliliğini artırmak için yapay 
zekâ kullanmaktır. Hükümet, yapay 

zekâ teknolojilerine 9 sektörde ya-
tırım yapacaktır: Ulaşım, 

sağlık, uzay, yenilenebi-
lir enerji, su, teknoloji, 

eğitim, çevre ve trafik. 
Bunu yaparken de hü-
kümet, ülke genelin-
de maliyetleri azalt-
mayı, ekonomiyi 
çeşitlendirmeyi ve 
BAE’yi yapay zekâ 
uygulamasında kü-
resel bir lider olarak 
konumlandırmayı 
hedeflemektedir.
Birleşik Krallık

İngiliz hükümeti 
Nisan 2018'de Ya-

pay Zeka Sektör 
Anlaşması’nı yayınladı. 

Bu anlaşma, daha büyük 
ve kapsamlı sanayi stratejisi-

nin bir parçasıdır ve Birleşik 
Krallık’ı yapay zekâda küresel 

bir lider olarak konumlandırmayı 
amaçlamaktadır. Kamu ve özel 
Ar-Ge çalışmalarını güçlendirmek, 
fen, teknoloji, mühendislik ve ma-
tematik (STEM) eğitimine yatırım 

Atatürkorganize
48



yapmak, dijital altyapıyı geliştirmek, yapay zekâ 
yeteneğini geliştirmek ve veri etiği konusundaki 
küresel müzakerelere öncülük etmek gibi hedef-
leriyle oldukça kapsamlı bir strateji niteliğinde-
dir. Açıklanan başlıca duyurular arasında, yerli 
ve yabancı teknoloji şirketlerinden özel sektör 
yatırımlarına 300 milyon pound yatırım yapıl-
ması, Alan Turing Enstitüsü’nün genişletilmesi, 
turing burslarının oluşturulması ile Veri Etik ve 
İnovasyon Merkezi’nin başlatılması yer alıyor. 
Özellikle bu merkez, yapay zekâ etik ilkelerini 
İngiltere’nin küresel ölçekte yönetme hedefinde 
olduğu için, girişimin kilit bir programıdır. Ha-
ziran 2018'de kamuoyu görüş alımı ve merkezin 
başkanlığı için bir çağrı başlatılmıştır.

Sektör anlaşmasının yayınlanmasından 10 
gün önce, Birleşik Krallık Lordlar Kamarası Ge-
çici Komisyonu, Birleşik Krallık’ta Yapay Zeka: 
Hazır, istekli ve güçlü mü? adlı uzun bir rapor 
yayınladı. Rapor, yapay zekâdaki ilerlemelerin 
ekonomik, etik ve sosyal etkilerini incelemekle 
görevlendirilmiş 10 aylık bir soruşturmanın 
son noktasıdır. Raporda, şirketlerin teknoloji 
şirketlerinin potansiyel tekelleşmesini gözden 
geçirme, veri setlerinin denetlenmesine yönelik 
yeni yaklaşımların geliştirilmesini teşvik etme 
ve yapay zekâ ile çalışan İngiliz KOBİ’leri için 
bir büyüme fonu oluşturma çağrıları da dâhil 
olmak üzere hükümetin dikkate alması gereken 
bir dizi öneri belirtilmiştir. Raporda ayrıca, Birle-
şik Krallık’ın yapay zekânın küresel yönetimine 
öncülük etmesi için bir fırsat olduğu ve yapay 
zekânın kullanımı ve gelişimi için uluslararası 
normlar oluşturmak üzere 2019'da küresel bir 
zirveye ev sahipliği yapması önerildi. Haziran 
2018'de hükümet, rapordaki tavsiyelerin her 
birine yorum yapan Lordlar Kamarası’na resmi 
bir yanıt da yayınlamıştır.
ABD

Diğer ülkelerin aksine, ABD hükümetinin 
yapay zekâ yatırımını arttırmak veya yapay 
zekânın toplumsal zorluklarına cevap vermek 
üzere hazırlanan koordineli bir ulusal stratejisi 
bulunmamaktadır. Barack Obama’nın başkanlı-
ğının son aylarında, Beyaz Saray, 3 ayrı raporda 
ABD stratejisinin temellerini attı. Yapay zekanın 
geleceği için hazırlanan ilk rapor, yapay zekâ 
düzenlemeleri, kamu Ar-Ge, otomasyon, etik ve 
adalet ve güvenlik ile ilgili özel önerilerde bu-
lundu. Buna eşlik eden bir diğer rapor olan Ulu-
sal Yapay Zeka Araştırma ve Geliştirme Stratejik 
Planı, kamu tarafından finanse edilen yapay 
zekâ Ar-Ge’si için bir stratejik plan hazırlarken, 
nihai rapor olan Yapay Zeka, Otomasyon ve 
Ekonomi ise, otomasyonun ve yapay zekânın 
faydalarını arttırmak ve maliyetlerini azaltmak 

için gerekli olan diğer politikaların neler oldu-
ğunu daha ayrıntılı olarak incelemiştir.

