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İhtiyacınız olan her ölçü, teknik özellik ve kalite konusunda bizlere ulaşabilir, size özel kalıp tasarım 
önerilerimizden yararlanabilirsiniz. Sizlere, alaşımlı ve alaşımsız Alüminyum Lama-Çubuk-İnce Sac-
Kalın Levha-Boru-Profil-Sigma Profil ve Plastik gruplarının tedarikinde çözüm ortağı olmaktan ve 
hizmet vermekten kıvanç duyacağız.

Siz değerli müşterilerimizin alaşımlı ve alaşımsız Alüminyum ve Plastik malzeme ihtiyaçlarına 
yönelik hizmet ve ürünler sunan, işçilik ve hammadde maliyetlerinizi kaliteden ödün vermeden 
düşürerek doğru ürünü seçmenizde sizlere her türlü teknik desteği veren ve kendini sürekli 
geliştiren ALMAR ALÜMİNYUM, girişimci, yenilikçi ve sorumluluk taşıyan vizyoner ruhuyla 2019 
yılında Çiğli Ata Sanayi bölgesinde faaliyetlerine başlamıştır. 
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Değerli Sanayici Dostlarım;
2019 yılını geride bıraktık. Bir taraftan geçen 

yılı değerlendirirken diğer yanda da yeni yılda 
olabilecek gelişmeleri öngörmeye çalışıyoruz. 
Aslında bizler sanayiciler olarak en az 5 yıllık 
planlamalar yapmayı, bu planlamalara göre 
üretim ve yatırım kararları almayı tercih ede-
riz. Çünkü üretmek, ürettiğini satabilmek ve 
bu döngüden kar elde edebilmek gerçekten 
zorlu ve zaman isteyen bir süreçtir. Ancak gelin 
görün ki; gerek dünyada gerekse Türkiye’de 
yaşanan olaylar öngörülemez bir hız ve değiş-
kenliğe ulaştı. Sosyal medyada atılan bir mesaj 
bile ortalığı karıştırmaya yeter hale geldi. Günü-

müzde bir işi yönetmek, geleceği oluşturmak 
vizyonundan yaşanabilecek olumsuzluklara 
karşı önlem alma düzlemine kaydı. Bu karışıklık 
içinde hangi veriyi nasıl alacağımızı, değerlen-
direceğimizi ve kullanacağımızı da şaşırdık. 

İşte bu yüzden 2020’ye bakarken, global bir 
veri kaynağı olan Dünya Bankası  (DB) raporla-
rına bakmaya çalıştım. DB, 2020 yılı için küresel 
büyüme tahminlerini yüzde 2,7’den 2,5’e geri 
çekti. Bu büyüme içinde Euro bölgesinde yüz-
de 1, BRİCS ülkelerinde yüzde 4,9, Çin’de yüz-
de 5,9 büyüme öngörülürken, Türkiye için bu 
tahmin yüzde 3 oldu. Bu öngörülerin her biri 
6 ay öncesinden yüzde 0,2 puan daha düşük. 
Yani dünya ekonomisini etkileyen faktörlerin 
etkisi artık 6 aylık gibi kısa zaman dilimlerinde 
bile hissedilmeye başladı. 

Bu büyüme rakamlarının yanında DB’nin 
dikkat çektiği bir başka husus ise global borç 
yükünün son 50 yılda görülmemiş bir biçimde 
artmaya devam etmesidir. Borçlanma bu hızda 
artarken, bunca teknolojik inovasyona rağmen 
toplam verimlilik son derece düşük seyretmek-
tedir. Bu da teknolojinin güçlü olduğu ekono-
milerin bir şekilde güçlerini artırarak yollarına 
devam ettiklerini, zayıf ekonomilerin ise sadece 
borçlanma yolu ile yaşam savaşı verdiğini gös-
termektedir. Dünya kaynaklarının elde edilmesi 
ve kullanılması hususunda az gelişmiş ya da ge-
lişmekte olan ülkelerin söz hakkı çok kısıtlıdır. 
Bu kaynaklar etrafında oluşan jeo-politik riskler 
ise ekonomik veriler üzerinde olumsuz bir etki 
yaratmaktadır. 

Bir diğer referans alınan kuruluş olan Ulusla-
rarası Para Fonu ( IMF) da 2019, 2020 ve 2021 
yıllarına ilişkin büyüme tahminlerini düşürerek; 
2020 için 3,4 olan tahminini 3,3 olarak revize 
etti. IMF’nin yayınladığı Ekonomik Görünüm 
Raporu’nun başlığına da dikkatinizi çekmek 
isterim. 

Geçici Dengeleme, Ağır Toparlanma…
Bu başlığın bizler için ne ifade ettiğini he-

pimiz anlıyor ve yaşıyoruz. Ayrıca IMF küresel 
büyümenin Arjantin, İran, Türkiye gibi stres 
altındaki ülkelerin yakalayacağı büyüme perfor-

Günü doğru değerlendirmeliyiz  
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mansına bağlı olması nedeniyle de ciddi bir 
belirsizlik taşıdığını da belirtmiş. 

Değerli Dostlarım; 
Genç kuşağın, belki de bizim henüz 

tam anlayamadığımız davranış biçimleri 
“kapitalizm”i yenilenmeye doğru itmekte-
dir. Kapitalizmi sadece ekonomi ve finansal 
anlamda değerlendirmek son derece eksik 
olacaktır. Firmaların ve ülkelerin iş yapma bi-
çimlerinden, para sistemlerine kadar pek çok 
yapı ve işleyiş değişim içindedir. Gelir dağılı-
mı, iklim, çevre ve sosyal politikaların ekono-
mi üzerindeki baskısı gittikçe artmaktadır. 

Bu durumda Türkiye gibi gelişmekte olan 
ülkelerin, demokrasinin gelişmesi, hukukun 
üstünlüğü, bilime dayalı eğitim yapısı, verimli-
lik artırıcı reformlar, borç yönetimi gibi güveni 
yukarıya taşıyacak politikaların uygulanmasına 
ihtiyaçları vardır. 

Gelişmekte olan ülkelerin finansal kaynak-
lara olan ihtiyaçları, artan nüfus ve çeşitlenen 
ihtiyaçlar nedeni ile hızla büyümektedir. Diğer 
yanda ise dünyada yaklaşık 15 trilyon doların, 
kendisini güvende hissetmek için eksi faiz-
de durduğu bilinmektedir. İşte bu kaynağın, 
Türkiye gibi ülkelere yönelerek üretim, istih-
dam ve dolayısıyla refah yaratması için güven 
ortamının sağlanması çok önemlidir. 

Türkiye her ne kadar 500’lerden 200’lere 
düşürdüğü CDS (kredi iflas riski) ile mutlu 
olsa da 2020 yılı stratejisini Malezya’nın 36, 
Kore’nin 46, Meksika’nın 82, Brezilya’nın 104 
olan CDS puanlarına bakarak oluşturmalıdır. 
Örneğin; Türk Lirası’na güveni artırmak için 
atılan onca adıma rağmen, banka mevduatla-
rının yarısından fazlasının hala neden yabancı 
parada olduğu gibi soruları objektif ve doğru 
sorgulanmalıdır. 

Türkiye çok sık olarak bir gündemin içine 
sıkışmaktadır. Bu gündemin adı ister Suriye, 
Irak, İran üçgeni olsun, ister Libya, ister Doğu 
Akdeniz olsun, hiçbir gündemin, bizim eko-
nomi alanında atacağımız adımların enerjisini 
çalmasına müsaade etmemeliyiz. Elbette 
ülkemizin bekası ve menfaatleri için gereken 
adımlar atılmalıdır. Ancak, dış politika aktörle-
ri bu görevlerini yaparken, ekonomi ve finans 
dünyası da aklını başka yere vermeden, tam 
bir odaklanma ile 2020’nin olumlu seyretmesi 
ve ertelenen yatırımların hayata geçmesi için 
çaba sarf etmelidir. 

2020 yılı için ortaya çıkması beklenen 
büyümenin tüketim ya da kamu harcamaları 
tabanlı değil, güçlü özel sektör yatırımları 
ile olmasını sağlamalıyız. Türkiye 2019 yılı 
sonunda bir toparlanma dönemine girmiş 
gözükmektedir. Bu, 2020 için umutların taze-
lenmesine neden olmuştur. Bu toparlanmanın 
gerçek bir çıkışa dönüşmesi için yapılması ge-
rekenler bellidir. Sanayiciler olarak yapılması 
gerekenler için üzerimize düşenleri her zaman 
olduğu gibi yerine getirmeye hazırız. Yeter ki 
atılacak her adım, ortak bir sinerji neticesinde 
doğacak hakkaniyetli adımlar olsun.

Bizler 2020 yılında da gerek İAOSB gerek-
se OSBDER çatısı altında OSB’lerin sorunla-
rının tespiti, çözüm önerilerinin geliştirilmesi 
ve bu önerilerin hayata geçirilmesi yolundaki 
çalışmalarımıza aynı inanç ve enerji ile de-
vam edeceğiz. Bu yolda karşılıklı iletişim ve 
işbirliği kanallarını sonuna kadar kullanma 
kararındayız. Bizler biliyoruz ki OSB’ler içinde 
üreten ve istihdam yaratan sanayi kuruluşlarını 
güçlendirmek, Türk sanayisini güçlendirmek 
demektir. Güçlü sanayi üretimi ise ülkenin tek 
çıkış umududur. 

SAHİBİ
İAOSB Yönetim Kurulu Başkanı

Hilmi UĞURTAŞ

SORUMLU MÜDÜR
Hüseyin DOĞAN

YAYIN İCRA KOMİTESİ
Hilmi UĞURTAŞ - Enver OLGUNSOY
Nedim ATİLLA -  Hüseyin DOĞAN 

Muhabirler
Meryem Fulya YAZICIOĞLU

Bestenigar PEKER

YÖNETİM YERİ
İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 
M. Kemal Atatürk Bulv. No:42 - 35620 

Çiğli / İZMİR
Tel: (0232) 376 71 76 Fax: (0232) 376 71 00

E-mail: iaosb@iaosb.org.tr
Web: www.iaosb.org.tr

BASKI: 
Hürriyet Matbaası

5501 Sokak No: 6 Kat: 1 Tuna Mah. Çamdibi - İzmir 
Telefon: (0232) 435 69 69

Faks: (0232) 462 31 62 
www.hurriyetmatbaa.com

Atatürk Organize Haber, İAOSB’nin aylık yayın 
organıdır. Dergide yayınlanan yazılar kaynak 

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: 28 Ocak 2020
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Yeni yılın yeni umutlarla hayatımıza girmesine hazırlandığımız şu günlerde, ekono-
mi ve siyaset arenasında iniş-çıkışlara sahne olan bir yılı daha geride bırakıyoruz. 
Sektörel ve ulusal ölçekte 2019 yılına ilişkin görüşlerini ve 2020’ye ilişkin 
beklentilerini derlediğimiz İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi katılımcılarının 

değerlendirmeleri küçük farklılıklar gösterse de benzer noktalarda buluşan birçok 
parametreyi gözler önüne seriyor.

İşte İAOSB katılımcılarının 2019 yılı değerlendirmeleri ve 2020’ye ilişkin öngörüleri…
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Dünya ekonomisinin küreselleşmesi, ticari pazarlarda artan 
rekabet ve Çin-ABD ticaret savaşları, AB içinde başta Brexit 
olmak üzere yaşanan sorunlar, Türkiye’nin içinde bulunduğu 
bölgede yaşanan jeo-politik riskler ve hatta sıcak çatışmalar 

tüm sektörleri olduğu gibi bizleri de çok etkiledi. 
Özellikle Avrupa ekonomisinin içine düştüğü ekonomik yavaşlama ve 

her ülkenin kendi üreticisini koruma yönünde aldığı engelleyici kararlar 
nedeniyle, pazar kaybı riskini taşımanın yanında, hiçbir girdi fiyatımız-
da azalma olmamasına rağmen, fiyatlarımızı da geri çekmek zorunda 
kaldık. 

Ciro ve üretim miktarı bakımından yüz-
de 10’a yaklaşan bir daralma yaşamanın 
yanında, artan temel girdi maliyetlerinin 
gelir tablomuza yaptığı negatif etki nedeni 
ile 2019 yılını kayıp bir yıl olarak tarif etmek 
yanlış olmaz.       

2019’da yaşanan bu olayların 2020 yılında 
da devam edeceğini öngörüyor ve tüm 
planlarımızı bu duruma göre yapıyoruz.  Bu 
sektörde çok uzun yıllardır çalışan bir firma 
olarak, bizlerin karamsar olma lüksümüz 
olmadığına inanıyoruz. 2020 yılına da bu 
anlayış içinde, planlama ve yatırımlarımızı 
organize ederek hazırlıklı girmekteyiz. Gerek 
dünyadaki gerekse de Türkiye’deki makro ekonomik dengeleri göz ardı 
etmeden, kendi içimizdeki mikro adımları da atarak pazardaki yerimizi 
korumak ve hatta ilerletmek amacındayız. 

Tüm sanayicilerimizin de bizim gibi 2020 yılına morallerini yüksek 
tutarak umutla girdiğini düşünüyoruz.

Atik Metal

Sinan Atik: 
Dünya ile iç içeyiz

Gerek 
dünyadaki 
gerekse 
de Türki-
ye’deki 
makro 
ekonomik 
dengeleri 
göz ardı 
etmeden, 
kendi içi-
mizde-
ki mikro 
adımları 
da atarak 
pazarda-
ki yerimizi 
korumak 
ve hatta 
ilerlemek 
amacın-
dayız.
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2019 yılında mobilya sektöründe kan 
kaybı yaşadık. Çünkü sektörümüz 
yoğun el emeği gerektiriyor. Bu da 
ürünlerin maliyetini yüksek oranda 

etkiliyor. Ayrıca elektrik ve doğalgazdaki fiyat 
artışları da sıkıntı yaşatıyor. 

İç piyasada her sektördeki bu genel da-
ralma sebebi ile biz üretim firmaları kurtu-
luşumuzu ihracatta bulmalıyız. Devletimizin 
ihracatı arttırmaya yönelik birçok destekleri 
bulunmaktadır. Bunlar uluslararası fuar des-
tekleri, başka ülkelerde depo ve mağaza açma 
destekleri olmak üzere, yurtdışında müşteri 
ziyareti sırasında, uçak, araç kiralama, otel gibi 
masrafları karşılamaktadır. 

Yani kısacası bizim sektörümüzde son senelerde ihracata ağırlık veren-
ler 2019’u biraz daha rahat geçirdi. Yalnızca iç piyasaya çalışanlar sıkıntı 
çektiler. Ancak devletimiz mobilya sektörünü rahatlatmak için KDV’yi 
yüzde 8’e çekti. Bu da tabi ki 2020’ye daha ümitli girmemize sebep oldu. 
İnşallah faydasını göreceğiz.

Adas Sandalye

Levent Dolmen: Firmaların 
kurtuluşu ihracatta

İç piya-
sada her 
sektördeki 
genel da-
ralma se-
bebi ile biz 
üretim fir-
maları kur-
tuluşumu 
ihracatta 
bulmalıyız.
Devletimi-
zin ihracatı 
arttırma-
ya yöne-
lik birçok 
destekleri 
vardır.



Bütün istihdam sağlayanlara ve 
çalışanlara 2020’de başarılar ve 
kolaylıklar diliyorum öncelikle.  2019 
ekonomik olarak Türkiye’mizde 

firmaların ayakta kalmaya çalıştığı bir yıl 
olarak geçti. Bunun en büyük belirtisi 
konkordatoların bulaşıcı bir hastalık gibi 
artmasıdır. 

2019’da her zaman olduğu gibi ihracat ya-
pan firmalarımız rahat bir yıl geçirdiler. 2020’de 
de ihracat yapabilecek firmalar için kesinlikle 
iyi bir yıl olacaktır. Zaten ülkemiz ekonomisinin 
yükselmesi için üretimimizin ve ihracatımızın 
arttırılması gerekmektedir.  Bunun için devlet 
politikalarımızın ihracatı daha destekler şekilde olması, teşviklerin çeşitlen-
dirilerek arttırılması gerekmektedir.  Zaten cari açığımızın kapanması da 
ihracatımızın artmasına bağlıdır. Bunu yapabilen ülkeler dünyada ihracat 
şampiyonu olmuşlardır.

Talay Makine

Ülkemiz 
ekonomisi-
nin yüksel-
mesi için 
üretimimi-
zin ve ih-
racatımızın 
arttırılması 
gerekmek-
tedir.

Bülent Talay: Devlet ihracat 
desteğini arttırmalı
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2019 yılı Türkiye sanayisi açısından son derece kritik ve zor bir yıldı. 
Dünyadaki politik hareketlilik ve jeopolitik riskler ülkemiz ekono-
misini çok etkiledi. Ülkeler arası siyasi savaşlar ve dünyada oluşan 
ticaret savaşları, 2019’da piyasaları ve ekonomimizi etkisi altına alan 

en önemli sorunlardan birisiydi. 
Ülkemizin ihracatında büyük rol oynayan Avrupa ekonomisinin 2019 

yılında istediğimiz gibi toparlanamaması da sanayimizde negatif bir et-
ken oldu. Doğudaki komşularımızın yaşadığı siyasi zorluklar, o tarafa olan 
ihracatımızı yok ederken, yakınımızdaki Avrupa ekonomisinin canlanama-
ması ülkemiz ihracatını da etkilemeye devam 
etti. TCMB’nin faiz indirimleri, repo ve swap 
ihaleleri, zorunlu karşılık düzenlemeleri finansal 
piyasalarda ekonomiye çok önemli bir destek 
sağladı. 

2020 için açıklanan verilere baktığımızda 
Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’na göre Türki-
ye ekonomisinin 2020 yılını yüzde 5 büyüme ile 
tamamlaması bekleniyor. IMF ve Dünya Bankası 
ise Türkiye’nin bu yıl yüzde 3 büyüyeceğini ön-
görüyor. Ben bu büyümenin hükümetimizin ata-
cağı ciddi adımlar ile olabileceğini düşünüyo-
rum. Hükümetin sanayiye ve tarıma desteğinin 
artması gerekiyor. Açıklanan ekonomi paketle-
rinde yer alan sanayi destekleri, sanayiciler için 
yeterli gelmemekte ve 2020 yılında bu tür desteklerin maksimumda olması 
gerekmektedir. İnşaat sektörüne yapılan desteklerin benzerinin sanayimize 
yapılmadığına üzülerek şahit oluyorum. Oysa Türk sanayisine ve tarımına 
yapılacak yatırım, uzun süreli hem istihdamı arttıracak hem de ülkemiz 
ekonomisini dış kaynaklara bağımlı olmadan güçlendirecektir. 2020’nin tüm 
dünyada ve Türkiye’de ekonomik sıkıntıların devam ettiği bir yıl olacağını 
düşünüyorum. Amerika’nın ilişkide bulunduğu ülkeler arasındaki siyasi tavrı 
ekonomiyi çok etkileyecektir. Dünyada yaşanan bu güç savaşlarında Türkiye 
çok emin adımlarla hareket etmelidir. Ülkemizin artık yanlış adım atma lüksü 
yoktur. 2019’da olduğu gibi ticaret savaşlarının 2020’de de olması hem 
dünyada hem de ülkemizde büyük bir ekonomik risk demektir.  Bu savaş-
lardan zarar görmemek için kendi ekonomimizi güçlendirmek zorundayız. 
Türkiye’deki cari açık, işsizlik ve enflasyon bizim için en önemli sorunlardır. 
Hükümetin bu konuda ciddi yapısal reformlar yapması gerekmektedir.

Anadolu Makine

Faruk Oral: Sanayi ve 
tarıma destek artmalı

Açıklanan 
ekonomi 
paketle-
rinde yer 
alan sana-
yi destek-
leri sana-
yiciler için 
yeterli gel-
memekte 
ve 2020 
yılında bu 
desteklerin 
maksimum 
seviyede 
olması ge-
rekmekte-
dir.
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31 Mart mahalli seçimleri, Seçim ittifakları, seçimlere itirazlar ve seçimleri 
yenileme süreçleri,9 Ekim Barış Pınarı Harekâtı, S400’lerin Rusya’dan 
satın alınması ve teslimatı, Halk Bankası–ABD davaları, ABD Başkanı 
Trump’ın tehditleri, İncirlik ve Kürecik restleşmeleri, ABD yaptırımları, 

Doğu Akdeniz gerginliği, Türkiye-Libya Anlaşması, asker gönderme tezkeresi, 
Çin–ABD ticaret savaşları, Suriye’den göçlerin devam etmesi, yeni partilerin 
kurulması, dünyadaki ekonomik durgunluk, en çok ihracat yaptığımız dünyanın 
4’üncü büyük ekonomisi olan Almanya’nın mali açıdan daralması, konkordato 
haberlerinin artması, faiz indirimleri vb. konular nedeni ile 2019 yılı dünyada ve 
ülkemizde siyasi ve ekonomik gündemin aksiyon-
lar ile dolu bir yıl olmasını sağlamıştır. 

Ülkemizdeki mevcut ekonomik duruma göre 
2020 yılı ile ilgili beklentilerimize gelince… Şirket 
değerleri, 2 yıl öncesine göre döviz bazında ol-
dukça düşük seviyelerdedir. Bu sebeple doğrudan 
yabancı yatırımı için siyasi, ekonomik ve hukuki alt 
yapının gözden geçirilmesi önemlidir. Bu sağlana-
bildiği takdirde döviz girişi ile kurlardaki stabilite 
sağlanabilir. Enflasyon 2018 yılında yüzde 25’ler ci-
varındayken, günümüzde bu oranın yüzde 11’lere 
düştüğü açıklanmıştır. Ancak reel sektörün en 
önemli girdilerinden elektrik, doğalgaz vb. enerji 
fiyat artışları, bu rakamın çok üstündedir.  Ürettiği-
miz malların maliyetlerindeki artış oranı, enflasyon 
oranının çok üstündedir.

İşsizlikte artışın önlenmesi için reel sektörün, yatırım için gündemdeki belir-
sizliklerin çözülmesi, tüm konularda volatilitenin düşürülmesi, yüzde 24’lerden 
yüzde 12’lere gerileyen faizlerin sanayicinin kullandığı kredi faizlerine kamu 
bankaları dışında diğer özel bankaların da uygulayabilmesi için gerekli güve-
nin sağlanması belirleyici olacaktır.

Yukarıdaki, genellemeler ile 2018 ve 2019 yılı iniş ve çıkışların çok yaşandı-
ğı, bunları anlamakta zorlandığımız bir yıl olmuştur. Bu sebeple geride bıraktı-
ğımız sene, şirketimiz açısından bulunduğumuz yeri koruma güdüsüyle geçiril-
miş bir yıl olarak anılacaktır.

