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Değerli Sanayici Dostlarım; 
Yeni yılın ilk yazısını içi umut ve enerji dolu, ge-
leceğe olumlu bakan bir yaklaşım içince yazmak 

istiyordum. Ancak hiç kimsenin beklemediği, bir boksörü 
nakavt eden sürpriz bir yumruk gibi ortaya çıkan enerji 
kısıtlaması kararı ile karşılaştık. Kısa süreli bakım, arıza 
hatta enerji yetersizliği gibi nedenlerle kesilmelere 
karşı önlem almak ve oradan kaynaklanacak zarar ya da 
sıkıntıları çözmek çok daha kolayken ve biz sanayiciler 
uzun yıllar öncesinden bu konularda deneyimlere sahip 
iken, günlere yayılan bir kesintide inanın ne yapacağımı-
zı bilemedik. Burada herkesin bildiği şeyleri uzun uzun 
yazmak istemiyorum. 

Bu kesinti neden oldu? Bu kesintinin sonuçları ne 
olacak? Bunlar ile ilgili tüm düşünceler Bakanlıklar, ilgili 
kurumlar ve sanayiciler arasında konuşuldu, tartışıldı. 
Benim ekleyebileceğim tek yorum, ‘Türk sanayisi hâlâ 
devam eden pandemi ortamında, ister adı baz etkisi 
olsun, isterse ihracatta patlama olsun, bir şekilde geçmiş 
yılları telafi ederken bu kesintiler hiç mi hiç bu resme 
uymadı’ demektir. Dileğimiz başka şekil ve uygulamalar 
ile bu durumun bir kez daha karşımıza çıkmamasıdır. 

2022 yılına girdiğimizde önümüzdeki en büyük so-

run alanı olarak enflasyon gözükmektedir. Türkiye 1994 
yılında ilk kez, iç borçlanma ihalelerini iptal ederek, “faiz 
nedendir, enflasyon sonuçtur” önermesini denemiştir. 
Ancak bu yaklaşım 1994’te bir kriz ile sonuçlanmış ve 
çıkış, olağanüstü rakamlara yükselen faizde aranmıştı. 

2021 yılında da 1994’teki bu önermenin yeniden 
denendiğini gördük. Merkez Bankası Eylül ayında geriye 
çektiği faiz oranı ile bu yeni dönemi açtı. Beklendiği üze-
re önce kur fırladı, enflasyon yükselmeye başladı. Ardın-
dan Merkez Bankası’nın siyasi söylemler ile desteklenen 
müdahaleleri ile kurdaki koşu durduruldu ama enflasyo-
nun önü kesilemedi. TÜFE’de açıklanan rakam bazı çev-
relerce değerli ve doğru bir veri olarak kabul edilmese 
de biz sanayici olarak o TÜFE’nin Yİ-ÜFE ile arasındaki 
makasın 2,6 kat farka çıkmasını dikkatle izliyoruz. Burada 
Yİ-ÜFE ile TÜFE arasındaki makası üreticiler ürettikleri-
ni sürekli zararına satıyor diye açıklamaya çalışsak da, 
açıklanan kârlılık rakamları bu açıklamayı geçersiz kılıyor. 
Bu durum da bizi, “TÜFE yanlış mı hesaplanıyor?” kaygısı 
içinde bırakıyor. Tüm bu enflasyon rakamları kaosunun 
en gerçekçi yansımasını ülke risk priminin (CDS) 537’lere 
yükselmesi ile görüyoruz. Yani burada bizim görmedi-
ğimiz ama uluslararası piyasaların gördüğü bir sorun 
alanı var. Ülkemizin üzerine düşen şey açıklanan veriler 
hususunda dış dünyayı ikna etmektir. 

Bu arada, hiper-enflasyon olur mu tartışmalarını da 
gereksiz bulduğumu belirtmeliyim. Türkiye’de hiper-
enflasyon olur mu olmaz mı tartışmaları ile kaybedilen 
enerjinin, zaten yüksek giden enflasyonu düşürmek 
üzere kullanılmasını öneriyorum. 

Enflasyon ile birlikte ekonomimizde ciddi bir 
fiyatlama sorunsalı ortaya çıkmıştır. Herhangi bir mal 
ve hizmetin hangi fiyatta, hangi miktarda üretileceğini 
belirleyen üç ana etki gücü vardır. Bunlar; piyasa, siyaset 
ve bürokrasidir. Piyasa şartlarında alıcı faydasını, satıcı 
ise kârını maksimize etmeye çalışır. Siyasetçi, fiyatlanan 
ve sunulan ürün ve hizmetlerden elde edilecek vatandaş 
memnuniyeti ile kendisine verilen desteği maksimize 
etmeyi hedefler. Bürokrasi de her kesimin mutlu olduğu 
bir ortam içinde kendisinin ürettiği yönlendirmeleri ile 
yetki ve güç maksimizasyonunu hedefler.  Bu üç ana 
etken, birbirlerinin alanına müdahale etmediği ve her 
alanın gerçekçi görünümünü kabul ederek, kendi deği-
şimini ve yapılanmasını gerçekleştirdiği takdirde sorun 
yoktur. Ama bu üç alan da sınır tanımaksızın birbirlerine 
müdahale edip, alanlarını aştıkça ortaya çıkan ne üretim 
miktarı ne de fiyatlanması o ekonomiye istikrar getirecek 
şekilde oluşamaz. Türkiye için bu durumun söz konusu 
olup olmadığı, herkesin kendi değerlendirmesine bıra-
kıyorum.   

2021’in sonu ve 2022’nin başında gündemin yıldızı 

Sanayici gelişim ve değişimi 
her zaman destekler

Atatürkorganizehaber
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hiç kuşkusuz döviz oldu. Yaşanan yukarıya doğru 
zıplama, bir miktar geriye getirilse de dövizin bu denli 
oynak bir trend içinde olmasını kimsenin istemediği 
aşikârdır. Bu durumu açıklamak ise sadece iki soruya 
verilecek cevapla mümkündür: Ülkemizde sermaye ha-
reketleri ve faiz uygulamaları serbest piyasa ekonomi 
şartlarında mı gerçekleşmektedir, yoksa her iki alana 
da zaman zaman müdahaleler olmakta mıdır? 

Eğer “evet müdahaleler var” diyorsanız, yine 
anahtar veri olan ülke risk priminiz (CDS) hiç istemedi-
ğiniz yerlere gider. Ve bu durum bizim gibi dış kaynak 
ihtiyacı içinde olan ülkelerde finansal sıkıntılara neden 
olur. Çözüm yolu serbest piyasa ekonomisi şartlarını 
sağlamak ile başlamaktadır. Ancak bunun için üretici, 
tüketici, siyasetçi, bürokrat serbest piyasa dengelerinin 
eninde sonunda gerçek rakamlar üzerinde dengeye 
geleceğine inanmalı ve ortaya çıkan rakamları kabul 
etmelidir. 

Türkiye’nin büyüme hedefinin ana motoru olarak 
belirlediği dış ticaretin 2021 sonundaki durumuna 
bakıldığında ise; ihracatta tarihi rekorlara ulaşıldığı 
görüldü. Bu rakamlarda 2020 yılında pandemi nedeni 
ile yaşanan kapanmaların baz etkisi olsa da üreticimi-
zin, sanayicimizin ihracat konusundaki büyük gayreti 
ve fedakâr çalışmalarına da hak ettiği değeri vermemiz 
gereklidir.

İthalat yılın son dönemleri dışında ihracatın artışı 
ile at başı gitti. Ancak son dönemde açıklanan cari 
fazla hedefinin ithalatı dizginlemekte etkili olmasını 
diliyoruz.

İhracat birim fiyatlarında yüzde 8,29 artış yaşanır-
ken, ithalat birim fiyatlarında bu artış yüzde 17,8 oldu. 
Yani hâlâ, katma değeri yüksek olan ara malı, yatırım 
malı gibi malları dışarıdan sağlama ihtiyacı devam 
etmektedir.

İhracat miktar endeksi ise döviz fiyatlarındaki 
yükseliş ile ucuzlayan uluslararası fiyatlar nedeni yüzde 
17,8 artış gösterdi. 

İhracat birim değerinin, ithalat birim değerine 
oranını ifade eden dış ticaret haddi yüzde 8,2 azala-
rak 91,5’a geriledi. Bu veri bize katma değeri yüksek, 
yerli ürünlere odaklanmamız gerektiğini bir kez daha 
gösterdi. 

Katma değer demişken, ihracatta yaşanan artış ne 
yazık ki beraberinde katma değer artışını da getirmedi. 
Sanayi ürünleri içindeki payı yüzde 3,43 olan yüksek 
teknolojili ürünlerin oranı 2021’de yüzde 2,97’ye 
geriledi.    

Bu yazımın sonunda ise Dünya Gazetesi tarafından 
gerçekleştirilen “Anadolu’nun Nabzı” araştırmasındaki 
bazı sonuçları sizlerle paylaşmak istiyorum. 

Türkiye’nin öncelikle çözülmesi gereken sorunları 
nedir sorusuna alınan cevaplarda enflasyon, döviz kur-
larındaki oynaklık, girdi maliyetlerindeki artış, yüksek 
faiz ve finansmana ulaşımdaki zorluklar başı çekmek-
tedir. 

Döviz derken, kişisel tasarrufların yüzde 54’ünün 
hâlâ dövize gittiğini, yüzde 77,1 katılımcının ise önü-
müzdeki yıl için kur fiyatı öngörüsü yapamadığını da 
eklemeliyiz.

Peki firmalar verimlilik ve kârlılığı artırmak için 
hangi yolları seçiyor derseniz; maliyetlerde azaltma, 
müşteride seçicilik, dijitalleşme ve işgücünün eğitimi 
başlarda görünürken, Ar-Ge’ye yönelme hususunda 
ortaya çıkan 1,2’lik oran düşündürücüdür.

2021 yılında firmasının büyüdüğünü söyleyen katı-
lımcıların oranı yüzde 48,2 iken, 2022’de kâr marjının 
düşeceğine inananların oranı yüzde 47,3 tür. Bu durum 
acaba bize üretmeye devam ama kârlılığa fren ortamını 
mı göstermektedir?

Üretmek için önümüzdeki dönemlerde yatırım 
yapacağını söyleyen katılımcı oranı ise yüzde 51,8’dir.

Üretenlerin bankalar ile yaşadığı sorunlar ise 
neredeyse her yıl aynıdır. Faizlerin yüksekliği, teminat 
talepleri, kredi süreçlerinin uzunluğu ya da hiç kredi 
alamama sorunları yerlerini aynen korumaktadır.  

Son olarak da yakın gelecekte en büyük uğraş 
alanımız olması beklenen “Yeşil Mutabakat” hususunda 
ankete katılan firmaların yüzde 89,3’ü Türkiye’nin bu 
işe hazır olmadığını, yüzde 34,8’i ise kendi firmasının 
hazır olmadığını söylerken, yüzde 41,5’i hazırlanmaya 
başladıklarını belirtmiştir.

Sonuçta Türkiye 2021 yılında özellikte ihracatta 
navlun, girdi maliyetleri, tedarik sorunları gibi Covid 
nedeni ile başta Çin’den uzaklaşan siparişlerden 
önemli bir pay aldı. Bu payın kalıcı olması ise, 2022 
yılında ülkemizin kalite, fiyat ve katma değer üçlüsü 
içinde maksimum rakamlara ulaşmayı hedefleyen bir 
sanayi destekleme politikasının uygulanması ile müm-
kün görünmektedir. 

Her zaman olduğu gibi sanayicinin bu alanlarda 
sağlanacak gelişim ve değişime her türlü kısıtlarına ve 
zorluklara rağmen en içten destek vermeye hazır oldu-
ğunu söylemem sanırım yanlış olmayacaktır. Dileriz bu 
inanç ve özveri tüm toplumuzun ortak paydası haline 
gelir. 
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Bildiğiniz üzere 2021’de sanayi ürünlerinde 
yapılan ihracat yüzde 34 oranında arttı. 

Sanayi grubu bünyesindeki 
16 sektörün hepsi geçen 
yıl ihracatını artırdı. Böyle-
ce sanayi grubundaki tüm 
sektörler, 2021 yılında ihra-
catta atağa kalktı. Pandeminin 
dünyadaki tedarik zinciri üze-
rindeki olumsuz etkilerini, biz 
güçlü Türk sanayicileri olarak; 
üretim ve ihracat ile aştık. Bu 
bakımdan dünyadaki çoğu ül-
keye oranla ticari kapasitemiz 
pandemi ortamında yükseliş 
gösterdi.

Ancak bu yükselişin pan-
demi ortamı kalktığında da 
kendini koruyabilmesi için 
öncelikle Türk sanayicisinin 
ve üreticisinin korunmasının 

gerektiğini düşünmekteyim. Gerek ekono-
mik gerekse ticari olarak belirli imtiyazlar ve 

teşvikler, üreticinin kapasitesi-
ne ve yatırımına göre orantılı 
olarak verilirse, hem firmalar 
ürün yelpazelerini genişle-
terek üretimlerini nitelik ve 
nicelik olarak arttırabilir, hem 
de koruma altında yetkin 
üretici sayısı ve sektör çeşit-
liliği artar ki bu da ülkemiz 
için daha fazla ihracat ve 
daha çok sermaye, yatırım ve 
istihdam demektir. Özellikle 
Ür-Ge ve Ar-Ge çalışmalarına 
odaklı firmalara ve sanayi 
kuruluşlarına bu alanlarda 
hem miktar hem de çeşitlilik 
anlamında daha çok destek 
kapasitesi yaratılması gerekti-
ğini düşünüyorum.

Sanayici temkinli iyimser

Sanayici ve üretici  
korunmalı

Cenk Karace / TOLKAR 
Yönetim Kurulu Başkanı

İzmir Atatürk Organize Sanayi 
Bölgesi’nde üretim yapan sanayiciler, 
Türkiye’nin ekonomide bugün yaşadığı 
sıkıntılı ortamdan kısa zamanda çıkacağına, 
bunun için gerekli güç ve potansiyele sahip 
olduğuna inanıyor. Küresel sistemle entegre, 

istikrarlı, öngörülebilir ve sürdürülebilir bir 
ekonomik ortamın oluşturulmasını, yatırım ve 
üretimin desteklenmesini isteyen sanayiciler, 
döviz kurlarının spekülatif değil reel değerin-
de olması gerektiğini, yeni pazarlara açılma-
yı, enflasyonla mücadeleyi öne çıkardı.

İZMİR ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ  l  ocak 20228

Atatürkorganizehaber
Meryem Fulya YAZICIOĞLU



Firmamızın satış rakamı 
2021 yılında oldukça 

başarılıydı. Piyasada talep 
yoğundu, birçok sipariş ala-
rak ürünlerimizi teslim ettik. 
2022 yılı üretimini yüzde 75 
oranında doldurduk. Bununla 
birlikte 2021 yılının sonbahar 
ayı ile birlikte tüm dünyada 
baş gösteren çip krizi, aldığı-
mız siparişleri teslim etmemiz 
konusunda ciddi bir sorun 
oluşturmaya başladı.  

1994 yılından bu yana 
işimizin başındayız, hayatım-
da ilk kez hammadde tedariki 
konusunda böylesine ciddi 
bir sıkıntı ile karşı karşıya 
kaldım. Çip krizinin ardından 
elektronik malzemelerde 
baş gösteren temin sorunu da bugün ciddi 
boyutlara ulaştı. Daha önce tedarikçilerimizin 
ellerinde, istediğimiz hammaddenin modelin-
den yoksa muadilleri önerirlerdi, ancak 2021 
yılı sonuna doğru muadil de bulunamamaya 
başladı. Tedarikçilerimizin, istediğimiz bir 
ürünü bize ancak 8 ay sonra gönderebilecek-
lerini belirttikleri oldu… Bu sorundan dolayı 
çok uluslu bir müşterimize kumanda sistemi 
eksik makine teslim etmek zorunda kaldık. 
Bu sıkıntı bugün tüm dünyada geçerli, öyle ki 
müşterimize durumu açıkladığımızda, Alman-
ların da kumanda sistemlerini daha sonra 
gönderdiğini söyledi. Biz de önce makinemizi, 
ardından da kumanda sistemi-
ni tamamlayıp gönderdik. Hal 
böyleyken gerek test gerekse 
kurulum aşamaları için ar-
kadaşlarımız malı sattığımız 
ülkeye giderek yerinde tüm 
işlemleri gerçekleştirdiler. 

2022 yılı başında ise bu 
defa motor krizi ortaya çıktı. 
Şu anda piyasada motor da 
bulunamıyor. Elektrikli araba 
satışlarının artmasını gerekçe 
gösteren tedarikçilerde artık 
motor da bulamıyoruz. Yine 

çipte olduğu gibi motorda 
da söz konusu kaos tüm 
dünyada yaşanıyor. Alman 
firmalar da müşterilerine ‘ma-
kinelerinizi motorsuz gönder-
sem olur mu’ diyor. Şu anda 
elimizde iş var ancak imal 
edebileceğimiz hammadde-
yi bulup bulamayacağımız 
şüpheli… 

Kurlardaki ani iniş-çıkış-
lar karlılığımızı çok büyük 
ölçüde etkiledi. Ülkede ciddi 
bir enflasyon var. Çalışanla-
rımızın bu şartlarda mevcut 
hayat kalitelerini sürdürebil-
meleri için yüksek oranda 
zam yapmamız lazım. Artan 
personel maliyeti, kurdaki ani 
değişkenlik, enerji maliyet-

lerindeki artış derken karlılığı nasıl sağlayaca-
ğız? Siparişi eski fiyatlarla alanlar bugün nasıl 
kar edecek? 

2022, sipariş olmasına rağmen bizim ham-
madde bulmakta sıkıntı yaşadığımız, üretimde 
zorlandığımız, karlılık konusunda büyük soru 
işaretleri ile geçireceğimiz bir yıl olacak gibi 
görünüyor.

Elektrik bizim işimizde büyük maliyet kale-
mi değil, ancak enerjiyi yoğun kullanan sektör-
ler gelen rakamlar karşısında oldukça zorla-
nacaklardır. Tüm bu şartlar altında, sanayicinin 
yüklendiği bu maliyetler ürün rakamlarına 
yansıyacak, fatura tüketiciyi etkileyecektir. 

2022, soru işaretleriyle
geçireceğimiz yıl olacak

Cem İnam / Ar-Can Makine 
Yönetim Kurulu Üyesi
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2021 yılında hem dünya-
da hem de Türkiye’de 

ekonomik sıkıntılar hakimdi. 
Enerji, sanayi, gıda ve tarım 
alanında artan fiyatlara, nak-
liye masrafları, hammadde 
temini konusundaki sıkıntılar 
ilave olurken; enflasyon tara-
fında da yaşanan artış, Covid 
tehlikesi ile beraber bizleri 
2022 yılı için bir bilinmeze 
sürükledi.

2021 yılında Uzakdoğu 
taşımacılık maliyetinin çok 
yüksek olması ve limanlar-
da yaşanan sıkışıklıklardan 
dolayı nakliye sürecinin 
uzaması Avrupa’nın tedarikini 
Türkiye’ye çevirmesine sebep 
oldu. Böylelikle ihracat ra-
kamlarımızda büyük artış sağladık.

2022 yılında da ihracat alanında yakalanan 
bu olumlu artışın devam etmesi bizim için 
büyük önem taşımaktadır. Bunun için enf-
lasyondaki artışı önlememiz gerekmektedir. 
Örneğin, Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) 
2020 yılında yüzde 14,6 iken 2021 yılında 
yüzde 36’lara yükselmiştir. Üretici enflasyonu 

ise yüzde 50’lerin üzerin-
dedir. Hatta bu oranın kat 
be kat üzeri piyasalarımız-
da hissedilmektedir. Enerji 
maliyetlerinin yüzde 125’lerin 
üzerinde olması, üretilen 
ürün ve malzeme maliyetle-
rine yansımakta, dolayısıyla 
tüketiciyi etkilemektedir.

Maalesef ülkemiz dünya-
da ekonomisi en kırılgan beş 
ülkeden birisidir. Bu da 2022 
yılında çok dikkatli yatırımlar 
ve harcamalar yapmamız 
gerektiğinin bir göstergesi-
dir. Belirsizlik 2022'ye dair 
öngörüde bulunmamızı daha 
da zorlaştırıyor. Tüm bunlar 
nedeniyle oldukça güç bir yıl 
yaşayacağımızı tahmin ediyo-

rum. Enflasyondaki artış, merkez bankalarının 
sıkılaştırılmış para politikaları, kurlardaki den-
gesizlik 2022 yılında çok temkinli olmamız 
gerektiğini göstermektedir. Covid tehlikesi 
ise hala ekonomideki etkisini sürdürmektedir.

Bütün bu verilere rağmen 2022’nin her 
açıdan ülkemiz ve sanayicimiz için daha iyi ve 
sağlıklı bir yıl olmasını diliyorum.

Yatırım ve harcamalarımızda 
dikkatli olmalıyız

Faruk Oral /Anadolu CNC       
Makine Yönetim Kurulu Başkanı
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Tüm dünyayı etkisi altına 
alan pandeminin yarattığı 

sosyal ve ekonomik etkileri 
ülkemizde de derinden hisse-
diyoruz. Küresel dengelerin 
bozulduğu, ekonomik büyü-
melerin küçülmeye döndüğü, 
sermaye bolluğunun azaldı-
ğı, işsizliğin hızla arttığı ülke 
ekonomilerinde krizin farklı 
boyutlarda özgün yansımaları 
da ortaya çıktı.  2021 yılı, işsiz-
likle birlikte enflasyonun da 
yükselmeye başladığı, piyasa 
faizlerinin hala yüksek seviye-
de seyrettiği, kurda yükseliş 
baskısının yoğun hissedildiği 
bir yıl oldu. Bu olumsuz eko-
nomik göstergeler ve belirsiz-
liklerle birlikte 2022 yılına girmiş bulunuyoruz. 

Bu süreçte büyüme hızının yükselmeye 
başlaması belki de en güçlü teselli noktamız. 
Faizlerin her alanda aşağı çekileceği, yatı-
rımların hayata geçmeye başlayacağı, üretim 
ekonomisinin öncelik kazanacağı, ekonomik 
mekanizmaların istikrarlı bir şekilde işlemeye 
devam edeceği, enflasyonun çok geç olmadan 
aşağı çekileceği, ekonomik dengeleri bozan 
kur baskısının hafifletileceği, tüm ekonomik ak-
törlerin önünü görüp uzun vadeli planlamalar 
yapabileceği, ekonomik büyümenin baz etkisi-
nin ötesine geçerek birkaç yıl boyunca kesinti-
siz yüksek seyredeceği ve dolayısıyla işsizliğin 
azaltılacağı bir 2022 yılı en büyük dileğimiz. 

Uluslararası konjonktürün de ülkemiz lehine 
gelişmediği, kaynaklara erişimin zorlaştığı, ön-
görülebilirliğin sınırlandığı, planlama yapma-
nın zorlaştığı bir süreçteyiz. Amerikan Merkez 
Bankası FED’in faizleri artırma stratejisi ülkemizi 
daha fazla zorlayacak yeni bir dış etken olabilir. 
Ülkemizin olumlu olumsuz tüm olası gelişme-
lere hazırlıklı olması gerekiyor. Dolayısıyla, 
güvene dayalı, ulusal ve uluslararası ölçekte ya-
şanabilecek gelişmelere hızlı tepki verebilecek, 
muktedir ve aynı zamanda uyumlu bir ekonomi 
yönetimi, ekonomik başarı için son derece kri-
tik öneme sahip. Ülkemizin içinde bulunduğu 
bu genel durum elbette hemen her sektörü ve 

şirketi etkiliyor. Herkes önünü 
görmek istiyor. Kredi faizleri-
nin yatırım yapılabilir seviyeye 
gelmesi, yatırımcının önünün 
açılması ve motive edilmesi 
gerekiyor. Makro dengeleri 
sağlanmış, istikrarlı, sürdürüle-
bilir büyümeye dayalı, öngö-
rülebilir bir ekonomi herkesin 
özlemi. Dalgalanmanın azal-
dığı, toplumun her kesiminde 
güveni yeniden tesis edecek, 
açık, berrak bir ekonomik 
politikanın ortaya konmasını 
son derece önemli görüyo-
ruz. Ekonomide istikrarlı bir 
büyüme trendi yakalanmadan, 
dolayısıyla işsizlik azaltılıp 
daha adil bir gelir dağılımı te-

sis edilmeden gelecek beklentilerinin pozitife 
dönmesi pek mümkün olamayacaktır. Türkiye 
krizlere karşı son derece deneyimli bir ülke. 
Yaklaşık 20 yıldır ülke yönetimini üstlenmiş 
olan iktidarın bugüne kadarki başarılı perfor-
mansını dikkate aldığımızda, güven esaslı ve 
uyumlu bir ekip görüntüsünün ortaya konacağı 
yeni bir sürecin hayata geçirilmesiyle, içerisin-
de bulunduğumuz sorunların aşılmaması için 
bir sebep görmüyoruz. Hükümetin kurdaki suni 
yükselişe karşı Aralık ayında geliştirdiği önlem-
ler ve kararlı tutum, iyimserliğimizi artırmıştır.

