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Değerli Sanayici Dostlarım;
Türkiye’deki seçim meydanlarında 

uzun yıllardır geri planda tutulan eko-
nominin, bu kez seçmenin ilk gündem 
maddesi olduğu bir seçim dönemi ya-
şıyoruz. Türkiye’nin içinde bulunduğu 
iç ve dış tehditler, güçlü bir şekilde 
dile getirilse de toplum, yerel yönetim 
seçimlerinin kendi yaşamlarına geti-
receği şeyler tarafına daha fazla odak-
lanmış görünüyor. İş ve aş temaları bu 
seçimde daha güçlü dile getiriliyor.

Biz sanayiciler elbette, yerel seçim-
ler ile ilgili kendi yaşantımız yanında, 

özellikle yatırım ve çalışma ortamının 
iyileştirilmesi ve gelişmesi bakımından 
da yakından ilgiliyiz. Lojistikten, insan 
kaynağı teminine kadar çok geniş bir 
yelpaze içinde sanayide üretimi ve 
istihdamı artıracak, verimli çalışma 
imkanı yaratarak dünya ile rekabet 
edebilir bir ortamın yaratılması hu-
susunda yerel yönetimler ile birlikte 
yapılacak pek çok şey var.  Bu seçim 
dönemi içinde de kentimizin adayları 
ile bir araya gelerek, Bölgemizin ve 
kent sanayimizin beklentilerini ve çö-
züm önerilerini paylaştık. Seçim son-
rasında da bizlere verilen taahhütleri 
takip edeceğiz.

Türkiye ekonomisi 2019 yılının 
geçen ilk üç ayında çok iyi bir tablo 
çizemedi. 

Sanayi üretimindeki düşüş devam 
ediyor. 

Piyasada satışlar kamu tarafından 
verilen desteklere rağmen istenen dü-
zeye ulaşmadı. 

Bütçe gelirleri, Merkez Bankası’nın 
33 milyar TL’lik karının, erken tahsil 
edilmesi ile artsa da vergi gelirlerinin 
yüzde 7 arttığı bir ortamda faiz dışı 
giderlerdeki yüzde 68’lik artış, tehlike 
sinyali vermektedir. 

Cari açığın düşmesi, ithalatın düş-
mesi ile devam ediyor. Ancak cari 
açığın büyümenin düşmesi ile ortaya 
çıkması da görünümü bozuyor.

Sadece ekonomik verilerle değerlen-
dirilmesi son derece yanlış olan, bera-
berinde pek çok sosyal sorunu getiren 
işsizliğin artışı da üzücü…

Oluşan bu veriler, piyasaların kısa 
ve orta vadeli beklentilerini olumsuz-
luğa sürüklemektedir.

Ülkemizde sıkça yaşanan ekonomik 
buhranlardan dolayı neredeyse her ai-
lede bir ekonomist ya da finansçı yetiş-
meye başladı. Bugün de kamuoyunda 
‘Türkiye stagflasyon mu, resesyon mu, 

Atatürkorganize
4

Kara bulutları dağıtalım



slumpflasyon mu, depresyon mu, 
deflasyon mu yaşıyor’ bunu tartışı-
yoruz. Tariflerin tartışılması bir yana, 
gözle görünen tek bir gerçek var:

Küresel ekonomideki sıkıntılar 
artıyor. Bu nedenle çok kırılgan 
bir ekonomiye sahip olan Türkiye, 
adımlarını çok itinalı atmalıdır. Gelin 
görün ki bazen öyle adımlar atıyoruz 
ki zücaciye dükkanına giren fil misa-
li, attığımız adım ile risk puanımızı 
daha da arttırıyor, piyasaları tedirgin 
ediyoruz.

Dünyada ABD ile Çin arasındaki 
ticaret savaşları bir bekleme ve izle-
me dönemine girse de Çin ekonomi-
sinde yaşanmaya devam eden ivme 
kaybının 2009’daki durumdan daha 
farklı sonuçlar doğuracağı görülmek-
tedir. 2009’da yaşanan duraklamada, 
Çin hükümeti muazzam bir yatırım 
hamlesi ile piyasalara can vermişti. 
Ancak bugün tüm gücünü, sorunlu 
alan olarak görünen iç talebinin art-
masına yönelik şekilde harcayacağı 
düşünülmektedir.

Diğer yandan İngiltere ile AB 
arasındaki Brexit kaosu, Fransa’da 
gerginleşen sosyal hayat, İtalya’da-
ki siyasi ve ekonomik sıkıntılar, 
Japonya’nın tüm çabalarına rağmen 
durgunluktan çıkamaması, Güney 
Amerika’da Arjantin ve Venezuela 
kaynaklı kargaşalar, küresel sistemi 
resesyonun kapısına getirmiştir.

Küresel sistemde yaşanan bu bo-
zukluklar ne yazık ki Türkiye’de de 
beklentileri bozduğu gibi Türkiye’ye 
yönelik bakış açısının da olumsuzda 
çapalanmasına neden olmaktadır.

Risk faiz ilişkisinde; riskin içine 

enflasyon, büyüme, işsizlik, cari açık, 
borçluluk gibi verilerin yanında, si-
yasal ve sosyal sorunlar da girmekte-
dir. Bu durumda Türkiye’nin riskleri 
yüksek seyretmekte, bu risk düzeyi 
faizleri yükselmeye zorlamakta ve 
Türkiye’nin kredi derecelendirmeleri 
kötü, CDS primleri oldukça yüksek 
seyretmektedir.

Türkiye, girdiği seçim ortamında 
yapılan siyasi telkinler ile faizleri 
baskılama yöntemini tercih ederek, 
dolaysız para politikaları oluştur-
maktadır. Ancak baskılanan faiz 
oranlarına rağmen kredi talebinin 
artmaması da dikkat çekicidir. Bu 
noktada ülkemizde yürüyen siyaset 
ortamının ekonomi üzerinde nasıl bir 
baskı yarattığını gözlemliyoruz. Bu 
durum, dünya finans piyasalarındaki 
aktörlerin Türkiye hakkındaki tedir-
ginliklerini artırmaktadır.

Türkiye’nin 1 Nisan sabahından 
itibaren çok hızlı bir biçimde serbest 
piyasa ekonomisinin temel normları 
üzerine oturan bir finans ve ekonomi 
düzenine geçmesi gereklidir.

Türkiye’de yaşanan olumsuzluklar 
risk primimizi artırmakta, artan risk 
primi ise yeni olumsuzlukları ateşle-
mektedir.

Oluşan bu döngüyü kırması için 
yapılması gereken reformlar ve atıla-
cak doğru adımlar, 1 Nisan sabahın-
dan itibaren gündemimizde ilk sıraya 
konulmalıdır.

Bu vesile ile 31 Mart 2019 tarihinde 
gerçekleştirilecek olan yerel seçimler-
de tüm adaylara başarılar diler, çıka-
cak sonuçların, kentimiz ve ülkemiz 
için hayırlı olmasını dilerim.
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gösterilerek alıntı yapılabilir. Yayınlanan yazılar aksi 
belirtilmedikçe İAOSB’nin resmi görüşünü yansıtmaz. 

İmzalı yazılarda belirtilen görüşler sadece 
yazarlarına aittir.

Aylık Süreli Yerel Yayın / Basım Tarihi: 27 Mart 2019



Atatürkorganize
6

8 Uğurtaş güven tazeledi

13 İşsizlik Aralık’ta 3 puan arttı

14 ‘Banka dışı’ kredilerde  
 batık oranı daha yüksek

15  TÜSİAD Raporu:  
 Ödemeler 24 milyarı aşacak

16 Enflasyonu indirmek zorlaşıyor

17 MB: Dengelenme  
 eğilimi belirginleşiyor

18 Döviz birikimleri tarihi rekora koşuyor

19 Varlık Fonu tebliği değişti

20 KDV ve ÖTV indirimleri uzadı

22 Ekonomideki gelişmeler  
 nasıl yorumlandı?

28 Nihat Zeybekci,  
 İAOSB’de projelerini aktardı

30 Tunç Soyer, İAOSB’li  
 sanayicilerle bir araya geldi

32 KOSGEB’den “dijital teknolojiye”  
 destek

34 ATAER Genel Kurulu yapıldı

35 İzmir’deki ilkokul ve ortaokul  
 öğrencileri Pi’yi tasarladı

36 Daha iyisi için sürekli iyileştirme

38 ‘Yaratıcılık Özel Ödülü’  
 öğrencilerimizin

42 Kural dışına çıkma dürtüsü

46 İAOSB’nin yeni SGM binası  
 tüm hizmetleri sağlıyor

48 İzmir Sanayi Tarihi’nden…

52 Kirazın ve çam ormanlarının  
 merkezi: Kemalpaşa

54 Tiyatrorganize

56 Türk mucitlerin ürettiği  
 kumaşı Alman ordusu kullanıyor

58 Basında İAOSB

62 Dünyanın en turistik şehirleri

Uğurtaş güven tazeledi8



içindekiler
içindekiler

7İZMİR ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ  l  mart 2019

Döviz birikimleri tarihi  
rekora koşuyor

18

28

30

28

30

34

56

46

Nihat Zeybekci, İAOSB’de 
projelerini aktardı

Tunç Soyer, İAOSB’li  
sanayicilerle bir araya geldi

ATAER Genel Kurulu yapıldı

Türk mucitlerin ürettiği  
kumaşı Alman ordusu kullanıyor

İAOSB’nin yeni SGM binası  
tüm hizmetleri sağlıyor

18
40

34



İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nin 
17. Olağan Genel Kurulu’nda, Başkan Hilmi 
Uğurtaş öncülüğündeki Yönetim Kurulu-

na oy birliği ile ‘yola devam’ kararı çıktı. OSB 
Kanunu’nda yapılan değişiklikle OSB Yönetim 
Kurulu Üyelerinin 4 yıl için seçilmesi hükmünün 
getirilmesiyle 2 yıllık görev süreleri 4 yıla uzayan 
İAOSB Yönetim Kurulu’nda, Hilmi Uğurtaş ve 
Yönetim Kurulu güven tazeledi. 
Sanayi ve tarım üretimine odaklanılmalı

Genel Kurulun açılış konuşmasını gerçekleşti-
ren Başkan Uğurtaş, dünya ve Türkiye ekonomi-
sinde yaşanan sıkıntılar hakkında bilgiler aktara-
rak, tüm bu olumsuz koşullara ve ortama rağmen 
İAOSB’li sanayicilerin büyük mücadelelerle 
üretim ve istihdam yaratma görevini başarıyla 
yerine getirdiğini belirtti.  

İhracatta yaşanan artışın ekonomiye can suyu 
verdiğini hatırlatan Uğurtaş, son dönemlerde 
kurların yükselmesi ile birlikte ihracatta da bir 
gerileme yaşandığına dikkat çekerek, ekonominin 
sıkıntılı süreçten geçtiğinin altını çizdi. 2019’un 
ilk çeyreğinin oldukça vasat bir seyir izlediğini 
vurgulayan Uğurtaş, ikinci çeyrek beklentilerinin 
de benzer nitelikte olduğunu söyledi. Kutupla-
şan siyaset ve artan işsizlik rakamları ile birlikte 
yabancı sermaye girişinden de uzak kalan ülke-
mizde sanayi ve tarım üretimi olmadan ilerleme 
kaydedilemeyeceğinin altını çizen Uğurtaş, şu 
noktalara dikkat çekti:

“Üretimden vazgeçersek ilerlememize imkan 
kalmaz. Sanayi ve tarım üretimini artırmaya 
odaklanmamız gerekir. Çünkü hizmet sektörü 
ile büyüme sağlama şansımız yok. Son yıllarda 
sanayileşmenin gayri safi milli hasıladan aldığı 

Uğurtaş güven tazeledi
İAOSB Genel Kurulu’nda ekibiyle birlikte güven tazeleyen Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Uğurtaş, Bölge 
sanayicilerinin büyük mücadelelerle üretim ve istihdam yaratma görevini başarıyla yerine getirdiğini söyledi.
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pay sürekli geriliyor. Tarımda kendi kendine 
yeten dünyanın 7 ülkesinden biriyken, patatesi 
bile ithal eder hale geldik. Üretmek için eğitmek 
zorundayız. Nitelikli teknik elemanınız yoksa 
sanayileşmede bugün olduğu gibi düşük-orta 
teknolojiden ileri gitme şansınız yok demektir. 
İleri teknoloji ihracatında bizden çok geride 
olduğunu düşündüğümüz ülkeler, bugün bizi 
geçmiş durumdalar. Ar-Ge ve invasyona ciddi 
destekler sağlanıyor ancak önemli olan doğru 
projelerin bu destekler ile buluşabilmesi… Bu 
nedenle hepimiz düşünmek zorundayız.”
Katılımcılarımızın rekabet gücüne  
destek vermek için çalışıyoruz

10 yıl öncesine kadar atık su, elektrik, yol, 
doğal gaz, iletişim gibi geleneksel hizmetleri 
gerçekleştirmesi beklenen OSB’lerin, değişen 
dünyanın koşullarına bağlı olarak, bugün işlet-
melerin rekabet güçlerine destek veren çalış-
malar da yürütmesi gerektiğine dikkat çeken 
Uğurtaş, bu konuda Bölge’de gerçekleştirilen 
projeler hakkında bilgi verdi. 

Son dönemlerde artan yağışlara bağlı olarak 
yaşanan sel felaketlerini hatırlatan Uğurtaş, 
İAOSB’de bu alanda titizlikle yürütülen çalış-
malara bağlı olarak en ufak bir sıkıntının bile 
yaşanmadığına dikkat çekti. Söz konusu süreç-
leri başarı ile atlattıklarının altını çizen Uğurtaş, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bölgemizde bir yandan mevcut kanalizas-
yon şebekemizi diğer yandan pompa istasyon-
larımızı güçlendirmeye, diğer şebekelerimizi 
yenilemeye devam ediyoruz. Bu yıl yollarımıza 
1000 tona yakın asfalt dökerek yer yer şekil 
bozuklukları yaşanan noktaları tamir ettirdik. 
ATAER Enerji Santrali’mizin yanında yer alan 
ve satışını gerçekleştirdiğimiz parsellerin altyapı 
çalışmalarını tamamladık. Sanayicilerimiz söz 
konusu alanları kullanmaya başladılar. Tüm 
bunların yanı sıra organizemizi ileriye taşımayı 
amaçlayan yürüttüğümüz mevcut çalışmaları 
devam ettirdik. Bununla birlikte katılımcılarımı-
za bir yandan ‘hizmet’ konusunda tam dona-
nımlı bir Bölge’de üretim yapmanın rahatlığını 
sağlamak için çalışırken, diğer yandan sanayici-
lerimizin rekabet etme güçlerine destek vermeyi 
amaçlayan projelere imza attık. 

Mayıs ayında İrlanda eski Başbakanı John 
Bruton başta olmak üzere bu alanda söz sahibi 
olan isimleri bir araya getirdiğimiz Sanayi 4.0 
Sempozyumu’nu düzenledik. Tam gün süren ve 
500’ün üzerinde konuğu ağırladığımız sempoz-
yumumuzda Türkiye’nin sanayi 4.0 konusunda 
hangi noktada olduğundan, neler yapması ge-
rektiğine uzanan süreçleri masaya yatırdık. Çok 
ciddi kazanımlar elde ettik. 

Camiamızda yeni yeni konuşulmaya başla-
nan üniversite-sanayi işbirliğinin bu yıl 8.’sine 
imza attık. Katılımcılarımızı bölgemizin üniver-
sitelerinden gelen değerli akademisyenler ile 

4 yıllık yeni 
dönem başlıyor

2018 yılı hesapları ile Yönetim ve Denetim 
Kurullarının ibralarının gerçekleştirildiği 
Genel Kurul’da, 2019 yılı faaliyet programı 
kabul edilerek, Bölge bütçesi 547 milyon 
TL’ye bağlandı. 

4 yıl için görev almak üzere yapılan se-
çimlerde, Hilmi Uğurtaş başkanlığındaki; M. 
Fatih Uysal, M. Atilla Baysak, Sinan Atik ve 
Mehmet Karahaliloğlu’ndan oluşan Yöne-
tim Kurulu güven tazeledi. Yönetim Kurulu 
Yedek Listesi’nde ise Hüseyin Caner Önal, 
Mustafa Karabağlı, Cem İnam, Haluk Akçi-
çek ve Murat Karakartal’ın isimleri yer aldı. 

Denetim Kurulu ise Aydın Tümentümür 
ve Esat Özdemir’den oluşurken, Denetim 
Kurulu Yedek Listesi’nde Semih Yorgancılar 
ve Şener Akgün’ün isimleri yer aldı. 

OSBÜK’te İAOSB’nin Temsili Görevi 
Listesinde ise; Hilmi Uğurtaş, Mehmet Fatih 
Uysal, Mehmet Atilla Baysak ve Sinan Atik 
yer alırken, aynı listenin yedeklerini Mehmet 
Karahaliloğlu, Hüseyin Caner Önal, Mustafa 
Karabağlı ve Cem İnam oluşturdu.

Seçim sonrasında teşekkür konuşması 
yapan Hilmi Uğurtaş, “Bugün İzmir Atatürk 
Organize Sanayi Bölgesi’nin Türkiye’de ör-
nek gösterilen, önder OSB’lerden biri haline 
gelmesi, sizlerin katılımı ve bizlere verdiği 
destek sayesinde gerçekleşmiştir. Bizler de 
bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da 
sizlerden aldığımız güç ile verdiğiniz bu des-
teğin sorumluluğunu bilerek, sizlerle birlikte 
çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
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bir araya getirerek yeni projelerin oluşturulması-
na, mevcut çalışmaların geliştirilmesine yönelik 
zemin yarattık. Bununla birlikte Dünya Bankası 
tarafından desteklenen Yeşil OSB projemizin 
çalışmalarını sürdürüyoruz. Bu çalışma için İzmir 
Kalkınma Ajansı’ndan destek aldık.” 
Okulumuz ile ülke sanayine  
ve ekonomisine ışık tutuyoruz

Uğurtaş özellikle Bölge sanayicisinin istediği 
ve beklediği yetişmiş insan kaynağının temini 
açısından, Özel İzmir Atatürk Organize Sanayi 
Bölgesi Nedim Uysal Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi’nin çok önemli bir misyon yüklendiğini 
belirterek, “Okulumuz sadece İzmir’de değil tüm 
Türkiye’de örnek gösterilen bir okul haline gel-
miştir. Meslek lisemiz hepimizin gurur duyduğu 
bir proje oldu. Okulumuzu ziyaret eden herkes, 

burayı örnek gösteriyor. Bugün yüzde 100 bursla, 
3 farklı alanda eğitim-öğretim sağladığımız 416 
öğrencimiz var. Okulumuza artan ilgi, sanayimizi 
aydınlatan ışığın da yükselmesini sağlıyor. Öyle 
ki İstanbul’da yaşarken, okulumuza kayıt yaptır-
mak istediği için ailesi ile İzmir’e taşınan öğrenci-
miz ile her gün Güzelbahçe’de kazandığı Anadolu 
Lisesi’ne kayıt yaptırmak yerine 1,5 saat yol gelip 
gitmeyi göze alarak okulumuza kaydını yaptıran 
öğrencimiz altını çizdiğim inancımızı kuvvetlen-
diriyor, ne denli doğru yolda olduğumuzu bizlere 
gösteriyor.  Okulumuzdan mezun olan ‘iyi eğitil-
miş gençlerimizin’ ülke sanayine hem ara eleman 
hem de isterlerse mühendis olarak döneceklerini 
biliyorum. Sizden aldığımız güçle başardık bunu. 
Bu nedenle hepinize teşekkür ediyorum. Bölgemi-
zin kulakları her yerde çınlatılıyor. Çocuklarımı-
zın başarı oranı her yıl artıyor. Okuyan çocukları-

İAOSB Yönetim Kurulu Başkanı Uğurtaş, OSB’lerin, katılımcılarının birbirleriyle sinerjilerini 
sağlayarak hızlı gelişmesine destek  olma misyonunu hatırlatırken, OSB içinde üretim 
yapan sanayicilerin daha büyük bedel ödemek zorunda kaldığına dikkat çekti.
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mız da tam burs olduğu gibi ekonomik durumu 
iyi olmayan gençlerimize de burs veriyoruz. 
Bugün hala İAOSB olarak 132 öğrenciye burs 
imkanı sağlıyoruz” diye konuştu. 
Taleplerimizin takipçisi olacağız

Yaklaşan yerel seçimlere de değinen Uğur-
taş, 31 Mart yerel seçimleri nedeni ile Bölge’yi 
ziyaret eden Belediye Başkan adaylarına Bölge 
sanayicisinin beklentilerini ve taleplerini aktar-
dıklarını belirterek, 31 Mart sonrası söz konusu 
konuların takipçisi olacaklarını söyledi.

Uğurtaş, özellikle İAOSB’nin sınırlarının 
genişletilmesi ve ulaşım, çevre yolu, körfez 
geçişi, tramvay, bisiklet yolu konusunda başkan 
adaylarına taleplerini gerekçeleri ile ilettiklerini 
vurguladı. Uğurtaş, İAOSB’de gelişerek bü-
yüyen, büyümesini sürdürmek istese de buna 
imkan bulamayan katılımcıların, Bölge’den 
ayrılmak istememesine rağmen yer olmadı-
ğı için üretim alanını farklı bölgelere taşımak 
zorunda kaldığına dikkat çekerek, “Biz de bu 
nedenlerden dolayı daha fazla alan yaratma 
konusunda Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 
çalışmayı teklif ettik. Büyümek isteyen sanayici 
dostlarım buradan ayrılmak zorunda kalıyorlar. 
İAOSB’nin kaynaklarını, bugün geldiği noktayı 
burada heba etmememiz, daha fazla üretici ile 
bu hizmetleri buluşturmamız gerektiğini düşü-
nüyorum. Her iki başkan adayı da bu konuda 
olumlu tavır içindeydi. Bu konuda yol alabilece-
ğimizi umuyorum” dedi.
OSB içindeki sanayici daha fazla ödüyor

Sanayicileri bir araya getiren organize 
sanayi bölgelerinin, katılımcılarının birbirleri 
ile sinerjilerini sağlayarak, hızlı gelişmesine 
destek olmak gibi bir misyonu olduğunu 
hatırlatan Uğurtaş, bugün gelinen noktada 
OSB dışında faaliyet gösteren sanayicilerin 
daha düşük maliyetler ile üretim yaptıkları-
nı söyledi.

Üreticinin sırtındaki yüklerin hafifleme-
si gerekirken, OSB içerisinde üretim yapan 
sanayicinin daha büyük bedeller ödemek 
zorunda kaldığına dikkat çeken Uğurtaş, 
konuya ilişkin şunları kaydetti: 

“Bölge dışında 300 bin m3 doğal gaz 
tüketiminde bulunanlar, Bölge sınırı 
içinde bu miktarı tüketenlerden yüz-
de 10 oranında daha ucuza doğal gaz 
kullanıyor. 