2019 yılının son dönemlerinde enflasyonun, kurların ve faizlerin düşmesi 
biz sanayiciyi cesaretlendirmekle birlikte, kalıcılığının sağlanması için gerekli 
kurumsal altyapının gözden geçirilmesi de gereklidir. Bu sağlandığı takdirde, 
sanayici yatırıma ve üretime odaklanacaktır. Böylece istihdamın artmasına, işsiz-
liğin azalmasına, dolayısıyla ekonominin çarklarının dönmesine olanak sağlaya-
cağı inancındayız. 2020 yılının verimli ve başarılı geçmesi dileklerimizle…

Şanlı İlaç

2019 yı-
lının son 
dönemle-
rinde enf-
lasyonun, 
kurların ve 
faizlerin 
düşmesi 
biz sana-
yiciyi ce-
saretlen-
dirmekle 
birlikte, 
kalıcılığının 
sağlan-
ması için 
gerekli 
kurumsal 
altyapının 
gözden 
geçirilmesi 
de gerekli-
dir.

Gürcan Eralp: Sanayici 
desteklenirse ekonomi canlanır
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BATEL A.Ş., 1992 yılından itibaren elektromekanik sektö-
ründe orta gerilimde SF6 gazlı kesici, vakum kesici, SF6 
gazlı yük ayırıcısı ve ayrıcı ile birlikte vakum kesiciler için 
vakum şişe üretmektedir. Kendi know-how’ını kendisi 

üretmekte ve yaptığı ürünler için yurt dışı akredite laboratuvarlar-
dan sertifika almaktadır. 

2019 yılının ilk 6 ayı 2018 yılı ekonomik fırtınasından etkilene-
rek Eximbank kredisi, personel destekleri ve sınırlı bir ihracat ile 
ayakta kalma mücadelesi içinde geçti. Bu fırtına sadece bizleri 
değil bizden ürün alıp, pano yapan 
firmaları da etkiledi. 

Genelde elektromekanik sektörü-
nün büyük bir bölümü dolaylı olarak 
kamu tedarikçisidir. Görev şirketleri 
alımları durdurduğunda sektör ancak 
ihracatı varsa ayakta kalabiliyor.

2019 yılının ikinci yarısı kamu ihale-
lerinin açılması ile oluşan aşırı talepleri 
(yapılmayan yatırımlar) karşılamakta 
zorlandığımızı belirtmek isterim.

BATEL A.Ş., 2018 yılında başladı-
ğı Ar-Ge çalışmalarından akıllı harici 
tip yük ayırıcısı ile yurt dışı akredite 
laboratuvarlarında yaptırdığı testler ile 
sertifika almıştır. Görev şirketlerine kırsal kesimlerde denenmek 
üzere numune verilmektedir. Ar-Ge çalışmalarımıza devam edil-
mektedir.

2019 yılında ayrıca ENERJİSA ile yapılan sözleşmeyle harici tip 
direk üstlerinde kullanılacak akıllı kesicilerin çalışmaları 2020 yılı 
Mayıs ayı sonunda yapılacak tip testleri sonucunda seri üretime 
geçecektir. Her iki üretim kırsal kesimdeki sağlıklı enerji dağıtımı 
ve kontrolünde büyük kolaylık ve yatırımda tasarruf sağlayacaktır.

Bu sektörün ayakta kalmasını, homojen bir pazarla birlikte 
ülkemizin ulusal güçte ve kapasitede laboratuvarlara sahip olma-
sıyla mümkün görüyoruz. Uluslararası pazarda iş yapabilmeniz için 
gelen talepler doğrultusunda süratle akredite laboratuvarlardan 
sertifika almak gerekmektedir. Bunun da maliyeti hem çok yüksek 
hem de uzun zaman almaktadır. 

Batel

Elektro-
mekanik 
sektörünün 
ayakta 
kalmasını, 
homojen 
bir pazar-
la birlikte 
ülkemi-
zin ulusal 
güçte ve 
kapasite-
de labora-
tuvarlara 
sahip ol-
masıyla 
mümkün 
görüyoruz. 

Tevfik Mağara: İhracat için 
akredite laboratuvarlar artmalı
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Organize Sanayi Bölgeleri Derneği 
(OSBDER) Başkanı Hilmi Uğurtaş, 
Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte 
Organize Sanayi Bölgeleri Üst 

Kuruluşu’nu (OSBÜK) ziyaret etti. 
Ziyarete ev sahipliği yapan OSBÜK Başkanı 

Memiş Kütükcü, OSBÜK’ün OSB’lerin kanunla 
kurulmuş çatı kuruluşu olarak Türkiye’deki 333 
OSB’nin tamamını temsil ettiğini, bu işi de la-
yığıyla yapmak istediklerini belirtti. OSBÜK’ün 
çalışmaları ve mevzuat değişikliğinde ya-
şadığı sürece ilişkin bilgi veren Kütükcü, 
OSBÜK’ün önce kapatılmasının gündeme 

geldiğini, mücadelelerinin ardından daha 
güçlü bir kuruluş olma yolunda ilerlemesini 
sürdürdüğünü söyledi. 

OSBDER Başkanı Hilmi Uğurtaş ise, 
OSBDER’in, OSB’lerin ortak sorunlarına çö-
züm aramak, değişen ve gelişen ülke ve dün-
ya koşullarında yapılan ve yapılması gereken 
idari, mali, hukuki düzenlemelere görüş oluş-
turmak ve çeşitli konularda destek hizmetler 
verebilmek üzere kurulduğunu ifade etti. 

Organize sanayi bölgelerinin dinamik 
ve sürekli değişen yapılar olduğuna dikkat 
çeken Uğurtaş, “Bizler OSB’ler’in değişen 

OSBDER Yönetimi 
OSBÜK ile bir araya geldi
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ihtiyaçlarını ve süreçleri Bakanlığımıza iletip 
ortak çözümler üreten kuruluşlarız. OSB-
DER sivil toplum kuruluşudur. Nasıl TOBB 
varken, TÜSİAD, MÜSİAD gibi STK’lar varsa, 
OSB’lerin platformunda da kanun ile kurulan 
ve işleyen OSBÜK olduğu gibi STK olarak 
da OSBDER var. Bu nedenle bizler sanayinin 
konularını ve sorunlarını birlikte ele almalı-
yız. OSB’lerimizin kendi katılımcı sanayicileri 
tarafından yönetildiğinde ne denli başarılı 
ve üretken olduğu artık iyice görülmektedir. 
Dileğimiz tüm OSB’lerimizin belli bir süreç 
sonunda bu tarz bir yönetime kavuşmaları-

dır” diye konuştu.

Hizmet çeşitliliği arttı
OSB’lerin Türkiye’nin üretim 

ve istihdam odaklı ekonomi 
modeli içindeki yeri ve öneminin 
gittikçe arttığını hatırlatan Uğur-
taş, şunları söyledi:

“Bu nedenle OSBÜK olarak 
OSB’lerin gelişimi için yaptığı-
nız çalışmaları izliyor ve takdir 
ediyoruz. Ancak sanayicilerimizin 
ve toplumun OSB’lerden bek-
lentileri gittikçe çeşitlenmekte 
ve artmaktadır. OSB’ler sadece 
üretim için altyapı hizmetleri su-
nan kurumlar olmaktan çıkmıştır. 
Eğitim, sağlık, kültür, sanat, spor 
gibi pek çok alanda da hizmet 
vermesi beklenmektedir. Bu bek-
lentilerin karşılanabilmesi için 
de OSB’lerin düzenli ve yeterli 
gelir kaynaklarına kavuşturulma-
sı önceliğimiz olmalıdır. Yeterli 
finans gücü olmadan hiçbir şeyin 
gerçekleştirilemeyeceği malum-
dur.  

Ayrıca, ülkemizin ihtiyaç 
duyduğu yetişmiş insan kayna-
ğının sağlanması hususunda da 
OSB’lerimizde başlayan mesleki 
ve teknik eğitim yatırımlarının 
artarak sürdürülmesi hedeflen-
melidir. Bu konuda da verilen 
teşvik ve desteklerin sürmesi 

sağlanmalıdır. 
OSB’lerin vizyonu geniş ve zorludur. Bu 

zorlukların aşılması ve OSB’lerin hak ettiği 
düzeye gelmesi için her kurum ve kuruluşun 
elbirliği ve dayanışma içinde çalışmasını çok 
önemsiyoruz.

Biz OSBDER olarak OSB’lerimizin ihtiyacı 
olan her konuda bu çalışmaların içinde ola-
cağız. Ortak çalışmalar ile yaratılacak sinerji-
nin ciddi bir güç yaratacağına inanıyoruz. Bu 
vesile için bugün burada olmaktan memnu-
nuz ve umutluyuz.”
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İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi ve 
Türkiye Cumhuriyeti Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı İzmir Rehberlik ve Teftiş 
Grup Başkanlığı iş birliği ile düzenlenen 6331 

Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın Sahadaki 
Uygulamaları konulu seminer Atatürk Toplantı 
Salonu’nda gerçekleşti. İzmir Rehberlik ve Teftiş 
Başkanlığı’ndan Grup Başkan Yardımcısı ve İş Baş-
müfettişi Ertan Gül ve İş Müfettişi Alper Hancı’nın 
konuşmacı olarak katıldığı toplantıda; 6331 sayılı 
Kanun’un uygulanmasında yaşanan problemler 
ve çözüm yolları, yaşanmış gerçek vakalar, işye-
rinde durdurulması gereken uygulamalar ve idari 
para cezaları konuları ele alındı.

Ankara, Bursa, İzmir, İstanbul ve Adana olmak 
üzere 5 grup başkanlığının bulunduğunu, bu 
nedenle her yeri denetlemeye fırsat bulamadıkla-
rının altını çizen Ertan Gül, iş kazalarını önlemenin 
de bu nedenle zor olduğunu belirtti.

İş sağlığı ve güvenliğini
kültür haline getirmeliyiz

İAOSB’deki seminerde iş 

kazalarının sadece 

denetimle önlene-

meyeceği, iş kazası 

yaşanmaması için 

işverenlerin tedbir 

alması, işçilerin de 

alınan tedbirlere 

uyması, herkesin 

üzerine düşen görevi 

yerine getirmesi 

gerektiği belirtildi.
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Herkes sorumluluğunu bilmeli
İş kazalarının engellenmesi için 6331 

sayılı Kanun ile bazı görevlerin yerine getiril-
mesi gerektiğini vurgulayan Gül, “Çalışanın, 
işverenin iş yerinde almış olduğu bütün 
tedbirlere uyarak iş güvenliği kurallarını 
yerine getirmesi gerekmektedir. İşveren bu 
konuyu bilmeyebilir, dolayısıyla konusunda 
uzman birini iş yerinde çalıştırma yükümlü-
lüğü bulunmaktadır. Kazalar işverenin tedbir 
almamasından ya da çalışanın alınan tedbire 
uymamasından kaynaklanır. Kazaların olma-
ması için herkes üzerine düşen görevi yerine 
getirmelidir. Sadece denetim yapılarak kaza-
lar önlenmez” dedi. 

Olumlu bakış, olumlu sonuç
İşverenin ve işveren vekilinin kanuna bakış 

açısının iş kazaları konusunda çok önemli bir 
yere sahip olduğunu belirten İş Müfettişi Al-
per Hancı da, “Kanuna işverenin ön yargı ile 
kötü bakması iş kazası ya da meslek hastalığı 
olarak sonlanıyor. Türkiye’de iş güvenliğine 5 
bakış açısı var. Bunlar; tam uyumlu, denetim 
uyumlu, maliyet odaklı işveren profili, iş gü-
venliği uzmanı-iş hekimi odaklı profil, imkân 
ve direnç odaklı bakış açılarıdır. Eğer uzman 
iyiyse ve işveren de bu duruma olumlu bakı-
yorsa, iş güvenliği alanında olumlu sonuçlar 
ortaya çıkıyor demektir. Burada önemli olan 
iş yerleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birim-
lerinin (OSGB) birbirlerini yanlış yönlendir-
memeleridir. Çünkü bir taraf olumlu olsa da 
diğer tarafın olumsuz bakış açısı iş kazalarına 

sebebiyet verir” şeklinde konuştu. 

Ceza değil çözüm odaklı
İş sağlığı ve güvenliğinin bir kültür haline 

getirilmesi gerektiğine dikkat çeken Hancı, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bizim amacımız sorunlara çözüm bulmak. 
Bulduğumuz çözümün de bu alanda bir 
kültür oluşturacağına inanıyor, bu kültürün 
çocuk yaşta verilmesi gerektiğini düşünüyo-
ruz. Avrupa’da Norveç gibi ülkelerde ölümlü 
iş kazaları yüzde 1 iken Türkiye’de oturmamış 
iş güvenliği kültürü nedeniyle bu oran yüzde 
20’ler civarında. Bizim teftiş programlarımız 
programlı teftişler ve inceleme teftişleri ola-
rak ikiye ayrılıyor. Programlı teftişler belli bir 
konusu, amacı, sektörü olan ya da belirli bir 
bölgeye hitap eden teftişlerdir. İnceleme ise 
genellikle iş kazası, meslek hastalıkları, bası-
na yansıyan olaylar ve araştırılması gereken 
konuları kapsayan teftişlerdir. Program teftiş-
leri yüzde 90 iken inceleme teftişleri yüzde 
10 oranındadır. Biz sizin firmalarınıza ceza 
yazmaya değil, çözümler bulmaya geliyoruz. 
Biz gelecek nesillere bu kültürü aşılamak için 
Torbalı’daki meslek liselerine 6 ay boyunca 
ders verdik. Bu eğitimlerin ardından 2017 
ve 2018 yılları arasında iş kazalarında yüz-
de 80 oranında azalma olduğunu gördük. 
Torbalı şu an okul öncesi herkesi toplayıp iş 
sağlığı ve güvenliği yapıyor. Paneller, resim 
yarışmaları, tiyatro gösterileri ile iş güvenliği 
kültürünün oluşturulmasına yönelik umudum 
da artıyor.”

İZMİR ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ  l  ocak 2020 19

bölgemizden
bölgemizden



Genç Yönetici ve İş İnsanları Derne-
ği (GYİAD) Başkanı Fuat Pamukçu 
öncülüğünde, Dernek Yönetim Ku-
rulu Başkan Vekili ve Üyelerinden 

oluşan 19 kişilik heyet, İzmir Atatürk Organize 
Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi 
Uğurtaş’ı ziyaret etti.

1986 yılında ikinci ve üçüncü nesil giri-
şimciler tarafından işsizlik, girişimcilik, kadın 
hakları, dijitalleşme, kültür, sanat, eğitim ve is-
tihdam konuları baz alınarak kurulan derneğin 
projeleri hakkında bilgi veren Fuat Pamukçu, 
amaçlarının özellikle genç işsizlik sorununa 
yönelik çözüm üretmek olduğunu belirtti.

Yüzde 30’u kadın profilden oluşan 400’e 
yakın üyesi olan GYİAD’ın 10’uncu yılını ge-

ride bıraktığını bildiren Pamukçu, “Özellikle 
genç işsizlik Mayıs ayında tarihi bir rekor kırdı 
ve ne yazık ki günden güne artarak devam 
ediyor. Bu yüzden bizim dönemimizde gün-
demimizi eğitim ve istihdam konuları, özellikle 
genç işsizlere yönelik umutları kırılmadan 
hayata devam edebilmelerini sağlayacak 
çözümler üretmek oluşturuyor. Artık üniver-
site seviyelerinde intiharlara kadar giden bir 
gerçek ile karşı karşıyayız. Bu işin ekonomik 
konumu bir yana sosyal anlamda da toplumu 
derinden sarsan problemlere yönelik çözüm-
ler üretmeye çalışıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz 
ziyaretlerimizde kanaat önderleri ile düşünce-
lerimizi paylaşarak bilgi alışverişinde bulunu-
yoruz” dedi. 

Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği
üyeleri Uğurtaş’ı ziyaret etti
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Uğurtaş: Nitelikli istihdam  
için mesleki eğitim

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 
Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Uğurtaş da 
Türkiye’nin en büyük sorunu olan genç işsiz-
liğin İzmir’de de hissedildiğini 
belirterek, şunları söyledi:

“Ne yazık ki çok ciddi bir 
beyin göçümüz var. Biz gençle-
rimizi yetiştiriyoruz ancak mey-
velerini toplamak Avrupa ve 
Amerika’ya kalıyor. Bu döngü, 
ülkemize olan inançla değişir. 
Biz İAOSB olarak eğitime gönül 
vermiş bir OSB’yiz. Türkiye’de 
sayılı örneği olan, öğrencilerimizi yüzde 100 
bursla okuttuğumuz Özel İzmir Atatürk Or-
ganize Sanayi Bölgesi Nedim Uysal Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi’ni kurduk. Bizim 
buradaki hedefimiz teknik eleman yetiştir-
mek. Çocuklarımız isterlerse üniversiteye 
devam edebilir, isterlerse fabrikalarda çalı-

şabilirler. Biz iyi eğitim vermenin peşindeyiz. 
Türkiye’de OSB’leri hatta özel sektörleri bu 
işin içine katmak ve meslek lisesi algısını 
el birliği ile değiştirmemiz gerekir. Bugün 
Almanya, Güney Kore ve Japonya’nın bu 
seviyelere gelmesinin altında mesleki eğitim 

yatar. Rahmetli Koç’un dediği 
gibi; ‘Meslek liseleri memleket 
meselesi’, bu söylemi bizler çok 
daha ileriye taşımak zorundayız. 
Türkiye’nin eğitimden başka çı-
kış yolu yok. Sizin gibi sivil top-
lum örgütlerinin de bu konuda 
çalışıyor olması bizleri mutlu 
ediyor. Bu nedenle her zaman 
sizlere destek olmaya hazırız.”

Dernek olarak genç işsizlik konusunun 
kamuoyunda daha fazla yer alması yönünde 
bir proje hazırladıklarını açıklayan Pamukçu 
da bu kapsamda İzmir Atatürk Organize 
Sanayi Bölgesi’nin meslek lisesi konusunda 
uyguladığı doğru modeli projeleri ile enteg-
re edeceklerini dile getirdi. 

İAOSB Yönetim Kurulu Başkanı Uğurtaş, 
Genç Yönetici ve İş İnsanları 
Derneği’nin ziyaretinde, “Biz genç-  
lerimizi yetiştiriyoruz, ancak meyve-
lerini toplamak Avrupa ve ABD’ye 
kalıyor. Bu döngü, ülkemize olan 
inançla değişir” diye konuştu.
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MB politika faizini
yüzde 11,25'e çekti

5,2 milyarlık borç
yapılandırıldı

DB Türkiye’nin büyüme
tahminini değiştirmedi

Bölgeler arası ekonomik 
dengesizlik arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
(TCMB) bir hafta vadeli repo ihale faiz 
oranını (politika faizi) 75 baz puan düşü-
rerek yüzde 12'den yüzde 11,25'e çekti. 
TCMB Para Po-
litikaları Kurulu 
son faiz indirimi-
ne 12 Aralık’ta-
ki toplantıda 
gitmiş, politika 
faizini 200 baz 
puan düşüre-
rek yüzde 14'ten yüzde 12'ye indirmişti. 
Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada, 
faiz indirimi kararında, son döneme ilişkin 
verilerin iktisadi faaliyetteki toparlanma 
eğiliminin devam etmesinin etkili olduğu 
belirtildi. MB, son 5 toplantıda faiz indirdi.

Türkiye Bankalar Birliği, Finansal 
Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi (FYYS) 
kapsamında yeniden yapılandırılan top-
lam borç tutarının 5 milyar 188 milyon 
lira olduğunu 
bildirdi.

Ekim-Aralık 
2019 dönemi 
içinde, FYY 
Çerçeve An-
laşması Büyük 
Ölçekli Uygu-
lama kapsamına 83 adet firma (37 grup), 
Küçük Ölçekli Uygulama kapsamına 21 
firma (10 Grup) alındı. Büyüklerde 5 firma 
(2 Grup) ile enerji ve turizmde toplam 5 
milyar 178 milyon, küçüklerde 1 firma ile 
de 10 milyon liralık sözleşme yapıldı.

Dünya Bankası, küresel ekonomik 
büyüme beklentisini 2019 için yüzde 
2,6’dan yüzde 2,4’e, 2020 için yüzde 
2,7’den yüzde 2,5’e, 2021 için ise yüzde 

2,8’den yüz-
de 2,6’ya 
çekti. Küresel 
ekonominin 
2022’de yüzde 
2,7 büyümesi 
öngörülüyor. 
Pozitif ayrışan 

Türkiye'nin büyüme tahminleri ise değiş-
tirilmedi. Türkiye için 2019'a ilişkin daha 
önce yüzde 1 olarak tahmin edilen da-
ralma rakamı da revize edildi. Buna göre 
Türkiye ekonomisinde 2019'da daralma 
olmayacak. 

Kişi başına gelirin en az olduğu illere 
yatırımı teşvik eden sistem bekleneni 
veremedi. 15 ili kapsayan en fakir 6. Böl-
ge, 2018 yılında yüzde 2,06 büyüme hızı 
ile 5 bölgenin gerisinde kaldı. En geliş-

miş illerin yer aldığı 
1. Bölge’de 

büyüme 
hızı yüzde 
3,03’ü bul-

du, Orta dü-
zeyde gelişmiş illeri kap-

sayan 3. Bölge ise yüzde 3,15 ile en hızlı 
büyüyen teşvik bölgesi oldu. Diğer geri 
kalmış illeri kapsayan 4. Bölge’nin büyü-
me hızı yüzde 2,22 olurken, 5. Bölge’nin 
büyüme hızı da yüzde 2,26 ile yine çok 
düşük düzeylerde kaldı.
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Sanayi üretimi, 
Kasım’da yüzde 5,1 arttı

Vergi mükellefi sayısı 
11 milyonu aştı

Cari işlemlerde 
‘fazla' sona erdi

Yıl sonu dolar
beklentisi 6,40 TL

Sanayi üretimi, 2019 yılı Kasım ayında 
piyasa beklentilerinin hafif altında yüzde 
5,1 artış gösterdi. Aylık bazda ise yüzde 
0,7 artış yaşandı. Arındırılmamış hesapla-
malara göre ise 
yüzde 4,3 artış 
görüldü. Yıllık 
bazda madenci-
lik ve taşocakçı-
lığı sektörü en-
deksi bir önceki 
yılın aynı ayına 
göre yüzde 7,2 ve imalat sanayi sektörü 
endeksi yüzde 5,3 artarken, elektrik, gaz, 
buhar ve iklimlendirme üretimi ve da-
ğıtımı sektörü endeksi yüzde 1,2 azaldı. 
Aylık bazda sadece imalat sanayi sektörü 
endeksinde yüzde 1,1 artış görüldü.

Türkiye’de vergi mükellefi sayısı 
2019'da bir önceki yıla kıyasla yüzde 2,9 
artarak 11 milyon 270 bin 157 kişiye ulaş-
tı. Gelir İdaresi Başkanlığı verilerinden 
yapılan der-
lemeye göre, 
Türkiye'de ge-
çen yıl itibarıyla 
1 milyon 964 
bin 548 gelir, 2 
milyon 888 bin 
386 gelir stopaj, 
2 milyon 30 bin 265 gayrimenkul serma-
ye iradı (GMSİ-kira geliri vergisi), 783 bin 
455 basit usulde vergilendirilen gelir, 848 
bin 904 kurumlar ve 2 milyon 754 bin 
599 Katma Değer Vergisi (KDV) mükellefi 
bulunuyor. 

