






Hilmi 
UĞURTAŞ

İzmir Atatürk 
Organize Sanayi 
Bölgesi Yönetim 
Kurulu Başkanı

Tüm ülkenin gözünün ve kula-
ğının Mehmetçiğin içine girdiği 
sıcak çatışmalarda olduğu bir 

dönemde, kalbimiz onlarla birlikte. 
Şehitlerimize rahmet dilerken, en 
büyük dileğimiz askerlerimizin sağ 
salim ve başarılı bir biçimde geri dön-
mesidir. Bu girilen zorlu mücadelenin 
ülkemiz üzerindeki terör belasının 
belinin kırılması ile sonlanmasını te-
menni ediyoruz.   

Değerli Sanayici Dostlarım; 

Türkiye ekonomisinin psikolojisi 
yılbaşından bugüne olumlu söylemler 
ile desteklenerek, 2018 yılına ait bek-
lentilerin yükselmesi sağlanıyor. Torba 
yasalar içinde yeni teşvik ve destekler 
açıklanıyor.

Ekonominin 2017 yılına göre daha 
iyi olduğundan ve daha da iyi olaca-
ğından söz ediliyor. 2017’de yakalanan 
büyüme rakamının altı çok incelen-
meden enflasyonun ve işsizliğin tek 
haneli rakamlara ineceği beklentileri 
çoğalıyor. Son dönemde bazı AB ül-
keleri, özellikle Almanya ve ABD ile 
başladığı düşünülen makul iletişim 
süreci de bu olumlu beklentileri güç-
lendiriyor.

Ancak bu süreçte kafaları karıştıran 
iki olgu var: İlki, bu olumlu gözüken 
ekonomik görünüm hakkında halkın 
ne gördüğü. Bu alanda Kadir Has 
Üniversitesi tarafından yapılan bir ça-
lışmada ekonomi iyiye gidiyor diyen-
lerin oranı yüzde 30’larda gözüküyor. 
Ekonomik gelişmelerin hayatlarına 
etkisi hususunda ise yüzde 55’e yakın 
cevap “olumsuz etkilendim” olmuş. 
Ancak bu cevaplara rağmen ekonomi 
politikalarını başarılı bulanların oranı 
yüzde 47’lerde çıkmış. Ortada bir kafa 
karışıklığı olduğu görülmektedir.

Diğer bir söylem de, başta IMF 
olmak üzere bazı uluslararası kuru-
luşların özellikle dış gelişmelere bağlı 
olarak kırılganlığının devam ettiği 
görüşüdür. Enflasyonla mücadele,  
garanti ve kefilliklerden kaynaklı mali 
harcamaların yükselttiği koşullu mali 
yükümlülüklerin yarattığı riskler vur-
gulanmaktadır.

İş dünyası olarak bizleri en çok te-
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dirgin eden veriler ise, yüksek büyü-
menin ardındaki itici gücün cari açık 
artışı olarak ortaya çıkmasıdır. Yük-
sek büyüme artarken beraberinde 
milli gelire oranı yüzde 5,5’lik tehlike 
sınırına taşınan cari açıktır. 

Hatırlanırsa; Türkiye 2010-2011 yıl-
larında yaşadığı hızlı cari açık artışını 
sıcak para girişi ile karşıladığından 
“Kırılgan Beşli” içine girmişti. Henüz 
de bu beşlinin içinde çıkamadık. 

Oluşan bu duruma  “cari açık sa-
yesinde büyüyoruz”, “büyüme varsa 
bu cari açık olacak” gibi söylemlerle 
normal göstermeye çalışanların yan-
lış yaptığını düşünüyoruz. 

Cari açığın tanımı bize Türkiye’de 
ne olduğunu gayet güzel anlat-
maktadır. Biz gelirimizden fazlasını 
harcadığımız için açık veriyoruz. 
Cari açık tehlikesinin azaltılmasının 
da tek yolu, gelirimizi arttırmak ve 
giderimizi azaltmaktır. Burada kar-
şımıza çıkan en belirgin yollar ise 
ya yatırımı ya da tüketimi kontrol 
altına almamızdır. Oysa Türkiye’nin 
durumu yatırımı azaltma politikasını 
yürütebilecek bir durumda değildir. 
Artan nüfus ve küresel rekabet orta-
mı, böyle bir karara olanak tanımaz. 
Tüketim alanına gelindiğine ise, belki 
gereksiz ya da lüks tüketimi kont-
rol altına almak uygun olabilir ama 
günlük alışverişi azaltacak yönde bir 
yaklaşım iç piyasa döngülerini allak, 
bullak edebilir. 

Bu noktada Türk sanayinin mü-

dahale edebileceği bir alan vardır. O 
da, ithalatın azaltılması yani üretim 
ve ihracat için gereken ara mallarını 
ülkemizde üretecek ortamın yaratıl-
masıdır. 

Yani, sanayi üretimimizde orta 
ve orta-üst teknoloji üretimi sınıfına 
geçebilmeli, katma değeri yüksek 
ürünleri rekabet edebilir kalite ve 
fiyatlama ile küresel piyasalara sü-
rebilmeliyiz. Bunun için de Ar-Ge 
ve inovasyon temelli çalışmaların 
desteklenmesine nitelik ve nicelik 
olarak devam edilmelidir. Bu süreçte, 
desteklerin verimlilik ve performans 
takipleri yapılarak, kaynak kullanımı 
başarısı sağlanmalıdır. 

Diğer bir çalışma alanı da, yüksek 
teknoloji ortamına uygun insan kay-
nağının yetiştirilerek, sanayi üretimi-
ne adapte edilmesini sağlamaktır.      

İzmir’in bu alanlarda sahip olduğu 
avantajlar siyasi karar alıcılar tara-
fından da görülerek, İzmir’in insan 
kaynağı ve altyapısı ile bir teknoloji 
kenti olmasının yolu açılmalıdır. 

Bu ay içinde, uzun süredir proje-
lerimiz arasında yer alan Bölgemizin 
simgesi olacak bir anıt yapma düşün-
cemiz hayat buldu. Atatürk’ün silu-
eti anıtı,  eski havaalanı yolundaki 
büyük meydanımızda tamamlandı. 
Şu ana kadar gelen yansımalarda 
da Bölgemizin adını taşıdığı Büyük 
Önderimizi yansıtan bu eserin Bölge 
sanayicilerimize ve bizlere gurur ver-
diğini de görmekten mutluyuz. 
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Atatürk Organize Haber, İAOSB’nin aylık yayın 
organıdır. Dergide yayınlanan yazılar kaynak 

gösterilerek alıntı yapılabilir. Yayınlanan yazılar aksi 
belirtilmedikçe İAOSB’nin resmi görüşünü yansıtmaz. 

İmzalı yazılarda belirtilen görüşler sadece 
yazarlarına aittir.

Aylık Süreli Yerel Yayın / Basım Tarihi: 27 Şubat 2018
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Özel İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 
Nedim Uysal Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi’nin resmi açılış töreni, T.C. Bilim, 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü’nün 
katılımları ile gerçekleştirildi. 

Açılışa ayrıca, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir 
Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Tokaç, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör 
Vekili Prof. Dr. Erdal Çelik, Çiğli Kaymakamı 
Kaya Çıtak, Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan, 
OSBDER Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Yıldırım 
ve Yönetim Kurulu Üyeleri, T.C. Bilim, Sanayi 

ve Teknoloji Bakanlığı’ndan yetkililer ve İzmir 
İl Müdürü,  pek çok Organize Sanayi Bölgesinin 
ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Başkan ve 
yöneticileri ve İAOSB Katılımcısı sanayicilerin 
yanı sıra sanayi, ticaret ve siyaset camiasından 
isimler katıldı.
Özlü: Türkiye’ye örnek model

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. 
Faruk Özlü, Özel İzmir Atatürk Organize 
Sanayi Bölgesi Nedim Uysal Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi’nin Türk sanayine büyük 
katkı sağlayacağına inandığını vurgulayarak, 

İzmir Atatürk Organize Sanayi 
Bölgesi’nin Türk sanayisine 

armağanını Bakan Özlü açtı
İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nin gurur duyduğu projelerinin başında gelen Özel İzmir Atatürk Organize 
Sanayi Bölgesi Nedim Uysal MTAL’nin açılışı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü’nün katılımıyla gerçekleşti.
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okulun gerek fiziksel yapısı ve olanakları ile 
gerekse akademik kadro ve öğrenci yapısı ile 
oluşturduğu başarılı modelin tüm Türkiye’ye 
yayılmasını temenni ettiklerini söyledi. Bakan 
Özlü, sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Büyük bir hızla kalkınan ve sanayileşen 
ülkemizde ana dinamo mesleki ve teknik 
eğitim olacaktır. Özel İzmir Atatürk Organize 
Sanayi Bölgesi Nedim Uysal Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi gibi örnek okullarımız, bir 
yandan sanayileşme hedefimiz için gereken 
insan kaynağını sunacak, diğer yandan meslek 
liselerinin cazibe merkezi olmasını sağlayacaktır. 
Burada sadece klasik lise eğitimi verilmiyor. 
Aldığınız dersler, öğrendiğiniz beceriler, 
yaptığınız pratikler, kavradığınız teoriler sizi 
iş dünyasında diğerlerinden birkaç adım öne 
geçirecek. Bu okulda kazanılacak proje yönetimi, 
inovasyon, teknoloji yönetimi ve girişimcilik 
alanındaki deneyimler, hem öğrencilerimize 
hem de ülkemize 
büyük bir kazanç 
sağlayacak. 
Öğrencilerimizin 
alacağı 
uygulamalı 
eğitimlerin 
endüstride 
kullanılan 
robotik sistemlere 
uyumlu olması, 
öğrencilerimizin 
ve dolayısıyla 
Türkiye’nin 
Sanayi 4.0’ 
a hazır hale 
gelmesine katkı 
verecektir. Bu 
okullar sayesinde 
Türkiye 4. 

Sanayinin öncüsü olma konusunda yoluna 
emin adımlarla devam edecek. Bu açıdan 
mesleki ve teknik liseler ülkemiz için hayati 
bir önem taşıyor. Bu nedenle Özel İzmir 
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Nedim 
Uysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi gibi 
okullar için her zaman destek sağlayacak ve 
sizler gibi başarılı bireylerin artması için var 
gücümüz ile çalışacağız. Biliyoruz ki Türk 
sanayisinin iyi yetişmiş, işinin ehli ve donanımlı 
insanlara ihtiyacı var. Bu ihtiyacı doldurmak ve 
sanayinin hizmetine sunmak bizlerin boynunun 
borcudur.”

Ziyarette bulunduğu tüm OSB’lerde 
yöneticilerin ve işadamlarının yetişmiş eleman 
sıkıntısı konusunu dile getirdiğini vurgulayan 
Özlü, konunun ciddiyetinin farkında olduklarını 
söyledi. Meslek liselerine yönelik oluşan 
olumsuz algının Özel İzmir Atatürk Organize 
Sanayi Bölgesi Nedim Uysal Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi ile kırıldığını vurgulayan 
Özlü, “Daha birkaç yıl önce faaliyete geçen 
bu okulun cazibe merkezi haline gelmesi söz 
konusu önyargının kırılmasına yönelik en güzel 
göstergedir. Zekanın ürüne dönüştüğü bu 
okullara talep arttıkça, hem sanayimiz hem de 
ekonomimiz önemli bir eşiği aşmış olacak. Özel 
İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Nedim 
Uysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin 
bir model okul olarak sorumluluğunun 
büyük olduğunu belirtmek isterim. Bu okulu 
projelendiren, yaptıran, geliştiren ve başarılı bir 
şekilde uygulayan İAOSB adına İzmir Atatürk 
Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulunu 
ve sağladığı katkıdan dolayı Norm Holding 
Onursal Başkanı Nedim Uysal’ı tebrik ediyor; 
sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum” dedi. 



2023 hedeflerinin yolu sanayiden,  
sanayinin yolu da nitelikli  
elemandan geçer…

İAOSB Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi 
Uğurtaş da, nitelikli eleman eksikliğinin 
sanayinin en temel sorunları arasında yer aldığına 
dikkat çekerek, gelişmiş ülkeler seviyesine 
ulaşma hedefimize ancak sayısı arttırılan 
mesleki ve teknik liselerden 

mezun olacak gençler 
ile ulaşılabileceğini 
söyledi. 

Uğurtaş, konuyla 
ilgili sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“Sanayicilik 
hayatımın ilk 
gününden 
bugüne değin 
hiç değişmeden 
karşıma çıkan 
en büyük 
sorunlar 
arasında hep 
yetişmiş, 
nitelikli 
eleman 

sıkıntısı yer aldı. Bunun ana nedenlerinin başında 
ailelerin çocuklarını meslek okullarına göndermek 
istememeleri geliyor. 

Başarılı çocukların liselere, istenilen düzeyde 
olmayanların ise meslek liselerine gönderildiği 
önyargısını kıramadığımız için de velilerimiz 
meslek liselerini içselleştiremediler. Dolayısıyla 
meslek okulları istenen başarıyı sağlayamayan 
öğrencilerin eğitim-öğretim aldığı okullar haline 
dönüştü.”

Bakanlık tarafından OSB’lerde yer alan 
mesleki ve teknik okullara verilen teşviklerin 
büyük destek sağladığını vurgulayan Uğurtaş, 
“Yönetim Kurulumuzdaki arkadaşlarımla birlikte 
burada örnek bir okul yapalım, diğer OSB’ler de 
bu örneği takip etsinler istedik. 

Bu okulların sayısı arttığı sürece Türkiye 
2023 hedeflerine ve çağdaş ülkeler seviyesine 
hızla yaklaşacaktır. Üretmeden, sanayileşmeden, 
endüstriyi geliştirmeden bir ülkenin gelişme şansı 
yoktur. 

Ancak sanayiye, dolayısıyla Türkiye’ye hizmet 
edecek gençleri yetiştirerek ülkemizi ileriye 
taşıyabiliriz. Işık var ve bizler bu ışığı görüyoruz. 
Türkiye’de faaliyet gösteren OSB’lerin tamamında 
mesleki ve teknik okulların açılmasını temenni 
ediyoruz” diye konuştu.

İAOSB Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Uğurtaş, arsa bedeli ile birlikte 42 milyon TL’lik maliyete ulaşan okula  
7,5 milyon TL’lik destek veren Norm Holding Onursal Başkanı Nedim Uysal’ın güçlerine güç kattığını söyledi.
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İzmir Atatürk Organize 
Sanayi Bölgesi olarak  
okulumuza her yıl  
3 milyon TL bütçe 
ayırıyoruz

Okul inşaatının 
arsa bedeli ile birlikte 
42 milyon TL’lik bir 
maliyete ulaştığını 
açıklayan Uğurtaş, 
Norm Holding Onursal 
Başkanı Nedim Uysal’ın 
verdiği 7,5 milyon TL’lik 
destek ile güçlerine güç 
katıldığını söyledi. Her 
bir öğrenci için yıllık 
işletme giderinin 14 bin 
TL’yi bulduğunu ifade 
eden Uğurtaş, “Devletin 
öğrenci başına verdiği 
katkı payı 6 bin TL 
civarında. Her yıl her bir öğrencimiz için İzmir 
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi tüzel kişiliği 
olarak 8 bin TL’lik katkı koyuyor ve Türkiye’nin 
geleceğini inşa etmeye destek veriyoruz.

Yılda 3 milyon TL’lik bir bütçeyi 
öğrencilerimizin giderlerini karşılamaya 
ayırıyoruz. Sanayicinin eğitimden para 
kazanmak gibi bir düşüncesi asla olamaz. 
Sanayicinin amacı ülkesine olan borcunu 
ödemektir. 

Böyle bir yapı içinde para kazanmak 
amacıyla Organize Sanayi Bölgelerindeki 
desteklerden faydalanarak açılacak olan 
okullar, bizim bahsettiğimiz endüstri meslek 
lisesi önyargıların devam etmesine neden 
olacaklardır. 

Türkiye’nin çıkışı bu okullardadır. Bu 
nedenle başta kanaat önderleri olmak üzere 
herkesin mesleki ve teknik eğitimin yeri ve 
önemini vurgulaması ve bu yolla velilerimizin 
ve çocuklarımızın ön yargılarının ortadan 
kaldırılmasına gayret etmesi gereklidir” dedi. 

Özel İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 
Nedim Uysal Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi’ne giriş puanlarının her geçen yıl 
yükseldiğini anımsatan Uğurtaş, 5 yıl içerisinde 
İzmir’in en yüksek puanla öğrenci alan okulları 
arasında yer alacaklarına inandıklarını söyledi. 
İAOSB öğrencilerin tamamına  
yüzde 100 burs sağlıyor 

Uğurtaş, öğrencilerinin tamamının yüzde 
100 burs ile eğitim-öğretim aldıklarına 
dikkat çekerek, “Eğitim-öğretim, yemek, yol, 
kıyafet, kırtasiye giderleri gibi bir öğrencinin 

tüm ihtiyaçlarına yönelik masraflarını 
tamamen üstleniyor, ayrıca aile durumları 
müsait olmayan öğrencilerimizi burs ile de 
destekliyoruz” diye konuştu. 

Mezun olan gençlerin büyük başarılar 
elde ederek Türk sanayinde önemli yerlere 
geleceklerine inandıklarını bildiren Uğurtaş, 
öğrencilerin isterlerse mezun olur olmaz teorik 
ve pratik tüm bilgilere hakim başarılı birer ara 
eleman olarak çalışma hayatına girebileceği gibi, 
dilerlerse üniversiteye devam ederek donanımlı 
mühendisler olarak Türk sanayine hizmet 
edebileceklerini vurguladı. 

Okula destek veren Norm Holding 
Onursal Başkanı Nedim Uysal da, eğitime 
katkı koymanın mutluluğunu yaşadığını dile 
getirerek, gerek öğretmen ve yönetici kadrosu 
gerekse öğrencileri ile Özel İzmir Atatürk 
Organize Sanayi Bölgesi Nedim Uysal Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi’nin farklılığını 
hissettirdiğini söyledi. 

Konuşmaların ardından İAOSB Yönetim 
Kurulu Başkanı Hilmi Uğurtaş, tören anısına 
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk 
Özlü ile Norm Holding Onursal Başkanı Nedim 
Uysal’a okulun rölyef baskısından oluşan hatıra 
plaketlerini takdim etti. 

Tören; T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Dr. Faruk Özlü, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir 
Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 
İAOSB Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Uğurtaş, 
Norm Holding Onursal Başkanı Nedim Uysal 
ve eşi Bilge Uysal, İAOSB Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili Fatih Uysal ve İAOSB Yönetim 
Kurulu Üyesi Sinan Atik’in okulun açılış 
kurdelesini kesmelerinin ardından sona erdi.  
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Özel İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Ne-
dim Uysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11- 
A Sınıfı öğrencilerinden Kaan Orhan Sergin’in, 

törende yaptığı ve büyük beğeni toplayan konuşması ise 
şöyleydi:

“Sayın Büyüklerim, Sevgili Arkadaşlarım;
Hızla gelişen ve geliştikçe rekabetin arttığı 

dünyamızda, eğitim sistemi de geleneksel yöntemlerden 
uzaklaşmış; gelişmeleri sürekli takip eden bir anlayışı 
mecbur kılmaktadır. Okulumuz, Özel İzmir Atatürk 
Organize Sanayi Bölgesi Nedim Uysal Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi tüm öğrencilerini bu 
bilinçle yetiştirmekte, büyük bir titizlikle geleceğe 
hazırlamaktadır.

Bugün dünyada ve ülkemizde başarı tanımı artık 
yalnızca iyi bir üniversite kazanmaktan çok ama çok 
uzaktır. Bugün başarı için, bilgiyi üretmek, bir iletişim 
ustası olmak, yeteneklerimizi geliştirerek çok yönlü 
bakabilmek, uluslararası vizyona sahip olmak, bilgi 
teknolojilerini en iyi biçimde kullanmak, sonuç odaklı 
düşünebilmek, iş dünyasının aradığı yenilikçi ve 
girişimci bir ruha sahip olmayı zorunlu kılmaktadır.