Başkan Trump’ın Beyaz Sarayı ise, yapay 
zekâya oldukça farklı ve serbest piyasa odaklı 
bir yaklaşım sergilemiştir. Mayıs 2018'de Beyaz 
Saray sanayi, akademi ve kamu temsilcileri-
ni yapay zekâ üzerine bir zirveye davet etti. 
Konferansta yaptığı konuşmada, Teknoloji 
Politikası Başkan Yardımcısı Michael Kratsios, 
Başkan Donald Trump’ın yapay zekaya olan 
yaklaşımını anlattı.. Hükümetin 4 hedefi oldu-
ğunu açıkladı: (1) Amerikan liderliğini yapay 
zekâda sürdürebilmek, (2) Amerikalı çalışanları 
desteklemek, (3) Kamu Ar-Ge’sini destekle-
mek ve (4) Yenilikçiliğin önündeki engelleri 
kaldırmak. Bu hedeflere ulaşmak için Kratsios, 
Beyaz Saray’a kurumlararası yapay zekâ Ar-Ge 
öncelikleri hakkında tavsiyelerde bulunmak ve 
endüstri ve akademi ile Federal ortaklıklar kur-
mayı düşünmek için yeni bir Yapay Zekâ Geçici 
Komisyonunu duyurdu. Ayrıca, hükümetin 
böylece Amerikan şirketleri yenilikçi ve büyü-
meye yönelik esnekliğe sahip olabilmeleri için 
inovasyona yönelik mevzuata ilişkin engelleri 
kaldırmaya odaklanacağını da belirtti.

Hükümetin yapay zekâ Ar-Ge’sine ne kadar 
yatırım yaptığı net değildir. 2016 Araştırma 
ve Geliştirme Stratejik Planında rapor, hükü-
metin 2015 yılında Sınıflandırılmamış Yapay 
Zeka ile ilgili Ar-Ge projelerine 1,1 milyar dolar 
yatırım yaptığını belirtti. Beyaz Saray’ın Mayıs 
Zirvesi’nden sonra yayınladığı özet belgede, 
Hükümetin Yapay Zekâ ile Sınıflandırılmamış 
Ar-Ge’ye yaptığı yatırımı açıklanmıştır ve ilgili 
teknolojiler 2015'ten bu yana yüzde 40 artmıştır, 
ancak Ar-Ge’deki büyümenin nereden geldiği 
belirsizdir. 

Muhtemelen bu büyümenin kaynağı askeri 
ve ordu kaynaklı projelerdir. Govini’nin 2017 
yılındaki sınıflandırılmamış bütçesindeki rapora 
göre, Pentagon, büyük veri ve bulut bilişim gibi 
yapay zekâyı destekleyici alanlara yaklaşık 7,4 
milyar dolar harcadı. Bu, 2012 yılında 5,6 milyar 
dolar seviyesindeydi. ABD ordusu, aynı zaman-
da, sınıflandırılmış Ar-Ge’ye milyarlarca dolar 
daha yatırım yapmaktadır, ancak bu rakamın 
ne kadar olduğu bilinmemektedir. Haziran 
2018'de Pentagon, hizmet ve savunma ajansının 
yapay zekâ çalışmalarının çoğunluğu üzerinde 
denetim yapacak yeni bir Ortak Yapay Zekâ 
Merkezi’ni duyurdu.

Kaynak: Alper Şaşmaz
Sanayi ve Teknoloji Uzmanı / T.C. Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı
BM Üniversitesi Maastricht

Misafir Araştırmacı
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Osmanlı İmparatorluğu 624 yıl hüküm 
sürmüş, Japon Kongo Gumi şirketi 
ise M.S. 578 yılından bu yana 1428 yıl 

yaşamış. Şirketin yönetiminde 40 kuşak değiş-
miş. Nedense en eski şirketler çoğunlukla Japon. 
Herhalde geleneklerine bağlı yaşamları bu so-
nucu getirmiş. 2006 yılına kadar Kongo soyadlı 
kuşaklarla yönetilen şirket inovasyon yapmakta 
gecikince zor duruma düşmüş ve yine bir Japon 
firması tarafından satın alınmış. Düşünebiliyor 
musunuz, bu şirket dünyada hangi değişimleri, 
hangi olayları görmüş, yaşamış 1428 yıldan bu 
yana? Türk şirketleri ise ancak 4, belki 5 kuşak 
kadar geri gidebiliyor.

İkincilik de yine bir Japon şirketinin, 718 yı-
lında kurulan Hoshi şirketi. Ancak dünyanın en 
eski ilk 100 şirketi arasında bizden de bir firma 
var; Ali Muhittin Hacı Bekir. 1777 yılında ku-
rulmuş ve Turkish Delight olarak tüm dünyada 
anılan lokumu yaratmış bu şirket hala hayatiye-
tini sürdürüyor.

Bazı kaynaklara göre ise ilk Türk firması 
Çemberlitaş Hamamı. Mimar Sinan’ın eseri olan 
bu hamam 1584 ten beri yaşamını sürdürüyor. 
Ancak Osmanlı sisteminde o tarihlerde şirket 
yapılanması yok, zira Osmanlı ülkesi Vakıflar 
aracılığı ile ekonomisini sürdürüyor, tüm ülke 
padişahın mülkü. Capital dergisinin araştır-
masına göre eskilik sıralamasında ilk 50 Türk 
şirketinin 17’si İstanbul’dan. Sonra İzmir’imiz 
geliyor 6 şirketle... Ankara ve Adana’dan 4’er 
şirket listede yer bulurken, bunları 3’er şirketle 
Kayseri ile Bursa takip ediyor.

Eski firmalara baktığımızda 1800’lü yıllara 
kadar sanayi şirketi olmadığı için gıda ve giysi 
sektörünü görüyoruz. Dünyanın en eski şirketi 
Kongo Gumi ise dini tapınaklar yaparak yak-
laşık 1428 yıl yaşamış. Ancak bu inşaat şirketi 
geleneklere bağlı çalışma konusunda ısrar edip 
inovasyonu reddedince olanlar olmuş ve firma 
batmış, aslında satılmış. Sahipleri değişse de 
ticari hayatına devam ettiğine göre şimdi 1440 
yaşında. Gördüğünüz gibi Ar-Ge ve inovasyon 
yaşamsal sonuçlar doğuruyor. Şu anda dünya 

da Sanayi 4.0 la sınav veriyor. Sonucunu hep 
beraber göreceğiz.