İthalattaki düşüşün de etkisiyle 2019 
Temmuz ayından bu yana ‘fazla’ veren 
Türkiye'nin cari işlemler hesabı, 4 ay-
lık aranın ardından Kasım ayı itibariyle 

turizm etkisinin 
azalması ve dış 
ticaret açığın-
daki genişle-
me nedeniyle 
yeniden ‘açık’ 
pozisyonuna 
döndü ve 520 

milyon dolar açık oluştu. Yıllık cari işlem-
ler dengesi, kademeli azalışla birlikte 
fazla vermeye devam ederken, 12 aylık 
cari işlemler fazlası Kasım ayı itibariyle 4,3 
milyar dolardan 2,7 milyar dolara gerile-
di. Ocak-Kasım fazlası ise 4,25 milyar lira.

Merkez Bankası Beklenti Anketi'nde 12 
ay sonrası döviz kuru beklentisi bir önceki 
anket döneminde 6,35 TL iken, bu anket 
döneminde 6,43 TL'ye yükseldi. Reel sek-

tör, finansal sek-
tör temsilcileri 
ve profesyonel-
lerden oluşan 
62 katılımcıyla 
gerçekleştirilen 
2020 Yılı Ocak 
Ayı Beklenti 

Anketi’ne göre, bir önceki anket döne-
minde yüzde 1,16 olan Ocak ayı TÜFE 
beklentisi, bu anket döneminde yüzde 
1,10'a geriledi. 2020 Şubat ayı TÜFE 
beklentisi aynı anket döneminde yüzde 
0,65'ten yüzde 0,64'e düştü. 
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Ekonomideki gelişmeler 
nasıl yorumlandı?

Başta 2020 
yılına ilişkin 
büyüme 
tahminleri, 
cari açık, 
döviz kurla-
rı, enflasyon 
gibi makro 
ekonomik 
göstergeleri 
değerlen-
diren eko-
nomistler, 
piyasalar-
daki güven 
arayışlarına 
da dikkat 
çekti. 

Liberal kapitalizm son yıllar-
da o denli büyük sorunlar 

yaratmaya başladı ki “Politik 
Kapitalizm”in onun yerini alma-
ya başladığı savunuluyor. Bu 
yeni, “devlet öncülüğünde ka-
pitalizm sistemi”nin en büyük 
uygulayıcıları Çin ve Hindistan 
oldu.

Çin ve Hindistan’da bu 
metodla çok daha süratli bir 
biçimde büyüme sağlandı ve 
fakirlik azaltıldı. Elitlerin ve elit 
sınıfın yönetimine son veril-
mekle, yöneticilerin şirketlerin-
den çok kendilerini düşünme-
leri önlendi. Büyük şirketlerin 
çıkarları için çevre koruma 
prensiplerini hiçe saydığı dav-
ranışlardan vazgeçildi. “Politik 
Kapitalizm” sistemi iyi çalıştırı-
lırsa bizde başlatılan “Başkanlık 
Sistemi” ile bire bir uyuşuyor. 
Myanmar, Singapur, Vietnam, 
Tayland, Azerbaycan, Rusya, 
Ruanda, Cezayir, Habeşistan 

gibi birçok ülkede bu sistem 
uygulanıyor.

Özel sektöre koruma
Çin’de 1978’de malların 

tamamı devlet tarafından üre-
tilirken, şimdi bu oran yüzde 
20’nin altına düştü. Çin’de 
devlet artık şirketlerin ne üre-
teceğine ve kaça satacağına 
karışmıyor; çalışanların büyük 
miktarı ücretlilerden oluşuyor.

Politik Kapitalizm’in 3 temel 
prensibi var.

Devlet işlerinin teknotrat 
bürokratlar tarafından yürütül-
mesi,

hukuk sisteminin üretim 
amaçlı olarak gerekli durum-
larda yumuşatılabilmesi, devlet 
üst yönetiminin hukuk kuralları 
bağlayıcılığına uymadan karar 
alabilmeleri. Bu haliyle, Politik 
Kapitalizm, kaçınılmaz olarak 
yolsuzluklara neden olabiliyor. 
Ancak, bu sistem sayesinde, 
Çin’de 1988’de çalışanların 
yüzde 80’i işçi iken, şimdi 
çalışanların yüzde 20’si iş yeri 
sahibi oldu. Ayrıca, yüzde 33’ü 
de profesyonellerden oluşuyor.

Politik kapitalizm
Yaman Törüner
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Global İlişkiler Forumu (GİF), “Otomas-
yon, İş Gücü Piyasalarının Evrimi, Sosyal 

İstikrarın Sürdürülebilirli-
ği”  Aralık 2019 raporunu 
açıkladı. 

Özelllikle her 4 genç-
ten birinin işsiz olduğu 
Türkiye’de; durum saptama-
sı yapmak ve çözüm yollarını 
tartışmaya açmak açısından 
kıymetli bir rapor…

Çalışmalarını daha 
çok “yuvarlak masa” toplan-
tıları ile sürdüren GİF’in bu 
raporu; kamuoyuna açık-
ladığı ikinci rapor olması 
açısından da dikkat çekiyor.

Genç nüfus, tek başına 
ekonomik büyümenin garan-
tisi değil!

Gelişmiş ülkeler otomasyona, gelişmek-
te olan ülkelerden önce geçerek üretimde 
maliyet avantajını yakalayabiliyor.

Türkiye’nin de içinde yer aldığı 4 katego-
ride otomasyonun etkileri ele alınıyor:

Yaşlanan ve zengin ülkeler: Almanya 
Japonya.

Genç nüfusu nispeten 
daha fazla ve zengin ülkeler: 
ABD ve İngiltere.

Yaşlanan ama yeterince 
zenginleşememiş: Doğu 
Avrupa.

Nispeten genç ve yete-
rince zengin olmayan ülke-
ler: Hindistan, Türkiye.

Önümüzdeki 10 yıl içinde 
en fazla; temel dijital bece-
riler ve ileri düzeyde IT ve 
programlama becerilerine 
ihtiyaç duyulacak.

Türkiye’de 25-34 yaş ara-
sında bu beceriler oldukça 

düşük bir seviyede.
Son 10 yılda sadece dü-

şük vasıflı işler artmış! Orta seviyedeki işlere 
ek olarak yüksek vasıflı işler de azalmış.

Bu iki olgu birleştiğinde Türkiye’de-
ki “genç nüfus” uluslararası rekabet gücünü 
aşağıya çekme riski  içeriyor.

‘Genç nüfus’ fırsat 
kapısı kapanıyor

Serpil Yılmaz



ÇOK DAHA FAZLASI
MİSAFİRPERVERLİKTEN

Sizi bulutların ötesine çıkaran benzersiz Business Class deneyimimizin sırrı, 
yaptığımız her işin kalbinde dünyaca ünlü misafirperverliğimizin bulunmasında saklı.

Üye Olmak için Lü�en
QR Kodu Okutunuz.

Miles&Smiles üyesi olun, ayrıcalıklı
bir dünyaya adım atın.
• 1.000 Hoş Geldin Mili kazanma
• Uçuşta 10 mb ücretsiz internet hizmeti
• Uçuşlardan Mil kazanma
• Kazanılan Miller ile ödül bilet düzenleme
• shopandmiles.com’da Miller ile alışveriş

milesandsmiles.com | 444 0 849 /MilesandSmilesTR
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Hedefimiz 
güçlü 
ve üreten 
İzmir

ESİAD Başkanı Fadıl Sivri:

Ege Bölgesi’nin 
Türkiye’nin kalkınma 
mücadelesinde daha 
aktif rol almasını sağ-
layacak yapıya ka-
vuşması için çalışıyo-
ruz. Kayıtlı istihdam, 
katma değer ve dış 
ticaret açısından 
Ege’nin endüstri ve iş 
yaşamının öncülüğü-
nü yapıyoruz.
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l Derneğinizin kuruluş amacı hakkında 
kısaca bilgi verir misiniz?

Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneği 
(ESİAD), girişimciliğe ve piyasa ekonomi-
sine dayalı bir ekonomik kalkınma anlayışı 
içerisinde, Ege Bölgesi’nin Türkiye’nin kal-
kınma mücadelesinde daha aktif rol alması-
nı sağlayacak yapıya kavuşması için çalışan, 
yarattığı katma değer ve istihdam açısından 
bölgenin bağımsız ve gönüllü iş dünyası 
kuruluşudur. 

Derneğimiz kayıtlı istihdam, katma değer 
ve dış ticaret açısından Ege’nin sanayi en-
düstri ve iş yaşamının öncülüğünü yapmak-
tadır. Üyelerimiz, çoğunluğu sanayi, hizmet-
ler ve tarım sektörlerinde, ağırlıklı olarak 
çimento, yapı malzemeleri, inşaat, gıda, 
otomotiv, elektronik, demir-çelik, tekstil, 
kimya, lojistik, limancılık ve boya alanlarında 
faaliyet göstermektedir.

l Gerek üyeleriniz gerekse tüm iş insan-
ları adına yürüttüğünüz çalışmalar hakkında 
bilgi verir misiniz?

Ekonomi ana gündem maddelerimizin 
başında geliyor. Hem kendi içimizde oluş-
turduğumuz Ekonomik Gözlem Grubu’nda 
hazırladığımız analizlerde hem de ekonomi 
konusunda önde gelen isimleri ağırladı-
ğımız toplantılarda ekonomik gelişmeleri 
çeşitli açılardan değerlendirmeyi sürdü-
rüyoruz. Büyümenin niceliğinin 
yanında niteliğine ve 
toplumsal kal-
kınmaya etkisine 
dikkat çekiyoruz. 
Özellikle üretim ve 
yatırım odaklı büyü-
meyi sağlamamız, bu 
noktada yeni endüst-
ri devrimine uygun 
üretim teknolojilerine 
geçmemiz gerektiğini 
vurguluyoruz. Endüstri 
devrimi konusunda far-
kındalığı arttırmak amacıy-
la “Sanayide Dönüşüm ve 

Endüstri 4.0 Zirvesi”ni gerçekleştirdik. 
Ayrıca, yatırımların artması için gereken 

güven ortamının oluşmasının, hukukun 
üstünlüğü ve adalet sistemi ile ilgili yapısal 
reformların, demokratik, bağımsız kurumla-
ra sahip, güçler ayrılığı ilkesine sadık kalan 
bir yapının ekonomiyi kalıcı bir istikrara 
kavuşturacak en önemli konuların başında 
geldiğine inanıyoruz. Buradan hareketle iş 
dünyasının, zamanın ruhuna uygun rekabet-
çi üretimi, bilim ve teknolojiyi odağına alan, 
yeni bir ekonomik iklimle desteklenmesi 
gerektiğinin altını çiziyoruz. 

l Özellikle bu dönem yoğunlaşmayı 
planladığınız çalışma alanlarınız ve başlıkla-
rınız neler?

Ekonomi, tarım, eğitim, hukuk, sürdürüle-
bilirlik, gençlik ve inovasyon, sanayide dijital 
dönüşüm, jeopolitik gelişmeler, Avrupa 
Birliği, Brexit, Çin ile ilişkiler gibi uluslararası 
gündemler, kent vizyonuna ve kent kalkın-
masına katkı bu dönemki stratejik alanları-
mız. Çalışmalarımızı bu alanlarda gerçekleş-
tirdik ve gerçekleştirmeye devam ediyoruz. 
Tabii bu çalışmalarımızı destekleyen komite 
ve gruplarımızı da unutmamak gerekiyor. 
Başta Ekonomik Gözlem Grubumuz, Sürdü-
rülebilirlik Komitesi, Sosyal İlişkiler ve Üyelik 
Geliştirme Komitesi olmak üzere tüm komi-

telerimiz üretken bir şekilde 
çalışıyor.

l Birçok iş insanının 
ortak sorunları arasında 
nitelikli çalışan eksikliği 
yer alıyor. Söz konusu 
sorunun çözümüne 
yönelik ne gibi adımlar 
atıyorsunuz?

Eğitimin 
Türkiye’nin kalkın-
masında kilit bir 
unsur olduğuna 
inanıyoruz. Bu 
inançla, “Meslek 
Lisesi Koçları” Ege 

Yatırımların artması için 

gereken güven or-

tamının oluşmasının, 

hukukun üstünlüğü-

nün, demokratik ve 

bağımsız kurumlara 

sahip, güçler ayrılığı 

ilkesine sadık bir ya-

pının ekonomiyi is-

tikrara kavuşturacak 

konuların başında 

geldiğine inanıyoruz.
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Bölge yürütücüsü olduk. “Mentörüm ESİAD” 
programını hayata geçirdik ve bu yıl ikinci 
dönemini başlattık. Bu programlar ile ESİAD 
üyeleri rol model olarak, öğrencilerin kariyer 
ve kişisel gelişimlerine destek veriyor. 34. Yük-
sek İstişare Konseyi Toplantımızda Milli Eğitim 
Bakanı Ziya Selçuk konuğumuz oldu. Toplan-
tıda kendisiyle özellikle iş dünyasının nitelikli 
eğitime ve nitelikli iş gücüne olan talepleri ile 
ilgili bir değerlendirme ve önerilerimizi içeren 
dosyamızı paylaşma fırsatımız oldu. 

l Sürdürülebilirlik çalışmalarınız kapsa-
mında yürüttüğünüz projeler hakkında bilgi 
verir misiniz?

Küresel çapta 46 ülke ve 100’ü aşkın 

şehirle eş zamanlı olarak düzenlenen İklim 
teknolojileri maratonu ‘Climathon’u’ İzmir’de 
ilk kez 2018 yılında gerçekleştirdik. 2019 
yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin de 
destekleriyle ikincisini yaptık. 

Climathon’da üniversite öğrencileri, 
girişimciler ile iş dünyası arasındaki iş birli-
ğinin geliştirilmesini de amaçlayan etkinlikte 
katılımcılar, 24 saat boyunca inovatif çözüm-
ler üretmeye yönelik çalışıyor. Her yıl belirli 
bir tema altında yapılması planlanan ESİAD 
Sürdürülebilirlik (ESİAD SÜR) Konferansı’nın 
ilkini, “Sürdürülebilir Tarım ve Teknoloji” baş-
lığıyla gerçekleştirdik. Başarılı sürdürülebilir 
iyi tarım uygulamalarının ve yeni teknolojile-
rin paylaşıldığı konferansın açılış konuşma-
sını Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakde-
mirli yaptı. 

Bunun dışında Birleşmiş Milletler Global 
Compact Türkiye Kadının Güçlenmesi İzmir 
Platformu olarak faaliyetlerimiz devam edi-
yor. Burada da 2020 yılı içerisinde İzmir’de 
iş hayatında kadının güçlenmesine yönelik 
projelerimiz olacak.

Sinerji ile büyüyen ve 

üreten, körfezin et-

rafında birbirlerine 

entegre olmuş yeni 

ekonomik alanlarla 

güçlenen, enerjide 

türetici dönüşümü ya-

pan bir İzmir hayali-

miz ve hedefimiz var. 

Çünkü İzmir’in potan-

siyeli göründüğünden 

daha büyük. 
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l İzmir’in mevcut potansiyelinin gelişti-
rilmesi doğrultusunda neler yapıyorsunuz? 

ESİAD, bir yandan yukarıda belirttiğim 
çalışmalara imza atarken, diğer yandan 
yerel yönetimlerin kalkınma politikaları-
na destek veren, fikir ve proje üreten bir 
mutfak vazifesi de görüyor. Bu kapsamda, 
İzmir’in gelecek vizyonu ve çok şapkalı 
kimliğini destekleyecek proje önerilerimizi 
içeren “Ege İş Dünyası Gözünden Gelecek 
İzmir” raporumuzu yerel seçim öncesinde 
kamuoyuna sunduk. Ekonomik çeşitliliği ile 
nitelikli işgücünü, yaratıcılığı destekleyen 
dönüşümü yapabilen, sahip olduğu kültü-
rel çekiciliğini dünya ile paylaşan, vatandaş 
odaklı, akıllı, rekabetçi bir şehir arzusunda-
yız. Bunun için sinerji ile büyüyen ve üreten, 
körfezin etrafında birbirine entegre olmuş 
yeni ekonomik alanlarla güçlenen, enerjide 
salt tüketici değil türetici dönüşümü yapan 
bir İzmir hayalimiz, hedefimiz var.  Bu baş-
lıkların altını dolduran proje önerilerimiz ve 
fikirlerimizle katkıda bulunmak en büyük 
arzumuz. İzmir’in potansiyelinin göründü-
ğünden ve ortaya konandan daha fazla 
olduğuna inanıyoruz.

l İzmir Avrupa Birliği Bilgi Merkezi’ne 
ev sahipliği yapıyorsunuz. Avrupa Birliği’ne 
üyelik sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz? 
AB üyeliği sizce neden önemli? 

Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinin, hem 
küresel rekabette daha güçlü bir Türkiye 
hedefi hem de ortak ve evrensel değerle-
rimiz yönünde Türkiye’nin sosyal ve ekono-
mik refahına katkısı açısından büyük öne-
me sahip olduğunu düşünüyoruz. ESİAD 
olarak Avrupa Birliği’ne tam üyelik süreci 
ile ilgili toplumumuzda farkındalık yaratıl-
ması konusunda çalışıyoruz. Bu anlayışla, 
1996 yılından beri, Avrupa Birliği Türkiye 
Delegasyonu ile iş birliği halinde İzmir 
Avrupa Birliği Bilgi Merkezi’ne ev sahipliği 
yapıyoruz. İzmir’de Avrupa Birliği konusun-
da önemli bir referans noktası olan Bilgi 
Merkezimiz 24 yılda çok sayıda seminer, 
konferans, sinema gösterimi, konser gibi 

etkinlikler gerçekleştirdi. Bilgi Merkezimiz, 
sadece İzmir’de değil, Ege Bölgesi’nde ve 
Türkiye’de pek çok Avrupa Birliği projesini 
yürüttü ve koordine etti.

Dernek olarak bu dönemde AB proje-
lerine ayrı bir önem verdiğimizin de altını 
çizmeliyim. Bu çerçevede, DESİAD ortaklığı 
ve Yaşar Üniversitesi iş birliğiyle yürüttü-
ğümüz “Daha Güçlü Sivil Toplum İçin Rota 
Ege Bölgesi” Sivil Toplum Destek Programı 
II kapsamında birçok proje arasından seçi-
lerek Avrupa Birliği tarafından desteklen-
meye hak kazandı. Proje ile bölgemizdeki 
sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerinin 
geliştirilmesini, karar alma sürecine katı-
lımlarına destek olmayı ve bu kuruluşların 
Türkiye’nin daha katılımcı bir demokrasiye 
evrilmesinde aktif rol almasını arzuluyoruz. 
Bu kapsamda, Muğla, Afyonkarahisar, De-
nizli ve İzmir’den 200 sivil toplum kuruluşu 
temsilcisinin kapasite geliştirme eğitimle-
rini tamamladık. Ayrıca 2019 Ekim ayında 
Ege’nin sorunlarını, önerilerini ve proje 
taleplerini bürokrasi ve siyasetçilere daha 
iyi anlatmak adına Ankara’da iletişim ve 
danışmanlık ofisini açtık.

l Gelecek dönem hangi çalışma başlık-
larına öncelik vermeyi planlıyorsunuz?

Önümüzdeki dönemde de stratejik 
alanlarımıza yönelik faaliyetlerimiz, proje ve 
programlarımız devam edecek. Türkiye ve 
bölge ekonomisini yakından takip etmeyi 
sürdüreceğiz. Ege Bölgesi’nin dış ticaretini 
geliştirmeye odaklı girişim ve faaliyetler de 
planlıyoruz. Bu kapsamda, yükselen eko-
nomi odakları olarak gördüğümüz Çin ve 
Hindistan’a yönelik etkinlikler düzenleyece-
ğiz.

Bununla birlikte müşterilerine ulaşmış 
teknoloji firmalarını sanayi ile bir araya 
getireceğimiz, dijital dönüşümü hızlandıran 
bir Ege Platformu kurma hazırlığındayız. 
Bu platform ile teknoloji firmalarına destek 
olmayı, onların görünürlüğünü ve kapasite-
lerini artırmayı, uluslararası iş birliği yapma-
larına destek vermeyi amaçlıyoruz.
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Bu makalede son kayıt tarihi 
de oldukça yaklaştığı için Veri 
Sorumluları Sicil Bilgi Siste-
minin ne olduğu, nasıl ve ne 

zamana kadar kayıt yaptırılacağı, kayıt 
yaptırılmadığında karşılaşılacak ceza ve 
kayıttan istisna olanlar ele alınacaktır.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korun-
ması Kanunu’nun 3. maddesinde, veri 
sorumlusu “kişisel verilerin işleme 
amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, 
veri kayıt sisteminin kurulmasından ve 
yönetilmesinden sorumlu olan gerçek 
veya tüzel kişi” olarak tanımlanmıştır.

Veri işleyen ise, veri sorumlusunun 
verdiği yetkiye dayanarak onun adına 
kişisel verileri işleyen, veri sorumlusu-
nun organizasyonu dışındaki gerçek 
veya tüzel kişiler olarak tanımlanmakta-
dır. Bu kişiler, kişisel verileri kendisine 
verilen talimatlar çerçevesinde işleyen, 
veri sorumlusunun kişisel veri işleme 
sözleşmesi yapmak suretiyle yetkilen-
dirdiği ayrı bir gerçek veya tüzel kişidir.

Kişisel veri, kimliği belirli veya belir-
lenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü 
bilgiyi ifade etmektedir. Kişinin doğ-

rudan kesin teşhisini sağlayan kimlik 
bilgilerinin yanı sıra yardımcı veriler 
vasıtasıyla kişinin kimliğine ulaşılabi-
lecek veriler de kişisel veri kapsamına 
girmektedir.

Verisi işlenen kişi ise Kanunda ilgili 
kişi olarak tanımlanmıştır.

Kişisel verilerin çeşitliliğinin her 
geçen gün artmasıyla kişisel veri daha 
önemli hal almıştır. Bu verilerin işlen-
mesi bazı avantajların yanında özel bil-
gilerin gizliliği konusunda ortaya çıkan 
endişeleri de beraberinde getirmekte-
dir. Bu durum kişisel verilerin korunma-
sı ile ilgili yasal düzenlemelerin yapıl-
masını gerektirmiş ve veri sorumlusuna 
birtakım yükümlülükler getirilmiştir. 
Bu yükümlülüklerden Veri Sorumluları 
Sicili’ne kayıt yükümlülüğü ise makale-
mizin konusunu oluşturmaktadır.

1) Veri Sorumluları Sicili nedir?
Veri Sorumluları Sicili, veri sorumlu-

larının kayıt olmak zorunda oldukları ve 
veri işleme faaliyetleri ile ilgili bilgileri 
beyan ettikleri bir kayıt sistemidir. Bu 
kapsamda, Kişisel Verileri Koruma 

ABDURRAHMAN 
ŞENOL

Veri Sorumluları 
Sicili’ne kayıt 
ve bildirim 
yükümlülüğü 
kapsamın-
da olması-
na rağmen 
bunu yerine 
getirmeyen-
ler hakkında        
1 milyon lira-
ya kadar idari 
para cezaları 
uygulanabile-
cektir.

Veri Sorumluları Sicil Bilgi 
Sistemi’ne kayıt yükümlülüğü

HUKUK
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Kurumu Veri Yönetimi Dairesi Başkanlığı 
tarafından “Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi 
(VERBİS)” hazırlanmış olup veri sorumluları bu 
sisteme kayıt olacaklardır.

Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel 
kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Veri 
Sorumluları Sicili’ne kaydolmak zorundadır. 

2) VERBİS’e kayıt başvurusu                     
nasıl yapılır?

Veri sorumlularının kamu ile paylaşılabil-
mesi ve bu sayede kişisel verilerin korunma-
sı hakkının daha etkin şekilde kullanılması 
amacıyla veri sorumluları, Veri Sorumluları 
Sicili’ne (VERBİS) kayıt yaptırmak zorundadır. 
Bu sistemde veri işleme faaliyetleri ile ilgili 
bilgiler kayıtlı olarak tutulmaktadır. VERBİS’e 
kayıt olmak için yapılacak başvuru aşağıdaki 
bilgileri içermektedir:

• Veri sorumlusu ve varsa temsilcisinin 
kimlik ve adres bilgileri,

• Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
• Veri konusu kişi grubu ve grupları ile bu 

kişilere ait veri kategorileri hakkındaki açıkla-
malar,

• Kişisel verilerin aktarılabileceği alıcı veya 
alıcı grupları,

• Yabancı ülkelere aktarımı öngörülen 
kişisel veriler,

• Kişisel veri güvenliğine ilişkin alınan 
tedbirler,

• Kişisel verilerin işlendikleri amaç için 
gerekli olan azami süre. 

• VERBİS’e son kayıt tarihleri
• Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık 

mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok 
olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları 
31.12.2019,

• Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi 
veri sorumluları 30.09.2019,

• Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali 
bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olmakla 
birlikte ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel 
veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri so-
rumluları 31.03.2020,

• Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları 
30.06.2020 tarihlerine kadar VERBİS’e kayıt 
olmakla yükümlüdür.

3) VERBİS’e kayıt yükümlülüğünden  
kimler istisna tutulur?

Kanunun 16. maddesinde, “işlenen kişisel 
verinin niteliği, sayısı, veri işlemenin kanundan 
kaynaklanması veya üçüncü kişilere aktarılma 
durumu gibi Kurulca belirlenecek objektif 
kriterler göz önüne alınmak suretiyle Kurul 
tarafından, Veri Sorumluları Sicili’ne kayıt 
zorunluluğuna istisna getirilebilir” hükmü yer 
almaktadır.

• Herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası 
olmak kaydıyla yalnızca otomatik olmayan 
yollarla kişisel veri işleyenler,

• 1512 sayılı Noterlik Kanunu uyarınca 
faaliyet gösteren noterler,

• 5253 sayılı Dernekler Kanunu’na göre 
kurulmuş derneklerden,  5737 sayılı Vakıf-
lar Kanunu’na göre kurulmuş vakıflardan ve 
6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi 
Kanunu’na göre kurulmuş sendikalardan 
yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun, 
faaliyet alanlarıyla sınırlı ve sadece kendi çalı-
şanlarına, üyelerine, mensuplarına ve bağışçı-
larına yönelik kişisel veri işleyenler,

• 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’na göre 
kurulmuş siyasi partiler,

• 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca 
faaliyet gösteren avukatlar, 

• Gümrük müşavirleri, 
• Arabulucular,
• 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu 
uyarınca faaliyet gösteren Serbest Muhasebe-
ci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler,

• Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali 
bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olan ger-
çek veya tüzel kişi veri sorumlularından ana 
faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme 
olmayanlar.

4) VERBİS’e kayıt olmamanın cezası 
nedir?

Kanunun 18. maddesinin (ç) bendinde, 
Veri Sorumluları Sicili’ne kayıt ve bildirim 
yükümlülüğü kapsamında olmasına rağmen 
bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen veri 
sorumluları hakkında Kişisel Verileri Koruma 
Kurulu tarafından 20 bin TL ile 1 milyon TL 
arasında idari para cezası uygulanacağı hük-
müne yer verilmiştir.
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İnovasyon konusunda hangi ülkeler lider 
konumda, yüksek teknoloji kümeleri nere-
lerde ve inovasyonun performansını nasıl 
ölçmeliyiz? gibi sorular ve daha fazlası 

Küresel İnovasyon Endeksi 2019’un sonuçlan-
masıyla yanıtlandı.

Ekonomik yavaşlama belirtilerine rağ-
men dünya ekonomisi, yeni teknolojiler, yeni 
süreçler ve yeni bakış açılarının birleşimi ile 
inovasyonda patlama yaşıyor. Bu, Dünya Fikri 
Mülkiyet Örgütü (WIPO), Cornell Üniversi-
tesi ve INSEAD iş birliği ile 129 ülkenin ve 
dünya ekonomilerinin inovasyon performan-
sını analiz eden Küresel İnovasyon Endeksi 
raporunun temel bulgularından biridir. Bu 
küresel inovasyonların yanı sıra bu yılın G2’leri 
hayatımızı ve yaşamımızı değiştirecek tıbbi 
gelişmeleri de ele alıyor.

İşte bu yıl açıklanan rapordaki bazı önemli 
paketleri yakından inceleyelim; 

1. Ekonomik yavaşlamanın ortasında, dün-
ya çapında inovasyon çiçek açıyor.

Birçok rapor, küresel ekonomik büyümenin 
ivme kaybettiğini gösteriyor, buna rağmen 
inovasyon harcamaları oldukça güçlü. Global 
Ar-Ge harcamaları 1996 ile 2016 yılları ara-
sında iki kat daha fazla gerçekleşerek, küresel 
ekonomiden daha hızlı artmıştır. Tarihte ne 
yazık ki bilimsel meydan okumalara dünya ge-
nelinde kabul görmüş çözümler üreten bilim 

adamlarına sıklıkla rastlanmamıştır.
Burada sorun bu büyümenin devam edip 

etmeyeceğidir. Rapor iki şeye dikkat etmemizi 
öneriyor. Bunlardan bir tanesi devletin ino-
vasyon yatırımına devamlılığı, son yıllarda çok 
yavaş ilerliyor ya da hiç ilerlemiyor. Bir diğeri 
ise özellikle teknoloji yoğun sektörler ve bilgi 
akışlarını etkileyen korumacılıktaki artış.

2. Orta-gelirli ekonomiler artışta…
Bu yıl yine orta gelirli ülkelerin artmasıyla 

inovasyonun coğrafyası değişiyor. Sıralama 
bize Vietnam, Tayland, Hindistan, Filipinler 
ve İran’ın yükseldiğini gösteriyor. İnovasyon 
seviyelerini, ekonomik gelişme seviyeleri 
ile karşılaştırdığımızda, Hindistan, Vietnam, 
Kenya ve Moldovya Cumhuriyeti’nin GSYH’ye 
göre inovasyon performansında 9 yıl boyunca 
ard arda en iyi sonucu çıkardıkları öne çıkıyor. 

3. Yine de küresel inovasyon bölünmesi 
sürüyor.

İnovasyon potansiyeli olan başarılı orta ge-
lirli bir ekonomiden inovasyon santrali haline 
gelmek zor. Küresel inovasyon alanını etkile-
meleri için her seviyedeki ekonominin ino-
vasyon politikası hedeflerinin devamlı olması 
gerekir ve bu da onlarca yıldan fazla zaman 
alır. Yüksek ve orta gelirlileri bölen sızdırmaz 
bir inovasyon cam tavan bulunmaktadır. Bu 
cam tavandan içeri sızma çabası Çin’den ve 
ardından da Hindistan, Brezilya ve Rusya’dan 
geliyor.

 
4. Bazı ekonomiler inovasyon yatırımların-

dan daha fazla getiri elde eder.
Ekonomilerin, inovasyon girdilerini inovas-

yon çıktılarına dönüştürmede ne kadar etkili 
olduğu konusunda bir bölünme var; bazıları 
sadece daha azıyla daha fazlasını başarırlar. 
Orta gelirli bir ülke olan Çin, oldukça düşük 

Küresel İnovasyon 
Endeksi 2019 açıklandı

Kaynak: Küresel İnovasyon Endeksi Raporu, 2019
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girdi seviyesi-
ne sahip olma-
sına rağmen, 
Almanya, İn-
giltere, Finlan-
diya, İsrail ve 
ABD’ye eşde-
ğer inovasyon 
çıktısı üreti-
miyle dikkat 
çekiyor. 

5. Mikta-
rın yanı sıra 
inovasyonun 
kalitesini de 
ölçmemiz 
gerekir.

WIPO ve 
G2 ortakları, 
üniversitelerdeki ve bilimsel yayınlardaki 
mükemmellik seviyeleri dahil olmak üzere, 
inovasyonun kalitesini ve patentli buluşla-
rın uluslararasılaşmasını değerlendirmek 
için yeni ölçümler sunuyor. Bu şartlar göz 
önünde bulundurulduğunda; yüksek gelirli 
ülkeler arasında ABD birinci sırada, Almanya 
ikinci sırada ve Japonya üçüncü sırada yer 
alırken, orta gelirli ekonomilerde ise sırasıyla 
Çin (1), Hindistan (2) ve Rusya (3) yer alıyor. 

6. En iyi bilim ve teknoloji kümeleri ABD, 
Çin ve Almanya’dadır. 

İnovasyon, bilim ve teknoloji, işletme, 
hükümet ve akademik kişilerin coğrafi 

kümelenmeleri ve birbirlerinin çalışmalarını 
destekleyerek yönlendirilebilir. Bu tabloya 
baktığımızda Japonya, Çin, Almanya, Fransa, 
İngiltere ve Kanada’yı üst sıralarda görebili-
riz. 

İlk 100’e baktığımız zaman orta gelirli 
ekonomiye sahip ülkelerden Brazilya, Hin-
distan, İran, Rusya ve Türkiye’nin de ilk defa 
bu sıralamaya dahil olduğunu da görebiliriz. 

7. Tıbbi yenilikler daha fazla yatırım 
gerektirir

Bu yılın G2 teması “Sağlıklı Yaşamlar Ya-
ratmak- Tıbbi İnovasyonun Geleceği”. Yapay 
zekâ, genomik ve mobil sağlık uygulamaları 
dünya çapında küresel hale dönüştürülme-
ye hazır ancak sadece yatırımcıların ve kural 
koyucuların desteği ile sağlanabilir. 

2019 yılında G2, özellikle yetersiz hizmet 
verilen alanlar olmak üzere, sunulan sağlık 
hizmetleri ile ilgili yenilikler ortaya koyuyor.

 Küresel İnovasyon Endeksi 2019, Cornell 
Üniversitesi, INSEAD ile Dünya Fikri Mülkiyet 
Teşkilatı (WIPO) ve onların Fikir Ortakları, 
Hint Endüstrisi Konfederasyonu, Dassault 
Sistemler, Sebrae, Brezilya Mikro ve Küçük 
Sanayi Destek Hizmetleri ve Brezilya Sanayi 
Konfederasyonu’nun iş birliğinin sonucudur.

                  En iyi 10 İnovasyon Kümesi 
Sıra Küme Ülke 

1 Tokyo - Yokohama Japonya 
2 Shenzen - Hong Kong Çin / Hong Kong 
3 Seoul Güney Kore 
4 Beijing Çin 
5 San Jose – San Fransisco, CA ABD 
6 Osaka – Kobe – Kyoto Japonya 
7 Boston – Cambridge, MA ABD 
8 New York City, NY ABD 
9 Paris Fransa 

10 San Diego, CA ABD 
Kaynak: Küresel İnovasyon Endeksi Raporu, 2019 
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Sanata 
ve 
İzmir’e 
gönül 

veren, tüm 
yaratıcılığı ile 
35 yıldır başın-
da bulunduğu 
vakfı ve vakfa 
bağlı olarak 
gerçekleştirdik-
leri çalışmaları 
markalaştıran 
Filiz Eczacıbaşı 
Sarper ile İzmir’i, 
sanatı ve her ikisi-
ni bir araya getiren 
İKSEV’i konuştuk…

l Yarattığınız 
marka ile başlaya-
lım sohbetimize, 
İKSEV’i 35 yıldır 
ayakta tutan, tüm 
badirelere rağmen 
her geçen yıl çıtasını 
bir adım yukarı taşıyarak bugünlere geti-
ren şey nedir?

1985’ten bugüne çeşitli zaman-
larda değişik güçlüklerle karşılaştık 
elbette.  Ancak sonuçta bugün 
hala sanatsal etkinlikleri gerçekleş-
tiren öncü bir vakıf olarak yerimizi 
koruyor, her geçen gün gerek 
çalışmalarımızın alanını gerekse 
bizimle birlikte bu işe gönül veren 
sanatsever dostlarımızdan oluşan 
mecramızı daha da geliştirerek 
ilerlemeyi sürdürüyoruz. Elbette 
bu sonucu elde etmek çok önemli. 
Vakfımız 1985 yılında kültür ve sa-

İzmir’den dünyaya yayılan 
‘Kültür ve Sanat’ markası
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V

Meryem Fulya YAZICIOĞLU



İZMİR ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ  l  ocak 2020 37

röportaj
röportaj

natın yaygınlaştırılması misyonu ile kuruldu 
ancak ana hedefimiz İzmir Festivali’ni ger-
çekleştirmekti.

Uluslararası İzmir Festivali’ni 1986 yılın-
dan başlayarak aralıksız olarak düzenlemeyi 
sürdürdük. Bu yıl 34.’süne imza atacağız. 34 
yıldır bir festivali aralıksız ve her türlü zorlu-
ğa rağmen var edebilmek, niteliğinden asla 
ödün vermemek gerçekten çok kıymetli. 
Markalaşma konusunda size katılıyorum, 
bu süreci vakfımıza gönül ve emek veren 
tüm çalışma arkadaşlarımız ve sanatseverler 
ile oluşturduk.  Hepsine yürekten teşekkür 
etmek istiyorum.

l Yurt içinde istikrarlı başarınızın meyve-
lerini organizasyonlarınızın çıtasını ve kitle-
sini her sene yukarı taşıyarak elde ediyorsu-
nuz. Yurtdışında bu istikrarı ve markalaşmayı 
tasdik eden gelişmeleri de paylaşır mısınız?

Elbette, öncelikle gerçekten gurur duyu-
yorum yaptığımız çalışmalardan. Söz konusu 
başarılar Vakfımız çatısı altında elbir-
liği ile yürüttüğümüz çalışmaların 
neticesi elbette. Yurtdışında da 
İKSEV’in etkisi ciddi otoriteler 
tarafından kabul edilmiş 
durumda. Dünyanın sayılı 
festivallerinin temsil edil-
diği, İKSEV’in de prestijli 
bir üyesi olduğu Avrupa 
Festivaller Birliği (EFA), Avru-
pa Birliği’nin kültür politikalarını 
belirleyen komisyonda yer alıyor. 
EFA yönetim kurulunda ilk defa bir 
Türk yöneticisi olarak yer almanın gururunu 
ve mutluluğunu yaşıyorum. Bu belirttiğiniz 
gibi markalaşmamızın getirdiği bir sonuç. 
Dünyanın en önemli festivallerini, sanatsal 
etkinliklerini gerçekleştiren kişilerle bera-
ber oluyorsunuz ve İzmir Festivali ile orada 
ülkenizin, kentinizin adı duyuluyor. Avrupa 
Festivaller Birliği üyeleri, geçtiğimiz yıl İzmir’i 
ziyaret ettiler. Toplantılarımız Brüksel’de ger-
çekleşiyor.  Geçen yılın toplantısında; ‘2018 
yılı madem kültürel miras yılı, kültürel miras 
deyince İzmir’imizin 8 bin 500 yıllık tarihini 
ve sanatsal etkinliklerimizi görmeniz çok 

yerinde olur’ dediğimde, bu teklifimi kabul 
ettiler.  Celsus Kütüphanesi’nde Şef Rengim 
Gökmen yönetiminde ARKAS Trio & İzmir 
Devlet Senfoni Orkestrası’nın muhteşem 
konserine denk geldi ziyaretleri. Gerçekten 
bu büyük oluşum içinde saygıyla yer alıyo-
ruz. Bu da geride bıraktığımız 34 yılda ger-
çekten vakfımızın bir yerlere geldiğini gös-
teriyor. Bununla birlikte Avrupa Birliği’nin 
Kültürel Miras Yılı’nda (2018) dünya çapında 
ilk 10 festival arasında İzmir Festivali’mizi 
göstermesi de bizi ayrıca gururlandırdı.

l Uluslararası çapta ses ve başarı getiren 
İzmir Festivali’nin önemi yadsınamaz. Yine 
istikrarlı bir şekilde İKSEV’in bir diğer rengi 
olan İzmir Avrupa Caz Festivali cephesinde 
hazırlıklar nasıl sürüyor?

Bu yıl 27.’sini düzenleyeceğimiz İzmir Av-
rupa Caz Festivalimiz, Avrupa cazının önemli 
temsilcilerinin konserleri, eğitim faaliyetleri 
ve yan etkinliklerle zenginleştirilmiş bir 

programla gerçekleşecek. İzmir 
Avrupa Caz Festivali’nin önem-

li bir özelliği de gençlere 
yönelik eğitim faaliyetleri. 
Bu eğitimler müziğin yanı 
sıra fotoğrafçılık, tasarım 
gibi farklı alanları da kap-
sıyor. Örneğin uluslararası 

tanınmış sanatçılar, ileti-
şim, tasarım fakültelerinden 

gelen öğrencilerle buluşuyor. 
Gençler festival etkinlikleri kapsa-

mında önce teorik dersler alıyorlar ardından 
konserleri ve diğer etkinleri izliyorlar, sonuç-
ta ürünlerini sergileme fırsatını da buluyor-
lar. Ayrıca yine iletişim fakültesi öğrencileri 
danışmanlarımızla birlikte çalışarak, festival 
konserlerine ilişkin kritikler yazıyor, sanatçı-
larımızla söyleşiler yapıyorlar.  Aralarından 
seçilenler de caz dergisinde isimleri ile 
yayınlanıyor. Festivalimizin afişi, genç tasa-
rımcılara açık bir yarışma ile belirleniyor. 

Bu yıl tüm Türkiye’den toplam 356 afiş ya-
rışmaya katıldı.  Sanatın birçok dalına kucak 
açan iki festivalimiz başarı ile yoluna devam 
ediyor.



l Festivallerin yanı sıra yürüttü-
ğünüz diğer çalışmalara da değinir 
misiniz?

Kurucu Başkanımız Dr. Nejat F. 
Eczacıbaşı Ulusal Beste Yarışmamız 
Türkiye’nin alanında ilk ve sürekli 
olarak yapılan tek senfonik daldaki 
beste yarışması. Bu yarışma çağdaş 
müzik dağarcığımıza birçok yeni 
eser kazandırdı. Genç bestecilerin 
eserleri, ülkemizde alanında öncü 
isimlerden oluşan bir jüri tarafın-
dan değerlendiriliyor ve seçilen 
3 eser seslendiriliyor. Seslendi-
rilen eserler jüri, orkestra üyeleri 
ve izleyicilerin değerlendirmeleri 
ile derecelendiriliyor ve CD’leri 
oluşturuluyor.  Böylece yeni eserler 
ilk seslendirilişlerinde kaydedilmiş 
oluyor.  Bunun yanı sıra ‘Gençler 
Ustalarla Buluşuyor’ projesi kapsa-
mında ustalık sınıfları ve atölyeler 
düzenliyoruz.   

Oldukça etkin ve önemli çalış-
malarımızdan bir tanesi de “Ulusla-
rarası Keman ve Yay Yapım Atölyesi 
ve Sergisi” projemiz.  Bu proje kap-
samında dünyaca ünlü üçü Fransız, 
biri Alman 4 keman ve yay yapımcı-
sı, burada bir hafta boyunca üni-
versitelerimizin çalgı yapım bölüm-
lerinde okuyan öğrencilere eğitim 
veriyor. Gerek yurdumuzun dört bir 
köşesinden gerekse yurtdışından 
birçok öğrenci ve akademisyen 
bu etkinliğin gerçekleştirileceği 
tarihleri takip ediyor. Öyle ki bu 
yıl Yunanistan’dan, Avusturya’dan, 
Rusya’dan gelmek isteyen öğrenci-
ler var. Yine bu proje kapsamında 
Türk Çalgı Yapımcılarının keman, 
viyola ve viyolonsellerini sergiliyo-
ruz. Bu sergiler yapımcılarımızın 
eserlerinin uluslararası alanda 
tanınmasına olanak sağlıyor. 

Burada 3 hafta kadar önce Gü-

İKSEV her türlü badireye 

rağmen bu günlere 

gelebildiyse, geniş bir 

yelpazeye yayılabil-

diyse gerekli desteği 

alabiliyor demektir. 

İlgi ve destek uma-

rım her sene artarak 

devam eder. Böylece 

İzmir’imizin tanıtımı 

dünyada başarıyla 

sürdürülebilir.
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ner Özkan’ın gençlere yönelik yaptığı kalıp 
modelaj atölyesi ve kalıp çıkarma teknikleri 
atölyesi de oldukça ses getirdi.

l Büyük-küçük herkesin ilgiyle gezdiği 
Türkiye’nin ilk Enstrüman Müzesi’ne imza 
attınız. Geri dönüşler ve burada yapılan 
çalışmalar hakkında bilgi verir misiniz?

MÜZİKSEV, alanında bir ilk. Her şeyden 
önce İzmir’in mimari tarihinde önemli yeri 
olan bir binayı kültür ve sanat yoluyla kente 
geri kazandırdı. MÜZİKSEV’de çok büyük 
çoğunluğunu değerli kültür ve sanat in-
sanı Güner Özkan’ın bağışladığı üç yüzün 
üzerinde geleneksel çalgımız sergileniyor. 
Anadolu’da ve Orta Asya Türk Dünyası’nda 
kullanılmış ve halen kullanılan çalgılardan 
oluşan bu değerli koleksiyon artan bağış-
larla her geçen gün daha da zenginleşiyor. 
MÜZİKSEV, çağdaş müzelerin aynı zamanda 
bir öğrenme mekanı olması gerektiği bilin-
ciyle hizmet veriyor. Üniversitelerimizle çok 
verimli işbirlikleri yapıyoruz. 

MÜZİKSEV'de, her yaştan öğrenciye 
yönelik çalışmalar yapmasının yanı sıra 
unutulmaya yüz tutmuş ya da unutulmuş ge-
leneksel çalgılarımızı tekrar yaşatmayı ve ta-
nıtmayı amaçlayan önemli bir projeyi sürdü-
rüyoruz. Müzemiz bünyesindeki çalgı yapım 
atölyemizde, danışmanımız Güner Özkan 
gözetiminde bu çalgılar bilimsel yöntemler-
le modelleniyor ve asıllarına sadık kalarak 
yeniden yapılıyor. İlk aşamada kıl kopuz, 
ıklığ ve igil hazırlanarak çok özel bir konser-
le tanıtıldı. Bu projenin milli kültürümüze çok 
önemli bir katkı olduğuna inanıyoruz.  

Bahçemizde 200 kişilik bir salonumuz var. 
Bu salonu, konservatuar öğrencileri ve genç 
sanatçılara açıyoruz. Konservatuar öğrenci-
leri için önemli bir sahne deneyimi oluyor 
çünkü bir vakfın çatısı altında konser vermek 
onlar ve elbette ki bizler için çok kıymetli.

l Mevcut çalışmalarınıza ek olarak yeni 
organizasyon planlarınız var mı?