Bu bilinçle tercih döneminde okulumuza adımımı 
ilk attığımda aklımda yüzlerce senaryo dolaşıyordu. 
Ortaokuldan henüz mezun olmuştum ve geleceğimi 
yönlendirmek adına çok büyük bir karar verecektim. 
Zihnimde var olan meslek lisesi algısı; beni, üniversite 
hedefimden uzak tutar mı düşüncesi,  çekingen ve ürkek 
bir tavırla etrafıma bakmama neden oluyordu. 

Öğretmenlerimizden aldığımız “Mesleki ve Teknik 
Eğitim” konusundaki bilgiler, tedirginliğimi atmamı 
sağlarken, okulumda gördüğüm sınıf ve laboratuvarlar, 
bana bilimsel ve teknik keşifler yapmanın ilhamını verdi.

Evet dedim. Ben mühendis olmak istiyorum ve 
kesinlikle bu muhteşem okulda okumalıyım. “Mesleki ve 
Teknik Eğitim”in bana kazandıracağı bilgi ve becerilerle 
hayata hazırlanmalıyım. Ve inandıklarım doğrultusunda 
verdiğim kararla biliyorum ki okulum sayesinde, 
üniversiteye yalnızca kendimi değil, 
deneyimlediğim 

becerilerimi de götüreceğim.
Pek çok arkadaşımdan bir adım önde başlayacağım 

üniversite yaşamımı, yine arkadaşlarımdan bir adım 
önde tamamlayacağım. Donanımlı, nitelikli, vizyon 
sahibi bir birey olarak, iş hayatına büyük bir özgüvenle 
“merhaba” diyeceğim. Özel İzmir Atatürk Organize 
Sanayi Bölgesi Nedim Uysal Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi’nin bize sunduğu imkânlarla, kendi yetenek ve 
çalışma azmimizi birleştirdikten sonra bunların bir hayal 
değil gerçek olduğunu artık biliyorum. 

Tüm bu beklenti ve hedefler doğrultusunda çalışarak, 
derslerimizde sunumlar yapıyor, laboratuvarda 
deneylerle bilimi tanıyor,  atölyelerimizdeki teknik 
donanımlar, yazılım sistemleri, robot uygulamaları ile 
bilimsel çalışmalar yapıyor, uygulamayı bilen, eli anahtar 
tutan mühendislik adayları olarak yetişiyoruz.

Teknolojik donanımlı sınıflarımızda her türlü bilgiye 
rahatlıkla ulaşabiliyor, alanlarında uzmanlaşmış kişilerin 
konferanslarına katılıyor, incelikle dokunmuş bu eğitim 
programı ile en önemli olan temeli atarak, kaderlerine 
boyun eğmeyen, kendi yaşam kaderlerini belirleyen 
bireyler olarak geleceğe hazırlanıyoruz.

Bu durumu, Columbia Üniversitesi Rektörü 
öğrencilerine yaptığı bir konuşmasında çok güzel anlatır 
ve şöyle der:

Dünya 3 grup insandan oluşur.
İşleri yapan ve sonuçları ortaya çıkaran küçük ve 

seçkin grup,
Olup biteni seyreden oldukça büyük diğer grup,
Nelerin olup bittiğini bilmeyen muazzam bir 

kalabalık…
Tam, bu noktada okulumuzda aldığımız akademik, 

bilimsel ve karakteristik özellikler ile işleri yapan ve 
sonuçları ortaya çıkaran o seçkin gruptan olacağımızı 
biliyoruz.

İzmir’de açılan ilk  “Özel Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi” olan İzmir Atatürk Organize Sanayi 

Bölgesi Nedim Uysal Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri 
olarak, böyle saygın ve güçlü 
bir kurumda eğitim görmekten 
büyük bir onur duyuyoruz.

Sözlerimi, ebedi önderimiz 
Mustafa Kemal Atatürk’ün 
Türk gençliğine “Sizin gibi 
gençlere sahip oldukça bu 
vatan ve milletin şimdiye 
kadar elde etmeyi başardığı 
zaferlerin üstüne çok 
daha büyük zaferler 
koyabileceğine şüphe 
etmiyorum.” sözü ile 
bitirirken, okulumda emeği 
olan herkese teşekkür 
ediyor ve saygılarımızı 
sunuyorum.”

Seçkin grupta olacağız



Organize Sanayi Bölgeleri Derneği 
(OSBDER) Yönetim Kurulu Başkanı 
Vahit Yıldırım,  OSBDER Yönetim 

Kurulu Üyeleri Hüseyin Kutsi Tuncay, Eyüp 
Sözdinler, B. Murat Önay, Şenol Telli ve Selim 
Yirmibeşoğlu; İzmir Atatürk Organize Sa-
nayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı, aynı 
zamanda OSBDER Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Hilmi Uğurtaş’ın ev sahipliğinde 
İAOSB’de gerçekleştirilen OSBDER Yöne-
tim Kurulu toplantısı öncesinde Özel İzmir 
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Nedim Uysal 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin açılı-
şına katıldılar. Törenin ardından OSBDER’in 
faaliyetleri, gelecek dönem planları ve yürü-
tülen çalışmalara ilişkin bilgilerin paylaşıldığı 
Yönetim Kurulu toplantısında sanayinin 
gündeminde öne çıkan başlıklar da değerlen-
dirilerek izlenecek yol haritası belirlendi.

Toplantının ardından OSBDER Yönetim 
Kurulu Üyesi, aynı zamanda Anadolu OSB 
Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kutsi Tun-
cay, Özel İzmir Atatürk Organize Sanayi Böl-
gesi Nedim Uysal Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi’ni Türk sanayine kazandıran İAOSB’ye 
tebriklerini iletmek adına İAOSB Yönetim 
Kurulu Başkanı Hilmi Uğurtaş’a ünlü ressam 
Hikmet Çetinkaya tarafından resmedilen tab-
loyu hediye etti.

İAOSB, OSBDER Yönetim Kurulu
toplantısına ev sahipliği yaptı 

Atatürkorganize
İZMİR ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ  l  şubat 2018

bölgemizden
bölgemizden

13



Atatürkorganize
14

İzmir Atatürk 
Organize Sanayi 
Bölgesi’nin 
yeni simgesi

“Atatürk silueti anıtı”
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Adını ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ten alan İzmir Atatürk 
Organize Sanayi Bölgesi, Bölge trafiğinin 

en yoğun olduğu kavşağa Ulu Önderin 360 dere-
ceden yansıtılan siluetinin anıtını yaptı. Dört bir 
taraftan görünen Atatürk görseli ile Türkiye’de 
bir ilk olan anıt, 8,50 metre boyunda ve üzerinde 
figürler bulunan 78 direkten oluşuyor.

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Yönetim 
Kurulu Başkanı Hilmi Uğurtaş, “Bizlere; silah 
arkadaşları, şehit ve gazilerimiz ile birlikte bağımsız 

vatan toprağını kazandıran Ulu Önderimizin 
siluetini dört bir köşeden görmek oldukça heyecan 
verici. 

Ulu Önderimizin açtığı yolda ülkemizin geleceği 
için çalışıyor, üretiyor; anıtımıza bir kilometre 
uzaklıkta bulunan okulumuz Özel İzmir Atatürk 
Organize Sanayi Bölgesi Nedim Uysal Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisemizde bizleri ileriye taşıyacak 
gençlerimizi yetiştiriyoruz” diye konuştu.

Yapımı bir gün içerisinde tamamlanan anıt, Bölge 
ziyaretçilerinin büyük beğenisini topluyor.

Karşıyaka 2. Asliye Hukuk 
Mahkemesi’nde görülmekte olan ve S.S Tariş 
Pamuk Yağlı Tohumlar Tarım Satış Koo-
peratifleri Birliği tarafından İzmir Atatürk 
Organize Sanayi Bölgesi’ne açılan dava, 
mahkeme tarafından Bölgemiz lehine karar 
alınması ile bir kez daha reddedildi.

Temmuz 2011’de düzenlenen Genel Kurul 
ile Katılımcılarımızın desteği alınarak o 
zamanki adı ile Tasfiye Halinde Tariş İplik 
Dokuma Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş.’ye ait 
400 bin 813 metrekarelik parseli satın alan 
Bölgemiz, Mart 2012’de tapu iptal davası ile 
karşı karşıya kalmıştı.

Haziran 2011’de arsanın İAOSB tarafın-
dan satın alınmasını İAOSB’ye teklif etme-
lerine, akabinde gerçekleştirdikleri Genel 
Kurul’da, satış için kendi Yönetim ve Tasfiye 
kurullarına yetki alarak bu satışı gerçek-
leştirmiş olmalarına rağmen, tapu iptalini 
içeren Tariş Pamuk’un talepleri karşısında 

İAOSB’nin haklılığı mahkeme tarafından da 
tescillenmiş, yapılan duruşmalar sonucunda 
9 Ekim 2013’te Tariş Pamuk tarafından açılan 
dava, Karşıyaka 2. Asliye Hukuk Mahkemesi 
tarafından reddedilmişti.

Tariş Pamuk tarafından Yargıtay’a götü-
rülen karar üst mahkemece incelenmiş ve 
Yargıtay 1. Hukuk Dairesi’nin 15 Ocak 2015 
tarihli kararı ile usulü eksiklikler nedeniyle 
bozulmuştu.

Karşıyaka 2. Asliye Hukuk Mahkemesi 
tarafından bozma ilamına uyularak, ilamda 
yer alan hususlar doğrultusunda inceleme ve 
değerlendirmeler yapılmıştır. Yapılan detaylı 
inceleme ve değerlendirmelerin sonucunda 
Karşıyaka 2.Asliye Hukuk Mahkemesi 14 
Şubat 2018 tarihli duruşmasında davanın 
Yargıtay yolu açık olmak üzere reddine karar 
vermiş, İAOSB’nin bu davadaki haklılığı 
yerel mahkeme tarafından ikinci kez onay-
lanmıştır.

Mahkeme, Tariş Pamuk
davasını yeniden reddetti



TBMM Uyuşturucu Madde Bağımlılığı ve 
Yeni Bağımlılık Türlerinin Araştırılarak Ba-
ğımlılığın Nedenlerinin ve Alınacak Tedbir-

lerin Tespit Edilmesi Komisyonu Başkanvekili ve 
AK Parti İzmir Milletvekili Av. Kerem Ali Sürekli, 
T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Çiğli Bölge Eğitim 
Hastanesi İAOSB Semt Polikliniği’nde faaliyet 
gösteren Sigara Bırakma Merkezi’ni ziyaret etti.

Tüm vatandaşlara ücretsiz sigara bırakma 
eğitimlerinin verilerek gerekli takiplerin gerçek-
leştirilmesine olanak sağlayan Sigara Bırakma 
Merkezi’nin hayata geçirilmesini sağlayan İzmir 
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi yöneticileri 
ile Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi yöneticilerine 
teşekkür eden Sürekli, dünyada sigara ile 
mücadele konusunda ülkemizin ilk sırada yer 
aldığını söyledi. 

Dünya Sağlık Örgütü tarafından hazırlanan 
Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi kapsamın-
da mücadeleyi sürdürmeye devam edeceklerini 
vurgulayan Sürekli, “Ülkemiz bu sözleşmenin 
tüm maddelerini yerine getiren ilk ve tek ülke. 
Özellikle gençlerimizi ve çocuklarımızı bağımlı-
lıktan korumak için çalışmalarımızı yürütüyoruz. 
Denetimlerimiz her geçen gün artarak devam 
ediyor. Önceliğimiz, halkımızın sağlığı… Kapalı 
alanlarda sigara içilmesini kesinlikle istemiyoruz. 
ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattımız da bu 
kapsamda faaliyet gösteren, çok başarılı bir proje” 
diye konuştu.
Ücretsiz seminer düzenleniyor

T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir İl Sağlık Müdürlü-
ğü Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi Başhekimi

İAOSB Polikliniği Sigara 
Bırakma Merkezi

Kerem Ali Sürekli’yi ağırladı

AK Parti İzmir Milletvekili Av. Kerem Ali Sürekli, T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi İzmir 
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Semt Polikliniği’nde faaliyet gösteren Sigara Bırakma Merkezi’ni ziyaret etti. 
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Op. Dr. İlker Kızıloğlu da sigara bağımlılığının 
dünyanın en büyük sağlık sorunları arasında 
yer aldığına dikkat çekerek, “Akciğer kanserle-
rinin yüzde 90’ından fazlasının nedeni sigaradır. 
Sigara bağımlılarının büyük bir çoğunluğu si-
garayı bırakmak ister ya da bırakmayı düşünür. 
Bağımlılık konusunda farkındalığın arttırılması 
amacıyla her Çarşamba günü, İzmir Atatürk 
Organize Sanayi Bölgesi Semt Polikliniğimizde 
ücretsiz eğitim seminerleri düzenliyoruz” dedi. 

Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi Atatürk 
Organize Sanayi Bölgesi Semt Polikliniği’nde 
görev yapan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Elif 
Ebru Dalgıç da, sigaranın zararları, bağımlılık ve 
bırakma yollarına ilişkin bir sunum gerçekleş-
tirdi. Dünyada yılda 4 milyon kişinin sigaradan 
kaynaklı sağlık sorunları nedeni ile hayatını 
kaybettiğini vurgulayan Dalgıç, “Pipo, puro, sar-
ma tütün, elektronik sigara, nargile gibi sigara 
türevlerinin tamamı sağlığı tehdit etmektedir. 
Öyle ki, bir nargile 50 paket sigaranın yarattığı 
tahribata neden olmaktadır” ifadesinde bulun-
du.  Sigaranın 4 binden fazla zehir içerdiğinin 
altını çizen Dr. Dalgıç, özellikle içinde bulu-
nan nikotin nedeniyle sigaraya başlayan her 3 
kişiden 2’sinin bağımlı olduklarını söyledi. Aktif 
sigara kullanıcılarının hiç sigara kullanmayan 
kişileri de pasif içici konumuna getirdiklerini ifa-
de eden Dr. Dalgıç, “Sigara içtiği için ölen her 9 
kişi, içmediği halde dumanını soluyan 1 kişinin 
ölümüne neden olmaktadır” diye konuştu.

Dr. Elif Ebru Dalgıç, Türkiye’de sigaraya baş-
lama yaşının 11’e düştüğü bilgisini paylaşırken,  

konuyla ilgili açıklamalarını şöyle sürdürdü:
“Kıyafetlerinize, teninize, odanıza sinen 

nikotin de sigara içiyormuşsunuz gibi sağlığınızı 
olumsuz yönde etkilemeyi sürdürüyor. Bu öyle 
bir zehir ki dumanı ya da sinen nikotini solu-
yan çocuğun beynini olumsuz etkiliyor ve zekâ 
geriliği oranları yükseliyor, anne ya da babanın 
sigara içtiği ortamlarda bu bebekler hastaneye 
enfeksiyon nedeni ile üç kat daha fazla yatıyor, 
bronşit ve zatürre nedeni ile ani bebek ölümleri 
artıyor, çocuklarda astım ve hatta ne yazık ki 
akciğer kanserleri bile görünmeye başlandı.”  

Sigarayı bırakmanın zor ancak imkansız 
olmadığının altını çizen Dr. Dalgıç, ilk 3 haftalık 
sürecin ardından sigaranın tekrar başlanmamak 
üzere bırakılabileceğini vurguladı. Dr. Dalgıç, si-
garanın bırakılmasının ardından vücutta olumlu 
yönde yaşanan çarpıcı değişimleri şöyle aktardı: 

“İki saat içinde nikotin vücudumuzu terk 
ediyor; böylece 6 saat içersinde kalp atış 
hızımız, nabzımız ve kan basıncımız düşme-
ye başlıyor. 12 saat içinde daha fazla nefes 
alıyoruz. 2 gün sonra damak tadımızın eski-
sinden daha farklı olduğunu anlıyor, yemek-
lerden daha iyi lezzet aldığımızı görüyoruz. 
2-12 hafta içersinde tansiyonumuz düzene 
giriyor; fiziksel aktivitelerimizde zorluk 
yaşamıyoruz. 9 haftaya kadar da öksürme, 
nefes darlığı, hırıltı gibi sigara içenlerin 
normal karşıladığı belirtilerin çok aza indi-
ğini görüyoruz. 5 yıl içersinde de kalp krizi 
geçirme olasılığı azalıyor, akciğer kanseri 
riski yarı yarıya iniyor.”
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Cari işlemler açığı Aralık 2017’de geçen yılın 
aynı dönemine göre 3,3 milyar dolar arta-
rak 7,7 milyar dolar oldu. Piyasa beklentisi 

Aralık’ta açığın 7,5 milyar dolar olmasıydı. 12 
aylık açık ise 2016’ya göre 14 milyar dolar artarak 
47,1 milyar dolara yükseldi. Cari açıkta geçen yıla 
göre artış oranı yüzde 42’yi aştı. Cari açığın milli 
gelire oranı, yüzde 5,5’e yükseldi. Geçen yıl bu 
oran yüzde 3,8 idi.

Hükümetin hazırladığı Orta Vadeli 
Program’da cari açığın 39,2 milyar dolar, cari 
açığın milli gelire oranı ise yüzde 4,6 olması öngö-
rülmüştü ancak hedefler tutmadı. Türkiye ekono-
misinin ithalata bağımlı yapısı, cari açığı artıran 
temel faktör. Ocak 2018’de dış ticaret açığın 9,1 
milyar dolar olduğuna dikkat çeken uzmanlar, 
cari açığın 2018’de 50 milyar doları aşabileceği 
görüşünde.
Yatırım azaldı

Cari açık rakamlarının da içinde yer aldığı 
Ödemeler Dengesi İstatistiklerini yayımlayan Tür-
kiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2017 
Aralık ayında cari işlemler açığında kaydedilen 
artışta dış ticaret açığındaki artışın etkili oldu-
ğunu belirtti. Yabancıların Türkiye’de doğrudan 
yatırımları 2017’de yüzde 19 gerileyerek 10,8 mil-
yar dolara gerilerken, sıcak para olarak değerlen-
dirilen ve hisse ile borç senetleri alımlarını içeren 
yabancıların portföy yatırımları 2017’de 24 milyar 
doları aştı. Bu rakam geçen yıl 7,8 milyar dolardı. 
Yabancıların borç senetlerine yatırımı bir yılda üçe 
katlandı ve 6,9 milyar dolardan 20,8 milyar dolara 
yükseldi. Cari açığın sıcak para ile kapatılması, 
finansman kalitesinin ciddi şekilde bozulduğunu 
gösterdi. Cari açığın daha da artmasının beklendi-

Cari açık 
Aralık’ta 

beklentiyi aştı

Cari açık 2017 Aralık ayını yıl içerisinde gördüğü en yüksek seviye ile kapattı. Hükümetin Orta Vadeli 
Program’da öngördüğü hedefler tutmadı. Ekonomistler, 2018 için risklerin yukarı yönlü olduğu görüşünde...
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ği 2018’e Türkiye, dünyada faizlerin yükseldiği 
ve finansman maliyetlerinin arttığı bir dönemde 
girdi.
Net hata noksan sil baştan

Merkez Bankası, kaynağı belli olmayan para 
giriş/çıkışını gösteren “net hata noksan” hesap-
lamalarında güncellemeler yaptı. Söz konusu 
revizyon sonrası son 5 yılı kapsayan 2012-2017/
Kasım döneminde net hata noksan kalemi 5,3 
milyar dolar azalış gösterdi.

‘Revizyon Politikası’ doğrultusunda yapı-
lan yıl sonu çalışmaları kapsamında, ödemeler 
dengesi istatistiklerinde 2012 yılından itiba-
ren efektif ve mevduatlar, krediler, doğrudan 
yatırım ve hizmet kalemleri başta olmak üzere 
çeşitli güncellemeler yapıldığı duyuruldu.