Elektrikte de ne yazık ki aynı 
mantık hakim. Biz bu durumu gerek 
İAOSB gerekse OSBDER olarak dile 
getirdik ancak ne yazık ki bu sıkın-
tımız henüz herhangi bir çözüme 
ulaşamadı.” 
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TÜİK'in açıkladığı Ekim - Aralık verilerine 
göre Türkiye son çeyrekte yüzde 3 daraldı. 
Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zin-

cirleme hacim endeksinde de 2018’in son çeyre-
ğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 
3,2 azalma var.

2018 yılı son çeyrek büyüme rakamı açıklandı. 
TÜİK'in açıkladığı Ekim - Aralık verilerine göre 
Türkiye son çeyrekte yüzde 3 daraldı. Üretim 
yöntemine göre dört dönem toplamıyla elde edi-
len yıllık büyüme ise 2018 yılında bir önceki yıla 
göre yüzde 2,6 arttı.

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 
2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 19,1 
artarak 3 trilyon 700 milyar 989 milyon TL oldu. 
Gayrisafi Yurt İçi Hasıla’yı oluşturan faaliyetler 
incelendiğinde; 2018 yılında zincirlenmiş hacim 
endeksi olarak tarım sektörünün katma değeri 
yüzde 1,3, sanayi sektörü yüzde 1,1 arttı, inşaat 
sektörü ise yüzde 1,9 azaldı. Ticaret, ulaştırma, 
konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin 
toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma 
değeri yüzde 5,6 arttı.

2018 yılında kişi başına GSYH cari fiyatlarla 45 
bin 463 TL, ABD doları cinsinden 9 bin 632 dolar 
olarak hesaplandı.

Dördüncü çeyrekte daralma yüzde 3

Gayrisafi Yurt İçi Hasıla dördüncü çeyrek 
ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak 
(2009=100), 2018 yılının dördüncü çeyreğinde 
bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3 
azaldı.

Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla 
tahmini, 2018 yılının dördüncü çeyreğinde cari 
fiyatlarla yüzde 13,4 artarak 1 trilyon 10 milyar 
114 milyon TL oldu.

Gayrisafi Yurt İçi Hasıla’yı oluşturan faali-
yetler incelendiğinde; 2018 yılının dördüncü 
çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine 
göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; tarım 
sektörü toplam katma değeri yüzde 0,5, sanayi 
sektörü yüzde 6,4 ve inşaat sektörü yüzde 8,7 
azaldı. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiye-
cek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan 
hizmetler sektörünün katma değeri yüzde 0,3 
azaldı.Takvim etkisinden arındırılmış GSYH 
zincirlenmiş hacim endeksi, 2018 yılı dördüncü 
çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 
yüzde 3,2 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerin-
den arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim en-
deksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,4 azaldı.

Son çeyrekte 
büyük 
daralma
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İşsizlik Aralık’ta 3 puan arttı
Türkiye'de 15 ve daha yukarı yaşta-

kilerde işsizlik oranı, Aralık 2018'de bir 
önceki yılın aynı ayına göre 3,1 puan 
artarak yüzde 13,5'e yükseldi. Söz konu-
su dönemde işsiz sayısı 1 milyon 11 bin 
kişilik artışla 4 milyon 302 bin kişi olarak 
kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 
Aralık 2018'e ilişkin iş gücü istatistiklerini 
açıkladı. Buna göre, işsizlik oranı Aralık 
2018'de bir önceki aya göre 1,2 puan arttı. 
Tarım dışı işsizlik oranı ise 3,3 puanlık 
artışla yüzde 15,6 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu 
içeren genç işsizlik oranı 5,3 puan yük-
selerek yüzde 24,5 oldu. İşsizlik oranı, 15-64 
yaş grubunda ise 3,1 puan artışla yüzde 13,7 
olarak gerçekleşti.

633 bin kişi işini kaybetti
İstihdam edilenlerin sayısı, Aralık’ta bir 

önceki yılın aynı ayına göre 633 bin kişi azal-
dı ve 27 milyon 655 bin kişiye düştü. İstihdam 
oranı da 1,5 puan azalarak yüzde 45,4 olarak 
gerçekleşti. Bu dönemde, tarım sektöründe 

çalışan sayısı 375 bin, tarım dışı sektörlerde 
çalışan sayısı 258 bin kişi azaldı.

İstihdam edilenlerin yüzde 17,3'ü tarım, 
yüzde 19,8'i sanayi, yüzde 5,8'i inşaat, yüzde 
57'si hizmetler sektöründe yer aldı.

Aralık 2018'de bir önceki yılın aynı döne-
miyle karşılaştırıldığında, tarım sektörünün 
istihdam edilenler içindeki payı 1 puan, inşa-
at sektörünün payı 1,5 puan azalırken, sanayi 
sektörünün payı 0,3 puan, hizmet sektörünün 
payı da 2 puan arttı.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü 
(OECD)  "Ara Ekonomik Görünüm Tahmin-
leri Mart 2019" raporunda, Türkiye için 2019 

yılı GSYH beklentisini aşağı yönlü revize etti.
Türk ekonomisinin 2018 yılında yüzde 2,9 bü-

yüdüğünü tahmin eden OECD, 2019 yılında yüzde 
1,8 daralma yaşandıktan sonra, 2020 yılında yüzde 
3,2 büyüme olacağı öngörüsünde bulundu. Bir ön-
ceki raporda bu yıl için beklenti yüzde 0,4 daralma, 
gelecek yıl için yüzde 2,9 büyüme şeklindeydi.

Türkiye için büyüme tahminlerinin zayıf kal-
maya devam ettiğine işaret eden OECD, 2018 yılı 
ortalarından bu yana üretim ve iç talepte keskin bir 
düşüş yaşandığını kaydetti. Finansal piyasaların 
istikrar kazandığını ve dış rekabet gücünün iyileş-
tiğini belirten OECD, "Ancak zayıf güven, şirketle-
rin yüksek borç servis yükü, sıkı para politikası ve 
Euro Bölgesi piyasalarındaki zayıf talep hala yurt 
içi ve dış talep üzerinde baskı yaratıyor" dedi.

Raporda, bütçe pozisyonunun veya dış pozis-
yonun sürdürülebilirliği konusunda endişelerin 
devam ettiği Arjantin ve Türkiye gibi gelişmekte 
olan piyasa ekonomilerinde yatırımcı güveninin 
sürdürülmesi için sıkı bir parasal durumun gerekli 
olmayı sürdürdüğü vurgulandı. Nominal faiz 
oranlarının, enflasyon yüksek seviyelerden yavaş-
ladıkça aşağı gidebileceğini belirten OECD, ancak 
daha düşük faizler için çok küçük bir alan bulun-
duğunu ifade etti. Raporda ayrıca, "Bu ekonomiler-
de öncelik, orta vadede bütçe ve finansal sürdürü-
lebilirlik için görünümü güçlendirecek reformları 
yapmak olmalı" ifadeleri yer aldı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu 
Moody's, Türkiye'nin "yüksek" ekonomik gücünün 
Ba3 seviyesindeki notu desteklediğini, "yüksek 
eksi" mali sağlamlığın ise devletin düşük borç 
yüküne karşın kur hareketleri kaynaklı kırılganlığı 
yansıttığını bildirdi.

OECD: Türkiye ekonomisi 
yüzde 1,8 küçülecek
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‘Banka dışı’ kredilerde 
batık oranı daha yüksek

Yaşanan ekonomik kriz nedeniyle banka-
lara kredi borçlarını ödeyemeyenlerin 
sayısı ve oranı artarken, banka dışı fi-

nansal kuruluşları tarafından verilen krediler-
deki sorunlar daha az konuşuluyor. Oysa, Tür-
kiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi’nin 
verilerine göre “finansman şirketleri”, “fakto-
ring şirketleri” ve “finansal kiralama (leasing) 
şirketleri”nden oluşan bu sektörde batık kredi 
oranı daha yüksek.

2018 Aralık ayı itibarıyla “tasfiye oluna-
cak alacaklar”ın kullandırılan toplam nakdi 
kredilere oranı bankalarda yüzde 4,1 iken, 
finansman şirketlerinde yüzde 6,4, faktoring 
şirketlerinde yüzde 8,8 ve finansal kiralama 
şirketlerinde yüzde 7,4’e çıktı. Bu oranlar 2017 
Aralık ayı itibarıyla sırasıyla yüzde 3,1, yüzde 
2,6, yüzde 4,6 ve yüzde 5,6 idi. Finansman, 
faktoring ve finansal kiralama sektörlerinin 
2017’de toplam 5,3 milyar lira olan batık kredi 
tutarı ise 2018 sonunda 8,9 milyar liraya çıktı.

İnşaat ilk sırada
2018 sonu itibarıyla finansman şirketleri 

33 milyar lira, faktoring şirketleri 22 milyar 
lira ve finansal kiralama şirketleri 57 milyar 
liralık kredi hacmine ulaştı. Bu üç sektörün 
kullandırdığı toplam kredi, özellikle faktoring 

şirketlerinin kullandırdığı nakdi kredilerdeki 
düşüş nedeniyle 112 milyar liraya indi. Toplam 
kredi hacmi 2017 sonunda 113 milyar liraydı.

Sektörel açıdan bakınca faktoring şirket-
lerinin tasfiye edeceği kredilerin yüzde 23,8’i 
inşaat sektörünün. Bunu yüzde 14,5 ile toptan 
ve perakende ticaret ile yüzde 9,1 taşımacılık 
izliyor. Finansal kiralama açısından da yüzde 
19,5 ile inşaat ilk sırada. Bunu yüzde 8,7 ile 
taşımacılık ve yüzde 8,5 ile turizm izliyor. 
Finansman şirketlerinin ilk sırasında ise tüzel 
kişi tarafında yüzde 99,9 ile bireysel otomobil 
kredileri, gerçek kişi tarafında yüzde 26,5 ile 
yine bireysel otomobil kredileri yer alıyor.

4,7 milyon müşteriye ulaştı
Finansal Kurumlar Birliği’nin (FKB) verile-

rine göre bu üç sektörün toplam aktifleri 2018 
sonu itibarıyla 143 milyar lira. Net kârı 2,7 
milyar lira olan sektörün müşteri sayısı ise 4,7 
milyona yükseldi. FKB’ye göre geçen yıl Ağus-
tos ayında yaşanan kur atağı ve faiz artışı gibi 
etmenler yatırım harcamalarında ve talepte 
düşüşe neden oldu ve bu sektörü eksi yönde 
etkiledi. Eylül ayında otomotiv ve elektro-
nik finansmanı en fazla daralan alanlar oldu. 
Finansal kiralama tarafında da iş ve inşaat 
makinelerinde ciddi daralmalar yaşandı.

Tasfiye edilecek kredi oranı finansman şirketlerinde yüzde 6,4, 
faktoringde yüzde 8,8 ve finansal kiralamada yüzde 7,4’e çıktı.
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TÜSİAD Bütçe Raporu’na göre, 2017’de 1,4 
milyar TL olan köprüler, şehir hastaneleri 
ve batık Kredi Garanti Fonu (KGF) kredi-

leri için yapılacak ödemeler 2021’de 24 milyar 
TL’yi aşacak.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜ-
SİAD) tarafından yayımlanan Merkezi Yönetim 
Bütçesi Takip Raporu’nda, 2017’de 1,4, 2018’de  
9 milyar TL olan Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) 
projeleri ile KGF kapsamında yapılan ödemele-
rin 2019 bütçesinde 13,6 milyar TL’ye çıkarıldığı 
belirtildi. Raporda, söz konusu rakamın 2020’de 
24,7, 2021’de 28,2 milyar TL’ye çıkacağı tahmi-
ni yer aldı. 2017’de 124,7 milyon TL olan şehir 
hastaneleri için kira ödemelerinin 2021’de tam 
74 kat artarak 9,2 milyar TL’ye yükseleceği, aynı 
dönemde şehir hastanelerinden hizmet alımla-
rının 186 milyon TL’den 7,6 milyar TL’ye, köprü 
geçişlerinin garanti ödemelerinin 1,1 milyar 
TL’den 6,4 milyar TL’ye yükseleceği öngörüldü. 
Raporda, köprü ve otoyollar için verilen araç 
geçiş garantisi ödemeleri ile şehir hastanelerine 
yapılan kira ve hizmet alımı ödemelerinin yanı 
sıra batık KGF kredileri için yapılan aktarımların 
şeffaf olması ve her ay ne kadar ödeme yapıldı-
ğının ilan edilmesi talep edildi.
Sayıştay talebi

Sayıştay’ın kamuoyuna açıkladığı Düzenlilik 
Denetimi Raporları’na ilişkin şu talep yer aldı:

“Her bir kamu idaresinin düzenlilik raporun-
da saptanan ve dile getirilen kamu zararı, suç 
teşkil eden fiil gibi hukuka aykırılıklar hakkında 
yargısal rapor hazırlanması sürecinin başlatıl-

dığına dair bir açıklamaya da Düzenlilik Dene-
timi Raporları’nda yer verilmesi sağlanmalıdır. 
TÜSİAD Raporu’nda, bir sonraki yıla ait Düzen-
lilik Raporu’nda da bu konudaki sürecin hangi 
aşamada olduğu açıklanmalı ve kamuoyunun 
hafızası canlı tutulmalı.”
Özelde rekor sapma

Raporda, “özel bütçeli kurumların gelir 
tahminlerindeki sapmalara” dikkat çeken özel 
bir bölüm de yer aldı. Merkezi yönetim kurum-
ları içinde yer alan, genel bütçeden yardım alan 
ve başta üniversiteler olmak üzere sayıları 140’ı 
aşan özel bütçeli kurumlarda 2018 bütçesinde 
10,8 milyar TL olarak yer alan gelir tahmini, 
yıl sonunda 23,6 milyar TL olurken, tahmin ile 
gerçekleşme arasındaki sapma yüzde 116 ile 
rekor kırdı.

Ücretli hizmetler sunarak gelir elde eden bu 
kurumlarda 2012’de yüzde 58 olan ve her yıl 
düzenli olarak yükselen söz konusu sapma, ra-
porda, “Başlangıç gelir tahmini ne kadar düşük 
tutulursa, tahminlerin üzerinde sağlanan gelirin 
kurum üst yöneticisi tarafından bir ‘iktidar ara-
cı’ olarak elde tutulması ve ‘takdir edilen proje 
ve bölüm yöneticilerine ödenek olarak tahsis 
edilerek’ kullanılması o kadar mümkün olmak-
ta” ifadeleriyle değerlendirildi. Özel bütçeli ku-
rumların nakit fazlalarını çoğu kez vadeli banka 
hesaplarında tuttukları, hatta kamu hesaplarına 
da yansıtmayabildikleri ve acil nakit ihtiyaçları 
için Hazine’den nakit talebinde bulundukları, 
bunun da Hazine’nin borçlanma ihtiyacını artır-
dığı raporda vurgulandı.

TÜSİAD 
raporu: 

Ödemeler 
24 milyarı 

aşacak
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Şubat ayında gıda fiyatlarının 
yıllık enflasyonu yüzde 29,25 
olarak gerçekleşti. Kış sebzeleri 

Şubat ayında fiyatı en çok yükselen ve 
enflasyonu artıran ürünler oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 
verilerine göre, Tüketici Fiyatları 
Endeksi (TÜFE) Şubat’ta yüzde 0,16 
artarken, yıllık enflasyon Ocak ayın-
daki yüzde 20,35’ten Şubat’ta yüzde 
19,67’ye geriledi.

Gıda ve alkolsüz içeceklerde 
Şubat ayında yaşanan yüzde 
0,9 artış sonrası bu grupta 
yıllık enflasyon ocak 
ayındaki yüzde 
30,97’den şubatta 
yüzde 29,25’e geriledi. 
Gıda enflasyonu her ne 
kadar gerilese de yıllık 
bazda alt kalemlerde en 
fazla artış gösteren ana 
harcama grubu olmaya 
devam etti. Sadece tanzim 
satış tezgâhına çıkan ve 
ite kaka market zincir-
lerinin reyonlarında fiyatı düşürülen 
ürünlerin beşinde yüzde 2,6 ile yüzde 14,7 
arasında düşüş var. Domatesin fiyatı yüzde 
14,7, çarliston biber yüzde 7,3 ve kuru so-
ğanın ise fiyatı yüzde 7,2 geriledi. Patates ve 
salatalıkta ise fiyat artışı sırasıyla yüzde 6,7 ve 
yüzde 13 oranında oldu.

Yeşillik zam şampiyonu
Şubat ayında taze meyve ve sebze fiyatları ülke genelinde    ortalama 

yüzde 1,78 arttı. İşlenmiş ve işlenmemiş ürünler de hesaba katıldığında tüm gıda 
ürünlerinin ortalama fiyat artışı yüzde 0,98 oldu. 

Şubat’ta fiyatı en çok artan ürünler sıralamasında ilk sıralarda yeşillikler ve kış 
sebzelerinin yer alması dikkat çekti. Fiyatı en çok artan ürün yüzde 35,19 ile marul oldu. 
Maydanozun fiyatı yüzde 23,97, kırmızı lahananın yüzde 18,66 arttı.

Ana harcama grupları itibariyle 2019 Şubat’ta endekste yer alan gruplardan aylık en 
yüksek artış yüzde 2,48 ile sağlık grubunda gerçekleşti. Eğitimde yüzde 1,64, piyasalar 
tarafından yakından takip edilen gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,90, lokanta ve otel-
lerde yüzde 0,87 ve ulaştırmada yüzde 0,71 artış gerçekleşti.

Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) Şubat’ta yüzde 0,09 artarken Ocak ayındaki 
yıllık yüzde 32,93 artış, yüzde 29,59’e geriledi.

Sütlü tatlılar sepete girdi
TÜİK, enflasyon sepetini de güncelledi. Sepete hazır et yemekleri, konserve balık, 

hazır sütlü tatlılar, dereotu, nane, roka, tere, fındık ezmesi, çocuk elbisesi, evcil hayvanlar 
için gıda harcamaları, saat ve kadın çantası olmak üzere 12 yeni ürün girdi. Sepet bu yıl, 
418 madde, 895 madde çeşidini kapsayacak. Sepette ana harcama gruplarının ağırlığı da 
değişti. Gıda ve alkolsüz içecekler grubunun ağırlığı 23,03’ten 23,29’a çıkarken, alkollü 
içecekler ve tütün grubunun ağırlığı ise 5,14’ten 4,23’e düştü. Şubat’ta yıllık bazda tüketi-
ci fiyatlarının en fazla arttığı bölge, yüzde 24,89 ile “Şanlıurfa, Diyarbakır” oldu.

Enflasyonu 
indirmek 
zorlaşıyor
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Türkiye Cumhuri-
yet Merkez Banka-
sı Türk Lirası’nda-

ki ılımlı seyir ve zayıf 
iç talebin enflasyonda 
gerilemeyi desteklediği-
ni ancak fiyat istikrarına 
dönük risklerin devam 
ettiğini açıkladı.

Merkez Bankası, Şu-
bat ayı enflasyonundaki 
küçük oranlı da olsa 
düşüşe rağmen, bu ayki 
toplantıda faiz oranlarını 
sabit tutmuştu. Bu ko-
nudaki değerlendirme-
sini yayımlayan Merkez 
Bankası, “TL’de yakın 
dönemde gözlenen ılımlı 
seyir ve zayıf iç talep koşullarının enflasyonda-
ki gerilemeyi desteklediğini, birikmiş maliyet 
yönlü baskıların ise daha olumlu bir görünümü 
sınırlandırdığı”nı belirtti.

İthal girdi maliyetleri ve iç talep gelişmele-
rine bağlı olarak enflasyon göstergelerinde bir 
miktar iyileşme gözlenmekle birlikte fiyat istik-
rarına yönelik risklerin devam ettiği kaydedilen 
açıklamada, “Enflasyonun ve enflasyon beklen-
tilerinin bulunduğu yüksek seviyeler ile maliyet 
unsurlarının seyri ve fiyatlama davranışlarına 
ilişkin belirsizlikler, önümüzdeki dönem enf-
lasyon görünümü üzerinde risk oluşturmaya 
devam etmektedir” denildi.

Şubat ayına ilişkin enflasyon verilerinin 
değerlendirildiği açıklamada birikmiş maliyet 
yönlü baskıların olumlu görünümü sınırlandır-
dığı, hizmet enflasyonunun iç talep koşulların-
daki yavaş seyre karşılık, gerek maliyet unsurla-
rı gerekse geriye doğru endeksleme neticesinde 
yüksek seviyesini koruduğu belirtildi.

Açıklamada, finansal koşullardaki sıkılı-
ğın etkisiyle iktisadi faaliyetin yavaş bir seyir 
izlediği kaydedilirken, kamu harcamalarındaki 
artış, dayanıklı mallardaki vergi indirimlerinin 
süresinin uzatılması ve kredi hacmindeki kısmi 
yükselişin ilk çeyrekte yurt içi talepte ılımlı bir 
toparlanmayı desteklediği ifade edildi.

Önümüzdeki dönemde cari dengedeki iyileş-
me eğiliminin sürmesinin beklendiği kayde-
dilen açıklamada, küresel büyüme önündeki 
risklerin canlılığından, küresel enflasyonun 
ılımlı seyredeceği beklentisinden söz edildi.
Maliye politikasının önemi

Para politikası duruşu oluşturulurken, 
maliye politikasına dair esas alınan görünümün 
“fiyat istikrarı ve makro ekonomik dengelenme-
ye odaklı, para politikasıyla eş güdüm arz eden 
bir politika duruşu” olduğu özellikle vurgulan-
dı. Bunun ardından da maliye politikasının söz 
konusu çerçeveden belirgin olarak sapması ve 
bu durumun orta vadeli enflasyon görünümü-
nü olumsuz etkilemesi halinde para politikası 
duruşunun da güncellenmesinin söz konusu 
olabileceği belirtildi. “Enflasyondaki katılık ve 
oynaklıkları azaltacak yapısal adımlara devam 
edilmesinin, fiyat istikrarına ve dolayısıyla 
toplumsal refaha olumlu katkıda bulunacağı” 
üzerinde duruldu.

Özetle; geçmiş uygulamalardan ders alına-
rak Merkez Bankası’nın gerçekten  “bağımsız” 
kalabileceği konusunda piyasalardaki güven 
tam anlamıyla oluşmuş değil. Buna karşılık son 
aylarda Merkez Bankası’nın sıkı paranın koru-
nacağına ilişkin kuvvetli mesajları, piyasalarda 
paniğin önüne geçiyor denilebilir.

MB: Dengelenme eğilimi 
belirginleşiyor

Merkez Bankası, faiz oranlarını sabit tuttuğu toplantının ardından yayınladığı değerlendirmede, TL’de yakın 
dönemde görülen ılımlı seyir ve zayıf iç talep koşullarının enflasyondaki gerilemeyi desteklediğini  belirtti.
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Merkez Bankası verilerine göre, 1 Mart ile 
biten haftada bireylerin yabancı para 
cinsinden mevduat ve fonları yaklaşık 

700 milyon dolar artışla 103,56 milyar dolar oldu 
ve 29 Nisan 2016’da görülen 104,1 milyar dolarlık 
tarihi zirveye daha da yaklaştı.