Yine Türkiye’ye dönersek, kuruluş yıllarını 
göz önüne alarak yapılan sıralamaya göre birkaç 
firmadan söz edelim:
l Ali Muhittin Hacı Bekir 1777
l Karaköy Güllüoğlu 1820
l İskender Mehmetoğlu İskender Döner 1860
l Ziraat Bankası 1863
l Kuru kahveci Mehmet Efendi 1871
l Sabuncakis 1874
l Vefa Bozacısı 1876
l Meyer Saat 1878
l Malatya Pazarı 1882
l Hacı Şakir 1888
l Erbak Uludağ 1890
l Tarihi Kanlıca Yoğurdu 1893
l Tarihi Sarıyer Börekçisi 1895
l Rebul Eczane 1895
l İbrahim Ethem Ulagay İlaç Sanayi 1903
l Bebek Badem Ezme 1904
l Kaptanoğlu Denizcilik 1904
l Koska Helvacısı 1907

İzmir’imize gelince… İzmir Ticaret Sicil 
Müdürlüğü’nden araştırdığımıza göre halen 
faaliyette olduğunu tespit edemedikleri için 
firma ismi veremediler. 1893’te Konya’da kuru-
lan, bilahare İzmir’e gelen Tuzcuoğlu nakliye 
firması var, ancak şu anda sadece İzmir’de 
değil, İstanbul’da bile birkaç Tuzcuoğlu isimli 
firma var, o nedenle iz takip edebilmek pek 
mümkün olmuyor. Kumaş üreticisi Şark Sanayi 
Kumpanyası’ndan söz ediliyor, ancak o firmanın 
da faaliyette olup olmadığı tartışılıyor. Net ola-
rak bulabildiğim, en eski ve halen faaliyette olan 
Arkas firmamız var. 1902 yılında Gabriel J.B. 
Arcas tarafından kurulan firma, kendisi 1935’te 
vefat edince bugün oğlu Lucien Gabriel Arkas’la 
devam ediyor.

Daha sonra tabelasında 1923 yazan Afsaroğ-
lu Tuğla göze çarpıyor. Temizocak 1936, Tolon 
1937, Kristal 1938. Daha sonraları Tokez 1945, 
Sevel 1949, Temel Conta 1950, Vardarcı 1950, 
Ekler Pompa 1950 gibi firmalarımız var.

Bu arada bu tarihlerden eski kuruluşlu ve 
halen faal başka firmalarımız tabii ki olabilir. 
Zira dediğim gibi sicil ticaret bu konuda net 
cevap veremiyor. İsimleri burada zikredilme-
diyse  kusuruma bakmasınlar, lütfen kuruluş 
tarihleri ile birlikte info@olgunsoy.com adresine 
bildirsinler, biz de güncel bir “en eski” halen faal 
İzmir firmaları listesini daha sağlıklı, güvenilir 
hale getirelim. ”En eskilere” nice başarılı, hayırlı 
yıllar diliyorum.

EN ESKİLER…
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Geçen sayımızda da belirttiğimiz gibi bize 
kentin 18. yüzyıl ikinci yarısındaki ticari 
durumunu aktaran önemli kaynaklardan 

biri de hiç kuşku yok ki Fransız araştırmacı Jaqu-
es Peuchet’in (1758-1830) dev çalışmasıdır. Peuc-
het, yüzyıl dönümünde yayınladığı (1802-1804) 
“Bibliothèque commerciale” adlı çalışmasıyla iktisat 
alanında öncü bir rol oynayarak ekonomi istatistiği 
çalışmalarında tarihteki yerini almıştır.

Yazar, İzmir ile ilgili ekonomik verileri sıralama-
dan önce kente ilişkin bilgiler vermeye başlamış. 
Buna göre, İzmir, bölgenin en zengin ve Levant’ın 
en çok ticaret yapılan kenti; özellikle Asya içlerin-
den ve İran’dan hatta dünyanın her yerinden mal 
ve ürünün yükleme-boşaltama yapılan güvenli bir 
limanıdır. 1787 yılına dair nüfus verilerinin yer aldığı 
bölümde kentte 10 bin Rum, 200 Ermeni, 300 Frenk 
(Batı Avrupalı), 2 bin Yahudi ve 16 bin Türk yaşadığı 
belirtilmektedir.

Birçok Batı Avrupalı ülkenin temsilcisinin bulun-
duğu kentte İngiliz, Hollanda ve Fransız konsolosla-
rının daha itibarlı olduğu belirtilmektedir.

Kentte Fransız tüccarların ticaretinin büyük paya 
sahip olduğunu belirten yazar, Fransızların kente 
1740’lı yıllara kadar 5 bin balya kumaş gönderdiğini 
ancak son zamanlarda bu miktarda gerileme oldu-
ğunu belirttikten sonra İzmir ile Fransa arasında 
yürütülen ticaretin ürün bazlı tanımına geçmektedir; 
buna göre Fransa’dan İzmir’e ince yünlü kumaş, iş-
lenmiş altın, çivit, kahve, şeker, İzmir’den Fransa’ya 

ise ipek, yün, pamuk, balmumu ve zeytinyağı gön-
derilmektedir.

Hollandalıların kentle yoğun bir ilişki içinde 
olduğunu belirten yazar, yılda 10-12 Hollanda gemi-
sinin kente uğradığını ve bunların yaklaşık 500 balya 
kumaş getirdiğini aktarmaktadır. 

İngilizler yılda 500-600 balya kumaş, Venedikliler 
ise yılda 150 balya kumaş İzmir’e teslim etmektedir.