Güncellemelerin bir kısmı ödemeler dengesi 

tablosunda sadece sınıflama değişikliğine neden 
olurken, bir kısmı da Cari İşlemler Hesabı ile Fi-
nans Hesabı kalemlerini ve dolayısıyla Net Hata 
ve Noksan kalemini etkiledi.
5,3 milyar dolarlık azalış oldu

Güncellemeler sonucunda, net hata ve 
noksan kalemi 2012 yılında 897 milyon dolar, 
2013 yılında 536 milyon dolar, 2014 yılında 921 
milyon dolar ve 2015 yılında 442 milyon dolar 
azalış, 2016 yılında 44 milyon dolar artış ve 2017 
yılı Ocak-Kasım döneminde 2 milyar 526 milyon 
dolar azalış olmak üzere toplam 5,3 milyar dolar 
azalış gösterdi.

Öte yandan açıklanan cari işlemler dengesi 
verilerine göre, net hata noksan Aralık’ta 228 
milyon dolar olurken, 2017 yılında 16 milyon 
dolar çıkış yaşandı.

Ekonomist Haluk 
Bürümcekçi, Ocak ayı 
gümrük dış ticaret 
öncü verilerinin geçen 
yıla göre yüksek dış 
açığa işaret ederek son 
12 aylık cari açığın 50 
milyar doları aşabile-
ceğini düşündürdüğünü 
söyledi. Bürümcekçi, 
şunları kaydetti:

“Manşet verideki 
bu gelişmenin yanı 
sıra, cari dengenin 
temel eğilimi açısın-
dan takip edilen enerji 
dışı cari dengenin 14 
milyar dolar açığa, enerji ve altın dışı cari den-
genin ise 4 milyar dolar açığa yükseldiği göz-
lenmektedir. Çekirdek (enerji ve altın hariç) cari 
denge Ağustos sonunda yıllık bazda son 2 yılın 
en düşük seviyesine inmesini çok olumlu bir 
gelişme olarak görmüştük. Türkiye ekonomisi-
nin güçlü büyüme dönemlerinde çekirdek açıkta 
da belirgin artış eğilimi görmek normalken, son 
dönemde bu beklentinin tersine enerji ve altın 
dışı açığın gerileme eğilimini korumasını büyük 
ölçüde büyümenin önemli ölçüde ihracatın 
sürükleyiciliğinde gerçekleşmesi, mevcut kur 
seviyesinin ithalatı caydırması ve kredi genişle-
mesinin tüketiciden çok ticari taraftan gelmesine 
bağlamıştık. Son dönemde çekirdek açığın yük-
selişe geçmesi, ekonominin potansiyel büyüme-
sinin üzerinde seyrettiğini (çıktı açığı pozitif) 
gösteren yani ısınmaya işaret eden bir diğer veri 
olmuştur.”

Bu yılki cari açık beklentimiz  
46 milyar dolar seviyesinde

Haluk Bürümcekçi, cari açıkta Aralık ayında 
gözlenen kötüleşmede, dış ticaret açığının ve 
birincil gelir dengesinin 2016’dan yüksek açık 
vermesinin ana etken olduğunu belirterek, hiz-
metler dengesinin 2017’de yüksek fazla vermesi-
nin ise kötüleşmeyi sınırladığını bildirdi.

İthalat ve ihracat için önemli bir öncü göster-
ge olan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı verilerinin, 
Ocak ayında dış ticaret açığında geçen yıla göre 
4,8 milyar dolar artış olacağını gösterdiğine 
dikkati çeken Bürümcekçi, “Söz konusu verilere 
göre, ocak ayında ihracat 12,5 milyar dolar ve 
ithalat 21,5 milyar dolar düzeyinde oluşmuş. 
Böylece, dış ticaret açığı ise 9,1 milyar dolar 
düzeyinde gerçekleşmiş. Bu dış ticaret açığının 
yıllık olarak belirgin artış göstereceği anlamına 
geliyor” ifadelerini kullandı.

Ekonomistler: Daha kötüye gidecek mi?
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Geçen yıl cari açığı artıran faktörlerin başın-
da gelen enerji ve altın ticaretindeki gelişmelerin 
2018 yılında devam edip etmeyeceğinin kritik 
olacağını öngören Bürümcekçi şu değerlendirme-
lerde bulundu:

“Petrol fiyatlarının son dönemde yükselerek 
halen 2017 yılı ortalamasının (55 dolar) üzerinde 
seyretmesi cari açığı artırıcı etkide bulunmaya 
devam edecektir. Altın ticaretinde ise geçen yıl 10 
milyar dolar açık vermemiz, altın ithalatı geçen yıl 
gibi devam etmeyecekse lehte baz etkisi oluştu-
rabilir. Ayrıca, Ocak ayı verilerinden görüldüğü 
kadarı ile yıla güçlü bir giriş yapan ekonomik 
aktivitenin bir yavaşlama gösterip göstermeyece-
ği ve gösterecekse bunun ne boyutta olacağı da 
kritik belirleyici olacaktır. 

Buna karşılık, pozitif bir faktör olarak, AB 
pazarı ve genel olarak küresel çapta büyümenin 
güçlenmiş olması ihracat açısından ümit vericidir. 
Ayrıca, turizm gelirlerinin, turist sayısının artış 
eğilimini koruması ile toparlanma göstermeye 
devam edeceği beklenmelidir. Bu doğrultuda, cari 
açığın bu yıl önceki yıla benzer bir genişleme gös-
termeyebileceği öngörüsüyle yıl sonu tahminimizi 
46 milyar dolar olarak belirledik, ancak riskler 
yukarı yöndedir.”

Cari açığa ilişkin bazı görüşler şöyle:
JP Morgan: Güçlü büyüme ve daha yüksek 

enerji fiyatları ithalatta sert bir genişlemeye yol 

açtı. İthalat büyümesindeki hızlanma önümüz-
deki aylarda cari açıkta daha sert bir genişlemeye 
dönüşebilir. Dış dengedeki kötü gidişatın kontrol 
alınması adına ihracatta yeni desteklere ihtiyaç 
var.

Goldman Sachs: Petrol fiyatlarının bu yıl daha 
yüksek seyredecek olması; hükümetin büyümeyi 
destekleyen ve daha fazla tüketim, dolayısıyla da 
daha fazla ithalat anlamına gelebilecek politikaları 
nedeniyle cari açık 2018 boyunca yüksek kalacak.

DenizBank Yatırım Hizmetleri Grubu Stra-
tejisti Orkun Gödek: Ay bazındaki genişlemede 
ihracatın bir önceki aya göre yüzde 5 gerilemesi, 
ithalatın yüzde 9 artışı ve net parasal olmayan 
altın kaleminin eksi 1,7 milyar dolar seviyesinde 
oluşması etkili oldu.

İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Seda Yal-
çınkaya Özer: Dış ticaret açığı Ocak’ta 9,1 milyar 
dolar seviyesinde oluştu. Bu, bize Ocak ayında 
yine 7-8 milyar dolar arasında bir cari açık gelebi-
leceğini göstermekte. Bu beklentiye paralel yıllık 
cari açığın 52 milyar dolar seviyesine yükselmesi 
beklenebilir. Bu yüzde 6,1’lik cari açık/GSYH 
anlamına geliyor.

Faik Öztrak (CHP MYK üyesi): 2017’de cari 
açığın sadece yüzde 83’ü normal kanallardan 
finanse edilebildi. Yeterli finansman olmayınca 
2017’de TCMB kasasındaki ulusal rezervlerden 8,2 
milyar dolar eritildi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı verileri,
bu yılın Ocak ayında dış ticaret açığında 
geçen yıla göre 4,8 milyar dolarlık artış 
olacağını gösteriyor.
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JP Morgan Türkiye’nin ihracatının yeni bir 
ivmeye ihtiyacı olduğunu belirterek, cari 
işlemler açığında daha keskin bir genişleme 

olasılığına işaret etti.
JP Morgan, Türkiye’nin dış dengesinin 2014-

2017 arasında liranın hızla değer kaybetmesi ve 
enerji fiyatlarında düşüşün etkisiyle konjonktü-
rel bir iyileşme gösterdiğini, ancak enerji fiyatla-
rında 2017 ortasından itibaren görülen toparlan-
manın bu döngüyü sona erdirdiğini bildirdi.

Dış ticaret rakamlarının ithalatta büyümenin 
hızlandığına işaret ettiğini belirten JP Morgan, 
bunun önümüzdeki aylarda cari işlemler açığın-
da daha keskin bir genişleme olasılığına işaret 
ettiğini vurguladı.

Türkiye’nin yurt içi katma değerli ihracatı 
artıracak yapısal reformlara ve enerji verimlili-
ğini ilerletmeye ihtiyacı olduğunu savunan JP 
Morgan, ancak siyasetçilerin 2019 Kasım ayında 
yapılacak başkanlık seçimi odaklanmaları nede-
niyle, seçim sonrasına kadar yapısal reformlar 
cephesinde ilerleme beklemediklerini belirtti.

AB ile Gümrük Birliği Anlaşması’nın geliş-
tirilmesinin ve derinleştirilmesinin Türkiye’nin 
ihracatına bir rahatlama getirebileceğini ifade 
eden JP Morgan, 2019 seçimleri sonrasında 
yapısal reformlarda toparlanma beklendiğini de 
vurguladı.

İhracatta iyimserlik 5 yılın zirvesinde
TİM’in ‘Eğilim Anketi’ne katılan her 4 

firmadan 3’ü 2018 yılında ihracatlarının 2017 
yılına göre artış kaydetmesini bekliyor. Bu 
istatistik anketin yapılmaya başlandığı 2013 
yılından beridir en iyimser artış beklentisi 
olarak öne çıktı. İhracatçılar ayrıca 2018’de 
doların 3,87 olmasını bekliyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), her 
çeyrek düzenli olarak gerçekleştirdiği “İhra-
catçı Eğilim Araştırması 2017 yılı 4. Çeyrek 
Gerçekleşme ve 2018 yılı 1. Çeyrek Beklenti” 
anketi sonuçlarını açıkladı. 2017 yılında en 
çok ihracat gerçekleştiren firmalar ile TİM 
ve İhracatçı Birlikleri’nin Yönetim Kurulu 
üyelerine yönlendirilen ankete 394 firmanın 
üst düzey temsilcisi katıldı.

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, ihra-
catta rekor yılı ilan ettikleri 2018’in firmalar 
açısından da rekor yılı olacağını belirterek, 
“Firmalarımızın yüzde 77,2’si, yani her 4 
firmadan 3’ü 2018 yılında ihracatlarının 2017 
yılına göre artacağını öngörüyor. İhracatçı 
Eğilim Araştırmasını 2013’ten bu yana yü-
rütüyoruz. İhracat artışı bekleyen firmaların 
oranı hiçbir araştırmamızda bu denli yüksek 
olmamıştı. 2017 yılının son çeyreği için ger-
çekleştirdiğimiz araştırmada, son çeyrekte 
artış bekleyenlerin oranı yüzde 49’da kalmış-
tı. Yıl başında gerçekleştirdiğimiz toplantı-
da belirtmiştik, bu yıl sadece yıl genelinde 
değil, aylar bazında da rekorlar kırılacak, 

artışlar kalıcı ve sürekli olacak diye. 
Ocak ayında açıkladığımız yüzde 

16,3’lük artış bu zincirin ilk 
halkası. Şubat ayında daha 
yüksek oranda bir artış 

gelebilir” dedi. 

JP Morgan: Türkiye’nin ihracatta 
yeni bir ivmeye ihtiyacı var



Uluslararası kredi derecelendirme şirketi 
Standard and Poors’a (S&P) göre, 2017 
yılının üçüncü çeyreğinde görülen güçlü 

sonuçlara rağmen, Türk bankalarının kârlılığının 
2018’de düşmesi bekleniyor.

S&P Global Ratings tarafından yayınlanan “Ar-
tan Operasyonel Risk, Türk Bankalarının 2018’de 
Lira Değer Kaybına ve Siyasi Belirsizliklere Karşı 
Savunmasızlaşmasına Neden Oluyor” başlıklı 
raporda analistler, “net faiz marjının yüksek toptan 
fonlama ve mevduat maliyetlerine bağlı olarak, 
2017 yılına göre daha düşük kredi hacmine sahip 
olması ve kurumsal gelir vergisinin Ocak 2018’den 
itibaren yüzde 20’den yüzde 22’ye yükselmesi 
nedeniyle kazancın düşmesini” beklediklerini 
belirttiler. Rapora göre, temel faktörler arasında 
hükümetin, Kredi Garanti Fonu da dahil olmak 
üzere, mali teşvik paketinden kredi desteğinde 
düşüş, enflasyonist baskıyla mücadele için sıkı para 
politikası ve Türk Lirası’nın ABD doları karşısında 
değer kaybetmesi yer alıyor.

Rapora göre, lira cinsinden kredilere olan talebin 
karşılanmasına yönelik takas işlemlerinin maliyeti 
de bankalar için yük oluşturacak.

Raporda, 2018 yılında Türk bankalarının temel 
zayıflıklarının, 2017’de de olduğu gibi, fonlama ve 
varlık kalitesi olduğuna dikkat çekildi ve “ban-
kaların çalışma ortamındaki risklerin artması bu 
alanların lira değer kaybı ve siyasi risklere karşı 
hassasiyetini artırabileceği” vurgulandı.  

Şirket borçlularının net döviz pozisyonu (Gayri Safi 
Yurtiçi Hasıla’nın yüzde 26’sı) dolaylı olarak banka-
ların aktif kalitesini, liranın keskin ve sürekli değer 
kaybetmesine bağlı risklere maruz bırakıyor.  
Bankacılık sektörünün kur riskine karşı korunma-
sına rağmen, döviz fonları, pozisyon yenileme ve 
karşı tarafların oluşturduğu riskler nedeniyle, “risk-
ten korunma” işlemleri etkisiz hale gelirse, bankalar 
için bir tehlike oluşturabileceğinin vurgulandığı 
raporda, “Kredilerin yaklaşık üçte biri döviz cinsin-
den olduğundan, daha fazla amortisman potansi-
yel olarak bazı borçluların geri ödeme yeteneğini 
baltalayabilir” denildi.

Türk bankalarının karşı karşıya olduğu bu risk 
durumunun, Türkiye’nin, Almanya ve ABD gibi 
“önemli” ekonomik veya askeri müttefiklerle olan 
ilişkilerinin gittikçe gerginleşmesinden kaynaklan-
dığı belirtildi. 
İnşaat ve turizmde 10 milyar lira batık

Bankacılık sektöründe takipteki kredilerin genel 
oranı yüzde 3’e gerilerken, inşaat ile turizmdeki 
yükseliş sürdü ve oranlar yüzde 4’ü aştı.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) 2017 Bankacılık 
Sektörü Değerlendirmesi raporu ile kredi verilerini 
yayımladı. Takipteki alacakların toplam kredilere 
oranı 2017 yılında bir önceki yıla göre 0,3 puan 
azalarak yüzde 3’e gerilerken, turizm ve inşaatta 
bu oran yüzde 4’ün üzerine çıktı. Turizmde 2016’da 
yüzde 3,51 olan nakit krediler/ tasfiye olunacak ala-

S&P: Türk bankalarının 
karlılığı düşecek
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caklar oranı, 2017’de yüzde 4,07’ye ulaştı. Kasım 
2017’de bu oran yüzde 3,94 idi. İnşaatta 2016’da 
yüzde 3,78 olan nakit krediler/tasfiye olunacak 
alacaklar oranı, 2017’de yüzde 4,16’ya yükseldi. 
İnşaat ve turizmde toplam batık miktarı 10,27 
milyar TL’ye ulaştı.
Turist çok, harcama az

Aralık 2017 itibarıyla turizmde toplam nakit 
kredi miktarı 68,2 milyar TL olurken, tasfiye olu-
nacak alacak miktarı 2,77 milyar TL oldu. Aralık 
2016’da turizmde nakit kredi miktarı 58,5 milyar 
TL, tasfiye olunacak krediler ise 2,05 milyar TL idi.

Turizmde kriz yılı olan 2016’ya göre geçen 
yıl düzelme olsa da, turist harcamalarının düşük 
kalmasının batık kredi oranının artmasında etkili 
olduğu belirtiliyor. 2014’te 35,8 milyon ile rekor 
kıran Türkiye’ye gelen yabancı turist sayısı, darbe 
girişimi ve terör saldırıları nedeniyle 2016’da 25,2 
milyona gerilemiş, 2017’de ise 32 milyona ulaşmış-
tı. Ancak 2014’ün ilk çeyreğinde 877 dolar olan kişi 
başı ortalama yabancı turist harcaması, 2017’de 
630 dolara kadar geriledi. İnşaat 2017’de yüzde 
4,16’ya çıkan tasfiye olunacak alacaklar/krediler 
oranı, 2015’te yüzde 3,26 idi.
Konutta düşüş vurdu

2017’nin son çeyreğinde konut satışlarının ve 
konut fiyatlarının düşmeye başlamasıyla tehlike 
çanlarının çalmaya başladığı inşaatta 2017’de nakit 
kredi miktarı 198.8 milyar TL olurken, tasfiye 
olunacak alacak miktarı 7.5 milyar TL’ye ulaştı. 
Aralık 2016’da nakit kredi miktarı 150,9 milyar TL, 
tasfiye olunacak alacak miktarı ise 6,24 milyar TL 
idi. Turizmde 2017’de yüzde 4,07’ye çıkan tasfiye 
olunacak alacaklar/krediler oranı, 2015’te yüzde 
3,26 idi.
Toplam kredi 2,1 trilyon TL

TBB 2017 Bankacılık Sektörü Değerlendirmesi 
raporuna göre; bankacılık sektörü toplam aktifleri 
bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19 artarak 
3,3 trilyon TL’ye; toplam krediler yüzde 21, sabit 
fiyatlarla ise yüzde 8 oranında büyüyerek 2,1 
trilyon TL’ye çıktı. Toplam mevduat yüzde 18 
oranında artarak 1,71 trilyon TL’ye ulaştı.

Kredi/mevduat oranı 3 puan artarak, yüzde 
123 düzeyine yükseldi. Bu oran dünyadaki en 
yüksek oran. Özkaynaklar yüzde 20 artarak 359 
milyar TL’ye yükseldi. Özkaynaklardaki artışın 
30,7 milyar TL’si (yüzde 52’si) geçmiş yıl karla-
rından; 11,6 milyar TL’si (yüzde 20’si) ise cari yıl 
kârından geldi. Böylece toplam özkaynak artışının 
yüzde 72’si, özkaynaklara ilave edilen geçmiş yıl 
kârlarından ve cari yıl karından geldi. Kredilerde-
ki hızlı büyümenin de etkisiyle ortalama özkaynak 
karlılığı 1,5 puan artarak yüzde 14,7 oranında 
gerçekleşti. 

Özel sektöre dövizle borçlanmama yö-
nünde hükümetten uyarılar gelirken kamu 
bankalarının dış borcu tehlikeli bir şekilde 
artıyor. Eylül 2017 itibarıyla bankacılık sek-
törünün toplam dış borcu 192 milyar doları 
geçerken, kamu bankalarının bu borç stoku 
içindeki payı 35 milyar doları aştı. Konuya 
blog sayfasında dikkat çeken emekli Hazi-
ne Müsteşar Yardımcısı Hakan Özyıldız, bu 
artışta KÖİ (Kamu Özel İşbirliği) projeleri-
nin etkisi olduğunu vurguladı.