Bireysellerin kıymetli maden dahil yabancı 
para mevduat ve fonları 5 aydır, her hafta aralık-
sız artış gösterirken 103,56 milyar dolara ulaşan 
birikim tarihi zirveye daha da yaklaştı. En son 5 
Ekim 2018 haftasında döviz birikimlerini azalt-
mayı tercih eden bireyseller takip eden 21 haftada 
döviz birikimlerinde kesintisiz artırdılar.
21 haftadır artıyor

TCMB verilerine göre 1 Mart ile biten haftada 
bireylerin yabancı para cinsinden mevduat ve 
fonları yaklaşık 700 milyon dolar artışla 103,56 
milyar dolar oldu ve 29 Nisan 2016’da görülen 
104,1 milyar dolarlık tarihi zirveye daha da yak-
laştı. En son 5 Ekim 2018 haftasında döviz biri-
kimlerini azaltmayı tercih eden bireyseller takip 
eden 21 haftada döviz birikimlerinde kesintisiz 
artırdılar.

TCMB verilere göre 5 Ekim 2018 haftasında 
89,8 milyar dolar olan bireysellerin kıymetli ma-
den dahil yabancı para mevduat ve fonları aralık 
artış yaşandığı bu dönemde 13,8 milyar dolar 
yükseldi.

Bu artışın ana nedenleri olarak geçen yılın 
Ağustos ayında yaşanan kur şokunda bireysel 
yatırımcıların kar amaçlı bozdurduğu 8 milyar 
doları yerine koyma eğilimi ile beklentiler nede-
niyle birikimleri döviz cinsinden tutma alışkanlı-
ğının etkili olduğu belirtiliyor.
Haftada 1 milyar dolarlık artış

Bankacılar lokallerin döviz birikimlerinin 
dolarizasyon nedeniyle önemli bir dezavantaj 
olduğunu belirtseler de bir diğer taraftan ise 
birikimlerin TCMB rezervlerini de aşmış olması 
ise olası kur şoklarında önemli bir tampon olarak 
görev yapmasına neden oluyor.

Kurumsallar da dahil edildiğinde, yurtiçi 
yerleşiklerin kıymetli maden dahil yabancı para 
mevduat ve fonları 1 Mart ile biten haftada yak-
laşık 1 milyar dolar artışla 170,97 milyar dolara 
yükseldi. Kurumsallarda 1 Mart haftasında yak-
laşık 350 milyon dolar artışla 67,41 milyar dolara 
yükseliş görüldü.

29 Nisan 2016’da ne olmuştu?
ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz artırma-

ması ve ekonomik göstergeleri izleyeceğini açıkla-
ması ardından dolar/TL yönünü aşağı çevirmişti. 
5 ayın en düşük seviyesine gerileyen dolar/TL     
o dönem 3,0054 seviyesine gerilemişti.

Döviz birikimleri tarihi 
rekora koşuyor
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Türkiye Varlık Fonu, yapılan değişiklik 
ile "Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği" 
kapsamına alındı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tebliği ile, 
"Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği"nde 
değişiklik yapıldı. SPK'nın değişikliğe 
ilişkin tebliğinde, "9/7/2013 tarihli ve 28702 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırım 
Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1)’nin 
15’inci maddesinin 6’ncı fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş-
tir" denildi.

Değişiklik ile, "kurucu ve/
veya yönetici tarafından katılma 
paylarının fon adına alım satımı 
esastır. Kurucu, fonun katılma 
paylarını kendi portföyüne 
dahil edebilir ve katılma 
paylarının satışına 
başlanmadan önce ku-
rucu ve/veya yönetici 
tarafından fona avans 
tahsis edilebilir."

Aynı Tebliğin 17’nci 
maddesinin 1’inci 
fıkrasının (d) bendi de, 
"Merkez Bankası, Ha-
zine ve Maliye Bakan-
lığı, ipotek finansmanı 
kuruluşları ve Türkiye 
Varlık Fonu tarafın-
dan ihraç edilen para 
ve sermaye piyasası 
araçları için bu fıkrada 

yer alan sınırlamalar uygulanmaz. Ancak 
bu bent kapsamında tek bir varlığa yapılan 
yatırım, fon toplam değerinin yüzde 35’ini 
aşamaz" olarak değiştirildi.

Aynı bend değişiklik öncesi, "Merkez 
Bankası, Hazine Müsteşarlığı ve ipotek fi-
nansmanı kuruluşları tarafından ihraç edilen 
para ve sermaye piyasası araçları için bu 
fıkrada yer alan sınırlamalar uygulanmaz. Bu 

bent kapsamında tek bir varlı-
ğa yapılan yatırım, fon toplam 
değerinin yüzde 35’ini aşamaz" 
yolundaydı ve Türkiye Varlık 
Fonu'nu içermiyordu.

SPK tebliği ile, aynı tebliğin 
24’üncü maddesine aşağıdaki 
fıkra eklendi:

"Kurul, fon türü bazında 
fon portföyüne alınacak 
varlık ve işlemlere iliş-
kin olarak bu Tebliğde 
yer alan oranlardan 
farklı asgari ve/veya 
azami oranlar belir-
leyebilir."

Değişiklikte ayrı-
ca, "Kurul, fon türü 
bazında yönetim 
ücretinin üst sınırını 
belirleyebilir" hük-
mü yer aldı ve tebliğ 
hükümlerini Sermaye 

Piyasası Kurulu’nun 
yürüteceği belirtildi.

Varlık Fonu tebliği değişti
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Döviz mevduat stopajları yükseltildi
Bir yıla kadar vadeli döviz mevduat hesapla-

rında stopaj oranı yüzde 20’ye yükseltildi.
Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkan-

lığı Kararı ile 1 yıla kadar vadeli döviz tevdiat 
hesaplarına uygulanan stopaj oranları yüzde 
20’ye yükseltildi. Bu oran katılım bankalarında-
ki döviz katılma hesaplarına ödenen kâr pay-
ları için de geçerli olacak. 1 yıldan uzun vadeli 
hesaplarda ise stopaj oranı yüzde 18 olarak 
belirlendi.

TCMB verilerine göre 8 Mart ile biten haftada 
bireylerin yabancı para cinsinden mevduat ve 
fonları 533,8 milyon dolar artışla 104,1 milyar 
dolar olurken; kurumların ise 300 milyon dolar 

artışla 67,71 milyar dolara yükselmişti.
En son 5 Ekim 2018 haftasında döviz biri-

kimlerini azaltmayı tercih eden bireyseller takip 
eden 22 haftada döviz birikimlerini kesintisiz 
artırdılar. Böylece bireysellerin yabancı para 
birikimi 29 Nisan 2016’da görülen 104,11 milyar 
dolarlık zirveye de oldukça yaklaşmış oldu.

Artışın ana nedenleri olarak geçen yılın 
Ağustos ayında yaşanan kur şokunda bireysel 
yatırımcıların kâr amaçlı bozdurduğu 8 milyar 
doları yerine koyma eğilimi ile beklentiler nede-
niyle birikimleri döviz cinsinden tutma alışkan-
lığının etkili olduğu belirtiliyor.

Öte yandan aynı kararname ile tüm mükellef 
kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilen 
tahvillerin stopaj oranları da yeniden belirlendi.
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Beyaz eşya, otomobil ve ticari araçta ÖTV 
indirimlerine Haziran sonuna kadar devam 
edilecek. Konut ve mobilyada ise KDV indi-

rimi yıl sonuna uzatıldı.
Otomobil, beyaz eşya, konut ve mobilyada 

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ile Katma Değer Ver-
gisi (KDV) düzenlemelerini uzatan Cumhurbaş-
kanı kararı yayımlandı. Resmi Gazete'nin 21 Mart 
2019 tarihli sayısında yer alan Cumhurbaşkanı 
kararına göre, konut alımlarında 31 Mart'ta sona 
ermesi öngörülen yüzde 8 KDV uygulanması ile 
tapu harçlarındaki yüzde 4’ten yüzde 3’e indirim 
31 Aralık'a kadar devam edecek. 

Mobilyada yüzde 18 yerine yüzde 8 KDV uy-
gulaması da 2019 sonuna kadar uzatıldı.

Beyaz eşyada sıfır ÖTV uygulaması ile otomo-
bil ve ticari araçta indirimli ÖTV uygulaması ise 
Haziran sonuna kadar geçerli hale getirildi.
Ekonomiye nasıl yansıyacak?

Konut, otomotiv, beyaz eşya ve mobilya 
sektörlerinde geçen yılın son iki ayında devre-
ye alınan ve bu ay sonunda sona erecek vergi 
indirimleri uzatılırken, uzmanlar kararın zayıf 
seyreden ekonomik aktivite ve tüketime destek 
olmasını, Merkez Bankası'nın ilk faiz indiriminde 
elini kuvvetlendirmesi bekliyor.

Öte yandan, kararın bütçeye etkisinin 9 milyar 
TL civarında vergi kaybı olarak hesaplanabile-
ceğini belirten bir ekonomi yetkilisi net etkinin 
ise tüketimdeki kayıpların sınırlanacak olması 
ve ekonomik aktivite yaratılacak etkiyle birlikte 
"ihmal edilebilir" düzeyde kalacağını belirtti.

Tüketim talebi açısından önem arz eden vergi 
indirimlerinin enflasyon ve bütçeye etkisi başta 
olmak üzere makro ekonomik dengeler üzerinde 
belirleyici olması bekleniyor.

Reuters'a bilgi veren konu hakkında bilgi 

sahibi bir ekonomi yetkilisi, "Uzatılan vergi 
indirimleri nedeniyle devletin tahsilatından 
vazgeçtiği vergi tutarı yaklaşık 9 milyar TL olarak 
hesaplanabilir. Ancak bu tutarın tamamı bütçeye 
negatif etki olarak yansımayacak. Hatta tüketim-
deki kayıpları sınırlayacağı için vergi indirimleri-
nin bütçeye net etkisini ihmal edilebilir düzeyde 
tutacak" dedi.

ÖTV ve KDV indirimlerinin 2018 yıl sonu enf-
lasyonunu yaklaşık 1 puan aşağı çektiği hesapla-
nıyor. İndirimlerin uzatılmaması halinde enflas-
yona Nisan ayı ile birlikte sert bir yukarı yönlü 
etki bekleniyordu. Enflasyonu yükseltici bu etki 
indirimlerin son tarihine ertelenmiş oldu.

Geçen yıl Ekim ayında yüzde 25,24 ile son     
15 yılın rekor seviyesini gören enflasyon, bundan 
sonra ancak sınırlı geriledi ve Şubat'ta yüzde 
19,67'ye indi. Bankacılar Nisan ayı enflasyon ve-
rilerinde vergi indirimlerinin iptalinden kaynaklı 
bir enflasyon artışı bekliyordu. Ancak bu beklenti, 
açıklanan kararlarla birlikte daha sonraya erte-
lendi. Ekonomistlere göre ise bu erteleme Merkez 
Bankası'nın faiz indirimlerinde elini kuvvetlendi-
recek.

Ekonomistlerin hesaplamalarına göre Nisan'da 
yıllık enflasyonda beklenen yukarı etki yaklaşık   
1 puan civarındaydı.

Vergi indirimlerinin uzatılmasıyla birlikte bu 
beklenti de en azından vergi indirimlerinin sona 
ereceği döneme kadar ötelendi.

Reuters'ın 17 kurumun katılımı ile gerçekleştir-
diği güncel ankete göre, TCMB'nin faiz indirimle-
rine Haziran ayında başlaması ve seri indirimlerin 
yılın kalanında 500 baz puana ulaşması bekleni-
yor. Analistler, vergi indirimlerinin uzatılmasının 
yurtiçi pazarda zayıf olan talepte bundan sonra 
devam edebilecek daralmanın önüne geçilmesini 
sağlayabileceğini ifade ediyorlar.

KDV ve ÖTV indirimleri uzadı





Düşüş hızlanacak  
Korkut Boratav

Prof. 
Dr. Korkut 
Boratav’a göre 
bu yılki göster-
geler, 2018’in 
son çeyreğin-
deki ekonomik 
küçülmenin 
hızlanarak 
devam ettiğini 
gösteriyor.

Dünyanın 
saygın iktisat-
çılarından Prof. 
Dr. Korkut Bo-
ratav, üretken 
sektörler küçü-
lürken hizmet-
ler sektörü ile 

ekonominin ayakta tutulamayacağını söyledi.
Geçen Eylül ayında ekonomide “durma ve kü-

çülme” döneminin geldiğine dikkat çekerek, “Önce 
sıfır büyümeye sonra da küçülmeye geçecek ekono-
mi. Şu anda sıfır büyüme içindeyiz zaten” diyen ve 
tahminleri gerçekleşen Boratav’a, 2019 yılıyla ilgili 
değerlendirmeleri soruldu.

Öncelikle Türkiye’nin 2019 bilançosunun ‘eksi’ 
olacağına ilişkin, OECD gibi bazı kurumların 
tahminlerinin olduğunu hatırlatan Boratav, “Yeni 
Ekonomi Programı (YEP) denilen belgeyi ciddiye al-
mak söz konusu değil. O belge baştan zaten büyüme 
tahminiyle çöktü. Onun dışında bazı derecelendirme 
kuruluşları da eksi büyüme tahmin ediyor” dedi. 
Finansa dikkat

2019’a ilişkin “Şu kesin diyemem ancak daha 
güçlü olasılık yılın ilk yarısının eksi olacağı ortada” 
vurgusu yapan Boratav, şöyle devam etti:

"Zaten iki ayı geride bırakıp üçüncünün ortasına 
geldik. Bütün nesnel üretim göstergeleri son çeyrek-
teki düşmenin aynı hızla, hatta hızlanarak devam 
ettiğini gösteriyor. Sonraki rakamları bugün öngör-
mek zor. Ancak uzun vadeli büyümeyle ilgili nesnel 
göstergeler kesinlikle olumsuz. Çünkü sermaye 
birikimindeki düşme yarının büyüme potansiyelini 
belirler, oradaki güçlü erime ileride parlak büyüme 
bilançosu göstermiyor.

Diğer taraftan finans piyasalarında göreli istikrar 

tek sakin gösterge. Ancak görüyorsunuz, iki gün-
de dövizde yukarı hareket ve cari fazlanın dört ay 
sonra son bulması finansal istikrarın da güvenceli 
olmadığını gösteriyor. Her an olumsuz sürprizlerle 
karşılaşabiliriz.”

2018’de temel üretken sektörler küçülürken 
hizmetlerin buna direnmesini yorumlayan Bora-
tav, bunun geçici olduğunu düşünüyor. Boratav’a 
göre hizmetlerin üretimden bağımsız büyümesinin 
sınırları var. Üretken sektörler gerilerken hizmetlerin 
ekonomiyi ayakta tutması mümkün değil.

Konkordatoda son 2 aylık tablo  
Erdal Sağlam

Şirketlerin 
konkordato 
ilanlarında 
Ocak’tan sonra 
Şubat ayında 
da gerileme 
yaşanıyor. 
Şubat’ta 126 şir-
ket konkordato 
ilan ederken, 
bu yılın ilk 
2 ayındaki 
toplam rakam 
404, 2018’in 
başından bu 
yana toplam 14 
aydaki konkor-
dato rakamı 
ise 1953 olarak 

belirlendi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın geçen 

hafta açıkladığı gibi, bu yılın ilk ayındaki rakam-
lar geçen yılın son aylarındaki rakamların hemen 
hemen yarısına denk geliyor. Kasım’da 507, Aralık’ta 
453 konkordato ilan edilirken bu sayı Ocak’ta 278, 
Şubat’ta 126’ya indi.

Konkordatolar incelendiğinde hem şirket türle-
rine göre hem de bulundukları illere göre dağılımın 
fazla değişmediği görülüyor. 2018’deki toplam 1549 
konkordatodan 695 tanesi limited şirketti, son 2 ay-
daki konkordatolarda da 165 civarında bir rakamla 
başı çekiyor. Geçen yılın tümünde 333 olan anonim 
şirketlerin bu yılki rakamı 75 civarında. Geçen yılın 
tümünde 468 şahıs şirketi konkordato ilan ederken 
son 2 aydaki rakam 40 civarında. Geçen yıl sadece 
1 kooperatif ilan edilirken bu yıl henüz görülmedi. 

Ekonomideki gelişmeler 
nasıl yorumlandı?
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Kollektif şirket sayısı da geçen yıl olduğu gibi yine 
1 tane.

Geçen yılki konkordatolarda İstanbul 477 
rakamı ile başı çekerken, bu yıl yine 125 civarında 
konkordato ile İstanbul ilk sırada. Geçen yıl ikinci 
sıradaki Ankara ve 3. sıradaki İzmir sıralamada 
yerlerini koruyorlar.
Çıkan nereye gidiyor?

Konkordatonun zorlaştırılmasıyla birlikte 
sayının azalması zaten bekleniyordu. Buna kar-
şılık konkordato talepleri kabul edilmeyen ya da 
konkordato kararı alıp uzatamamış şirketlerin 
iflasa doğru sürükleneceği beklentisi vardı.

Hükümetin çeşitli teşvikler verip, bankaları 
da biraz zorlamasıyla birlikte yeni konkordato 
ilan edecek ve ek süre alamayan şirketlerin ban-
kalara olan kredilerinin yeniden yapılandırılma-
sı yolu deneniyor. Batık kredileri zaten arttığı 
için bu yöntem bankaların da işine geliyor, 
böylece iflaslardaki patlamanın önüne geçilmesi 
sağlanmış gözüküyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 318 
firmanın konkordatodan çıktığını, bu firmaların 
konkordatodan çıkmasıyla birlikte 5,4 milyar 
liralık bir kredinin konkordatodan çıkmış oldu-
ğunu belirtti. Bankaların heyet oluşturarak bu 
konuda ortak çalıştıklarını kaydeden Albayrak, 
ekonomideki pozitif performansın bu sürece 
de yansıdığı görüşünde. 48 firmanın feragatla 
konkordatodan çıkmasının sağlandığını, bunun 
da etkisiyle 318 firmaya ulaşıldığını belirtti.

2018’in son çeyreğinde 7 büyük bankanın 
konkordatolu firmaların kredi borçlarının ya-
pılandırılması konusunda çalışma başlattığını 
kaydeden Bakan Albayrak, yeni bankaların da 
katıldığını, heyetin yüzlerce firma ile görüştüğü-
nü söyledi. Albayrak, Mart ve Nisan’da yaklaşık 
4,5 milyar TL’lik kredinin yeniden yapılandırıl-
masını beklediklerini, Nisan sonunda konkorda-
todan çıkan kredi toplamının 10 milyar TL’yi bu-
lacağını söyledi. Konkordatodan iflas aşamasına 
sürüklenen şirket sayısı ise bilinmiyor. Bizim 
ticaret sicili verilerinden yaptığımız araştırma-
da “talebin reddi yoluyla konkordatoda geçici 
mühletin kaldırıldığı” şirketlere baktığımızda, 
geçen yılın tümünde 23 olan sayının, bu yıl ilk 2 
ayda 105 olduğunu gördük. Yani şirket konkor-
datonun uzatılmasını istemiş ama mahkeme 
bunu reddetmiş. Ret edilenlerin büyük bölümü-
nün bankalarla kredi için anlaştığını düşünmü-
yoruz. Konkordatodan çıkarılıp hala yaşamını 
sürdüren şirket var mı onu da bilmiyoruz ama 
bu ret işleminden sonra iflas sürecinin başlaması 
daha büyük ihtimal gözüküyor. Dediğimiz gibi; 
konkordato rakamları düzeliyor ama iflasları 
henüz bilmiyoruz.

Ekonomik büyüme paradoksu  
Veysel Ulusoy

Başta Co-
lumbia Üni-
versitesi Öğ-
retim Üyesi 
Bhagwati’nin 
yaklaşımı ile 
gündeme ge-
len, daha son-
ra da özellikle 
uluslararası 
ticaret ve yatı-
rım konusunu 
araştıran eko-
nomistlerin 
vurguladığı 
bir konu var: 
Büyüme ile 
gelen fakir-
lik. Özünde 

paradoks (çelişki) gibi gözüken bu konu aslında 
gelişmekte olan ülkelerde son dönemde sıkça yaşa-
nan bir olgu haline geldi.

Yatırımı ve ulusal geliri artan bir ülkede süreç 
nasıl olur da fakirleşme ile sonuçlanır? 

Açıklayalım!
Serbest piyasa ekonomisinin ilkelerinin ekono-

mimize girişi olan 1980’lerde, ekonomik büyümeyi 
ihracata ve tüketime dayalı bir yapı üzerine kur-
duk. Tercihin bu yönde olması, özellikle verimli-
liğe dayalı rekabetteki üstünlüğümüz olan tekstil 
gibi birkaç ürün yelpazesinden öteye gitmedi, 
gidemezdi de zaten. Belirli bir süre ihracatımızın 
artışını parlayan gözlerle izledik ama o parlaklığın 
altında görünmeyen en az iki tehlike vardı. İlki, 
gelen dövizi net gelirimiz olarak algılayıp dış borca 
dayalı sermaye ile kapasite yatırımları yapmamız, 
ikincisi ise “belirli” ürüne dayalı büyümede ulusla-
rarası fiyat oranının (ticaret haddinin) devamlı bir 
düşüş eğiliminde olması.

Diğer benzer ülkelerin piyasaya çıkması ile de 
bu fiyat oranı rekabete dayalı bir etki ile daha da 
düşmeye başladı ve kaçınılmaz bir sonuç ortaya 
çıktı: Fakirleştiren büyüme. Evet, büyüdük, döviz 
kazandırıcı süreç yaşadık ama dış ticarette aynı 
miktar dövizi kazanmak için daha çok üretip 
sattık. Zamanla bu ücretlerde de göreceli düşüşe 
neden oldu.

Ekonomideki benzer paradoksu sadece fakirleş-
tiren büyüme olgusu içinde yaşamıyoruz elbet. En 
başta gelişmiş ülkelerde bir hastalık niteliğindeki 
tasarruf paradoksu var. Herkesin tasarrufa yönel-
diği bir toplumda, yüksek faizler belirli bir süre 
sonra eşik noktasının altına iner. Gelir seviyesi dü-
şen hane halkı harcamada kesintiye gider. Toplam 
talepteki bu daralma sonuçta varlık fiyatlarında da 
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düşüşe neden olur ve sermaye birikiminde daralma 
yaratır.

Günümüzde yaşanan ekonomik çalkantının 
nedenlerini kapsayan en az bir paradoks daha 
var. Buna Fisher’in yaklaşımının yeni bir açısı 
olan “borç (deflasyonu) enflasyonu paradoksu” 
diyeceğim. 2008 küresel kriz sonrası bollaşan ABD 
Doları’nın faiz oranlarını indirmesi bizim gibi 
gelişmekte olan ülkelerde ucuz dış borca dayalı 
şımarık yatırımları artırdı. Borcun reel ağırlığı za-
manla kendini geri dönmeyen gelirlerde gösterdi 
ve en ufak bir dışsal etkiyle de dönüşü olmayan 
bir borç sarmalına dönüştü. Önce kur, sonra 
enflasyon ve faizler arttı, hane halkı gelirleri eridi, 
azalan harcamalar varlık fiyatında da reel düşüş-
leri beraberinde getirdi. 