İzmir Festivali, Caz Festivali, Ustalarla 
Buluşma, çeşitli sergi çalışmalarımız, MÜZİK-
SEV faaliyetlerimiz yine devam edecek.

Bu yıl Beethoven’ın 250. doğum yılı ve 
tüm dünyada Beethoven eserlerine yönelik 
çeşitli çalışmalar yürütülüyor. Biz de bu süre-
ci festivalimize yansıtmayı diliyoruz.

İzmir Goethe Enstitüsü iş birliği ile sıra 
dışı bir sergiye ev sahipliği yapmayı plan-
lıyoruz.  Söz konusu sergide farklı hollerde 
yer alan barkotlar okutulduğunda ‘Beetho-
ven eğer bugün yaşıyor olsaydı bu eserini 
nasıl yorumlardı’, sorusuna yanıt aranıyor. 
İnanıyorum ki birçok İzmirlinin katılmaktan 
keyif alacağı bir etkinlik ortaya çıkacak.

l İKSEV olarak yaşadığınız kentin deste-
ğini yeterince görebiliyor musunuz? 

Elbette desteğin sonu yok ve biz de 
aldığımız desteğin çok daha fazlasını bek-
liyor ve istiyoruz. Ama eğer İKSEV her türlü 
badireye rağmen bugünlere gelebildiyse, 
küçücük bir çalışmadan bu denli geniş bir 
yelpazeye yayılabildiyse, gerekli desteği 
alabiliyor demektir. Mevcut ilgi ve destek 
umarım her sene artarak devam eder. Böy-
lece güzel İzmir’imizin tüm dünyada tanıtımı 
başarıyla sürdürülebilir.

l Filiz Eczacıbaşı Sarper İzmir’de İKSEV 
ile birlikte etkisini yitirmeyen işlere imza atı-
yor… Kültür-sanat zenginliği, destek, ilgi ya 
da anlaşılabilirlik anlamında İzmir dışında 
bu çalışmaları nerede yapmak isterdiniz?

Ben İzmir’de doğup büyüdüm. Daha 
sonra eğittim için Londra’ya gittim. Eğitimi-
mi tamamladıktan sonra İstanbul’a gittim ve 
mesleğim gereği 3 yıl İstanbul’da kaldım. 
Evlendikten sonra tekrar İzmir’e döndüm. 
Gönlümdeki kente… Yıllar evvel babam, 
dedem, kısacası ailemiz İzmir’de kalmış. 
Ben dedemle çok yakındım ve dedem her 
zaman nasihat niteliğinde olan şu sözle-
ri söylerdi, “Bu kentten aldığını bu kente 
vermelisin”. Ben dedemin bu sözlerini hiçbir 
zaman unutmadım.

Bu nedenledir ki sanıyorum İzmir’den 
başka bir yerde bu çalışmaları yapmak 
istemezdim, gerek mesleki gerekse kalbi 
anlamda olmak istediğim yer İzmir’dir diye-
bilirim.
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Tariş’in tarihi kökleri 1915 yılına 
dayanıyor. Türkiye’de tarım satış 
kooperatifleri birliklerinin kuruluş 
tarihi de olan bu tarih, Tariş Zeytin 

ve Zeytinyağı Birliği’nin de miladı. 1915 
yılında Ege Bölgesi’nde kapitülasyon tüc-
carlarına karşı örgütlenen üretici koope-
ratifleri, bölge çiftçilerinin en önemli gücü 
oldu. Kurulduğu yıllarda ülke ekonomisinin 
kalkınmasında önemli roller üstlendi. Tariş, 
Ege Bölgesi’nde 6 ilde 31 kooperatif ve 28 
bin üretici ortakla temsil edilmektedir. Köklü 
bir geçmişi olan Tariş Zeytinyağı markası, 
kurulduğu tarihten 16 Haziran 2000 tarihi-
ne dek ağırlıkla yerel marka olarak piyasa 
faaliyetlerini sürdürmüştür. 16 Haziran 2000 
tarihinde tarım satış kooperatifleri birlikleri-
nin 4572 sayılı özerkleşme yasasıyla birlikte 
pazar etkinliğini ve marka gücünü artırmıştır. 
Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği için bu tarih 
birçok projenin yaşama geçirilmesinin ve 
markalaşmanın miladı oldu. Bu tarih itiba-
riyle markalaşma ve ürün çeşitliliğine ağırlık 
veren hummalı bir çalışma süreci başlatıldı.

Özerkleşme yasasının çıkmasıyla Tariş 
Zeytin A.Ş. kurulmuş ve birliğin tüm ürün-
lerini klasik ve modern satış 
yöntemleriyle iç ve 
dış pazarlara satışa 
sunmuştur. Tariş Zey-
tin A.Ş. birliğin ürün-
lerini yurt içinde tüm 
perakende zincirlerine 
satmanın yanı sıra sa-
nal mağaza yoluyla da 
iç ve dış pazarlara Tariş 
markasıyla zeytinyağı 
satacak altyapıya sahip 
olmuştur.

Tariş Zeytin ve Zey-
tinyağı Birliği, geçmişten 
gelen güçlü ve köklü 
yapısını, pazarın dinamik 

ve yenilikçi yapısıyla harmanladı. Geçmişle 
gelecek arasında köprü kurmak markanın 
bu süreçte misyonu oldu. Türkiye’nin ilk 
sanal zeytinyağı mağazası olan  www.ta-ze.
com.tr’yi de hayata geçiren Tariş, sadece 
ambalajı değil zeytinyağı butiklerinde de 
tasarıma ağırlık vererek bu işin sadece gıda 
değil, aynı zamanda bir kültür ürünü oldu-
ğunu da ortaya koyarak, sadece lezzete 
değil, duygulara da ulaşmayı başardı.

Gerçekleştirilen tüm çalışmalar sonucun-
da Tariş zeytinyağı markası, ulusal tüm zincir 
marketlerde, bakkal ve bayilerde yerini bu-
lurken, Türkiye’nin ilk sanal zeytinyağı sitesi 
olan www.ta-ze.com.tr adresli sanal mağaza 
yoluyla da ürünler satılmaktadır. Ta-Ze özel 
zeytinyağı butiği de hem yurtiçi hem de 
yurtdışında markaya artı değer sağlamakta-
dır.

Barış ve sağlık meyvesinin  
mucizevi yağı

Zeytinyağı sağlıktır ve zeytinyağı üretmek 
zor zanaattır; uzmanlık ve deneyim ister. 
Tariş Zeytinyağı'nın yapımında kullanılan 

zeytinler, 31 kooperatifte 
yer alan, zeytinle doğup 
zeytinle büyüyen 28 bin 
çiftçi ortağın bahçelerin-
de yetişir. Tariş Zeytin ve 
Zeytinyağı Birliği’nin son 
teknolojiyle donatılmış 
fabrikalarında, seçilmiş 
Ege zeytinlerinden el 
değmeden üretilir. 
Tariş kendi zeytinyağı-
nı, hangi şişede hangi 
bahçenin ürünü oldu-
ğunu bilecek kadar 
yakından tanır.

2001 yılında kuru-
lan Tariş Zeytin A.Ş., 

Tariş Zeytin ve Zeytinya-

ğı Birliği, geçmişten 

gelen güçlü ve kök-

lü yapısını, pazarın 

dinamik ve yenilikçi 

yapısıyla harmanladı. 

16 Haziran 2000’de 

özerkleşme yasasının 

çıkmasıyla Tariş Zey-

tin A.Ş. kuruldu, ürün-

ler modern yöntem-

lerle pazara sunuldu.

28 bin üretici ortak, 105 yıllık geçmiş



kooperatif ortak-
larının ürünlerinin 
yurtiçi ve yurtdışı 
pazarlarda en et-
kin biçimde pazar-
lanması, satışı ve 
dağıtımını sağla-
mayı amaçlamıştır. 
Bu, Türk tarımında 
markalaşma adına 
örnek bir olaydır.

Tariş Zeytinyağı 
sadece bir ürün 
markası değil. 

Tariş bir idealler birliğidir. Çağdaş pazarlama 
ilkelerinin bir üretici birliğinde uygulanma-
sının ilk ve umut veren örneği olarak Tariş 
Zeytinyağı’nın öyküsü bir üretici birliğinin 
kendi ayakları üzerinde durmasının, katma 
değer üretmesinin öyküsüdür. Tariş Zeytin ve 
Zeytinyağı Birliği ve Tariş Zeytin A.Ş.’nin tek 
sahip olduğu şey bir öykü değil. Tariş Zeytin 
A.Ş.’nin öyküsü bir üretici birliğinin kendi 
ayakları üzerinde durmasının, katma değer 

yaratmanın gerçek bir öyküsüdür.
Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Başkanı 

Hilmi Sürek, markanın sürekli kendini geliş-
tirdiğine dikkat çekerek, eğitim seviyesinin 
yükselmesiyle birlikte zeytinyağına kültürel 
anlamların da yüklendiğini vurgulayarak şun-
ları söyledi:

“İnsanlar farklı tat ve aromaları, farklı böl-
gelerin zeytinyağlarının duyusal özelliklerini 
yemek sofralarında tartışmaya başladı. Biz de 
bu noktada kooperatiflerimizden aldığımız 
gücü uzmanlığımız ile birleştirerek, farklı böl-
gelerin farklı kimliklerdeki zeytin ve zeytinyağ-
larını tüketicilerimizin sofralarına taşıdık.

Özerkleşme sonrası marka gücünü artı-
rırken, tüketicilerden de çok olumlu tepkiler 
almaktayız. Tariş’i çok köklü bir marka olarak 
görenler, bugün ulaştığı yeni yüz, bulunur-
luk, çok çeşitlilik noktasında büyük mutluluk 
duymaktadır. Biz yöneticiler, Tariş Zeytinyağı 
markasına karşı sorumluluğumuzu yerine 
getirmenin huzurunu duyuyoruz. Markaya 
karşı sorumluluklarımız devam ediyor ve mar-
kamızı dünyanın en çok tercih edileni yapma 

Tariş Zeytin ve Zeytinyağı 
Birliği Başkanı Hilmi 
Sürek: “Türkiye’de 
zeytinyağına bakı-
şı değiştirdik. Bunu 
yaparken ürüne de 
artı değer kattık. Biz 
yöneticiler, Tariş Zey-
tinyağı markasına 
karşı sorumluluğumu-
zu yerine getirmenin 
gururunu yaşıyoruz.”
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hedefindeyiz. www.ta-ze.com.tr adresli sanal 
mağazamız da satış ve pazarlamanın yanı 
sıra markamızı tüm dünyada güçlendirmeye 
yönelik önemli bir araçtır. Tariş Zeytinyağı 
markası zeytinyağında dünya otoritesi ulus-
lararası Zeytinyağı Konseyi’nin ‘’kalite kontrol 
programı’’ listesine girerek, dünyada 16 say-
gın zeytinyağı markasının içinde yerini almış-
tır. Uluslararası Zeytinyağı Konseyi’nin Kalite 
Kontrol Programı’na dahil olmakla Konsey, 
Tariş markasını güvenilir marka olarak tüm 
dünyaya taşımaktadır. Konsey, dünyadaki 
büyük montanlı alıcılara ‘’beyaz liste’’ olarak 
geçtiği ve garantör olduğu markalara Tariş 
Zeytinyağı’nı da dahil etmiştir. Bu da bizim 
dünya markası olma yolundaki adımlarımızı 
güçlendirmektedir. Markaların gelişmesin-
de liderlerin itici gücünün de büyük önemi 
vardır. Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği, Tariş 
Zeytin A.Ş. güçlü kişilikli markasına karşı 
büyük bir özveriyle çalışmaktadır ve bunu 
daha ileriye taşımak için uğraş vermekte-
dir. Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği, üretim 
kalitesinden gelen gücünü satış teknikleriyle 
pazarlama ve satışta da güçlendirmektedir. 
Birliğimiz güçlü markasıyla son dönemde 
başlattığı ürün geliştirme ve pazarı güçlen-
dirme çalışmalarını hızla sürdürecektir. Halen 
100’e yakın değişik tat ve lezzette zeytinyağı 
çeşidimizle birlikte, zeytin çeşitleri, naturel 
zeytinyağlı sabunlar da ürün çeşitlerimiz 
arasındadır.”

Tariş Zeytinyağı sektörün  
öncüsü oldu

Sürek, Tariş Zeytinyağı’nın Ta-Ze markası-
nın sektördeki önemine dikkat çeken sözleri-
ni şöyle sürdürdü:

“Ege Bölgesi’nin 6 ilinde 31 kooperatif ve 
28 bin üreticinin örgütlü olduğu Tariş Zeytin 
ve Zeytinyağı Birliği, Türk köylüsünün marka-
sıdır. Tariş Zeytinyağı Birliği; ürün çeşitliliği, 
ambalaj, etiket tasarımı tüm çalışmalarında 
sektörün öncüsü oldu. Üretimdeki üstünlü-
ğünü ve kalitesini, pazara da yansıtan Tariş 
Zeytinyağı markasını diğer firmalar da takip 
etti. Yapılan birçok araştırma, zeytinyağında 

tüketici bağlılığının en fazla olduğu marka 
unvanına sahip oldu. 

Türkiye’de uzun yıllar zeytinyağı tek bir 
lezzetle tanındı. Oysa zeytinyağı gerçek bir 
meyve suyudur. Yetiştiği bölgenin, yöre-
nin tüm özelliklerini bünyesine alır ve içine 
girdiği ambalaja, oradan da tüketicinin 
sofrasına taşır. Etrafında turunç bahçesi olan 
zeytin ağaçlarından elde edilen zeytinyağın-
da turunç aromasını hissedersiniz, etrafında 
badem ağaçları olan zeytin ağacından elde 
edilen üründe de badem kokusu alırsınız. 
Sektör, uzun yıllar sızma ve naturel zeytin-
yağlarını tek bir lezzetle sundu ve tüketici 
bu zengin tatları algılamadı. Tariş Zeytin ve 
Zeytinyağı Birliği, ortaklarından aldığı tüm 
ürünleri özelliklerine göre ayrı ayrı depola-
yarak, tüketicinin üründeki zenginliklere ve 
tatlara ulaşmasının önünü açtı. 

Türkiye’de zeytinyağına bakışı değiştirdik. 
Bunu yaparken ürüne de artı değer kattık. 
Zeytinyağını kişiye özel hediye kapsamı-
na girmesinin önünü açtık. Birçok kişi ve 
kuruluşun özel etkinliklerine yönelik özel 
tasarlanmış zeytinyağları hazırladık. Özel 
ürünlerimizin çeşitli mağazalarda, corner-
larda satılmaya başlanmasıyla bazı ulusal 
zincir marketlerden de bu ürünlere yönelik 
talepleri artırdı. Bugün yine iddia ediyoruz; 
Tariş zeytinyağının özel ürünlerinin raflarda 
yer almasından sonra pek çok firma, Tariş’i 
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izledi ve tüketici çeşitli zeytinya-
ğı lezzetleriyle tanıştı. Buradaki 
öncülüğümüzden mutlu oluyo-
ruz. 

Yaklaşık 60 yıl önce gazeteler-
de çıkan “Tariş, kabını getirene 
ucuz zeytinyağı satacak” başlıklı 
haberde, “Tariş Tarım Satış Koo-
peratifleri Birliği, valiliğin girişim-
leri sonucunda halka Pazar yer-
lerinde litresi 111 kuruştan rafine zeytinyağı 
satmaya karar vermiştir. Ancak Tariş’in elinde 
kap bulunmadığı için yağ almak isteyenler 
kaplarını getireceklerdir. Kooperatif ayrıca 
bölgedeki yağhanelerden de yağ toplayıp 
halka satacaktır. Teneke ithalatı gerçekleştiril-
dikten sonra piyasaya 2,5 ve 5,0 litrelik tene-
kelerde yağ da çıkarılacaktır”’ denmektedir. O 
yıllardan bugünlere ulaşan markanın serüveni 
gerçek bir başarı öyküsüdür. Tariş Zeytinyağ-
ları, bugün Türk çiftçisinin emeğini dünyanın 
en lüks alışveriş merkezlerinde hem de kendi 
markasıyla sunmaktadır. Tariş Zeytinyağı mar-
kasının bugün ulaştığı vizyon ve misyonuyla 
neredeyse imkansızları başarmıştır. 

Tariş Zeytinyağı markası dünya zeytin-
yağı otoritesi olan Uluslararası Zeytinyağı 
Konseyi’nin kalitesine garanti verdiği tek Türk 
markası olma özelliğine de sahiptir. Tariş zey-
tinyağı, bu toprakların ürünlerini değerli kıl-
mak ve markasının değerini daha da artırmak 
için yurt dışında birçok yarışmaya da katılarak, 
ödüller almaktadır. Dünya Gıda Teşkilatı FAO, 
Uluslararası Kalite Seçme Enstitüsü Monde 
Selection gibi birçok organizasyondan da al-
tın madalyalar almıştır. Yurt dışında kazanılan 
her ödül ve başarı genelde Türk zeytinyağı, 
özelde ise Tariş Zeytinyağı markasının açtığı 
yol olarak düşünülmelidir. 

Markalar dünyasının en büyük gücü 
iletişimden geçer. Tariş Zeytinyağı markası, 
2000 yılından bu yana gerçekleştirdiği tüm 
gelişmeleri, başta ortakları olmak üzere tüm 
kamuoyuyla paylaştı. Tariş zeytinyağı, marka 
sadakati yüksek olan bir ürün. Bu başarının en 
temel nedeni tüketici odaklı yapıyla, Ar-Ge ve 
ürün geliştirme çalışmalarını yürütmesidir.”

Tariş ilklere imza attı
Uluslararası Zeytinyağı 

Konseyi’ne 2001 yılında ‘’gözlem-
ci üye’’ statüsünde girdi. 

2002 yılında Konsey’in Kalite 
Kontrol Programı tarafından tüm 
dünyada kalitesine garanti veri-
len 16 firmadan biri, Türkiye’de 
ise tek kuruluş oldu. 

Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği aynı 
zamanda UZK’ne akredite olmuş sonuçları 
tüm dünyada geçerli olan Türkiye’deki ikinci 
laboratuvar olma özelliği taşıyor. 

Zeytinyağı Birliği, Türkiye’nin AB uyumu 
için atılması gereken adımları içeren Ulusal 
Programın yenilenmesi çalışmalarında zeytin-
yağıyla ilgili bölümleri Türkiye’de yapan ilk ve 
tek kuruluş oldu. 

Yaklaşık 5 bin sayfalık AB zeytinyağı mev-
zuatı oluşturuldu. 

Kişiye özel yağ üretimi ile özel bir satış 
alanı yarattı. 

Birlik, İtalya’nın Napoli kentinde 7 İtalyan 
üniversitesinin düzenlediği ve tüm Akde-
niz ülkelerinin katıldığı “Akdeniz Ülkeleri 
Kongresi”nde Türkiye’den giden tek örnek 
model oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi öğre-
tim üyelerinden Doç. Dr. Alpay Er, kongrede 
Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği’nin gelişimini 
“Yeniden Keşfetmek” başlığıyla sundu ve 
kongrede Akdeniz ülkelerine örnek model 
olarak seçildi. 

Sermayesinin tamamı Tariş Zeytin ve Zey-
tinyağı Birliği ile ortaklarına ait olan Tariş Zey-
tin A.Ş.’nin sanal mağazası olan adresli sanal 
mağaza Altın Örümcek Yarışması’na katıldığı 
2002 ve 2003 yıllarında “En İyi Kurumsal Kim-
lik” ödülleri aldı. 

Merkezi ABD’de olan Uluslararası Web 
Tasarımcıları Derneği’nin Golden Web 
Awards’tan “En İyi Sanal Mağaza” ödülü aldı.   

Birlik, 12 Eylül tarihinde dünyanın en 
modern tesislerinden olan “akıllı rafineriyi” 
hizmete açtı. 9,5 trilyon liraya mal olan tesis, 
deneme üretimi sürecinde 33 bin ton ham 
yağ üretimi yaparak, kendini amorti etti. 
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Türkiye ekonomisinin farklı yapısı Tür-
kiye ekonomisi, Türkiye’nin yer aldığı 
coğrafyanın jeopolitik yapısı ve karşı 
karşıya bulunduğu risklerin gelişmiş 

ekonomilere göre yüksekliğinin yanı sıra çok 
sık değişen gündeme bağlı olarak son dere-
cede değişken ve oynak bir zemin üzerinde 
oturuyor. Bu sürekli değişen yapı beraberinde 
sürekli değişen bir ekonomi getiriyor. Türkiye 
ekonomisi, ekonomi ve ekonomi politikası 
uygulamaları açısından bir laboratuvar gibi. 
Hemen her gün ekonomiyi etkileyen farklı ge-
lişmeler yaşanıyor ve bu gelişmelere politika 
yapıcılardan ve uygulayıcılar-
dan farklı tepkiler geliyor. 

Türkiye ekonomisinin ör-
neğin ülkenin coğrafyası, bu 
coğrafyanın getirdiği yeraltı ve 
yerüstü varlıklar, iklim, komşu-
lar gibi pek değişmeyen statik 
unsurları var. Bunların arada 
bir gözden geçirilmesi yeterli 
olabiliyor. Bu statik unsurların 
yanında örneğin nüfus, ekono-
mik yapı, üretim, tüketim, dış 
ekonomik ilişkiler, kurumsal 
yapı gibi sürekli değişen dina-
mik unsurlar da var. Bu statik ve 
dinamik unsurlarının envante-
rini güncellemek ve bu unsurlar 
arasındaki ilişkileri ve etkileşimleri de izlemek 
gerekiyor.  

n Türkiye Ekonomisi kitabının benzerlerin-
den farkı nedir?

Öteden beri Türkiye ekonomisi üzerine 
yazılmış kitaplarda özellikle parasal sitemin 
katkısı, dış ekonomik ilişkilerin durumu, 
kurumların yeri gibi konularda bazı eksikler 
olduğunu düşünürdüm. Bu eksikler nedeniyle 
de sunulmaya çalışılan ekonomik yapının okur 
gözünde tam bir çerçeveye oturmadığı kanısı 

taşırdım. O nedenle bir süre önce bu eksikleri 
giderecek bir kitap yazma düşüncesi doğdu 
kafamda ve bunu yavaş yavaş yaşama geçire-
rek bu kitabı yazdım. Kitap, Türkiye ekonomisi 
üzerine yazılmış kitaplardan farklı bir çerçeve 
çiziyor. Türkiye Ekonomisi kitaplarında yer alan 
alışılmış konuların yanına Türkiye’nin ekono-
mik yapısını, Türk Lirası’nı ve parasal yapıyı, 
ekonomi yönetiminde görev alan kurumları, 
Türkiye’nin dış ekonomik ilişkilerini, Türkiye’nin 
borçluluğunu da ekleyerek analiz yapmaya 
yarayacak bir altyapıyla tam bir Türkiye ekono-
misi incelemesi sunuyor. 

n Kitap, Türkiye ekonomisi-
nin görünümünü nasıl ortaya 
koyuyor?