Öte yandan, lideri olduğumuz araç üstü 
ekipman sektörünün yanı sıra dinamik ve yeni-
likçi bir şirket olarak giriş yaptığımız savunma 
alanında da sürekli büyüyen bir şirketiz. Ar-Ge, 
insan kaynakları ve sabit yatırımlar şeklinde 
her yıl kayda değer ölçüde yatırım yapıyoruz. 
Ülkemizde yaşanan sıkıntılara ragmen son 10 
yılda çalışan sayısını iki katına çıkarmış, pan-
demi şartlarında dahi istihdam artışı sağlamış 
bir şirketiz. İhracat ağırlıklı yoğun siparişleri-
mizi karşılamak üzere 2022 yılında da nitelikli 
eleman alımına devam edeceğiz. Ülkemizle 
birlikte büyüme, ekonomik refahı toplumsal 
refaha dönüştürme, gençlerimize daha güzel 
bir gelecek sunma arzusunda bir şirket olarak 
geleceğe umutla bakıyor, iyimserliğimizi koru-
yoruz.

İstikrarlı ve öngörülebilir  
bir ekonomiye ihtiyaç var 

Mehmet Katmerci / Katmerciler 
İcra Kurulu Başkanı
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Demir–çelik sektörü 2021 
yılında başarılı bir süreci 

geride bıraktı. Pandemi-
ye bağlı olarak Avrupa’da 
yaşanan demir-çelik sıkıntısı, 
ülkemiz ihracatçısına artı 
olarak geri döndü. Satışlarda 
başarılı bir grafik yakalandı. 
Türkiye, şükürler olsun ki 
demir-çelik sektörü bazında 
karlı bir yılı geride bıraktı. 

Son dönemlerde döviz 
kurlarındaki suni ve manasız 
dalgalanmalar piyasalara 
ciddi belirsizlik aşılamıştır. 
Bu belirsiz ortamı, planlanan 
yatırımların askıya alınması-
na sebep olmuştur.  Mevdu-
atlara getirilen kur bazındaki 
banka korumaları dövizde 
daha stabil bir tablo yaratmıştır. Bu tablonun 
sonucu olarak ilerleyen zamanlarda yatırımla-
rın önünün açıldığı bir piyasa ortamına kavuş-
ma umudunu taşımaktayız. 

 Özellikle enerji fiyatlarındaki artış ve 
asgari ücrete yapılan zamma paralel olarak 
personel ücretlerine yaptığımız iyileştirmeyle 

maliyetlerimiz ciddi oranda 
artmıştır. İnsanların yaşam 
standartlarının iyileştirilme-
si ve küresel bazda dahi 
artan enflasyona çalışanların 
ezdirilmemesi amaçlı asgari 
ücrete yapılan zammı des-
tekliyoruz. 

Artan maliyetler yeni iş 
planlarımızda bizi katma 
değeri yüksek yeni ürünler 
bulmaya ve ihracat kalem-
lerimizi çeşitlendirmeye 
yönlendirmiştir. Tüm Ar-Ge 
çalışmalarımızın sonucu 
olarak şu an firmamıza, 
şehrimize ve ülkemize fayda 
sağlayacak kapının ihracat 
olduğu ortadadır. 

Ülkemizin ve İzmir’imi-
zin çok büyük ihracat ve ticaret potansiyeli 
mevcuttur.  

Lojistik konumu, coğrafyası, artan liman 
kapasitesi ve fiyat-kalite performansının yük-
sek olmasına bağlı olarak, şehrimizin ilerle-
yen yıllarda üretim ve ihracatın cazibe merke-
zi haline geleceğine inancımız tamdır.

Katma değeri yüksek          
ürünlere yöneldik

Recep Susuzlu / DEMSAÇ A.Ş. 
Kurucu Ortağı
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2021 yılı gerek şirket-
lerimiz gerekse ülke-

miz için sürprizlerle dolu 
geçti. Uzun vadeli plan 
yapmaktan uzak, günlük 
yaşadığımız bir yılı geride 
bıraktık. Öngörülemeyen 
birtakım konuların üst 
üste gelmesinin ardından 
2021, bilinmezliklerle 
dolu bir yıl niteliğine 
büründü. Bunun en büyük 
sebebi, faiz artırımlarına 
bağlı yaşanan gelişme-
lerdi. Özellikle yılın ikinci 
yarısından sonra yapılan 
faiz indirimleri ve buna 
bağlı olarak kurlarda yaşa-
nan ani değişimler, ciddi 
kaos ortamı yarattı. Faiz 
düşürme noktasında sergilenen ısrarın 
ardından yaşanan ani ve hızlı döviz artışı, 
yüksek enflasyonla karşı karşıya kalmamı-
za neden oldu. Dünya genelinde navlun 
ve emtia fiyatlarındaki öngörülemeyen 
yükseliş, beklenmeyen ölçüde ithalata 
bağlı olan sanayimizde müthiş bir fiyat 
artışı ile bizleri karşı karşıya bıraktı. İş-
letme sermayelerimiz azaldı. Bu derece 
yüksek emtia fiyatı ile karşılaşmamış olan 
sanayimiz, işletme sermeyesi eksikliği 
nedeniyle zorluklar yaşadı. 

Emtia fiyatlarındaki bu hızlı artış, bazı 
ürünlerin piyasada bulunamamasına ne-
den oldu. Bu da tüketiciler arasında pa-
niğe sebep oldu. Hal böyleyken istediği 
malı istediği zaman bulamama endişesi 
taşıyan üretici, stoklu çalışmaya başladı. 

2022 yılını tahmin etmek çok zor... 
İktidar döviz artışlarını enflasyonu körük-
leyen unsur olarak görüyor ve dolayısıyla 
döviz fiyatlarının yükselememesi için 
gayret sarf ediyor. Bu konuyu 2021 yılına 
göre değerlendirirsek, bunun bir deği-
şim olduğunu söyleyebiliriz. Enflasyonun 
bir ölçüde dövizin artmaması nedeniyle 
kontrol altında tutulabileceğini umuyo-

ruz. Ama dünyada özel-
likle birtakım gelişmeler 
de söz konusu… Bunların 
başında da Suriye mese-
lesi geliyor ki bu süreç; 
hepimizin canını sıkan, 
çözülmesini beklediğimiz 
konuların başında geliyor. 
Bunun yanı sıra özellikle 
Rusya’nın Ukrayna ile bir 
savaşa girmesi konusunda 
ciddi endişeler duyuluyor. 
Şubat- Mart aylarında bir 
işgal söz konusu olabilir. 
Böyle bir gelişme bizleri 
de belirsizliklerle dolu bir 
geleceğe iter. Böyle bir 
ortamda bugün fiyatından 
şikayet ettiğimiz doğal-
gazı belki yarın bulamaz 

hale geleceğiz. Umarım böyle bir şey ya-
şanmaz. Çünkü, böyle bir süreçten sana-
yiciler, hal böyleyken ülke ekonomisi çok 
ciddi bir şekilde etkilenir. Tüm bunların 
yanı sıra seçim tarihi de yaklaşıyor. İktidar 
2023 Haziran ayını işaret ediyor ancak 
bir yandan da erken seçim ihtimalinden 
bahsediliyor. Gelişmelere baktığımızda 
uzun vadeli birtakım planlamalar yapmak 
imkanına sahip olmayacağız. Bu gelişme-
ler doğrultusunda bütçeleri yapabilmek 
imkânı görünmüyor. Daha esnek bir 
üretim politikası ile daha esnek bir büt-
çe çalışması yapmaya mecburuz. Asgari 
ücrete yapılan artışlar bu yıl devreye 
gireceği için enflasyon üzerinde nasıl bir 
baskı yaratacağı, yüzde 50-60 üzerinde 
yaşanan artışların, şirketleri nasıl etkileye-
ceği konusu ise meçhul. 

Bu yıl için arkadaşlarıma şunu söylüyo-
rum: Bu seneyi de kısa farlarımızla gide-
ceğiz. Önümüzü gördükçe gaza basaca-
ğız, görmediğimiz an frene basacağız. Bu 
yıl ne yazık ki uzun farlarla gitme imka-
nına sahip olamayacağız. Tedbiri elden 
bırakmadan, kısa vadeli kararlar alarak 
ilerlemek zorundayız bir süre daha.

Tedbiri elden bırakmadan 
ilerlemek zorundayız

Salih Esen / Esen Plastik 
Yönetim Kurulu Başkanı



Bulunduğumuz sektör 
itibariyle Edirne’den 

Gaziantep’e kadar birçok ilde-
ki binlerce firmaya hizmet su-
nuyoruz. 2020 yılı Mart ayında 
başlayan kapanma nedeniyle 
önce sanayici olarak sıkıntı-
lı bir dönem yaşadık. Fakat 
sonrasında dövizin yüksel-
mesi nedeniyle ucuzlamamız, 
Uzakdoğu’dan Avrupa’ya yapı-
lan ürün sevkiyatının azalması, 
Çin ve Hindistan’ın dışarıya 
kapanması, konteynır bulu-
namaması nedeniyle Türkiye 
ihracatta avantajlı konuma 
geldi. Bir de Türk ürünlerinin 
ana pazarının Avrupa olması 
ve Avrupa’ya yapılan ihracatın 
karayoluyla yapılması nede-
niyle, Türk sanayisinin pandemi döneminde 
ihracatta komple çalışmasına neden oldu. Bu 
durum, Türkiye’nin her bölgesinde hissediliyor. 
Şu anda Türkiye’deki hangi fabrikayı ziyaret 
etseniz, yılbaşı ve hatta 2023 yılına kadar dolu 
olduğunu görürsünüz. Türkiye’ye şu anda 
yurtdışından yeni yatırım gelmiyor, ancak Türk 
sanayicisi yeni yatırımlarına hızla devam ediyor. 
Herkes arsa arıyor, bina yapıyor. Tek sorun 
tezgah teslim sürelerinin uzaması. Biz de bu 
dönemde Türkiye’nin en modern, en yüksek 
kapasiteli gres tesisini kurduk. Bu durum yılso-
nuna kadar devam edeceği gibi önümüzdeki 
dönemlerde de sürecektir. Pandemi dönemin-
de Türkiye’de küçük esnafın, iç piyasaya çalışan 
firmaların büyük sıkıntıları var, bunlar doğru 
ancak ihracata yönelik olan Türk sanayicisinin 
finans ve yetişmiş elaman dışında bir sorunu 
bulunmuyor. 

Ülkemiz bu dönemde üretimine devam etti. 
Türkiye ihracatında nakliye sorunu yaşamıyor, 
dolayısıyla da Avrupa’ya ihracatı giderek artı-
yor. Bununla birlikte Çin ve Hindistan pazarları-
nın yanı sıra Avrupa’da da birçok fabrikanın da 
çalışamaması, yaptıkları işlerin Türkiye’ye kay-
maya başlamasını sağladı. Bunun sonucunda 
Türkiye’de ilk defa ihracat aylık 20 milyar dolar 
seviyesini geçti. Bu durumda yılsonuna kadar 
Türkiye’nin ihracatı 240 milyar doları geçecek-

tir. Bir de ihracatta kaybetti-
ğimiz pazarlara rağmen bu 
rakamı yakalıyoruz. Örneğin 
Suudi Arabistan’la diploma-
tik ilişki kaynaklı, Mısır ve 
İran’la ambargo kaynaklı, Irak, 
Yemen, Suriye ve Libya’nın 
savaşları kaynaklı pazar kaybı 
yaşamamıza rağmen bu ra-
kamları yakaladık. 

Ortağımız 2 yıldır pandemi 
nedeniyle Türkiye’ye gelemi-
yor. Fakat Türkiye’ye gelme-
mesine rağmen biz yatırım 
yapmaya devam ettik. Çünkü 
biz de çalışıyor ve ihracat yapı-
yoruz. Avrupalıların kriz tecrü-
beleri yok… Türk sanayicisinin 
en büyük avantajlarından birisi 
çok kriz tecrübesine sahip 

olması… Bizler, 1960’tan günümüze en az 15 
kriz atlattık. Aldığımız bir diğer önemli ders de 
dövizle borçlanmamak oldu. Eğer borçlana-
caksanız kendi paranızla borçlanacaksınız. 

Türk sanayinin 2021 yılında yakaladığı iv-
menin devam edebilmesi için döviz kurundaki 
iniş-çıkışların son bulması gerekir. Euro’nun 
20 TL’lere çıkıp ardından aniden düşmesi, kur 
yüksekken gümrüklerden mallarını çekenlerin 
fiyat verememesine, ihracat yapamamasına 
sebep oluyor.  

Geçen sene; mal bulunamaması ve nakliye 
fiyatları artmaya başlaması nedeniyle herkes 
stoklarını arttırdı. Bugün ise; ‘duralım ve önü-
müzü görelim’ süreci başladı. Bu bekleyiş, 
sanayi üretiminde artan yükselişi frenleyip, 
durgunluğu beraberinde getirebilir. 

90’lı yıllardan itibaren Türk sanayisi, başarısı-
nın altında yatan iki kelimeyi öğrendi: Verimlilik 
ve kalite… Bugün tüm Afrika’da; ‘Türk malları 
Avrupa kalitesinde ancak Uzakdoğu fiyatların-
da’ diye bir imaj var. Kalitemizden kimsenin 
şüphesi yok. Avrupa’da birçok sanayi kapa-
nıyor. O kapanan firmaların makinalarını da 
Türkiye’ye taşıdığımızda, Türk sanayisi yatırım-
larına devam edecek ama finans konularının 
stabil seyretmesi, kur dalgalanmalarının son 
bulması lazım. Kesinlikle enerji krizi olmaması 
lazım. 3 vardiya durmadan çalışmalıyız.

En büyük avantajımız  
kriz tecrübesi

Tamer Taşkın / Petrofer Türkiye 
Yönetim Kurulu Başkanı
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İzmir üretim ve  
dış ticarette güçlü şehir

Şu anda İzmir’de 13 tane OSB var. Farklı 
sektörlere üretim gerçekleştiren 5 bin 500 
tane fabrika var. Bizim firmamıza Afrika’dan 
misafirler geliyor, kendilerine ‘İzmir’de 5 bin 
500 firma var’ dediğimde, şaşkınlıkla ‘yan-
lış söylemediniz değil mi’ diye soruyorlar. 
Afrika’nın tamamında belki de bu kadar fabri-
ka yok. İzmir yıllık 12 milyar dolarlık ihracatıy-
la ve ithalatıyla güçlü bir şehirdir. Afrika’nın 
tamamı 54 ülkesiyle Türkiye için büyük bir 
potansiyel. 2002 yılından bugüne kadar 
devletimiz bu potansiyeli gördü. Afrika’da 
54 ülke var. 2002 yılına kadar 7-8 ülkesinde 
büyükelçimiz vardı, bugün ise 44 ülkesin-
de büyükelçiliğimiz var. Afrika ülkelerinin 
Ankara’da da büyükelçilik sayısı 34 devle-
te çıktı. THY birkaç ülkeye uçarken bugün 
Afrika’da 50 destinasyona uçuş gerçekleş-
tiriyor. Yapılan her çalışma, Afrika pazarının 
gelişmesine katkı sağlıyor. Şu anda bölgede 
en büyük eksiğimiz Türk bankalarıdır. Türk 
bankası olmayınca iş insanları mecburen 
Fransız veya İngiliz bankalarının eline düşü-
yor. Afrika pazarında Avrupalılarla rekabet 
ederken, biz fiyat avantajımızı kullanıyoruz. 
Ürünlerimiz, Avrupa ürünlerine oranla yüz-
de 25-30 daha uygun fiyatlı. Fakat Afrika’da 
Türk bankaları olmadığı için sadece bankaya 
yüzde 6-10 arasında komisyon ödüyoruz. Bu, 
oldukça yüksek bir rakam… Bunun dışında 
Türk ürünlerine gümrük uygulanıyor. Bugün 
Güney Afrika’ya giden ürünlerimizde yüzde 
20-30 arasında gümrük ödüyoruz. Banka ko-
misyonu, gümrük ve nakliye, Türk ürünlerinin 
bütün avantajlarını götürüyor. Onun için ikili 
anlaşmaların yapılması çok önemli. 

Afrika avantajı
Türkiye ile Güney Afrika Cumhuriyeti’nin 

ekonomileri birbirine çok benziyor. Onlar da 
üretim yapıyor biz de... Onların pazarlarına 
biz ulaşamıyoruz, bizim Avrasya pazarları-
na da onlar ulaşamıyor. Bu nedenle Güney 
Afrika Cumhuriyeti şirketleri ile firmalarımızı 
evlendirmek gerekiyor. Bugün Mutlu Akü’yü 
Güney Afrika’lı yatırımcılar aldı. Arçelik de 
bölgede etkin Defy markasını satın aldı. 

Burada Güney Afrikalı firmalarla Türk firma-
ları birbirine tanıtmak gerekiyor. Eskiden 
Afrika’da birçok bölgede gümrük birlikleri 
varken, bugün Afrika kıtasında gümrük 
birliğini tek hale getirdiler. Bu demek olu-
yor ki Afrika kıtasının herhangi bir ülkesinde 
yatırım yapan bir firma, bütün kıtaya ürününü 
gümrüksüz satabilecek ve avantajlı konuma 
geçebilecektir. Eskiden Türk müteahhitler 
sadece Rusya’da, Libya’da, Cezayir’de ve 
bütün Arap ülkelerinde iş yapıyordu. Bugün 
Afrika’nın her yerinde iş yapabiliyorlar. Fakat 
finansa kolaylıkla ulaşamadıkları için sorunlar 
yaşıyorlar. Türkiye bu konuda gerekli adımları 
atmalıdır. 

Afrika kıtası 54 ülkesiyle Türkiye için büyük 
bir potansiyeldir. Hükümetimiz, Dışişleri 
Bakanlığımız, büyükelçilerimiz, ticari ataşele-
rimiz, Eximbank, DEİK ve TOBB, Türkiye’nin 
Afrika’da etkin olabilmesi için ellerinden 
geleni yapmaktadırlar. 

Sanayici ne yapmalı derseniz de şunu 
söyleyebilirim: 

Önce çok iyi bir takım kuracaklar. Nasıl 
futbol takımlarının yabancı oyuncuları var, 
ihracat odaklı firmalar da gireceği pazarların 
vatandaşlarını istihdam edecekler. Üniver-
sitelerimiz yabancı öğrencilerle dolu. Bu 
öğrencileri önce stajyer sonra personelimiz 
olarak iş alacağız. Çalıştığımız ülkelerle köprü 
vazifesi üstlenen personellerimiz sayesinde 
pazarımız Türkiye sınırıyla limitli olmayacak. 
Seyahat gideri gider değil, kazanımdır. Unut-
mayalım ki günümüzde kapıdan 1 kişi içeri 
girip mal istemiyor, o devir eskidendi. Artık 
giden satıyor. Artık işi fiyat bitirmiyor. Mal 
satmak değil, sorun çözmek odaklı olacaksın. 
Biz, Petrofer olarak mal satmıyoruz; biz, müş-
terilerimizin sorununu çözüyoruz. 2 pasaport 
olabileceğini unutmayın, her seyahat için tüm 
elemanlarınıza 2 pasaport çıkartın. Devletimi-
zin verdiği 10 adet Pazar Araştırması teşviğini 
lütfen mutlaka kullanın.

2022 yılına girdiğimiz şu ilk haftalarda tüm 
dünyaya ve ülkemize sağlıklı, huzurlu, barış 
içinde, güven dolu bir yıl diliyorum. 2022 yılı 
Türkiye için çok iyi bir yıl olacak, bütün dile-
ğimiz siyasi ve ekonomik istikrar, stabil döviz 
kuru, huzur ve mutluluk…
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Merkez Bankası faizi
yüzde 14’te tuttu

İşsizlik oranı 
değişmedi

Unicredit'den 'finansal
istikrar tehdidi' uyarısı

Ücretli çalışan sayısı
13,9 milyona yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
(TCMB) 2022 yılının ilk Para Politikası Kurulu 
toplantısında politika faizini beklentilere 
paralel olarak yüzde 14’te sabit tutma ka-
rarı aldı. Merkez 
Bankası Eylül-
Aralık arasında 
faizi toplamda 
500 baz puan 
düşürmüştü. PPK 
toplantısı sonrası 
yapılan açıkla-
mada, “TCMB, fiyat istikrarı temel amacı 
doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe 
işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve 
orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya 
kadar tüm araçları kararlılıkla kullanmaya 
devam edecektir” denildi.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı 
yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Kasım 
ayında bir önceki aya göre 39 bin kişi artarak 
3 milyon 777 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 
değişim göster-
meyerek yüzde 
11,2 seviyesin-
de gerçekleşti. 
Tarım dışı işsizlik 
oranı ise yüzde 
13,1 düzeyinde 
açıklandı. 15-24 
yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik 
oranı bir önceki aya göre 1,7 puan artarak 
yüzde 22,3, istihdam oranı 0,1 puanlık artışla 
yüzde 33,2 oldu. Bu yaş grubunda işgücüne 
katılma oranı ise 1,2 puan artışla yüzde 42,8 
seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye’de Yapı ve Kredi Bankası’nın da 
ortağı olan Unicredit, Türkiye ekonomisinin 
2022 ve 2023 yıllarına ilişkin hazırladığı 
raporda ‘finansal istikrar tehdidi’ uyarısın-

da bulundu. 
TCMB’nin Türk 
Lirası’ndaki 
değer kaybını 
yeniden tetikle-
yecek bir karar-
dan kaçınacağı 
ve politika faizini 

yüzde 14’te tutacağı tahmini doğru çıkan 
Unicredit, Türk Lirası’ndaki değer kaybının 
ve enflasyondaki yükselişin 2022'de devam 
etmesini beklerken, 2023 yılında seçim 
sonuçlarına bağlı olarak kur ve enflasyonda 
düşüş yaşanabileceğini öngördü.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektör-
leri toplamında ücretli çalışan sayısı, Kasım 
2021'de bir önceki yılın aynı ayına göre 
yüzde 8,8 artış göstererek 12 milyon 754 bin 

93 kişiden 13 
milyon 880 bin 
830 kişiye yüksel-
di. Ücretli çalışan 
sayısı, sanayi 
sektöründe yıllık 
bazda yüzde 7,4, 
inşaat sektörün-

de yüzde 8,7 ve ticaret-hizmet sektöründe 
yüzde 9,8 arttı. Ücretli çalışan sayısı Kasım 
2021'de, bir önceki aya göre sanayi sektö-
ründe yüzde 0,6, inşaat sektöründe yüzde 
0,8 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,8 
artış kaydetti.
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Bütçe 2021'de 192,2
milyar TL açık verdi

ÖTV hedefin
altında kaldı

Faiz gideri
180 milyar lira

KDV hedefin
yüzde 72,5 üzerinde

2021 yılında bütçe vergi gelirleri, 
devam eden yapılandırmalar kaynaklı 
tahsilatların da etkisiyle hedefin yüzde 
27,8 üzerine çıkarak 1 trilyon 407 milyar 
lira seviyesin-
de gerçekleşti. 
Vergi gelirleri 
hedefin yüzde 
26,2 üzerine 
çıkarak 1 trilyon 
164 milyar lira 
seviyesinde 
gerçekleşirken, önceki yıla göre yüzde 
39,8 artış gösterdi. Bütçe giderleri başlan-
gıç hedefinin yüzde 18,8 üzerine çıkarak         
1 trilyon 599 milyar lira olurken, bütçe açı-
ğı, 192,2 milyar lira ile 244,9 milyar liralık 
hedefin yüzde 9,7 altında kalmış oldu.