Bankacılık sektörünün toplam dış borç 
stokunun 1989 yılında sadece 5,3 milyar 
dolar iken Eylül 2017’de 192 milyar doları 
geçtiğine işaret eden Özyıldız, özel ban-
kalar için 2003 ve 2009 yılları sonrasında, 
kamu bankaları için ise 2013 yılı sonra-
sında dış borçlanmada ciddi bir hızlanma 
olduğunu belirtti. Özyıldız, “Kamu banka-
ları dış borç alma konusunda, uzun yıllar 
oldukça muhafazakâr davranmışlar. Dış 
borç stokları 10 milyar dolar düzeyini 2010 
yılında aşmış. Ancak 2013 yılından sonraki 
artış hızı özel bankaları geçmiş. Stok 35 
milyar doları aşmış. Bu artışta KÖİ (Kamu 
Özel İşbirliği) projelerinin etkisi olduğu 
söylenebilir” ifadelerini kullandı.

2023 hedeflerinde 325 milyar dolarlık 
KÖİ projeleri yer aldığı için, hem özel 
hem de kamu bankalarının dış borcunun 
daha çok artması bekleniyor. Türkiye’nin 
brüt dış borç stoku 30 Eylül 2017 itibarıy-
la 438 milyar doları aşarken, stokun milli 
gelire oranı yüzde 51,9 olarak hesaplandı. 
AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılında 129 
milyar dolar olan Türkiye’nin brüt dış borç 
stoku, 2006’da 208, 2010 yılında 291, 2014 
yılında 402, Eylül 2017’de ise 438 milyar do-
lara yükseldi. 2002 yılına göre artış yüzde 
239 oldu. 

Kamu bankalarının dış 
borcunda rekor artış
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Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, “Evet, 
faizin yüksekliğini biliyoruz. Yüksek faiz 
ortamında yatırım yapılmaz, biliyoruz. Bu 

dezavantajı ortadan kaldırmak için yaklaşımımız 
şu; yatırım ve üretim alanında faizin dezavantajını 
ortadan kaldırmak için elimizden gelen her türlü 
desteği vereceğiz” dedi.

Bakan Zeybekci, Ekonomi Bakanlığı ile İs-
tanbul Sanayi Odası (İSO) ortaklığında düzen-
lenen ‘İstişare Toplantısı’na katıldı. İSO’nun 

Beyoğlu’ndaki Meclis Salonu’nda gerçekleşen 
toplantıda bakanlık yetkilileri ile İSO üyeleri 

de yer aldı.  Toplantıda konuşan Bakan 
Zeybekci, dünyanın çok hızlı değiştiğini 
ve bu nedenle sanayicilerle ve meslek 
komiteleriyle çok sık bir iletişim içinde 
olmaları ve bir araya gelmeleri gerek-
tiğini söyledi. Zeybekci, “Sizin bize 
ihtiyacınız, bizim size ihtiyacımız var. 

Her fırsatta sizlerle beraber olmalıyız 
ve oluyoruz. Son bir yıl içinde müsteşar 

yardımcılarımız, müsteşarlarımız, genel 
müdürlerimiz, yardımcıları ve uzmanla-
rımız her hafta sonu bir şehre 

gide- rek o şehrin bizim 
için üretimde, 

istihdamda, 
ihracatta 
önemli olan 
şirketleri 

yerinde 
inceli-

yorlar. Bizim arkadaşlarımız oturdukları yerden 
değil, oradaki o açış şemasını görsünler. 42 il bitti. 
Haziran’a kadar da bütün şehirlerimizi bu şekilde 
tamamlayacağız” dedi.
2018 ihracatımız rekor kırmaya devam edecek

2017 ile ilgili bazı rakamları ve 2018’e dair 
beklentilerini paylaşan Zeybekci, “2017’de büyü-

me rakamlarında dünyada bir numara olduk, 
olacağız. En son kapasite kullanım oranları-
na baktığımızda 2017 büyümesi 4. çeyrekte 
yüzde 7’nin de bir tık üzerinde olacak. İhracat 
rakamlarımız, etrafımızdaki ateş çemberine, 

bütün dünyadaki algı operasyonlarına rağmen 
bütün sabotajlara rağmen Türkiye, ihracatını 

yüzde 10’un üzerinde artırdı. 2017’de bakanlık 
olarak vermiş olduğumuz teşvik belgelerinde pa-
rasal olarak 2016’ya göre yüzde 81 artış sağladık. 
Aynı şekilde özel sektörün yatırımı ve üretimi, 
ihracatın şuandaki trendi 2018’de ihracat olarak 
beklentimiz artık 160’lı rakamları da  konuşma-
mak. 157’li rakamı geride bıraktık 158’i konu-

Nihat Zeybekci: Faizin 
yükseldiğini biliyoruz...

26 ve 27 Şubat 2018 tarihlerinde Bulgaristan’da 
Avrupa Birliği (AB) Ticaret ve Ekonomi Bakanları Zirve-
si olacağını belirten Bakan Zeybekci, zirvede Gümrük 
Birliği’nin güncellenmesinin görüşüleceğini açıkladı. 

Gümrük Birliği’nin mutlaka güncelleneceğinin 
altını çizen Bakan Zeybekci, şunları söyledi:

“Şu anda 160 milyar dolar dış ticaret yaptığı-
mız, ihracatımızın yüzde 50’sini yaptığımız AB ile 
Avrupa’nın en büyük 5’inci ihracatçısı; Avrupa’nın da 
en büyük 4’üncü ithalatçısı olan Türkiye olarak, AB ile 
Gümrük Birliği güncellenmesi eğer bir rakam olarak 
verecek olursak 5 değerinde AB’nin menfaatine, 3 
değerinde de Türkiye’nin menfaatinedir. Yapılan etki 
etki değerlendirmesine göre Gümrük Birliği güncel-
lenirse, ki Türkiye ve AB bu değerlendirmeyi ayrı ayrı 
yaptırdı. Onlardaki çıkan sonuçlara göre Türkiye tek 
başına Gümrük Birliği güncellendiğinde AB’nin  artı 
büyümesine katkı veriyor. Türkiye, AB’nin tamamının 
milli gelirinin artışına katkı veriyor. Maalesef Avru-
pa’daki bazı algı operatörleri ve buna alet olan bazı 
dostlarımız Gümrük Birliği’nin güncellenmesini sanki 
Türkiye’ye verilen bir imtiyazmış gibi... Onun içinde 
bazı yerlerde ‘Gümrük Birliği güncellenmeyecek’ 
diyorlar. Sen kaybedeceksin.”

GÜMRÜK BİRLİĞİ 
GÜNCELLENMESİ
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şuyoruz. Mart sonu itibariyle 160’lı rakamları 
konuşacağız. 2018 ihracatımız rekor kırmaya 
devam edecek” diye konuştu.  
Bakan Zeybekci, 2018’in sanayileşme anlamında 
Türkiye tarihine yeni adımların atıldığı bir yıl 
şeklinde geçeceğini ve bunun için de hükümet 
olarak gereken her adımı atacaklarını söyledi.
Evet, faizin yüksekliğini biliyoruz...

Zeybekci, “Bugün yatırım yapmak için 
finans maliyetleri son derece yüksek. Bugün ya-
tırım yapmak için finans maliyetleri son derece 
yüksek. Bu dezavantajı ortadan kaldıracağız. 
Nasıl? Teşvik sistemimizin içinde çok güçlü faiz 
desteğiyle... Evet; faizin yüksekliğini biliyo-
ruz, yüksek faiz ortamında yatırım yapılmaz, 
biliyoruz. Bu dezavantajı ortadan kaldırmak 

için yaklaşımımız şu; yatırım ve üretim alanın-
da elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz. 
Ancak bütün bunları yaparken diğer taraftan 
enflasyonla mücadeleden elimizi çekmeden 
onun üzerindeki kontrolü bırakmadan, bizden 
tüketim ile ilgili paranın, finansmanın maliye-
tini düşürmemizi de kimse beklemesin” dedi. 
İSO Başkanı Erdal Bahçıvan ise konuşmasında 
2018’e Türkiye ve dünya ekonomisi için umutlu 
başladıklarını dile getirdi. Ekonomide üretim 
odaklı bir iklimin hakim olduğunu kaydeden 
Bahçıvan, “Yıl boyunca büyümeye en büyük 
katkıyı sunmuş olması biz sanayicileri iftihar 
vesilesidir.  Yakalanan büyük büyüme perfor-
mansı asla ve asla bizleri rehavete sürükle-
memelidir. Önümüzdeki fırsatı en iyi şekilde 
değerlendirmeliyiz” diye konuştu.

Kredi ve mevduat faizleri 
9 yılın zirvesinde
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Ekonomi yönetiminin yüksek faiz vur-
gusu rakamlarda da kendini gösteriyor. 
Kredi ve mevduat faizlerinde yeni yılda 

da artış sürerken, Şubat itibariyle faizler 9 
yılın en yüksek seviyesini gördü. Şubat 2018 
itibarıyla aylık bazda ihtiyaç kredisi faiz oranı 
yüzde 1,68'e, konut kredisi faiz oranı yüzde 
1,22 ve taşıt kredisi faiz oranı yüzde 1,51'e 
yükseldi.

Küresel finans krizi sonrasında ABD 
Merkez Bankası (FED) ve diğer gelişmiş ülke 
merkez bankalarının uyguladığı genişlemeci 
para politikalarının sonucu olarak faizlerde 
tüm dünyada etkili olan düşüş eğilimi, son 3 
yıldır merkez bankalarının sıkı para politikası 
uygulamalarıyla yönünü yükselişe çevirdi.

Türkiye'de de faizler hem yerel hem de 
uluslararası gelişmelerin etkisiyle son 10 yılda 
dalgalı bir seyir izledi. Küresel krizin ardın-
dan merkez bankalarının genişlemeci para 
politikasının etkisiyle Türkiye'de faiz oranları 
tarihi düşük seviyelere kadar geriledi.

TCMB sitesinden derlenen verilere göre 
bankalarca açılan 3 ay vadeli mevduatlara 
uygulanan aylık ağırlıklı ortalama faiz oranı 
Mayıs 2013'te yüzde 6,52 seviyesi ile tarihi 
düşük seviyesini gördü.

FED'in Mayıs 2013'teki tahvil alımını azal-
tacağını (tapering) açıklamasıyla başlayan, 

Gezi olayları ve 17-25 Aralık operasyonları 
ile devam eden süreçte mevduat faizleri Mart 
2014'te yaklaşık 500 baz puanlık artışla yüzde 
11,31'e yükseldi. 2014 yılında mevduat faizleri 
tekrar tek haneye inerek yüzde 9,05'i görse de 
Rus uçağının düşürülmesi olayı başta olmak 
üzere jeopolitik gerilimlerin artması, 15 Tem-
muz darbe girişimi ve FED'in faiz artırması 
tekrar mevduat faizlerinin yükseliş kanalına 
girmesine neden oldu. Geçen yıl sonunda 3 ay 
vadeli mevduatlara uygulanan aylık ağırlıklı 
ortalama faiz oranı yüzde 13,44'e çıkarken, 
yeni yılda da yükseliş eğilimi devam etti. 9 
Şubat itibarıyla yüzde 13,56'yı gören 3 ay va-
deli mevduat faizleri Ocak 2009'dan bu yana 
en yüksek seviyesine çıkarak, 9 yılın zirvesin-
de seyrediyor.
Kredi faizleri 9 yılın zirvesinde

Bankaların kredilere uyguladığı faiz oran-
larında da benzer değişimler yaşandı. Haziran 
2013'te ihtiyaç, konut ve taşıt kredilerinde de 
tarihi düşük seviyeler görüldü. Bu dönem-
de taşıt kredisi faiz oranı yüzde 9,61, konut 
kredisi faiz oranı yüzde 8,30 ve ihtiyaç kredisi 
faiz oranı yüzde 11,82'ye geriledi. Aylık bazda 
aynı kredi türlerinde faiz oranları sırasıyla 
yüzde 0,80, yüzde 0,69 ve yüzde 0,99 olarak 
kayıtlara geçti.

İhtiyaç, konut ve taşıt kredileri faizlerinde 9 yıllık süreçte sırasıyla 840 baz puan, 630 baz puan ve 850 baz 
puan artış yaşandı. Faizleri düşürmek için enflasyonla mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesi önem taşıyor.



Tüketici fiyatları enflasyonu (TÜFE) 
Ocak’ta gıda fiyatlarında artışın beklenti-
lerin altında kalması ve baz etkisiyle aylık 

bazda yüzde 1,02 ile beklentilerin altında artış 
gösterirken, yıllık TÜFE ise 10,35 ile çift hane-
de kalmaya devam etti. Gelecek dönemde baz 
etkisinin azalmasıyla enflasyonda düşüşün de 
yavaşlayacağını belirten ekonomistler, enflas-
yonun yılsonuna kadar yüzde 10-11 civarında 
dalgalanacağını tahmin ediyor. Reuters’ın 14 
kurumun katılımıyla yaptığı ankete göre, aylık 
TÜFE değişim beklentileri yüzde 0,75-1,99 artış 
bandında yer alıyor. Yılsonu tahmini ise yüzde 
8,70-10,00 bandında bulunuyordu.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açık-
ladığı verilere göre, Merkez Bankası’nın da ya-
kından izlediği özel kapsamlı TÜFE göstergele-
rinden ‘B’ Ocak’ta yıllık olarak yüzde 12,28’den 
yüzde 12,31’e yükselirken, ‘C’ yüzde 12,30’dan 
yüzde 12,18’e geriledi. Böylece Ekim’de kayıtla-
rın tutulmaya başlandığı Ocak 2004’ten beri en 
yüksek seviyeye gelen B endeksi tarihi zirvesini 
daha da yukarı taşıdı.
Ulaştırma zirvede

Aylık en yüksek artış yüzde 2,96 ile çeşitli 
mal ve hizmetler grubunda olurken, ev eşya-

sında yüzde 2,44, sağlıkta yüzde 2,42, konutta 
yüzde 2,34 ve gıda ve alkolsüz içeceklerde 
yüzde 1,67 artış gerçekleşti. Yıllık en fazla artış 
ise yüzde 16,02 ile ulaştırma grubunda gerçek-
leşti. TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre 
ev eşyası yüzde 13,49, giyim ve ayakkabı yüzde 
12,63, lokanta ve oteller yüzde 11,42 ve çeşitli 
mal ve hizmetler yüzde 11,38 ile artışın yüksek 
olduğu diğer ana harcama grupları oldu. Tüke-
tici fiyatları bazında Ocak’ta bir önceki aya göre 
en yüksek fiyat artışı yüzde 25,11 ile salatalıkta 
oldu. Salatalığı, yüzde 25 ile köprü geçiş ücreti, 
yüzde 23,17 ile otoban geçiş ücreti izledi. Mer-
kez Bankası yılın ilk enflasyon raporunda 2018 
yıl sonu enflasyon tahminini 0,9 puan artışla 
yüzde 7,9’a çekerken, enflasyonun yüzde 70 
olasılıkla 2018 yılı sonunda yüzde 6,5 ile yüzde 
9,3 aralığında gerçekleşeceği tahmin edildi.
Soğuk çay sepete girdi

TÜİK enflasyon sepetindeki ağırlıkları revize 
etti. 2018 için hazırlanan tüketici enflasyon sepe-
tinde gıda ve alkolsüz içeceklerin ağırlığı yüzde 
21,77’den yüzde 23,03’e yükseltilirken, ulaştır-
ma kaleminin ağırlığı yüzde 13,61’den 17,47’ye 
yükseltildi. TÜFE sepetine yeni eklenen ürünler, 
soğuk çay, erkek mont ve pike takımı oldu.
Kasım’a kadar yüzde 11 olacak

Ekonomistler Ocak ayında enflasyonda 
görülen düşüşe karşın enerji fiyatlarındaki 

yükselişin gelecek dönem enflasyon görü-
nümü açısından risk unsuru olduğunu 

açıkladı. Nomura Ekonomisti İnan 
Demir: Baz etkisinin büyük kısmı 
geride kaldı. Yurtdışı ve arz yönlü 
şoklar olmadığı sürece manşet enf-
lasyonu yeni bir olumlu baz etkisi-
nin devreye gireceği kasıma kadar 
yüzde 10-11 bandında tutacak. 
DenizBank Yatırım Grubu Yö-
netmeni Orkun Gödek: İzledi-
ğimiz göstergeler, enerji fiyatla-
rındaki yükseliş gelecek dönem 
enflasyon görünümü açısından 

risk unsuru olacak. Başba-
kan Yardımcısı Mehmet 
Şimşek: Enflasyonu en 
kısa zamanda tek haneli 

seviyelere çekmek 
için çabaları artı-

racağız, gerekli 
adımları atmaya 
devam edeceğiz.

Enflasyon çift haneye demirledi

Atatürkorganize
28



Merkez Bankası, 2018 
yıl sonu enflasyon 
beklentisini yüzde 

7'den 7,9'a, 2019 beklen-
tisini ise yüzde 6'dan 
6,5'e yükseltti. Enf-
lasyon Raporu'nun 
tanıtımı amacıyla 
düzenlenen top-
lantıda konuşan 
Merkez Bankası 
Başkanı Murat Çe-
tinkaya, bankanın 
enflasyonda belirgin 
bir iyileşme ve hedef-
lerle uyum sağlanana 
kadar sıkı duruşunu 
koruyacağını söyledi. 
Enflasyonla mücadele-
nin kalıcı sonuç vermesi için 
birçok alanda eşzamanlı adımların 
atılmasının önemine dikkat çeken Çetin-
kaya, "Dış açık ve tasarruf açığı, finansal derin-
leşme, verimlilik ve piyasa rekabeti gibi alan-
larda atılacak adımlar enflasyonla mücadeleye 
ve para politikasının etkinliğine önemli katkıda 
bulunacaktır" dedi. Çetinkaya, alınan önlemler 
sonrası enflasyon görünümündeki bozulmanın 
durduğunu belirterek, "Atılan adımların etkile-
rini yıl içinde daha belirgin görürüz. 2018'de te-
mel amacımız, en kısa zamanda enflasyonu tek 
hanelere indirip hedeflere yaklaştırmak" dedi.
Merkez’den ‘iddialı’ hedef

Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya, 2018 
enflasyon hedefinin 0,9 puan arttırılarak yüzde 
7,9’a çıkarıldığını açıkladı. Çetinkaya, yılın ilk 
enflasyon raporunu açıklarken hükümete de 
2017’de hedefin neden tutmadığını mektupla 
anlattı.

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinka-
ya, hükümete 2017 enflasyon hedefini neden 
tutturamadığına ilişkin mektubunu gönderdiği 
gün 2018 enflasyon hedefini açıkladı. Çekintaya, 
enflasyon tahminini bu yıl için 0,9 puan artışla 
yüzde 7,9’a yükseltildiğini, bankanın enflas-
yonda belirgin bir iyileşme ve hedeflerle uyum 
sağlanana kadar sıkı duruşunu koruyacağını 
söyledi. Analistler, Merkez Bankası’nın yüzde 
7,9 hedefini de iddialı buldu.

Çetinkaya, yılın ilk enflasyon raporu su-
numunda “Merkez Bankası, 2018 yılında para 
politikasının etkinliğinin artırılmasına ve 
enflasyondaki düşüş sürecinin hızlanmasına 

odaklanacak” dedi. Çetinkaya, para 
politikası araçlarını bu doğrul-

tuda kararlı bir biçimde kul-
lanmaya devam edecek-

lerini bir diğer taraftan 
ise yapısal alanlarda 
atılacak adımlar ko-
nusunda gündemin 
belirlenmesine katkı 
sunmayı sürdüre-
ceklerini söyledi.
2019’da  
yüzde 6,5

Çetinkaya, enf-
lasyonu düşürmeye 

odaklı ve sıkı bir politi-
ka duruşu altında, enflas-

yonun yüzde 5 hedefine ka-
demeli olarak yakınsayacağını, 

2018 yıl sonunda yüzde 7,9 olarak 
gerçekleşeceğini, 2019 yıl sonunda yüzde 

6,5’e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 
düzeyinde istikrar kazanacağını öngördüklerini 
söyledi. Çetinkaya, “Bu çerçevede enflasyonun, 
yüzde 70 olasılıkla, 2018 yılı sonunda yüzde 6,5 
ile yüzde 9,3 aralığında, 2019 yılı sonunda ise 
yüzde 4,7 ile yüzde 8,3 aralığında gerçekleşeceği 
tahmin edilmektedir. 2018 enflasyon tahmini, 
0,9 puan yukarı çekilmiştir. TL cinsinden ithalat 
fiyatları varsayımına dair yukarı yönlü gün-
cellemenin 2018 enflasyon tahminini 0,7 puan 
yukarı çekeceği değerlendirilmiştir.”