Türkiye ekonomisi güçlü 
yönlerinin yanı sıra zayıf yönleri 
de olan bir ekonomi. Her şey-
den önce yıldan yıla çok farklı 
performanslar çizebiliyor ve 
bu dalgalanmalar başlı başına 
sorunlar oluşturabiliyor. Kitapta 
bu güçlü ve zayıf yönleri ortaya 
koymakla kalmayıp özellikle 
Türkiye ekonomisinin sorunla-
rına ayrılan son bölümde her 
bir sorun için çözüm önerileri 

ortaya koymaya çabaladım.    

n Kitap kimlere hitap ediyor?
Kitap, Türkiye Ekonomisi derslerini okuyan 

öğrenciler kadar, Türkiye’nin ekonomik yapısı 
hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek isteyen 
iş insanları için de yararlı olacağı kanısında-
yım. Mümkün olduğunca basit ve anlaşılır bir 
dille yazılmış olan kitabın konuyla ilgili olan-
ların yanı sıra Türkiye ekonomisinin yapısını, 
işleyişini ve ilişkilerini merak edenlerin de 
ilgisini çekeceğini düşünüyorum.

Türkiye Ekonomisi 
kitabı hakkında

Hüseyin DOĞAN



Dr. Gökalp 
Müstecaplıoğlu

Bugün bozuk ba-
ğırsak flora-
sının sağlığı-
mızı ne kadar 
olumsuz etki-
lediğini biliyo-
ruz. Bozulmuş 
floranın düze-
nini sağlamak 
adına probi-
yotik gıdalar 
almayı öneri-
yoruz. 

Bağırsak florası nedir ve 
probiyotikler ne işe yarar?

YENİ SAĞLIK Yaşam boyu 60-80 ton kadar 
besin maddesi ve içecek 
tüketmekteyiz. Yiyecek ve 
içecekler ile birlikte sayısız 

zararlı madde de almaktayız. Sindirim 
sistemimiz, yaşamımız için gerekli 
maddeleri uygun hale getirdikten 
sonra absorbe etmektedir. Zararlı 
maddeleri de zararsız hale getirmek-
tedir. Sindirim sistemi, dışa açıktır ve 
dış dünya ile temasta olduğumuz en 
önemli sistemimizdir. Bildiğimiz ve 
bilmediğimiz sayısız kimyasal ajanlar, 
bakteri, virüs, mantar, maya, parazit ile 
her gün sindirim kanalımız yüz yüze 
gelmektedir.

Sindirim sistemimizde bulunan, 
büyük çoğunluğu faydalı, çok azı 
zararlı bakterilerden oluşmuş bir canlı 
dünyası vardır. Buna bağırsak florası 
diyoruz. Bugünlerde güncellenen ha-
liyle ve bundan sonra sık duyacağımız 
şekliyle söylersek bağırsak MİKROBİ-
OTASI.

Vücudumuzda bulunan hücrelerin 
10 katı sayıda mikrop hücresi normal 
floramızda bulunmaktadır. Normal 
floramızda (gastrointestinal, deri, 
akciğer, ürogenital sistem) yaklaşık 90 

trilyon mikrop vardır. Sindirim kana-
lımız, mikroorganizmaların en yoğun 
bulunduğu sistemdir. Sindirim kana-
lımızda, bakteri yoğunluğu en fazla 
ince bağırsağın son kısmı ve kalın 
bağırsaktadır.

Doğumla birlikte flora oluşmaya 
başlar. Normal floranın oluşumunda 
doğum şekli ve beslenme şekli önem-
li rol oynar. Normal doğum ve anne 
sütü ile beslenme floranın süratle 
oluşmasını sağlar. Normal doğum ve 
anne sütü ile beslenmede flora ya-
rarlı bakterilerden zengindir. Sağlıklı 
yaşam için hayata ilk adım normal do-
ğumla atılmalı ve anne sütü ile besle-
nerek devam edilmelidir. Sezaryen ile 
doğumlarda bebeğin bağırsak florası 
geç oluştuğundan hastalıklara daha 
yatkındırlar. Anne sütünün yerine 
verilen bebek mamaları ve içecekler 
floranın sağlıklı oluşmasında anne 
sütü kadar başarılı değildir. Bebeğin 
florasının oluşmasında doğum şekli 
(normal, sezaryen), beslenme tarzı 
(anne sütü, mama) ve yaşadığı ortam-
daki hijyen koşulları etkilidir. Bebek 
sütten kesildikten sonra yeni beslen-
me tarzı ile flora zenginleşir ve yetiş-
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kinlerin florasına benzer hale gelir. Çocuğun 
florası ailesinin florasına benzer özelliklere 
sahiptir. Bu florada yaşam boyunca ufak 
tefek değişiklikler olsa da genellikle sabittir. 
Fakat kişinin yaşam tarzı yanı sıra beslen-
me tarzı flora üzerine etkili olabilir. 2-3 yaş 
civarında çocukta normal flora gelişmiş olur. 
Bu flora bireysel özellik gösterir ve parmak 
izi gibi farklılığını yaşam boyu taşır. Bugünkü 
bilgilerimize göre 500’den fazla türde mik-
rop insan bağırsak florasında bulunmaktadır. 
Tüm insanların florasındaki mikrop cinsleri 
aynı değildir, bireysel farklılıklar mevcuttur. 
Bireysel farklılıkların yanı sıra beslenme tarzı-
na bağlı olarak da (sosyo-ekonomik koşullar, 
dini inançlar, bölgesel alışkanlıklar, coğrafi 
faktörlerin beslenmeye etkisi) florada farklı-
lıklar görülmektedir.

Atalarımız besinleri doğal şekliyle tüke-
tiyorlardı. 500’den fazla bitkisel besinleri 
vardı. Besinlerini çiğ ya da doğal olarak 
mayalanmış şekilleriyle tüketiyorlardı. Onla-
rın besinleri lifli, antioksidanlardan, omega-
3-yağ asitlerinden, bakteri ve mayalardan 
oldukça zengindi. Çağımızın modern insanı 
sanayi ve teknoloji devrimi ile birlikte mo-
dern gıda teknolojisi ile tanıştı. 19. yüzyılın 
ikinci yarısında mikrop ve hastalık ilişkileri-
nin ortaya konması ile de hijyen kavramları 
gündeme geldi. Toplumda oluşan mikrop 
korkusu nedeniyle de rafine, steril besinler 
tercih edilmeye başlandı. Böylece toplumlar 
daha az bitkisel besin, daha az mayalanmış 
gıda ve lifli, antioksidanlardan, omega-3-yağ 

asitlerinden fakir fakat yabancı kimyasallar-
dan zengin diyet ile tanışmış oldu. Pişirilmiş, 
konserve yapılmış, kurutulmuş, içinde ko-
ruyucu kimyasal bulunan ürünlerin tüketimi 
hızla arttı. Bu arada hayvancılıkta, balıkçılıkta, 
ziraatta kullanılan kimyasal maddeler, antibi-
yotikler nedeniyle de, yiyecek ve içeceklerle, 
daha önce insanoğlunun tanımadığı ajanlar 
ile de sindirim sistemimiz tanışmak zorunda 
kaldı. Bu arada yaygın antibiyotik kullanımı 
da devreye girdi. Bu faktörlerin etkisiyle 
yiyeceklerimizdeki yararlı bakteriler ortadan 
kalkmaktadır. Bu nedenle günümüz insanı-
nın bağırsak florasının atalarınınkinden farklı 
olması doğaldır. Günümüzde mevcut flora-
mızın ideal bir yapıya sahip olup olmadığı 
aşikardır.

2. Dünya Savaşı’ndan sonra batı dün-
yasındaki sosyo-ekonomik refah hijyenik 
yaşam olanaklarını sağlamıştır. Hijyenik 
yaşamla birlikte rafine, steril gıdalarla bes-
lenme alışkanlığının iltihabi bağırsak has-
talıklarının (ülseratif kolitis, Crohn hastalığı) 
görülme sıklığını arttırdığı düşünülmektedir. 
Hijyenik koşulları sağlayamamış fakir top-
lumlarda özellikle kırsalda yaşayanlarda bu 
hastalıklar nadir görülmektedir. Bu hastalık-
ların kökeninde genetik yatkınlığın yanı sıra, 
bağırsaktaki bağışıklık yanıt bozukluğunun 
ve bağırsak florasındaki dengenin bozulma-

sının da rolü olduğu 
düşünülmektedir. 
Bu hastalıklarda 
bağırsak florası 
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bozulmuştur. Atopik hastalıkların görülme sık-
lığı batı toplumlarında son yıllarda her geçen 
gün artmaktadır. Atopi denildiği zaman bu 
kavram içinde atopik egzema, alerjik rinit ve 
astım bulunmaktadır.  

Prematüre çocuklarda ve sezaryenle doğan 
çocuklarda kalın bağırsak florası geç oluştuğu 
için bağırsaktaki bağışıklık sisteminin geliş-
mesi de gecikmektedir. Bu nedenle de atopik 
egzama (Eczama) sık görülmektedir. Gelişmiş 
batı ülkelerinde hayatın ilk ayında aşırı hijyen 
nedeniyle çocuklar mikroorganizmalara ma-
ruz kalmadığından atopik dermatitis çocuklar-
da sık görülmektedir. Batı ülkelerinde kronik 
nükseden bu hastalık yüzde 20-25 sıklığında 
görülmektedir. Probiyotik yani yararlı bak-
teriler verilince deri lezyonlarının gerilediği 
görülmektedir. Gebe anneler gebelikleri 
süresince ve emzirme periyodunda probiyotik 
almaya devam ederlerse çocuklarında atopik 
egzama riski yüzde 50 azalmaktadır. Probiyo-
tik alımına emzirme periyodunda da devam 
ederlerse çocuklarını allerjik ve enfeksiyöz 
hastalıklara karşı korumuş olurlar. 

Bugün artık, bu bozuk floranın sağlığımızı 

ne kadar olumsuz etkilediği biliyoruz. Bunun 
için, bozulmuş floranın düzenini sağlamak 
adına probiyotik, prebiotik ve simbiyotik adını 
verdiğimiz ürünler almayı öneriyoruz. Peki 
bunlar ne demek?

Probiyotikler; ağız yoluyla yeterli miktarda 
alındığı zaman kişinin sağlığı ve fizyolojisi 
üzerine pozitif etki yapan, bağırsak florasında 
dengeyi geliştirerek kişinin sağlığını olumlu 
yönde etkileyen yararlı canlı mikroorganizma-
lardır. 

Prebiyotik; üst gastrointestinal sistemde 
sindirime uğramadan kalın bağırsağa ulaşabi-
len ve orada bazı bakteri veya bakteri grupla-
rının (probiyotiklerin) çoğalmasını, aktivitesini 
uyaran besin maddelerine denir. 

Sinbiyotik (Synbiotic);  Probiyotik ve prebi-
yotikleri birlikte bulunduran ürünlere ‘sinbiyo-
tik’ denilmektedir.

Probiyotik yani yararlı-dost bakteriler bin-
lerce yıldır besin maddeleri ile alınmaktadır. 
Tevrat’a göre Hazreti İbrahim uzun ömrünü 
ekşi süt içmesine borçludur. Eski Romalılar da 
bağırsak enfeksiyonlarında mayalanmış süt 
içilmesini öneriyorlardı. Türkler de yüzyıllardır 
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yoğurt, kımız, kefir, turşu ve sirkeyi hem bes-
lenmek için hem de sindirim sistemi hasta-
lıklarında kullanmaktadırlar. Nobel ödüllü 
Rus bilim adamı Eli Metchnikoff 1907’de bol 
yoğurt yiyen Kafkas köylülerinin uzun ömür-
lü olduklarını bildirmiştir. 

Probiyotikler bağırsak florasındaki düzen 
sağlanana kadar her gün düzenli alınması 
gerekir. Düzenli probiyotik kullanarak ba-
ğırsaktaki zararlı bakterileri kontrol altında 
tutmak olasıdır. Kolonun yararlı bakteriler 
ile düzenlenmesi probiyotik ya da prebi-
yotiklerin düzenli olarak alınması ile 
mümkündür ve bu sa-
yede bazı hastalıkların 
önlenebileceği düşü-
nülmektedir. Sirozun 
önlenmesinden, kolon 
kanserlerinin önüne 
geçilmesine kadar 
birçok alanda probiyo-
tikler faydalıdır.

Probiyotik kullanan 
çocuklarda karın ağrısı 
ve huzursuzluk daha 
az sıklıkta görülmekte-
dir. Ayrıca probiyotik 
ürün kullanan bebek ve 
çocuklarda antibiyotik kullanımına daha az 
gereksinimin ortaya çıktığı görülmüştür

Günümüzde dünya nüfusunun yaklaşık 
yüzde 25 kadarı 65 yaşın üstündedir. Yaşlı-
lığın birçok hastalık için risk faktörü olduğu 
bilinmektedir. Yaşlılarda bedensel fonksi-
yonlarda bir güçsüzlük, sindirim akışında 
yavaşlama, bağışıklık yanıtında bir yetersizlik 
görülür. Yaşlılarda bağırsaktaki bakteriyel 
florada mikrop sayısı değişir, yararlı bakteri 
azalırken, patolojik bakteri sayısı artmakta-
dır. Yaşlılar probiyotik içeren fermente süt 
ürünleri ile beslenirlerse barsak florasında 
bozulan denge düzelir, flora genç yetişkin-
lerinkine benzer hale gelir. Yaşlılar sağlıklı 
beslenmeye özen göstermelidirler. Probi-
yotik yoğurtların laktoz, protein, yağ, folik 
asit, B vitamini, kalsiyum ve fosfordan zengin 
olduğu unutulmamalıdır. Yaşlıların sorunu 
olan osteoporoza karşı önlemde ilk akla 

gelecek gıda yine yoğurttur. Yoğurt uykunun 
regülasyonuna da katkıda bulunur. Ancak 
bu yoğurt homojenize olmamalı ve probi-
yotik anlayışına göre mayalanmış olmalıdır. 
(Yoğurt üretildiği zaman 1 gramında 108 
bakteri içermelidir ve raf ömrü süresince de 
bu özelliğini taşımalıdır)

Kefir inek, keçi, koyun sütünden elde 
edilen fermente süt ürünüdür. Kuzey Kafkas 
halklarının geleneksel içeceği olan kefir 
Rusya, Türkçe konuşan Asya ülkelerinde, 
Polonya, Macaristan, İsveç ve Almanya’da 

üretilmektedir. Kefir, kefir 
daneleri (peygamber 
darısı – mini karnabahara 
benzer) içinde symbioz 
halinde yaşayan mik-
roorganizmaların sütü 
fermente etmesi ile 
oluşur. Kefir probiyotik 
bir üründür.

Kımız kısrak sütün-
den yapılan fermente 
süt ürünüdür. Günü-
müzde inek sütünden 
de kımız üretilmek-
tedir. Tüberküloz ve 

gastrointestinal sistem rahatsızlıklarında 
ilaç gibi kullanılmıştır. Kımız günümüzde 
Türkçe konuşan ülkelerde, Rusya’da üre-
tilmekte ve tüketilmektedir. Probiyotik bir 
üründür.

Probiyotik ürünler piyasada hangi şe-
killerde bulunmaktadır? Yukarıda da söz 
ettiğimiz gibi, fermente süt ürünlerinde 
kültür veya ilave edilmiş şekilde; yoğurt, 
ayran, peynir, kefir, kımız, tereyağı ile katkısız 
üretilmiş turşu, sirkede, ayrıca bebek sütü 
veya mamasına katılmış olarak, meyve sula-
rına ilave edilmiş şekilde, dondurmada, ilaç 
kapsüllerinde ve toz şeklinde.

Probiyotik ürünler ilaç gibi besinlerdir 
ama ilaç değillerdir.

Günümüzde yüz milyonlarca insan probi-
yotik ürünleri tüketmektedir. Bu ürünlere ait 
bir yan etki bildirilmemiştir. Probiyotik ürün-
ler dünyada tehlikesiz ve güvenilir olarak 
kabul edilmektedir.

Probiyotik ürünler piya-

sada yoğurt, ayran, 

peynir, kefir, tereya-

ğı gibi fermente süt 

ürünleri ile katkısız 

üretilmiş turşuda, ay-

rıca bebek maması-

na ve meyve sularına 

katılarak bulunabilir.
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ENVER 
OLGUNSOY

Zengin vitamin, 
mineral, be-
sin değeri ve 
antioksidan 
içeriği ile do-
ğanın insan-
lara sunduğu 
bir değer olan 
limonun kalp 
ve damar 
sağlığından 
kanserden 
korunmaya 
kadar yarar-
ları saymakla 
bitmez.

LİME İLE LİMON

Bildiğimiz limon, Akdeniz 
havzası ve Ortadoğu da 
oluşmuş bir türdür. Limon 
genellikle kuzey ve güney 

yerküre subtropik iklim bölgelerinde 
yetiştirilen bir meyvedir. Limonlarda 
çiçeklenme ve meyve verme eğilimi 
tüm yıl boyu devam eder. “Yedive-
ren” limon tabiri, bu devamlılık özel-
liğinden kaynaklanır. Kuzey ülkeleri 
limonla ancak Haçlı seferleri sonucu 
tanışmıştır. Ancak limonun asıl yaşam-
sal değeri -hayat kurtarıcı özelliğinin 
keşfi- için uzun deniz seyahatleri 
döneminin gelmesi gerekmiştir. 
Skorbüt hastalığı sonucu 1600–1800 
yılları arasında 1 milyona yakın 
denizci ölmüştür. C vitamini 
yoksunluğunun sebep 
olduğu bu hastalık, 
limon kullanımı ile son 
bulmuştur. Patates, 
domates, tütün, mısır, 
kakao Amerika kıtasın-
dan Kristof Kolomb tara-
fından getirilirken, limon da 
eski dünyanın Amerika’ya bir 
armağanı olmuştur.

Ortaçağda limon, aristokrat-

ların ilgi alanına girmiş ve aristokratik 
gereklilik olarak görüldüğünden 
büyük masraflar edilerek soğuktan 
korunarak, limonluklarda yetiştirilmiş-
tir.

Limon iradenin gıdasıdır anlayışı, 
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alternatif tıpta gelişmiş, özgüven arttırıcı, 
bünye ve zihni dinçleştirici, gücü arttırıcı bir 
gıda olarak değerlendirilmektedir.

Limon, zengin vitamin, mineral, besin 
değeri ve antioksidan içeriği ile doğanın 
insanlara sunduğu bir değerdir.

Dilimlenerek yenilebildiği gibi suyu 
sıkılarak içilebilir, limonata olarak tüketile-
bilir, çeşitli yiyeceklerde –salatalar gibi- tad 
ve aroma verici olarak kullanılabilir. Kabuğu 
dahi rendelenerek şekerleme sanayinde ve 
çeşitli ev tatlıları yapımında kullanılabilir.

C vitamini, folik asit, potasyum, çeşitli 
flavonoidler, limoninler içerir. Sağlıklı bes-
lenme açısından yararları saymakla bitmez. 
Böbrek taşlarına içerdiği sitrik asitle etki 
eder ve böbrek taşlarının oluşumunu engel-
ler. Daha küçük taşları ise parçalar. İdrarda 
ne kadar sitrik asit bulunursa böbrek taşı 
oluşumundan o kadar korunursunuz. Her 
gün bir bardak suya yarım limon sıkıp içer-
seniz hem yeterli sitrik asit hem de C vitami-
ni almış olursunuz.

Kalp damar sağlığına etkisi içerdiği folik 
asit nedeniyledir. Uzmanlar C vitamininin 
kardiyovasküler hastalık riskini azalttığını 
belirtmektedirler. Aynı zamanda C vitamini 
bağışıklık sisteminizin geliştirilmesinde çok 
önemli rol oynamaktadır. Serbest radikaller-
le mücadele ederek etkilerini azaltır, iyi bir 
antioksidandır. Lökositlerin korunmasında 
yardımcı olurken bağışıklık hücrelerinin de 
bütünlüğünü korumaktadır. Kötü kolestrolü 
düşürmeye ve atardamarları esnek tutmaya 
da yardımcı olur.

Anti kanser yiyeceklerden biri olan limon 
ve limon özü içeriğindeki folik asit ile kanser 
riskini azalttığı çeşitli çalışmalarla gösteril-
miştir. Kanser DNA’sını baskılayan maddele-
rin üretimini provoke eder ve kanser hücre-
lerinin gelişimini engeller.

Limon Anadolu’nun kadim bitkilerinden 
biridir. Çaya, çorbaya limon sıkan insanımı-
zın ne kadar doğru yaptığı ve limon kullanı-
mının ne kadar önemli olduğunu uzmanlar 
bu gün de kabul etmişlerdir.

Lime yani Türkçede misket limonu olarak 

bilinen limongiller familyasından olan ikinci 
bir limon cinsi ile bu ikili, kansere karşı süper 
savaşçılarıdır.

Limonu mutlaka hayatımıza katmalı ve 
düzenli olarak tüketmeliyiz. Sofralara gelen 
limon, özenle sıkılmalı, tamamen kullanılma-
ya çalışılmalı, yarısı sıkılmış limonların israfın-
dan kaçınılmalıdır.
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Yıldız Belger, Atatürk 
Organize Haber’e 
anlattı: “Yaptığım 
işin en iyisi olması 
için elimden gelen 
gayreti sarf etme 
konusunda inatçı 
olduğum için ka-
buk toplama işi de 
büyüdü büyüdü ve 
bugünlere geldi.”

Belger çifti 
denizlerin 
suskun 
kiracılarına 
ev sahipliği 
yapıyor

KOLEKSİYON
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koleksiyon
koleksiyon

Denizci subay 
aynı zaman-
da Ataşe bir 
babanın İs-

tanbul Heybeliada’da 
büyüyen ‘kızı’… 
Arnavutköy’de yatılı 
okurken hayatının 
‘yol arkadaşını’ bu-
larak evlenen ve 
birbirinden başarılı 
işlere imza atacak 
iki çocuk dünyaya 
getiren ‘mutlu bir 
eş ve anne’. Alsan-
cak’taki hediyelik 
eşya dükkanını 
40 yıl boyunca 
başarılı ‘bir iş-
letmeci’ olarak  
sürdürürken 
‘kadınların 
hayatına do-
kunabilmek 
adına’ sosyal 
çalışmaların 
ortasında 
kendini 

bulan bir ‘gönüllü’. Kadınlar 
başta olmak üzere toplum yararına harcanan 
onlarca yılın ardından hayatının Uğur’u ile 
denizaltındaki hayatı keşfeden bir koleksi-
yoncu… Eşi Uğur Bey ile birlikte içinde canlı 
bulunan hiçbir deniz kabuğunu almayan, 
yurtdışından deniz kabuklarına ilişkin okun-
madık kitap-makale bırakmayan; Bivalvia-la-
ra, Natiluslara, Mürexlere, Cardialara, deniz-
lerin suskun kiracılarına ev sahipliği yapan 
Yıldız Belger, bu sayımızda bizlerle…

l Kısaca sizi tanıyabilir miyiz?
Babam denizci subaydı. Ataşelik görevi 

nedeni ile bir dönem Amerika’da yaşa-
dım. İki kız kardeşiz. Uzun süre Ada’da 
yaşadık. Ada’da evlenip İzmir’e geldim. 
Arnavutköy’de yatılı okurken tanıştığım eşim 
ile okul bitince evlendik. Washington Üni-
versitesi Tekstil Müzesi’nde görev yapan bir 

kızım, turizmle uğraşan bir oğlum var. 

l Deniz kabuklarından koleksiyon oluş-
turmaya uzanan süreciniz nasıl başladı?