Geçen yıl özellikle akaryakıt ürün-
lerinde kura bağlı yaşanan aşırı hare-
ketlilik sebebiyle, akaryakıt fiyatlarında 
ÖTV marjı sıfırlanarak, bu yolla kısmi 
sübvansiyon 
sağlanmıştı. 
Sözkonusu 
gelişme, vergi 
geliri kalemleri 
içinde sadece 
ÖTV’nin önceki 
yıla ve bütçe 
başlangıç tahmininin altında kalmasına 
yol açtı. 2020 yılında 207,2 milyar lira 
ÖTV tahsilatı yapılırken, 2021’de büt-
çeye 213,7 milyar liralık hedef konuldu, 
yılın sonunda ise 205,3 milyar liralık 
gelirle, hedefin yüzde 3,9 altında kalındı. 

Bütçe gider kalemleri içinde en büyük 
kısmı oluşturan cari transferler 2021 yılında 
önceki yıla göre yüzde 25,8 artarak 626 
milyar 664 milyon liraya çıktı. Bütçeden fa-

ize yapılan öde-
meler, önceki 
yıla göre yüzde 
35 oranında ar-
tarak 133,9 mil-
yar liradan 180,8 
milyar liraya çıktı. 
Mal ve hizmet 

alımı hedefin yüzde 46,1 üzerine çıkarak 
130,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. 
Personel gideri yüzde 20,3’lük artışla 346,2 
milyar liraya yükseldi. Aralık ayında ise 135 
milyar liralık gelire karşılık, 280 milyar liralık 
harcama yapıldı, açık 145,7 milyar lira oldu. 

2021 yılı bütçesinde Özel Tüketim 
Vergisi (ÖTV) dışında tüm vergi kalem-
lerinde hedefin üzerinde gelir sağlandı. 
Yılın ilk yarısında yaşanan kapanma-

ların evden 
alışverişleri 
artırması, ikinci 
yarısındaki 
tam açılmanın 
ise ertelenmiş 
alışverişlerin 
realize edilme-

si, Katma Değer Vergisi (KDV) gelirinde 
önemli artışa yol açtı. KDV geliri hem 
2021 yılına göre hem de bütçe başlan-
gıç tahminine göre yüzde 72,5 artarak 
123 milyar 444 milyon lira seviyesinde 
gerçekleşti. 
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Doğalgaza Ocak’ta
yüksek zam

Elektrikte kademeli
tarife uygulamada

OSB’ler doğalgaza
3,4 kat fazla ödeyecek

Perakende güveni 2021’i
negatifte tamamladı

2022 Yılı Ocak Ayı Doğalgaz Toptan 
Satış Fiyat Tarifesini açıklayan BOTAŞ, elekt-
rik üretimi için kullanılan doğalgazın satış 
fiyatında yüzde 15, büyük sanayi ve ticari 
tesislerde kulla-
nılan doğalgazın 
fiyatında da yüz-
de 50 oranında 
artış yapıldığını 
duyurdu. BO-
TAŞ, birkaç aydır 
zam yapmadığı 
konut abonelerine doğalgaz satış fiyatını 
da artırarak yüzde 25 zam yaptı. 2021 yılı 
başından itibaren dünya piyasalarındaki 
olağandışı fiyat dalgalanmalarına dikkat 
çeken BOTAŞ, yüksek fiyatların tüketiciye 
aynı oranda yansıtılmadığını savundu. 

Resmi Gazete’nin 31 Aralık 2021 tarihli 
6’ncı mükerrer sayısında yayımlanan Enerji 
Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 31/12/2021 
Tarihli ve 10706, 10707, 10708, 10709 
Sayılı Kararları ile 
de, elektrikte ka-
demeli tarife yü-
rürlüğe konuldu. 
Konut grubunda 
150 kilovatsaate 
kadar tüketim 
birinci kademe 
1,37 liradan, bu sınırın üzerindeki tüketim 
de ikinci kademe 2,06 liradan hesaplana-
cak. EPDK, kademeli tarife ile hedefinin dar 
gelirli vatandaşları korumak, enerji kullanı-
mında tasarruf ve verimliliğin artırılmasının 
sağlamak olduğunu bildirdi.

BOTAŞ yılbaşından itibaren sanayi do-
ğalgazına yüzde 50 zam yaparken, bununla 
eş zamanlı olarak yıllık 300 bin standart 
metreküp (Sm3) gaz kullanımına ekstra bir 

zam daha uygu-
lamaya başladı. 
Ancak doğalgazı 
kendisi dağıtan 
OSB’lere tek bir 
fatura kesildi-
ği için burada 
faaliyet gösteren 

şirketler yıllık 300 bin Sm3’ün altında gaz 
tüketse bile doğalgazı ekstra zamlı kullan-
mak zorunda kaldı. Yapılan hesaplamaya 
göre aynı miktarda gaz tüketseler bile OSB 
içindeki sanayici, dışındaki sanayiciye göre 
3,4 kat daha fazla fatura ödüyor.

Perakende Güven Endeksi (TEPE) de-
ğerlerinin 2021 yılı Nisan, Haziran, Eylül, 
Ekim ve Kasım ayları dışında 2020 yılının 
aynı dönemlerine göre daha düşük olduğu 

izlendi. TEPAV'ın 
çalışmasına göre, 
2021 yılı gene-
linde değer-
lendirildiğinde; 
Covid-19 salgın 
sürecinin kont-
rolüne yönelik 

kısıtlayıcı önlemler neticesinde, TEPE’nin ilk 
çeyrekte -17,1 puana, 2. çeyrekte ise -18,9 
puana kadar gerilediği, kademeli normalleş-
me sürecinin başlamasıyla 3. çeyrekte -14,1, 
4. çeyrekte ise -10,4 puan değerlerini aldığı 
görüldü.
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Ticari araç üretimi
yüzde 11 arttı

Yıl sonu enflasyon
beklentisi yüzde 29,75

Otomotiv ihracatın
şampiyonu oldu

Tarım ÜFE, yıllık
yüzde 36,39 arttı

Otomotiv Sanayicileri Derneği (OSD) 
raporlarına göre, 2021 yılında ticari araç 
üretimi bir önceki yıla kıyasla yüzde 11 arttı. 
Bu dönemde üretim, hafif ticari araç gru-
bunda yüzde 9, 
ağır ticari araç 
grubunda yüzde 
40 oranında artış 
kaydetti. Pazara 
bakıldığında ise; 
toplam ticari araç 
pazarı 2020 yılına 
göre yüzde 13, hafif ticari araç pazarı yüzde 
8 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 51 oranın-
da arttı. Son 10 yıllık ortalamalar dikkate 
alındığında, 2021’de toplam pazar yüzde 8, 
otomobil pazarı yüzde 8 ve hafif ticari araç 
pazarı ise yüzde 10 oranında azaldı.

Piyasada, enflasyon beklentilerinde yük-
seliş eğilimi devam ediyor. Türkiye Cumhu-
riyet Merkez Bankası'nın Ocak ayına ilişkin 
Piyasa Katılımcıları Anketi'nde bu yılki enf-
lasyon beklentisi 
yüzde 29,75'e 
yükseldi. Geçen 
ay yüzde 2,99 
olan Ocak ayı 
TÜFE beklentisi, 
bu anket döne-
minde yüzde 
6,45'e çıktı. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi 
yüzde 21,39'dan 25,37'ye, 24 ay sonrası 
TÜFE beklentisi de yüzde 14,41'den 15,54'e 
yükseldi. Katılımcıların yılsonu dolar/TL bek-
lentisi 16,13 olurken, 12 ay sonrası dolar/TL 
beklentisi ise 16,85'e çıktı. 

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verileri-
ne göre; otomotiv sanayi toplam ihracatın 
yüzde 13’ünü gerçekleştirdi ve 16 yıldır 
üst üste ihracat şampiyonluğunu sürdürdü. 

2021 yılında 
otomotiv ihracatı 
2020 senesi-
ne göre adet 
bazında yüzde 2 
artarak 937 bin 
5 adet olarak 
gerçekleşti. 

Otomobil ihracatı da yüzde 5 oranında 
azalarak 565 bin 361 adet oldu. Traktör ih-
racatı ise 2020 yılına göre yüzde 26 artarak              
17 bin 38 adet olarak gerçekleşti. Otomo-
tiv sektöründe toplam ihracat rakamı ise 
29,9 milyar dolara yükseldi. 

Tarım Ürünleri Fiyat Endeksi, 2021 Aralık 
ayında bir önceki aya göre yüzde 12,51, bir 
önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,39 
ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 23,73 

arttı. Sektörler 
özelinde aylık 
bazda orman-
cılık ürünleri ve 
ilgili hizmetlerde 
yüzde 5,49, balık 
ve diğer balıkçı-
lık ürünlerinde 

yüzde 6,95, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili 
hizmetlerde yüzde 12,91 artış oldu. Ana 
gruplarda ise canlı hayvanlar ve hayvansal 
ürünlerde yüzde 10,6, çok yıllık bitkisel ürün-
lerde yüzde 11,71, tek yıllık bitkisel ürünler-
de yüzde 15 artış kaydedildi.
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Sanayide yükselen ivme, 
enflasyona, kura, salgına 

rağmen korunuyor. Salgın dö-
neminde tedarik zinciri değişi-
mi ile öne çıkan Türkiye sanayi-
si makroekonomik verilerdeki 
bozulmalara inat; yükselişte. 
TÜİK verilerine göre sanayi 
üretimi Kasım’da yüzde 11,4 
arttı ki bu çok iyi bir haber…

Detaylara baktığımızda; 
imalat sanayiinde aylıkta baz-
da yüzde 3,8, yıllıkta ise yüzde 
12,5’lik büyüme gerçekleşti. 
Elektrik, gaz, buhar grubunda 
ise büyüme aylıkta yüzde 0,4, 
yıllıkta ise yüzde 4 oldu. Ser-
maye malı yüzde 7,2, dayanıklı 
tüketim malı yüzde 5,1, daya-
nıksız tüketim malı yüzde 3,5 
ve ara malı yüzde 2,1 oranında 
arttı.

İlgili kalemlerdeki yıllık 
değişimlere bakıldığında ise; 

ara malı yüzde 14,4, dayanık-
sız tüketim malı yüzde 13,6, 
dayanıklı tüketim malı yüzde 
12, sermaye malı yüzde 5,8 ve 
enerji yüzde 4,3 yükseldi. Bu 
da ekonominin içinden geçti-
ği darboğazda ülkeyi ayakta 
tutan en önemli dinamiğin 
sanayi olduğunu gösteriyor.

Sanayide Türkiye büyüme 
ivmesini korur mu? Pandemi 
süreci ile yakalanan avantajlar 
var. Bu nedenle olumlu seyir 
sürebilir. Ancak aynı kârların 
korunması zorlaşacaktır.

Sanayici için en büyük risk 
şu anda nedir? Öngörülmezlik, 
en büyük risk... Ülkenin kredi 
risk primi (CDS) 581 seviye-
sinde ve yatırım ikliminin zor 
olduğuna işaret ediyor.

Halk dolarize. Politika faizi 
iniyor, kur korumalı mevduatla 
faiz örtülü artıyor. Artan üc-
retler maliyet kalemlerindeki 
tırmanış, sanayici için kolay bir 
döneme işaret etmiyor. “Üre-
teceğiz ancak daha az kazana-
cağız.”

Türkiye ekonomisi, ince buz 
tabakası üzerinde hızla gitmek 
zorunda olan kayakçı gibi… 
Buz tabakasının kalınlığı, sana-
yinin üretimdeki payı… Yavaş-
ladığında suya gömülmemiz 
ise sanayi katmanının henüz 
yeterince kalınlıkta (dayanıklı-
lıkta) olmamasıdır.

Bu da bize sanayinin, 
sanayicinin; tıpkı ihracatçı ve 
turizmci gibi ihtimamla korun-
ması gerektiğini gösteriyor.

Ekonomideki gelişmeler 
nasıl yorumlandı?

Küresel ekono-
mideki ge-
lişmelerin 
Türkiye’ye 
etkilerini 
değerlen-
diren eko-
nomistler, 
enflasyonla 
mücadele-
nin önemini 
vurguladı.

Türkiye sanayi ile
ayakta duruyor

Şeref Oğuz
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2022’ye girerken uzunca 
sayılabilecek bir geçmişte 

gündemden düşmüş olan enf-
lasyonun yeniden gündeme 
geldiği artık açık bir biçimde 
belli oldu. Enflasyon denilince 
fiyatlar genel düzeyinin sürekli 
artış göstermesi diye ortak bir 
tanım kullanıyoruz. Burada bir 
hata yok. Buna karşılık enflas-
yonun kökenleri konusunda 
ayrım yapmayarak yalnızca 
enflasyon deyip geçtiğimizde 
hata yapıyoruz. Çünkü enflas-
yon kökenlerine göre ikiye 
ayrılır: Talep enflasyonu ve 
maliyet enflasyonu. Sonuçları 
aynı olsa da ikisinin nedenleri 
birbirinden çok farklıdır.

ABD’de küresel krizin or-
taya çıktığı 2008 yılından itibaren ABD Merkez 
Bankası (FED), ekonomiyi canlandırmak için,  
para arzını (niceliksel genişleme ya da gev-
şeme) adı altında ciddi biçimde artırırken bir 
yandan da faizleri düşürdü. Bugün geldiğimiz 
noktada FED faizi yüzde 0,25, bilanço büyük-
lüğü ise 8,8 trilyon dolar dolayında bulunuyor 
(küresel krizden hemen önce FED faizi yüzde 2, 
bilanço büyüklüğü ise 900 milyar dolar do-
layındaydı) FED, bu para politikasını büyüme 
eğilimine geri dönebilmek için yürüttü. Bura-
daki en önemli risk enflasyonun yükselmesiydi. 
Dolar, rezerv para olduğu için, ne kadar basılır-
sa basılsın pek değer kaybetmeden dünyada 
talep edilmeye devam etti. Basılan bu paralar, 
tahvillerini FED’e satan bankalara oradan da 
fonlara geçti ve bu fonlar ABD dışındaki ülke-
lerde yüksek getirili yatırım araçlarına yöneldi. 
Bu gelişmenin sonucu olarak da basılan bu bü-
yük miktarda para ABD’de değil gittiği yerlerde 
enflasyonist etkiler yarattı. FED, bu paraların 
ABD’ye geri dönüp de enflasyonist baskı 
yaratmaması için faizi düşük tutmaya devam 
etti. Uzun dönemli enflasyon hedefini yüzde 2 
olarak belirleyen FED, enflasyondaki artışı baş-
langıçta geçici olarak nitelese de zaman içinde 
bunun pek de geçici olmadığını görünce 
faiz artırımlarını gündeme getirmeye başladı. 
FED’in faiz artırımını erken yapacağı yolundaki 

beklentilerin yoğunlaşmasıyla 
2021 sonunda yüzde 1,50 
dolayında olan ABD Hazine 
Tahvili faizi 1,75’e yükseldi. 
ABD’de faizlerin yükseleceği 
beklentisi, yurtdışına yüksek 
getiri amacıyla gitmiş olan 
fonların en azından bir bölüm 
yatırımlarını ülkeye geri getir-
mesinin önünü açıyor. Büyük 
çoğunluğu yurt dışı yatırım-
lara gittiği için bugüne kadar 
ABD’de enflasyona neden 
olmayan paralar, dönüşe ge-
çince enflasyonu yükseltmeye 
başlıyor. ABD’de enflasyonun 
yüzde 2’ler düzeyinden kısa 
sürede yüzde 7 düzeyine 
tırmanmasının nedeni, para 
arzındaki artışın ertelenmiş 

etkisinin ortaya çıkmasıdır. Benzer bir durum 
ABD ile aşağı yukarı aynı para politikasını 
yürüten iki rezerv para sahibi bölgede de (Euro 
Bölgesi ve Birleşik Krallık’ta) görülüyor. Her 
ikisinde de enflasyon hızla yükseliyor.

Paranın mal ve hizmet arzından çok olduğu 
yerde enflasyon olur. Günümüzde ABD, Euro 
Bölgesi ve Birleşik Krallık’taki durumu en iyi 
özetleyen tespit budur. Biz buna talep enflas-
yonu diyoruz. 

Türkiye’de durum buraya kadar anlattığı-
mızdan oldukça farklı bir görünüm içinde. 
Türkiye’de para arzında geçmiş yıllarla karşı-
laştırdığımızda büyüme ve enflasyon artışıyla 
açıklayamayacağımız bir artış görünmüyor. 
Buna karşılık enflasyonda astronomik diye 
ifade edilebilecek bir artış söz konusu. 2020 
sonunda yüzde 14,6 olan enflasyon oranı 2021 
sonunda yüzde 36’ya tırmanmış bulunuyor. Bu-
güne kadar bu enflasyon artışında talep yönlü 
baskı çok düşüktü, asıl itici güç TL’nin dış değer 
kaybından kaynaklanıyordu. 2020 sonunda 
7,44 olan USD/TL kuru 2021 sonunda 13,30’a 
yükselmişti. Kurda ortaya çıkan bu büyük artış 
önce ithal girdi maliyetlerine oradan ürünlerin 
satış fiyatlarına yansıyor ve enflasyonu yukarı 
çekiyor. Bu açıdan bakıldığında Türkiye’de 
ortaya çıkan enflasyonun büyük ölçüde maliyet 
(kur) kaynaklı olduğu anlaşılıyor.

Enflasyon farklı
ama çözüm aynı

Mahfi Eğilmez
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Türkiye ekonomisinin 
2022 için şüphesiz en 

yakıcı sorunu yüksek enflas-
yon olacak. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’a göre TL’deki 
“köpüğün” alınmasının 
ardından enflasyon tara-
fında vatandaş 2022 bahar 
aylarına doğru rahatlama 
hissedecek. Hatta Cum-
hurbaşkanı enflasyonda 
da oluşan “köpüğün” yakın 
zamanda aynı TL’de yapı-
lan gibi alınacağını söyledi. 
Cumhurbaşkanı’nın “Kur Ko-
rumalı Mevduat” gibi finan-
sal ürün tasarımcıları arasın-
da çok muhtemel yer alan 
Finans Ofisi Başkanı Göksel 
Aşan da birkaç hafta önce enflasyon konu-
sunu TV’lerden gündeme taşımıştı. Aşan’ın 
yeni yıldan hemen önce yaptığı açıklamalara 
göre Ocak 2022 enflasyonu negatif gelerek 

yıllık TÜFE’de önemli bir 
düşüş gerçekleşecekti. Aşan, 
bir ihtimal 31 Aralık gece ya-
rısı gelen yüzde 127 elektrik 
zammından önceden haber-
dar olmamıştı.

Paradoksal bir şekilde faiz 
indirimleri yoluyla politika fa-
izi hariç akla gelebilecek tüm 
faizlerin tam ters hareket etti-
ği bir dönemden geçiyoruz. 
Haftalık repo faizinin yüzde 
19’dan yüzde 14’e çekildiği 
Eylül-Aralık 2021’de tahvil 
faizleri, kredi ve mevduat 
faizleri anlamlı seviyede yük-
selmiş durumda. Türkiye’nin 
risk primi CDS 550-600 
arasında gidip gelirken, dış 

borcunu çevirmede en riskli ülkeler arasında 
Türkiye’nin görüldüğünü anlatıyor.

Faiz indirimi ekonomide genişlemeci de-
ğil daraltıcı bir etki yaratmış durumda.

Enflasyon 2023’te
tek haneye iner mi?

Güldem Atabay

Dilimize kur korumalı 
mevduat olarak yerle-

şen uygulamanın dövizden 
TL’ye geçişe ilişkin ayağı çok 
daha önemseniyor. Burada 
ciddi bir hareket olmayınca 
gerçek kişiyle sınırlı kapsam 
tüzel kişileri de içine alacak 
şekilde genişletildi. 

Bu uygulamanın iki ayağı 
var: Biri, TL yatırılarak açılan 
“kur korumalı mevduat”, 
diğeri ise döviz hesapların-
dan TL’ye geçilerek oluştu-
rulan “Türk Lirası mevduat 
ve katılma hesaplarına 
dönüşüm” uygulaması. Tüzel 
kişiler doğrudan TL ile hesap 
açtıramayacak. Tüzel kişile-
re dönük uygulama yalnızca döviz ve altın 
hesaplarını kapsayacak, vade de yalnızca          
6 ay ya da 1 yıl olacak.

Bir kez daha vurgulaya-
lım: Resmi veriler lafla açık-
lanmaz. Bu tür açıklamalar 
ancak bilgi verme amacıyla 
yapılabilir, sonrasında bu 
verileri kayıtlarda görmemiz 
gerekir.

Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu ile Mer-
kez Bankası’nın web sayfala-
rında mevduatla ilgili her tür 
detay var ama bu sayfalarda 
bugüne kadar kur korumalı 
mevduat ve TL’ye geçişe 
ilişkin tek bir sayı yer alma-
dı. Bu veriler tüm detaylar 
kapsanarak web sayfalarında 
ilan edilmelidir.

Hesapların ne kadarı-
nın doğrudan TL yatırılarak, ne kadarının 
DTH’den TL’ye dönülerek açıldığı belirtilme-
lidir.

Kur korumalı mevduat
yavaş yavaş oluyor

Alaattin Aktaş
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Küresel ekonomide 
önemli şeyler oluyor. 

Hareketin asıl kaynağı ABD 
ama etkisi tüm dünyada his-
sedilecek. Bu etkiyi yaratan 
üç önemli gelişme var:

1- Amerikan Merkez 
Bankası (FED), Covid-19 krizi 
ile başlattığı varlık alımlarını 
azaltmaya başladı. Sistem-
den tahvil alıp piyasaya her 
ay 120 milyar dolar veri-
yordu, kademeli olarak 60 
milyara kadar indi.

2- Önceleri 2023 yılında 
başlaması beklenen faiz ar-
tırımlarının 2022’ye çekildiği 
görülüyor.

3- FED’in kabaran bilan-
çosunu küçültmeye başlayacak olması. 

Son 2 yıl boyunca gerçekleştirilen de-
vasa parasal gevşeme ile 9 trilyon dolara 
ulaşan bilançonun küçültülmesi için FED’in 

portfoyündeki borçlanma 
kağıtlarını satıp, piyasalardan 
sattığı kadar parayı çekmesi 
gerekiyor. 

Ne kadar satar, ne kadar 
küçültür orası muamma 
ama piyasadan para çekiyor 
olması fikri bile rahatsızlık 
verici. Çünkü ortaya salınan 
o paralar sadece ABD’de 
kalmadı, her tarafa yayıldı. 
Herkes nasibini aldı. Şimdi 
ise faturayı topluca ödeme 
zamanı.

Şu anda FED’i hızlı dav-
ranmaktan alıkoyacak tek 
şey Omicron’un seyri ola-
caktır. Özellikle dış finansal 
bağımlılığı yüksek ama döviz 

rezervleri düşük olan; FED dalgasına yüksek 
enflasyon ile yakalan ve dolarizasyondan 
kurtulamayan ekonomileri sancılı bir dönem 
bekliyor.