Paradoksun bu haliyle son bulmadığını vurgula-
mak zorundayım. Temel sonuç esas itibarıyla bun-
dan sonra ortaya çıkıyor. Yüksek faiz maliyetinin ya-
tırım olanaklarını derinden etkilediği bir zamanda, 
karar vericilerin önce enflasyonu ve sonra da faizi 
düşürmek için uyguladığı para ve maliye politikaları 
yatırımcı ve bankaların yeni kararlar almasını ötele-
di. Biraz da baskılanmış bir fiyatlama uygulaması ile 
karşı karşıya kalan üretici/perakendeci, zaten ÜFE 
ve TÜFE farkında da görüldüğü üzere, düşük olan 
fiyatları, özellikle piyasada kalabilmek için kabul-
lenmek zorunda kaldı. Girdi maliyet endeksindeki 
artışın da baskısı ile yukarıda belirttiğimiz “borç 
(deflasyonu) enflasyonu paradoksu”nun son kısmı 
tamamlanmış oldu.

Türkiye slumpflasyona girdi  
Mahfi Eğilmez

2018 yılının 
son çeyreğinde 
ekonominin 
yüzde 3 küçül-
düğü anlaşıl-
dı. Bu sonuç 
sürpriz miydi? 
Bence kesinlikle 
değildi. Hatta 
sanayideki ve 
talepteki büyük 
çöküşe göre iyi 
bir oran oldu-
ğunu söylemek 
bile mümkün. 
Sürpriz olup 
olmadığını 
anlamak için 
son çeyrek ge-

lişmelerini yansıtan verilere yan sayfadaki tablodan 
bir bakalım. Bu tablodan daha iyi bir büyüme oranı 
çıkması imkansızdı.
GSYH ve Kişi Başına Gelirin durumu

2018 yılında GSYH 3,701 milyar TL oldu. Yıl 
ortası USD/TL kuru olan 4,72 ile bunu dolara 
çevirirsek dolar cinsinden 2018 GSYH’si 784 milyar 
USD ediyor. 2017 yılında GSYH’miz 851 milyar 
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USD idi. Demek ki Dolar cinsinden geçen yıla göre 
GSYH’miz 67 milyar Dolar düşmüş bulunuyor. Bu 
durumda Türkiye 2017 yılında dünya sıralama-
sındaki 17’ncilik sırasını Hollanda’ya kaptırarak 
18’inci sıraya gerilemiş bulunuyor.

2018 yıl ortası nüfusu 81,4 milyon olarak 
hesaplanıyor. Bu durumda kişi başına gelirimiz 
(784 milyar USD/81,4 milyon =) 9,632 USD olarak 
bulunuyor. Bu tutar 2017 yılında 10,546 USD idi. 
Demek ki 2018 yılında kişi başına gelirimiz 914 
USD gerilemiş oluyor. Türkiye 2017 yılında 10,546 
USD kişi başına gelir ile dünyada 64’üncü sırada 
idi. 9,632 USD’ye gerileyen kişi başına geliriyle 
Türkiye, dünya sıralamasında 71’inci sıraya gerile-
miş oluyor.
Büyüme (Küçülme)

Aşağıda sunduğum tablodan görülebileceği 
gibi 2018 yılının son çeyreğinde yüzde 3 küçülen 
ekonomi 2018 yılının tümünde yüzde 2,6 gibi 
potansiyel büyümenin (yüzde 5 dolayında oldu-
ğu tahmin ediliyor) oldukça altında bir büyüme 
sergilemiş oldu. Dördüncü çeyrekteki küçülme-
de başrolü harcamalar yönünden hesaplanan 
GSYH’deki en büyük paylara sahip olan özel 
tüketimdeki (hane halkı tüketimi) yüzde 8,9’luk ve 
yatırım harcamalarındaki (gayri safi sabit serma-
ye oluşumu) yüzde 12,9’luk küçülmeler oynamış 

bulunuyor. İthalattaki yüzde  24,4’lük küçülme de 
aslında üretimdeki düşüşün bir başka yansımasını 
veriyor. İthalatın büyük ağırlığı üretimde girdi 
olarak kullanılan hammadde, ara malı ve yatırım 
mallarından oluştuğu için bunların ithalatındaki 
düşüş bize üretimdeki düşüşü de özetlemiş oluyor.

Tablodan izlenebileceği gibi üretim yönünden 
hesaplanan GSYH içinde en büyük ağırlığa sahip 
olan bütün kesimlerde (sanayi, inşaat, hizmetler, 
finans, tarım) dördüncü çeyrekte ciddi küçülme 
yaşanmış görünüyor. Özellikle finans kesiminde 
yaşanan büyük daralma (yüzde 16,2) reel kesimi 
de etkilemiş bulunuyor. Bu daralmanın iki nedeni 
var: (1) Finans kesimi borç ödemede sıkıntı çeken 
reel kesime yeni kredi açmakta istekli davranmı-
yor. (2) Yüksek faizler ve düşük talep reel kesimin 
yeni kredi talebinde bulunmasını engelliyor.

Dördüncü çeyrekte yaşanan bu olumsuzluklar 
2018 yılı büyüme ortalamasını da yüzde 2,6’ya 
çekmiş bulunuyor.
Slumpflasyon

Türkiye, 2018 yılının son çeyreğindeki ortalama 
yüzde 22,4 enflasyon ve yüzde 3 küçülmeyle bir-
likte slumpflasyona girmiş bulunuyor. Slumpflas-
yon (enflasyon içinde küçülme) bir ülkede yüksek 
enflasyon olgusuyla birlikte ekonomik küçülme de 
yaşanması halini anlatan bir kriz durumudur.

2017 son çeyreğine göre değişim 
(%) IV. Çeyrek Anlamı 

Sanayi üretiminde düşüş 7,4 Büyüme için negatif etki / Üretim düşüşü 
Perakende satışlarda düşüş 0,9 Büyüme için negatif etki / Talep düşüşü 
Tüketici Güven Endeksi’nde 
azalma 10,6 Büyüme için negatif etki / Talep düşüşü yansıması 

İşsizlikte artış 17,5 Ekonominin geneli için negatif etki / İşsiz sayısı arttıkça 
talep düşer 

Ekonomik Güven Endeksi’nde 
düşüş 19,5 Beklentilerin bozulması anlamında negatif etki / Yatırım, 

üretim ve talep düşüşü 

Kredi/Mevduat oranında düşüş 2,5 
Enflasyon açısından pozitif, büyüme açısından negatif 
etki / Düşük kredi enflasyonu düşürür ama büyümeyi 
geriletir 

Sepet kurda artış 36,5 
İhracat ve turizm gelirleri için olumlu, borçlar ve üretim için 
negatif etki / Kur artışı dolayısıyla ithal girdi fiyat artışı, 
üretimi ve dolayısıyla büyümeyi düşürür 

Gösterge faizde artış 60,5 Üretim ve yatırım için negatif, kur artışının ve enflasyonun 
frenlenmesi açısından pozitif etki 

MB ortalama faiz artışı 88,2 Bankaların kaynak maliyeti ve dolayısıyla kredi faizleri 
açısından negatif etki 

CDS Primi artışı 126,3 Risk artışı dış kaynak maliyetlerini artırır, o da üretimin ve 
büyümenin düşmesiyle sonuçlanır 

 

Ekonomistlere göre, 2019 yılındaki makroekonomik göstergeler 2018’in son çeyreğindeki ekonomik küçül-
menin artarak devam ettiğini gösteriyor. Reel sektörün sıkıntıları ve yüksek faizler de küçülmede etkili.
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AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Baş-
kan Adayı Nihat Zeybekci, İzmir Atatürk 
Organize Sanayi Bölgesi’ni ziyaret ederek, 

Bölge katılımcıları ile bir araya geldi. Büyükşehir 
Belediye Başkanı seçilirse, hayata geçireceği pro-
jelere ilişkin bilgi veren Zeybekci, katılımcıların 
sorularını da yanıtladı.

Zeybekci ile Bölge hakkında genel bilgileri 
paylaşan İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölge-
si Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Uğurtaş, 600 
fabrikada 40 bini aşkın kişiye istihdam yaratılan 
İAOSB’nin, Özel İzmir Atatürk Organize Sanayi 
Bölgesi Nedim Uysal Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi ile de Türkiye’ye örnek bir çalışmaya imza 
attığını söyledi. Üretimi ‘ekonomik refahın olmaz-
sa olmazı’ şeklinde nitelendiren Uğurtaş, Türk 
sanayine ve ekonomisine ciddi katkıda bulunan 
İAOSB’nin özellikle ulaşım konusunda yaşadığı 
güçlüğü aktardı. Uğurtaş, konuyla ilgili şunları 
söyledi:

“Bugün çevre yolu sabah ve akşam saatlerinde 
ulaşılmaz bir noktaya geldi, İzmir’in mutlaka kör-
fez geçişine ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Çevreye 
ve doğal yaşama en ufak bir zarar vermeden kör-

fez geçişini sağlamak mümkün. Bunun yanı sıra 
Bölgemize kadar tramvay projesinin ihalesinin 
yapıldığını biliyoruz. 40 binin üzerinde çalışanı 
olan bir Bölge üzerinde söz konusu çalışmanın 
tamamlanmasını, Bölgenin tramvay gibi modern 
bir ulaşıma bir an evvel kavuşmasını bekliyoruz.”
En avantajlı kent İzmir

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan 
Adayı Nihat Zeybekci de, İzmir’in en büyük 
üretim ve istihdam yaratan OSB’sinde bulunmak-
tan mutluluk duyduğunu dile getirerek, “Bugün 
gözümüz gibi bakmamız gereken yerlerden bir 
tanesindeyiz” dedi.

En büyük hedeflerinin başında İzmir’de sanayi 
ve istihdam yaratacak OSB’lerin, serbest bölgele-
rin sayısının artırılmasının geldiğini bildiren Zey-
bekci, planladığı çalışmalar hakkında şu bilgileri 
verdi:

“Yeni organize sanayi bölgelerini planlamak, 
imar yetkisini kullanarak organize sanayi bölge 
etrafındaki kamu arazilerinin organize sana-
yi bölgelisinin plan yetkisi marifetiyle getirme 
ve oralarda yatırımcıların kullanıma sunmak 

Nihat Zeybekci, İAOSB’de 
projelerini aktardı

İzmir’in en büyük üretim ve istihdam yaratan OSB’sinde bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren AK Parti 
İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeybekci, seçildiği taktirde yapacağı çalışmaları tarih vererek anlattı.
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belediyenin görevlerinden birisi... İzmir’de 
birlikte yapmamız gereken şeylerden biri de 
yeni sanayi alanları, yeni sanayi siteleri, yeni 
turizm alanları üretmek. Bununla birlikte İzmir 
kültür turizminin başkenti olacak bir potansi-
yele sahip. Bizdeki antik kalıntıların önemi ve 
değeri Yunanistan ve İtalya’dan fersah fersah 
önde… Türkiye’de artık belediye başkanları 
yatırımcının peşinden koşturuyor. Yatırım 
alanını bedavaya vermek yetmiyor; ‘yolunu 
da yapacağım senin, bütün her şeyin bana ait 
sen yeter ki gel’ diyor Türkiye’de artık böyle 
bir anlayış var. Dünya bir yere gidiyor, Türkiye 
ilerleyen dünyaya ayak uydurmaya çalışıyor. 
Artık üretebilme kabiliyeti dünyada avantaj 
değil çünkü dünyada Sanayi 4.0 gibi bir anlayış 
ortaya çıktı. 2 sene önce doğru bildiklerimiz, 
bugünün yanlışları oldular… Önceden 1000 
kişilik fabrikada üretilen, şimdi 22 kişilik fabri-
kalarda üretilir hale geldi. Ticaret anlayışları da 
inanılmaz şekilde değişiyor, artık ticaret alış-
verişlerimizin bir kısmını elektronik ortamda 
yapar hale geldik. Dünyadaki elektronik ticaret 
kendi içerisinde yüzde 17 büyüdü. Dünyanın 
resmini çizelim ki, bu çizdiğimiz dünya içinde 
Türkiye’nin avantajlarını ve dezavantajlarını 
görebilelim. Türkiye’nin avantajlarının en çok 
yoğunlaştığı yer İzmir’dir.”

Sorunları çözeriz
Yapmayı planladıkları çalışmalara yönelik bil-

gi veren Zeybekci, özellikle ulaşım, çöp, turizm, 
sanayi konularında önemli projeler hazırladıkları-
na dikkat çekerek şunları söyledi:

“Avrupa’yı ve Balkanları Çanakkale Köprüsü 
ve otoyol ile İzmir’e bağlıyoruz. İstanbul –İz-
mir otobanı bu sene açılıyor. Antalya’ya gelen 
turistler Antalya-İzmir otoyolu ve demir yolu 
ile 2,5 saatte İzmir’de olabilecek. 21. yüzyıla 
hazırlanacaksak, eksiğimizi ve envanterimizi 
ortaya dökmemiz lazım. İzmir’de bütün Odalarla 
bir araya gelerek onları dinledik. Karşıyaka ile 
Alsancak tramvayını Bayraklı üzerinden tamam-
layıp Çiğli’ye kadar getirmek istiyoruz. Trafikle 
ilgili ilk göreve geldiğimiz andan itibaren üçüncü 
ayın sonunda ihalesine başlayacağımız 28 tane 
köprülü kavşak ve battı-çıktıyı 2 yılda tamamla-
yacağız. Çevremizdeki katı atık problemlerini 1,5 
yıl içerisinde çözeceğiz. Köprü kavşaklarının da 
her biri maksimum 100 gün içinde bitecek. Öyle 
planlayacağız ki bunları yaparken şehrimizin 
trafiğini aksatmadan yapacağız. 6 ay içerisinde 
bu şehirde çukur diye bir şey kalmayacak. 9 ay 
içerisinde şehre gelmeyen vatandaşımıza şunu 
söyleteceğiz: ‘Ne olmuş bu şehre acaba?’.”

Nihat Zeybekci, konuşmasının ardından 
İAOSB’li sanayicilerin sorularını yanıtladı.
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İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’ni 
ziyaret eden Cumhuriyet Halk Partisi İzmir 
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, 

Bölge Müdürlüğü Atatürk Toplantı Salonu’nda 
Bölge sanayicileri ile bir araya geldi. Belediye Baş-
kanı seçilirse hayata geçirmeyi planladığı projeler 
hakkında bilgi veren Soyer, sanayicilerin talepleri-
ni dinledi.

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Yöne-
tim Kurulu Başkanı Hilmi Uğurtaş, sağlık, ticaret, 
turizm derken geçmiş dönemlerde bir kenara 
bırakılmış olan sanayinin, ekonomisini geliştirmek 
isteyen bir ülkenin önceliği olması gerektiğine 
dikkat çekerek, İAOSB’nin alt ve üst yapılarından 
yararlanarak ‘üretici’ sayısını arttırmayı istedik-
lerini söyledi. Bu bağlamda İAOSB’nin genişleme 
alanı kalmadığını hatırlatan Uğurtaş, “Bu nedenle 
sanayicilerimiz başka yerlere gitmek zorunda 
kalıyorlar. Belediyenin kamulaştırma ve Hazine 
arazilerini birleştirme yetkisi olduğundan Bölge-
mizin geniş bir alana taşınmasını, bu doğrultuda 

da sizlerle birlikte bir çalışma yapmayı istiyoruz” 
dedi.
Ulaşım, su, çevre

Çevre yolu ve körfez geçişlerinin de düzenlen-
mesi gerektiğini vurgulayan Uğurtaş, daha fazla 
destek beklediklerini belirterek sözlerine şöyle 
devam etti:

“Teknoloji o kadar gelişti ki; sit alanlarına, kuş 
cennetine zarar vermeden Balatçık tarafından 
projeyi düzenleme şansımız var. İzmir’in çevresini 
korumak bizlerin birinci görevi ve İzmir Atatürk 
Organize Sanayi Bölgesi bu bilinç içerisinde tüm 
çalışmalarını yürütüyor. Örgütler ile birlikte 
hepimizin bir araya gelip, trafik sorununu çözmek 
adına çevre yolunun genişletilmesi konusunda 
hükümetten yatırım desteği istememiz gerekir.”

Tramvay hattının bölgeye kadar uzanması pro-
jesinin Ankara’dan onay gelmediğine de değinen 
Uğurtaş, ulaşımın hem bölgeye zarar vermeyecek 
hem de daha yararlı olacak bir şekilde düzenlen-

Tunç Soyer, İAOSB’li 
sanayiciler ile bir araya geldi
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mesini, güney ve kuzeydeki tramvay hatlarının 
ise birleştirilmesinin İzmir için gerekli olduğunu 
düşündüklerini belirtti. Son olarak belediyeden 
alınan su fiyatlarına da değinen Uğurtaş, su ile 
ilgili ödenen ücretlerin bu sektörde iş yapanların 
iş yapma kabiliyetlerini düşürdüğünün ve bu 

durumun da istihdam sıkıntılarına yol açtığının 
altını çizerek bu duruma objektif olarak bakıl-
ması gerektiğini vurguladı.

İAOSB örnek alınmalı
Tunç Soyer ise, 600 fabrika ve 40 bin çalışanı 

ile İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nin 
İzmir’in kalesi olduğuna dikkat çekerek, üre-
tim ve ekonominin lokomotiflerinden olan 
İAOSB’nin, Özel İzmir Atatürk Organize Sanayi 
Bölgesi Nedim Uysal Mesleki Teknik ve Ana-
dolu Lisesi ile de Türkiye’de örnek alınması 
gereken bir liseye imza attığını söyledi. 

İzmir’in genel olarak tarım ve turizm kenti 
olarak tanındığını ancak sanayi ve istihdamın 
ekonomik refah demek olduğunun altını çizen 
Soyer, “Ben bu yola çıkarken iki temel hedef 
koymuştum önüme, biricisi kentin yarattığı 
refahın adil paylaşılması ve adil kalması, ikincisi 
ise refahın büyütülmesi… Biz ne kadar çok 

gücümüzü birleştirirsek yaşacağımız o tahribat, 
karşısında o kadar azalacak. O nedenle körfez 
geçişine karşı çıkanları veya mutlaka yapılsın di-
yenleri İzmir menfaatleri etrafında buluşturmayı 
başarmamız gerekiyor” dedi.

Yerel yönetimin başına geçmesi durumunda 
hayata geçirmeyi planladığı projelere de değinen 
Soyer, şöyle konuştu:

“İzmir’deki tek dolu sanayi bölgesi sizin 
Bölgeniz. Eğer bir yatırımcı yatırım yapmak 
istiyorsa, bizim asli görevimiz de onun önünü 
açmak, o yatırımı mümkün kılmaktır. Bu, sadece 
istihdam ile değil, yaratacağı katma değerli 
ürünlerle de kentin refahına katkı sağlayacaktır. 
Aynı şekilde çevre yoluyla ilgili iyi şeyleri yine 
sizinle beraber yapacağız. Dolayısıyla eğer Çiğli 
için metro projesi varsa ki, bu planının bütçesi 
zaten hazır, böyle bir projenin uygulanması ile 
ilgili sizi dinleyeceğiz. Arsa eksiklerini birlikte 
revize edeceğiz. Sizin için iyi bir şey yapmayaca-
ğız sizinle birlikte iyi bir şey yapacağız. Körfez 
geçişi ile ilgili vapur dolduğu anda kalkan bir 
mekanizmayı hemen 1 Nisan’dan itibaren haya-
ta geçireceğiz.

Evet, Türkiye’nin en pahalı suyunu kullanı-
yoruz, bunun bilincindeyim ve bununla ilgili 
bir değerlendirme mutlaka yapacağız. Özellikle 
üretimde suyun değerinin kolaylaştırıcı olması 
gerektiğine inanıyorum.” 

Tarihi, doğası, insanı ve kültürü ile İzmir’in 
dünyanın önde gelen kentlerinden biri olduğu-
nun altını çizen Soyer, İzmir’i ileriye taşımanın 
yolunun başarılı tanıtımdan geçtiğini söyledi. 
Tunç Soyer, “Hedefim İzmir’i Avrupa’nın kültür 
başkenti haline getirmek ve bunu tüm dünyaya 
duyurmak.  Kısacası İzmir’in refahını büyütme-
ye çalışırken diğer yandan da pazarlama imkan-
larını büyütmemiz lazım. Pazarlama yaparken 
de İzmir deniz navigasyon kanalını açacağız” 
diye konuştu.
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İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Seminerle-
ri kapsamında düzenlenen KOSGEB, KOBİGEL-
KOBİ Gelişim Destek Programı bilgilendirme 

toplantısı, KOSGEB İzmir Kuzey Müdürü Levent 
Arslan ve KOSGEB İzmir Kuzey Müdürlüğü Uzma-
nı Hasan Kahraman’ın katılımıyla Atatürk Toplantı 
Salonu’nda gerçekleşti.

Dijitalleşme Eylem Planı kapsamındaki çağrıların 
anlatıldığı toplantının açılış konuşmasını gerçekleş-
tiren Levent Arslan, “KOSGEB’in üst yönetiminde 
yapılan önemli değişiklikler ile birlikte, yüzümüzü 
tekrar imalat sanayine çevirdik. KOSGEB’in yeni 
vizyonu olarak adlandırdığımız 10 maddelik vizyo-
numuz ile yerleştirme ve millileştirme gibi projelere, 
stratejik ürün destek programı kapsamında destek 
vermeye başladık. Bunun yanı sıra katma değeri 
yüksek ve yüksek teknolojili sektörlere yönelik 
Teknoyatırım Destek Programımızı uygulamaya 
koyduk. KOBİGEL Destek Programımızı da son iki 
yıldır sadece imalat sanayi işletmelerine veya onları 
destekleyecek teknoloji şirketlerine yönelik olarak 
çıkarmaya başladık. Bugünkü bahsedeceğimiz 
çağrılar da hedeflere biraz daha hızlı ulaşabilmek ve 
özellikle de KOBİ’leri bu dijitalleşme sürecine daha 
iyi entegre edebilmek için hazırlanan çağrılardır” 
dedi.
Teknoloji geliştiren ve üretenlere destek

Akıllı dijital teknoloji geliştirici KOBİ’lere ve 
imalatçı KOBİ’lere yönelik iki çağrı hakkında detaylı 
bilgiler aktaran Hasan Kahraman ise 100 milyon 
TL genel bütçesi olan birinci çağrı ile 150 milyon TL 

genel bütçesi olan ikinci çağrıya yönelik proje sürele-
rinin en az 6 ay, en fazla 18 ay olduğunu vurgulaya-
rak, destek oranının yüzde 60 olduğunu belirtti. 

Akıllı dijital teknoloji geliştiricisi KOBİ’lere 
yönelik çağrının temel amacının imalat sanayi 
sektöründe dijitalleşme sürecine katkı sağlayabile-
cek teknoloji geliştiricilerini desteklemek olduğunu 
belirten Kahraman, “Bu çağrımıza, bilgisayarların, 
elektronik ve optik ürünlerin imalatı (nace kodu 26), 
başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman 
imalatı (nace kodu 28), hava ve uzay araçlarıyla 
ilgili makine imalatı (nace kodu 30.3), makine ve 
ekipmanların kurulumu ve onarımı (nace kodu 33), 
telekomünikasyon (nace kodu 61), bilgisayar prog-
ramlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler (nace kodu 
62), veri işleme, barındırma ve ilgili faaliyetler; web 
portalları (nace kodu 63.1) yapan KOBİ’ler başvu-
rabilir. İşletmeler 300 bin TL’lik geri ödemesiz, 350 
bin TL’lik geri ödemeli destek alabilecekler. Destek 
oranımız yüzde 60 olmakla beraber, yerli malı ma-
kine kullanılması halinde artı yüzde 15 destek daha 
verilecektir” dedi.