Eskiden beri iyi bir biriktiriciyim. Mesela 
bir yere giderim. Oranın nesi meşhur ise 
mutlaka en iyisinden bir örneğini alırım. 
Oldu bitti toplamayı seven bir yapım vardı 
zaten, ancak deniz kabukları hayatımıza iler-
leyen yıllarda girdi. Yıllarca İzmir’de yaşadık-
tan sonra, Gümüldür’den bir ev aldık. Orada 
bir komşumuz deniz kabuğu topluyordu. 35 
sene önce, yani 1980’li yıllarda eşim ile bir-
likte biz de komşularımıza katıldık ve deniz 
kabuklarını toplamaya başladık. Yaptığım 
işin en iyisi olması için elimden gelen gayreti 
sarf etme konusunda inatçı olduğum için 
kabuk toplama işi de büyüdü büyüdü ve 
bugünlere geldi. 

l Koleksiyonunuzda ‘şu da olsaydı’       
ya da şu denizden-okyanustan da bir 
kabuğumuz olsaydı dediğiniz 
bir parça var mı?

Yok, çünkü bizim deniz-
lerimizde olmayan kabuk-
ları yurtdışında kah kendi-
miz bulduk kah satın aldık 
ya da takas yaptık. Bu 
konuda yazılmış birçok ya-
bancı kitap mevcut. Onları 
aldık, araştırdık. Deniz ka-
buklarımızı sınıflara ayırdık. 
Dünyanın dört bir 
yanından kabuk-
larımız mevcut. 
Bu merakımızı 
bilen dostları-
mız da gerek 
kendi bulduk-
ları gerekse 
satın aldıkları 
kabukları bize 
getirerek 
koleksiyonu-
muza can 
veriyorlar.

Meryem Fulya YAZICIOĞLU



l Aynı tür olsa da farklı denizlerde farklı 
özelliklere sahip oluyor canlılar. Deniz kabuk-
larında ne gibi farklılıklar gözlemlediniz?

Kesinlikle, iklim değiştikçe kabuk da de-
ğişiyor. Mesela Nautilus gibi büyük ve renkli 
kabuklar daha çok sıcak denizlerde oluyor. 
Bizim denizlerimizde bunlardan yok. Soğuk 
denizlerde olan kabuklar ise daha kalın ve 
daha mat oluyor. 

l Koleksiyonunuzda yer alan kabuklara 
ilişkin ilginç birkaç bilgiyi paylaşır mısınız?

Elbette, mesela 5’li bakışım vardır hep ka-
buklarda. Üzerinde 5 tane çizgisi vardır. Deniz 
Kirpisi’ni duymuş muydunuz? Üstünde ince 
ince dikenleri vardır. Deniz Kestaneleri kirpi-
lerden farklı bir türdür. Denizlerimizde çok 
sık bulunur. Deniz Yıldızları mesela, vahşidir. 
Deniz Kestanelerinin üstüne kapanır, onları 
emerek içine çeker. Bir de Deniz Kestanele-
rinin üstünde kabuk görürseniz bilirsiniz ki 

kestanenin yumurtlama zamanı başlamıştır... 

l Denizden çıkardığınız bazı kabukların ilk 
hali ile temizlendikten sonraki hali arasında 
göz alıcı şekilde farklılık var. Kimisinin çok 
hassas olduğu bu kabukları nasıl temizliyor-
sunuz?

Kabuklarda genelde kireç oluyor. Çok 
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narin oldukları için gerçekten dikkatli temiz-
lenmeleri gerekiyor. Çünkü kimyasal oranı 
biraz fazla kaçsa kabuk delinebiliyor. Sulan-
dırdığımız kireç çözücü ile dikkatle hepsini 
temizliyoruz. 

l Herkes yüzmeyi planlarken sizin gözü-
nüz denizin derinliklerinde olsa gerek. Var 
mı değişik bir anınız?

Sosyal sorumluluk kapsamında gerçek-
leştirdiğimiz bir ziyarette Samsun’da deniz 
üzerine kurulu bir restorana gittik. Yemeğin 
ardından havaalanına geçerek İzmir’e döne-
ceğiz. Yani valizler, çantalar her şey kapa-
tılmış durumda. Yemek yemeğe oturduk ki 
ne göreyim! Sahilde kırmızı renkli oldukça 
büyükçe kabuklar var… Yemeği bıraktım he-
men gittim kabukları toplamak için. Yanımda 
berem vardı, topladığım kabukları beremin 
içine doldurdum. Havaalanında durumum 
görülmeye değerdi. Bir elimde çanta, diğer 
elimde şıkır şıkır sesler gelen bere… Me-
ğerse o kabukların içini Japonya’ya yollu-
yorlarmış. Kabuklar ise sahile… Hala denize 
gittikçe kendimi çevreme bakınmaktan 
alıkoyamıyorum. Ancak dalmayı da bırakalı 
çok oldu tabi… 

l Birbirinden göz alıcı bu kabuklar ile  
bir müze açmayı planlıyor musunuz?

Eşim hep bir yerlerde müze olsun diye 
plan yapar. Deniz denildiğinde akla ge-
len ilk kentlerimizden birisi olan İzmir’de 
de bir tane deniz müzesi olması gerekir. 
Uğur Bey böyle bir çalışmanın peşinde. 
Tabi böyle bir müzenin hayata geçirilmesi 
ile birlikte biz de elimizdeki bunca emeği, 
doğanın güzelliklerini insanlarla paylaşmak 
isteriz.  Birkaç kez deniz kabuğu topla-
maya başladığımız komşumuz ile birlikte 
sergi düzenledik. Bir kere de Marmaris’te 
Deniz Kuvvetleri ile beraber Marmaris 
Belediyesi’nin düzenlediği festivalde sergi 
açtık. Sergimizi üniversitelerin Deniz Ürün-
leri Enstitüsü’nden öğrenciler de ziyaret 
etti. “Biz bunları okuyoruz ama görmüyo-
ruz” dediler. Dolayısıyla üç tarafı denizler-
le çevrili ülkemizde, deniz şehri İzmir’de 
böyle bir müzenin yer alması çok isabetli 
olacaktır. 

Koleksiyonerlerin ‘benden sonra kolek-
siyonum ne olacak?’ gibi ciddi bir kaygısı 
vardır. Yurt dışında birçok müzenin başlan-
gıcı koleksiyonlardır. Zengin müzeler böyle 
başlar, hibelerle zenginleşir.

“Eşim Uğur Belger, hep 

bir yerlerde müze ol-

sun diye plan yapar. 

Deniz denildiğinde 

akla gelen ilk 

kentlerimizden birisi 

olan İzmir’de de bir 

tane deniz müzesi 

olması gerekir. Bu-

nun için elimizdeki 

emeği paylaşırız.”
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GÖKHAN SEZER

Grafen, “hayal 
etseydik an-
cak bu kadar 
hayal edebi-
lirdik” diye-
bileceğimiz 
mükemmel 
bir malzeme. 
Her türlü özel-
liğin en iyisi 
onda. Üstelik 
hammaddesi 
kolay bulunan 
bir madde.

Yarının malzemesi GRAFEN

PO
PÜ

LE
R B

İLİM TEKNOLOJİ Kuantum teknolojileri, yapay 
zeka uygulamaları, 5G ve 
kablosuz iletişimde gelişme-
ler, sensör teknolojilerinin ve 

IoT- nesnelerin interneti- uygulamaları-
nın hızla gelişmesi büyük bir teknolojik 
devrimin kapısında olduğumuzu güçlü 
bir şekilde hissettiriyor. Hatta bu geliş-
meler dünya düzenini, insan yaşamını 
çok farklı noktalara taşıyacak gelişme-
ler olarak öngörülüyor.

İşte bu gelişmelere inanılmaz bir 
ivme katacak ve hayatımızın nerede ise 
her noktasına girecek gibi duran bir 
malzemenin yakın zamanda keşfi de 
bambaşka bir geleceğin habercisi gibi. 
Ayak sesleri şimdiden çok kuvvetli 
şekilde duyuluyor. 

2004 yılında Manchester Üniver-
sitesinde iki Rus bilim insanı Profesör 
Andre Geim ve Dr. Konstantin Novase-
lov, dünyanın ilk 2 boyutlu kristal mal-
zemesini elde ettiklerini duyurdular. 
Grafen adı verilen bu malzeme kurşun 
kalemlerimizin ana malzemesi Grafit 
ile aynı yapı taşına sahip. Grafen teorik 
olarak bilinen bir malzeme olmasına 
rağmen fiziksel olarak bir türlü elde 
edilemiyordu. İki bilim insanı grafeni 

rastlantısal olarak grafitden çok basit 
bir şekilde yapışkan seloband vasıta-
sıyla elde ettiklerini açıkladıklarında 
aynı konu üzerine çalışan bilim insanla-
rının perişan halini tahmin etmek güç 
değil.    

Bu kadar basit bir şekilde elde 
edilmesi ile bu kadar geç keşfedilmesi 
arasındaki tezat ise bu malzemenin 
büyüsü. Bu buluş, iki bilim insanına 
2010 yılında Nobel Ödülü kazandırdı. 
Malzeme neden bu kadar önemli onu 
da gelin anlatalım. 

Grafen; karbon atomlarının petek 
yapısında altıgen şeklinde birbiri-
ne bağlanması ile oluşan, bir atom 
kalınlığında, şeffaf kristal bir malzeme. 
1 atom kalınlığında olduğu için dün-
yanın ilk 2 boyutlu ve aynı zamanda 
dünyanın en ince malzemesi.

Dünyanın en ince malzemesi 
olmasına rağmen dünyanın en daya-
nıklı, en sert malzemesi aynı zamanda. 
Elmastan bile daha sert bir malzeme 
olan grafen, çelikten de 100 kat daha 
sert. Bu sertliğinin yanında mucizevi 
bir şekilde esnek, istenilen her şekli 
alabiliyor. 

Bu olağanüstü özellikleri yetmiyor-
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muş gibi grafen elektrik iletkenliği ve enerji 
depolama özelliği ile de en iyi malzeme. 
Bu nedenle pil endüstrisinde ve dolayısıyla 
elektrikli araç teknolojilerinde çığır açması 
bekleniyor. 

Grafen “hayal etseydik ancak bu kadar 
hayal edebilirdik” diyeceğimiz mükemmel 
bir malzeme. Her türlü özelliğin en iyisi onda 
üstelik inanılmaz üstün özelliklerinin yanında 
hammaddesi kolay bulunan bir malzeme. 
Karbon, evrende en çok bulunan dördüncü 
element. Bu üstün özellikleri nedeniyle gra-
fenin havacılık, otomotiv, elektronik, iletişim, 
sensörler, enerji depolama, güneş enerji 
sistemleri, boya teknolojileri ve daha birçok 
teknolojilerde kullanılması öngörülüyor. Bu 
öngörüye uygun olarak da üretim teknolojile-
ri hızla gelişiyor. Ve birçok bilim insanı dün-
yanın dört bir yanında grafen üzerinde çok 
yoğun biçimde çalışıyor.

Bu eşsiz yapı özellikleri sayesinde kuantum 
fiziği deneyleri içinde en ideal malzeme ko-
numunda. Bu nedenle kuantum teknolojileri 
üzerinde de büyük bir etki yapması bekleni-
yor.

Dünyanın hemen bütün gelişmiş ülkeleri 
grafen üzerine yeni üretim teknolojileri ge-
liştirmek konusunda yoğun çalışmalar içeri-
sindeler. Bir örnek verecek olursak; Avrupa 
Birliği 2013 yılında başlayan ve 2023 yılında 
sonuçlandıracağı 10 yıllık bir program baş-

lattı ve bu programa 1,3 milyar Euro bütçe 
ayırdı. AB bu araştırma programında grafenin 
elektronik, enerji, sağlık ve inşaat alanında 
kullanılan temel malzemelerin kullanımlarını 
nasıl değiştirebileceğini araştırıyor. 

Elektronik endüstrisinde süper transistör-
ler, süper kapasiteler, süper hızlı ve kapasitesi 
çok yüksek memory chipleri ile günümüzün 
bilgisayarlarından çok daha hızlı bilgisayarlar 
yapmak mümkün olabilecek. IBM firması bu 
konuda da öncü ve mevcut CMOS transis-
törlerden 10 bin kat daha hızlı grafen tabanlı 
transistörlerini 2014 yılında üretti. Çalışmaları-
nı devam ettiriyor. 

Grafen teknolojisinin çok küçük, çok hızlı, 
çok ince, tamamıyla esnek elektronik devre-
lerin yapılabilmesini sağlayacağı ve şu anda 
elektronik teknolojisinin geldiği zorlayıcı 
sınırları mevcut ile kıyaslanamayacak şekilde 
fersah fersah aşacağı öngörülüyor. Tamamıyla 
esnek, süper hızlı ekranlar üretilmeye başlan-
dı bile. Samsung firması bu konuda da öncü 
olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Bunların yanında süper termal iletkenliği 
ve optik özelliği nedeniyle grafenli led lamba-
larda pazarda yerini aldı.   

Grafenin teknolojik olarak üretilmesi ilk 
başlarda oldukça zorlu bir süreç oldu. Öyle-
sine ki grafenin ilk bulunduğu zamanlardaki 
popülaritesi zedelendi. Ancak 2016 yılında 
Avustralyalı bilim insanlarının soyadan elde 
ettikleri grafen zenginleştirmesi ile basit ve 
ucuz bir üretim yolu sonunda keşfedilmiş 
oldu. Bu soya yardımıyla zenginleştirilmiş 
grafene GrafenAir adı verildi. İşte bu süreçten 
sonra grafen ile ilgili beklentiler yeniden alev-
lendi. Avusturalyalı bilim insanları GrafenAir 
teknolojisi ile üretilen grafen membranlar 
ile yaptıkları arıtma sistemiyle çok basit bir 
şekilde okyanus suyunu içme suyuna çevir-
diler. Öylesine büyük bir başarı elde edildi ki 
2018 yılında gerçekleştirilen bu çalışma yakın 
gelecekte susuzluğa büyük bir çare olarak 
görülüyor.

Grafen ile ilgili gelişmelerden örnekleri 
ileriki yazılarımıza bırakıyoruz ve geleceğin 
sansasyonel malzemesi grafeni izlemeye 
devam ediyoruz.
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NEDİM ATİLLA

James Joyce, 
dünyanın en 
önemli edebi 
eserleri ara-
sında sayılan 
Ulysses’i ya-
zıp bitirdikten 
sonra “Be-
nim yolumu 
Homeros 
Odesea ile 
çizdi” demiş 
ve eklemiştir: 
“Benim ken-
tim Dublin ile 
Homeros’un 
kenti İzmir 
kardeştirler.”

KÜLTÜR VE 
LEZZET 

YOLCULUĞU

Dublin nereden mi İzmir’in kardeşidir? Çok basit, Dublin 
ile özdeşleşmiş edebiyat kişileri arasında ilk sırada yer 
alan James Joyce, dünyanın en önemli edebi eserleri 
arasında sayılan Ulysses’i yazıp bitirdikten sonra ken-

disini Homeros’un kardeşi ilan etmiştir, ‘Benim yolumu Homeros 

Kültür kardeşimiz 
DUBLİN
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Odesea ile çizdi’ demiş ve eklemiştir, ‘Benim 
kentim Dublin ile Homeros’un kenti İzmir’de 
kardeştirler bundan sonra… Ben bu sözü 
söylenmesinden 80 sene sonra duydum ve 
o yaz hemen Dublin’in yolunu tuttum… Ve 
James Joyce’un dediğine inandım: İzmir, 
Dublin’in kardeşidir… 

Dublin ülkenin doğu kıyısının ortasında,  
Orta Çağ’dan beri İrlanda’nın başkentidir. 

Avrupa genelinde 112 kent ve kırsal 
kesimden, 11 bin 200 kişiye uyguladığı bir 
ankette, Dublin  Avrupa’nın yaşanacak en 
iyi başkenti ve İrlanda Avrupa’nın en mut-

lu ülkesi seçilmiştir. Daha sonra birinciliği 
Viyana’ya kaptırdı. Şimdilerde ikinci sırada.

İrlanda’yı işgalinden sonra Dublin baş-
kent oldu ve iktidar, bağımsızlıklarına dek  
Dublin Kalesi’nde toplandı. 14. yüzyıldan                
16. yüzyılın sonlarına kadar Dublin ve çevresi 
İrlanda’nın hükümet kontrolündeki en büyük 
alanını oluşturmaktaydı. 17. yüzyıldan itiba-
ren, Geniş Caddeler Komisyonu’nun da (Ne 
komisyonlar baksanıza!) desteğiyle, şehir 
hızla büyüdü. Kralları I. ve IV. George’lar 
arasındaki dönemde bir süre  Londra’dan 
sonra Britanya İmparatorluğu’nun ikinci şehri 
konumundaydı. Dublin’in en ilgi çekici mi-
marisinin büyük bir bölümü bu dönemden 
kalmadır.

II. Dünya Savaşı’ndan sonra, Dublin 
zaman dışı bir başkent olarak kaldı: modern-
leşme yavaş gerçekleşiyordu ama sonunda 
1960’larda değişim hızlanmaya başladı. Son 
yıllarda, yerleşim, ulaşım ve iş alanında ya-
pılan özel ve devlet girişimleriyle, Dublin’in 
alt yapısı oldukça değişti. Bazı ünlü sokak 
köşeleri hala gelişim ve değişimden önce 
orada bulunan bar veya dükkanın ismiyle 
anılmaktadır.
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Dublinliler
James Joyce’tan başkaları da var 

Dublin’de… Burasıyla ilgili en ünlü eserlerin 
başında James Joyce’un  Dublinliler başlıklı 
öykü kitabıdır. Bu eserinde, Joyce 20. yüzyılın 
başlarında şehirdeki yerli halkı ve yaşanan-
ları tiplemelerle anlatır. Ayrıca yine Joyce’un  
Ulysses, romanı Dublin’de geçmektedir… 
Avrupa’nın en önemli kültürel merkezlerinden 
biri olmasını Jonathan Swift, Maeve Binchy,  
Bram Stoker, Oscar Wilde,  William Butler Ye-
ats, J.M. Synge, George Bernard Shaw, Seán 
O'Casey, Samuel Beckett, Brendan Behan ve 
Roddy Doyle gibi, birçok ünlü yazarın çıktığı 
bir şehirdir Dublin…

İrlanda Ulusal Basım Müzesi, Modern Sanat 
Müzesi, Ulusal Galerisi, Ulusal Kütüphanesi 
ve Ulusal Müzesi’nin üç merkezi; ayrıca Hugh 
Lane Belediye Galerisi ve Chester Beatty 
Kütüphanesi Dublin’de bulunmaktadır. Şehrin 
merkezinde, Şehir Sanat Merkezi, Dört Galeri, 
Douglas Hyde Galerisi, Proje Sanat Merkezi 
ve İber Kraliyet Akademisi gibi, birçok galeri 
ve sanat merkezi var.

Kuzey-Güney ayrımı…
Geleneksel olarak Dublin’de  Liffey neh-

rinin ayırdığı bir kuzey-güney ayrımı bulun-
maktadır. Bazıları kuzey yakasını işçi sınıfı ve 
güney yakasını da orta ve yüksek sınıf olarak 
görmektedir. Dublin posta sisteminde kuzeye 
tek numaralar, Phibsboro-Dublin 7 gibi, gü-
neye ise çift numaralar, Sandymount-Dublin 4 
gibi, ayrılmıştır.

Hareketli gece hayatı
Dublin’de hareketli bir gece hayatı var.  

Liffey nehrinin güneyinde bulunan ve İrlanda 
dışında da tanınan  Temple Bar, gece hayatı-
nın en hareketli yerlerinden biridir. Özellikle 
‘bekarlığa veda partileri’nin doğduğu bar ola-
rak tanınır ve turistler tarafından ziyaret edilen 
öncelikli yerlerdendir. Temple Bar aslında 
Dublin’in kültürel bölgesinin yeniden yapı-
landırılmasıyla ön plana çıkmış. Günümüzde 
sokak performansları, davulcuları, ufak ve iç 
içe müzik mekanlarıyla bu ruhunu az da olsa 

korumaktadır. Stephen's Green etrafındaki 
bölge, özellikle Harcourt, Camden, Wexford 
ve Leeson caddeleri, en popüler gece kulüp-
lerinden bazılarına ve İrlanda’ya özgü barlara 
ev sahipliği yapmaktadır.

Siyah bira kenti
Dublin’deki en ünlü endüstri herhalde  

biracılıktır.  Guinness, 1759 yılından beri 
Dublin’de, St. James's Gate semtinde üre-
tilmektedir. Kelt Kaplanı hareketi yıllarında, 
yani 1990’ların ortalarından sonlarına kadar, 
bir çok ilaç ve bilgi teknolojisi şirketi Dublin 
ve etrafında ofisler açtı. Microsoft'un Avrupa 
ve Orta Doğu merkezi, şehrin güneyindeki,  
Sandyford Endüstri Bölgesi’ndedir. Buna ek 
olarak  Google ve  Amazon’un da şehirde 
şubeleri bulunmaktadır.  Intel ve Hewlett-
Packard’ın Dublin’in batısında kalan Kildare 
ilçesindeki bir mahallede (Leixlip) üretim 
atölyesi vardır.  Google,  Yahoo! ve  PayPal’ın 
(ve daha birçok şirketin) Avrupa merkezleri 
Dublin’de konuşlanmıştır. Kent, çok miktar-
daki yüksek teknoloji endüstri bölgeleri, iş ve  
finans merkezleriyle uluslararası platformda 
Avrupa’nın Silikon Vadisi olarak tanınmaktadır.
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İAOSB TSM Korosu’ndan
unutulmaz gece

2009 yılından bu yana büyük bir 
özveri ve emek göstererek çalış-
malarına aynı heyecan ile devam 
eden İzmir Atatürk Organize 

Sanayi Bölgesi Türk Sanat Müziği Korosu, 
2020 yılının ilk performansı olan Fasıl Ge-
cesi adlı konseri ile büyük beğeni topladı.  

Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi 
Konservatuarı Öğretim Görevlisi Engin 
Karadağ’ın şefliğinde gerçekleşen 22’inci 
konserde; Alaeddin Yavaşça, Bimen Şen, 
Gültekin Çeki ve daha birçok bestecinin 
“Ümitsiz Bir Aşka Düştüm”, “Acaba Şen 
Misin, Kederin Var mı?”, “Karagözlüm 
Efkarlanma Gül Gayrı” adlı eserlerinin de 
aralarında yer aldığı zengin repertuvar 
ile seslenen koro üyeleri, seyircilere fasıl 
tadında bir gece yaşattılar.

Norm Grup Onursal Başkanı, dua-
yen sanayici Nedim Uysal’ın Şef Engin 
Karadağ’a teşekkürlerini ileterek çiçek 
takdim etmesinin ardından, seyirciler ile 
birlikte ‘İzmir Marşı’ söylenerek programa 
son verildi.



İklim krizi 
büyürken...