Ekonomiler üzerinde
FED tehdidi artıyor

Servet Yıldırım

Fiyat indirim önerileri, 
beklentileri tartışılırken 

firmalarca fiyat belirleme 
etkenlerini, eğilimlerini göz 
önünde tutmak gerekir. 
Firmalar, maliyetin arttığı 
dönemlerde maliyet artışını 
fiyatlara yansıttıkları halde 
maliyet azalışını fiyata yan-
sıtmazlar. Kâr, satış fiyatıyla 
tarihi maliyet arasındaki fark 
değil; yerine koyma mali-
yetinin üstünde elde edilen 
fazladır. Satış fiyatıyla ikame 
maliyetinin üstünde fazla 
elde ediliyorsa kârdır. Satış 
fiyatıyla ürün yenilenemiyor, 
yerine yenisi sağlanamıyorsa 
gerçek zarar söz konusudur.

Enflasyon, belirsizlik dönemlerinde de-
ğerleme yöntemi olarak ‘son giren-ilk çıkar’ 
yöntemi kullanılır. Kâr hesaplanırken ürün 

son maliyetle değerlendirile-
rek fiktif, gerçek olmayan kâr 
hesaplanması önlenir.

Fiyatlamada, piyasa 
yapısı, tam veya eksik reka-
bet şekli belirleyicidir. Tam 
rekabet piyasası kurumsal, 
varsayımsaldır. Piyasalardaki 
rekabet şekli eksik rekabet-
tir. Büyük firmalar, alacakları 
kararlarla iş ortamını etki-
leyebilirler. Eksik rekabette 
iki büyük firmanın piyasaya 
egemen olduğu düopol 
piyasası ile tek bir firmanın, 
yakın ikamesi olmayan ürünü 
piyasaya sunduğu, endüst-
ri-firma ayrımının olmadığı 
piyasa, tekel piyasasıdır. Yay-

gın olan piyasa yapısı, tekelci rekabet ile oli-
gopol piyasalardır. Tekelci rekabet piyasaları 
giderek oligopol piyasasına evrilmektedir.

Fiyat belirlenmesi
nasıl oluyor?
Öztin Akgüç
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Üretim ve istihdam kapasitesi 
ile Türkiye ekonomisinin öncü 
merkezleri arasında yer alan İzmir 
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, 

kaynakların verimli kullanılmasına yönelik 
yürüttüğü çalışmalarına bir yenisini daha 
eklemeye hazırlanıyor. 

Kurulduğu günden bu yana “çevre ile 
barışık üretim” misyonu doğrultusunda 
hareket eden İAOSB, “Arıtılmış Atık Suyun 
Geri Kullanımı” projesi ile yılda 3 milyon 

metreküplük atık suyun tekrar kazanılmasını 
sağlayarak, Bölge katılımcılarının hizmetine 
sunmayı planlıyor.

Sınırlı su kaynaklarının verimli değer-
lendirilmesi amacıyla hazırlanan proje 
ile İAOSB’nin mevcut Atık Su Arıtma 
Tesisi’nden çıkan arıtılmış atık suyun, ileri 
arıtma işleminden geçirilerek şebeke suyu 
kalitesinde tekrar kullanılması hedefleniyor.

“Dünya Bankası Finansmanlı Türkiye Or-
ganize Sanayi Bölgeleri Projesi” kapsamın-

İAOSB’nin projesi İzmir’e
3 milyon metreküp suyu

geri kazandıracak

İZMİR ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ  l  ocak 202224

Atatürkorganizehaber



da hazırlanan ve 
5 milyon Euro’luk 
yatırımla gerçek-
leştirilecek olan 
çalışmanın ardın-
dan İAOSB’deki 
atık suyun yüzde 
70’inin tekrar ka-
zanılması öngörü-
lüyor. 

Uğurtaş: Önemli bir adım
Kaynakların her geçen gün azalmasının 

ardından gelecek nesilleri tehdit eden 
enerji, su ve gıda kıtlığına yönelik ülke-
mizde ve dünyada yürütülen çalışmaların 
hız kazandığına dikkat çeken İzmir Atatürk 
Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu 
Başkanı Hilmi Uğurtaş, “Kentimizin de 
ülkemizin de su kaynakları kısıtlı. Katılım-
cılarımıza sunduğumuz suyu İzmir Büyük-
şehir Belediyesi’nden alıyoruz. Kullanılan 
suyu arıtma tesisimizde arıttıktan sonra 
deşarj ediyoruz. Arıtılmış Atık Suyun Geri 
Kullanımı Projemizin hayata geçmesinin 
ardından deşarj ettiğimiz suyun yüzde 
70’e varan kısmını geri kazanıp, 
ayrı bir dağıtım şebekesi ile re-
kabetçi bir bedelle tekrar ka-
tılımcılarımızın kullanımına 
sunmayı hedefliyoruz. Proje-
miz hazır. Sanayi ve Tekno-
loji Bakanlığımızın onayının 
ardından 1 yıl içerisinde 
çalışmamızı tamamlamayı 
planlıyoruz. Yaklaşık 5 milyon 
Euro’luk bir yatırımla hayata 
geçirmeye hazırlan-
dığımız proje ile 
kullandığımız yıllık 
4 milyon metreküp 
civarındaki suyun 
yüzde 70’ini geri 
kazanmayı hedef-
liyoruz. Böylece 

her yıl şehir şebe-
kesinden 3 milyon 
metreküp daha 
az su tüketerek, 
sınırlı su kaynakla-
rımızın verimli kul-
lanımı konusunda 
önemli bir adım 
atmış olacağız” 
diye konuştu.

Girdi maliyetlerinde tasarruf
Projenin gerçekleştirilmesinin ardından 

İAOSB katılımcılarının girdi maliyetlerinde 
önemli bir tasarruf sağlanacağına da dik-
kat çeken Uğurtaş, “Katılımcılarımızın bü-
yük bir kısmı İZSU’dan aldığımız suyu, su 
hazırlama ünitelerinden geçirdikten sonra 
kullanabilmektedir. Arıtılmış Atık Suyun 
Geri Kullanımı tesisimizden elde edeceği-
miz su ile su hazırlama ünitesi ihtiyacı da 
büyük ölçüde ortadan kalkmış olacak. İA-
OSB Yönetim Kurulu olarak hayata geçir-
diğimiz projelerimizde katılımcılarımızın 
güncel gelişmelere yönelik farkındalığını 
artırarak rekabet güçlerine destek olmak 
önceliklerimiz arasında yer alıyor. Arıtılmış 

Atık Suyun Geri Kullanımı projemiz de 
katılımcılarımızın dünya ölçeğinde 
“yeşil” kavramının avantajlarını kul-
lanmalarını teşvik edecektir. Bu ça-
lışmalarla birlikte güçlendireceğimiz 
yeşil altyapımız bir yandan katılım-
cılarımıza hammadde, elektrik, su ve 

atık bertarafı harcamalarının 
azaltılması konuların-

da destek sunar-
ken, diğer yandan 
gelecek nesillere 
daha yaşanabilir 
bir dünya bırak-
ma konusunda 
çevresel fayda 
sağlayacaktır” 
dedi.

İzmir Atatürk Organize Sanayi 

Bölgesi Yönetim Kurulu 

Başkanı Uğurtaş: “Yaklaşık 

5 milyon Euro’luk projemiz-

le kullandığımız yıllık 4 mil-

yon metreküp suyun yüzde 

70’e varan kısmını geri 

kazanmayı hedefliyoruz.”
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Sermaye şirketi olan bir veya 
daha çok gerçek veya tüzel 
kişi tarafından bir ticaret 
unvanı altında kurulan limited 

şirketlerin esas sermaye paylarının 
devrinin gerçekleşmesi Türk Ti-
caret Kanunu’nun 595. madde ve 
devamında yer alan kurallar ile belirli 
şekil şartlarına bağlanmıştır. 

Öncelikle pay devri sözleşmesinin 
yazılı olarak düzenlenmesi ve ayrıca 
noter nezdinde onaylatılması gerek-
mektedir. Noterin içeriği inceleme 
yetkisi bulunmayıp yalnızca imzaların 
taraflara ait olup olmadığı ve şekil 
şartlarına bakmak gibi sınırlı yetkisi 
bulunmaktadır. Hisse devrinin asa-
leten yapılması mümkündür. Hisse 
devrinin vekaleten yapılması halinde 
vekaletnamede hisse devrine ilişkin 
özel yetki bulunması gerekmektedir.

Aynı zamanda rekabet yasağı, 
önalım, geri alım ve alım hakları ile 
sözleşme cezasına ilişkin yan edimle-
rin de pay devri sözleşmesinde açıkça 
düzenlenmesi gerekmektedir. 

Genel kurulun hisse devrini sebep-
siz olarak reddetmesi mümkündür. 

Ancak Genel Kurul ana sözleşmede 
kısıtlayıcı hükmün bulunması halinde 
hisse devrini sebep belirtmek ko-
şuluyla reddedebilir. Genel kurulun 
hisse devrini sebep belirtilerek reddi 
halinde de belirtilen sebebin geçerli 
olup olmadığı ihtilaf konusudur. Ge-
nel kurulun TTK’nın 595/7. maddesi 
uyarınca üç ay içinde hisse devrinin 
reddine karar vermemesi halinde bu 
kez devrin onaylandığı varsayılmak-
tadır.

Limited Şirketin tek ortaklı veya 
iki ortaklı olduğu durumlarda esas 
sermaye payının devrinin gerçekleş-
tirilmesi bu iki ortağın veya ortakların 
temsilcilerinin katılımıyla da gerçek-
leştirilebilir. Bir ortak diğer ortağa 
hisselerinin tamamını veya bir kısmını 
devredebilir. İki ortaklı Limited Şirket-
te her iki ortağın almış olduğu kararın 
Genel Kurul kararı olarak alındığının 
kabulü gerekmektedir. 

Limited şirketlerde esas serma-
ye paylarını içeren ve pay devrinin 
işleneceği bir Pay defteri bulunmak-
tadır. Pay defterinde kayıtlı bulunan 
kişiler, şirket ortağı sıfatını haizdir. 

Abdurrahman 
ŞENOL

Limited şirketler-
de geçerli bir 
hisse devrini 
teminen dev-
re ilişkin yazılı  
şekil şartının 
ve noter ona-
yının gerçek-
leşmesi ge-
rekmektedir. 

HUKUK

Limited şirketlerde
hisse devri
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Limited şirket kurmak…Hisse devrinin pay defterine işlenmesi hisse 
devrinin kurucu unsuru olmayıp, pay devri 
Genel Kurul tarafından onaylanması halinde 
pay defterine işlenecektir.

Ayrıca hisse devrinin ticaret siciline bildi-
rilmesi gerekmektedir. Pay devrinin ticaret 
siciline işlenmesi kurucu değil, açıklayıcı bir 
işlemdir. Ticaret Sicil Yönetmeliği’nin 34/1. 
maddesi uyarınca müdür ve müdür yardım-
cıları ile tescile yetkili personel, tescil için 
aranan kanuni şartların var olup olmadığını 
inceler. Ticaret Sicili’ne işlenen pay devri, 
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayınlana-
rak ilgililere duyurulur.

Özetle, limited şirketlerde geçerli bir 
hisse devrini teminen devre ilişkin yazılı şekil 
şartının ve noter onayının gerçekleşmesi 
gerekmektedir. Bunun yanında ana sözleş-
mede aksine hüküm bulunmuyorsa genel 
kurulun pay devrine onayı gerekmektedir. 
Bu onay ise yukarıda açıklandığı gibi sebep-
siz veya bir sebebe bağlı olarak reddedile-
bilir. Tüm bu işlemler tamamlandıktan sonra 
devrin Ticaret Sicil’e tescili ve pay defterine 
kaydı gerekir. 

Ancak pay defterine kayıt eski kanunda 
zorunlu şekil şartı iken mevcut yürürlükte 
bulunan Ticaret Kanunu pay defteri kaydını 
zorunlu kılmamıştır.

Limited şirket, yasalar çerçevesinde 
bankacılık ve sigortacılık haricinde ekono-
mik faaliyetleri gerçekleştirebileceğiniz ser-
maye şirketlerinden biridir. Limited şirket, 
en az 1 en çok 50 gerçek veya tüzel kişiler 
tarafından kurulabilen şirket türüdür. Mini-
mum 10 bin TL nakdi sermaye olma şartı 
aranır. Yüzde 23’lük sabit vergi dilimiyle 
vergilendirme söz konusudur.

Türk Ticaret Kanunu’nda son yapılan 
düzenlemelere göre tek merkezden kuru-
lum mümkün hale geldi. Şirket kurucuları-
nın sözleşmelerinin noter tarafından onay-
lanması uygulaması kaldırılarak işlemlerin 
Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde tek merkezden 
gerçekleştirilmesi kararı alındı. Ayrıca 
yapılan yeni düzenlemeyle limited şirket 
kurarken bankadan hesap açma ve serma-
yenin en az yüzde 25’inin bloke edilmesi 
zorunluluğu kaldırılarak, şirket kurulduktan 
sonra taahhüt edilen sermayenin 2 yıl içe-
risinde şirket hesabına yatırılmasına karar 
verildi.

Limited şirketlerin avantajları, yapacağı-
nız işe göre yararınıza olabilir. Pay sahiple-
rinin hisse devirlerinde değer kaybetmeme-
si, en çok tercih edilen şirket türü olması, 
kuruluş maliyetinin daha düşük olması, 
çoklu ortaklık yapısıyla maliyetlerin payla-
şılabilmesi, ortak sayısının zamanla artırıla-
rak şirketin büyümesinin sağlanması, sabit 
orandan vergilendirme ile güven ve prestiji 
artırması limited şirketlerin artılarından 
bazılarıdır. 
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Dile kolay, yarım asrı geride 
bırakmış, bugün dünyada 
‘ilk ve tek’ birçok ürün ve 
teknolojiye imza atmış bir 

markanın, Tolkar’ın hikayesine davetliyiz. 
100’e yakın ülkede, birbirinden inova-
tif ürünleri ile Türk markasının gücünü 
temsil eden Tolkar’ın başarılarla dolu 
üretim serüvenini, firmanın Yönetim 
Kurulu Başkanı, başarılı iş insanı Cenk 
Karace’den dinliyoruz.

Çamdibi’nde bir atölyede 

1969 yılında üretime 

başlayan TOLKAR, bugün 

İAOSB’deki üretim üssünde 

çamaşırhane makinaları 

sektöründe ‘ilk ve tek 

büyük adetli üretici’ 

olmanın gururunu yaşıyor.

Dünyanın ilklerine imza 
atan marka: TOLKAR
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l Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
1963 Karşıyaka doğumluyum. İlköğre-

nimimi sırasıyla Mustafa Reşit Paşa İlkokulu 
ve Karşıyaka Şube Ortaokulu’nda, ardından 
Karşıyaka Erkek Lisesi’nde baş-
layan orta öğrenimimi Özel 
Çamlaraltı Lisesi’nde ta-
mamlayarak çok genç yaşta 
aile şirketimiz olan Tolkar 
Makine Sanayi A.Ş.’de iş 
hayatına atıldım.  Şu an 
şirketimizi; kardeşim ve 
ortağım Tolkar Karace, ço-
cuklarım Cenker ve Berfin 
ve yeğenim Ata ile birlikte 
yönetiyoruz.

O günden bu 
günlere pek 
çok organi-

zasyon, dernek ve kulüpte görevler üstlen-
dim. Bunlar içinde tüm Karace Ailesi’nin 
ortak ve en büyük sevgisi olan Karşıyaka 
Spor Kulübü’nde Başkanlık yaptım. Bunun 
yanı sıra hala üyesi olduğum ASAD’ın (İzmir 
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Sanayici 
İş Adamları Derneği) önce Yönetim Kurulu 
Genel Sekreterliği, ardından da Başkanlık 
görevinde bulundum. Bu görevlerin yanı 
sıra Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Meclis 
Üyeliği, Türkiye Turizm Sanayici ve İş Adam-
ları Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı ve 
yakın zamanda faaliyete geçen ve İzmir’imizi 
geliştirmek ve bir cazibe merkezi haline ge-
tirmeyi kendine görev edinen birçok sanayi-
ci ve iş insanının kuruluşunda yer aldığı, 335 
ortaklı İzmir Girişim Grubu Yatırım A.Ş.’nin 
Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdür-
mekteyim.

l Yarım yüzyılı geride bırakan TOLKAR’ın 
bugünlere uzanan yolculuğunu kısaca      

aktarır mısınız?
Şirketimiz 1969 yılında babamız 

Hüseyin Karace tarafından kuruldu. 
O dönemde Çamdibi’nde küçük bir 
binadaki atölyede üretime başladık. 
Babamız, kardeşlerim ve bugünle-

re kadar bizimle birlikte yol alan 
vefakâr ve emektar ustalarımızla, 
başta yıkama ve sıkma makinala-
rı olmak üzere pek çok endüstri-

yel ürünün üretimine başladık. Bu 
süreçte gecemizi gündüzümüze 

katarak çalıştık ve işimizi 
her geçen gün daha 

da ilerlettik.  

TOLKAR Yönetim Kurulu 

Başkanı Karace, üretim, 

satış ve servis hizmetle-

rinde müşterilerle direkt ve 

etkin iletişim sağlayarak 

‘koşulsuz müşteri mem-

nuniyeti’ anlayışını prensip 

edindiklerini söyledi.
MAR

KA
 YA

RA

TANLAR
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Ülkemizin büyüyen ve gelişen iş ve ekonomi 
hayatına bağlı olarak artan talep ve gelişen 
imkanlar neticesinde, biz de bu sürece ayak 
uydurarak, büyümek için önce stratejilerimizi 
ardından da firmamızı geliştirmek için önemli 
adımlar attık.

Açtığımız ofisler 
ile Türkiye’nin en ba-
tısından en doğusuna 
kadar uzanan bir satış 
ve servis ağı kurduk. 
Turizmde yakalanan 
büyüme trendine ve 
artan hizmet talebine 
cevap verebilmek 
için Antalya ve Muğla 
bölgelerinde “Tol-
kar Laundry” ismi ile 
kendi ticari çamaşır-
hanelerimizi kurduk. 
Bugün bu işletmeleri-
miz ortanca kardeşim Kaan Karace tarafından 
bilfiil çalıştırılmaktadır.

TOLKAR A.Ş olarak, günümüzde İzmir 
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde, birinin 
yapımı devam etmekte olan, mevcut dört fab-
rikamızla; üretim ve montaj alanında Türkiye 
çapında bulunan ofislerimiz ve dünyadaki 
pek çok ülkedeki çözüm ortaklarımızla satış 
ve sonrası hizmet ağımızı büyüterek pazarda 
elde ettiğimiz “aslan payımızı” korumak ve 
geliştirmek için geceli, gündüzlü çalışmaya 
devam etmekteyiz.

l Marka değerini günden güne geliştirerek 
1969’dan günümüze ulaşan Tolkar’ın bugüne 
kadar ülkemize kazandırdığı ilkler neler?

TOLKAR A.Ş için, makine sanayisi içinde 
ayrı bir kol olan çamaşırhane makinaları sek-
töründe ‘ilk ve tek büyük adetli üretici’ dersek 
asla yanlış olmayacaktır. Bir yıl içinde sayıları 
3 bin 500’e ulaşan makine ve yardımcı ekip-
manları üretiyoruz. Ayrıca makinelerin üreti-
mi, pazarlanması ve kurulumu sonrasındaki 
bakım ve servis hizmetlerini yine kendi bünye-
mizde oluşturduğumuz ekipler ve departman-
larla sağlıyor, müşterilerimizle direkt ve etkin 
iletişimi sağlayarak “Koşulsuz Müşteri Memnu-
niyeti” anlayışını temel prensip ediniyoruz. Bu 
dönemde “Smartex” firmasını da bünyemize 
katarak hem suyu hem de suya orantılı olarak 
yıkamadaki deterjan, ısıtma enerjisi kullanımı 
ve atık su gibi bileşenleri, bugüne değin üre-
tilen çamaşır yıkama makinelerine kıyasla en 
az yarı yarıya tasarruf ettiren patentli “Polyrib 

Ecodrum” sistem-
lerinin üreticiliğini 
yapmaktayız.

Ayrıca makineleri-
mizde 400G’ye varan 
santrifüj kuvvetlerini 
ürettiğimiz patent-
li “Smart Balance” 
teknolojisiyle yüksek 
kapasiteli yükleri çok 
rahat bir şekilde yıka-
yıp sıkabiliyoruz. Bu 
sayede makinaları-
mızla kurulan çama-

şırhanelerde, tünel yatırımı yapmaya gerek 
kalmadan, istenilen işletme gereksinimlerini 
gidererek, büyük kapasitede ve tonajlardaki 
tekstilleri yıkarken şimdiye kadar kullanılan 
tüketimleri yarı yarıya azaltabilmekteyiz.

Bütün çamaşırhaneyi LNG, CNG ve muadil 
doğalgaz yöntemleriyle çalışacak şekilde üre-
terek, hem tesislerin buhar kazanı alımı, işlet-
mesi vb. yüksek maliyetler getiren yatırımları-
nın önüne geçiyor hem de doğalgaz yatırımı 
ve işletmesinin sağladığı güvenli ve ekonomik 
işletme fırsatlarını müşterilerimizle buluşturu-

TOLKAR’ın geliştirdiği Polyrib 

Ecodrum sistemi, bugüne 

kadar üretilen çamaşır 

yıkama makinelerine 

kıyasla su, deterjan ve 

enerji kullanımı ile atık 

suyu yarı yarıya azaltarak 

tasarruf sağlıyor.
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yoruz. Şunu gururla 
söyleyebiliriz ki; 
Tolkar şu anda bü-
tün bir çamaşırhane 
işletmesini buhar 
tüketimine gerek 
olmaksızın doğalgaz 
sistemleriyle kurabi-
lecek dünyadaki ilk 
ve tek markadır.

l Sizce marka 
değerini geliştiren ve sürdürülebilirliğini 
sağlayan temel faktörler neler?

“Teknolojik, Ekolojik ve Ekonomik Farklar” 
bu değerleri sağlayan temel faktörlerdir. 
Ürünün en iyi kalitede, en son teknolojiye 
sahip, yatırımcı ve kullanıcı dostu olduğu 
kadar, doğa dostu olacak şekilde planlana-
rak üretiliyor olması, sürdürülebilir kalitenin 
temel öğelerdir. Üretilen makinalar sanayi 
tipi olduğu için ömrü uzun, evladiyelik olarak 
tasarlanıyor. Dolayısıyla müşteriniz ile ger-
çekleştirdiğiniz her ticaret; iş birliği ya da 
evlilik gibi düşünülmelidir. Bu tür ilişkilerde 
hem kendinize hem ürününüze hem de 
müşterinize güvenmek çok önemli olduğu 
gibi, o müşteriniz ile uzun zaman çalışsanız 
dahi, her yeni iletişiminizde, ilk kez iş birliği 
yapıyormuş gibi heyecan ve özverinizi asla 
kaybetmemelisiniz.

Bizler için “empati yapabilmek” çok 
önemlidir. Eğer müşterinizi ve onların ne-
ler beklediğini gerçekten anlar ve bunları 
kendi prensipleriniz içerisinde yoğurarak 
oluşturduğunuz doğru öngörüler ile yatırım 
yaparsanız, zaman ve maliyet bakımından 
asla kaybetmezsiniz. TOLKAR’da ürettiğimiz 
ürünler bahsettiğim gibi evladiyelik ürünler 
olduğu için seri bir üretimden ziyade “niş” 
diye adlandırdığımız özenli bir çalışmanın 
eseri olarak üretilir. Bu yüzden her makine 
kendi nezdinde özel ve müşterinin ihtiyaç-
larını cevaplaması için tasarlanarak üretilir. 
Üretirken hem kullanıcının ne istediğine hem 
de ne talep edebileceğine dair öngörüde 
bulunmak, müşteri memnuniyetini sağla-

yacağı için sizi de 
daima ileriye taşır.

Ayrıca bunca 
teknolojinin kulla-
nıldığı ürünlerinizin, 
sağladığı tasarrufun 
sürdürülebilirliğinin 
teyit edilmesi ve 
belgelenmesi de 
markaya olan güve-
ni tazeler. Ürettiği-
miz her makinede 

bulunan yazılım, her döngü sonrası gerçek 
tüketimleri vermekte, böylece müşterimiz 
makineyi kullanırken kendisine sunulan 
verileri, gerçek tüketim rakamlar ile ölçüp, 
karşılaştırabilmektedir.

l Bugün kaç kişiye istihdam sağlıyorsu-
nuz?