Aynı anda birden fazla 6 dijital teknoloji konusu-
nu içerecek şekilde proje sunmayı planlayan işletme-
lerin, büyük verinin analitik yöntemlerle işlenmesi 
ve imalat sanayinde kullanımı, imalat sanayinde 
nesnelerin interneti, imalat sanayinde otonom robot 
teknolojileri, imalat sanayinde akıllı sensör tek-
nolojileri, yapay zekâya dayalı siber fiziksel akıllı 
fabrika sistem ve bileşenleri ve imalat sanayinde 
siber güvenlik konularında başvuru yapabilecekle-
rinin altını çizen Kahraman, “Üretim proseslerinin 

KOSGEB’den “dijital 
teknolojiye” destek

KOSGEB, akıllı dijital teknoloji geliştirici KOBİ’lere ve imalatçı KOBİ’lere yönelik iki destek çağrısı yaptı. KOBİ’ler 6 
dijital teknoloji konusundan aynı anda birden fazlasını içerecek şekilde 2 Mayıs’a kadar proje sunabilecek. 
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izlenmesi, kontrolü, 
planlaması, esnek ve 
akıllı imalat yapıl-
ması, dijital süreç 
yönetimi, stok yö-
netimi, bakım-enerji 
kullanımı ve hata 
önleme gibi alanlar-
da işletmelere katkı 
sağlayacak projeler 
destek kapsamında 
olacak. Destekle-
necek gider konu-
sunda ise personele 
yönelik olarak 100 
bin TL’lik bir destek 
söz konusu olacak. Makine teçhizat olarak 250 bin 
TL’si hibe, 250 bin TL’si geri ödemeli olmak üzere 
toplam 500 bin TL, yazılım ile ilgili ise 100’er bin 
TL’lik destek alma imkanınız var. Personel deste-
ğinde en fazla 4 tane personel destek alabilir. Ma-
kine teçhizatlarımız yeni olmak zorunda ve mezun 
olma durumlarına göre personellerimizin destek 
limitleri değişiklik gösteriyor. Bahsettiğimiz alanla-
ra yönelik faaliyet gösteren firmaların e-KOBİ veri 
tabanına kayıtlı olmaları, KOBİ bilgi sistemi üze-
rinden başvuru formunu doldurmaları ve çağrıda 
belirtilen niyet mektubu, personellerle ilgili alınan 
bilgiler, proformalar ve bunun gibi belgeleri KOBİ 
bilgi sistemine yüklemeleri gerekmektedir. Çağrı 
için başvuru tarihleri 4 Mart-2 Mayıs arasındadır. 
Müdürlük tarafından yapılacak ilk kontroller 
6-19 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.  
İşletmelerin varsa eksikliklerini düzeltmeleri 
için verilecek tarih 20-24 Mayıs arasında olacak. 
Müdürlük tarafından son kontroller 27 Mayıs-9 
Haziran tarihlerinde yapılarak, 29 Ağustos’ta da 
destek verilecektir” dedi.

Teknolojiyi kullanan KOBİ’lere yönelik çağrı 
hakkında da bilgi veren Kahraman, açıklamalarını 
şöyle sürdürdü:

“Birincisinden farklı olarak teknolojiyi kulla-
nacak olan işletmeler için nace revizyon 2 sınıfla-
masına göre imalat sanayi sektörlerinde faaliyet 
gösteren bir işletme olmak yeterlidir. Temel kıstas-
ların yanı sıra bu çağrıya başvurabilmek için ayrıca 
2018 yılı bilanço esasına göre defter tutmanız 
gerekirken, net satış hâsılatının minimum 500 bin 
TL olması gerekmektedir. Burada proje bütçesi ile 
alakalı özel bir sınır söz konusu. Burada bizim sizi 
destekleyebileceğimiz maksimum sınır, sizin net 
satış hâsılatınız ile belirlenecek. Yani sizin bütçeniz 
550 bin TL ise o rakamın üstünde proje sunamazsı-
nız. Çağrı bütçemiz 150 milyon TL. Proje süremiz 
yine 6 ile 18 ay arasında sınırlı. Proje destek üst 
limitimiz geri ödemesiz 300 bin TL, geri ödemeli 
ise 700 bin TL olmak üzere toplam 1 milyon TL’ye 

ulaşıyor. Destek 
oranımız yüzde 60 
ve yine erken ödeme, 
birincide olduğu gibi 
burada da geçerli 
olup; yüzde 30’luk 
bir erken ödeme 
desteği alabiliyorsu-
nuz.”
Yerli teknoloji  
kullananlar 
avantajlı olacak

Proje konuları-
nın birinci çağrı ile 

aynı olduğunu belirten Kahraman, büyük verinin 
işlenmesi ile ilgili yapılacak proje başvurularında 
işletmenin üretim, planlama, stok takibi, tedarik, 
pazarlama gibi süreçlerinde iyileşme sağlayacak 
projelerin destek kapsamında yer alabileceğinin 
altını çizdi. Kahraman ayrıca, teknoloji ürünlerinin 
yerli firmalardan alınmasının da önemli bir avantaj 
sağlayacağına dikkat çekti.  

Kahraman, “Desteklenecek gider türleri bu des-
tekte biraz farklılık gösteriyor. Burada makine teç-
hizatta 250 bin TL geri ödemesiz, 600 bin TL geri 
ödemeli, yazılım için yine 100 bin TL geri ödemeli 
100 bin TL geri ödemesiz, eğitim ve danışmanlık 
hizmet alım kalemleri için de 100 bin TL destek söz 
konusudur. Proje kapsamında ikisi mevcut, kalanı 
yeni personel olmak üzere toplamda en fazla 4 
tane personel desteklenebiliyor. 

Makine teçhizatlarının desteklenmesi için yeni 
olması gerekiyor. Yazılım ile ilgili bulut içerisinde 
kullanılan teknoloji yine destek kapsamında yer 
alıyor. Bize sunduğunuz projede yer alan tutarla-
rın hepsini KDV hariç tutar üzerinden yazmanız 
gerekiyor” diye konuştu. Konuların ve başvuru sü-
recinin bir önceki çağrı ile aynı olduğunu bildiren 
Kahraman, projede gerçekleştirecek faaliyetlerin 
hedeflere uygun olması ve proje amacıyla bir bü-
tünlük oluşturması gerektiğini söyledi.  “Başvuru-
lardan önce hangi teklif çağrısına başvuru yapıla-
cağının iyi değerlendirilmesi gerekir. İşletmenizin 
faaliyet gösterdiği sektör orta- yüksek teknolojili 
sektörler ve ileri teknolojili alanlara yönelik ise 
5 veya 10 puanlık ilave ek puan alabilirsiniz.  40 
puanlık alt limiti geçerek, 60 puana ulaşmanız 
için size ek bir puan sağlıyor. İşletmeniz son 3 yıl 
içerisinde kamu kaynaklarıyla bir proje bitirmiş ise 
5 puanlık bir ek puan daha alabiliyorsunuz. Tekno-
loji geliştirici işletmelerle alakalı, geliştirilen proje 
veya yazılım Ar-Ge merkezinde yapılmış ise yine 
5 ek puan alma şansına sahip oluyorsunuz. Bu da 
sizin bir adım öne geçmenizi sağlıyor” diyerek 
konuşmasına son veren Kahraman, katılımcılardan 
gelen soruları yanıtladı.
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ATAER Genel Kurulu yapıldı

ATAER Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Olağan Genel Ku-
rulu İAOSB Bölge Müdürlüğü’nde gerçekleştirildi. İzmir 
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başka-
nı Hilmi Uğurtaş’ın divan başkanlığı görevini üstlendiği 
genel kurulda, ATAER Yönetim Kurulu Başkanı Atilla 
Baysak, yürüttükleri çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Yönetim ve denetim kurulu ibrasının gerçekleştirildi-
ği genel kurulda listeler oy birliği ile kabul edildi. Atilla 
Baysak Başkanlığındaki ATAER Enerji Elektrik Üretim 
A.Ş. Yönetim Kurulu’nda Cem İnam, Esat Özdemir, 
Şener Akgün, Sayıl Dinçsoy, Tevfik Mağara, Aydın Tü-
mentümür, Mehmet Karahaliloğlu, Sinan Atik, Hüse-
yin Caner Önal, Necdet İtmeç yer aldı.
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Özel İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 
Nedim Uysal Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi tarafından İzmir genelindeki ilkokul 

ve ortaokullar arasında düzenlenen, Milli Eğitim 
onaylı matematik ve tasarım temalı yarışmaların ilki 
olan “Pi Tasarımı Matematik Yarışması”nın finali, 
okulda yapıldı.

Öğrencilerin ezber bilgiden uzaklaşmalarını, 
yaratıcılıklarını ortaya çıkarmalarını ve sunum 
becerileri kazanmalarını sağlayan yarışmada İzmir 
genelinden 30 okul ve 55 proje finale kaldı. Final 
günü ürünlerini sergileyen, jüriye sunum yapan ve 
okul tarafından düzenlenen drone gösterileri, spor 
etkinlikleri, robot yarışları, strateji ve akıl oyunları, 
zumba gösterileri ile eğlenceli vakit geçiren öğrenci-
ler, keyifli bir günün ardından katılım sertifikalarını 
ve ödüllerini aldılar.

Ekin Koleji Matematik Bölüm Başkanı Yasemin 
Zungur Baykal, İSTEK Okulları Matematik Bölüm 
Koordinatörü Müge Özdemir Ala, TAKEV Okulları 
Karşıyaka Şubesi Matematik Bölüm Başkanı Onur 

Bağcı, Atölye Biz Seramik Kursu Yöneticisi Görsel 
Sanatlar Öğretmeni Zehra Gülçubuk, Özel İzmir 
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Nedim Uysal Mes-
leki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı-Ma-
tematik Bölüm Başkanı Hasan Özelce, Elektrik Elekt-
ronik-Endüstriyel Otomasyon Alan Şefi Sabahattin 
Poyraz, Makine Teknolojisi Alan Şefi Hamza Giriş 
ve Matematik Öğretmeni Zeynep Memişsevil’in jüri 
üyeliği görevini üstlendiği yarışmada, il bazında 
dereceye giren öğrenciler ise şöyle:
İlkokul Kategorisi
1- Egemen Tufan – Sabiha Gökçen İlkokulu
2- Hazal Uysal – Özel Karşıyaka TAKEV İlkokulu
3- Hande Sakin – Şehit Polis Fethi Sekin İlkokulu
Ortaokul Kategorisi
1- Erva Özsarı – Karşıyaka Aydoğan Yağcı
     Bilim Sanat Merkezi
2- Helin Özge Aydemir – Ali Kaya Ortaokulu
3- Anıl Aydın – Nedret İlhan Keten Ortaokulu

İzmir’deki ilkokul ve ortaokul 
öğrencileri Pi’yi tasarladı
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İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi semi-
nerleri kapsamında Mart ve Nisan ayları içe-
risinde düzenlenecek “Yalın Üretim ve Risk 

Değerlendirme Teknikleri” oda-
ğındaki seminerler dizi-
sinin ilki olan “KAİZEN: 
Sürekli İyileştirme Aracı” 
konulu toplantı, Atatürk 
Toplantı Salonu’nda Eği-
timci Bahar Er’in katılımı 
ile gerçekleşti.

KAİZEN’in odak nokta-
sında yer alan israf konusu-
nun altını çizen Er, şirketle-
rin özellikle israf konusunda 
bu sistemi uygulaması gerek-
tiğini önemle vurgulayarak, 
şunları söyledi:

“Bir kalemi, müşteri buna 
para ödediği için üretiyorsu-
nuz. Kurumların gerçek amacı 
kar etmek ve şirkette sürdürü-
lebilir olmak. Şirketlerin sürdü-
rülebilir olması için kar etmesi, 
istihdam sağlaması ve ömrünü 
sürdürmesi gerekiyor. Bunun 
için de kurumlar ürettikleri ve 
müşterinin para ödediği ne ise ona 
odaklanıyorlar. Dolayısıyla ne üre-

tiyorsanız müşteri ona para ödüyor. Bu nedenle 
müşterinin para ödediği her şeye ‘değer’, para 

ödemediği şeylere de ‘israf’ diyoruz. 
İmal edilen kalemin, üretimden 
müşteriye ulaşana kadar geçen 
zaman zarfına ‘değer akış süreci’ 
diyoruz ve bu süreci kesintiye uğ-
ratan üretimdeki süreç hatalarını, 
tedarik kaynaklı üretimde durma 
problemlerini, personel eksikliği-
ni, kalite problemlerini KAİZEN 
ile çözmeye önem veriyoruz.”
Her adımda kalite

Üretim akış sürecinde yaşa-
nan problemlerin kısaltılması 
ve bunu yaparken de israfın 
engellenmesi için KAİZEN 
sistematiğinin oturtulması 
gerektiğinin altını çizen Ba-
har Er, “Yalın üretimde bir 
itme bir de çekme prensibi 
var. Çekme prensibinin 
anlamı; müşteri üretimi 
kullandıkça malzemenin 
gönderilmesi ya da iç 
müşteri kavramında de-
poya ihtiyaç kadar mal-
zeme gönderilmesidir. 

Daha iyisi için 
sürekli iyileştirme

KAİZEN’in odak noktasında yer alan israf konusunun altını çizen Eğitimci Bahar Er, “Şirketlerin sürdürülebilir 
olması için kar etmesi, istihdam sağlaması ve ömrünü sürdürmesi gerekiyor” ifadesinde bulundu.
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İç müşteri kavramı, ağırlıklı üretim demektir. 
Örneğin; depo sorumlusuyum, üretime istediği 
zaman, istediği miktarda doğru ürünü vermekle 
yükümlüyüm, yani benim müşterim üretimdir. 
Sonraki proses müşteri ve bir sonraki proses ise 
tedarikçidir. Üretimin iç müşterisi de satış, sev-
kiyat ve depodur. Örneğin; üretim sorumlusu-
yum ve sevkiyat depoya istediği ürünü istediği 
kalitede vermem gerekiyor. O nedenle yalnızca 
ürettiğiniz ürünün müşteriye bakan tarafı değil, 
o ürünün içeride geçirdiği değere akıtılan süre-
cin de kaliteli olması gerekiyor” dedi.
Bilgi akışının önemi

Müşterinin, üretimi yapan firmanın üretim 
sürecinde karşılaşabileceği sorunları göz önün-
de bulundurmamasının, üretici firmada ihtiyaç 
fazlası üretime neden olarak, israfı artırdığını 
dile getiren Er, “Satış Pazarlama Elemanı olarak 
100 adet aldığınız siparişi olası problemleri 
engellemek için 120 adet olarak malzeme plan-
lamaya veriyorsunuz, malzeme planlamacı da 
aynı nedenlerden dolayı tedarikçiye siparişi 150 
adet olarak veriyor. Üretim müdürü de 160 tane 
iş emrine üretim yapıyor. İstenen malzeme 100 
iken 160 adete çıkıyor ve 60 tane üretim fazlası 
ortaya çıkıyor. Bu nedenle de depolarda yer 
kalmıyor” diye konuştu.

‘Nasıl olsa satarım’ düşüncesi ile fazla üre-
tim yapmanın en önemli hatalar arasında yer 
aldığını vurgulayan Er, tip dönme süresi uzun 
işlerde, makinelerin bu süreçte boş kalmaması 
için stok tutulması gerektiğini belirtti. Japonların 
‘just in time’ diye nitelendirdikleri hızlı reaksi-
yon sisteminin uygulanmasının; arızalar, fireler 
ve tedarikçi problemleri gibi gerçek problemleri 
gösterebileceğinin altını çizen Er, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“Bir kurumda değer akışı, bilgi akışı ve 
para akışı olmak üzere üç akışa dikkat edilmesi 
gerekir. Bilginin; zamanında, eksiksiz, kısa ve 
net olması; ortaya çıkacak fireler, kullanılmayan 
insan potansiyeli, gereksiz işlem ve hareketlerin 
önüne geçecektir. Şirketlerde üç bilgi akışına bu 
yüzden önem veriyoruz. Tedarikçiniz kadar var-
sınız, ne kadar gelişmiş de olsa tedarikçiniz size 
malzeme göndermiyorsa üretim yapamazsınız. 
O nedenle tedarikçinizi seçerken ‘ne kadar ka-
pasitesi var, çalışanların eğitimi ne kadar, gerekli 
belgeleri var mı, kalite standardı nasıl, tedarikçi 
ile nasıl bir planlama yapıyoruz’ ona bakmamız 
gerekiyor. Tedarikçiyi değerlendirirken satın 
almanın, üretim ve kalitenin göz önünde bulun-
durulması gerekiyor. Bu üç bölümün tedarikçiyi 

geliştirmekte asli görevi vardır bunu unutma-
malıyız. Tedarikçiyi seçtiğimiz gibi geliştirmeyi 
de hedeflemeliyiz. Bu nedenle lütfen tedarikçini-
ze gerekli ilgiyi gösterin.” 
KAİ= Değişim ZEN= Daha iyi

İsrafın yani muda diye de nitelendirilen 
kavramın yanı sıra muri ve mudi kavramları-
nın da yer aldığını açıklayan Bahar Er; “Mura 
süreçlerde kötü dengeleme demektir. Çalışan 
kapasiteniz var ancak sipariş yok. Bu yüzden bir 
gün sipariş gelir düşüncesiyle üretim yapıyorsa-
nız, bu itme sistemidir. Muri de aşırı yüklenme 
anlamına gelir. Üç kişilik işi iki kişiye yüklü-
yorsanız, orada muri vardır. Dolayısıyla verim 
düşer. Yani tasarruf etmek için zarara uğramış 
olursunuz” dedi. 

Tam karşılığı sürekli iyileştirme olan 
KAİZEN’de mavi yakadan beyaz yakaya, mü-
hendisten yöneticiye kadar her katmanda prob-
lem çözme kabiliyetinin büyük önem taşıdığına 
dikkat çeken Er, şunları söyledi:

“KAİZEN mavi yakayı, yani işi yapanı çok 
önemser. Yalın bir işi çok iyi bilen kişi eğer 
yanlış yapıyorsa, onu düzeltmek amirinin ve 
mühendislerin görevidir. Bir işi en iyi yapan, 
onu bilendir. O nedenle bu işin içine onu alma-
nız ve çalışanı dinlemeniz çok önemlidir. Mavi 
yaka böyle olduğunda her seviyede problem 
çözümü artacaktır. KAİZEN’in iki tane seviyesi 
var; birincisi Akış KAİZEN (değer akış iyileş-
tirme). Burada değer akışına yani hiyerarşiye 
göre odaklanarak, ilk önce ürün ailesini seçiyor, 
sonrasında ürün ailesini baştan sona haritalıyo-
ruz. Değer akış haritalamada; presleme, kaynak, 
montaj gibi kendisine ait ikonları var. İkincisi ise 
Proses KAİZEN (İsraf yok etme). Proses KAİ-
ZEN, Önce ve Sonra KAİZEN ve Kobetsu KAİ-
ZEN olarak ikiye ayrılır. Her ikisinin temelinde 
iyileştirme vardır. Önce ve Sonra KAİZEN’de 
birey öncelikli en fazla 2 kişiden takımlar oluştu-
rulurken, Kobetsu yani odaklanılmış iyileştirme-
lerde 3 ile 5 kişi arasında gruplar kurulur. Mut-
laka para, maliyet ve kazanç getirecek durumlar 
söz konusu ise bu Önce ve Sonra KAİZEN’dir. 
Kurumunuzda takım kurarak çözmeniz gereken 
problemlerde veri toplamak gerekir, burada 
Kobetsu KAİZEN uygulanır. Bu problemlerin 
çözümünde konunun seçimi, hedefin belirlen-
mesi, eylem planının oluşturulması, mevcut 
durum analizinin yapılması, proje planının oluş-
turulması, analiz yapılması, uygulama, sonuç, 
kazanımlar ve yaygınlaştırma gibi adımların 
uygulanması gerekmektedir.”

Bahar Er, tam karşılığı sürekli iyileştirme olan KAİZEN’de mavi yakadan beyaz yakaya kadar, mühendisten 
yöneticiye kadar şirketteki her katmanda problem çözme kabiliyetinin büyük önem taşıdığına dikkat çekti.
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‘Yaratıcılık Özel Ödülü’ 

öğrencilerimizin
Özel İzmir Atatürk Organize Sanayi 

Bölgesi Nedim Uysal Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi öğrencileri, Destinati-

on Imagination Turnuvası’nda hazır-

ladıkları projeleri ile Yaratıcılık Özel 

Ödülü’nü almaya hak kazandılar.  

Hayal Gücüne Yolculuk Derneği’nin 

her yıl Türkiye genelinde düzenlediği, 

katılımcıların verilen temalar doğrul-

tusunda hayal güçlerini kullanarak 

yaratıcılıklarını sergiledikleri Destina-

tion Imagination Turnuvası’na bu yıl 18 

ilden 446 takım katılım sağladı.

Okulumuz Destination Imagination 

kulübü öğrencileri bir dönem boyunca 

yaptıkları çalışmalar doğrultusunda 

kurdukları iki takım ile yaratıcılık ve 

mühendislik kategorisinden katıldık-

ları turnuvada mühendislik alanında 

Türkiye genelinde ilk 5 takım arasına 

girerek “Yaratıcılık Jüri Özel Ödülü”nü 

kazandılar.

Özel İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Nedim 
Uysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğren-
cileri, teknoloji tasarım alanında hazırladıkları 

proje ile TÜBİTAK 50. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri 
Yarışması Bölge Finali’ne davet edildiler.  Ege Bölgesi 
genelinde teknoloji tasarım alanında başvuru yapan 152 
proje arasında 12 proje bölge sergisine davet edilirken 
Özel İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Nedim Uysal 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri de projeleri 
ile bu sergide yerlerini aldılar.  10-A sınıfı öğrencileri Mert 
Aylan ve Yiğithan Doğru’nun, Proje Rehberi Öğretmenleri 
Nahit Nargaz ile yaptıkları “Doğal Enerji Kaynağı Toprak-
tan Faydalanılarak Pil Şarj Cihazı Tasarımı” projesi, bölge 
sergisinde ziyaretçilere sunulurken, öğrenciler de aka-
demik kurula yaptıkları sunum ile çalışmalarını tanıtma 
fırsatı buldular.

Öğrencilerinin bilgiden bilgi üretmenlerine, yaratıcı 
fikirler ve eserler ortaya çıkarmalarına önem veren Özel 
İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Nedim Uysal Mes-
leki ve Teknik Anadolu Lisesi, her alanda öğrencilerini 
desteklemeye devam ediyor.