SÜ
RD

ÜRÜLEBİLİR DÜNYA

OYA
DEMİR

Dünya Ekonomik 
Forumu’nun 
kısa ve uzun  
vadeli riskleri 
tespit etmek 
üzere hazır-
ladığı Küresel 
Riskler Raporu 
2020, 10 yıllık 
geçmişinde 
ilk kez en 
önemli 5 uzun 
vadeli küre-
sel risk ‘çev-
re’ başlığına 
odaklandı.
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Grönland'daki bir buzul 
15 yılda 100 metre in-
celdi… Avustralya aylar-
dır yanıyor… Venedik’te 

son 53 yılın en büyük su baskını, 
1 milyon hayvan ve bitki türü yok 
olma tehlikesi ile karşı karşıya… Ya-
nıyor, yıkılıyor, yok oluyor… Nedeni 
‘iklim krizi’.

Normalden fazla meydana 
gelen iklim hareketleri dünyanın 
genelini etkiliyor. Yapılan araştırma-
lar dünya sıcaklık ortalamalarının 
bugüne kadar geri dönülemez bir 
şekilde 1ºC arttığını gösteriyor. Çok 
küçük görünen bu sıcaklık artışı 
bile kasırgaların, 
sel fela-
ketlerinin 
oluşmasına, 
denizlerin 
yükselme-
sine neden 
oluyor.  İnsan 
kaynaklı küre-
sel ısınmanın 
dünya sistemle-
rini (karbon, su, 
nitrojen, fosfor, 
sülfür döngüsü 
gibi gezegenin doğal döngülerini) 
bozduğuna ve böyle devam ederse 
dünyanın yaşanabilecek bir yer 
olmaktan çıkacağına dair kanıtlar 
ise ortada.

Dünya Ekonomik Forumu’nun 
(WEF) kısa ve uzun vadeli riskleri 
tespit etmek üzere hazırladığı Kü-
resel Riskler Raporu 2020, 10 yıllık 
geçmişinde ilk kez, en önemli 5 
uzun vadeli küresel risk ‘çevre’ baş-
lığına odaklandı. ‘Aşırı hava olay-
ları’, ‘iklim değişikliğiyle mücadele 
ve uyumdaki başarısızlık’, ‘doğal 
afetler’, ‘biyolojik çeşitlilik kaybı 
ve ekosistem tahribatı’ ve ‘insan 

kaynaklı çevresel zarar ve afetler’ 
gelecek 10 yılda gerçekleşme olası-
lığı en yüksek 5 risk olarak öne çıktı. 
Ayrıca Birleşmiş Milletler Sürdürü-
lebilir Kalkınma Amaçları’nın 13. 
Maddesi İklim Eylemine, sorunlara 
ve çözümlere dikkat çekiyor.

Sorun ortada. Çözüm ise yine 
sorunu yaratan ‘insan’da. 16 ya-
şındaki genç iklim aktivisti Greta 
Thunberg’in bütün dünyaya mesaj 
veren mücadelesi gösteriyor ki; 
bireysel olarak ve özel sektörün, 
sivil toplumun aktif katılımıyla hükü-
metlerarası, hükümetler üstü, akılcı, 

yenilikçi, çözüm 
odaklı önlemler ve 
araçlar geliştirmek 
mümkün. Müca-
dele ederken aynı 
zamanda iklim 
değişikliğine 
uyum sağlamak 
da mümkün. 
Güney Kore ar-
tan hava sıcak-
lığına uyum 
sağlayan ve 

daha önce burada 
yetişmeyen papaya, hindistan cevizi 
vb. gibi ürünler ekmeye başladı. 
Paris İklim Değişikliği Anlaşması 
ile ekonomik açıdan güçlü ülkeler 
daha yetersiz ülkelere ‘iklim finans-
manı’ sağlamayı kabul etti.

Birleşmiş Milletler İklim Eylem 
Zirvesi’nde ise devlet liderleri ve 
özel sektör temsilcileri iklim eylemi 
hakkında önemli açıklamalar yap-
tılar.  66 ülke sıfır emisyon hedefi 
üzerinde çalışıyor. 59 ülke ise iklim 
planlarını kesin olarak 2020 sonuna 
kadar açıklayacak. Bu listede Hin-
distan, Çin ile AB de bulunuyor.

Bu önemli konuda; bütün dünya 
birlikte hareket etmek için çalışma-
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lar sürdürürken, ülkemizde de dünya ile uyum-
lu somut sonuçları olabilecek sürdürülebilir 
çalışmaların planlanması ve hayata geçirilmesi 
oldukça önemli. 

Bireysel olarak bizler de beslenme, seya-
hat etme alışkanlıklarımızı değiştirerek, üretim 
ürünlerinde düşük karbon talebinde bulunarak, 
evlerde yalıtım sistemini güçlendirerek, karbon 
ayak izimizi azaltarak ve ekolojik ayak izimizi 
arttırarak, en önemlisi yaşam biçimlerimizde, 
alışkanlıklarımızda ufak tefek pek çok değişiklik 
yaparak iklim krizi ile mücadeleye katkı sağ-
layabiliriz. Bütün önlemleri ‘dünya ile birlikte’ 
ülke olarak bir an önce almak zorundayız. Aksi 
takdirde yaşamamız için gerekli olan su, gıda 

vb. gibi en temel unsurları kaybettiğimiz gibi 
milyarlarca dolarlık ekonomik kayıp yaşama 
tehlikesi ile karşı karşıya kalma riskimiz artıyor. 
İçinde yaşadığımız çevrenin doğal yapısını boz-
duğumuz her an, yeni ve daha büyük bir bedel 
ödüyoruz. 

Şimdi; hem bireysel hem de toplumsal ola-
rak dünyanın ve insanlığın geleceğini etkileye-
cek ‘iklim krizi’ ile ilgili daha çok bilgi edinme 
ve mücadele etme zamanı. Çünkü; geleceği-
mizi tehdit eden iklim değişikliği ile mücadele 
ederek ‘sürdürülebilir bir dünya’ yaratmamız 
mümkün.

Raporun tamamı için: http://www3.weforum.
org/docs/WEF_Global_Risk_Report_2020.pdf 

Bir numaralı fon/yatırım şirketi 
Blackrock’un CEO’su Larry Fink’in yatırım-
cılara gönderdiği mektubunda artık yatırım 
ilkelerinde önemli değişiklikler yapılacağını 
vurguladı.

O sırada kabaca değindiğim bir örneği 
detaylandırmak istiyorum. Peabody Energy 
kömür madenleri işleten ve bunu enerji sant-
rallerine satan bir şirket. Finansal tabloların-
da yatırımcıları ürkütecek hiçbir dinamik söz 
konusu değil. Ancak 2022 vadeli borcunun 
refinansmanı başarısız oldu. Nedeni finansal 
yapısından ziyade bir maden şirketi olarak 
ESG, yani Environmental, Social and 
Governance (Çevre, Sosyal ve Yöne-
tim)” standartlarına uygun olmaması.

Fink’in mektubunda net bir uyarı 
var: “Her hükümet, şirket ve hissedar 
iklim değişikliği ile yüzleşmeli.” Ve şa-
şırtıcı olmayan bir şekilde “BlackRock 
yatırım ilkeleri içinde sürdürülebilir-
liği öne çıkaran bir yaklaşıma 
ağırlık veriyor. Portföy ya-
pılandırılması, risk yöne-
timi, yatırım seçimlerimiz 
(termal kömür yatırımları 
gibi), fosil yakıtlarına yak-

laşımımız vs. artık bu ilkeler ışığında şekille-
necek.”

Belirgin bir örnek Philip Morris olabilir. 
Tüm dünyada sürdürülen haklı kampanyala-
ra rağmen şirketin orta vadeli performansı 
sigaranın zararları ve sektöre yönelik sınır-
lamalardan fazla etkilenmediği gibi temettü 
getirisi de yüzde 5,33 seviyesinde. Şirket 
özelinde değil vaka özelinde konuşursak ESG 
dışında kalan şirketler dış fonlama bulmakta 
zorlanacaklarından (örneğin Blackrock silah 
üreten bazı yatırımlardan tamamen çekildi) 
hem paranın maliyeti artacak hem de bi-

lançolarını diğer şirketlere oranla daha 
düzgün tutmak zorunda kalacaklar ve 
ESG hassasiyeti olmayanlara yatırım 
fırsatı verecekler. Bizim gibi gelişmekte 
olan ülkeler henüz yeni kabaran bu 
dalgadan ilk başta çok fazla etkilen-

meyebilir. Ancak yeni projelerimizi 
ESG ilkelerine uygun yapmamız 

hem daha iyi fonlama fır-
satları bulmamız hem de 
kaçınılmaz olarak gelen 
bir değişime ilk günden 
uyum sağlamamız anla-
mına gelecektir.

Tanınmış Bankacı Şant Manukyan Dünya Gazetesi’nde yazdı

ESG: Yeni standartlar
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, vatan-
daşlara, iklim değişikliğiyle müca-
dele için 30 maddelik tavsiyede 
bulundu. Tasarruflu ampuller, A 

sınıfı enerjili beyaz eşya kullanımı, ısı yalıtımı, 
yemek pişirirken tencerenin kapağını kapat-
mak, klimanın soğukluk ayarını 2 derece daha 
yükseltmek, donmuş yerine taze gıda tüket-
mek iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağ-
lıyor. Motorlu taşıt sahiplerinin sadece yüzde 
1'inin araç bakımlarını zamanında yaptırması 
halinde yılda 450 bin tondan fazla karbondi-
oksit üretimi engellenebiliyor. 

Dünya ülkelerini yangın, sel, kuraklık gibi 
afetlerle etkisi altına alan iklim değişikliği, 
Türkiye'de sel ve heyelan gibi aşırı doğa olay-
larıyla kendisini gösteriyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 
Avusturalya'da yaşanan yangın felaketinin 
ardından daha sık gündeme gelen iklim deği-
şikliği ve küresel ısınmayla mücadele konu-
sunda, günlük hayatta kolayca uygulanabile-
cek önlemlerin yer aldığı bir kitapçık hazırladı. 

Kitapçığa göre, iklim değişikliğiyle müca-
dele için "ampullerin enerjiyi verimli kullanan 
tasarruflu ampullerle değiştirilmesi, elektrikli 
cihazların bekleme konumunda bırakılma-
ması, çamaşır ve bulaşık makinelerinin tam 
dolduğunda çalıştırılması" gerekiyor. Soğut-
ma cihazlarının evin serin odalarında, ısıtma 
cihazlarından uzağa yerleştirilmesi de önem 
arz ediyor. Bu sayede elektrik tasarrufu sağ-
lanırken karbondioksit miktarı da azaltılmış 
oluyor.

Ayrıca "eski buzdolaplarına düzenli olarak 
buz çözdürme işlemi yapılması, daha az sıcak 
su kullanılması, yemek pişirirken su kaynatır-
ken tencerenin kapağının kapalı tutulması, 
uzun banyo yapmak yerine duş alınması, 
evlerdeki ısının uzun sürelerle dışarıya kaçma-
sına fırsat verilmemesi, binaların yalıtımının 

iyileştirilmesi" de mücadele için alınabilecek 
basit önlemler arasında bulunuyor.

Evlerdeki atıklar geri  
dönüştürülmeli

Yeni beyaz eşya alırken A enerji sınıfından 
ya da daha ekonomik olanların tercih edilmesi 
tavsiyesinde bulunan Bakanlık diğer önerileri 
ise şöyle sıraladı:

"Klimaların bakımlı ve filtresinin temiz ol-
masına dikkat edilmelidir. Klimanın soğukluk 
ayarı iki derece daha yüksek ayarlanmalıdır. 
Güneş başta olmak üzere yerel yenilenebilir 
enerji türleri kullanılmalıdır. Evlerdeki atıklar 
geri dönüştürülmeli veya yeniden kullanılmalı-
dır. Alışveriş yaparken büyük ambalajlar tercih 
edilmelidir. Küçük ambalaj gerektiren ürün-
lerde (sıvı sabun, kolonya ve benzeri) yeniden 
doldurulabilir olanlar tercih edilmelidir. Uzun 
süreli kullanabilecek bir alışveriş çantası tercih 
edilmelidir. Donmuş değil, taze gıda tüketil-
meli ve mümkün olduğunca yerel pazarlar/
kooperatifler tercih edilmelidir. Mümkün 
olduğunca iyi tarım uygulamaları ile üretilmiş 
ya da organik/ekolojik ürün satın alınmalıdır 
Mümkün olduğunca yürüme, bisiklet ya da 
toplu taşıma araçları tercih edilerek otomobil 
kullanılan süre azaltılmalıdır."

İklim değişikliğiyle mücadele 
için basit tavsiyeler



Dünya Ekonomik Forumu’na "felaket 
senaryolarına” tepki gösteren ABD 
Başkanı Donald Trump ve genç ik-
lim aktivisti Greta Thunberg damga 

vurdu.
ABD Başkan Donald Trump, Davos’ta 

düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nda 
konuştu. İklim ve çevre konusunda felaket 
senaryolarının reddedilmesi çağrısında bu-
lunan Trump, kendisini dinleyenler arasında 
bulunan genç iklim aktivisti Greta Thunberg’in 
adını doğrudan anmadı. Dünyanın iyimser 
olması gerektiğini kaydeden Trump, "Alarm 
zillerini çalanlar her zaman aynı şeyi isterler. 
Egemen olmak için mutlak güç, dönüştürmek 
ve hayatımızın her boyutunu kontrol etmek” 
dedi. Trump, iklim değişikliği aktivistlerini 
"Dünün falcılarının mirasçıları” olarak niteledi.

Çocuklarınıza ne diyeceksiniz?
Daha sonra konuşma yapan 17 yaşındaki 

iklim aktivisti Greta Thunberg, "Fark etmediy-
seniz, dünya şu anda yanıyor. Evimiz hala ya-
nıyor. Sizin harekete geçmemeniz de alevleri 

körüklüyor” dedi.
Greta, "Bilime kulak vermeye başlamalı, bu 

krize hak ettiği önemi vermeliyiz. Ağaç dik-
mek elbette güzel ancak yetmez. Alınması ge-
reken önlemlerin yerine geçemez. Bunun sağ 
ya da solla bir ilgisi yok” ifadelerini kullandı.

Siyaset ve iş dünyasını ‘sürekli boş sözler 
vermekle’ suçlayan Thunberg, “Diyorsunuz ki, 
sizi yüzüstü bırakmayacağız, bu kadar karam-
sar olmayın. Ve sonra, sessizlik” diye konuştu.

Greta’nın konuşmasından satır başları 
şöyle:

Merak ediyorum onları bile bile başlarına 
açtığınız iklim kaosuyla cebelleşmeye terk 
etmeniz ve başarısız olmanızın nedeni olarak 
çocuklarınıza ne söyleyeceksiniz?

Ekonomi için o kadar olumsuz olacak gibi 
gözüküyordu ki, gelecekteki yaşam koşullarını 
güvenceye almak fikrinden hiç denemeden 
vazgeçtik? Böyle mi diyeceksiniz?

Evimiz hala yanıyor. Sizin atıllığınız her 
saat alevleri körüklüyor. Biz ise size diyoruz 
ki, çocuklarınızı her şeyden çok seviyorsanız 
harekete geçin. 

Davos’a 
Greta 
damgası

Atatürkorganizehaber
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“Aşkın yolu mideden geçer” sözü her 
yıl Sevgililer Günü öncesinde gündeme 
gelir. Örneğin sıcak aşkların ülkesi olarak 
İtalya'da Sevgililer Günü'nde çok özel 
yemekler yenir. O tarih yaklaşırken konunun 
uzmanları ortaya çıkar, sadece gözü ve 
damağı okşamakla kalmayan, duyguları da 
kamçılayan yiyeceklerin tarifleri elden ele 
dolaştırılır.

Geçen yıl İtalya'nın en saygın gazete-
lerinden La Repubblica, sevgililer için 'Gül 
yapraklı risotto' tarifi yayınladı mesela.

Gül, eskiden beri Aşk Tanrıçası 
Venüs'ün çiçeği olarak görülür. Ama gül 
reçeli dışında bu çiçeğin yapraklarının 
yemekte kullanılabileceği pek bilin-
mez. Repubblica'nın tarifinde önce 
gül yaprakları demlendirilerek bir çay 
hazırlanıyor, ardından pirinç bu çayın içinde 
pişiriliyor, tabaklara servis edilen risottonun 
üzeri de kokulu gül yapraklarıyla süsleniyor.

Almanların sevgililer günü tarifleri ro-
mantizmden pek uzak... Almanlar kereviz ve 
pırasa ile yapılan salataların baştan çıkarıcı 
etki yaptığına inanıyorlar. Bizim son derece 
sıradan saydığımız iki sebze, kereviz ve 
pırasanın kerametini Ortaçağ'da manastır 
keşişleri ortaya atmışlar. Özellikle kereviz 
içindeki eterik yağlar ve ensülin benzeri 
maddelerin salgıbezleri ve metabolizmayı 
harekete geçirdiğini, 'baştan çıkaran' etki 
yaptığını iddia etmişler. 

Japonya'da geçen yılın moda Sevgililer 
Günü spesiyalitesi, mascarpone peyniri ve 
vişne reçeli ile süslenmiş çikolatalı pizzaydı. 

Buyurun size üç romantik lezzet. 14 
Şubat’ta belki işinize yarar.

Romantik 
lezzetler

MUTFAKTA BİRİ Mİ VAR?
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BİBERLİ 
ZENCEFİLLİ 
BONFİLE 
DİLİMLERİ

Servis: 4 kişilik
Hazırlama süresi: 20 dakika
Pişirme süresi: 12-15 dakika

MALZEMELER: l Yarım kg dana bonfile, jül-
yen doğranmış l 2 yemek kaşığı soya sosu 
l 1 çay kaşığı karabiber l 1 yemek kaşığı 
sıvı yağ l 1 yemek kaşığı mısır nişastası      
l 1 çay kaşığı toz şeker

Sonradan ilave edilecek malzemeler: l 2 ye-
mek kaşığı sıvı yağ l 10 adet sivri biber, her 
biri uzunlamasına ikiye bölünüp çekirdekleri 
çıkarılmış l 1 kırmızı soğan, kabukları so-
yulup piyazlık doğranmış l 5 diş sarımsak, 
ince doğranmış l 1 yemek kaşığı taze zen-
cefil, rendelenmiş l 50 gr kabuksuz badem       
l 2 yemek kaşığı susam

YAPILIŞI: Bonfile, soya sosu, karabiber, sıvı 
yağ, mısır nişastası ve toz şekeri bir kaba 
alarak karıştırın, 15-20 dakika marine olması 
için kenarda bekletin. Vok tavaya sıvı yağı 
akıtın, açık ateşte yağ ısınınca bonfilelerin 
yarısını tek sıra halinde ekleyip her iki tarafı-
nı kızartın, delikli kepçe ile bir tabağa akta-
rın, diğer yarısına da aynı işlemi uygulayın.
Tavaya sivri biber ve soğanları alıp renklerini 
kaybetmeyecek gibi açık ateşte soteleyin, 
en son sarımsakları ilave edin, kızaran etler, 
badem ve susamı ekleyip karıştırarak ocağı 
kapatın. Sıcak olarak servis edin.

Servis: 4 kişilik
Hazırlama süresi: 15 dakika
Pişirme süresi: 45 dakika

MALZEMELER: l 10 adet taze patates l 2 adet 
orta boy havuç l 4 adet küçük boy pancar,      
l 2 çorba kaşığı zeytinyağı l 1 çay kaşığı kırmı-
zı toz biber l 1/2 çay kaşığı karabiber l 8-9 sap 
taze kekik veya 1 tatlı kaşığı kuru kekik l Yarım 
çay kaşığı sarımsak tozu l 1 çay kaşığı tuz

YAPILIŞI: Patates, pancar ve havuçları yıkayıp 
kabuklarını soyun. Patates ve pancarları ikiye, 
havuçları 3-4 cm uzunluğunda kesin. Derin bir 
fırın kabına alıp üzerlerine zeytinyağı, kırmızı toz 

biber, karabiber, kekik, sarımsak tozu ve tuzu 
ekleyip harmanlayın.
Fırın kabını önce fırın kağıdı, sonra folyo ile 
hava almayacak şekilde kaplayın.
190 derecede 10 dakika önceden ısıtılmış fırın-
da 40 dakika pişirin.
Taze kekik yapraklarıyla süsleyip sıcak olarak 
servis edin.

FIRINDA KÖK SEBZELER
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Servis: 21x31 cm’lik dikdörtgen fırın kabı
Hazırlama süresi: 20-25 dakika
Pişirme süresi: 30-35 dakika

MALZEMELER: l 1 tatlı kaşığı tereyağı l 225 
gr tereyağı l 250 gr bitter kuvertür çikolata, 
küçük parçalar halinde doğranmış l 3 iri boy 
yumurta, oda ısısında l 200 gr toz şeker l 1 
çorba kaşığı instant granül kahve, l 1 çorba 
kaşığı ılık suda eritilmiş 85 gr un l Bir tutam 
tuz l 1 tatlı kaşığı vanilya özütü l 250 gr bitter 
kuvertür çikolata, ince doğranmış l Fırın kağıdı

YAPILIŞI:
Öncelikle fırın kabının her tarafına 1 tatlı kaşığı 
tereyağı sürün ve fırın pişirme kağıdı ile yanlar-
dan taşacak gibi kaplayın, hazırda bekletin.
Tereyağını orta boy bir sos tenceresine alın 
ve kısık ateşte eritin, ocağı kapatırken küçük 
parçalar halinde doğradığınız 250 gr çikolatayı 
ilave edin ve eriyene kadar karıştırın. Çikolata, 
tereyağının sıcaklığıyla kolayca eriyecektir. Ke-
narda bekletin.

Yumurtaları derin bir çırpma kabına alın ve 
mikserin yüksek deviri ile çırpmaya başlayın. 
Yumurtaların rengi açılıp krema kıvamına 
gelene kadar (yaklaşık 6-7 dakika) şekeri ve 
kahveyi ekleyip 2-3 dakika daha çırpın. Bu 
aşamadan sonra mikser kullanmayın!
Erimiş tereyağı & çikolata karışımını yumurtalı 
şekerli karışıma yavaş yavaş eklerken spatula 
ile alttan üste doğru nazikçe karıştırın.
Elenmiş un, tuz ve vanilya özütünü ekleyip 
spatula ile alttan üste doğru, aynı yönde 
yavaşça karıştırın. En sonunda küçük parçalara 
kesilmiş çikolataları ekleyin ve karıştırın. Kek 
hamurundan daha koyu kıvamlı olan karışımı 
yağ sürülüp fırın kağıdı yerleştirilmiş kalıba alın, 
üzerini spatula ile düzeltin.
5 dakika önceden 175 derecede ısıtılmış 
fırında 25 dakika pişirdikten sonra kürdan testi 
yapın, dışı kıyır kıyır, içi hafif nemli ise pişmiş 
demektir. Eğer halen ıslak ise en fazla 5 dakika 
daha pişirmeniz yeterlidir.
Ilındıktan sonra keskin bir bıçakla küçük kare 
veya kalp kurabiye kalıplarıyla kesin.

ÇİKOLATALI 
KAHVELİ 
BROWNİE
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