Bugün dördüncüsü açılmak üzere olan; 
mevcut 3 üretim ve montaj tesisimizde, ülke 
çapında kurduğumuz satış ve servis ağımız-
da mavi ve beyaz yakalı olarak toplam 400’e 
yakın çalışanımız TOLKAR için ter dökmekte, 
emek vermektedir.  İstihdam sağlarken çalı-
şanlarımızın sadece firmamıza, markamıza, 
işletmemize değil; ailemize katıldıklarının 
bilincine varmalarına gayret ediyor ve bu 
bilince eriştiklerinde sadece TOLKAR’a değil 
kendilerine de çok önemli değerler katabile-
ceklerinin farkına varmalarını sağlıyoruz.

l Tolkar markasını bugün hangi ülkelerde 
görebiliriz?

TOLKAR ismini ve markasını bugün 
teknoloji ve sanayi açısından dünya devi 
olarak görülen Amerika Birleşik Devletle-
ri ve Almanya’nın da dahil olduğu 90’dan 
fazla ülkeye ihraç etmekteyiz. Makinalarımızı 
kullanan referanslarımızın hemen hemen ta-
mamı için her yatırımlarında ilk tercih noktası 
olmaya devam ediyoruz. Her ihtiyaca cevap 
veren çamaşırhane ve tekstil terbiye maki-
ne ve ekipmanlarımız yurtdışındaki birçok 
işbirlikçimiz tarafından bizim gözetimimiz ve 
desteğimizle sürekli olarak pazarlanmakta, 

Direkt gaz ısıtmalı yıkama 

makinelerini üreterek 

teknolojik devrim yaratan 

TOLKAR, Smart Balans 

Sistem sayesinde dünyada 

her kapasitede yüksek 

sıkmalı makine üretimi 

yapabilen tek marka oldu.
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bakım ve servisleri yapılmaktadır.
Bu noktada iş birliği içine girdiğimiz kişi 

ve kuruluşları çok dikkatli seçiyor, kendi işinin 
ehli, teknik servis ekibi ve tecrübesi olanlarla 
çalışmayı tercih ediyoruz. Açıklık ve dürüstlük 
tabanlı sıcak temas, sağlanan uygun şartlar, 
güçlü bir ekip ve kaliteyi taşıyan yüksek tekno-
lojili ürünler ile pazarda tercih edilen olmak-
tan gurur duyuyoruz.

Günümüzde tüm küresel pazarlarda Türk 
iş insanlarının ulaşamadığı kıta, ülke; Türk 
ürünlerinin girmediği pazar neredeyse kalma-
dı. Ancak bu güçlü akım içinde kendine yer 
bulamayan, uluslararası pazarlara giremeyen 
firmalar ve markalar maalesef yerinde say-
maya mahkûm kalmaktadır.  Bu nedenlerle 
diyebilirim ki, ‘Evet, ihracat çok ciddi bir 
referans noktasıdır ancak uluslararası arenada 
olmak sizi daima gelişmeye zorlayan güçlü bir 
faktördür.’ Biz de her sene ciromuzun içindeki 
ihracat payını; sektörün içindeki ihracat payı-
mızın üzerine koyarak büyüyoruz ve büyüme-
ye devam edeceğiz…

l Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarının önemi-
ne değinerek, firmanızın bu alanlarda yürüttü-
ğü çalışmaları aktarır mısınız?

Dünyada değişmeyen tek şeyin değişimin 

kendisi olduğunu biliyoruz. İçinde bulundu-
ğumuz zaman ve dünya, teknolojik gelişimler 
ile birlikte küçülüyor. Yaşamlar içi içe girerek, 
dünyanın kaynaklarını hızla tüketmeye devam 
ediyor.

Bu kaynakların başında gelen su, insan 
yaşamının en önemli ve en vazgeçilmez değe-
ridir. Dünyanın ve insanlığın susuz var olama-
yacağı gerçeği aşikardır.

TOLKAR olarak 2008 yılında patentli tekno-
lojileri ile birlikte bünyemize kattığımız SMAR-
TEX “PolyRib ECO Drum” sistemi sayesinde 
tüm dünyada bir ilk olan “MIRACLE“ modeli 
ile öncelikle suyu ve buna bağlı olarak kimya-
sal ürünleri, enerji tüketimlerini ve israf edilen 
atık suyu yarı yarıya azaltmayı başardık. “Direkt 
Gaz Isıtmalı” Yıkama Makinelerini üreterek tek-
nolojik gelişmelere bir yenisini daha ekledik 
ve bu alanda bir devrim yarattık.

Yine SMARTEX “Smart Balans Sistem” saye-
sinde her kapasitede, yüksek sıkmalı makine 
üretimi yapabilen dünyadaki tek marka konu-
muna geldik.

Ayrıca TOLKAR olarak çamaşırhane sek-
törünün yanı sıra tekstil terbiye sektöründe 
de su kullanımını en aza indirmeyi ve doğa-
ya bırakılan ağır kimyasal atıkların ve doğal 
floraya zarar veren ponza taşının ortadan 

İZMİR ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ  l  ocak 202232

Atatürkorganizehaber



kaldırılmasını hedef-
leyen, “Ozon Gazı 
ile Yıkama”, “Smart 
Flow Nano Balon-
cuk Teknolojisi ile 
Yıkama ve Boyama 
Sistemlerini” geliş-
tirme çalışmalarımı-
za başladık.

Günümüzde ise 
ozon gazını su içeri-
sinde çözmeyi başa-
rarak, tekstil yıkama 
adımlarının çok daha az su ile hem çok daha 
kısa sürede bitmesini hem de işlem sonunda 
temiz su elde etmeyi başardık.

Bu yöntem sayesinde, terbiye işlemle-
rinde kullanılan birçok ağır kimyasala gerek 
kalmamaktadır. Yine “Smart Flow Nano 
Baloncuk” sistemi sayesinde neredeyse su 
kullanmadan birtakım kimyasal yıkamalar 
yaparak, gereksiz su ve enerji tüketiminin 
önüne geçen, doğaya da sıfır atık bırakan 
teknolojileri de araştırıp üretmekteyiz.

Şu an Türkiye’de faaliyette olan Ar-Ge 
merkezi sayısı 1250 civarındadır. TOLKAR da 
bunlardan biri olarak, sürekli olarak üretmek-
te, kendini geliştirmekte ve bu çalışmalarının 
karşılığını görmektedir. Bünyemizde bulunan 
mühendislerimizin yanı sıra kardeşim Tolkar 
Karace’nin liderliğinde Ürün Geliştirme ve 
Araştırma Geliştirme ekiplerimiz tarafından 
hazırlanan tasarım, tescil, faydalı model ve 
ürün geliştirme belgelerinin neler olduğunu 
görmek isteyen herkesi web sayfamıza davet 
ediyoruz.

l Sürekli kendini yenileyen, öncü çalış-
malara imza atan bir firmasınız. Yeni ilkleri 
planladığınız kısa vadede hayata geçireceği-
niz projeleriniz var mı?

Birçok yeni projemizi gerçekleştirmek için 
adımlar attık ve bazılarını da başardık. Ar-Ge 
ve Ür-Ge çalışmalarımız devam etmekte-
dir. En güncel örneklerimizden biri olan 
“Otomasyon ve Endüstri 4.0 Uygulamaları” 
çerçevesinde “TOLKAR Future” ile insansız 
çamaşırhane ve tekstil yıkama tesislerinin 

kurulumunu gerçek-
leştirmenin gururu-
nu yaşıyoruz. Tüm 
yıkama, kurutma, 
kimyasal transferi, 
reçete hazırlama ve 
raporlamaları tek bir 
merkezden kontrol 
ederek, yükleme ve 
transferleri otoma-
tik konveyörler ile 
sağlayıp, neredeyse 
tamamen otomas-

yona dayanan bir işletme kurmayı başardık.
Yeni üretim tesisimizle bir yandan daha 

yalın ve daha hacimli bir üretim sağlarken 
diğer yandan tedarik ve hizmet verdiğimiz 
sektörlerdeki iş gücünü ve yetisini gelişti-
recek; makine kullanımını ve sürdürülebilir 
teknolojilerin uygulanmasını destekleyecek 
bir akademi ortamı yaratma düşüncemiz var.

Ayrıca TOLKAR Ailesi’nde yer alan her 
çalışanımızı, büyük-küçük demeden Ege 
Orman Vakfı ve TEMA iş birliğiyle kendilerini 
temsilen “TOLKAR Hatıra Ormanı”na fidan 
dikmeye yönlendiriyor; TOLKAR Ailesi’nin 
doğaya olan sevgisini eyleme dönüştürecek 
sosyal sorumluluk değeri taşıyan çalışmaları-
mıza devam ediyoruz.

l Varsa eklemek istedikleriniz.
TOLKAR A.Ş olarak Atatürk Organize 

Haber’de yer almaktan çok mutlu olduk. 
Teşekkür ederiz.

Tekstil terbiye sektöründe de 

su ve kimyasal kullanımını 

en aza indirecek sistem-

leri geliştirmeye başlayan 

TOLKAR’ın hedefinde, 

sürdürülebilir teknolojile-

rin uygulanmasını des-

tekleyecek akademi var.
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30 yıllık emek ve 10 milyar dolarlık 
harcamadan sonra, James Webb 
Uzay Teleskobu nihayet fırlatıldı. Peki 
NASA'nın âdeta inat ederek yıllardır 

karşılaştığı tüm zorluklara meydan okuduğu 
James Webb'in diğer teleskoplardan farkı ne?

NASA, tek bir makine için 10 milyar dolar 
ve 20 yıldan fazla bir 
süre harcadı. Nihayet 
bu harcamalarının 
karşılığını da alacak. 
NASA’nın Webb 
veya JWST olarak da 
bilinen James Webb 
Uzay Teleskobu, dün-
yaya veda etti ve geç-
tiğimiz yılın 25 Aralık 
günü Türkiye saati ile 
15.20’de uzaya fırla-
tıldı. Başından geçen 

onca olaydan sonra (gevşek vidaların, yanlış 
adımların test edilmesi, bir kongre iptali, bir 
salgın ve korsanlar tarafından kaçırılma riski) 
artık yeni görevi için hazır.

Tarihin en gecikmeli teleskobu olan James 
Webb Uzay Teleskobu’nun daha önce hiç ol-
madığı kadar veri almaya başlaması ve evreni 

benzeri görülmemiş 
bir güç ve rakip-
siz bir dizi araç ve 
yetenekle keşfetmesi 
bekleniyor.

James Webb 
neden  
bu kadar 
önemli?

JWST, diğer uzay 
teleskoplarına kıyas-

James Webb nihayet uzaya gönderildi

Başka 
dünyalar
artık 
daha 
yakın

James Webb Uzay Teleskobu, 

diğer uzay teleskoplarına 

göre büyük aynaya sahip. 

Bilim insanları bu sayede 

evrenin ilk günlerine 

bakma fırsatı verecek 

kızılötesi ışık konusunda 

uzmanlaşabilecek.
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la oldukça büyük bir aynaya 
sahip ve gözlemevindeki bilim 
insanları bu sayede evrenin ilk 
günlerine bakma fırsatı verecek 
olan kızılötesi ışık konusunda 
uzmanlaşabilecek.

Ayrıca JWST, kısmen 
Hubble’ın yerini alacak. Hubb-
le, yerleşik bir güvenlik meka-
nizmasına sahipti: Dünya et-
rafındaki yörüngesi ve dikkatli 
tasarımı sayesinde, astronotlar 
uzay aracını ziyaret edebilir. 
Ancak aynı durum JWST için 
geçerli değil. Bu yüzden de 
yıllar süren testler, görevin 
ertelenmesi, iptal edilmesi, 
bütçenin gün geçtikçe artması 
gibi olumsuz pek çok sonuca 
neden oldu.

30 yıllık çalışma
Aslında JWST’nin çalışmalarına 1990’lar-

da başlandı. O zamanki yönetici Dan Goldin 
liderliğindeki NASA, daha büyük ve daha 
cesur olmayı teşvik etti. Ancak uzay aracın-
da yapılmak istenen değişiklikler yanında 
teknik karmaşayı da getirdi.

Chicago Üniversitesi’nden Michael Tur-
ner, Space.com’a verdiği demeçte karmaşık-
lıkla beraber NASA’nın güvenliğe de odak-

landığını ve sık sık testler yaptığına dikkat 
çekti:

“NASA’nın başarısızlık korkusu; uzay 
aracı, mühendisler tarafından test edildikçe 
sorunlu imajına da katkıda bulundu.”

Bu testler, gecikmeden gecikmeye ne-
den oldu. Karışıklık 2011’de doruğa ulaştı. 
Aracın önemli bir kısmı montajın son aşama-
sında olmasına rağmen, proje hâlâ borç için-
deydi ve fırlatma rampasından çok uzaktay-
dı. Turner, NASA ve JWST liderliği hakkında 
“İnsanlar bir sorun olduğunu biliyordu ama 
kimse bunu söylemek istemedi. Başlarını 
belaya sokmuşlardı” diyor.

SpaceX için başarısızlık sorun  
olmaz ama NASA’nın imajı zedelenir

Federal hükümetin Hükümet Sorumluluk 
Ofisi’nden William Russell, 1 Aralık’ta yapı-
lan bir Meclis duruşmasında, gözlemevinin 
gelişimi sırasında NASA’nın diğer proje-
lerden JWST’ye yaklaşık 1,4 milyar doları 
yeniden tahsis etmeye zorlandığını söyledi.

Michael Turner, “Bütçe disiplini, özellik-
le bu büyük projelerde önemli. Küçük bir 
fazlalık, diğer projeleri öldürür, bu yüzden 
gerçekçi olmalısınız” diyor.

Turner, ayrıca James Webb görevinin 
NASA için önemine de dikkat çekiyor: “Spa-
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ceX kendi başarısızlıklarıyla bir nevi dalga 
geçebilir ve bunu kendi lehlerine çalışacak 
şekilde kullanabilirler, oysa NASA’nın muhte-
melen bunu yapma özgürlüğü yok.”

James Webb’in özellikleri
James Webb Uzay Teleskobu, aslında 

selefi Hubble Uzay Teleskobu’ndan daha 
hafif. Çoğu durumda, bir şeyin daha büyük bir 
versiyonu oluşturulurken, daha ağır ve daha 
büyük olacaktır. Ancak bu, JWST için geçerli 
değil.

Hubble 2,4 metre çapındaydı, sağlam bir 
ana aynası ve 4 metrekarelik bir alanı vardı.

James Webb, 6,5 metre çapında, 18 altı-
gen aynanın birleşmesiyle oluşan ana aynaya 
ve 25,37 metrekarelik bir alana sahip. 
Bu nedenle muazzam bir mühendis-
lik başarısı olarak görülüyor.

Dayanıklı bir sisteme sahip
Altın gibi görünseler de, James 

Webb’in aynaları aslında berilyum-
dan yapılmış. Ve aynaların her birine 
altın kaplama uygulandı.

Çok düşük sıcaklıklarda bile altın, 
genişler ve daralır. Ancak berilyum 
bu noktada daha farklı. Araçta beril-
yum nihai şekline getirildikten sonra 
altın kaplama uygulanmış. Altının 
kendisi doğrudan uzaya maruz kal-
mayacak; ince bir amorf silikon diok-
sit cam tabakasıyla kaplanmış. Altın, 
çok yumuşak ve dövülebilir olduğun-
dan, hafif veya küçük bir darbeden 
bile hasar görmeye karşı oldukça 

hassas. Berilyum mikrometeoroid etkilerinden 
büyük ölçüde etkilenmez.

Fırlatma tarihi  
ertelendikçe ertelendi

James Webb, birden çok çok fazla defa 
ertelemeyle karşılaştı. Bu küçük uzay aracının 
fırlatma tarihi olarak ilk olarak 2007 seçilmişti. 
2007’den 2011’e ve ardından 2013’e ertele-
nince basında da geniş yer buldu. Son olarak 
2019’da yapılması planlanan fırlatma Mart 
2021’e ertelemiş, Mart 2021’deki de 31 Ekim 
2021’e ertelenmişti.

Ertelenme nedenleri arasında pandemiden 
başarısız testlere kadar pek çok neden vardı.

İsmi nereden geliyor?
Uzun yıllardır fırlatılması beklenen teles-

kobun ismi ise eski bir NASA yöneticisi olan 
James Edwin Webb’den geliyor. 1949-1952 
yılları arasında devlet müsteşarı olarak görev 
yapan Amerikan hükümet yetkilisi Webb, 
ayrıca 14 Şubat 1961’den 7 Ekim 1968’e 
kadar NASA’nın atanan ikinci yöneticisi oldu. 
Webb, Kennedy yönetiminin başlangıcından 
Johnson yönetiminin sonuna kadar NASA’yı 
denetledi.

James Webb yörüngesine 

yerleştirilirken araştır-

macılar da gelecek verileri 

beklemeye başladı. 

NASA, teleskobun Ay’daki 

bir yaban arısının ısısını 

bile saptayabileceğini 

düşünüyor.
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Bütün bunlar ne için?
Uzun soluklu bu çalışmanın nedeni ise 

James Webb’in Hubble’ın yerini alması ve 
ileri düzeydeki donanımları sayesinde evre-
nin yaklaşık 13,7 milyar yıl önce oluşumuna 
ışık tutabilmek…

James Webb nihayet uzayda süzülürken 
araştırmacılar da nefeslerini tuttu ve yeni 
uzay teleskobundan gelecek verileri bekle-
meye başladı.

NASA’nın açıklaması
JWST, NASA'nın başkanlığında 15 farklı 

devletin, Avrupa Uzay Ajansı ve Kanada 
Uzay Ajansı'nın ortak yürüttüğü bir projedir. 
Kızılötesi ışığı gözlemlemek için ayarlanmış 
olan 6,5 metrelik bu teleskop, Dünya'dan 
neredeyse 1,5 milyon kilometre uzaklıkta 
yörüngeye yerleştirildi. Bu uzaklık, Dünya ile 
Ay arasındaki uzaklığın dört katı kadardır.

1995'te Hubble'ın ardılı olarak tasarlanan 
JWST'in tamamlanması uzun sürdü, birçok 
teknik engelle karşılaştı. 25 Aralık 2021 tari-
hinde fırlatıldığında L2 (Lagrange noktası 2) 
konumu etrafında, güneşten uzak, dünyanın 
yörüngesinin 1,5 milyon kilometre ötesinde 
bir yerde sıkı bir yörüngeye oturdu.

 L2 konumu, uzayda güneşin ve dünya-
nın kütleçekiminin birlikte çalışıp Güneş'in 
etrafında yörüngede dönen bir nesneyi 
Dünya'yla aynı oranda çektiği, yörünge dö-
nüşünü bir yılda yapmasını sağladığı yerdir. 
Yani JWST, büyük ölçüde dün-
yanın gölgesinde olacak; bu du-
rum güneşten gelen ısı kirliliğini 
önleyecek ve teleskobun derin 
uzayda çok soluk kızılaltı kaynak-
ları saptamasını olanaklı kılacak-
tır. NASA, teleskobun Ay'daki bir 
yaban arısının ısısını dahi sapta-
yabileceğini düşünmektedir.

Teleskopta yer alacak olan 
hassas aygıtlar, dev gezegenle-
rin ve gezegen sistemlerinin kızıl 
ötesi görüntülerini çekme ve 
tayflarını ölçerek yaşlarını ve küt-
lelerini belirleme imkânına sahip 

olacaktır. Bunların dışında, başka yıldızların 
çevresinde yer alan disklerin tayf ölçümlerini 
yaparak, gezegen sistemlerinin doğmasına 
olanak sağlayan türden olan disklerin bile-
şenlerini tanımlamaya da imkân verecektir. 
Son derece hassas aygıtları ve büyük ayna-
sıyla, gezegenlerin doğduğu toz disklerini 
gözlemleyebilmenin yanında, kendi yıldızla-
rının önünden geçen gezegenlerin havaküre 
bileşenlerini de gözlemleyebilecektir. Her 
ne kadar gezegen bulmak için geliştirilmiş 
bir teleskop olmasa da, gelişkin yetenekleri 
bu teleskobun gelecekte yeni gezegen-
leri inceleyen ve güneş sistemimizin nasıl 
oluştuğu ve nasıl evrim geçirdiği konularını 
araştıran gökbilimciler için önemli bir araç 
haline gelmesi konusunda ümit vermektedir.

Yakın kızılötesi astronomi
JWST'nin tasarımının ana odağı, yakın-

kızılötesi astronomidir. Ancak cihazdaki 
enstrümanlara bağlı olarak turuncu ve 
kırmızı görünür ışığın yanı sıra orta-kızılötesi 
bölgeyi de görebilir. Tasarım, üç ana 
nedenden dolayı yakın ve orta kızılötesine 
odaklanmıştır: 1- Yüksek-kırmızıya kayan 
nesnelerin görünür emisyonları kızılötesine 
kaydırılır. 2- Enkaz diskleri ve gezegenler 
gibi soğuk nesneler, güçlü şekilde kızılötesi 
yayarlar. 3- Bu kızılötesi bandın yerden veya 
Hubble gibi mevcut uzay teleskoplarıyla 
incelenmesi zordur. 
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Karşıyakalı 
Bağımsız 
Denetçi ve 
Mali Müşavir 

Ergun Okçay, is-
minde İzmir olan 
kitaplarıyla bir dünya 
rekoruna sahip… 
1957 İzmir doğumlu 
ve Bağımsız Denetçi 
ve Serbest Muhase-
becilik Mali Müşavirlik yapan Ergun Okçay, bu 
ayki koleksiyon sayfalarımızın konuğu.

n Koleksiyonla ilginiz nasıl başladı?
Koleksiyonculuğa ilkokul döneminde baş-

ladım. Öğretmenim 
el işi dersinde, boş 
vakitlerimizi değer-
lendirmenin en iyi 
yolunun koleksiyon 
yapmak olduğunu 
ve koleksiyonun nasıl 
olması gerektiğini, 
koleksiyonların bilgi 
ve kültürümüzü ge-
liştireceğini, dünyayı 

tanımamıza yardım edeceğini anlatmış ve 
dönem sonunda da yaptığımız koleksiyonlar-
dan not vereceğini söylemişti. Kısaca koleksi-
yonculuk ev ödevim olmuştu. Ben de ödevimi 
birkaç alanda biriktirmeye başladım: Bitki 

İçinde “İzmir” varsa

Konusu ve ismi İzmir olan 

bütün kitapları toplayan 

Ergun Okçay, “Bu iş 

göründüğünden daha 

zor. Öncelikle İzmir’i ve 

kitabı sevmek gerekiyor. 

Yayınevlerini, sahafları 

takip etmek gerekir” diyor.

KOLEKSİYON
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yaprakları toplamak ilk 
çalışmamdı. Yaprakları 
toplar, kurutup deftere 
yapıştırır, bilinen isim-
lerini, nerede topladı-
ğımı, tarihini yazardım. 
Bitki toplamak için dağ, 
bayır, tepe dolaşırken bol 
miktarda eklem bacaklı 
böcek görürdüm. ‘Neden 
olmasın?’ dedim. Bitkile-
rin yanında eklem bacaklı 
böcekleri de toplamaya 
başladım. 

İnce bir ip, balmumu, 
cımbız, küçük ilaç şişeleri 
özellikle penisilin şişesi, alkol koleksiyonu-
mun ana malzemeleri bunlardı. İpin ucunu 
balmumu ile kaplayıp topraktaki yuvaya 
sokardım. Rahatsız olan böcekler kıskaçlarını 
ipe geçirirdi, ben de hızlıca çekip alkol dolu 
şişeye koyarak koleksiyonuma bir böcek 
daha eklemiş olurdum. 