Öğrencilerimize TÜBİTAK Araştırma 
Projeleri Yarışması Bölge Finali daveti
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Tek tek insanlar açısından doğru olan yakla-
şımlar acaba toplumun tamamını da benzer 
biçimde etkiler mi? Bu soruya yanıt ararken 

işin psikolojik boyutundan sosyolojik boyutuna 
geçiyoruz. Bir toplum (çoğunluk olarak) yerine 
getiremediği sorumluluklarından sıkılmış ve bunları 
yerine getirme uğraşısından vazgeçmiş olabilir 
mi? Mesela çevreyi temiz tutmaya çalışan insanlar 
kendilerinden çok daha fazla sayıda insanın tam 
tersini yaptığını gözlemleyerek onlara katılırlar mı? 
Yasalara uymaya çalışan insanlar bu çabalarının tak-
dir edilmediğini hatta tam tersine yasalara uymayan 
insanların daha avantajlı bir duruma geçtiğini gör-
düğünde yavaş yavaş onlarla aynı saflara geçmeye 
başlarlar mı? Mesela vergisini zamanında ödeyen 
yurttaşlar, vergisini zamanında ödemeyenlerin affa 
uğradığını ve ödemediği dönemde parasını faizde 
tutarak vergi yükünü hafiflettiğini gördüğünde 
çabasının ne kadar boş olduğunu düşünüp onlar 
gibi davranmasının daha akıllıca olduğu kanısına 
varır mı?

William Golding’in, Hitler’in çıkışını ve Alman 
halkının bir süre sonra karanlık tarafı seçmesini ale-
gorik bir yaklaşımla anlattığı 'Sineklerin Tanrısı'nda 
ıssız bir adaya düşen uçaktan sağ kurtulan çocuklar 
önce düzenden yana bir birlik oluşturuyorlar. İş 
bölümü yapıyorlar, birlikte çalışıyorlar. Sonra bir 
bölüm çocuk içlerinde en güçlü olanın kendisini 
başkan ilan etmesiyle ona katılarak düzene baş 
kaldırıyor, gruptan ayrılarak kural dışı bir yaşam 
sürmeye başlıyorlar. Kural dışılık çocukları öylesine 
çekiyor ki sayıları giderek artıyor. Giderek güçlenen 

bu çete düzenin yerini alıyor, derken kurallar ve 
oylama ortadan kalkıyor tek bir çocuğun emirlerini 
yerine getirmeye başlıyorlar. Ve sonunda iş vahşete 
dönüşüyor.

Bir toplumun kural koyucuları, kendi getirdikleri 
kurallara uymamaya başlarsa ne olur? Şimdiye ka-
darki deneyimlerimiz bize şunları söylüyor. Toplum 
önce bu tür davranışlara karşı tepki gösteriyor. Bu 
davranışların cezalandırılmasını istiyor. Bir süre 
sonra bu davranışların cezalandırılmadığını gören 
insanların bir bölümü de kurallara uymamaya baş-
lıyor. Sonra bu uymama tavrı giderek yaygınlaşıyor 
ve toplumun çoğunluğu kural dışı davranmaya ge-
çiyor. Kural dışına çıkma dürtüsü giderek bir merak, 
bir tutku haline geliyor. En sonunda gelinen noktada 
yani çoğunluk kural dışına çıktığında kural dışılık 
kural, kurallara uymak ise istisna haline geliyor. İşte 
tam o noktada toplumsal çürüme dediğimiz olay 
başlıyor ve kuralsız davranışlar içselleştirilmeye 
başlanıyor.

Eugen Ionescu en önemli eseri olan 'Gergedan-
lar' da Alman işgaline yeterince direnmeyen, hatta 
işgali kabullenen ve içselleştiren Fransız halkının 
karanlık tarafa geçmesine alegorik bir çerçeve içinde 
göndermeler yapar. Kasabanın birinde birdenbire 
gergedanlar görülmeye başlar. Bunların dışarıdan 
gelmediğini, kasabalıların yavaş yavaş gergedana 
dönüşmeye başladığını fark eder insanlar bir süre 
sonra. Herkes bu konuyu tartışır ama kimse bir şey 
yapmaz. Giderek daha çok sayıda kasabalının ger-
gedana dönüştüğü kasabada gergedanlar her yere, 
her şeye zarar vermeye yönelirler. Kasabalılar içinde 

Kural 
dışına 
çıkma 
dürtüsü

Bir toplumunun kural koyucuları, kendi getirdikleri kurallara uymamaya başlarsa ne olur? En sonunda 
gelinen noktada yani çoğunluk kural  dışına çıktığında kural dışılık kural, kurallara uymak ise istisna oluyor.
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bu olağan dışı dönüşümü korkuyla izleyenlerin 
yanında durumu kabullenenler, hatta olumlu karşı-
layanlar da vardır. Bir süre sonra Berenger adlı ka-
sabalı dışında herkes gergedan olup çıkar. Berenger 
direnir ve asla insan olmaktan vazgeçmeyeceğini, 
bu gidişe teslim olmayacağını haykırır durur.

İnsanlar önce ortak olarak kabul ettikleri kural-
lara uyuyorlar. Sonra bir gün bir güç onları farklı 
kurallara uymaya zorluyor. Bir bölüm insan bunu 
kabullenip uyuyor. Sonra bu yeni kurallara uymak 
yaygınlaşıyor ve toplumun çoğu o eski ortak ku-
ralları bırakıp bu yeni kuralları ortak kural haline 
getiriyor. Burada önemli olan, yeni kuralların eski-
lere göre daha kötü olması değil, benimsenmesi ve 
içselleştirilmesi.

Albert Camus de Almanların Fransa’yı işgalini 
ve Fransızların bir bölümünün bu durumu kabul-
lenip içselleştirmesini yine alegorik bir anlatımla 
ele alır 'Veba' da. Oran kentinde birdenbire veba 
salgını başlar. İnsanlar peş peşe ölmeye başlarlar. 
Oranlıların bir bölümü bunu, geçmiş günahları-
nın Tanrı tarafından cezalandırılması olarak alır, 
kabullenirler. Çok az sayıda insan Dr. Rieux’nün 
çevresinde toplanır ve vebaya karşı mücadele eder. 
Sonunda Dr. Rieux ve arkadaşları vebaya karşı 
savaşmanın yararını görür ve vebayı yenmeyi 
başarırlar.

İnsanlar bir belayla karşılaştığında buna nasıl 
tepki verirler? Belayı savuşturmak için bir araya mı 
gelirler yoksa belayı kabullenip kaderlerine razı mı 
olurlar? Bu tavırlardan herhangi birisi genelleşti-
rilebilir mi yoksa her toplumun kendisine göre bir 
davranış biçimi mi vardır?

Golding’in, Ionescu’nun ve Camus’nün eserle-
rinde karanlığa karşı direnmeyen onu içselleştiren 
insanların yanında az da olsa direnen ve aydınlık 
tarafta kalmayı seçen insanlar var.

Bu konular hep davranışsal sosyolojinin incele-
me alanının içinde yer alıyor. Ve ilginç bir biçimde 
davranışsal sosyoloji önce burada değindiğim 
romanlarla ortaya çıkmış görünüyor.

Türk toplumunun durumu
Kural dışına çıkma dürtüsü konu olduğunda 

Türk toplumu nasıl bir görünüm sergiliyor? Sosyal 
bilimlerde bu tür soruların yanıtını bulabilmenin 
yollarından birisi ve belki de en etkilisi ankete 
başvurmak.

Aşağıda sunduğum anketi twitter aracılığıyla 
uyguladım. Bu anketi 10 bin 407 kişi yanıtladı. 
Sonuçlar şöyle:

Soru 1: Gelen giden fazlaca araç olmadığı bir 
ortamda öteki yayaların kırmızı ışıkta geçtiğini 
gördüğünüzde ne yaparsınız?

a. Ben de geçerim (yüzde 49,7)
b. Geçenleri, kurallara uymaları için uyarırım 

(yüzde 3,3)
c. Geçmek için yeşil ışığın yanmasını beklerim 

(yüzde 47)
Soru 2: Birçok tanıdığınızın vergi ödemediğini 

görseniz ne yapardınız?
a. Ben de ödemezdim (yüzde 15,4)
b. Vergimi öder, ödemeyenleri şikâyet ederdim 

(yüzde 19,6)
c. Vergi öder, ödemeyenleri şikâyet etmezdim 

(65)
Soru 3: Sınıfta yazılı sınav sırasında gözetmen 

dışarı çıksa ve sınıftaki öğrencilerin çoğu kitapla-
rını açıp soruların yanıtlarına baksa ne yapardı-
nız?

a. Ben de açıp kitaba bakardım (yüzde 41,1)
b. Ben bildiklerimi yazmaya devam eder, hoca 

sınıfa döndüğünde bir şey söylemezdim (yüzde 
47,5)

c. Ben bildiklerimi yazmaya devam eder, hoca 
sınıfa döndüğünde, kim olduklarını bana sorma-
ması kaydıyla, çoğu arkadaşın kitaplarına baktığını 
kendisine söylerdim (yüzde 11,1)

Soru 4: Bir bilet kuyruğunda insanların bir 
bölümünün kuyruktan çıkıp ön sıraya giderek sıra 
dışı bilet aldığına tanık olsanız ne yapardınız?

a. Ben de ön sıraya giderdim (yüzde 6)
b. Ön sıraya gidenlere engel olmaya çalışırdım 

(yüzde 82,5)
c. Sesimi çıkarmaz sıramı beklerdim (yüzde 

11,5)
Soru 5: Türk toplumunun geneline baktığınızda 

aşağıdakilerden hangisinin genel durumu yansıttı-
ğını düşünüyorsunuz?

a. Toplumun çoğunluğu kurallara uyuyor 
(yüzde 1)

b. Toplumun çoğunluğu kurallara uymuyor 
(yüzde 56)

c. Toplumun çoğunluğu kurallara uyuyor ama 
bulduğu ilk fırsatta uymama yolunu seçiyor (yüz-
de 43)

Soru 6: Türkiye’de kural koyma yetkisinde 
olanların kurallara kendilerinin uyduklarını düşü-
nüyor musunuz?
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a. Kural koyma yetkisinde olanlar genellikle 
kurallara kendileri uymuyor (yüzde 82)

b. Kural koyma yetkisinde olanlar genellikle 
kurallara uyuyorlar (1,5)

c. Kural koyma yetkisinde olanlar kurallara ba-
zen uyuyor bazen uymuyor (yüzde 16,5)

Bu anketten çıkan sonuçları şöyle özetleyebilirim:
(1) Türk toplumu cezası olmayan ya da net olma-

yan konularda kurallara uymamaya yatkın görünü-
yor. Mesela bir yayanın kırmızı ışık yanarken yay 
geçidinden karşıya geçmesi genellikle cezalandırılan 
bir eylem değil. O nedenle ankete katılanların nere-
deyse yarısı başkalarının geçtiğini gördüğünde ben 
de geçerim diye yanıtlıyor. Demek ki cezanın belirli 
olmadığı ya da uygulanmadığı durumlarda toplum 
karanlık tarafa geçme dürtüsünün etkisinde kalıyor. 
Kırmızı ışıkta geçen yayaları uyaracağını söyleyen-
lerin oranı oldukça düşük. Her durumda yeşil ışığın 
yanmasını bekleyeceğini ifade edenler ise aslında hiç 
de küçümsenmeyecek bir oranda.

(2) Başkalarının vergi ödemediğini gördüğünde 
ben de ödemezdim diyenlerin oranı kırmızı ışıkta 
geçerim diyenlere göre oldukça düşük. Bu da ilk 
bulguyu doğruluyor. Vergi ödememenin cezası 
oldukça ağır. O nedenle bu cezaya muhatap olmak 
bu kuralı çiğneme oranını düşürüyor. Vergisini 
ödemeyenleri şikâyet edeceğini söyleyenlerin oranı 
yüzde 20’ye yakın. Türk toplumu bu tür şikâyetleri 
genellikle muhbirlik olarak alır ve pek başvurmaz. 
Bu oran yine de yüksek sayılır.

(3) Anketin ilginç oranları bu soruda toplanmış 
görünüyor. Gözetmen sınıftan çıkınca kitaba baka-
cağını söyleyenler ile bakmayacağını söyleyenlerin 
oranı oldukça yakın. Oysa burada ağır bir ceza var. 
Gözetmen sınıfa aniden dönse ve kitaba bakanlara 
sıfır verse, sınıfta kalmaya hatta okuldan uzaklaştı-
rılmaya kadar varacak bir ceza söz konusu. Demek 
ki öğrencilik çağında olan bireyler yetişkin bireylere 
göre daha kolay risk alıp kural dışına çıkabiliyorlar. 
Anketin bu sorusunu yanıtlayanların hepsi öğrenci 
değil doğal olarak ama öyle olmayanlar da büyük 
olasılıkla öğrencilik dönemini hatırlayarak yanıtla-
dıklarından bu riski mesela vergi riskine karşı daha 
rahat alabiliyorlar. Burada şikâyet etme konusu (isim 
vermeden olsa bile) daha düşük kalıyor. Çünkü 
öğrenciler arasında muhbir konumuna düşmek Türk 
toplumunda daha ciddi sonuçlar doğurabilecek bir 
durum.

(4) Bilet kuyruğunda sırayı bozup ön sıraya gi-
decek olanlara tepki gösterilmesi şeklindeki yanıtın 
en yüksek orana ulaşmış olması da aslında şaşırtıcı 
değil. Çünkü deneyimlerimiz bize bu tür tepkile-
rin sırada bekleyenler tarafından desteklendiğini 
gösteriyor. Dolayısıyla tepki koyacağını düşünenler 
yalnız kalmayacağını, öne geçenler tarafından tehdit 
edilse bile diğerleriyle birlik olabileceğini düşünü-
yor. Demek ki kural dışılığa ortak tepki verileceğine 

inanılsa tepkiler artacak.
(5) Türk toplumunun çoğunun kurallara uymadı-

ğına inananların oranı oldukça fazla. Kurallara uysa 
bile ilk fırsatta uymamayı seçeceğine inananlarla 
birlikte ele alırsak oran yüzde 99’a çıkıyor. Bu ilginç 
bir sonuç çünkü yukarıdaki yanıtlarda yanıt verenler 
ceza uyulmaması halinde ceza gerektirecek kural-
lara genellikle uyacaklarını söylemişken burada 
toplumun kurallara uymadığını söylüyorlar. Demek 
ki yanıt verenlerin çoğu kendileri dışında kurallara 
uyulmadığı kanısındalar.

(6) Kuralları koyanların kendi koydukları kural-
lara uymadıklarını düşünenlerin oranı (bazen uy-
duklarını bazen uymadıklarını düşünenlerle birlikte 
ele alınırsa) çok yüksek görünüyor.
Sonuç

Her ne kadar 10 bin 407 kişilik bir anket katılım 
sayısı olarak tatmin edici düzeyde olsa da anketin 
twitter aracılığıyla yapılmış olması, çoğunun beni iz-
leyen kişiler olması yanıtlayanların belirli bir eğitim 
düzeyine sahip bulunduğunu gösteriyor. O nedenle 
buradan yapılacak çıkarımların yalnızca belirli bir 
kesimin eğilimini gösterdiğini söylememiz gerekir.

Bu çerçevede bu ankete katılım çerçevesinde 
çıkardığım genel sonuçları paylaşayım: (1) Türk top-
lumu cezaların belirsiz olduğu ya da uygulanmadığı 
alanlarda kurallara uymamaya eğilimli görünüyor. 
(2) İşin içine belirli ceza ve yaptırım korkusu girince 
kurallara uyum artıyor. (3) Herhangi bir cezaya tabi 
olmayan bir kural dışılık (bilet sırasının bozulması 
gibi) olduğunda, bu duruma ortak tepki verileceği-
ne inanılırsa, kural dışına çıkanları uyarma eğilimi 
ağır basıyor. (4) Buna karşılık kural dışına çıkanları 
şikâyet etme eğilimi yüksek değil. (5) Toplumda ku-
rallara uymama eğiliminin yüksek olduğu düşüncesi 
yaygın. (6) Kural koyanların kurallara uymadıkları 
görüşü çok yüksek.

Özellikle toplumda kurallara uyulmadığı düşün-
cesinin yaygınlığı ve kural koyanların kurallara uy-
madıkları inancının varlığı Türk toplumunun kural 
dışına çıkma dürtüsüne kapılmasının temel nedeni 
gibi görünüyor.

www.mahfiegilmez.com



Anonim şirketlerde genel kurul toplantıla-
rı; olağan genel kurul, olağanüstü genel 
kurul ve imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu 

toplantısı olmak üzere 3 şekildedir. Ancak imtiyazlı 
pay sahipleri özel kurulu toplantısı sadece imtiyazlı 
payların bulunduğu şirketlerde mümkündür.     

Olağan genel kurul toplantılarına ilişkin olarak 
kısaca bilgi vermek gerekir ise; olağan genel kurul 
toplantısı her faaliyet dönemi sonundan itibaren 3 
ay içinde yapılmaktadır. Bu toplantılarda; organla-
rın seçimine, finansal tablolara, yönetim kurulunun 
yıllık raporuna, kârın kullanım şekline, dağıtılacak 
kâr ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, 
yönetim kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet döne-
mini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara 
ilişkin görüşme yapılır ve karar alınır. Olağanüstü 
genel kurul toplantısı; şirket için gerekli görüldü-
ğü takdirde veya zorunlu sebepler ortaya çıkması 
halinde her zaman için yapılabilmesi mümkündür. 
İmtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantısı ise; 
genel kurulun imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını 
sınırlayacak tarzda esas sözleşmeyi değiştirmeye 
karar vermesi halinde Türk Ticaret Kanunu’nun 454. 
maddesine göre esas sözleşme değişikliği kararını 
onaylanması konusunda gerçekleştirilen toplantı-
lardır. Söz konusu toplantıya sadece imtiyazlı pay 
sahipleri katılabilmektedir.

Genel kurulun, şirket esas sözleşmesinde aksine 
hüküm bulunmadığı takdirde şirket merkezinin 
bulunduğu yerde toplanacağı öngörülmüştür. Genel 
kurulu toplantıya çağırabilecek organ veya kişiler ise 
Kanunda tahdidi olarak düzenlenmiştir. Buna göre; 
yönetim kurulu, yönetim kurulunun devamlı olarak 
toplanamaması, toplantı nisabının oluşmasına imkân 
bulunmaması veya mevcut olmaması durumlarında 
mahkemenin izniyle tek bir pay sahibi,  şirketin tas-
fiye halinde olması halinde tasfiye memuru, azlık ve 
mahkeme tarafından genel kurul toplantıya çağrıla-
bilmektedir.

Genel kurulların toplantıya nasıl çağrılacakları-
na ilişkin olarak çağrı şekline dair gerekli bilgilere, 
anonim şirketlerin esas sözleşmesinde yer verilmesi 
zorunludur. Türk Ticaret Kanunu’nun 414. madde-
sinin birinci fıkrasında; genel kurulun toplantıya 
esas sözleşmede gösterilen şekilde, şirketin inter-
net sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde 
yayımlanan ilanla çağrılacağı düzenlenmiştir. Yine 
toplantıya çağrının ilan ve toplantı günleri hariç 
olmak üzere toplantı tarihinden en az iki hafta önce 
yapılması öngörülmüştür. Kanunda istisnai bir 
durum olarak koşulların oluşması halinde çağrısız 

genel kurul yapılabileceğine yer verilmiştir. Çağrısız 
genel kurul toplantısı; bütün payların sahipleri veya 
temsilcileri aralarından biri itirazda bulunmadığı 
takdirde yapılabilmektedir ve toplantı nisabı bulun-
duğu takdirde karar alınması mümkündür.

Genel kurul toplantısında şirketin murahhas 
üyeleri ile en az bir yönetim kurulu üyesi ve şirke-
tin denetime tabi olması halinde denetçinin hazır 
bulunması şarttır. Ticaret Bakanlığı’nca yayımlanan 
tebliğle belirlenip ilan edilen anonim şirketlerin ge-
nel kurul toplantısında Ticaret Bakanlığı’nın temsil-
cisinin de hazır bulunması gerekmektedir.

Toplantı nisap sayısı; esas sözleşmede veya ka-
nunda daha ağır nisap öngörülen haller hariç olmak 
üzere, sermayenin en az dörtte birini karşılayan pay 
sahiplerinin veya temsilcilerinin sayısı şeklindedir. 
İlk toplantıda yeterli sayı sağlanamadığı takdirde 
ikinci toplantı için nisap aranmaz.  Kararlar ise top-
lantıda hazır bulunan kişilerin oylarının çoğunluğu 
ile alınır.

Toplantıda alınan kararların iptaline ilişkin 
olarak Türk Ticaret Kanunu’nun 446. maddesinde 
sayılan kişiler dava açabilmektedir. İlgili hükme 
göre; toplantıda hazır bulunup da karara olumsuz 
oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirten; top-
lantıda hazır bulunup bulunmaması fark etmeksizin; 
çağrının usulüne göre yapılmadığını, gündemin 
gereği gibi ilan edilmediğini, genel kurula katılma 
yetkisi bulunmayan kişilerin veya temsilcilerinin 
toplantıya katılıp oy kullandıklarını, genel kurula 
katılmasına ve oy kullanmasına haksız olarak izin 
verilmediğini ve yukarıda sayılan aykırılıkların 
genel kurul kararının alınmasında etkili olduğunu 
ileri süren pay sahipleri ve yönetim kurulu; kararla-
rın yerine getirilmesi kişisel sorumluluğuna sebep 
olacaksa yönetim kurulu üyelerinden her biri iptal 
davası açabilecektir. Kanun veya esas sözleşme 
hükümlerine ve dürüstlük kuralına aykırı olan genel 
kurul kararları aleyhine, karar tarihinden itibaren 
üç ay içinde, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki 
asliye ticaret mahkemesinde iptal davası açılabil-
mektedir. İşbu makalede genel kurul toplantısına 
kısaca değinilmiş olup, 28.11.2012 tarihli 28481 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan Anonim Şirketlerin 
Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu 
Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakan-
lığı (şimdiki adıyla Ticaret Bakanlığı) Temsilcileri 
Hakkında Yönetmelik hükümleri ve 6102 sayılı Türk 
Ticaret Kanunu’nun 407 ve devamı maddelerinden 
anonim şirketlerde genel kurula ilişkin detaylı bilgi-
lere erişmek mümkündür.

Anonim şirketlerde genel 
kurul toplantısı
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İzmir Atatürk Organize Sanayi 
Bölgesi içerisinde hizmet ve-
ren Sosyal Güvenlik Merkezi 

Çiğli Şubesi, yeni hizmet binasın-
da işveren ve sigortalılara ait tüm 
hizmetleri en hızlı şekilde yerine 
getiriyor. 11 Mart’ta açılışı gerçek-
leştirilen yeni hizmet binasında 
İzmir Atatürk Organize Sanayi 
Bölgesi katılımcıları ve çalışan-
larının yanı sıra kentteki tüm 
işveren ve sigortalılara da hizmet 
veriliyor.

Sosyal Güvenlik Merkezi 
Müdürü Berna Gökçen 
Ayan, 5 kattan oluşan 
yeni binalarında yer 
alan halkla ilişki-
ler, idari birimler, 
toplantı salonları, 
emeklilik birimi 
ve işveren servisi 
bölümleri ile iş-
veren ve sigortaya 
ilişkin tüm alanlarda 
hizmet verdiklerini 
söyledi. 