Çetinkaya, Başbakan Yardımcısı Mehmet 
Şimşek’e hitaben yazdığı mektupta ise enflasyo-
nu arttıran temel faktörün TL’deki değerlenme 
olduğunu söyledi.

Çetinkaya, hükümete gönderdiği mektupta 
petrol, gıda fiyatlarındaki artışa dikkat çekti. 
Enflasyonu tek arttırmayan grubun ise sigara ve 
alkol ürünleri olduğunu yazdı.

2018 enflasyon tahmini: %7,9
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Hizmet sektörü güven endeksi Şubat ayın-
da yüzde 1,3, perakende ticaret sektörü 
güven endeksi yüzde 1,5 ve inşaat sektö-

rü güven endeksi yüzde 3,7 azalış gösterdi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayına 

ilişkin sektörel güven endekslerini yayınladı.
Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış 

hizmet sektörü güven endeksi Ocak’ta 102 iken, 
Şubat’ta yüzde 1,3 azalarak 100,7'ye geriledi. 
Hizmet sektörü güven endeksindeki bu azalış, 
son 3 aylık dönemde iş durumunun iyileştiğini 
ve hizmetlere olan talebin arttığını değerlendiren 
girişim yöneticisi sayısının azalmasından kay-
naklandı. Gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere 
olan talebin artacağını bekleyen girişim yöneticisi 
sayısı ise yükseldi.

Hizmet sektöründe Şubat’ta bir önceki aya 
göre, iş durumu ve hizmetlere olan talep endeks-
leri sırasıyla yüzde 2,5 ve 4,5 azalırken, hizmet-
lere olan talep beklentisi endeksi yüzde 2,8 artış 
kaydetti.
Perakende ticaret sektörü güven endeksi

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende 
ticaret sektörü güven endeksi, Ocak’ta 106,2 iken 
bu ay yüzde 1,5 düşerek 104,7 değerine düştü. 
Perakende ticaret sektörü güven endeksindeki bu 

düşüş, gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi-satışların 
artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısının 
azalmasından kaynaklandı. Son 3 aylık dönemde 
iş hacmi ile satışların yükseldiğini ve mevcut mal 
stok seviyesinin mevsim normallerinin altında 
olduğunu değerlendiren girişim yöneticisi sayısı 
arttı.

Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya 
göre, iş hacmi-satışlar beklentisi endeksi yüzde 
7,6 azaldı, iş hacmi-satışlar ve mevcut mal stok 
seviyesi endeksleri sırasıyla yüzde 0,7 ve yüzde 
3,3 artış gösterdi.
İnşaat sektörü güven endeksi

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektö-
rü güven endeksi Ocak’ta 87 iken, şubatta 3,7 aza-
larak 83,8 değerine geriledi. İnşaat sektörü güven 
endeksindeki bu düşüş, alınan kayıtlı siparişlerin 
mevcut düzeyini mevsim normalinin üzerinde 
değerlendiren girişim yöneticisi sayısının azalma-
sından kaynaklandı. Gelecek üç aylık dönemde 
toplam çalışan sayısında artış bekleyen girişim 
yöneticisi sayısında ise artış kaydedildi.

İnşaat sektöründe bir önceki aya göre, alınan 
kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi endeksi yüzde 
10,1 düşerken, toplam çalışan sayısı beklentisi 
endeksi yüzde 1,3 yükseldi.

Sektörel 
güven 

endeksleri 
açıklandı
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Cari açık hızlı büyüdü, sebep malum; altın
Alaattin Aktaş

Cari işlemler 
dengesi geçen 
yılın tümünde 47,1 
milyar dolar açık 
verdi. Böylece orta 
vadeli programda 
yer alan 39 milyar 
dolarlık tahmin 
çok aşılmış oldu.

Cari açığın tah-
minlerin bu kadar 
üstüne çıkmasının 
nedeni belli. Geçen 
yılın tümünde 16,6 
milyar dolarlık 
altın ithal ettik. 
İhracatımız 6,6 
milyar dolar oldu, 

net altın ithalatı da 10 milyar dolar olarak gerçek-
leşti.

Dış ticaret açığını böylesine büyüten, cari 
açığın 2016’ya göre 14 milyar dolar daha fazla 
gerçekleşmesine yol açan bu düzeyde bir altın 
ithalatı niye yapıldı, kim tarafından yapıldı, 
Türkiye bundan ne kazandı, -kazandıysa eğer- al-
tın ticaretinde siyaseten kanlı bıçaklı olduğumuz 
Birleşik Arap Emirlikleri niye ön plana çıktı? 
Bunların üstünde hiç ama hiç durulmadı. Kaç kez 
yazdık, ne bürokrasi ne siyaset, kılını bile kıpır-
datmadı.

Belli ki bu ticarette Türkiye’nin çok büyük 
çıkarı var ama ne biz görebiliyoruz, ne kamuoyu. 
Aksi olsa, bu ticaret Türkiye’ye zarar verse, şim-
diye kadar konuya mutlaka el atılırdı. Siz de öyle 
düşünmüyor musunuz?
Döviz yetmedi, rezervden yedik

Geçen yıl 24 milyarı portföy yatırımları için 
olmak üzere 39 milyar dolar döviz geldi. Ama 
bu döviz 47 milyarlık cari açığı kapatmak için 
yeterli değildi ve bu yüzden 8 milyar dolar rezerv 
kullanmak gerekti.

39 milyarlık döviz girişinin 8 milyarı doğru-
dan yatırım. Sevinelim mi; ayrıntıya bakmazsak 
tabii ki. Ama bu 8 milyar doların 4,6 milyarı gay-
rimenkul alımı için gelmiş; şu durumda yine de 
sevinmeli miyiz? Yabancı gelmiş; ev almış, yazlık 
almış, arsa almış; bunun neresi yatırım!

Kim bilir belki de gayrimenkul edinmeyi doğ-
rudan yatırım kalemi dışında bir kalemde izlemek 
gerek.

İktisat politikası dönüşümü oluyor
Taner Berksoy

Piyasa ekono-
mileri belirsizlik 
ve güven üzerine 
oturur. Bu yerle-
şim reel üretim 
yapan piyasalarda 
daha saklıdır ama 
mali piyasalar-
da belirsizlik ve 
güven duvarlarına 
daha çok yaslanı-
lır. Mali piyasa-
larda belirsizlik 
arttığı ya da belir-
sizliğin yoğunla-
şacağı beklentisi 
yükseldiği zaman 
pozisyonlar ge-

tirisi daha düşük bile olsa belirsizliği görece 
düşük olan seçeneklere kaydırılır. Güven de bu 
tür etkilere sahip bir değişken olarak düşünülür. 
Güvenin yüksek olduğu zamanlarda riski yüksek 
varlıklar dahi talep bulur. Güven kaybolduğu 
zaman ise riski yüksek varlıklardan çıkılır, en 
güven duyulan varlıklara kaçılır. Bu gibi durum-
larda piyasaların en güvenli buldukları altın vb 
gibi varlıklara talep artar ya da nakit pozisyonlar 
genişletilir.

Piyasa ekonomilerinin temel özelliği bu tür 
salınımların yaygın olmasıdır. Böylesi salınım-
larda fiyat dalgalanmaları olması kaçınılmazdır. 
Fiyat dalgalanmaları mali piyasalarda kayıp-
lar doğurur. Kısa süreli ve düşük dozlu fiyat 
dalgalanmaları yararlı bile bulunur. Bunların 
piyasalarda oluşan dengesizlikleri düzelteceği, 
piyasa ortamını yeniden normale döndüreceği 
düşünülür. Bazen de piyasalardaki dengesizlikler 
tırmanıp, yoğunlaşırken öngörülen düzeltme ger-
çekleşmez. Bir anlamda dengesizlikler birikir. Bu 
gibi haller daha büyük salınımlar ve daha hacimli 
fiyat değişmelerine yol açar. Yeniden dengelenme 
sürecinin görece yavaş ve düşük dozlu olduğu bu 
tür düzeltmelere kriz adı verilir.

Geçtiğimiz süreçte finansal piyasalarda benzer 

Ekonomideki gelişmeler 
nasıl yorumlandı?
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bir süreç yaşandı. ABD piyasalarında anlık gü-
ven kaybı oluştu ve belirsizlik yükseldi. Küresel-
leşme sayesinde hızla küreye yayıldı bu gelişme. 
İki gün içinde piyasa ekonomilerinin bir kez 
daha büyük bir bunalımın içine sürükleneceği 
beklentisi dillendirilmeye başladı. Beklendiği 
gibi mali pozisyonlar hızla yer değiştirdi, mali 
fiyatlar değişti. Bir süredir aşağı yönlü eğilim 
taşıyan tahvil faizlerinin hareket yönü yukarıya 
döndü, nakit talebine bağlı olarak dolar değer 
kazanmaya başladı. Fiyat değişmelerinin makul 
seviyelerde sakinleşmesi ve pozisyon kaymala-
rının yavaşlaması bu hareketin düşük dozlu bir 
düzeltme olduğu algısına yol açtı. Böylece kü-
resel sistemin merkezinde başlayan bir hareket 
daha dizginlenmiş oldu. Kriz beklentisi ortadan 
kalktı.

Ortam sakinleşti ama bu defa da bu salınımın 
nedenleri sorgulanmaya başlandı. Bu nedenleri 
geniş bir spektrumda tartışmak mümkün. Kendi 
adıma bunlardan birisinin ötekilerden daha 
önde geldiğini düşünüyorum. 2008 krizinden 
bu yana ilginç bir dönemden geçiyoruz. Ufak 
tefek salınımlar oluyor gayet tabii ama büyük 
ve hacimli bir dalgalanma yok ortada. Mali 
piyasalar sakin ve durağan. Finansal fiyatlarda 
hacimli değişmeler olmuyor. Bunun kuşkusuz 
mali piyasaların koşulları ile ilgisi var. Sözünü 

ettiğim dönemin mali piyasalar açısından en 
önemli özelliği ekonomilerin bol para, düşük 
faiz ve düşük dozlu enflasyon ortamında yol 
alıyor olması.

Kriz sonrasında durgunluğun uzun sürmesi-
nin merkez bankalarını böyle bir ortam oluştur-
maya, ekonomilerde canlanma belirtileri ortaya 
çıkana kadar da bunu sürdürmeye ittiğini gözle-
dik. Bu politikaların uzun süre devam ettirildi-
ğini, büyük likidite havuzları oluşturulduğunu, 
ama sonuçta ekonomilere bir büyüme ivmesi ve-
rildiğini de biliyoruz. Ancak bu koşulların uzun 
süre yaşatılmasının olumsuz sonuçlar yaratacağı 
da malum. Dolayısıyla, şimdi bir tür “ters yöne 
dönme” politikasının devreye sokulması ve söz 
konusu olumsuzlukların göğüslenmesi gere-
kiyor. Yani, yeni dönemde, parasal daralmaya 
gidilmesi, likidite havuzlarının boşaltılması ve 
para otoritelerinin faizlerini yükseltmesi söz 
konusu. Krizden bu yana uygulamada olan 
iktisat politikası temelli bir dönüşüm geçirecek. 
Belirsizliğin artacağı, güven duygusunun geri-
leyeceği anlamına geliyor bu. Böyle bir politika 
dönüşümünün ne kadar gerginlikle karşılandı-
ğını en azından yaşayarak öğrendik. Daha ilk 
adımda ciddi bir çalkalanma yaratan bu dönü-
şümün giderek daha şiddetli tepkilere neden 
olacağını öngörmek de mümkün.

Yeni dönemde parasal daralmaya gidilmesi, likidite havuzlarının boşaltılması ve para otoritelerinin faizleri 
yükseltmesi sözkonusu. Krizden bu yana uygulamada olan iktisat politikası temelli bir dönüşüm geçirecek.
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Özel sektörün dış borcu nedir?
Güngör Uras

Özel sektörün 
yurt dışına kredi 
borcu Merkez 
Bankası’nın ya-
yınladığı bilgilere 
göre, 2017 Kasım 
ayında 236,5 mil-
yar dolara ulaştı. 
2016 yılı sonunda 
borç 217,2 milyar 
dolardı.

Döviz kuru de-
ğişimleri dış borç 
rakamını etkiliyor. 
Merkez Bankası ile 
Hazine Müsteşar-
lığı borç rakamları 
arasında farklar 

olabiliyor.
Merkez Bankası’nın açıkladığı bilgilere göre, 

11 ayda borç stokunda 19,3 milyar dolar artış var. 
Toplam 236,5 milyar dolar borcun yarıya yakını 
reel sektörün borcu. Reel sektörün borcu 2016 
yılı sonunda 99,6 milyar dolardı. 2017 yılı Kasım 
ayında 111,4 milyar dolar oldu. Bankaların borcu 
125,1 milyar dolar.

Özel sektör yurt dışından neden borçlanıyor? 
Ana neden, yurt içi tasarrufların yetersizliği. 
Yurt içi tasarruflar yetersiz olunca, sadece dövize 
ihtiyacı olanlar değil, döviz kredisi bularak Türk 
parasına dönüştürecekler de yurt dışından borç-
lanıyor.
Tasarruflar yetersiz

Özellikle bankalarımız içeride mevduat topla-
yamayınca, içeride müşterilerine daha fazla kredi 
dağıtabilmek için yurt dışından borçlanıyor.

Reel sektör ise döviz fiyatının istikrarlı olduğu 
dönemde, kredi maliyeti ucuz olduğu için yurt 
dışından borçlanma alışkanlığı edindi.

Özel sektörün dış borçları gündeme geldi-
ğinde, borcun kısa vadeli olmasından ve ödeme 
güçlüklerinden söz edilir.

236,5 milyar dolar borcun sadece yüzde 8’e 
yakın kısmı vadeli. Kısa vadeli borç toplamı 18,8 
milyar dolar. Reel sektörün kısa vadeli toplam 
borcu 4,2 milyar dolar.

Yurt dışından borçlanan bankaların da reel 
sektör kuruluşlarının da döviz borçlarına karşılık 
döviz varlıkları veya döviz gelirleri var.

İşte bu nedenle, ekonomideki yavaşlamaya ve 
döviz fiyatlarındaki artışa rağmen özel sektör dış 
borçlarını çevirmekte zorlanmadı.

Uzun vadeli olsun, kısa vadeli olsun dış 
borçların anapara ve faizleri vadesinde tamamen 

ödenmeyebiliyor. Çevrilme olasılığı var. Çevrilme 
demek, ödemenin bir bölümünü yaparak, ödeme 
kolaylığı sağlamak demek.

Uzun vadelilerden ve kısa vadelilerden özel 
sektörün önümüzdeki bir yıl içinde ödeyeceği 
toplam yurt dışı kredi borcunun ise Kasım itiba-
rıyla 68,7 milyar dolar olduğu belirtiliyor.
Bankaların borcu büyük

Bankaların uzun vadeli ve kısa vadeli krediler-
den bir yıl içinde ödeyeceği borç tutarı 43 milyar 
dolar. Reel sektörde en fazla borçlu sektörlerden 
mobilya sektörünün toplam borcunun yüzde 
65’inin, kauçuk ve plastiğin ise yüzde 40’ının bir 
yıl içinde ödenmesi gerekiyor.

Kömür madenciliği sektörünün toplam dış 
kredilerinin yüzde 76’sı, inşaat sektörünün yüzde 
59’u, elektrik üretim ve dağıtım sektörünün kredi-
lerinin yüzde 57’si ise 5 yıl veya daha uzun vadeli 
krediler.

2018 yılında özel sektörün dış kredilerinde 
büyük artma olmayabilir. Bankalar ise, yurt içinde 
kullandıracakları kredilere kaynak bulma arayı-
şında dış kredi kullanmaya devam edecekler.

Büyük kamu projelerinin, enerji, ulaştırma 
projelerinin finansmanı için dış kredi kullanımı 
devam edecek.

Dış kaynak yoksa teşvikler  
ekonomiyi canlandıramaz
Erdal Sağlam

Hükümet 
yeni teşvik paketi 
açıklarken, bu 
teşviklerle 2018’de 
de ekonominin 
canlandırılacağını 
söylüyor. Ekono-
minin yeterli dış 
kaynağı sağlama-
dan canlanması, 
sadece bu teşvik-
lerle mümkün 
olamaz.

Torba yasa ile 
getirilecek düzen-
lemelerin bakanlar 
tarafından “re-
form” ya da “ya-

pısal tedbirler” diye lanse edilmesi ise çok iddialı 
ve abartılı. Çok sayıda ve birbirinden kopuk vergi 
indirimi ağırlıklı teşviklerin böyle nitelendirilme-
si, bence reform ve yapısal tedbir tanımlamaları-
nın içini de boşaltıyor.

Bu teşviklerin işe yaraması için her şeyden 
önce yatırım ikliminin oluşması şart. Şu anda bir 
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yatırım ikliminin olmadığı ortada. Yatırımcılar 
önlerini göremiyorlar ki, yeni yatırım planla-
sınlar. Küresel finans koşulları, Türkiye’nin dış 
dünyayla yaşadığı gerilim, içinde bulunduğu 
siyasi ortam, OHAL’in devamı, bölgedeki geri-
limler ve Türkiye’nin sıcak çatışma içine girmiş 
olması yatırım ikliminin oluşmasını engelleyen 
başlıca faktörler. Bu iklimi düzeltemezseniz; 
istihdam için verdiğiniz Hazine katkılarını 
sürdürmek, ihracatçıya KDV kolaylığı, otomobil 
satışlarını canlandırmaya dönük hurda teşvik-
leriniz, bürokrasi kolaylıkları ancak marjinal 
katkılar sağlayabilir. Ekonomi canlanmadığı 
sürece sizin Hazine’den karşıladığınız bu teşvik-
leri karşılayacak gelir artışları da olmaz, bütçe 
açığınızı artırırsınız.

Bence paket içindeki en yararlı ve sonuç ge-
tirebilecek teşvikler teknolojiye dönük teşvikler 
ama bunların da ancak ileri ki yıllarda sonuçları 
alınabilir.

İnşaat sektörüne dönük daha çok alt gelir 
gruplarına dönük devlet katkısının ise sektörün 
sorunlarına çözüm olamayacağı açık. İnşaat sek-
töründe alttan alta, birikimli bir sorun yumağı 
oluştu, şimdi karşımıza çıkmak üzere. Bunun en 
önemli nedeni hızlı ve hesapsız büyüme. Faiz ar-
tışlarının sıkıntılardaki etkisi büyük ve bunun da 
enflasyonist politikalardan kaynaklandığı açık. 
Bence zaten inşaat sektörüne devlet yardımları-
nın da sınırına gelindi. O nedenle yatırım iklimi 
ve normalleşme sağlanmadan artık bu sektörün 
sıkıntılarının büyümesi kaçınılmaz.

Türkiye’nin hesabı karışık altın defteri
Uğur Gürses

Türkiye geçen 
yıl rekor düzeyde 
17,1 milyar do-
larlık altın ithal 
ederken, ihracatı 
da 10,7 milyar 
dolar oldu. Net 
6 milyar dolarlık 
bir altın ithalatı 
yapmışız. Peki 
ne için ithalat 
yapmışız?