O günlerde bilgiye ulaşmak kolay değil-
di. Bitkilerin ve eklem bacaklıların bilimsel 
isimlerini bulmak çok zordu ama bilinen 
yöresel isimleri ile kayıt altına alıyordum. 

Küçük yaşlarda doğada dolaşmak daha 
sonraki yıllarda izcilik ve dağcılık yapma-
mı sağladı. 1976 yılında Karşıyaka Spor 
Kulübü’nde İzcilik ünitesi kurdum. Bu, aynı 
zamanda Türkiye’de ilk kez bir spor kulübü-
nün kurduğu izcilik ünitesiydi.

n Konusu ve isminde ‘İz-
mir’ adının geçtiği kitapları 
biriktiriyorsunuz. Bu fikir 
nasıl oluştu?

Okumayı severim, 
okumuş olduğum kitaplar 
arasında İzmir ile ilgili 
oldukça fazla kitap vardı 
ne de olsa koleksiyon 
yapmak insanın ruhuna 
işlediğinde huyundan 
vazgeçemiyor ayrıca 
üç kuşak İzmirliyim. 
Strabon’nun dediği 
gibi “bütün kentlerin 

en güzeli: Smyrna”,  yaşadığım bu şehre 
güzel bir kültürel arşivi miras bırakmak için 
15 yıl kadar önce yola çıkarak konusu ve 
ismi İzmir olan kitap biriktirmeye başladım.

n Bugün koleksiyonunuzda kaç kitap 
mevcut? Sizin için yeri özel olan kitaplar 
hangileri?

Koleksiyonumda; şu an için 1268 adet 
İzmir ve ilçeleriyle ilgili araştırma, roman, 
öykü, şiir kitabı var. Başladığımda bu günkü 
boyutuna ulaşacağını hiç düşünmemiştim. 
İzmir ile ilgili kitapları araştırma, toplama ve 
biriktirme göründüğünden daha zor bir iştir. 
Öncelikle İzmir’i ve kitabı sevmekle başlar. 
Bu bir aşktır. Bu geniş yelpaze içinde yayı-
nevlerini, kitap koleksiyoncularını, sahafları 
takip etmek gerekir. 
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Tabi ki bazı kitapların ben-
de özel bir yeri var. Koleksi-
yonumun ilk ve en eski kitabı 
aileden kalma 1891 tarihli 
“Aydın Vilayet Salnamesi”dir. 
Daha sonra Türk Tarih Kuru-
mu tarafından Türkçe harflerle 
2010 yılında basılmıştır. O dö-
nemde vilayet merkezi Aydın, 
İzmir sancak idi. Kitabın ismi her 
ne kadar Aydın olsa da konu 
İzmir.

Türkmen Parlak’ın “Yunan 
Ege’den Nasıl Gitti” kitabı-
nın 399. sayfasında anne 
dedemin Kordon’da Fransız 
Konsolosluğu’nun önünde 
yürürken fotoğrafı var. Zuhal-
Yücel İzmirli çiftinin yazdığı 
"İzmir'de Bir Manastır Çınarı" 
anı roman tarzındaki kitabı, 
birçoğumuzun lisede oku-
duğu matematik kitapla-
rının yazarı Halim Erker’in 
hayatını anlatmaktadır. Yine 
Zuhal-Yücel İzmirli çiftinin 
yazdığı "Makedonya'dan 
Esen İmbat" anı roman tarzın-
daki kitabı, benim de lisede 
matematik öğretmenim olan 
Hasan Tahsin Abakan’ın haya-
tını anlatmaktadır. Bu iki kitap 
da yazarları ve kitaplara konu 
olanlar tarafından imzalıdır.

Paris'te yaşayan, çok kıymetli 
eserler koleksiyonu yapan de-
ğerli büyüğüm Bilgi Kenber'in, 
Paris yakınlarında yaşayan ar-
kadaşı yazar Léon Kontente'ye 
kilometrelerce yol kat ederek 
gidip "Présence Françai-
se a Smyrne", Smyrne et 
I'Occident" ve "La Comunauté 
d'Urla" kitaplarını alıp, imzala-
tıp bana hediye etmesi, bu üç 
kitabı paha biçilmez değerde 
kılmıştır.

Koleksiyonumun en 

kıymetli eserleri ise; sevgili Eşim 
Hale Okçay'ın yazdığı "İzmir 
Yahudi Cemaati Kadın Kimliği" 
(Ankara, 2013), "Din Sosyolojisi 
İzmir: Kadınlar ve Yahudiler 
Üzerine" (İzmir, 2013) ve "Din-
lerin Kavşağında İzmir"dir. (İz-
mir, 2014). Hem eşim yazmış 
ve kitabını bana ithaf etmiş 
hem de İzmir’i anlatmış. Bu 
eserlerden daha değerli ne 
olabilir?

n Önemli bazı kitaplardan 
da bahseder misiniz?

Vali Kazım Dirik dönemin-
de kurulan, başkanlığını da 
kendisinin yaptığı İzmir ve 
Havalisi Asarıatika Muhipleri 
Cemiyeti tarafından 1927-1934 
yılları arasında İzmir ve yakın 
çevresini anlatan 21 tane kitap 
yayınlanmış. Bunlar, İzmir tarihi-
ni anlatan ilk kitaplar olma özel-
liğini de taşımaktadır. Kitapların 
bazıları Fransızca olarak basıl-
mıştır. Dizinin tamamı koleksiyo-
numda yer almaktadır.

Bu seride yayınlanan Slars 
Ikonomos’un yazdığı Arapzade 
Cevdet'in tercüme ettiği “İzmir 
Hakkında Tahkikat” (İzmir, 
1932) halen kaynak kitap ola-
rak önemini korumaktadır.

Bulunması hemen hemen 
mümkün olmayan Yazıcızade 
Ali'nin tercüme ettiği Ay-

dın hanedanlığın şeceresini 
anlatan "Düsturnamei Enveri" 
(İstanbul, 1929) kıymetli kitap-
larımdan birisidir.

Kütüphanemin bazı özellikli 
kitaplarına göz atarsak; Türk-
çe ve İtalyanca basılmış Karlo 
Goldoni'nin Nikolo Lavanyesa 
tarafından çevrilen 5 perdelik 
komedisi "İzmir İmprezaryo-
su" (Floransa, 1954) bunlardan 
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biridir.
İzmir yangının etkileri dünyada sürer-

ken, yeniden yaratılan İzmir, Foto Resne'nin 
fotoğraflarının gravür yöntemi ile Fran-
sa Nancy'de basılan "Album De Smyrne   
1927-1928" de çok özeldir.

1941 tarihinden başlayıp bugüne ka-
dar basılmış olan Şehir Rehberleri, Rahmi 
Balaban’ın unutulan, biyografisinde dahi yer 
almayan tek nüshası bende olan, Balaban 
araştırmacılarının gelip incelediği "İzmir 
Tarihi" (İzmir, 1946) kitabı da kıymetlidir.

İzmir suikastı ile ilgili Kandemir'in yazdığı 
"İzmir Suikastının İç Yüzü 1- 2"den  (İstanbul, 
Ekincigil Matbaası, 1955, 127 sayfa) başlayıp 
günümüze kadar gelen 11 kitap, sanıkların 
yargılandığı "Ankara İstiklal Mahkemesi 
Resmi Zabıtlar" (İstanbul, Simurg Kitapcı-
lık, 2005, 821 sayfa) ve sanıkların idamını 
gerçekleştiren Cellat Ali Ağı'nın olay günü-
nü anlattığı Şemsi Katıltan'ın kaleme aldığı 
"Bir Cellatın Hatıraları" (İzmir, 2010) kitabı ile 
sona eren bir dizi var, bu da çok özel...

Hakkı Gültekin'in günümüzde de kaynak 
kitap olarak kullanılan "İzmir Tarihi" (İzmir, 
1952) de eşsiz bir eserdir benim için.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Kitaplığı 
veya daha çok kullanılan adı APİKAM kitap-
larından da bahsedeyim. Ağustos 2000’de 
ilk iki kitabı yayınladı. 20 yılda yayınlanan 
kitap sayısı ancak 130’lara ulaştı. Bu kitap-
ların tamamı bende mevcuttur. Ayrıca 14 
ciltten oluşan "İzmir Ansiklopedisi" yayınla-
dı. Üzülerek belirtmek isterim ki ilk yayınları 
1500 baskı yaparken son yıllarda baskı sayısı 
500’e düştü. Ansiklopedinin baskı sayısı ise 

150-300 arasında değişmekte. 5 milyon 
nüfuslu İzmir için üzüntü verici bir tablo.

Biraz da roman ve şiir kitaplarımdan bah-
sedeyim… En eski tarihli, Burhan Cahit'in 
"İzmir Romanı" (İstanbul, 1931) ve Nezihe 
Muhittin'in "İzmir Çocuğu" (İstanbul, Hilmi 
Kitapevi, 1943, 72 sayfa) ile başlayıp günü-
müze kadar gelen İzmir konulu roman ki-
taplarım var. Son yıllarda o kadar çok roman 
yazılmaya başlandı ki takip etmek, bu aşk 
olmasa mümkün olmayacak.

Şiir kitaplarından da bahsedeyim: Hüse-
yin Avni'nin yazdığı "İzmir Şairleri Antolojisi"  
(İzmir, 1934) kitabından başlayan bu güne 
İzmir ile ilgili yazılmış 14 şiir kitabım var.

İzmir Belediyesi (sonradan İzmir Büyük-
şehir Belediyesi'nin) yıllık çalışma raporları 
veya yıllıkları, koleksiyonumun ayrı bir bölü-
mü... Belediye Başkanı Reşat Leblebicioğlu 
döneminden, 1945 yılından başlayıp bu 
güne kadar gelen, kitap olarak basılmış ra-
porlar... İzmir Belediyesi'nin 1954 yılında ya-
yınladığı "Beyaz Kitap”tan bahsedeyim; Sarı 
Kışla'nın yıkılmasını, Kervan Köprüsü’nün 
üstünün betonla kaplanıp genişletilerek yeni 
bir köprü yapılmasını başarı olarak anlatıyor. 
İzmir Valiliği'nin yıllıklarını 1967 yılından 
başlayıp günümüze kadar toplamayı ba-
şardım. Valilik ve Belediyenin bu yayınları, 
şehrimizin gelişimini belgelediği için olduk-
ça bence önemlidir.

Kısaca ilçe kitaplarımdan da bahsede-
yim... "Çeşme ve Ilıca", "Foça Tarihi'ne Bir 
Bakış", "Eski Foça Küçük Asya", "Nea Korde-
lio" kıymetli kitaplarım arasında yer alıyor.

Bergama kitapları için önce Osman 
Bayatlı (1892-1958) demek gerekir, 1923 
-1957 yılları arasında okul ve müze müdürü 
olarak Bergama'da görev yapmış, 30’dan 
fazla kitap yazmış (tamamı koleksiyonumda 
var, ayrıca Bergama ile ilgili 38 adet daha 
kitabım olduğunu belirteyim). Tarihinde 
önemli bir yere sahip Tire ile ilgili araştırma, 
sempozyum bildirilerinden oluşan 21 kitap 
da koleksiyonumda yer almaktadır. 

Aliağa Belediyesi 2017 yılında "Kent 
Kitaplığı" adı altında, Aliağa ve yakın çevre-
sinin arkeolojik ve tarihsel konularının yer 

Ergun Okçay’ın İzmir ve il-

çeleriyle ilgili 1268 

araştırma, roman, öykü 

ve şiir kitabının arasında 

1891 tarihli “Aydın Vilayet 

Salnamesi” bile var. O 

dönemde vilayet merkezi 

Aydın, İzmir ise sancaktı.
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aldığı bir dizi kitap yayınlamaya başladı. Bu 
güne kadar 14 yayın yaptı, bende mevcut. 
Menderes ile Ödemiş Belediyeleri de bu tarz 
çalışmaya başlamışlardı ama gerisi gelmedi.

n Koleksiyonunuzu oluşturan kaynaklara 
nasıl ulaşıyor, kitapları nasıl temin ediyorsu-
nuz?

Geçmişte bir kitap aldığımda önce 
kaynakçasını tarar, bende olmayanları not 
alır, kitapevlerini, sahafları gezip edinmeye 
çalışırdım. Günümüzde biraz daha kolay; 
internet aracılığa daha rahat bulunabiliyor. 
Bir sahafa veya kitapçıya girdiğimde önce 
“İzmir kitaplarınız nerde?” diye sorardım. Tabi 
ki öyle bir bölüm ayırmamışlardı, şimdilerde 
birçoğu İzmir kitaplarını topluca bir yerde 
tutuyorlar. Düzenli olarak internet aracılığı 
ile yayınevlerini ve sahafları takip ederek 
satın alıyorum. İzmir’deki sahaflara sık sık 

uğruyorum ki çoğuyla ahbap oldum, “benlik 
ne var?” dediğimde aldığım cevap genellikle 
“artık kalmadı ne yayınlandıysa hepsi sende 
var” oluyor. Gurur ve üzüntüyü bir arada 
yaşıyorum. Merakımı bilen arkadaşlarım 
buldukları kitapları satın alıp hediye ediyorlar. 

Son olarak; bazı kurumlar veya şirketler 
prestij kitabı basıyorlar, kitapçılarda satıl-
mayan kitaplar. Arayıp koleksiyonumu an-
lattığımda yolluyorlar. Kitap fuarlarında da 
yeni basılan kitapları bulup onları yazarlarına 
imzalatıyorum.

n Günümüzde okuma, araştırma, yeni 
şeyler öğrenme kaynaklarının teknoloji ile 
bağlantılı olması kitaplara duyulan ilgiye 
nasıl yansıdı? Nesiller ilerledikçe sizce ‘kitap’ 
nasıl evrilecek?

Dünya üzerinde insan eliyle yapılmış her 
şey insanların ihtiyaçları üzerine ortaya çıktı. 
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Kitaplar da bilgiyi depola-
mak, aktarmak, paylaşmak, 
insanlar ve nesiller arasında 
bir aracı olarak binlerce 
yıldır kullanılmakta. Tek-
noloji ise bilgiye ulaşımı 
oldukça kolaylaştırdı. Alışık 
olduğumuz fiziki formlar 
artık dijital dünyada bam-
başka araçlarla karşımı-
za çıkmakta. Teknoloji 
geliştikçe de insan hayatı 
daha kolaylaşıyor, ihtiyaç 
duyduğu şeye daha 
hızlı ve daha ekonomik 
yollarla ulaşıyor. Bugün 
için kitaplara olan ilginin 
çok da azaldığı kanaatin-
de değilim. Bunun temel 
sebebi kitapla bağ kurabil-
miş nesillerin varlığı. Fakat 
teknoloji ilerleyip, taşımayı 
ve okumayı kolaylaştıran 
cihazlar ortaya çıktıkça fiziki 
kitaplar artık sadece nostaljik 
birer öğe olarak hayatımızda 
var olmaya devam edecek-
ler. Kitabın formu nasıl olur-
sa olsun insanların bilgiye 
açlığı, öğrenme ve ilerleme 
arzusu asla değişmeyecek. 
Bugün metaverse gibi 
sanal dünyaların konuşul-
duğu bir ortamda belki 
sanal kütüphanelerde 
sanal bizler sanal kitapla-
rı alıp sayfalarını çevire-
ceğiz. Belki ileride NFT 
benzeri kopyalanamayan, sadece sahibine 
ait e-kitaplar hayatımıza girecek. Belki NFT 
kitap koleksiyonerleri ortaya çıkacak.

Hayat akıyor ve sürekli dönüşüyor. Bizler 
yaşadığımız dönemlere şahitlik edip ge-
lecek nesillere doğru şekilde aktarmaya 
çalışan insanlarız. Teknoloji sonsuz faydala-
rının yanında bazı sorunlar da doğurmakta; 
ben de bu noktada sorunuza bir ek yaparak 
bitireyim; kitabın geleceğindense bilginin 

güvenilirliği gelecekte ne 
olacak? Benim için esas tar-
tışma konusu budur. Çünkü 
koleksiyonerlik zamanla, 
emekle ve en önemlisi bilgiy-
le süzülmüş bir uğraş. Gerçek 
bilginin meraklısı tarafından 
toplanması bir nevi. Fakat ge-
lecekte doğru bilgiye ulaşmak 
ne kadar kolay olacak?

n Başka koleksiyonlarınız var 
mı?

Yine kitap; yazarı tarafından 
imzalı 300 adet civarında kita-
bım var, pek çoğu benim adı-
ma, eşime ve kızıma imzalan-
mış kitaplardır. Koleksiyonların 
sonu yoktur. Her an bir şeyler 
keşfedilebilir. Birkaç yıldan 
beri sonu olan kesin bitti, 
koleksiyon artık tamamlandı 
diyebileceğim bir konuya 
başladım ve oldukça da 
yol aldım. Tabi ki konu yine 
kitap: İlki 1853 (Rumi 1270) 

tarihinde başlayıp Harf 
Devrimi’nin yapıldığı 1928 
yılına kadar geçen 75 yıllık 
süre içinde yayınlanmış ve 
eski Türkçe yazılmış "muhase-
be eğitimi ya da uygulamaları" 
konulu kitapları biriktiriyorum. 
Bu tarihler arasında yayınlanan 
kitap sayısı 49, hedefe ulaşma-
ya çok yakınım arayışım heye-
canla sürüyor. Ayrıca mekanik 
hesap makineleri koleksiyonum 
da var.

n Koleksiyon tutkusunu birkaç cümle ile 
tarif eder misiniz?

Koleksiyonerlik; ömür boyu süren, sonu 
gelmeyen bir maratondur. Kişi zevk alır, 
bilgi sahibi olur, topladığı nesneler ve 
anıları gelecek kuşaklara aktarmanın mutlu-
ğunu yaşamanın hazzını duyduğu güzel bir 
hastalıktır.
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Anason, MÖ 1550 
yıllarından 
beri yetişti-
rilmektedir. 
Tıbbi aroma-
tik bitki ola-
rak solunum 
yolu has-
talıklarında 
işe yaradığı 
onaylanmıştır. 
Ülkemizde ye-
tiştirilen ana-
sonlar içinde 
yüzde 98,36 
transanetol 
ihtiva eden 
anason, sa-
dece Çeşme 
Anasonu’dur.

Zakkum grubunun Anason 
şarkısının ünlü nakaratı 
yazımın başlığı. Ancak Türk 
milletine sofralardaki anason 

kokusunun anımsattığının ötesinde, 
tıbbi bir bitkidir de...

Öyle masalarda memleketi kur-
tarırken işe yaradığı gibi, öksürüğü 
yatıştırmada, bronşit tedavisinde, so-
lunum yolu hastalıklarında inhalasyon 
(uçucu yağını koklayarak) şeklinde, 
hazımsızlık şikayetlerinde, balgam 
söktürücü olarak da işe yaradığı 
onaylanmıştır.

Uçucu yağı da sosyal medya 
jargonu ile “her gün içen Covid 
olmaz”ın ötesinde anti bakteriyeldir 
üstelik.

Tüm bu etkileri, sadece Türk 
halkı üzerinde de değildir, baksanıza 
Almanya’da aşı ve ilaçlara onay ver-
mede yetkili kurum olan Paul Ehrlich 
Enstitüsü bile bu işlevlerini onayla-
mış. Yani sonuçta anason, sanıldığının 
aksine, tıbbi ve aromatik bitkiler gru-

bunda yer almaktadır. Anason ziraa-
tinin de bizde değil, ilk defa Mısır’da 
başladığını da burada ifade etmekte 
yarar var. Görüldüğü gibi anason 
sadece bize dair değil…

Bizim en ünlü anasonumuz ise 
Çeşme Anasonu’dur. Ülkemizde 
yetiştirilen anasonlar içinde yüzde 
98,36 transanetol ihtiva eden anason, 
sadece Çeşme Anasonu’dur.

Akdeniz kökenli bir bitki oldu-
ğundan sıcak ve güneşli iklime sahip 
bölgelerde daha iyi yetişir. Ayrıca 
soğuklara da fazla hassas değildir. 
Sıfırın altında 7 derecelere dahi daya-
nır. Toprak bakımından da pek seçici 
değildir. Kireçli gevşek ve geçirgen 
topraklar, tercih ettiği topraklardır. 
Kumlu ve ağır killi toprakları pek 
sevmez. Toprak PH talebi ise 6,5 – 7,2 
arasıdır. Tahıl ve sebzeler ile münave-
beli ekim yapılırsa daha verimli olur. 
Gübreleme toprak analiz sonucuna 
göre yapılmalıdır. Genellikle azotlu 
gübreleme gerekmektedir. Ancak 

Enver 
OLGUNSOY

AnASOn KOKARKEn
SOFRALAR
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azot, fosfor, potasyum karışımı 
gübreleme tercih edilmelidir.

Hasat zamanı çok önemlidir. 
Zira erken hasatta kalitesiz tohum 
elde edilir, gecikilirse de tohum 
kaybı (etrafa saçılabilir) olacaktır. 
Tam hasat vakti tohumların kahve-
rengine dönmeye başladığı dö-
nemdir.  Hasat zamanını yakalamak 
anason üretiminde önemlidir.

Burdur ilimiz anason üretimi-
nin yaklaşık yarısını yapmaktadır. 
Ortalama 15 bin 500 tonluk Türkiye anason 
üretiminin diğer yarısı ise İzmir, Denizli, 
Antalya ve Muğla illerimizde gerçekleştiril-
mektedir. Ancak Çeşme ilçemizin anasonu 
dünya çapında ünlü olup en çok tercih 
edilen anasondur.

Birçok konuda olduğu gibi anasonun da 
“Çin Anasonu” var. Aslında orijinal anason 
60-70 cm kadar boylanabilen genellikle tek 
yıllık bir bitki iken, Çin Anasonu yaprakları 
sürekli yeşil kalan bir ağaçtır. Meyveleri 
yıldız şeklinde olduğu için “Yıldız Anaso-
nu” ismi de verilen Çin Anasonu, tamamen 
farklı bir bitki olan “illicium verum” bitkisi-
dir. Gerçek anason ise “pimpinella anisum 
L” bitkisidir. Çin ya da yıldız anasonunun 
tadı ve kokusu gerçek anasona benzediği 
için onun yerine kullanılabilmektedir. Çin 
Anasonu’ndan elde edilen uçucu yağın 
fiyatı, kalitesinin düşük olması sebebiyle 
gerçek anasona göre çok ucuzdur. Kısaca-

sı Çin malları için sıkça kullanılan “çakma” 
ifadesine, anason konusu da uymaktadır 
sanki. Bu sebeple anason uçucu yağında, 
dünya pazarında sık sık tağşiş (katıştırma) 
söz konusu olmaktadır.

Tıbbi kullanımının yanında, anason bil-
diğiniz gibi başta içki sanayisi olmak üzere 
gıda endüstrisinde aroma maddesi olarak 
da kullanılmaktadır.

Anason uçucu yağı, kurutulmuş anason 
meyvelerinden (Anisi fructus) su buharı 
distilasyonu ile elde edilmekte ve uçucu 
yağı tıbbi olarak (Anisi aetheroleum) olarak 
adlandırılmaktadır.

Anason, milattan önce 1550 yıllarından 
beri yetiştirilmektedir. Öncelikle Mısır’da 
yetiştirilen anasonun, yaprak ve tohumları 
yiyecek, içecek ve ilaçlara konurdu. Daha 
sonraki yıllarda Romalılar pastalarında kul-
landılar. Daha sonraki yıllarda da rahipler 
şifalı olması nedeni büyük oranda ekilmesi 
için telkinlerde bulunup, Avrupa’ya baştan 
başa yaydılar.

Yatıştırıcı özellikteki çayı, çok eski zaman-
lardan beri tıpta kullanılmıştır. Bebeklerin 
gazı için hazırlanan çaylarında terkibine 
giren anason, fitoterapide önemli bir yer 
tutar.