ŞAPKA vE FES: Yazar, İzmir’e gelen şapka ve 
fes teslimatından söz ederken 2 adres vermektedir; 
Fransa ve Tunus. Kendisi Fransız olmasına rağmen 
Tunus’tan gelen şapka ve feslerin kalitesine öncelik 
veren ve dokuma ve işçilik kalitesine Fransızların 
asla ulaşamayacağını belirten yazar, düzinesinin 8-9 
kuruşa teslim edildiğini; perakende olarak ise en 
iyisi ve en büyüğünün tanesinin 6-20 kuruşa, daha 
küçük olan ve vasat işçilik olanın ise 3-10 kuruşa 
satıldığını belirtmektedir.

KAğıT: İzmir’e kâğıt teslimatı da Fransa’dan 
yapılmaktadır. Buna göre 3 çeşit kâğıt vardır; 24’lük, 
üzüm kâğıdı ve 14’lük. Birincisi balya halindedir ve 
fiyatı 15-17 kuruş, ikincisi sandıklar halindedir ve 
fiyatı 100-105 para ve balya olarak gelen üçüncüsü 
ise daha çok ambalajda kullanılmaktadır ve balya 
fiyatı 13-15 kuruştur. Badem çuvalları ise sadece 
Fransa’dan gelmektedir. Teslimat çok büyük miktar-
ları bulmaktadır.

KAHvE: Kahve İzmir’e Mekke’den ve sömürge-
lerden olmak üzere iki ayrı merkezden getirilmek-
tedir. Mekke’den 3 ayrı kalite gelmekte; bunlardan 

18. yüzyıl ikinci yarısında 
İzmir’de ticaret – 2

İzmir, 18. yüzyıl başında bölgenin en zengin ve Levant’ın en çok ticaret yapılan kenti konumundaydı. Özel-
likle Asya içlerinden ve İran’dan hatta dünyanın her yerinden mal ve ürünün geldiği güvenli bir limandı.
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birinci kalite olan saray ve üst düzey yöneticileri 
için diğer kalitedekiler de piyasa için öngörülmüş. 
Bu kahve İzmir’e genel olarak İskenderiye’den 
getirilmektedir. Ancak bu kahvenin hakikiliği tar-
tışmalıdır. Çünkü Marsilyalılar tarafından büyük 
miktarlarda Kahire veya İskenderiye’ye sömürge-
lerden getirilen kahve burada Mekke kahvesiyle 
karıştırılarak sevkiyat yapılmaktadır.

ŞEKER: İzmir’e pudra şekeri ve şekerleme 
olmak üzere 2 şeker türü getirilmektedir. Eğer 
ihracatta bir engel yoksa bol miktarda İran’a 
sevkiyat yapılmaktadır. Buraya getirilen pudra 
şekeri “Moskovade” denen en iyi kalitede olandır. 
Şekerleme olarak ise küçük paket olanlar tercih 
edilmektedir. Çünkü yerli halk bir yere hediye 
götürürken çok sayıda küçük paket daha zengin 
görünmekte ve daha itibarlı olmaktadır. Şekerin 
büyük bir kısmı Marsilya’dan gelmektedir. Bir 
kısmı Livorno’dan az bir kısmı da İngiltere’den… 
Hollanda’dan hiç şeker gelmemektedir.

KOŞnİL: Bir hayvansal boya hammaddesio 
lan Koşnil İzmir’e birisi koyu diğeri beyazımsı 
olan ve yapraklarla örtülü olan 2 çeşit olarak 
getirilmektedir. Birinci çeşit –özellikle iyi temizlen-
miş olanı- çok daha fazla tercih edilmekte, okkası 
14-15 kuruşa satılmaktadır. Fransızlar, İngilizler ve 
Hollandalılar koşnilin tedarikçisidir. Fransızlar en 
büyük miktarda teslimat yapmaktadır; İngilizler 
ise 4000 okka civarında… Hollandalılar ise daha 
az. Ayrıca Livorno ve Cenova’dan da İzmir’e koş-
nil getirilmektedir.

MADEnİ YAğ: Büyük oranda Fransa’dan gel-
mektedir ve yılda yaklaşık 3000 fıçı kadardır. Fıçısı 
20-30 para arasındadır. Ancak son zamanlarda bu 
yağın ticareti Fransa’dan durma noktasındadır. 
Çünkü Türkler aynı yağı Eğriboz adasından fıçısı 6 
paradan tedarik yoluna gitmişlerdir.

AKSÜLÜMEn: (Cıva ile klorun birleşimi olan, 
çok zehirli, beyaz bir toz)  Daha çok Hollanda, Ve-
nedik ve İstanbul’dan gelmektedir. Venedik ürünü 
daha çok tercih edilmektedir. Yılda yaklaşık 400-

500 fıçı limana inmektedir. Ancak fiyat bakımından 
daha uygun olarak İstanbul’dan gelen mal daha 
kolay satılmaktadır.
İzmir’den gönderilen mallar

İPEK: Çok çeşitli bölgelerden İzmir’e getiri-
len çok çeşitli ipek vardır. Bunlar arasında Gilan 
vilayetinden gelen en ünlüsüdür. Normal olarak 
6 okkası 50 kuruş olan bu ipek çeşidi, İran’daki 
savaş nedeniyle 64-65 kuruşa kadar yükselmişti.

Bursa İpeği ise yeteri kadar güzeldir. Ancak 
üretimi kısıtlıdır. Özellikle İran Savaşı’ndan sonra 
Bursa İpeği piyasada çok aranır oldu. Buna bağlı 
olarak okkası 9-22 kuruşa fırladı.