Önce talep 
tarafına bakalım. 
TÜİK verileri 
kazındığında 
ihracata dair şu 
çıkıyor; 2017’de 

6,6 milyar dolarlık külçe altın ihraç ederken, 
mücevher ihracatı 4,1 milyar dolar olmuş. Mü-
cevher ihracatında bir tuhaflık yok; son 5 yılda 

ortalama ihracat kabaca her yıl 4 milyar dolar 
civarında. Asıl soru şurada; sigorta ve navlun 
bedelini aşan bir kazanç kâğıt üstündeki spe-
külatif alım-satımlarda da var. Bir ülke neden 
işlenmemiş uluslararası standartta külçeleri ithal 
edip ihraç eder ki?

Altın talebinde yıllık 4 milyar dolarlık 
ihracata ek olarak, yurtiçi talebi de eklemek 
gerekiyor. “Cumhuriyet altını” ya da “ziynet 
altın” olarak anılan Darphane baskısı paraların 
piyasaya sürülen ilave miktarı, 2016’daki toplam 
25 tondan 42 tona çıkmış. Bunu da kabaca 1,8 
milyar dolar olarak alalım. Takı formunda olan-
lara dair elimizde veri yok; altın para talebinin 
iki katı kadar olsa 3,5 milyar dolar olarak da 
bunu hesaba katalım. Böylece toplam iç ve dış 
talep karşılığı Türkiye’nin 9,3 milyar dolarlık 
altın ithalatına ihtiyaç var demektir. Bu da kaba-
ca 215 ton eder ki “normal zamanların” ithalat 
büyüklüğü bu. “Normal zamanlardan” kasıt; 
Reza Zarrab’ın altın operasyonları ile dış ticaret 
sayılarının bozulmadığı zamanlar.
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Dünyanın 
birlikte ürettiği 
ürünlere doğru

Bir bütünün her parçasını 
en iyi üretimi yapan 
yerde yaptırarak onları 
uygun zamanda 
ve uygun maliyette 
birleştirerek piyasaya 
sunabilmek, ciddi bir 
avantaj unsuru 
haline geldi.

Dünya pazarlarındaki rekabet arttıkça kalite 
ve maliyet unsurlarının durumu şirket-
lerin rekabet güçlerini belirler hale geldi. 

Rekabet gücü kazanabilmek için farklı yöntemler 
ile kalitenin müşteri beklentilerini karşılaması 
ama bunu yaparken de maliyet unsurunun asgari 
seviyeye indirilerek fiyat avantajı sağlanması şart 
oldu. Klasik bakış içinde değerlendirildiğinde, 
kaliteyi elde ederken, maliyetin doğal olarak 
artacağı inancı vardı. Hem kaliteyi yakalamak 
hem de fiyat avantajı sağlamak bir araya gelmesi 
çok zor olan iki bilinmeyenli bir denklem gibiydi. 
Bu denklemin uygulanabileceği tek alanın ise 
sahip olunan üretim alanı olacağı düşünülüyor-

du. Ancak gelişen iletişim ve lojistik koşulları 
neticesinde üretim yapan firmaların üretimlerinde 
kullandıkları bazı parçaları veya bazı hizmetleri 
kendi ekipleri ve işletmeleri dışında yaptırmaları 
yani tedarikçilerini oluşturmalarının daha verimli 
olduğu ortaya çıkmaya başladı. Kısaca, “kendin 
üret” anlayışı, yavaş yavaş yerini kalite ve maliyet 
avantajı yakaladığın yerde üret anlayışına dönme-
ye başladı.

Tedarik zinciri olarak tanımlanabilecek bu 
sürecin yönetimi de ayrı bir bilgi ve tecrübe alanı 
haline geldi. Bu süreçte üretim tek bir noktada 
değil, en verimli yapılabildiği farklı noktalarda, 
farklı parçaların üretilerek, daha sonra kalite 
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ve maliyet avanta-
jı unsurları ile bir 
bütün olarak piyasaya 
sürülmesi ile gerçek-
leştirildi.

Zaman içinde her 
süreçte olduğu gibi te-
darik zinciri sürecinde 
de sürekli bir değişim 
ve gelişim gerçekleş-
ti. Şimdi de Tedarik 
Zinciri 3.0 sürecinin 
başlangıç dönemlerini 
yaşadığımız söyleni-
yor.

Peki, bu küresel 
Tedarik Zinciri 3.0 
nasıl işleyecek?

Oluşan küresel 
üretim ağları, gelişen 
iletişim ve lojistik 
olanakları sayesinde 
küresel tedarik zinciri 
tüm işletmeleri yeni-
likleri öğrenmeye ve 
uygulamaya zorluyor.

Önce küresel teda-
rik zinciri 1.0 vardı. 

Orada sistem dikey olarak işliyordu. Şirket 
pazarda çok uluslu bile olsa üretilen her şey tek 
bir yerde yapılıyordu.

Çin’in 1979 yılında dünya ekonomisine açıl-
ması ile iş gücü maliyeti avantajları gibi neden-
lerden dolayı üretimlerin Çin’e ve beraberinde 
Güney ve Doğu Asya, Pasifik ülkelerine kaydığı 
bir dönem yaşandı. Bunu da Tedarik Zinciri 2.0 
olarak tanımlamak mümkün.

Günümüzde ise dijitalleşme ile yeni bir zincir 
süreci oluşmaya başladı. Şimdi tüketici talepleri 
ve çeşitlenme artıyor. Tüketicinin bu talepleri 
şirketleri yeni bir tedarik zinciri içine sokuyor. 

Küresel Tedarik Zinciri 2.0’da her şey ürünün 
ortaya çıkarılmasına bağlıydı. Ürünün istenen 
kalitede ve maliyette, verimli üretimi çok önem-
liydi. Bu nedenle tasarımda çok önemliydi ve 
tasarımın da kendi bünyeniz içinde var olmasını 
sağlamak bir avantajdı.

Ancak bugün tüketiciyi özel talepleri içinde 
ve olabildiğinde en kısa sürede tatmin etmeniz 
gerekiyor. Bu da doğal olarak her biri birbirin-
den küçük yeni piyasalar oluşturuyor. Bu küçük 
piyasaları birbirine eklediğinizde ise büyük bir 
piyasa karşınıza çıkacaktır.

Artık talepler eskisi gibi toplu değil, parça-
lı geliyor. Asgari sipariş miktarları çok düştü. 
Yüzlerce parçada üretim yapabilmeniz gere-
kiyor. Değişik yerlerden, değişik talepleri bir 
araya getirerek, bunları rekabet edebilir kalite 
ve fiyatta sunmak çok ciddi bir süreç yönetimini 
gerektiriyor.

Bir bütünün her bir parçasını en iyi üretimi 
yapan yerde yaptırarak, onları uygun zamanda 
ve uygun maliyette birleştirerek piyasaya suna-
bilmek ciddi bir avantaj unsuru haline geldi.

Bir ürünü “X” ülkesinde tasarlatabilir, ham-
maddesini “Y” ülkesinden üretimi yapacağınız 
“Z” ülkesine getirebilirsiniz. “Z” ürettiğiniz ürü-
nü “W” ve “T” ülkelerinden lojistik avantajları 
içinde piyasalara sunabilirsiniz.

Bu süreçte başarının sırrı, tedarikçilerinizin 
eşgüdümlü çalışabilmesidir. Yüzlerce iş emir ve 
talimatlar tedarikçileriniz arasında dolaşmalı an-
cak bu dolaşım bir orkestra ahengi içinde yöneti-
lebilmelidir. Dijitalleşme buna imkan sağlar hale 
gelmiştir. Tüketiciye ulaşan son ürün, o ürünü 
oluşturan parçaları istenen kalite ve maliyette ve 
en önemlisi de istenen hızda üretilen parçaların 
bir bütünü olarak ortaya çıkmaktadır. Ortaya 
çıkan ürün tek bir yerleşkede, tek bir ülkenin 
üretimi olmaktan çıkarak anonim bir üretim an-
layışı içinde ortaya çıkan küresel ürünler olarak 
tanımlanabilir.
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Verimlilik 
artıyor, 
ya hızı?

Kişi başına verimlilikte yüzdelik değişim (2010=100) 
(Bir önceki aya göre değişim) 

İKTİSADİ FALİYET 2016-1 2016-2 2016-3 2016-4 2017-1 2017-2 2017-3
ARA MALI -5,25 6,91 -11,15 10,89 -5,89 7,78 -2,86
DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI -9,59 10,62 -11,59 11,36 2,85 8,05 4,35
DAYANIKSIZ TÜKETİM MALLARI -6,07 3,97 -12,35 25,87 -10,14 0,01 -1,62
ENERJİ 1,35 0,48 8,44 -0,61 2,45 -3,52 15,85
SERMAYE MALLARI -12,61 6,19 -18,28 37,01 -12,6 10,95 -12,22  
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İKTİSADİ FALİYET 2016-1 2016-2 2016-3 2016-4 2017-1 2017-2 2017-3
ARA MALI -5,25 6,91 -11,15 10,89 -5,89 7,78 -2,86
DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI -9,59 10,62 -11,59 11,36 2,85 8,05 4,35
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Büyümenin ve kalkınmanın ana temelleri 
içinde değişmez bir yere sahip olan verim-
lilik hususu ekonomik değerlendirmelerde 

çok dikkate alınan bir veri. Ancak veriler dikkate 
alınsa da, verimliliğin artışı hususunda atılan 
adımların sayısı az, hızları yavaş. Bunun bir ör-
neğini de 2017 yılının 3’üncü çeyreğindeki sanayi 
çalışanlarının verimlilik endeksinde gördük.

Endekste yükselme görüldü ama hızı da geri-
ledi. Endeksi yukarıya taşıyan dayanıklı tüketim 
malları oldu. 2017 yılında özellikle vergilendir-
mede istisna ile desteklenen sektörün kişi başı 
verimliliği 2016 sonundan bugüne gözle görülür 
bir yükselme yaşadı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerine 
göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış 
toplam sanayi kişi başı verimlilik endeksi 3’üncü 
çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre 
yüzde 8,75 arttı. Bir önceki dönem göre ise bu artış 
yüzde 0,52 oldu.

Arındırılmış endekste 3’üncü çeyrekte bir ön-
ceki döneme göre yüzde 1,73’lük gerileme görül-
dü. 2016 yılındaki aynı dönem göre ise artış yüzde 
12,43 düzeyinde gerçekleşti.

Görüldüğü gibi kişi başına verimlilikte 2016 
yılı genel verimlilik rakamlarına göre artışlar 
gözüktü. Bu artışların önemli bir nedeni 2016 
yılına dönük baz etkisi olsa da, 2016 yılının son 

çeyreğinde itibaren bazı sektörlere yapılan vergi 
teşvikleri ve genel teşviklerin etkisiyle verimlilikte 
pozitif yönünde hareketlendi.

Bu duruma rağmen verimliliğin artış hızının 
düşmesi dikkat çekici bir veri olarak önümüzde. 
Kişi başına verimlilik endeksindeki arındırılma-
mış verilerde, bir önceki döneme göre artışlarda, 
genel sanayi verimlilik endeksi 2016 yılı 4. çey-
rekte yüze 16,96 yükselirken, 2017 yılı 1. çeyrekte 
yüzde 6,48 gerileme yaşadı. 3. çeyrekte devreye 
giren desteklerle yükseliş sürdü ve endeks yüzde 
4,59 oranında yükseldi. 

Buna karşılık 2017 yılı 3. çeyrekte yüzde 
1,73’lük bir gerileme yaşandı. Bu düşüşte özellikle 
sermaye malları üretiminde yaşanan verimlilik 
düşüşü etkili oldu.

2017 vergi teşviklerinin beyaz eşya, mobilya ve 
otomotiv gibi sektörleri kapsayan dayanıklı tüke-
tim mallarındaki verimliliğe pozitif etkisi görüldü. 
Bütün endekslerde dayanıklı tüketim mallarında 
yakalanan verimliliğin etkisi, 2017 yılında verimli-
liğin güçlü ve istikrarlı artışına neden oldu.  

Teknolojik gelişimlerin böylesine hızlandığı bir 
ortamda verimlilik artış hızının istenen düzeyde 
sağlanması için işlerin nitelik ve yapısal süreçleri-
nin elden geçirilerek yeni şartlara adapte edilmesi 
gereklidir. Belki de, Türkiye’de eksik olan bu geçiş 
sürecinin yavaş işlemesidir.  
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Küresel finans devlerinden Goldman 
Sachs’ın yöneticilerinden J. O’Neill 
2000’li yıllarda dünyayı BRIC ile tanıştır-

dı. Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin’i kapsayan 
bu tanımlama hızla moda oldu ve kullanılmaya 
başladı. Akrostiş denilen yukarıdan aşağıya 
ülkelerin baş harflerini içeren bu kısaltma yolu 
ile gruplandırma finans dünyasında yer buldu. 
CIVETS, META, MINTS, TIMP, NAMET, AMAT, 
MISSAT, QIS-MUT gibi bir dolu isimle bir akros-
tiş ekonomisi oluşturuldu. Bu kısaltmalarda 
dikkat etmeniz gereken tek şey, içlerinde 
“T” harfinin “Türkiye” olduğudur.

Bir başka küresel finans aktörü 
Citi Bank, bu listeye bir yenisi ekledi. 
BRAT yani Brezilya, Rusya, Afrika 
(Güney)  ve Türkiye. BRAT ile yapılan 
gruplandırma, finansal teknolojilerin 
yaygınlaşmasında ve kullanımında 
yükselen ülkeleri kapsıyor.

BRAT analizi içinde Bre-
zilya ve Güney Afrika’da 
yakalanan internet kul-
lanımı sayısındaki 
artış dikkat çekici. 
200 milyonluk nü-
fusu ile Brezilya, 
ödeme sistemleri, 
finansal yönetim 

araçları, kredilendirme, yatırım gibi alanlarda 
Latin Amerika’da en yüksek start-up sayısına 
ulaşan bir ülke.

Rusya ise, 144 milyon nüfusu ile teknolojide 
modernleşme ve yeni teknolojileri uyum konu-
sundaki hızı ile dikkat çekiyor.

Türkiye’nin ise sahip olduğu genç nüfusu 
ile Asya ve Avrupa arasındaki köprü konumu-
nun yeni teknolojilerin hayata geçişi ve ülkelere 
yaygınlaşması hususunda ciddi bir rolü olduğu 
görülüyor.

Yapılan analizlerde ülke nüfuslarının yakla-
şık yüzde 60’ının bankacılık işlemlerine 

teknoloji yolu ile ulaşma şansı oldu-
ğu belirtiliyor. Türkiye’nin BRAT 
içinde yer alması, yaşadığı tüm sı-

kıntılara rağmen özellikle finans ve 
ekonomi alanında değişen ve gelişen 

teknoloji açık ve hızlı adapte olabilen 
bir ülke olduğunu göstermesi bakı-
mından değerli bir tanımlama.

Teknoloji ile kolaylaş-
tırılan, hızlandırılan ve 
çeşitlendirilen alanlara 

insanımızın dokun-
ma, ulaşma ve hatta 

kullanma şansı-
nın olması moral 
verici. 

BRIC var ise, BRAT de var 
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Çağdaş küresel rekabetçi piyasalarda, yeni 
ürünlerin geliştirilmesi kuruluşlar için 
kritik bir başarı faktörü olarak görülüyor. 

Firmaların yaşamlarını sürdürebilmeleri ve 
ayakta kalabilmeleri için rekabet edebilecekleri 
yeni ürünleri pazara sunmaları gerekmektedir. 
Teknolojik değişikliklerin takip edilmesi, 
benimsenmesi ve ürüne dönüşmesi gerekir. 
Müşteri seçimlerinin önemli hale gelmesi ile 
herhangi bir ürünün ortalama yaşam süresi gün 
geçtikçe kısalmaktadır. Bu yazının amacı, güncel 
makaleler ışığında PLM’deki yeni ürün geliştirme 
performansını etkileyen faktörleri ortaya koymak-
tır.

Küreleşme olgusu dünyayı, iş ve yaşam 
çevremizi geçmişten farklı kavramamız gerekti-
ğini göstermektedir. Teknolojik gelişmeleri takip 
etmek, sisteme entegre edebilmek, ürün yaşam 
sürelerinin yönetilmesi, pazarın kritik noktası-
dır. Ürün geliştirirken pazarın isteklerini analiz 
edebilmek ve rakiplerinden daha hızlı aksiyon 
alabilmek firmaların sabit hedefidir. Ürün geliştir-
me yönetimi, farklı sınır koşullarının göz önüne 
tutulması koşuluyla ürünün üretilmesidir. Bu 
şekilde, pazara yeni ürün getirebilmek için ürün 
geliştirmenin tüm süreçlerini içermelidir. Buna 
fikir üretimi, konsept evresi, ürün şekillendirmesi, 
tasarımı ve detay mühendisliği dahildir; bunların 
tamamı pazar araştırması ve pazarlama analizi 
bağlamında yürütülür. (M. Hirz ve arkadaşla-
rı,2013) Dijital teknikler, süreçler ve yöntemler 

PLM’de (Ürün 
Yaşam Döngüsü 
Yönetimi)
ürün geliştirme 
uygulamaları

Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi uygulamaları sayesinde bir taraftan ürün yaşam döngüsü yönetimi 
kolaylaşırken, kuruluşların rekabet gücü ve veri gizliliğini sağlamak için çalışmaları artmaktadır.
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artık, ürün planlamasından, 
bakım ve revizyonuna 
kadar tüm üretim tekno-
lojisi ağının vazgeçilmez 
bir parçasıdır. Hedeflenen 
planlamayı gerçekleştire-
bilmek, ürün geliştirme 
süreçlerinin kontrolünü 
sağlamak, ürün kali-
tesinin artırılması ve 
maliyetleri azaltabilmek 
için firmalar teknolo-
jiye ayak uydurmak 

zorundadır. Firmalar, teknoloji enstitüleri 
tamamen dijitalleşmiş bir ürün yaratma süreci-
ni gerçekleştirme vizyonuna sahiptirler. (Stark 
R.IPK; Banger G,2016)

Yeni ürün geliştirme fikirleri şirketin müşteri-
lerinden kolayca oluşabilir. Bu onların ihtiyaçları 
ve tercihleri   hakkında bilgi toplamakla başarılır. 
Sonra tüm veriler toplandığında bir dizi araç şir-
ketin bu ihtiyaçları belirlemesine ve onları yeni 
ürün fikirlerine çevirmesine yardımcı olur.