Anason, özellikle Çeşme Anasonu, 
tohumları kullanılarak Bakırçay Havzası’nda 
da yetiştirilmeye uygun bir tıbbi ve aroma-
tik bir bitki türüdür. Kınık Tıbbi ve Aromatik 
Bitkiler Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sana-
yi Bölgemizde oluşacak uçucu yağ tesisleri 
aracılığıyla ekilen bu anasonlardan uçucu 
yağ elde etmek mümkün olacaktır.
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Dr. Ülkümen 
RODOPLU

Yorgunluk ve hal-
sizlikten kur-
tulabilmemiz 
için sebebini 
anlamamız 
çok önemli. 
Tedavi için 
yapılacaklar 
bellidir. Bizim 
de doğru ve 
temiz beslen-
meye, hare-
ketli olmaya, 
iyi uyumaya 
ihtiyacımız 
var.

Yorgunluk ve halsizlik… İkisi 
de önemli. Şehir hayatında 
koşturma içerisinde işimize 
gücümüze yetişmeye 

çalışırken, derse koşarken, sınava 
hazırlanırken, tatilde bile yorgunluk 
çekebiliyoruz. Hangi durumda önemli, 
hangi durumda bir doktora gidelim, 
hangi doktora gidelim, yorgunluk 
ne zaman hangi hastalığın habercisi 
olabilir, ne yapmalıyım, hangi testleri 
yapmalıyım? Atatürk Organize Haber 
dergimizde hayatımızın pek çok döne-
minde yaşadığımız, tanık olduğumuz 
bu konuyu işleyeceğiz.

Yorgunluğun birçok sebebi var. 
Psikolojik sebepler olabilir. Depres-
yon, anksiyete, kaygı, panik atak 
hep yorgunlukla başlayabilir, 
halsizlikle ilerleyebilir ya da 
kronik bazı hastalıkların 
başlangıcı da yorgunlukla 
olabilir. 

Öncelikle şunu unut-
mayınız; iyi uyumanıza 
rağmen, deliksiz derin 
uykuya dalabilmenize 

rağmen, günde 6-8 saat arasında ka-
liteli uyku uyumanıza rağmen halsizlik 
çekiyorsanız, yorgunsanız ve bu 2 gün-
den yani 48 saatten daha uzun sürü-
yorsa mutlaka aile hekiminize, dahiliye 
doktoruna ya da yakından tanıdığınız 
bir klinisyene mutlaka başvurunuz. 
Çünkü yorgunluk, kalp-damar hasta-
lıklarının sebebi olabilir, hipertansiyo-
nun, koroner 
arter hasta-
lıklarının, 
do-
laşım 
bo-

HEKİM

NE DİYOR?

Yorgunluk ve halsizlik
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zukluklarının habercisi olabilir. 
Yorgunluk ve halsizlik kalp yetmezliğinin 

başlangıç belirtisi olabilir, akciğer hastalıkla-
rının habercisi olabilir; astım, kronik bronşitin 
nedeni olabilir. Tiroid hastalıklarının habercisi 
olabilir. Tiroid organımız yavaş çalışıyorsa 
hiç farkında olmadan yorgunlukla giden bir 
tablo ile karşı karşıya kalabiliriz. Yorgunluk ve 
halsizlik anemilere bağlı olabilir, yani kansızlık 
sebebi olabilir, demir eksikliği, B12 folik asit 
eksikliği nedeni olabilir,

Beslenme, özellikle tek taraflı beslenme 
de halsizlik, yorgunluk yapabilir. Meyve ve 
sebzeden fakir karbonhidrattan zengin bir 
beslenme, tek tür beslenme, pilav-makarna-
patates-ekmek tarzı, hep tek tip beslenme de 
yorgunluk halsizlik sebebi olabilir.

Yorgunluk, kronik bazı hastalıkların ve 
kanserin habercisi olabilir. Tiroid kanserin-
den başlamak üzere, akciğer, mesane, kolon, 
kadınlarda meme ile rahim kanserlerinin 
erken dönem habercisi yorgunluk ve halsizlik 

olabilir.
Yorgunlukla halsizlikten kurtulabilmemiz 

için sebebini anlamamız çok önemli. Vücu-
dumuzdaki sinyalleri okumanın ne kadar 
önemli olduğunu, herhangi ters giden bir şey 
olduğunda vücudumuzun bize haber verdi-
ğini sizlerle hep konuşuyoruz. Hayatta kala-
bilmemiz için vücudumuzun bu sinyallerini 
okumamız çok önemli.

Halsizlik ve yorgunluk 2 günü aştıktan 
sonra gideceğimiz dahiliye doktoru, aile 
hekimi, tepeden tırnağa bize bazı testler ya-
pacak. Basit bir kan sayımı yanında kambiyo 
kimyası, birtakım röntgen tetkikleri ve görün-
tüleme yöntemleriyle bu halsizliğin sebebini 
bulmaya çalışacak. Tanı konulduktan sonra 
tedavi için zaten yapılacaklar bellidir. Bizim 
de halsizlik ve yorgunluktan kurtulabilmemiz 
için doğru ve temiz beslenmeye, hareketli 
olmaya, iyi uyumaya, deliksiz uyumaya ve 
sebze-meyve ağırlıklı beslenip su tüketmeyi 
unutmamaya dikkat etmemiz gerekiyor.

İnsanlık olarak hız ve haz çağında yaşa-
maktayız. Kaliteli yaşayabilmek, istekleri-
mizde doyuma ulaşmak için çokça çalışmak 
ve kazanmak zorundayız. Bu durumda 
bazen 24 saate o gün içerisinde yapmamız 
gereken işler bile sığmaz oluyor. Tüm bu 
koşuşturmacaya ayak uydurabilmek için de 
her zaman sağlıklı ve dinç olmamız, kendi-
mizle ilgilenmemiz gerekir. İşte, hayattan 
geri kalmamak, her zaman sağlıklı ve dinç 
olabilmek için sizler için derlediğimiz dikkat 
etmeniz gereken birkaç faktör:

Beslenme: Daha dinamik bir hayat ya-
şayabilmek için gün içinde aç kalmadan ve 
öğün atlamadan zengin içerikli yiyeceklerle 
sağlıklı ve dengeli beslenmek şart. Güne 
zengin bir kahvaltı ile başlamak ve gece 
yatmadan önce yemek yememek de bu işin 
altın kurallarındandır. Bunun yanı sıra bol 
bol su içmeliyiz.

Ruh sağlığı: Günlük stresinizi kontrol 
altında tutmak için spor yapabilir, sakin 
müzikler dinleyebilir, doğa yürüyüşlerine 
çıkabilirsiniz. Bunun dışında zihni bulandı-
racak hap ve alkollü içeceklerden de uzak 
durulmalıdır.

Çevre: Güne zinde başlamak için her 
sabah uyandıktan sonra pencerenizi açıp 
temiz havayı içinize çekin. Çalıştığınız/yaşa-
dığınız ortamın yeteri kadar ışık aldığından 
emin olun. Gürültülü ortamdan uzak durun, 
duramıyorsanız da kulaklıkla dinleyebilece-
ğiniz sakin bir müzikle kendinizi ortamdan 
izole edebilirsiniz.

Uyku: Doğru saatlerde yeteri kadar 
uyunan uyku, hücre yenilenmesine fayda 
sağlar. Kaliteli bir uyku için, akşam saat 10 
ve sabah saat 8 arası 6-8 saatlik bir dilim 
tercih edilmeli, ortamın yeteri kadar karan-
lık ve sessiz olduğundan emin olunmalıdır.

Sağlıklı ve zinde kalmanın yolları
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Küresel ısınmanın
haritadan sileceği
kentler ve ülkeler

SÜ
RD

ÜRÜLEBİLİR DÜNYA
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Küresel ısınma tüm dünyayı tehdit edi-
yor. Hızla eriyen buzullar, kirlenen hava 
gibi olumsuz koşullar bazı bölgeleri 
daha hızlı etkiliyor. Buzulların erimesi 

bu hızla devam ederse sadece 100 yıl içinde 
dünyada su seviyesine yakın yerler sular altında 
kalabilir. Tüm buzullar eridiğinde mevcut okya-
nus seviyelerinin 65 metre kadar yükseleceği 
öngörülüyor, suların yutacağı birçok ülke ve 
şehir bulunuyor. Fantastik gözükse de yakın 
gelecekte bu ürpertici son bizleri bekliyor.

HOllAnDA: Küresel ısınmanın sonucu ola-
rak önümüzdeki bin yıla kalmadan sular altında 
kalacak olan ülkelerin başında Hollanda geliyor. 
Hollanda halihazırda bu durumla mücadele edi-
yor. Su akışlarını kontrol ediyor ve yapay kara 

parçaları yapılıyor.
İnGİlTErE: İklim değişikliği ayrıca muhte-

şem Kuzey Norfolk kıyı şeridi, Wash Ulusal De-
niz Koruma Alanı da dahil olmak üzere, alçakta 
bulunan Doğu Anglia’nın büyük bölümleri için 
potansiyel bir felaket oluşturuyor.

lOnDrA: İngiltere’nin başkenti Londra 
da, buzulların erimesinden en fazla etkilenen 
şehirlerden biri olacak ve önemli oranda sular 
altında kalacak.

MAlDİvlEr: Suyu ve doğasıyla turistlerin 
tercih noktalarından biri olan Maldivler, sular 
altında kalma tehlikesi altında olan ülkeler 
arasında bulunuyor. Maldivler’de bulunan çoğu 
ada bu tehlike ile yüzleşiyor. Küresel ısınma ile 
mücadele edilmezse Maldivler’in güzellikleri 



sadece fotoğraflarda kalabilir.
İSTAnBUl vE İZMİr: Küresel ısınma-

dan Türkiye de nasibini alıyor. Eğer 100 yıl 
içerisinde sularda öngörülen 60-70 cm arası 
yükselme gerçekleşirse İstanbul ve İzmir de 
sular altında kalabilir.

DAnİMArKA: Danimarka’nın en eski 
şehri olan Ribe Kuzey Denizi’ndeki deniz 
seviyeleri nedeniyle belirsiz bir gelecekle 
karşı karşıya.

BElÇİKA: Alçak Kuzey Denizi kıyı şeridi-
nin çoğu ile birlikte, Belçika’nın kıyı şeridi ve 
güzel sahil kasabaları, yükselen deniz seviye-
lerine karşı son derece savunmasızlar.

BrUGGE: Ülkenin kuzey batısındaki 
pitoresk Brugge şehri de aynı şekilde tehlike 
altında. UNESCO Dünya Mirası alanı olan şe-

hir, dolambaçlı su yolları, Arnavut kaldırımlı 
sokakları ve çarpıcı çan kulesi ile ünlü ancak 
yükselen sular, zarif ortaçağ merkezine ciddi 
zarar verebilir.

BAHAMAlAr: 2019’da Dorian Kasırgası 
tarafından harap edilen Bahamalar da dahil 
olmak üzere, birçok küçük ada ülkesi gele-
cekte deniz seviyesindeki yükselmelerden 
feci şekilde etkilenecek.

YUnAnİSTAn: Termaikos Körfezi’nin 
kuzey ucunda kurulmuş olan Selanik, su ile 
iç içedir. Güçlü surları, birçok kilisesi ve antik 
anıtları ile birçok kültürün etkileri belirgindir. 

Termaikos Körfezi 
Akdeniz’in tehlikeli 
bölgelerinden biri-
dir ve yükselen su 
seviyelerine karşı 
savunmasızdır.

İTAlYA: Akde-
niz için öngörülen 
deniz seviyesinin 
yükselmesi, özellik-
le kuzey Adriyatik 
kıyılarında sayısız 
inanılmaz yeri etki-
leyecek. Venedik’in 

yükselen gelgitle mücadelesi iyi durumda, 
ancak Aquileia kasabası risk altında.

İSPAnYA: Batı Avrupa’nın en eski şehri 
Cadiz de tehlike altında. Bölgede bulunan 
nehirler ve Cadiz Körfezi diğer alanlarla 
birlikte iklim krizinden oldukça kötü etkile-
necek.

ABD: Büyük ölçüde düz olan güney 
Florida kıyı şeridinin çoğu, 2050 yılına kadar 
su altında kalacak. Aslında, Key West, yükse-
len deniz seviyeleri nedeniyle sel basmaya 
başlayan ilk ABD şehirlerinden biri olabilir. 
2060’a kadar, orada yaşanabilir arazinin yüz-
de 60’ından fazlasının sular altında kalacağı 
tahmin ediliyor. ABD’nin batı kıyısında, San 
Francisco Körfez Bölgesi, deniz seviyesinin 
yükselmesi nedeniyle büyük sel tehlikesi 
altında görünüyor. 2050 yılına kadar San 
Francisco, Oakland ve Foster City’nin bazı 

Küresel ısınma kontrol altında 

tutulamaz ve buzullar 

bugünkü hızla erimeye de-

vam ederse önümüzdeki 

100 yıl içinde dünyada su 

seviyesine yakın kentle-

rin sular altında kalması 

kaçınılmaz hale gelecek.
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kısımlarının sular altında kalacağı öngörülüyor.  
Belirsiz bir gelecekle karşı karşıya olan dün-
yanın büyük şehirlerinden bir diğeri de New 
York City. Aslında tüm New York eyaleti tehdit 
altında.

GünEY AMErİKA: Okyanus seviyelerinin 
yükselmesiyle Güney Amerika`nın yarısına yakı-
nını oluşturan Amazon havzası ile Atlantik Ok-
yanusu birleşecek ve Asunsion, Buenos Aires, 
Montevideo gibi şehirler sular altında kalacak.

MEKSİKA: Meksika Körfezi’ndeki Tabasco 
eyaleti sele yabancı değil ve sonunda tamamen 
yok olabilir. Eyaletin kırsal bölgeleri sulak alan-
lar ve ormanlarla kaplı. Halihazırda mevsimsel 
sellere maruz kalıyor ancak yükselen deniz sevi-
yeleri bölgeyi tamamen sular altında bırakabilir.

ŞAnGHAY: Çin’in en kalabalık yerleşim alan-
larından biri olan Şanghay, sular altında kalma 
tehlikesi ile yüzleşiyor.

TAYlAnD: Yaklaşık 10 milyon insana ev 
sahipliği yapan Tayland’ın genişleyen başkenti 
Bangkok batıyor. Climate Central’ın verilerine 
göre yükselen deniz seviyesinden en fazla etki-
lenen şehirlerden biri olması muhtemel.

HO CHİ MİnH ŞEHrİ, vİETnAM: Deniz se-
viyeleri olduğu gibi yükselmeye devam ederse, 
Vietnam’ın ekonomik merkezi Ho Chi Minh 
City’nin çoğu ve şehrin güneyindeki kalabalık, 
düz kıyı bölgelerinin çoğu sular altında kalacak. 
Bir zamanlar Saygon olarak bilinen hareketli 

şehir, yaklaşık 8 milyon insana ev sahipliği yapı-
yor. Kent ayrıca birçok önemli Vietnam tarihi ve 
kültürel mekanının da yeri.

BAnGlADEŞ: Topraklarının önemli bir kısmı 
nehir havzasında olan Bangladeş’in sular altın-
da kalacağı öngörülüyor.

MOZAMBİK: Mozambik, Afrika’nın en uzun 
ve en çarpıcı kıyılarından birine sahip. Aynı 
zamanda kıtanın yükselen deniz seviyesinden 
en çok etkilenen ülkelerinden biri olacak. Kıyı 
taşkınları milyonlarca insanın hayatını tehdit 
etmenin yanı sıra altyapıyı ve mercan resifleri, 
mangrovlar ve deniz otu gibi çeşitli önemli eko-
sistemleri de yok edebilir.

MAlEZYA: Malezya’nın Sarawak eyaletinde, 
nehir kıyısındaki büyüleyici başkenti Kuching, 
verilere göre sel suları altında kalma riskiyle kar-
şı karşıya. Tüm banliyö önümüzdeki 30 yıl içinde 
sular altında olabilir.

FİlİPİnlEr: Yükselen deniz seviyelerine 
karşı son derece savunmasız olan bir başka 
Asya mega kenti, yaklaşık 6,8 milyon kişiye ev 
sahipliği yapan Filipinler’in başkenti Manila. 
Başkent, Pasifik Okyanusu takımadalarının diğer 
bölümleriyle birlikte 2050 yılına kadar sular 
altında kalacak.

KAnADA:  Kuzey Kutbu’ndaki Manitoba 
eyaletinin kıyı şeridi endişe verici bir gelecekle 
karşı karşıya. Hudson Körfezi’nin uzak güney-
batı kıyılarında yer alan ve Kutup Ayısı başkenti 
olarak adlandırılan Churchill, şiddetli bahar 
sellerinin daha yaygın hale gelmesiyle iklim 
değişikliğinin etkilerini şimdiden hissetmeye 
başladı. Ancak sonunda tamamen sular altında 
kalabilir.

AFrİKA: Afrika kıtasında ise su seviyeleri-
nin yükselmesiyle yutulacak şehirler arasında 
Mısır’ın başkenti Kahire, Senegal’in başkenti 
Dakar ve Nijerya’nın en büyük şehri Lagos 
bulunuyor. Hindistan ve Çin kıyılarında da su 
seviyesinin yükselmesi sonucu birçok büyük 
kent sular altında kalacak. Bunlar arasında 
Hindistan’ın Kalküta ve Bombay, Çin’in başkenti 
Pekin ile Şangay şehirleri bulunuyor.

Karadeniz ve Hazar Denizi’nde de su seviye-
lerinin 10 kat yükseleceği öngörülüyor.
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Yale Üniversitesi tarafından yapılan 
yeni bir çalışma, küresel ısınma 
nedeniyle tropikal kasırgaların, 
Türkiye'nin de bulunduğu orta 

enlemlere doğru taşındığını gösterdi. Ekva-
tor ile kutuplar arasındaki sıcaklık farkının 
azaldığını belirten bilim insanları, bu du-
rum nedeniyle jet akımlarının değiştiğini 
açıkladı. Uzmanlar, ayrıca siklonlar nedeniyle 
oluşacak olan şiddetli yağışlar ve sellerin 
birçok ülkede felaketleri peş peşe getireceği 
konusunda uyardı.

ABD’de Yale Üniversitesi tarafından 
yapılan yeni bir çalışma, küresel ısınmanın 
tropikal kasırgaların görüldüğü coğrafi 
aralığı genişleteceğini ve milyonlarca insanı 
bu yıkıcı fırtınalara karşı savunmasız hale 
getireceğini ortaya koydu.

Türkiye de orta enlemler arasında
Şu anda, bu siklonlar veya diğer adıyla 

kasırgalar, esas olarak ekvatorun kuzey ve 
güneyindeki tropikal bölgelerle sınırlı bulu-
nuyor. Ancak araştırmacılar, yükselen sıcak-

lıkların bu hava olaylarının orta enlemlerde 
de görülmesine neden olacağını bildirdi. 
Orta önlemler Türkiye’deki kentlerin yanı 
sıra, New York, Pekin, Boston ve Tokyo gibi 
küresel ticaret şehirlerini içeriyor.

Türkiye, orta enlemlere dahil olan 36-42 
derece kuzey paralelleri arasında yer alıyor.

Nature Geoscience adlı bilimsel dergide 
yayımlanan çalışmanın yazarları, sikolonla-
rın orta enlemlerde sıklıkla  görülmesinin 
bu yüzyılın sonuna kadar gerçekleşeceğini 
belirtti. Isınan bir iklimin, dünya nüfusunun 
çoğunun yaşadığı ve ekonomik faaliyetin 
gerçekleştiği orta enlemlerde bu tür fırtına-
ların daha fazla oluşumunu göreceğini ön-
gören bu yeni çalışmanın başyazarı ve Yale 
Üniversitesi’nden fizikçi Dr. Joshua Studhol-
me, dünya ısındıkça ekvator ve kutup bölge-
leri arasındaki sıcaklık farkının azalmasının 
jet akımlarının akışını etkileyeceğini açıkladı.

Dr. Studholme, "İklim ısındıkça, orta 
enlemde meydana gelen bu tür jet akımı 
aktivitesi tropikal siklonların orta enlemlerin 
erişmesine izin verecek” dedi.

Kasırgalar küresel ısınma ile
orta enlemlere taşınıyor
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Nedim ATİLLA

Amasra, denize 
doğru uzan-
mış bir burun, 
burnun iki 
yanında ko-
runaklı birer 
liman görevi 
gören iki koy, 
ana karaya 
bağlı ve ba-
ğımsız adaları 
ile eşsiz bir 
görsel güzelli-
ğe sahiptir.

KÜLTÜR VE 
LEZZET 

YOLCULUĞU

Lâlâ... Lâlâ... 
Çeşm-i  
Cihan  
bu mu ola?
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Başlığımızdaki 
“Lâlâ… Lâlâ… 
Çeşm-i Cihan 
bu mu ola?” 

sözü de Fatih’e ait. Bugün 
de Amasra’ya tepeden 
bakanların Fatih’e hak 
verdikleri bir manzara var… 
Burası gerçekten ‘çeşm-i  
cihan’ yani dünyanın 
gözü…

Günümüzde Amasra, 
Batı Karadeniz Bölgesinde, 
Bartın iline bağlı bir ilçe. 
Son yıllarda turizm potansi-
yelindeki artışla dikkat çekiyor. Denize doğru 
uzanmış bir burun, burnun iki yanında ko-
runaklı birer liman görevi gören iki koy, ana 
karaya bağlı ve bağımsız adaları ile eşsiz bir 
görsel güzelliğe de sahip olan Amasra 3000 
yıllık tarihe sahip. Çok da çekici bir mutfağı 
var. Turizm, balıkçılık ve yerel sanatları ilçenin 
geçim kaynağı. Denizi ayrı güzel, çevreleyen 
ormanlık alanları ayrı bir güzel… Amasra 
halen özgün balık lokantaları, temiz orta 
boyuttaki otelleri ve sayısız ev pansiyonuyla 
turizme katkıda bulunmaktadır.

Antik çağlardan beri 
Amasra’da değişen bir 
şey yoktur sanki… Bin 
yıllardır ‘ayandon’ fırtınası 
her sonbahar eser, kışları 
‘kocakarı’ soğukları yaşa-
nır. Yazın sıcaklığını poyraz 
engeller, bahar gelince 
ormandan ıslıklar gelir… 
Amasra Yarımadası’nın iki 
adası, iki koyu, beş tepesi 
vardır. Amasra yarımadası-
nı, Karadeniz’in ana kara-
dan koparıp almak istediği 
üzüm salkımına benzetir şairler. Haklıdırlar.

Amasra’yı da Karadeniz’de Samsun’u, 
Sinop’u, Trabzon’u kuran Ege’nin antik 
çağ insanları İyonyalılar kurmuşlar. Sesa-
mos, Amastris’e dönüşmüş önce, sonra da 
Amasra’ya… İyonların hem denizci hem 

ticaret erbabı, hem de gerektiğinde savaş-
çı olduklarını söylüyor antik çağ yazarları. 
Amasra yarımadasının doğusunda ve batı-
sında oluşan iki koy, Karadeniz’de en az rast-
lanan şeyler… Karadeniz’de koy bulmak eski 
denizciler için hazine bulmak gibi bir şeymiş.

En eski gemiciler ‘Konuk Sevmez          
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Deniz’ derlermiş 
Karadeniz’e… Son-
raları ise bu denizin 
perilerine şirin gözük-
mek için ‘Konuksever 
Deniz’ (Pontos-Euksei-
nos) demişler. İyonlar, 
Fenikeliler, Karyalılar 
Amasra’nın gerçek 
konuksever koylarını 
kullanmışlar.

Anadolu ve Kafkasya kıyılarındaki bakır, 
demir, altın madenlerini işletmek, ton balığı 
avlamak, kara avcılığı, buğday ve esir ticareti 
yapmak başlıca amaçlarıydı. Bunun için de 
ticaret acentası ve sığınma limanı kurmaya 
elverişli koylara ihtiyaçları vardı. Argos ustanın 
yaptığı elli kürekli, meşe direkli çift yelkenli 
gemiye dolup Altın Postu aramaya çıkan Ar-
gonotlar da herhalde bu ilk gözü pek gemici-
lerdendi.