Ayrıca Ege adalarından da İzmir’e ipek geti-
rilmektedir. Batman (6 okka) fiyatı ise 8-10 kuruş 
arasında değişmektedir.

İzmir’den ipeği özellikle İngilizler ve Fran-
sızlar çekmektedir. Fransızlar her yörenin ipeğini 
alırken İngilizler Scherbassi ve Bursa ipeğini tercih 
etmektedir.

PAMUK: Pamuk çeşidi de deniz ve kara olmak 
üzere ikiye ayrılmaktadır. Karada üretilen pamuk 
Anadolu’nun her yerinden İzmir’e gelmektedir. 
Fakat Kırkağaç pamuğu en çok aranan pamuktur.

Deniz pamuğu ise Selanik ve adalardan gel-
mektedir. Ancak karada üretilen pamuk kadar 
değer bulmamaktadır.

Pamuk başta Fransızlar olmak üzere, İngilizler, 
Hollandalılar ve Venedikliler tarafından çekilmek-
tedir. Bir kısmı da Livorno, Cenova, Ankona ve 
Tiryeste’ye gönderilmektedir. Yaklaşık olarak 100 
bin balya üretildiği tahmin edilmektedir. Bunun 
12 balyası (Fransızlar 4 bin, Hollandalılar 4 bin, 
İngilizler 2 bin, İtalyanlar 2 bin balya) Avrupa’ya 
gönderilmekte ve kalan 88 bin balya yerli üretimde 
kullanılmaktadır. Pamuk kental olarak bazı yıllar-
da 16-18 kuruşa satılırken günümüzde 40 kuruş ve 
hatta daha fazlasına alıcı bulmaktadır.

BALMUMU: Anadolu’nun her köşesinden 
İzmir’e gelmektedir. Ancak hileye çok açık olan bir 

üründür ve dikkatli olmak gerekir. Kentali 57 
kuruş olan balmumu, Livorno’ya 15 bin kental, 
Marsilya’ya 7-8 bin kental, Venedik’e 3-400 
kental, Cenova’ya 6-700 kental, İngiltere ve 
Hollanda’ya 100-200 kental arasında gönderil-
mektedir.

KURUTULMUŞ MEYvE: Üzüm ve incir-
den oluşan bu ürün büyük ölçüde İzmir’den 
ihraç edilmektedir. Büyük oranda Fransa 
alıcıdır. İngiltere incirden çok üzüm almakta-
dır. Hollanda her ikisinden de eşit almaktadır. 
Ayrıca, Livorno, Ankona, Tiryeste ve Venedik 
diğer alıcılardır.

İzmir’den gönderilen diğer ürünler ise, 
yün, keçi yünü, keçi tüyü, manda derisi, sahti-
yan, meşe palamudu, sakız ve terebentindir.

bir zamanlar
izmir sanayi tarihinden
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Karşıyaka metro istasyonun 
hemen yan sokağında yer alan 
Latife Hanım Köşkü, Mustafa 

Kemal Atatürk’ün kıymetli annesi 
Zübeyde Hanım’ın son günlerini 
geçirdiği yer olarak biliniyor. Büyük 
bahçesine kurulu kafeterya alanı, köş-
kü ziyaret edenlerin dinlenme noktası 
olarak hizmet veriyor. 

Karşıyaka Belediyesi ve İzmir Va-
liliği işbirliği ile restore edilen köşkte 
yer alan ve Eskişehir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen 
tarafından yapılan balmumu heykel-
ler, yapıya bambaşka bir ruh katıyor. 

Köşkte yer alan eşyalar dönemi yansı-
tan, aileden kalan, satış ve bağış yolu 
ile toplanmış eşyalardan oluşurken, 
Zübeyde Hanım’ın kaldığı odadaki 
mobilyalar tamamen orijinal olarak 
ziyaretçileri karşılıyor. 

Zübeyde Hanım’ın köşke gelme 
ve burada yaşamaya başlama hikaye-
si ise şöyle: 

Zübeyde Hanım hastalanır ve 
doktorlar İzmir’in havasının kendi-
sine iyi geleceğini söylerler. Bunun 
üzerine Atatürk, yaveri Salih Bozok’u 
annesinin kalacağı bir ev ayarlaması 
için İzmir’e gönderir.  Evin ise özellik-

Latife 
Hanım 
Köşkü

Karşıyaka’da 
bulunan ve Türkiye 
Cumhuriyeti’nun kuru-
cusu Ulu Önder Mus-
tafa Kemal Atatürk’ün 
annesi Zübeyde 
Hanım’ın İzmir’deki 
son günlerini geçirdiği 
Latife Hanım Köşkü,  
ziyaretçileri adeta za-
man tüneline sokuyor.
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le Rumlar’dan kalan bir ev olmama-
sına özen göstermesini ister Mustafa 
Kemal… 

 Salih Bozok’un Zübeyde Hanım’a 
ev bulmak için İzmir’e geldiğini 
öğrenen İzmir’in önde gelen ailelerin-
den Uşakizadelerin kızı Latife Hanım,  
Salih Bozok’u arayarak Karşıyaka’daki 
evlerinin Zübeyde Hanım için uygun 
olduğunu; kendisine evi göstermek 
istediğini söyler. Salih Bozok ile birlikte 
eve bakarlar. Bozok, istasyona yakın 
olan evin, Zübeyde Hanım için uygun 
olduğuna karar verir. 