Günümüzde tüketiciler seçenekleri değer-
lendirmekte ve kendilerine daha cazip bir öneri 
sunulduğunda başka ürüne/markaya yönele-
bilmektedirler. İşletmelerin bu yoğun rekabet 
ortamında varlıklarını sürdürebilmeleri için yeni 
ürün ve yeni pazar fırsatlarını değerlendirmeleri 
ve tüketici beklentilerini karşılayan, dengeli bir 
ürün portföyüne sahip olmaları büyük önem 
taşımaktadır. Bu dengeyi korumak için, bir 
yandan yeni ürünler geliştirirken, bir yandan 
da ömrünü tamamlamış ürünlerin pazardan 
çekilmesi gerekmektedir. İşletmeler yeni ürün 
geliştirme ve pazara sunma konusunda farklı 
stratejiler benimsemektedirler. Bu farklılıklar; 

kurumsal stratejiler, firmanın ürün portföyü, 
yeni ürünlerin niteliği, pazar koşulları ve kuru-
mun becerileri gibi birçok faktörden kaynaklan-
maktadır. (Bekoğlu F.B and Ergen A, 2016)

Müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için anketler 
kullanılarak mevcut bir ürünün satın alınması 
üzerine veya telefon üzerinden (bir müşteri 
listesine dayalı telefon araştırması) veya İnternet 
üzerinden (çevrimiçi anketler) kolaylıkla yapı-
labilir. Her iki durumda da altın kural, müşteri 
ihtiyaçlarının eksiksiz bir resmini verebilecek 
uygun soruları sormaktır. Bu fikir toplama sü-
reci bir pazar araştırmasıyla bağlantılı olarak da 
yapılabilir. Pazar araştırması, piyasanın mevcut 
bir resmini, yeni ürünün zor yönlerinin oldu-
ğunu ve gelecekteki pazar eğilimlerini verebilir. 
Müşteri ihtiyaçlarını belirlemek için bir pazar 
araştırması yapılması durumunda araştırma 
önceden odaklanılarak hedef gruplar, örnekleme 
yöntemleri, olası veri değerlendirme yöntemleri, 
araştırma amaçları vb. belirlenecek bir pazar 
planı oluşturulmalıdır. (Kavadias, S., R.O. Chao 
(2008)

Ürün ömrü ve yaşam döngüsü süreçleri üze-
rinde kontrol sahibi olmak, PLM (Ürün Yaşam 
Döngüsü Yönetimi)’nin yatırım getirisi, daha 
bilinçli olmasını sağlarken marka imajını hızlı 
bir şekilde pazara çıkaran yenilikçi, kazanılmış 
ürünler sunmaya yardımcı olan iş süreçlerini 
hızlandırmak yoluyla elde edilen daha geniş pa-
zar payı ve artan kârlılık olmak üzere daha geniş 
bir kurumsal iş değerine dayanmaktadır. Her bir 
ürünün ömrü boyunca eksiksiz ürün portföyü 
üzerinden yaşam döngüsü kararları verir. (Sa-
aksvuori A.2005) Bu çalışmada,  ürün geliştirme, 
önemi ve uygulamanın sağladığı yeniliklerden 
bahsedilmektedir.
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Yeni ürün, pazara 

daha önce sunulma-
mış ticari mal veya 
hizmetleri ifade et-
mektedir. Ancak yeni 
ürünlerin kuruma 
değer katabilmesi, 
yeni ürün geliştirme 
sürecinin başarılı bir 
şekilde yönetilmesine 
ve yapılan lansmanın 
başarısına bağlıdır. 
Birçok sektörde, ürün 
portföyüne yeni ürün-
ler eklemek için iki 
alternatif yaklaşım söz 
konusudur. Bunlardan 
birincisi satın almalar, 
ikincisi ise kurum içinde 
yeni ürün geliştirmedir. 
Literatürde yeni ürün-
lerle ilgili farklı sınıf-
landırmalar yer alsa da, 
çoğu yaklaşım birbirine 
benzemektedir. Bu 
sınıflandırmalardan en 
bilineni Amerikalı danışmanlık firması Booz Allen 
Hamilton Inc. (1982) tarafından önerilen ve yeni 
ürünleri; dünya için yeni ürünler, işletme için yeni 
ürünler, mevcut ürün hatlarına eklemeler, mevcut 
ürünlerin geliştirilmesi ya da revizyonu, yeniden 
konumlandırma ve maliyet düşürme olmak üzere 
altı gruba ayıran sınıflandırmadır. Bu sınıflan-
dırmaya giren ürünlerin yüzde 50’sini mevcut 
ürün hatlarına eklemeler ve geliştirilmiş ürünler 
oluştururken, dünya için yeni ürünlerin oranı ise 
yüzde 10 düzeyindedir (Aktaran Garcia 2014:16).

Genel olarak mevcut teknoloji kullanımındaki 
radikal değişiklikler yeni bir ürüne işaret eder. 
Öte yandan, teknolojik değişim marjinal düzeyde 
ise bu durum da mevcut ürünlerde iyileştirme 
olarak adlandırılır. Yeni ürün geliştirmede 
hem iyileştirme hem de yeni ürün geliştirme 
projelerinin firma için maksimum faydayı 
sağlayacak şekilde bir portföyünü oluşturmak son 
derece dinamik bir karar verme sürecini gerektirir. 
Bu süreçte yöneticiler, kendilerine tahsis edilmiş 
olan bütçelerini göz önüne alarak, değerlendirme, 
seçme ve kaynakları en iyi şekilde bu projelere 
yönlendirme kararları alırlar. Bu kararlara “geliş-
tirme öncesi boru hattı kararları” denilebilir. Bu 
kararlar ekonomik faydaları en iyileştirmek ile, 

risk ve ürün karması dağınıklığını en azaltmak 
arasında bir denge kurmayı gerektirir. Literatür-
de ve gerçek hayat içerisinde, bu dinamik karar 
verme sürecinde yöneticilerin geçmiş deneyimleri 
ve kişisel yargılarının ağırlıklı kriterler arasında 
yer aldığı ve sıklıkla kullanıldığı görülmektedir. 
(Feşel N, 2018) Yeni ürünler; yenilikçi ürün, geliş-
tirilmiş ürün ve ben de varım (me too) ürünleri 
şeklinde sınıflandırılmaktadır. Yeni ürünlerin; 
işletmeye göre yeni ürünler ve pazara göre yeni 
ürünler olarak da sınıflandırıldığı görülmektedir 
(Tablo 1). Bu yaklaşımda ürün; işletme için yeni 
ise yeni ürün, hem işletme hem pazar için yeniyse 
icat olarak tanımlanmaktadır (Torlak ve Altunışık, 
2012:230). İslamoğlu (2013, s.353) ise bugünün 
rekabetini belirleyen faktörlerden birinin yeni 
ürün kararları olduğunu vurgularken, bu ürünleri 
üçe ayırmıştır: (i) icat anlamında yeni ürün (ii) 
pazar için yeni ürün (iii) işletme için yeni ürün.

Ürünün pazara sunumu, yeni ürün 
geliştirmenin son aşaması olup ürün yönetiminin 
de ayrılmaz bir parçasıdır. Bu aşama firmalarda 
genellikle pazarlama grubu tarafından 
uygulamaya konulur.
Yeni ürün geliştirme

Ürün geliştirme, belirli bir ihtiyaca cevap 
vermesi istenen ürün fikri ya da ürünün, konsept 

Yeni ürün geliştirme sürecinin en temel karar problemi, yeni ürün portföyünün oluşturulması ve yönetimidir. 
Yeni ürün başarısında doğru ürünü geliştirmek kadar doğru pazarı seçmek de büyük önem taşımaktadır. 

 

 

Şekil 1: Yeni ürün geliştirme süreci için bir örnek 

 

 

 

Tablo1: Yeni ürün sınıflandırılması 
 İşletme için yeni İşletme için yeni değil 
Pazar için yeni İcatlar Yeni pazarlar 
Pazar için yeni değil Yeni Ürünler Mevcut Ürünler 
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geliştirme aşamasından market rafına yerleştiril-
mesine kadar tüm aşamalarını kapsayan bir yeni 
ürün oluşturma sürecidir. Yeni ürün geliştirme 
faaliyeti firmadaki hem mevcut ürünleri ve hem 
de yeni ürün geliştirme projelerini kapsar. Firma 
içinde hâlihazırda üretilen ürünleri (mevcut 
ürünler) iyileştirme çalışmaları bu kapsamda 
değerlendirilmektedir. Mevcut ürünlerde kalite 
iyileştirme, yeni fonksiyon veya özelik eklen-
tileri ya da modifikasyonlar mevcut ürünlerin 
iyileştirilmesi projelerini oluştururlar. (Feşel N, 
2018)

Yeni ürün geliştirme, ürün yönetiminin en 
önemli yönetim aktivitesini oluşturmaktadır. 
Kısaca belirtmek gerekirse, yeni ürün geliştirme-
yi ürün yönetiminde “parlak fikirler”in “başarılı 
ürünler”e dönüşümünü tasvir eden yönetim 
süreci olarak tanımlamak olanaklıdır. Bu basit 
tanımlama yeni ürün geliştirmenin en temel 
fonksiyonunu ifade etmektedir.

Ürün geliştirme sürecine uygulanan en-
tegrasyon teknolojileri, Ürün Yaşam Döngüsü 
Yönetimi (PLM) araştırma alanındaki önemli bir 
konudur. Ürün geliştirmeyi işbirlikçi ve küre-
sel bir şekilde geliştirmek için yeni yaklaşımlar 

keşfetme ihtiyacı 
var. Bu yazıda, 
tersine mühen-
dislik işlemini 
uygulayan işbir-
liği yöntemlerini 
değerlendirmek 

ve analiz etmek için bir PLM yaklaşımı sunul-
maktadır.

Yeni Ürün Geliştirmede Temel Fonksiyonlar,
l Fikir üretimi
l Fikir tarama
l Konsept geliştirme ve test
l İş analizi
l Teknik uygulama 
l Ürün ticari alanı
Her yeni ürün ve her yeni ürün geliştirme sü-

reci fikir üretimi ile başlar. Fikir üretimi, yaratıcı 
düşüncenin yeni ürünler için büyük miktarda 
fikir üretmek için kullanıldığı bir süreçtir. Ne 
kadar farklı veya aykırı ses olursa olsun, tüm 
fikirlerin toplanması çok önemlidir.

Fikir üretme sürecinde belirli bir amaca 
sahip olunmalı, müşterisini de kapsayan şir-
ketin tamamını dahil etmeli, çeşitli yöntemler 
kullanmalı, sorumlu bir kişiye sahip olmalıdır 
ve toplanan fikirleri değerlendirmemelidir. Fikir 
üretimi - toplama süreci sırasında başkalarının 
fikirlerini eleştirmemeli, serbest dolaşımda 
olmalı ve mümkün olduğunca çok fikir üretme-
liyiz. Fikirlerin yönetimi, seçilecek çok sayıda 
fikir ve bunların çeşitliliği nedeniyle bu aşamada 

 

 

Şekil 1: Yeni ürün geliştirme süreci için bir örnek 
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da çok önemlidir. Bunları temel alarak, bu seviye-
deki sorun mümkün olduğunca çok fikir üretmek 
ve bunları daha sonra taramak mümkün olacak 
ve kolaylaştıracak şekilde yönetmektir. Bütün 
uygulanabilir fikirler toplanıp yönetildikten 
sonra, bir ürün konseptinde daha da geliştirilmesi 
için tek bir ürün fikrinin seçilmesi, incelenmesi, 
önceliklendirilmesi ve değerlendirilmesi gerekir. 
Bütün bu sürece tarama denir ve farklı araç ve 
teknikler kullanarak  problem çözmenin temelidir. 
Eğer gösterilen ürün fikirlerinden herhangi biri 
şirketin pazarlama stratejileri ile uyumlu değilse, 
o zaman bu stratejileri değiştirmeyi veya yeni bir 
ürün konseptinin geliştirilmesine devam etmeye-
bilir.

Açıklanan süreçle tek bir ürün fikri seçilir 
seçilmez, ürün geliştirme yol haritasının daha 
sonraki düzeylerinde komple bir ürünün ortaya 
çıkabilmesi için bir ürün konsepti geliştirilmelidir. 
Ürün konseptinin geliştirilmesi ve değerlendir-
mesi bir ürün fikri için tüm mevcut kavramları 
inceleyerek başarılır.
Ürün konsepti üretimi aşağıdakileri içerir:

l Hedef pazar ve müşterilerin tanımı.
l Rekabetin tanımlanması ve rekabetçi bir 

strateji oluşturulması.
l Erken - ön ürün teknik geliştirme ve test 

planlaması.
l Ürün geliştirme için gerekli kaynakların 

tahmini.
l Ön iş planının oluşturulması.
Şirket, seçilen yeni bir ürüne ilişkin geçerli bir 

fikri olduğundan, ürün konsepti geliştirilir ve pa-
zarlama stratejisi uygun görünüyorsa bir sonraki 
adım bu tür bir projeyi yedeklemek için finans-
manın olup olmadığını kontrol etmektir. İş analizi 
seviyesi, ürünün üretebileceği nakit akışına, 
maliyetin ne olacağına, ürün pazarında ne kadar 
paya sahip olabileceğine ve ürünün beklenen 
ömrüne daha derin bir şekilde bakar. Dolayısıyla, 
bu seviyede, önerilen bir projeyi çevreleyen iş 
durumu kontrol edilir.

Ürün testleri, ürün geliştirme sürecinin her 
aşamasında gerçekleşebilir. Konsept geliştirme so-
nunda, prototip geliştirme sürecindeki prototip ve 
beta testlerin veya teknik uygulamanın sonunda 
nihai ürün testinin sonunda kavram testi biçimini 
alabilir.

Ürün geliştirme sürecinin seviyesinden veya 
aşamasından bağımsız olarak, ürün test süreci üç 
bileşenden oluşur: bir test stratejisi oluşturulması 
(genellikle test durumlarının oluşturulmasını içe-
rir), bir test planının oluşturulması (test vaka ve 
testlerini içerir) prosedürleri ve testlerin uygulan-
ması. Test stratejisi, bir ürünün nasıl test edileceği 
konusundaki resmi bir tanımlamadır. Böyle bir 
stratejinin oluşturulması için test ekibi tüm ürün 

gereksinimlerini analiz etmeli, test stratejisini 
yazmalı ve planı gözden geçirmelidir. Test planı, 
ürünün tüm fonksiyonel gereksinimlerini gözden 
geçirerek hazırlanır. Bu gereksinimler, özel test 
prosedürlerine kolayca ayrılabilir. Test prosedür-
leri, test koşullarını, test için kullanılacak verileri 
ve beklenen sonuçları tanımlayabilir. Test planı, 
ürünün ömrü boyunca ortaya çıkabilecek tipik ve 
aşırı durumları temsil edecek şekilde tasarlanmış 
olan test durumlarını veya senaryolarını içer-
melidir. Verilen tüm tasarım yaklaşımlarının en 
önemlileri, imalat için tasarım ve ürün maliyetleri 
üzerinde doğrudan ve tanınabilir bir etkiye sahip 
oldukları için montaj için tasarımdır. Birçok da-
yanıklı mal için toplam ürün ömrü ile ilgili diğer 
tasarım hususları vardır. Sarf malzemeleri için bu 
ömür devri faktörlerinin bir kısmı daha az önem 
taşıyabilir. Ürün tasarımı sırasında ele alınması 
gereken yaşam döngüsü faktörleri şunlardır: Test 
edilebilirlik / incelenebilirlik, güvenilirlik /uy-
gunluk, bakımlılık / kullanılabilirlik, çevre için 
tasarım, yükseltilebilirlik, kurulabilirlik, güvenlik 
ve ürün sorumluluğu ve insan faktörleridir.

Fiyatlandırma, promosyon ve dağıtım ile 
birlikte ürünün ticarileştirme bileşenlerinden 
biridir. Bir ürün için iyi seçilmiş bir fiyat, üç şey 
üzerinde odaklanmalıdır: işin mali hedeflerini, 
yani kârlılığı sağlamak, piyasanın gerçeğine 
uydurmak ve ürünün pazarlanmasıyla diğer 
yönleriyle uyumlu bir ürün konumlandırmasını 
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desteklemek. Fiyat, dağıtım kanalı, ürün için 
kullanılan tanıtım türünü ve ürünün kalitesin-
den etkilenebilir.
3. Yeni ürün geliştirmede zorluklar

Yeni ürün geliştirme sürecinin en temel karar 
problemi yukarıda değinildiği gibi yeni ürün 
portföyünün oluşturulması ve yönetimidir. Ka-
vadias ve Chao (2008) bu temel karar problemini 
aşağıdaki boyutlarda ele almaktadır:

1. Stratejik bağlantı
2. Kısıtlı kaynaklar
3. Projeler arası etkileşim
4. Sonuç belirsizliği
5. Problemin dinamik doğası
Stratejik bağlantı yeni ürünün firmanın kuru-

lum stratejisi ile uyum içinde olması gerekliliği-
dir. Belirsizlik olarak adlandırılan bu faktör yeni 
ürün geliştirmede ayrı bir zorluk yaratır. Proble-
min dinamik doğası zaman faktörünün getirdiği 
zorlukları ifade etmektedir. Kaynakların hem 
projeler arasında hem de zaman faktörü gözeti-
lerek dağıtılması gerekir. (Feşel N, 2018)
Sonuç

Günümüzde sosyal, ekonomik ve teknolojik 
gelişmelerden dolayı önemli değişimler meyda-
na gelmektedir. Bunlardan bazısı; müşterilerin 
taleplerindeki önemli değişimler, ürünlerin giderek 
karmaşıklaşması, dünyanın yeni gelişmelere sahne 

olması ve ürünlerin pazara sunum sürelerinin 
kısalması ürün yaşam döngüsü yönetimini zorlaş-
tırmıştır. Bu nedenle firmalar yeni ürün geliştir-
meyi tercih etmektedir. Ürün geliştirme ve üretim 
proseslerine ait verilerin dijital ortamda toplanma-
sı, farklı disiplin ve konumdaki kişiler arasındaki 
bilgi akışını güçlendirmektedir. PLM uygulamaları 
sayesinde bir taraftan ürün yaşam döngüsü yöneti-
mi kolaylaşırken, kuruluşların rekabet gücü ve veri 
gizliliğini sağlamak için çalışmaları artmaktadır. 
Diğer taraftan da yeni ürünlerin fikir aşamasından 
pazara sunulmaya kadar geçen süre içerisindeki 
tehdit eden veri güvenliği risklerine dikkat etmesi 
gerekmektedir. Ürün geliştirme başarısını tehdit 
eden belirsizlikler ve riskler önceden tahmin edil-
meli, çözüm yönünden tedbir alınması ve etkin bir 
veri yönetiminin sağlaması gerekmektedir.

Tüketici ihtiyaçlarını karşılayacak yeni ürünler 
geliştirmek ve bu ürünleri pazara güçlü bir şekilde 
sunmak isteyen işletmelere yol gösterecek çok 
farklı yaklaşımlar yer almaktadır. Bu çalışmalarda, 
işletmelerin yeni ürün geliştirme sürecindeki fikir 
geliştirme, fikirlerin elenmesi, kavram geliştir-
me ve test etme, pazarlama stratejisi geliştirme, 
işletme analizi, ürün geliştirme, test pazarı başa-
rısızlık riskini minimize etmek için ürün yaşam 
eğrisi, portföy analiz modelleri, yeni ürün erken 
uyarı sistemi ve yeni ürünlerin yayılma süreci gibi 
stratejik yaklaşımları göz önünde bulundurmala-
rı faydalı olacaktır. Yeni ürün başarısında doğru 
ürünü geliştirmek kadar doğru pazarı seçmekte 
önemlidir. Pazardaki rekabet durumunu doğru 
değerlendirebilmek için, pazara olası yeni girişler, 
mevcut rekabet, ikame ürün tehdidi, tedarikçile-
rin gücü ve alıcıların pazarlık gücü göz önünde 
bulundurulmalıdır.
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Aile şirketlerinin yaşamındaki en önem-
li dönemlerden biri, şirketin başındaki 
kişinin artık işi devretme zamanının 

geldiğine inandığı dönemdir. Çünkü, bu dönemde 
alınacak karar şirketin geleceğini belirleyecektir. 
Bu tür devir dönemlerinde alınan doğru karar-
lar, şirketlerin yaşamasına ve büyümesine neden 
olduğu gibi, alınacak yanlış kararlar ise şirketin 
küçülmesine ya da piyasadan çekilmesine neden 
olabilmektedir.

Eğer şirketiniz bir aile şirketi ise ve öyle kalma-
sını istiyorsanız, elbette devir için ilk tercihiniz bir 
aile üyesi olacaktır. Ancak, burada karşımıza çıkan 
soru, bu işi devralmayı isteyen ve hazır gördü-
ğünüz bir aile bireyinizin olup, olmadığıdır. Eğer 
karşınızda işi devir almaya hevesli ve yeterli bir 
aile bireyi bulamazsanız başarılı bir devri gerçek-
leştiremezsiniz. Dikkatinizi çekerim, hem hevesli, 
istekli hem de yapabilecek yeterlilikte bir birey 
bakmanız gereklidir.