Fenikelilerden, Roma’ya, Bizans’a ve en so-
nunda da Osmanlı’ya korunaklı bir liman kenti 
olarak geçti Amasra… Amasra aynı zamanda 
çok da önemli bir tersane idi… 20. yüzyılın 
ortalarında bu bölgede maden kömürünün 
bulunması ile, bir kömür üretim merkezi ha-
line geldi. Türkiye’de 1960’lı yıllarda gelişen 
iç turizmde özellikle Ankaralıların tercih ettiği 

bir yer olmuş… Yaz 
tatilleri bu güzel 
kasabada yapılır 
olmuş. İstanbul’dan 
gemilerle yola çı-
kanlar, zorlu Kara-
deniz yolculuğunda 
Amasra’da soluklan-
mış.

Amasra bütün 
tarihi boyunca hep bir liman kenti karakteriyle 
bilinmiş, Amasralılar da hep uzaklardan gelen 
ve uzaklara giden insanlarla alışverişi olan, 
ondan öğrenen, ona karşı hep esnek ve ince 
davranan, misafirperverler olarak yaşamışlar. 
Bugün de Amasra’nın en sevimli karakteri, 
işte bu liman kenti insanının görmüş geçir-
miş, bilge, hoşgörülü ve ikramı seven tarzı-
dır. Limanının işlek zamanlarında Sormagir 
mahallesindeki gemici pazarında makaradan 
halata birçok gemi malzemesi ile yerel meyve 
ve sebzeyi ziyaretçilerine ikram eden Amasra-
lılar, bugün de aynı kökten gelen ağaç işlerini 
Çekiciler Çarşısı’nda sunmaktadır. Aynı damak 
tadını balık lokantalarında ikram etmektedir. 
Hele o beş ayrı tepeden Amasra’ya bakma, 
şafağın söküşünden gurup vaktine kadar 
binbir ışıkla binbir panorama... Amasra gizli 
bir hazine sandığı gibi gözünüze, gönlünüze 

Amasra tarih boyunca liman 

kenti bilinmiş, halkı da 

hep uzaklardan gelen ve 

uzaklara giden insanlarla 

alışverişi olan, onlardan 

öğrenen, onlara karşı hep 

ince davranan, misafirper-

verler olarak yaşamışlar. 
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ve damağınıza tat verecek birçok pırlantaya 
sahip olarak beklemektedir.

Mutlaka görün
Kuş Kayası: Toprak altında kalarak ko-

runma şansı olmayan bir anıtsal eserdir Kuş 
Kayası... İsmini 2 metrelik boyuyla Roma lej-
yonlarının sınırsız gücünü temsil eden kartal 
oymasından alan bu eser Amasra’nın belki 
de en önemli tarihsel varlığıdır. Kuş Kayası, 
Anadolu’da bir başka örneği bulunmayan 
biricik Roma dönemi yol anıtıdır. Roma 
İmparatorluğu Doğu Eyaletleri İnşa Ordusu 
Komutanı ve Bitinya - Pontus Valisi Galius 
Julius Aguilla tarafından Roma yol ağının bir 
parçası olarak İmparatorun anısına yaptırılan 
bu anıt; yufka kabartma tekniğiyle kayalara 
oyulmuş kral heykeli ve Roma hakimiyet kar-
talı ile birbirini tamamlayan iki kitabe, otur-
ma sedirleri ve kaya nişlerinden oluşmakta-
dır. Kitabelerde; “Devletlerarası barışın ve 
dostluğun anısına imparator Cermonius’un 
yüceliği için G.J. Aguilla dağı yardı ve bu 
dinlenme yerini kendi özel ödeneği ile yap-
tırdı” ifadesi bulunmaktadır.

Küçük Liman kıyısındaki Amasra Müze-
si: Denizcilik okulu olarak yapımına başlanıp 
yarım kalmış bina, daha sonraları müzeye 
çevrilmiş, arkeolojik ve etnografik eserlere 
kucak açmıştır.

Su altındaki müze: 1930’larda 
Zonguldak’ta açılması düşünülen müzeye 
götürülmek üzere eski eserler rıhtıma top-
lanmış, fakat bu mümkün olmadan, fırtınalı 
bir günde, bütün eserler denize sürüklen-
miştir. Ve hala orada saklanmaktadırlar.  
Dalış yapanlar bu eserleri bugün de keyifle 
izliyorlar. 

Küçük sevimli koylar: Kuş kayasını 
Karadeniz’e bakan yamaçta bırakıp, o de-
nizin kıyılarına indiğimizde Kefaser, Kuşna, 
Harsa, Felengit isimli küçük koy ve girintile-
rin bütün yakın kıyıyı süslediğini görürüz.

Çekiciler Çarşısı: El emeği göz nuru 
ahşap eşyaları, hasır işleri, gemi maketleri, 
şimşir kaşıkları hepsi doğadan alınıp işlen-
miştir.

İlçe merkezinde görülecek yerler: Kü-
çük hamam, bedesten, Roma yolu köprüleri, 
Cenova armalı kale…
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Ülkemizin zengin mozaiği içinde 
Kafkas kökenlilerin yeri bir başka… 
Bu ay Çerkesler, Çerkezler ya da 
Adigeler ile beraberiz… Oldukça 

zengin bir mutfak kültürüne sahipler… Türkiye 
gastronomisiyle uğraşan uzmanların yakından 
bildiği gibi bugün Çerkes orijinli birçok 
yiyecek maddesi ve yemek mutfak kültürü-
müzde dinamik bir biçimde yaşanmakta. Bu 
durum ülkemizde yayımlanan birçok yemek 
kitabı ve ansiklopedi tarafından belgelenmiş. 
En bilinenleri Çerkes biberi, Çerkes peyniri, 
Çerkes pastası, Çerkes Tavuğu… Bunların 
içerisinde özellikle Çerkes Tavuğu Türkiye'de 
yayımlanan hemen bütün yemek kitaplarında, 

son zamanlarda da ticari mutfakta en spesiyal 
yemek olarak sunulmakta.

Nimet Berkok Toygar ve Kâmil Toygar “Ku-
zey Kafkas Mutfak Kültürü ve Yemekleri” baş-
lıklı çalışmayla bu zengin mutfağı ölümsüzleş-
tirdiler… Zeynep Kakınç da yıllardır, Çerkes 
Mutfağı’nın belli başlı yemeklerini doğru ve 
aslına uygun olarak üretiyor, görüntülüyor. Biz 
de bu haberi hazırlarken en büyük yardımı 
Zeynep Kakınç’tan gördük, onun fotoğraflarını 
kullandık.

Kökeni tarım ve hayvancılığa dayalı Kuzey 
Kafkasya halkları 19. yüzyıl ortalarından baş-
layarak siyasi zorlamalarla ana yurtlarını terk 
etmek zorunda kalmışlar, değişik ülkelerde 

Ana yurdundan uzak düşmüş insanların 
geleneklerini, göreneklerini mutfak aracılığı 

ile tanımak istiyorsanız Çerkeslere bir bakın…

Çerkes Mutfağı

AnADOlU
MUTFAğı
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dağınık bir biçimde yerleşmişler. Çerkes-
ler de o gruplardan birini oluşturuyor. Göç 
olgusu ister istemez anılan toplulukların 
kültürel kimliklerinde değişmelere yol açmış, 
en azından doğal ortamında gelişmesini 
engellemiş. Bunun yanında 1950'li yıllardan 
itibaren kırsal köy toplumundan kasaba ve 
kent yaşamına geçiş de geleneksel kültür 
değerlerinde büyük değişimlere yol açmış.

Evliya Çelebi’den Çerkes Mutfağı
Çerkes Mutfağı’nın farkına ilk varanlardan 

biri Evliya Çelebi’dir. Evliya Çelebi şöyle 
anlatıyor: “Ekseriya darı unundan yapılmış 
pasta yerler, yani darı ununu katınca pişirip 
top top edip sıcak sıcak sezbale batırıp yer-
ler. Sezbal yaparken, cevizi havanda dövüp 
hardal ve tuz ile karıştırıp kaselere koyarlar 
ve cevizin yağını çıkartıp kırmızı Frenk biberi 
ile dövüp o kırmızı ceviz yağıyla peynir 
yağını mezkur sezbal içine koyar, pastayı bu 
sezbale batırıp yerler. Ve dahi, semiz koyun 
ve kuzuları, başı ve boynuzları ve tırnakları, 
ciğer ve böbreğiyle pak ve pakize yedi kat 
sularda yuyup arındırırlar. Mezkur koyunu 
büsbütün tandırda pişirip ziyafet sofrasına 
getirirler. Ama koyunu tandırda öyle pişirir-
ler kim, sanki ilik olur. Çerkesler dağlardan 
avladıkları, karaca, sığır ve tablalı avlarını 
dahi böyle pişirirler. Dağlarında keklik, turac, 
karatavuk, kaz ve ördekleri avlar ve kebap 
edip yerler.”

Çerkeslerin içecekleri de Evliya’nın ilgisini 
çekmiş: “Cümle, at sütü kımızı, taklan ve 
ayran ve kurud ayranı ve keskin bozalar ve 
keskin bal şerbetleri ve tatlı bal suları ve tatlı 
maskıma bozaları içerler. Ekseriya suyu az 
içerler.”

Mutfağın karakteristikleri
l Büyük ölçüde tarım ve hayvansal ürün-

lere dayanır.
l Toplulukların gelenek görenekleriyle 

dini inançları mutfak kültürlerine yansımıştır.
l Mutfak özel gün ve törenlerine göre de 

değişiklikler gösterir.
l Kadın nüfusunun çalışma hayatına 

girmesi, geleneksel beslenme kültürünü 
etkilemiştir.

l Tahıl, süt ve sütün türevlerinden yapılan 
besinlerin tüketim oranları oldukça fazladır.

l Şişmanlığı kınayan Çerkeslerin kuvvetli 
ve sağlıklı bünyeye sahip olmalarının yemek 
kültürleri ile doğrudan ilgisi vardır

Çerkes yemek bilmeceleri
l Aileyi güldüren, ateşi söndüren.         

(Çörek tavası)
l Aileyi yediren, yemliğe giren. (Bıçak)
l Eğri büğrü yol ve bir lokma yumuşak et. 

(Yılan ve kurbağa)
l Örtüye kaplanmış yol içinde ekşimiş kan 

var. (Çilek)
l Öteki yakada küçük bir tencere kaynı-

yor. (Karınca)
l Tatlı değil, acı değil; Çerkes tavuğunu  

iç açıcı yapan. (Nane vb.)
l Yuvarlak kavurma. (Kabak)

Çerkes ekmeği: Pasta
Araştırmacı Jabagi Baj'ın “Çerkesya'da 

Sosyal Yaşayış-Adetler” adlı kitabında 
Çerkeslerin ekmek yerine pasta dedikleri 
ve ufak darı veya mısır unundan pişirilmiş 
lâpayı tercih ettikleri yazıyor.

Jagabi Baj şöyle anlatıyor pastayı: Pas-
ta yapılacak ufak darıyı (mısırı) evvelâ ona 
mahsus tahtadan 
yapılmış el değir-
meniyle çekerek 
tamamen kabu-
ğunu çıkarırlar. 
Sonra içindeki 
beyaz darıyı 
suda pişirerek 
pasta yaparlar. 
Mısırı da değir-
mene vermeden 
evvel fırında 
iyice kuruttukları 
için pastalık mısır unu bir dereceye kadar 
kavrulmuş demektir. Bunu da suda kayna-
tarak pasta haline getirirler. Her nevi pasta 
istendiği şekle konabilecek derecede katı 
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yapılır. Bazen tuz katarlar bazen katmazlar, 
pirinci olduğu gibi temizleyip kaynatırlar. Pas-
tayı ‘şeven’ denen dibi yuvarlak kulplu demir 
tencerede kuvvetli ateş üzerinde ve demire 
temas eden kısmı da kızaracak derecede iyi 
pişirdiklerinden hamur tadı vermez. Çerkes-
ler sacayağı kullanmazlar. Tencereyi ocağın 
içine daima asılı duran, istenildiği derecede 
kaldırılıp indirilebilen ve lehunç-tlexunç adı 
verilen demir zincire asarak kaynatırlar. Pas-
tayı karıştırmak için belağ dedikleri küçük bir 
tahta ve düz kürek kullanırlar. Tencere yere 
indirilir belâğla güzel karıştırılıp tekrar asılır. 
Bu suretle bir kaç defa indirilip bindirilerek 
iyi bir şekilde pişmesine dikkat edilir. Pasta 
birlikte yenecek katığa göre sofranın üzerine 
daire veya yarım daire şeklinde ince ve uzun 
olarak konur. Bazen de sofrada bulunacak her 
misafirin hissesi birbirinden ayrı olarak konur 
ve bu şekil daha kibar sayılır.

Pasta yekpâre ve daire şeklinde sofraya 
konursa birlikte yenecek "şıpsı" olur. Yağda 
kızartılmış ve üzerine tereyağı veyahut kaymak 
konmuş peynir, söğüş et ile yenmek üzere 
yapılan güzel salça, pastanın ortasına oyulan 
çukura konur. Pişmiş et, kuru peynir, ufak ufak 
doğranarak pastanın sathına biraz batırılmak 
suretiyle konur.

Sinop’tan derlenmiş  
bir Çerkes Pastası tarifi

Malzemeler: 1 su bardağı fırınlanmış mısır 
unu, 5 bardağı su, tuz, 1-2 çorba kaşığı tere-
yağı.

Hazırlanışı: Suyu tencereye koyup kayna-
tın. Tuzunu ekleyin. Mısır ununu kaşık kaşık 
ekleyerek sürekli karıştırın. Tüm mısır ununu 
koyduktan sonra karıştırmaya devam edin. Ko-
yulaşınca ateşten alın. Bir tabağa kubbe şek-
linde koyup ortasını açın ve tereyağını koyup 
erimeye bırakın. Tabaktan kaşıkla alarak yiyin.

Çerkes Tavuğu-Akutıj (Şipsi)
Çerkes mutfağı denilince akla ilk gelen 

yemek adı kuşku yok ki Çerkes Tavuğu…  Çer-
kes Tavuğu’nun püf noktasını İlhan Eksen’in 
‘Çokkültürlü İstanbul Mutfağı’ adlı kitabında 

Necla Hanım ‘çipsi’ ya da ‘şipsi’ yapmaktan 
geçtiğini anlatarak başlamış… Necla Hanım 
şöyle diyor: “Şipsi, Çerkes Tavuğu’nun sosu, 
yani cevizle yapılmış taratordur. Şipsiyi sadece 
tavukta kullanmaz Çerkesler, taze veya kuru 
barbunya fasulyesine de koyarlar. Barbunya 
haşladıktan sonra aynı Çerkes Tavuğu’nun 
taratoru konulur. Cevizin de rastgele kullanıl-
maması gerekiyormuş: “Bir kere blenderde 
çekilen ceviz macun oluyor ve işe yaramıyor. 
Havanlarda da döverler ama o da çok diri 
oluyor. Aslında biz cevizi Çerkes tavuğunu 
yaptıkça kırarız. İç ceviz çok çabuk bayatlar, 
nemlenir, kurtlanır ve güvelenir. Üstelik yeni 
kırdığımız cevizi bir gece önceden ya bir soba 
yanında ya da kalorifer üzerinde gevretiriz.”

Çerkes Tavuğu’nda ille de tavuk kullanmak 
gibi bir zorunluluk da yokmuş… Hindi veya 
horozdan da yapılırmış, çok da lezzetli olur-
muş. Bir tavuğa aşağı yukarı yarım kilo ceviz 
gider. Dört beş diş sarımsak, dört beş tane de 
biber hazırlanır o yarım kilo ceviz için. Yalnız 
Çerkeslerin biberleri özeldir. Bu çarliston bi-
berlerin daha dolgun ve küt olanı, içli ve zehir 
gibi acı olanı. Necla Hanım, “Biberleri ipe ge-
çiririz, yazdan kuruturuz, bir tencerede bütün 
olarak kaynatırız. Kokusundan evde durulmaz, 
genzinizi yakar. Ateşten indirip soğuduktan 
sonra biberlerin kabukları soyulur, tohumları 
temizlenir” diye anlatıyor.
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Haluj- Haluzz
Malzemeler Hamur için: 1 kg un, 2 adet 

yumurta, 2 su bardağı süt, tuz
İçi için: 300 gr Çerkes peyniri ( ya da se-

pet peyniri), Açıbra otu (yabani kekik)
Haşlama suyu için: Bir yemek kaşığı sıvı 

yağ, üzerine gezdirmek için 150 gr tereyağı
Hazırlanışı: Hamur malzemesi karıştırıla-

rak iyice yoğrulur. Üzerine nemli bez örtü-
lerek 30 dk. Dinlenmeye bırakılır. Hamurun 

katı olmasına 
dikkat edi-
lir. Halujun 
içine konacak 
peynir ayrı bir 
yerde rende-
lenir, acıbrayla 
iyice karıştırılır. 
Kenara konur. 
Dinlendirilen 
hamurdan 
orta boy be-
zeler yapılır. 
Her bir beze 

oklava ile tek tek bıçak sırtından kalınca açı-
lır. Hamurdan istenilen büyüklükte (1 bardak 
veya kapak kalıp olarak kullanılır) yuvarlaklar 
kesilir. Kesilen hamurların içine önceden 
hazırlanan peynir karışımı konularak kuru-
maması için bekletmeden sıkıca kapatılır. 
Geniş bir tencereye su, tuz ve biraz sıvı yağ 
(hamurların yapışmaması için) konur. Su 
kaynayınca hazırlanan hamurlar tencereye 
atılır. Kapak kapatılmadan ara sıra oklavayla 
karıştırarak hamurlar beyazlaşıp suyun üs-
tüne çıkıncaya kadar (takiben 10-15 dakika) 
pişirilir. Delikli bir kepçeyle servis tabağına 
alınır, üzerine eritilmiş tereyağı eritilerek 
gezdirilir.

Araştırmacı Jabagi Baj, “Haluzz-Haluj 
pasta gibi ekmek niyetiyle sofraya konduğu 
için yoğurt, kaymaklı süt, tereyağı, bal veya 
tiritle yenir. Halujun bir de patatesli cinsi 
yapılacaksa patates soyulduktan sonra su 
içinde kaynatılarak güzelce pişirilir. İçine 
biraz kırmızı biber, tereyağı, tuz konur ve 
evvelce hazırlanmış olan açılmış dört köşeli 

yufka içine konur, yufkanın bir yarım daire 
şeklinde yapıştırılmasını müteakip biraz 
durduktan sonra kaynar suyun içine atılır ve 
kaynatılır. Sıcağı sıcağına yenir” diyor. Çer-
kesler yaşadıkları bölgelerde rahatça temin 
edebildikleri malzemeye göre, halujiun içini 
de farklı hazırlamışlar. Örneğin patatesli, 
kıymalı, ısırgan otlu gibi.

Pırpılçıka/Açıka
Malzemeler: 10 adet kurutulmuş kırmızı-

biber, 1 çorba kaşığı toz kişniş, 1 baş sarım-
sak, 1 yemek kaşığı kadar tuz.

Hazırlanışı: Biberler temizlenir işleme 
başlamadan 10 dakika önce kaynar suya 
atılıp bekletilir. Sudan çıkarılır, küçük küçük 
doğranarak miksere konur. Üzerine sarım-
saklar, tuz ve yine önceden sıcak suda ıslatıl-
mış tane kişniş eklenir. İyice çekilir.

Kahvaltılık acıka yapılmak istenirse, bu 
malzemelere 1 su bardağı dolusu çekilmiş 
ceviz ilave edilir. 

Cantık 
Hamuru: 3 su bardağı un, 1 paket yaş 

maya, 1 çay kaşığı şeker, tuz
İç Malzeme: 250gr kıyma, 2 orta boy kuru 

soğan (ince rendeleyin), karabiber, tuz (ister-
seniz başka baharatlar da kullanabilirsiniz, 
aslında yoktur), maydanoz,  (istenirse içine 
bir patates 
rendelenir.)

üstüne 
dökülen 
sos: 1 çorba 
kaşığı sıvı 
yağ, 2 yemek 
kaşığı yoğurt, 
1 yumurta,        
1 fincan süt

Hazırlanı-
şı: Un derin 
bir kabın 
içine konur. Ortasını açıp, açılan kısma maya 
ve 1 çay bardağı ılık süt, su, şeker ve tuz         
koyun. Etrafından unu üzerine kapatarak   
10-15 dakika mayalanmasını bekleyin. 
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İçine 1 su bardağı ılık su koyarak yoğurun 
kulak memesinden biraz sert bir hamur yapın. 
Hamuru ılık bir yerde 1,5-2 saat bekletin. Ha-
mur mayalanırken içini hazırlayabilirsiniz.

İçi için: Soğan rendelenir. Kıyma baharat, 
maydanoz ve tuz konur. Çiğ olarak karıştırılır. 
İçine bir fincan su konur. (Köfte yapar gibi 
yoğrulur.) Hamur mayalanınca elde fincan 
tabağı kadar açılır. Katlanan hamur yağa 
batırılır, üst üste gelecek şekilde tepsiye dizilir. 
Üzerine yağ, bir yumurta, yoğurt, 1 fincan 
süt çırpılır, üzerine dökülür. 200 derece fırına 
konarak pişirilir.

Söğüş
Çerkesler taze eti daima söğüş yani haş-

lama halinde sıcak yerlermiş. Haşlanacak et, 
sofrada bir adam önüne konabilecek büyük-
lükte olmak üzere parçalara ayrıldıktan sonra 
kaynatılır. Haşlanmış et iki şekilde sofraya 
konur. Bazen parçalar tirit olarak büyük bir 
kâse ile sofraya konur. Bunun için haşlanmış 
ve biraz soğutulmuş et parçaları her şahsın 
önüne pasta parçalarının üzerinde konur.

Leğejağ - Kuru et
Çerkesler, koyun ve 

semiz sığır etlerini pas-
tırmalık gibi ince kesip 
tuz ve az sarımsakla iki üç 
gün terbiye ettikten sonra 
ocağın içinde seyrek çitler 
üzerine dizerler. Altında 
çok is vermeyen gürgen 
ağacından bir ateş yakılır. 

Arada çevrilerek bir kaç gün içinde güzelce 
kurutulur. Kuru et gerektiğinde şişe takarak 
köz üzerinde ızgara yapılır.

Değelibj
Bir kavurma biçimi-

dir. Etler küçük parça-
lara ayrıldıktan sonra 
kendi yağında kavrulur. 
Teneke ve kutulara 
konur yine kendi yağı ile 
üstü örtülür.

Vedbesim
Bu yemeğe 

Çerkes Tandırı 
da diyebiliriz. 
Kuzu kesildikten 
ve iyice temiz-
lendikten sonra 
yanına kelle, 
ciğer ve böbrek 
eklenerek sıcak 
tandıra konur. Tandırın ağzı iyice kapatılarak 
sıvanır. 2-3 saat bırakıldıktan sonra tandır 
açılır, ilik gibi pişmiş et bıçakla parçalanır ve 
tepsiye konur.

Metazz 
İyice yoğrulan 

mayalı hamur açılır, 
içine çerkes peyniri, 
biraz da tuz konarak 
iki yumurta büyük-
lüğünde kapatılır. 
Kaynar suyun içinde 

iyice kaynatılır, sıcak sıcak yenir.

Seheş
Bildiğimiz sütlaçtır. Aynı şekilde yapılır, 

sıcak ve soğuk olarak yenir.

Adighe kueyej-Çerkes peyniri
İki kilo süt ateşte ısıtılır. 2-3 gün önceden 

kalma ekşi yoğurt suyu süt kaynama derece-
sine varınca yavaş yavaş kepçe ile dökülür. 
Süt içinde beyaz topraklar, üstünde yeşil su 
oluşuncaya kadar hafif ateşte kalır. Tel süzgeç 
ile süzülür. Şekil vermek için 1-2 defa çevrilir 
ve ılık iken iki tarafı tuzlanır, bir tabağa konur. 
Böyle taze iken yendiği gibi bir dolaba veya 
rafa da konularak kurutulur.
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