Gazi’nin yakın arkadaşı Kılıç Ali, 
anılarında Zübeyde Hanım’ın İzmir’e 
gelişini şöyle aktarır: 

“O sıralarda tedavi eden doktorlar, 
Zübeyde Hanım’ın deniz kenarında bir 
yerde dinlenmesini gerekli görmüşler-
di. Bunun için en elverişli yer İzmir’di 
ve doktorların da önerisiyle Zübeyde 
Hanım’ın İzmir’e gönderilmesine 
karar verildi. Bu seyahat, O’na gelinini 
de görme fırsatı verecekti. Zübeyde 
Hanım bu nedenle, İzmir’e gideceği 
için çok memnundu. Kendilerini tedavi 
eden Doktor Yüzbaşı Asım Bey ile bir-
likte hemen İzmir’e hareket etti. Gazi, 
Başyaveri Salih Bey ile eşleri Pakize 
Hanım’ın bu seyahatte annesinin ya-
nında gitmelerine izin vermişlerdi.

Salih Bozok Ankara’ya dönüp 
Zübeyde Hanım’ı almaya gittiğinde 
Latife Hanım evi Zübeyde Hanım için 
hazırlamaya başlar. Felç olan Zübeyde 
Hanım’ın tekerlekli iskemle ile ev için-
de rahatça dolaşması amacıyla evdeki 
tüm eşikleri kaldırtır. Karşıyaka’daki 
Latife Hanım Köşkü’nde bir müddet 
kalan Zübeyde Hanım, 17 Aralık 1922 
tarihinde geldiği köşkte 22 gün kadar 
yaşar ve 14 Ocak 1923’te hayata gözle-
rini yumar.
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İnsanın ilk kez gördüğü bir kişiyi ya da nesneyi 
algılayarak ilk hükmünü geliştirmesinin 30 
saniye içerisinde gerçekleştiğini biliyor muy-

dunuz? Söz konusu algının ise bu süre zarfında 
karşıdan gelen tepkimelerin süzgeçten geçirilmesi 
sonucunda oluştuğunu da hesaba katarsak, zihni-
mizin ne denli hızlı hareket ettiğine bir kez daha 
şahit oluruz.  

İletişimin ilk basamağını izlenim oluştur-
maktır. İlk izlenimlerin oluşmasında zihnimizde 
şekillenmiş şemalar önemli rol oynar. Şema; nes-
neler, kişiler, olaylar, roller hakkındaki inanç ve 
duygularımızın kategoriler halinde biriktirilerek 

organize edilmiş zihinsel örüntülerdir. Zihin sınıf-
lamalar yoluyla çalıştığı için aldığımız her bilgiyi 
bir kategoriye yerleştirme ihtiyacı duyarız. 

Zihnimizdeki şemaların etkisiyle kimi zaman 
ilk izlenimleriniz gizli önyargı taşıyabilir. Bu da 
sizi çok başarılı kurulabilecek bir iletişim ilişki-
sinden geçici bir müddet de olsa uzak tutar, belki 
de tamamen o ilişkiyi kaybetmenize neden olur. 
Ama endişelenmeye gerek yok çünkü zihinsel şe-
malarımız değişmeye dirençli olsalar da değişme 
potansiyeline sahiptirler. 

Ve tabii ki bireyin algılamasında kültürel 
ortam, inanç, örf, adet, gelenek-görenek de çok 

büyük yönlendirici etkiye 
sahiptir. Kişilerin durumları, 
olayları, çevrelerini kendile-
rine özgü algılama eğilimleri 
‘seçimleyici algılama’ olarak 
adlandırılır. 

Algıyı etkileyen bir diğer 
faktör de dil’dir. Dil; doğru 
algı, anlaşım ve uzlaşının 
olmazsa olmazıdır. Tüm et-
kileşim ve iletişim süreci dil 
ile gerçekleşir. Her etkileşi-
min sinema dili, tıp dili, argo 

İletişimde algı, 
‘dostluk mu 

ön yargı mı?’

İletişimin ilk basamağını izlenim oluşturuyor. Ve tabii ki bireyin algılanmasında kültürel ortam, inanç, örf, 
adet, gelenek-görenek de çok büyük yönlendirici etkiye sahiptir. Algıyı etkileyen bir diğer faktör de dildir.
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İletişimde algı, 
‘dostluk mu 

ön yargı mı?’

dili gibi kendine özgü dili vardır. Dil ile düşünce 
sistemi arasında doğrudan bir ilişki bulunmak-
tadır. Düşüncenin, ideolojinin, fikir ve inançların 
yaygınlaşıp yapılanmasında dilin önemli rolü 
vardır. Dil yine zihnimizdeki şemalar ile birleşir 
ve herkeste farklı algıların yaratılmasına neden 
olur. “Anne” sözcüğü kimisinde şefkati çağrıştı-
rırken; kimisinde şiddeti çağrıştırır.  

Dünyayı duyu organlarımızla algılarız, do-
layısıyla her duyuma ilişkin algılarımız vardır. 
Bilgiyi; duyum ve algı olmak üzere 2 düzeyde 
işleriz. Duyum; bir duyu organının uyarılma-
sıyla oluşan basit bir olaydır. Dilin tat alması 
gibi. Duyumların yorumlanması, anlamlı hale 
getirilmesi ve kavranması sürecine algılama adı 
verilir. Dışarıdan gelen sesin duyulması du-
yumken; bunun neye ait olduğunun bilinmesi 
algıdır. Algılama duyumlardan oluşan birleşik 
bir deneyimdir. Şimdi duyumlarımız ile algımız 
arasındaki ilişkiye bir göz atalım:
Görsel algı, tutum ve davranış ilişkisi