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nin 
hizmet binası konusunda verdiği ekonomik ve 
manevi desteklerden dolayı başta Yönetim Kurulu 
olmak üzere tüm katılımcılara teşekkürü bir borç 
bildiklerini vurgulayan Ayan, “Biz de SGM çalışan-
ları olarak en iyi hizmeti en hızlı şekilde sunmaya 
çalışıyoruz” diye konuştu. 

SGM Çiğli Şubesinde 25 personel ve 6 hizmet 
ekibinden oluşan toplam 31 kişilik takım arkadaş-
ları ile kendilerini ‘küçük, bir o kadar da büyük 
SGM’ olarak nitelendiren Ayan, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürlüğü yeni 
hizmet binamızda tüm sigortalı ve işverenlerimizin 
emeklilik, işveren, genel sağlık sigortası, hastalık 
ve analık rapor ödemeleri, işyeri tescil, 4/b sigor-
talılarımızın tescil ve terk işlemleri olmak üzere 
tüm iş ve işlemleri yürütmekteyiz. Sadece Çiğli’de 
ikamet eden vatandaşlarımız değil, tüm İAOSB 
çalışanları ve merkezimize başvuran tüm sigortalı 
ve işverenlerin işlemleri; doğru, hızlı ve etkin bir 
şekilde bünyemizde sonuçlandırılarak ya da tüm 
çalışanlarımızla birlikte ilgili birime vatandaşımızı 
yönlendirmeden, ivedilikle evrakların gönderilme-

sini sağlayarak, en iyi hizmeti vermeyi amaçlıyo-
ruz.”

Yeni hizmet binasının ulaşılabilirlik konusun-
da da oldukça merkezi bir konumda yer aldığına 
dikkat çeken Ayan, “İAOSB Bölge Müdürlüğü’ne 
yürüme süresi ile 1 dakika, bankalar bölgesine 30 
saniye yakınlıktayız. Tüm toplu taşıma araçlarının 
geçiş noktasında yer alan yeni hizmet binamız ile 
daha çok vatandaşımıza hızlı ve kaliteli hizmet 
vermeyi misyon edindik” dedi.

İAOSB’nin yeni SGM binası
tüm hizmetleri sağlıyor

Bölgemizde bulunan Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi 
İAOSB Semt Polikliniği için İzmir Atatürk Organize 
Sanayi Bölgesi tarafından kabinli engelli platformu 
yaptırıldı. 

Toplam 315 kg taşıma kapasitesine sahip olan 
engelli platform, özellikle yaşlı veya tekerli sandalye 
kullanan hastaların üst kattaki poliklinik hizmetle-
rinden de faydalanabilmesi amacı ile yaptırıldı. Bu 
sayede poliklinik daha fazla hastaya hizmet verir 
hale getirildi. Tekerlekli sandalye kullanan ve ona 
refakat eden kişinin aynı anda rahatlıkla sığabileceği 
asansör, gelişmiş emniyet tedbirleri ile donatılarak, 
kullanılan tüm ürünler yüksek kalitede seçildi. 

İAOSB Semt Polikliniği’ne 
engelli platformu yapıldı



Biyogüvenlik Kurulu, beyaz et üreticilerinin baş-
vurusu üzerine Ağustos 2017’de GDO’lu 3 soya 
ve bir mısır çeşidinin daha hayvan yemlerinde 

kullanılmasına onay vermişti. Biyogüvenlik Kurulu daha 
önce de 7 soya ve 25 mısır için yani 32 GDO’lu ürünün 
ithalatına izin vermişti. Böylece toplam 36 GDO’lu ürün, 
ülkeye hayvan yemi olarak girer oldu. Ülkemizde gene-
tiği değiştirilmiş mısır ve soya ürünlerinin sadece hay-
van yemi ya da yem katkı maddesi olarak kullanımına 
izin var. GDO’lu ürünü hayvan yerse ve bu hayvanın eti 
de insanlar tarafından tüketilirse insanlar GDO’lu ürünle 
beslenmiş olmuyor mu, bu sorunun cevabı yok tabi.

Ayrıca hayvan yemi olarak ithal edilip, diğer bazı 
gıda maddelerinin bu GDO’lu mısırdan üretilip üretil-
mediği de maalesef belli değil. Belli olması için laboratu-
var analizi gerek, başka yolu yok. 

İstenirse neler mi üretilebilir bu GDO’lu mısırla 
derseniz; tabii başta NBŞ diye ifade ettiğimiz nişasta 
bazlı şeker. Hani köşe bucak tüketiminden kaçtığımız, 
vücudumuzun dur diyemediği, yedikçe yemeye do-
yamadığımız şeker türü. O da gazlı içecekler, tüm tatlı 
çeşitleri, mısırözü yağı, soslar, ketçaplar, salam, sosis vs. 
gibi ürünlerin üretiminde kullanılabilir. (NBŞ’li baklava 
pırıl pırıl parlar bu arada, normal şekerle yapılan daha 
mat görünüşlüdür).

Medyada devamlı gıdanız kontrol altında söylemi ile 
kamu spotları yayımlanıp duruyor, ama acaba öyle mi? 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı GDO analizi yapı-
yor mu bu besinlerde, ne dersiniz? Hiç sonuçları açıklan-
mış bu tür bir analiz duydunuz mu? Ben hiç duymadım, 
açıklandığını hatta yapıldığını da hiç sanmıyorum.

Bu durumda yapılabilecek 2 şey var. İlki daha zor 
bir yol, o da STK’ların ve tüketici derneklerinin GDO’lu 
mısır kullanılma ihtimali olan gıdaların zaman zaman 
analizini yaptırmaları ve sonuçlarını kamuoyu ile pay-
laşmaları, herhangi olumsuz bir durumda da Bakanlığı 
göreve davet etmeleri. Diğer yol ise ülkemizdeki mısır 
üretimini arttırarak, mısır ithaline gerek kalmaması ve 
hayvan yemi bile olsa ithal yoluna hiç gidilmemesi.

Aslında NBŞ üretici firmalar, ‘Türkiye’de GDO’lu 
mısır yok’ diyor. Türkiye’deki tüm üretim alanlarında 
biz tahlil yaptırıyoruz, tek bir örnek bile çıkmadı, çıkarsa 
5 yıl hapis cezası var” diyorlar. Belki Türkiye’de üretilen 
mısırda yoktur ancak ya ithal edilen mısırda? GDO’lu 
ürün üreten firma temsilcilerine göre son 35 senedir 

dünya GDO’lu ürün tüketiyor ama Türkiye’de kanunla 
yasak. “GDO’ya gösterilen özen, kanserojen olduğu 
bilimsel olarak kanıtlanan zirai ilaçlara neden gösterilmi-
yor” derken de son derece haklılar. Kısacası herkes gıda 
güvenliği konusunda topu başka yere atıyor. Bize düşen-
se mümkün olduğunca bu tür gıdalardan kaçınmak.

Aslında bazı bilim insanları 1985’ten beri dünya-
da açlığa çare olarak GDO’yu göstermektedir. Ancak 
GDO’lu ürün 1996’dan beri üretilmesine rağmen hala 
900 milyonun üzerinde insan açlıkla baş etmeye çalış-
maktadır. Gıda üretimi yeterlidir ancak dağılımında 
ciddi problemler vardır, bunun başında da para gelmek-
tedir. Kısacası parası olana gıda temini gayet kolaydır. 
Ama GDO açlığa çare olamamıştır.

Türkiye’de tahıllar içinde buğday ve arpadan sonra 
en geniş ekim alanına sahip tahıl mısırdır. Ülkemizde 
yüzde 68’i tanelik, yüzde 32’sini de silajlık mısır ekim 
alanları oluşturmaktadır. Özellikle sulu tarım bitkisi 
olan mısır, son 10 yılda yüzde 52,3 oranında üretimi 
artan bir üründür. Süt ve besi hayvanı yetiştiricileri için 
bol ve ucuz yem kaynağıdır. Özellikle Tire yöresinde 
besi hayvancılığı için geniş alanlara ekilmekte, çok su 
tüketimi nedeniyle ovadaki su kuyularındaki suyun çok 
derinlerden ancak temin edilebildiği son yıllarda konu-
şulmaktadır. Bu yöredeki süt üreticilerinin ve kooperatif-
lerinin özellikle mısır yetiştiricilerinin bu konuda hassas 
davranmaları gerektiği açıktır. Zira ülkemizde üretilen 
mısırın yüzde 78’i hayvan beslenmesinde yem maddesi 
olarak, yüzde 15’i nişasta sanayinde, gerisi de yerel tüke-
tim ve endüstriyel alanda kullanılmakta olup, rakamlar-
dan da anlaşılacağı gibi üretilen mısırın çok büyük bir 
bölümü hayvan beslenmesinde kullanılmaktadır.

TÜİK 2014 verilerine göre mısır ürününün 
Türkiye’ye yeterlilik oranı yüzde 86,06’dır. Yani biraz 
gayretle 15-20 puan daha üretimi artırabilirsek ithal mısı-
ra gerek kalmayacak biz de GDO’lu ürünü hayvan yemi 
olarak olsa bile ülkemize sokma gereği duymayacağız. 
Bakanlıktan da ‘Hiçbir GDO’lu ürün ülkeye giremez’ 
kararı çıkartabilirsek en kesin çözüm bu olacaktır.

P.S. GDO’lu ürün, suni yöntemlerle kendi türü dışındaki 
bir türden gen aktarılarak belli özellikleri değiştirilen organiz-
malara verilen ad. Bir bitkiye başka bir bitkiden, hayvandan 
veya herhangi organizmadan bu tür gen aktarılabilir. GDO’lu 
ürünlerin yüzde 99,2’sini soya, mısır, kanola bitkileri oluştur-
maktadır.

MISIR
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Özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısında rıh-
tım ve liman inşaatının tamamlanması, 
demiryollarının yapımı İzmir’in ticaret 

hacmini oldukça yukarılara taşımıştır. Bu altyapı 
yatırımlarıyla birlikte gelişen refah düzeyi aynı 
zamanda mal ve hizmet çeşitliliğini de beraberin-
de getirmiştir.

Altyapı yatırımlarının kentin ticaret hacmine 
yansıdığını aşağıdaki rakamlardan okumak müm-
kün olmaktadır.

1851 yılında, 165.006,720 kuruş yapılan ihraca-
ta karşılık, 130.194,950 kuruş ithalat gerçekleşmiş 
ve toplam ticaret hacmi 295.201,670 kuruş olmuş-
tur. 1852 yılında ise, 176.665,330 kuruş yapılan 
ihracata karşılık, 135.733,995 kuruş ithalat yapıl-
mış ve toplam ticaret hacmi 312.399,325 kuruş 
olmuştur.

Henüz altyapı yatırımlarının gerçekleşmediği 
yıllarda dahi kentin ticaretinde küçük de olsa 
bir artış olduğu burada görülmektedir. Bu artış 
ilerleyen yıllarda daha da artacaktır. Şöyle ki; 1872 
yılında 48.668,376 Avusturya Florini olan ihracata 
karşılık 34.738,232 Avusturya Florini olan itha-
lat sonucu toplam ticaret 83.406,608 Avusturya 

Florini olmuştur. Buna göre yukarıdaki birim olan 
kuruş ile söylersek  (1872 yılında, 80,- Avusturya 
Florini’nin 465 kuruş olduğu gerçeğinden yola 
çıkarsak) 83.406,608x6=500.439,648 kuruş gibi bir 
rakam ortaya çıkmaktadır ki, bu da ticaret hac-
mindeki olağanüstü büyümeyi ortaya koymakta-
dır.

Kentte artan refah düzeyine paralel olarak 
hizmet sektörü de gelişmiş ve çeşitlenmiştir. Ör-
neğin 19. yüzyıl ortalarında pansiyon düzeyinde 
diyebileceğimiz otelcilik, Grand Hotel Huck ve 
Hotel Kraemer gibi büyük otellerin inşasıyla 
değişim göstermiştir. Ayrıca çok sayıda restoran 
da hizmete girmiştir. Artık kentte başta piyano 
olmak üzere müzik aletleri satan dükkânların 
sayısı artmış ve buna paralel olarak müzik öğ-
retmenleri özel ders vermeye başlamıştır. Müzik 
aleti satan mağazaların -günümüzde Kızlarağası 
Hanı yakınlarına lokalize edebileceğimiz- Çi-
viciler Çarşısı olarak adlandırılan bugünkü 895 
Sokak’ta toplandıklarını söyleyebiliriz. Bu esnaf 
kesiminin çoğunluğunu Rumlar ve Avrupalılar 
oluşturmaktadır. Ayrıca kentte ikisi Rum ikisi de 
Avrupalı olmak üzere 4 piyano akortçusu bulun-

1880’lerde İzmir’de 
tüccarlar ve ticarethaneler
İzmir’in ticaret hacmini, 19. yüzyılın ikinci yarısında rıhtım, liman ve demiryolları gibi altyapı yatırımları artırdı. 
Türkler, deri ve halı ticaretinin yanı sıra demir, kereste ticaretinde, doktorluk ve avukatlıkta da söz sahibi oldu.

İlhan PINAR / Tarihçi



bir zamanlar
izmir sanayi tarihinden
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maktadır; Calleya Alfred, Dimitrios, Gambara, 
Kamintsoulis.

Aynı Çiviciler Çarşısı aynı zamanda şeker-
ciler, pastacılar ve kolonyal mal satan tüccarla-
rın toplandığı bir çarşı olmuştu.

Üzüm ve kuru meyve tüccarları/komis-
yoncuları Yemiş Çarşısı olarak adlandırılan 
günümüzdeki 854 Sokak’ta toplanmışlardı.

Sanatlarını icra eden heykeltraşlar (3 Rum, 
1 Avrupalı) Fasula Meydanı’ndaydı; Chalapas 
P., Louloudis I., Righo Jacques, Stavrakis P. Pi-
yasaya profesyonel hizmet veren ressamlar (1 
Rum, 1 Avrupalı) Frenk Sokağı’ndaydı. 2 Rum 
çevirmen Anastasiadis X. (Local Aliotti) ve 
Papazoglous An. (Local Bachadure) bu alanda 
hizmet vermekteydi.

Kentte bu tarihlerde 15 saatçi dükkânının 
bulunması ve bu ticarethane sahiplerinin yarı 
yarıya Rum ve Avrupalı olması dikkat çekici-
dir.

Genel olarak Terzi, Marangoz, Taş Ustası, 
Mobilyacı, Kalaycı, Kunduracı, Sandalyeci 
ve Kuyumculuk gibi zanaatkârlık gerektiren 
mesleklerde Türkleri göremiyoruz. Türklerin 
en güçlü oldukları sektörlerin başında deri ta-
bakçılığı geliyordu. Günümüzde Mürsel Paşa 
Bulvarı civarındaki Boyacı Deresi üzerinde 4 
adet işletmecisi Türk olan tabakhane bulun-
maktaydı. Tabakhane sahipleri şu isimlerden 
oluşmaktaydı; Hacı Hafız, Hacı Hüseyin, Hacı 
Mehmet, Karzoğlu Hasan. Diğer tabakhane-
lerin sahibi olan 3 Rum’un işletmesi Darağacı 
bölgesindeydi.

Halı ticaretinde de Türklerin hatırı sayılır 
bir ağırlığı vardı: Ali Efendi, Hacı Mehmet 
Efendi, Hacı Necip Efendi, Hacı Şakir Efendi, 
Hüseyin Efendi ve Kapancızade Aziya Bey.

Kereste Tüccarları arasındaysa, Hacı Şükrü, 
İbrahim Bey, Nuri Bey, Mustafa Efendi ve Ab-
dullah Efendi’nin adları geçmekteydi.

Demir ticaretini Demir Han’da yürüten 

Ahmet Efendi; Türk mimarlar, Aslan Efendi, 
Hacı Mehmet Efendi ve Muhacir Mehmet Ağa; 
Bitpazarı’nda dükkânı bulunan Kitapçı Ömer 
Efendi, sabunhane sahibi Abdulkadir & Sait 
Efendi ortaklığı, kentin diğer Türk esnafını 
oluşturmaktaydı.

Ayrıca doktorluk ve avukatlık gibi yüksek 
öğrenim görmeye dayalı mesleklerin Türkler 
arasında artış göstermesi yine dikkat çeken 
unsurlar arasındadır. Buna göre bu tarihlerde 
kentte doktor ve avukat olarak mesleklerini 
icra eden Türkler şu isimlerden oluşmaktaydı:

Avukatlar: Bağdatlı İsmail Efendi (Hacı 
Ali Paşa Han), Hakkı Bey (Hacı Hasan Han), 
Hasan Bey (Hacı Hasan Han) Arnavut İsmail 
Efendi (Evliyazade Han), Konyalı Mehmet 
Efendi (Evliyazade Han), Maksut Efendi (Ev-
liyazade Han), Mehmet Efendi (Ekmekçibaşı 
Han) Nazif Efendi (Ekmekçibaşı Han), Nevzat 
Bey (Osmanzade Han) Rıfat Efendi (Kadızade 
- Evliyazade Han), Ruhi Bey (Konak Sokağı), 
Ziver Sait Efendi (Konak Sokağı).

Doktorlar: Abdullah Efendi, Ali Bey, Ali 
Rıza Efendi, Hacı Bey, İsmail 
Efendi, Nurettin Efendi, Musta-
fa Efendi.

Ayrıca kentte tüccar olarak 
adı geçen Türkler şu isim-
lerden oluşmaktaydı: Fesçi 
Hacı Hasan, Talat Efendi, 
Salepçioğlu Mehmet, Sadık 
Bey, Resim Efendi, Mısır-
lızade, Mehmet Efendi, 
Mehmet Ağa, Lütfi Bey, 
Latif Hoca, Kadif Bey, 
İzzet Efendi, İzzet 
Bey, İsmail Efendi, 
İsmail Bey, Hüse-
yin Efendi.



İzmir Büyükşehir Belediyesi, değişen 
iklim koşullarına karşı bir "eylem planı” 
hazırladı. 2050-2100 dönemine ait iyimser 

ve kötümser iklim senaryolarının yer aldığı 
çalışmada, sıcaklıkların artacağı ve yağışların 
azalacağı tahminiyle, yağmur bahçeleri ile 
çatı bahçelerinin oluşturulması, refüjlerin ve 
kaldırımların su tutma hendekleri şeklinde 
tasarlanması, çim ve okaliptüs ağaçları yerine 
yerel bitki türlerinin tercih edilmesi gibi öne-
riler sıralandı.

“Temiz bir çevre” ve "Daha yeşil bir kent" 
hedefleri doğrultusunda önemli adımlar atan 
İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin geleceği-
ne yön verecek bilimsel çalışmalarından birini 
daha tamamladı. Değişen iklim koşullarına 
karşı dayanıklılığı artırabilmek amacıyla Bü-
yükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol 
Dairesi Başkanlığı Sağlıklı Kentler ve Temiz 
Enerji Şube Müdürlüğü ile Peyzaj Araştırma-
ları Derneği tarafından yürütülen "Dirençli 
Kentler İçin Bir Çerçeve: Yeşil Odaklı Uyarla-
ma" projesinin sonuç raporu açıklandı.

Hazırlanan İzmir İklim Modeli’nde, kent 
için 2050 ve 2100 yılları dönem aralığındaki 
iklim senaryoları oluşturuldu ve pilot bölge 
olarak belirlenen Balçova ilçesinde yoğunlaş-
tırıldı.

Yağışlar hangi ayda yoğunlaşacak?
İzmir iklim modelinde "orta iyimser" ve 

"en kötümser" senaryolar ele alındı. Rapora 
göre, 2050 yılından sonraki 50 yıllık süreçte 
İzmir´in alçak kesimlerinde sıcaklık artışı 
beklenirken, yüksek kesimlerde ise hava 
giderek soğuyacak ve yıllar geçtikçe ortalama 
değerler düşecek. Yine aynı senaryoya göre, 
kentteki yağış rejimi de değişiyor. Yağışlar be-
lirli dönemlerde yoğunlaşacak. Özellikle Mart 
ve Nisan aylarında meydana gelen yağışlar, 
2050 sonrası süreçte Mayıs ayında toplanacak. 
Kış aylarında yağış miktarı artacak. İlkbahar, 
yaz ve sonbahar dönemlerinde yağışlar yüzde 
50 oranında azalacak. Oluşan bu durumu, tarı-
mı da olumsuz şekilde etkileyecek.

Radyasyon oranı da artıyor
Küresel iklim değişikliğine karşı gerekli 

tedbirler alınmadığı ve ihtiyaç duyulan yeşil 
alanlar yaratılmadığı takdirde, İzmir´i ciddi 
bir kuraklık bekliyor. "Dirençli Kentler İçin 
Bir Çerçeve: Yeşil Odaklı Uyarlama" projesi-
nin sonuç raporuna göre, iklim değişiklikleri 
radyasyon oranını da belirgin şekilde artıra-
cak ve yaşanan bu durum, kent nüfusundaki 
artışla birlikte toplumu da olumsuz etkileye-
cek.

Küresel ısınmaya önlem:
İzmir’in 2050 planı hazır

Temiz bir çevre ve daha yeşil kent hedefleri d oğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 
hazırlanan “İzmir İklim Modeli”nde 2050 ile 2100 yılları dönem aralığındaki senaryolar oluşturuldu.
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İşte öneriler
“Sıcaklık ve Yağış Değişimleri”, “Arazi 

Kullanımlarının Planlanması”, “Yeşil Alan-
ların Yönetimi”, “Yağış Suyu Yönetimi”, 
“Karbon Tutma ve Hava Temizleme” başlıkla-
rının yer aldığı eylem planında İzmir için şu 
önerilere yer verildi:

• Suyun depolanması ve kullanımında 
daha dikkatli olunması,

• İklimle uyumlu bir şehir yaratabilmek 
için ekolojik nitelikleri yüksek yeşil alanların 
miktarının artırılması, bu alanların birbiriyle 
fiziksel olarak bağlanması,

• Yeşil yüzey miktarını artırmak için çatı 
bahçeleri ve düşey bahçeler oluşturulması,

• Farklı fiziksel özelliklere sahip yerel tür-
ler tercih edilerek bitki çeşitliliği ve yoğunlu-
ğunun artırılması,

• Yağış suyunun hızını azaltacak bitkilen-
dirme sistemi oluşturulması,

• Yağmur sularının ayrık sistemde toplan-
ması sağlanarak parklarla bütünleştirilmesi,

• Tarım arazilerinin korunması,
• Kent içindeki refüjlerin ve kaldırımların 

su tutma hendekleri şeklinde tasarlanması,

• Yeşil alanlarda suyu tutmak için çukur, 
hendek veya yağmur bahçelerinin tasarlan-
ması,

• Karbon tutma ve hava temizleme için 
bitkilendirme çalışmalarında kitleli, geniş taç 
yapısına sahip ağaçların kullanılması, yüzey 
sıcaklığını azaltmak için çınar, ıhlamur, meşe 
gibi bitkilerden yararlanılması, çatı bahçeleri-
nin oluşturulması,

• Özellikle yol kenarlarında ağaç miktarı-
nın artırılması,

• Çakalburnu Dalyanı Sulak Alanı ve İnci-
raltı Kent Ormanı’nın korunması,

• Kurak iklim koşullarına uyumlu ıhla-
mur, çitlenbik, menengiç, meşe, doğu çınarı, 
erguvan, sığla, servi gibi ağaç türlerinin tercih 
edilmesi,

• Yeşil alanlarda çim yerine daha az su 
isteyen, kuraklığa dayanıklı, bakım masrafı 
az yer örtücülerin kullanılması,

• Bulunduğu alanın yeraltı  
su sistemini değiştiren ve doğal türlerle reka-
bet eden yabancı yurtlu okaliptüs  
ağacının alandan uzaklaştırılıp yerli türlerle 
değiştirilmesi. 
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İzmir’e uzaklığı 29 kilometre olan Kemalpaşa, 
şarkılara türkülere konu olan, dünyaca ünlü 
kirazı ve çam ormanlarıyla bilinen bir ilçedir. 