Görme duyusu insanın çevresini algılama ve 
anlamlandırmasında, önemli bir boyut olarak 
karşımıza çıkar. Görsel algılama için biyolo-
jik anlamda görmek önkoşul olmakla birlikte 
yeterli olmaz. Bireyin psikolojik, hatta duygusal 
yönden de görmeye hazır olması gerekir. Çünkü 
karamsar kişi gördüğü nesneyi farklı algılar, 
neşeli kişi ise daha başka... Şu meşhur yarısı boş-
yarısı dolu bardak söyleminde olduğu gibi…  

İşitsel algı, tutum ve davranış ilişkisi
Kulak her sesi işitemez ancak frekansı 20 

ile 20 bin arasında olan titreşimleri işitebi-
lir. İşitme algısının eksikliği, konuşma başta 
olmak üzere sosyal algı ve bilişsel süreçlerin 
ediniminde önemli sorunlar ortaya çıkar-
maktadır. Bu durum sosyal algı eksikliğinin 
yarattığı iletişim kopukluğunun sonucunda 
toplumdan soyutlanmayı içeren bir yaşam 
biçimine neden olabilmektedir. 
Dokunma algısı, tutum ve davranış ilişkisi

Dokunma algısı; dostluğun, güvenin ve 
sevginin ifade biçimidir. Sevmediğimiz nesne ve 
kişilere dokunmak istemeyiz. 
Koku algısı, tutum ve davranış ilişkisi

Güzel kokulu kimselere karşı hoşnutluk 
hissederken; kötü kokan kimselerden kaçmak 
isteriz.
Simgesel algı, tutum ve davranış ilişkisi

Simge; bir şeyi temsil eden, başka bir şeydir. 
Her iletişimde başat olan kodlamanın yanı sıra 
ona bağlı iletişim kanalları da devreye girer. Jest, 
mimik, ses tonu, vurgular, rozetimiz, giysimiz 
gibi, bazen tek tek bazen de hepsi birer simgesel 
algı modeli oluşturur ve algılamamızın simgesel 
düzeyde örgütlenmesinde rol oynar. 

Tüm izlenim ve algılarınızın ön yargılardan 
uzak, tamamen objektif kurulması dileği ile…
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Türkiye’de 2018 yılının Nisan ayın itibariy-
le hanelerin yüzde 83,8’i evden internete 
erişim imkânına sahip oldu. Bu oran 2017 

yılının aynı ayında yüzde 80,7 idi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 

yılı hanehalkı bilişim teknolojileri (BT) kulla-
nım araştırması verilerini açıkladı. Buna göre; 
bilgisayar ve internet kullanımı 2018 yılında 
16-74 yaş grubundaki bireylerde sırasıyla yüzde 
59,6 ve yüzde 72,9 oldu. Bu oranlar 2017 yılında 
sırasıyla yüzde 56,6 ve yüzde 66,8 idi. Bilgisayar 
ve internet kullanım oranları 16-74 yaş grubun-
daki erkeklerde yüzde 68,6 ve yüzde 80,4 iken, 
kadınlarda yüzde 50,6 ve yüzde 65,5 oldu.

Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım 
araştırması sonuçlarına göre 2018 yılı Nisan 
ayında hanelerin yüzde 83,8’i evden internete 
erişim imkânına sahip oldu. Bu oran 2017 yılı-
nın aynı ayında yüzde 80,7 idi.

Genişbant ile internete erişim sağlayan 
hanelerin oranı 2018 yılı Nisan ayında yüzde 
82,5 oldu. Buna göre hanelerin yüzde 44,5’i sabit 
genişbant bağlantı (ADSL, kablolu internet, 
fiber vb.) ile internete erişim sağlarken, yüzde 
79,4’ü mobil genişbant bağlantı ile internete eri-
şim sağladı. Genişbant internet erişim imkânına 
sahip hanelerin oranı önceki yıl yüzde 78,3’tü.

Kişisel amaçla kamu kurum/kuruluşları ile 
iletişime geçmek veya kamu hizmetlerinden 
yararlanmak için 2017 yılı Nisan ayı ile 2018 
yılı Mart aylarını kapsayan 12 aylık dönemde 
interneti kullananların 16-74 yaş grubu kişiler 
içerisindeki oranı yüzde 45,6 oldu. Bu 
oran önceki 

yılın 

aynı döneminde (2016 Nisan-2017 Mart) yüz-
de 42,4’tü. Kullanım amaçları arasında kamu 
kuruluşlarına ait web sitelerinden bilgi edinme 
yüzde 41,7 ile ilk sırayı aldı.
Erkekler internetten daha  
çok alışveriş yapıyor

İnternet üzerinden kişisel kullanım amacıyla 
mal veya hizmet siparişi veren ya da satın alan 
16-74 yaş grubundaki bireylerin oranı, 2017 yılı 
Nisan ayı ile 2018 yılı Mart aylarını kapsayan 
12 aylık dönemde yüzde 29,3 oldu. Önceki yılın 
aynı döneminde (2016 Nisan- 2017 Mart), bu 
oran yüzde 24,9 olarak gözlendi. 

Cinsiyete göre internet üzerinden alışve-
riş yapma oranı erkeklerde yüzde 33,6 olarak 
gerçekleşirken; kadınlarda yüzde 25 oldu. Bu 
oranlar bir önceki yılın aynı döneminde sırası 
ile yüzde 29 ve yüzde 20,9 oldu.

İnternet üzerinden alışveriş yapan bireylerin 
yüzde 65,2’si giyim ve spor malzemesi satın 
aldı. Bunu yüzde 31,9 ile seyahat bileti, araç 

kiralama vb. yüzde 26,8 ile ev eşyası (mobil-
ya, oyuncak, beyaz eşya, vb; tüketici elekt-
roniği hariç), yüzde 22,1 ile gıda maddeleri 
veya günlük gereksinimler ve yüzde 20,6 ile 
kitap, dergi, gazete (e-kitap dahil) takip etti.

Giyim ve spor malzemeleri hem erkekler 
hem de kadınlar tarafından sırasıyla yüzde 
55,9 ve yüzde 77,3 ile internet üzerinden en 

çok satın alınan ürün grubu oldu. 
Cinsiyete göre en az satın alınan ürün grubu 
ise erkeklerde yüzde 4,6 ile ilaç olurken, ka-

dınlarda yüzde 2,8 ile oyun ya-
zılımı, diğer bilgisayar yazılımı 
ve yazılım güncellemeleri oldu.

Her eve yayılan internet
gözünü alışverişe dikti
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Datça yarımadasındaki buluntuların tarihi M.Ö. 
2000’lere kadar dayanmaktadır. Bilinen ilk 
yerli halk Karlar olup, en parlak dönem Dorlar 

döneminde yaşanmıştır. M.Ö. 1000 yıllarında Trakya 
üzerinden güneye inerek Yunanistan üzerinden bölgeye 
gelmişlerdir. Bugünkü Datça İlçesi merkezinin 1,5 kilo-
metre kuzeydoğusundaki Burgaz Mevkii’nde Knidos’u 
kurmuşlardır. Knidos Dor uygarlığının merkezi 
olmuştur. Pers saldırılarına karşı koymak için Dorlar, 
Balıkaşıran denilen yerde kanal açarak yarımadayı ada 
yapmak istemişlerdir. 

Ancak umulduğundan daha sert ve keskin çıkan ka-
yalar, çalışanların el ve yüzlerinde yaralar açınca, tanrı-
ların gazabına uğradıklarına inanarak vazgeçmişlerdir. 
Persler dostça karşılanmış olup, M.Ö. 546’da Lydia 
devletinden Persler’in egemenliğine girmiştir. Oldukça 
fazla sayıda arkeolojik kalıntı barındıran yarımada, 
tarih boyunca önemli uygarlıklara yataklık etmiştir. 

Bunlardan en önemlisi Knidos antik kentidir. Yarı-
madada bulunan yakın döneme ait 28 kilise kalıntısı, 
bölgenin aynı zamanda mistik bir kökene sahip oldu-
ğunun kanıtıdır.

Genel tarihini kısaca özetlersek; Datça önce Karya-
lıların, M.Ö. 1100 yılından sonra da Dorların egemen-
liği altında kalmıştır. Knidos, ticari nedenlerle M.Ö. 4. 
yüzyılda yarımadanın uç noktasına bugünkü görkemli 
kalıntıların izlendiği yere taşınmıştır. Dorlar ve Romalı-
lar yeni Knidos’a çok sayıda tapınak yapmışlardır. Geç 
Roma ve Erken Bizans döneminde tapınaklar yerlerini 
kiliselere bırakmıştır. Şehrin nüfusu 70 binlere ulaşmış-
tır. Bizans’ın son dönemlerinde ise bir yanda depremler 
diğer yanda korsan saldırıları ile güçsüz kalan kent 
tümüyle terk edilmiş, yarımada nüfusu binlere inmiştir. 

Yarımada üzerindeki yerleşimler 13. yüzyılda 

Menteşoğulları Beyliği’ne bağlanmıştır. 15. yüzyılda ise 
Osmanlığı İmparatorluğu sınırlarına katılarak Datça 
adını almış. Son Osmanlı Padişahlarından olan Sultan 
Reşat döneminde Datça adı “Reşadiye” olarak değişti-
rilmiştir. Cumhuriyet’te ise tekrar “Datça” adı verilmiş, 
1928 yılında Muğla iline bağlı bir ilçe olmuştur. 1947 yı-
lında ise merkez bugünkü yeri olan İskele Mahallesi’ne 
taşınmıştır.

Ege Denizi ile Akdeniz’in buluştuğu özel bir 
konumda yer alan Datça yarımadası; farklı jeolojik 
yapıları ve yeryüzü şekilleriyle, eşine az rastlanır doğal 
güzellikleriyle, relik endemik odunsu ve otsu bitki 
türlerine, önemli habitatlara ve zengin yaban hayatına 
sahiptir. Datça Yarımadası’nda arıcılık çok yaygındır. 
Özellikle ormanlık alanlarda çok sayıda kovandan çam, 
kekik, çiçek balı ile polen elde edilmektedir.

Datça geleneksel yöntemlerin hâkim olduğu ta-
rımsal faaliyetler ilçe ekonomisinin temelini oluşturur. 
Bu sektördeki girdi, bal, badem, zeytinyağı ve güzlük 
domatesten sağlanır. Tarım ürünleri arasında en eskisi 
ve önemlisi bademdir. Datça yöresinde yetişen badem 
türleri acı badem, nurlu badem ve tatlı bademdir. Üreti-
mi yapılan iç badem, çağla, domates ve balın önemli bir 
bölümü dışarıya satılırken, üretilen zeytin ve zeytin-
yağının büyük bir bölümü çiftçinin kendi ihtiyacını 
karşılamakta, çok az bir bölümünün satıldığı gözlen-
mektedir. Balıkçılık da antik çağlardan beri Datça’nın 
temel gelir kaynaklarından biridir.

Günümüzde Datça Mahallesi’nin sırtlarında gör-
düğümüz terasların M.Ö. 4. yüzyıldan itibaren çevrede 
bağcılık için kullanıldığı; Atina, Delos, İskenderiye’de 
bulunan Knidos mühürlü amfora kulpları şarap ihraca-
tının ve dolayısıyla tarihte bağcılığın ne kadar önemli 
olduğunu göstermektedir. 

Bal, badem 
balık: Datça
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