Nif Dağı’nın eteklerinde 200 metre yükseklikte 
kurulmuştur.

Kemalpaşa’da Bizans döneminden kalma 
kale ve surları ile düzlükte bahçeler içinde bir 
Bizans sarayı yükselmektedir. Roma döneminden 
bu yana Nymphaion olarak anılan bu yerleşim 
bölgesi, sonradan Nif, günümüzde ise Kemalpa-
şa olarak anılmaktadır. Nymphaion kelimesinin 
Luwi kökenli olduğu tahmin edilmekle beraber, 
Helenistik dönemde “Nympha” dan türetildiği 
açıktır. Nympheler mitolojide sularla ilgili bir çeşit 
tanrıça olarak geçerler. Suların ve ağaçların bol 
bulunmasından dolayı buraya su perilerine adan-
mış tapınak anlamına gelen Nymphaion denilmiş-
tir. Burada Akadlar, Hititler, Helenler, Lidyalılar, 
Persler, Romalılar, Bizanslılar ve Türkler hüküm 
sürmüştür. Kemalpaşa tarihi geçmişi M.Ö. 13.yy.’a 
dayanmaktadır. İlçe yakınlarındaki Karabel 
geçidinde M.Ö. 13.yy’a ait Hititlerden kalma iki 
savaşçı kabartması bulunmaktadır.

Kemalpaşa ilçesinin tarihteki adı, Yunancada 
gelin anlamına gelen “Nif” olmuştur. İlçenin bu 
adı almasında yaz-kış yeşillikler içinde olması, 
özellikle bahar aylarında kiraz ve meyve ağaçları-
nın çiçek açması ile bir gelin görünümünü alması 
etkili olmuştur.

Kemalpaşa, Smryna (İzmir) kenti ile İlydia 
(Sardes) arasında bir geçiş noktası olması ne-
deniyle antik çağlarda birçok yerleşime sahne 
olmuş, özellikle Bizans ve Osmanlı dönemlerinde 
dikkate değer boyutta iskan görmüştür.

Türk hakimiyeti dönemi
Kemalpaşa ve çevresi, Saruhan Baba Sultan 

Kutbeit zamanında, Hacı Emet Bey tarafından 
fethedilerek Saruhanlı Beyliği’ne katılmıştır. Daha 
sonra I. Murat zamanında Osmanlılar tarafından 
fethedilmiştir.

Evliya Çelebi, Seyahatnamesinde Kemalpaşa 
hakkında şu bilgiye yer vermiştir: “Kalesi yalçın 
bir kaya üzerinde, 5 köşeli, 2 kapılı, 200 adımlık 
içindeki ve altındaki kubbelerden akan soğuk 
sular vardır. İçinden elini uzatıp bir-iki tas su 
çıkarmak mümkün değildir.”

Kemalpaşa merkez yerleşiminde yer alan Çarşı 
Camii kapısındaki taşın üzerinde ise “1306 sa-
bahın hıfzı leyhinde (gece yarısı) yandı bu çarşı” 
diye yazdığından, ilçenin 1890 yılında büyük bir 
yangın geçirdiği anlaşılmıştır.

Nif yerleşimi, Saruhanlı Sancağı’na bağlı bir 
bucak iken 1900 yılında İzmir iline bağlanmış, 
1901 yılında kaza olmuştur. 
Cumhuriyet dönemi

16 Mayıs 1922 tarihinde Yunan işgaline uğra-
yan “Nif” şehri daha sonra 8 Eylül 1922 sabahı 
Savandağ mevkiinde yapılan küçük bir çarpışma-
yı müteakip Türk askerleri tarafından saat 15:00’te 
kurtarılmış ve Hükümet Konağı’na bayrağımız 
çekilmiştir. Büyük kurtarıcımız Atatürk, 8 Ey-
lül 1922 günü Nif’e gelmiş ve o zaman düşman 
karargahı olan ve halen Askerlik Şubesi olarak 
kullanılan binada geceyi geçirmiştir.

O güne kadar “Nif” olan ilçenin adı, Ulu 
Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ilçede konak-
laması nedeniyle Cumhuriyetin ilanından sonra 

Kirazın ve çam ormanlarının 
merkezi: Kemalpaşa
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“Kemalpaşa” olarak değiştirilmiştir.
Kemalpaşa yöresindeki tarihi yerler

Kemalpaşa-Torbalı karayolu üzerindeki kaya 
kabartma, Karabel Kaya Kabartmasıdır. Tarihçi 
Heredotos’a göre bu kabartmada betimlenen 
kişi Mısır Kralı Sesotris’dir.
Ulucak Höyük

Ulucak Höyük, İzmir ve Kemalpaşa ovaları 
arasındaki Belkahve eşiğinin doğusunda yer 
almaktadır. Bornova-Ankara karayolunun 15. 
kilometresinde, anayoldan 150 metre içeride-
dir. Höyük, 125x125x8m. boyutlarında, deniz 
seviyesinden 220 m. yüksekliktedir. Günümüz-
de höyüğün batı ve güneyinde Gediz Nehri’nin 
bir kolu olan Nif Çayı akmaktadır. Ulucak 
Höyüğü’nün hemen güneyinde Nif Dağı, 
kuzeyinde Spil Dağı yükselmektedir. Mima-
ri özellikleri ve küçük buluntuları ile kültür 
tarihinin aydınlatılmasına katkıda bulunan en 
eski yerleşimlerden birisi olan Ulucak Höyük, 
ilk olarak 1960 yılında İngiliz araştırmacı David 
French tarafından tespit edilmiştir. İlk kez 1995 
yılında İzmir Arkeoloji Müzesi başkanlığında, 
Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Altan Çilingiroğlu’nun bilimsel 
danışmanlığında başlatılan kazılar halen devam 
etmektedir. Höyük ve Mezarlık olmak üzere iki 
alanda çalışma gerçekleştirilmiştir. Yürütülen 
kazı çalışmaları ışığında en eski yerleşim, günü-
müzden 8 bin yıl öncesine tarihlenmektedir. Geç 
Neolitik, Erken Tunç Çağ, Orta ve Geç Tunç Çağ 
ve Geç Roma-Erken Bizans olmak üzere dört 
kültür katı ve bu kültürlere ait mimari katlar 
tespit edilmiştir. Geç Neolitik Dönem adı verilen 
dönemde yoğun olarak yerleşilmiş ve düzenli 
plan veren köy yerleşimine ait mekânlar, işlikler 
açığa çıkartılmıştır. Yerleşim ani bir yangınla 
terk edildiği için o günkü yaşamı olduğu gibi 

yansıtan buluntular yapıların içinde ele geçmiş-
tir. Pişmiş toprak; kemik ve taş eserler açısından 
oldukça zengin buluntular gün ışığına çıkartıl-
mıştır.

Mezarlık alanına Erken Tunç Çağı ve Orta 
Tunç Çağı olmak üzere iki ayrı dönemde 
gömü yapıldığı tespit edilmiştir. Küplerin 
veya çömleklerin içerisine ölülerin konulması 
şeklinde gömü yapılmıştır. Ulucak Mezarlığı, 
Anadolu’nun batısında Erken Tunç Çağı’na 
ve Orta Tunç Çağı’na ait höyük yerleşmesi ile 
mezarlığın bir arada kazıldığı merkez olması 
açısından önem arz etmektedir.
Karabel Anıtı

Karabel’deki bu anıt bazı bilim adamlarınca 
Hititlerin Batı Anadolu’daki egemenliğinin bir 
kanıtıdır. Nitekim Hitit kralı IV. Tuthaliya’nın, 
Lydia ya da o zamanki adıyla Assuwa bölgesine 
karşı birkaç sefer düzenlendiğini biliyoruz. Bu 
düşüncelerle kabartmanın IV. Tuthaliya ait oldu-
ğu da ileri sürülmüştür ve yaklaşık olarak M.Ö. 
1200 yıllarında yapılmıştır.  Karabel Anıtı; ge-

çidin batısında düzgün bir kaya 
üzerine oyulmuş bir niş içerisin-
de sağ ayağını ileriye uzatmış 
bir durumda, tipik Hitit giysileri 
içinde canlandırılmış bir erkek 
figürü alçak kabartma tekniğinde 
işlenmiştir. Sağ omzunda bir yay, 
sol elinde ucu yere bakan bir kılıç 
vardır.  Yüksekliği yaklaşık 2,5 
m, eni ise 1,5 m olan kabartmada 
hiyeroglif yazıyla yazılmış bir 
yazıt varsa da aşınmış olduğu 
için kabartmanın kesin olarak 
hangi kral tarafından yaptırıldığı 
bilinmemektedir.

Kaynak: http://www.izmir-
kulturturizm.gov.tr
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TiyatrOrganize
Üretim ve istihdamın merkezi olan İAOSB’de makine seslerine alkış sesleri karışıyor. Çalışanların sosyal 
ihtiyaçlarını düşünüp kültür ve sanat aktiviteleriyle firmaların üretim odaklı çalışmalarına katkı yapıyor.

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, üretim 
ve istihdamın merkezinden alkış seslerini 
yükselten çalışmalara imza atıyor. İzmir’in 

Çiğli ilçesinde 600 fabrikaparsel ve 40 bin çalışanı 
bünyesinde barındıran İAOSB, çalışanların sosyal 
ihtiyaçlarını düşünerek, firmaların üretim odaklı 
çalışmalarına katkıda bulunuyor. Bünyesinde 
spor tesisleri, yüzme havuzu, bir meslek lisesi 
ve anaokulu bulunan Bölge, Türk Sanat Müziği 
korosu, Fotoğrafçılık Kulübü, Tiyatro Kulübü ve 
bir de çocukların eğitim ve görev aldığı Çocuk 

Tiyatrosu barındırmaktadır.
2010 yılından bu yana aktif olarak bölge katı-

lımcıları ve çalışanları tarafından büyük bir keyif 
ve özveri ile faaliyetlerini devam ettiren Tiyatro 
Kulübü, “18:00’den sonra” tiyatro kavramının 
değerli örneklerinden birini sergilemektedir.

2010 yılı Nisan ayında İAOSB Yönetim Kurulu 
kararı ile 130 kişinin katılımı ile temel oyunculuk 
eğitimlerine başlayan ekip, ilk performansını 
2010 Aralık ayında sergiledi. Attila İlhan’ın kendi 
şiirleri ve hayat hikâyesinden oluşan “Kaptan’ın 

Şiir Defteri” ile Cihan-
gir Turantaş tarafından 
hazırlanıp oyunlaştırılan 
şiir-tiyatro, 68 kişilik dev 
kadrosu ile perde açtı.

İlk gösterinin ardın-
dan yeni bir proje için 
hazırlanmaya başlayan 
ekip, profesyonel dekor 
ve kostümü, Cem İdiz’in 
müziklerini yaptığı, 
Yılmaz Tüzün’ün yönet-
tiği Turgut Özakman’ın 
eşsiz eseri “Bir Şehnaz 
Oyun”u 2011 yılında 
sahneledi.

2012 yılında yeniden 
yapılanan topluluk, Ha-
kan Susuz’un yönetimin-

Atatürkorganize
54



de, Ray Cooney’in ünlü oyunu “Karmakarışık”ı 
hem kendi seyircisine hem de Menemen’deki 
Tiyatro festivalinde oyunun çevirmeni olan Hal-
dun Dormen’in karşısında sergileme başarısını 
göstermiş ve bu oyunu 2013 yılında da sergile-
meye devam etmiştir.

Çalışmalarına bir yıl ara veren topluluk, 
2015 yılı Nisan ayında, Ahmet Vefik Paşa’nın 
Moliere’den uyarladığı “Meraki” isimli müzikal 
oyunu orijinal müzikleri ile sahneleyerek seyir-
cisinin karşısına çıkmıştır. Değişken ve dinamik 
bir kadroya sahip olmanın oyun seçimini zor-
laştırdığı, üretimin sadece fabrikalarında değil 
sahnede de gerçekleşebileceğini gösterircesine, 
yeni ve kadrosu için yazılmış oyunları sahne-
lemeye başlamıştır. Bunun ilk örneğini, toplu-
luğun yönetmenliğini de yapan Hakan Susuz’a 
ait “Yalan Söyleyemiyorum” isimli oyun ile 

başlatan topluluk 2016 yılında yeni dönemin ilk 
oyununu sahnelemiştir.

2017 yılına gelindiğinde, Direklerarası Se-
yirci Ödülleri Seçici Kurulu tarafından düzen-
lenen, “Kurum çalışanlarının aralarında güven, 
dayanışma ve motivasyonu tiyatro çalışmaları 
ile sağlamak amacıyla sahnelenen yapımlar” 
kategorisinde tiyatroya desteklerinden dolayı 
İAOSB’ye ve oyunun yazarı ve yönetmeninin 
ödüle layık görülmesini sağlayan “Bir Cinayet 
Şeysi” isimli oyunu sahnelenmiştir.

Gelenek bozulmamış ve 2018 yılında da Ha-
kan Susuz’un kaleme aldığı ve yönetmenliğini 
yaptığı “Peri’li İşler” isimli oyunu sergilemiş, 
Direklerarası Seyirci Ödülleri Seçici Kurulu 
tarafından ödüle layık görülmüştür.

Amatör ruhunu hiç kaybetmeyen fakat yapı-
lan işin profesyonelliğinden asla ödün verme-

den özveri ve tutkuyla çalışmalarına 
devam eden topluluk, 2019 baharında 
sahnelenecek “Üç Harfliler” isimli oyu-
nun çalışmalarına devam etmektedir.

Sahnelenen oyunların tamamında 
seyirciler arasında çocukların beğeni 
ve ısrarla yer aldığı görülmüş, çocuk-
ların perde aralarında sahneye çıkıp 
izledikleri oyundan parçaları canlan-
dırmaya çalışmaları, İAOSB Yönetim 
Kurulu’na bir ufuk daha açmıştır. 
2019 yılı Ocak ayında Savaş Tercan 
yönetimde temel oyunculuk eğitimine 
başlayan 7-12 yaş arasındaki 40 çocuk 
oyuncu adayı ile çalışmalara başlayan 
İAOSB Çocuk Tiyatro Grubu kurul-
muştur.

Yaşayan organize düsturunu be-
nimsemiş olan Bölge, üretme fikrini 
fabrikaların dört duvarından dışarı 
çıkartıp, çalışanların sosyal yaşam kav-
ramını yeniden dizayn etmiştir.

İZMİR ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ  l  mart 2019

sanat
sanat

55



Atatürkorganize
İZMİR ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ  l  mart 2019

teknoloji
teknoloji

56

“Kulaçlar Sokak Hayvanları İçin 
Atılacak” temalı Türkiye’nin ilk 
kış yüzme maratonu olan “13’üncü 
Datça Açık Deniz Kış Yüzme 
Maratonu”nda ‘şiddeti değil, sokak 
hayvanlarını besle’ bilinci yaratıldı. 
Her yıl yeni bir farkındalık yarat-
mak için adım atılan faaliyetlerin 
bu sene 13’üncüsü 23 Şubat 2019 
tarihinde düzenlendi. 

1500 metre ve 3000 metre olarak 
iki parkur halinde, 450 kişinin ka-
tılımıyla gerçekleşen yüzme mara-
tonunda, İzmir Atatürk Organize 
Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu’nun 
desteği ile İAOSB Sanayici Aktivi-
te Merkezi Spor Tesisi Görevlisi, 
Cankurtaran Kartal Sert, 40-44 yaş 
grubu kategorisi içerisinde 3’üncü, 
genel klasmanda ise 20’nci olarak 
bronz madalya almaya hak kazandı.

Farkındalık yaratmayı hedefleyen
organizasyonlarda ‘İAOSB farkı’

Türk girişimciler tarafından 
geliştirilen ve düşük voltaj-
la uzun süre ısı yayabilen 
kumaş, ihraç edildiği Al-
manya'daki şirket tarafından 
test edildi ve başarılı bulun-
du. Şirket, bu kumaşlardan, 
Alman ordusundaki dalgıçla-
rın deniz dibinde daha uzun 
süre kalabilmeleri için kıyafet 
üretiyor.

Türk girişimcilerin geliştir-
diği düşük voltajla uzun süre ısı 
yayabilen kumaştan, Alman ordu-
sundaki dalgıçların deniz dibinde 
daha uzun süre kalabilmelerine 
imkan sağlayan kıyafet üretiliyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Geliştirme 
Bölgesi'nde (DEPARK) iki Türk girişimci tarafın-
dan kurulan ısı yayma teknolojisi odaklı İltema, 
yeni nesil ileri teknoloji malzemelerin geliştiril-
mesi konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Isıtma 
teknolojileri konusunda TÜBİTAK desteğini alarak 

2016 yılında çalışmalara başlayan 
şirket, bu kapsamda başarılı 
sonuçlar elde ediyor.

Şirketin ürettiği düşük 
voltajla ısı yayabilen kumaş, 
yurt içinde olduğu kadar yurt 
dışındaki önemli firmaların 
da ilgisini çekiyor. Düşük 
enerji kullanarak yüksek ısı 
verimi sağlayan teknoloji, 
dünyanın önde gelen ülke-
lerindeki benzerlerini ge-
ride bırakan özellikleriyle 
tercih edilmeye başlandı. 

"Doğrudan ipliğe uygulanabilen ilk 
yüksek ısı verimine sahip teknolojiyi" geliştirerek 
patentini alan şirket, akıllı kumaşı battaniyeden 
çadıra, yelekten yatağa ısıya ihtiyaç duyulan çok 
farklı ürünlere uyguluyor. İlk olarak "yeni nesil 
elektrikli battaniye" olarak ticarileştirilen akıllı 
kumaş, Türkiye ve Almanya'da savunma sanayi-
sinde ve hibrit otomobillerde kullanımlar için test 
edilmeye başlandı. 

Türk mucitlerin ürettiği kumaşı
Alman ordusu kullanıyor
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Dünya genelinde toplam 132 şehirde yapılan 
çalışmada 2018 yılında oluşan faaliyetlere 
göre en çok ziyaret edilen şehirlerin listesi 

çıkarıldı. Mastercard tarafından açıklanan endeks-
te şehirlerde en az 1 gece konaklayan turist sayıları 
üzerinden çalışma yapıldı, transit geçişler listede 
yer almadı. İşte aralarında İstanbul'un da bulun-
duğu en çok ziyaret edilen 30 şehir:

1. Londra: Birleşik Krallık’ın başkenti. Şüphe-
siz her yıl 20 milyonun üzerinde turist ağırlıyor. 
Ve geçen yıl da birinciliği bırakmadı. Londra’da 
müzelerin, parkların giriş ücreti yok. Bu da kentin 
çekiciliğini artırıyor.

2. Bangkok: Tayland’ın başkenti Bangkok fark-
lı ve ilginç kültürü, yerli parasının düşük değerde 
olması gibi sebeplerle dünyanın dört bir yanından 
insanların uğrak noktası. Geçen yıl 20 milyon kişi 
gitti.

3. Paris: Aşıklar, moda, sanat vs. şehri! Neden 
bu kadar çekici bir şehir olduğu aşikâr! Her yıl 
giden turist sayısı artıyor. 2018’de 16 milyonu 
geçtiler. 

4. Dubai: Birleşik Arap Emirlikleri’nin gözdesi, 
enlerin şehri Dubai! 16 milyon kişi ziyaret etmiş 
geçen yıl. 

5. Tokyo: Japonya’nın enteresan başkenti yılda 
12,5 milyon turist çekiyor. 

6. New York City: Büyük Elma olarak anılan 
New York City, dünyanın en büyük metropol 
şehirlerinden biri. Özgürlüklerin başkenti de deni-
yor ve yıllık ziyaretçi sayısı: 12,4 milyon kişi.

7. Singapur: Singapur, Asya’nın en küçük yüz 
ölçümüne sahip ülkesidir. Şehir devleti de diye-
biliriz, dolayısıyla kendisinden başka şehre sahip 
değildir. Dünyanın en pahalı ülkesi unvanına 
sahip.

8. Kuala Lumpur: Malezya’nın başkenti Kuala 
Lumpur, Asya’nın en gelişmiş şehirleri arasında. 
Ziyaretçi sayısı, 12,1 milyon kişi.

9. Seul: Güney Kore, Türkiye vatandaşlarına 
vize uygulamıyor. Bir çok ülkeye vize uygulama-

dığı için olsa gerek 12,44 milyon kişi gidiyor her 
yıl Seul’e..

10. Hong Kong: Hong Kong, dünyanın en çok 
gökdelene sahip şehridir. 9,25 milyon kişi gidiyor 
her yıl.
Diğer şehirler şöyle…. 
11- İstanbul / Türkiye, ziyaretçi sayısı: 
9,24 milyon kişi
12- Barcelona / İspanya, ziyaretçi sayısı: 
8,9 milyon kişi
13- Amsterdam / Hollanda, ziyaretçi sayısı: 
8,7 milyon kişi
14- Milano / İtalya, ziyaretçi sayısı: 8,4 milyon kişi
15- Osaka / Japonya, ziyaretçi sayısı: 
7,9 milyon kişi
16- Taipei / Tayvan, ziyaretçi sayısı: 
7,8 milyon kişi
17- Roma / İtalya, ziyaretçi sayısı: 7,3 milyon kişi
18- Şangay / Çin, ziyaretçi sayısı: 6,65 milyon kişi
19- Viyana- Avusturya, ziyaretçi sayısı: 
6,5 milyon kişi
20- Prag / Çekya, ziyaretçi sayısı: 6,4 milyon kişi
21- Miami / ABD, ziyaretçi sayısı: 6 milyon kişi
22- Los Angeles / ABD, ziyaretçi sayısı: 
5,8 milyon kişi
23- Chennai / Hindistan, ziyaretçi sayısı:
 5,7 milyon kişi
24- Dublin / İrlanda, ziyaretçi sayısı: 
5,59 milyon kişi
25- Madrid / İspanya, ziyaretçi sayısı: 
5,5 milyon kişi
26- Münih / Almanya, ziyaretçi sayısı: 
5,4 milyon kişi
27- Mumbai- Hindistan, ziyaretçi sayısı: 
5,35 milyon kişi
28- Toronto / Kanada, ziyaretçi sayısı: 
5,3 milyon kişi
29- Berlin / Almanya, ziyaretçi sayısı: 
5,1 milyon kişi
30- Johannesburg / Güney Afrika, ziyaretçi         
sayısı: 4,8 milyon kişi

Dünyanın en turistik şehirleri 



DOĞRU HAMLELERİN PUSULASI

Sanayinin gelişiminde
kuruluşundan bugüne

doğru Bölgeyiz…
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