Oysa günümüzde bu tür aile bireyleri bulmak 
hususunda şirketler bir hayli zorlanmaktadır. İşi 
istemek konusunda karşınıza yeterli enerjide biri 
çıkmayabilir. Bunun iç ve dış nedenleri vardır. İç 
nedenlere baktığımızda, ailenin gelecek kuşak için 
yeterli bir planlama yaparak bu işe hazırlamadığı, 
şirket içinde yaşanan olumsuz travmalar, o güne 
değin bu neslin şirkete ve piyasaya sunumu ve 
tanıtımında yapılan yanlışlar ya da eksikler ve 

son olarak da gerek şirketin yönetimsel ve finan-
sal yapısı gereği, gerekse de sektörel nedenlerle 
gelecek neslin kendine istediği gibi bir gelecek 
bulamamasıdır.

Dış etkenlere gelince de, iş hayatında yaşanan 
zorlukları gören, aile içinde yaşayan bireylerde bu 
sıkıntılardan kaçınma ve korunma davranışının 
devreye girmesidir. Bu korunma güdüsü ile daha 
rahat edeceklerine ve daha fazla kazanacaklarına 
inandıkları başka işlere bakacaklardır. Günü-
müzün değişen dünyasında özellikle teknoloji 
endeksli öylesine renkli ve cazibeli bir yaşam 
gösterilmektedir ki, pek çok gencimiz bilgisayar 
başında iki tık tık ile çok güzel paralar kazanacak-
larını hayal etmektedirler.

Şirketlerini kendi çocuklarına devretmeyi çok 
önceden planlayan aileler ise onların işleri ile ilgili 
en iyi eğitimi almasına özen gösterirler. Eğitim ve 
öğretim hayatlarında önlerini açarak potansiyel 
şirket yöneticilerini yetiştirmeye çalışırlar. Ancak 
bu durum bazen de dezavantaj haline gelebilir. 
Eğer devredeceğiniz şirketinizden ölçek ve yapı 
olarak çok daha güçlü bir organizasyon sizin 
o çok iyi yetiştirdiğiniz evladına talip olursa, o 
taleple rekabet edebilecek şartları çocuklarınıza 
sunamayabilirsiniz. İyi yetişmiş, kalifiye aile bi-
reylerinizi işinize çekebilmek için onlara dışarıdan 
daha iyi şartlarda, daha cazip bir kariyer planı 
sunabilmelisiniz.

Zamanı geldiğinde 
bırakabilecek misiniz?
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Yapılan çalışmalar göstermiştir ki,  aslında 
bu bahsettiğimiz konular içinde aile bireylerinin 
aile işine devam edip etmeme kararlarını en çok 
etkileyen şey, ailenin iş ilişkileri içinde yaşanan 
ortamdır. Eğer çok ortaklı ve çok sorunlu iş 
ortamları gören, yaşayan genç nesiller getiri-
si ne olursa olsun aile işinden uzak durmaya 
çalışmaktadır. Yani kısaca, eğer işinizi gelecekte 
aile bireylerine devretmek istiyorsanız öncelikle 
huzurlu ve sağlıklı ilişkilere dayanan bir ortamı 
yaratmaya ve sürdürmeye odaklanmalısınız.

Aile şirketlerindeki bir diğer eksik alan da 
işi devralacak kalifiyede liderleri yetiştirmekte 
ya geç ya da yetersiz kalınmaktadır. İş yaşamı-
nın başından itibaren ailenin genç bireylerini 
fazla zorlamama, onları üzmeme, onları risk ve 
sorumluluklardan koruma düşüncesi ile aslında 
şirketin geleceğinin şekillenmesi engellenmek-
tedir. Bu hususta geç kaldığına inanan ailelerde 
bir bekleme döneminin yaşanması gereklidir. 
Bu dönemde ya şirket lideri çalışma süresini 
bir dönem daha uzatarak, gelen nesile zaman 
kazandırmalı ya da dış kaynaklardan şirkete 
lider ve yöneticiler çekerek bu dönemi hasarsız 
atlatmanın yolunu bulmalıdır. Dışarıdan alınan 
yöneticilerin illa ki geçici olması şart değildir. Bu 
yöneticiler sorumluluk aldıkları dönemde öğret-
menlik yapabileceği gibi, sorumluluk yeni nesile 
geçtiğinde de danışmanlık görevini yapabilirler.

Şirketin gelecek yöneticisini ya da yöneti-
cilerini seçmek sadece heves ve yeterlilikle de 
ölçülemez. Aile şirketlerinde çok önemli bir 
hususta bu kişilerin aile içinde kabul edilmiş ya 
da edilebilir olmasıdır. Hevesi ve yetenekleri ile 
işin devamına uygun görülen bir aile bireyi eğer 
diğer bireylerin kabulüne ve desteğine sahip 
değilse başarılı olması çok zordur. Bu denge 
unsurlarını gözetmeden ortaya çıkarılan veli-
ahtlar ciddi yıkımlara ve parçalanmalara neden 
olabilir.

Şu unutulmama-
lıdır ki, ne kadar pa-
zarınız, teknolojiniz, 
finansal kaynağınız 
olsa da özellikle 
aile şirketlerini 
ayakta tutan te-
mel unsur sahip 
oldukları değer-
ler ve prensipler 
zinciridir. Yani ne 
kadar iyi bir nesil 
yetişse 
de, aile 
değerleri-
ne uygun 
olmalıdır. 

Bu değerleri paylaşmayan birden fazla veliaht 
adayı da eğer aile gelenekleri ve kültürü çok 
kuvvetli değilse parçalanmalara neden olacaktır. 
Aile büyüklerine düşen en önemli görevlerden 
biri, işlerine yetiştirecekleri nesile sadece işle 
ilgili değil, ailenin iş ve yaşam kültürü ve anla-
yışını da öğretmeleridir.

İş yaşamında sadece kişilerin değil şirketlerin 
de bir yaşam ve kariyer planlaması olmalıdır. 
Hiç bırakmayacakmış gibi düşünen sahipler 
tarafından yönetilen şirketler, bırakma zamanı 
geldiğinde ya bırakacak kişi bulamayarak zorla-
ma bir devam dönemi ya da terk etme dönemi 
yaşamak zorunda kalacaklardır. Tabi bu nokta-
da bırakma ya da devretme döneminin de çok 
doğru tespit edilmesi gereklidir. Israrla bırakma-
yan ya da bir an evvel bırakıp başka planlarına 
odaklanan liderler ne yazık ki en büyük zararı 
kendi eserleri olan şirketlerine verebilmektedir.

Şirketlerini kendi bünyelerinde tutmayı he-
defleyen ailelerin geçen yıllar içinde varlıklarını 
düzenli ve yeterli bir biçimde arttırma zarureti 
vardır. Her yeni nesil o varlıktan bir pay alacak, 
şirket içinde var olmak isteyen her birey kendi-
ne bir oyun alanı isteyecektir. Aile şirketlerini 
nesillerden nesillere taşımak isteyenler bu varlık 
ve organizasyon yapısını oluşturmak zorunda-
dır. Bunu yapamadıkları takdirde, yetmeyen 
varlıklar ve alanlar küçülen parçaları kopartarak 
hayatlarını başka yönlere çeviren aile bireyleri 
yaratacaktır.

Şu ana kadar bırakmanın, devretmenin için-
deki olgulara değinmeye çalıştık. Ama unutma-
mamız gereken bir başka grup vardır. Onlar da 
gerçekten sizin işinize dönmek istemeyen aile 
bireylerine gelecekleri için ne verebileceğinizdir.

Zamanı geldiğinde bırakmayı bilmek 
önemlidir ama bırakmak için de yapılma-
sı gereken çok şey vardır ve bunlar 
bıraktığınız dönemden çok önce 
planlanarak yapılması gereken 
şeylerdir. 

İZMİR ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ  l  şubat 2018

makale
yönetim

47



Atatürkorganize
48

İlhan PINAR / Tarihçi

İzmir’in 17. yüzyıl başlarından itibaren liman 
şehri olarak yükselişinin dinamiklerini belirle-
yen milletler İngiliz, Fransız ve Hollandalılar 

olmuştur. 19. yüzyıl ilk yarısında bu milletlere 
Ruslar, Amerikalılar, Belçikalılar, İsviçreliler, 
Avusturyalılar ve Almanlar da eklenmiştir.

Almanların İzmir ile olan ticari ilişkileri her ne 
kadar geç bir dönemde başlamış olsa da 18. yüzyıl 
ortalarında Avrupa anakarası dışında ilk kilisele-
rini (1761) İzmir’de kurmuş olmaları manidardır. 
19. yüzyıl ortalarına kadar Almanların temsilcilik-
leri dahi etkin değildir. Sadece Prusya Krallığı’nın 
temsilcisi bulunmaktadır. Krallığın İzmir’de 
konsolosluk düzeyinde ilk temsilcisi Ludwig 
Spiegelthal (1851-59) olmuştur. 1871 Alman-Fran-
sız Savaşı’ndan galip çıkan Almanlar II. Reich’ı 
kurmuşlar ve Kayzer II. Wilhelm’in “Drang nach 
Osten” (Doğu’ya Doğru) politikasıyla Osmanlı 
üzerinde önemli bir nüfuz alanı kazanmışlardır. 
Demir-çelik, silah ve demiryolu yatırımlarında 
Osmanlı’da önemli bir ekonomik güç kazanmış-
lardır. Almanların Osmanlı merkezi yönetimiyle 
geliştirdikleri bu ilişkinin yansımaları İzmir 
açısından da belirleyici olmuştur. Almanların 
İzmir’deki bu yükselişini 1870’li yıllarda İzmir’de 
Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun kon-
solosluğunu yürütmekte olan Karl von Scherzer 
de saptar ve 1872 yılında Viyana’da düzenlenen 
Dünya Ekonomi Fuarı için hazırladığı monografi-
de şu satırlara yer verir:

“İzmir’deki Avusturya-Macaristan kolonisi en 
eski ve en tanınmış kolonilerdendir ve bu koloni 
bir yandan çok yönlü bir ticaret ağı kurarken di-

ğer yandan Alman ulaşım ve kültür olanaklarının 
desteğiyle de kilise ve okul gibi alanlarda etkin-
dir. Mekitarist (Benedikten) Okulu (1872 yılında 
67 öğrencisi vardır) en etkili okuldur. Avusturya 
Hükümeti, bu okula her yıl –Almanca eğitim ya-
pılması koşuluyla- 550 Avusturya Florini yardım 
yapmaktadır ki hükümetin bu isteği Mekitaristler 

19. yüzyıl ikinci yarısında
İzmir’de Alman ekonomik 

varlığının yükselişi
Almanların, Kayzer 2. Wilhelm’in “Doğu’ya Doğru” politikasıyla Osmanlı’da önemli bir nüfuz alanı, demir-çelik, 
silah ve demiryolu yatırımlarında ekonomik güç kazanmalarının yansımaları İzmir açısından da belirleyici oldu.

Grand Hotel Huck

Alman Kulübü
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tarafından severek yerine 
getirilmektedir. İmpara-
torluğun bugüne kadar 
olduğu gibi bundan sonra 
da –burada gün geçtikçe 
daha önem kazanan- gün-
cel gelişmelerin ışığında 
yardımlarına daha da güçlü olarak devam etme-
si gerekecektir.

Geçen yüzyılın ortasında Kopenhag, Danzig, 
Augsburg ve Halle şehirlerinin destekleriyle 
İzmir’de kilise ve okul etrafında toplanan küçük 
bir koloni oluşmaya başlamıştı. Cemaate ait bir 
okul binasında rahip tarafından dersler yapıl-
maktaydı. İlişkilerin olumsuzluğuna rağmen 
okulda dersler Almanca verilmekteydi. Alman-
lar ibadetlerini Danimarkalı ve İsveçlilerle bir-
likte kendi manastırlarında yapmaktaydı. Çeşitli 
kesimler bu iki cemaatin birleşmesi için çaba 
harcarken maalesef yüzyılın sonunda neredeyse 
bütün İzmir’i kül eden büyük bir yangında hem 
ibadethane hem de okul binası yandı, kül oldu. 
Bu büyük felaketten sonra iki cemaatin önünde 
büyük bir sınav duruyordu. Fakat bu yangın-
dan sonra meydana gelen büyük veba salgını 
birleşme aşamasına gelmiş iki cemaati tamamen 
birbirinden ayırdı.

Yaklaşık 20 yıldan bu yana İzmir’deki Alman 
kolonisi tekrar ayağa kalkmak için mücadele 
etmektedir. Sayılarının azlığına rağmen, sahip 
oldukları çalışkanlık ve beceriklilik sayesinde 
Alman topluluğu çok dilli bir toplum içinde her 
zaman sevilmese de saygın bir yer elde etmeyi 
başarmıştır. İstanbul’da bulunan Alman-İsveç 
Yurttaşlık Okulu gibi tam bir Alman okulunun 
kurulacağı günler –İzmir’de her gün gelişen 
Alman kolonisinin varlığına bağlı olarak- pek 
uzak değildir. Alman eğitim sisteminin övgü 
dolu başarısı şimdiden önemli ilerlemeler kay-
detmiştir. Özellikle Diyakozevi’ne bağlı olarak 
eğitim veren kız okulunun başarıları anmaya 
değerdir. Bu okul 1853 yılında Prusya Konso-
losluğu tarafından kiralanan binada iki öğret-

menle açılmıştır. Daha ilk açıldığı yılda öğrenci 
talebinin artması sonucu okul bir yıl sonra daha 
büyük binaya ihtiyaç duymuştur. Yardımsever 
Almanların katkıları ve Prusya Kralı IV. Fri-
edrich Wilhelm’in nakdi yardımlarıyla 1854 
yılında okul için bahçeli bir bina satın alınarak 
gelişme için gerekli ön adım atılmıştır. İlerleyen 
zaman içinde okul önemli bir eğitim kurumu 
haline geldi. Okulda 1872 yılı itibarıyla 130’u 
tam ve yarım yatılı olmak üzere 200-220 arasın-
da kız öğrenci bulunmaktadır. Bunlardan 20’si 
Alman, 80’i Rum, 40’ı İngiliz, 50’si Ermeni, geri 
kalanıysa Hollandalı, İtalyan ve Rus öğrenciler-
den oluşmaktadır. Dersler uzman öğretmenler 
tarafından verilmekte; Fransızca için üç, Rumca, 
Ermenice ve İngilizce için ikişer öğretmen görev 
yapmaktadır. Almanca, 1872 yılına kadar fakülte 
düzeyinde öğretiliyordu. Ancak dünyada mey-
dana gelen son değişiklikler sonucu zorunlu 
ders olarak okutulmaya başlandı. Yakın zaman-
larda kurum övgüye değer bir girişim olarak 
yoksullar için bir okul ve yetimhane hizmete 
açtı. Yoksullar okulunda 110 Rum kız çocuğuna 
parasız eğitim verilmektedir. Yetimhanede ise 
7’si Alman, 8’i İngiliz, 5’i Rum, 3’ü Ermeni, 5’i 
vaftiz edilmiş Yahudi ve 2’si vaftiz edilmiş Türk 
kızı yetiştirilmekte ve eğitilmektedir. Bu iki 
kurum İzmirli yardımseverlerin destekleriyle 
varlıklarını sürdürmektedir.”

Scherzer’in öngördüğü gibi, Alman Cema-
ati bu tarihlerden itibaren gittikçe büyüyen ve 
gelişen bir seyir izlemiştir. 19. yüzyıl ortalarında 
kentte yaşayan Alman sayısı 40 civarındayken 
bu sayı 1889’da 214’e çıkmıştır. Bu artış Alman-
ların kentteki ticari etkinliklerine de yansımıştır. 
Her ne kadar kentin ticareti güçlü İngiliz koloni-
si tarafından dinamize edilmeye devam etse de 

İzmir’de yaşayan kalıcı 
Alman nüfusta artış 
olduğu kadar kente 
gelen Alman tüccar 
sayısında da bir artış 
görülmektedir. Bu ticari 
ilişki, kurumsallaşmaya 
bağlı olarak 19. yüzyılın 
ikinci yarısından itibaren    
artan bir grafik çizmiştir.

Alman Diyakoz Okulu
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bu anlamdaki oran Almanların lehine bozulmaya 
başlamıştır. Yine bu tarihlerden itibaren rıhtım in-
şasına bağlı olarak kıyıda yeni şekillenmekte olan 
kentsel yapıda Berlinli Madam Huck’un açtığı 
“Grand Hotel Huck” ve “Grand Hotel Kraemer” 
Alman kültürünün kentteki temsilcisi olmuş ve 
kente gelen Almanların da uğrak yeri olmuştur.

İzmir’de Alman tüccar topluluğunun güçlen-
diğini gösteren önemli bir gösterge de kentteki 

Alman tüccar örgütlenmesidir. Deutsche Verein 
(Alman Kulübü), uzun yıllar kiralık binalarda 
dolaştıktan sonra 1913 yılında nihayet satın 
aldığı kendi binasına taşınmıştır. Kulüp binası, 
Paralel Sokak’ta (Bugünkü İkinci Kordon) İzmir 
Tiyatrosu’nun hemen arkasındaydı. Paralel Sokak 
ile Maden Sokak’ın (muhtemelen bugünkü Vasıf 
Çınar Bulvarı) kesiştiği köşedeydi. Yaklaşık olarak 
bugün Otel İzmir’in bulunduğu yerdeydi. Kulüp-

te her daim Alman gazeteleri bulmak 
mümkündü. Kulübün içinde kegelbahn 
bulunuyordu.

Kentte yaşayan kalıcı Alman nüfusta 
artış olduğu kadar kente gelen Alman 
tüccar sayısında da bir artış görülmek-
tedir. Bu ticari ilişki kurumsallaşmaya 
bağlı olarak 19. yüzyıl ikinci yarısın-
da gittikçe artan bir grafik çizmiştir. 
1890’ların sonunda kente iş yapmak 
amacıyla gelen 736 kişinin 81’i İngiliz-
ken 84’ü Alman olmuştur (Fransızlar 
136, Avusturyalılar 127, İtalyanlar 120). 

Bu dönemde İzmir’deki bazı Alman 
kuruluşları şunlardır:

Yangın Sigorta Şirketi: Die Magde-
burger E.-V.-G. Merkezi Magdeburg.

Deniz Kazaları Sigorta Şirketi: Der 
Deutsche Lloyd für Expeditione zu Was-
ser und zu Land. Merkezi Berlin.

Grand Hotel Huck,
Hotel Kraemer,
Prokopp Bira Fabrikası,
Ignatz Müller Şarap Fabrikası.

Alman Postanesi (Günümüzde Cumhu-
riyet Meydanı’na tekabül eder.)

19. yüzyıl ikinci yarısında İzmir
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Günümüzde en çok tercih gören şirket tipi 
olan limited şirketlerde, sermaye payının 
devri, anonim şirketlerden farklı olarak bir 

takım şekil şartlarına bağlıdır. Bunun temel nedeni 
limited şirketlerin iç ilişkide kişi ortaklığının ön 
plana çıktığı ve birbirini tanıyan kişiler tarafından 
kurulan bir ortaklık tipi olarak tasarlanmış olması-
dır.

Kanun koyucu limited şirketlerde esas sermaye 
payının geçiş hallerinden biri olan devri, Türk Tica-
ret Kanunu’nun 595’inci maddesinde düzenlemiştir. 
Bu düzenleme uyarınca pay devri için taraf-
lar arasında düzenlenmiş 
yazılı bir 

devir sözleşmesi 
bulunması ve tarafların imzalarının 

noter tarafından onaylanması gereklidir. Emredici 
nitelikte olan bu madde ile noter tarafından onay-
lanmayan pay devirleri geçerli olmayacaktır.

Öte yandan devir sözleşmesinde ek ödeme ve 
yan edim yükümlülükleri, rekabet yasağı ağırlaştırıl-
mış veya tüm ortakları kapsayacak biçimde geniş-
letilmiş ise bu husus, önerilmeye muhatap olma, ön 
alım geri alım ve alım hakları ile sözleşme cezasına 
ilişkin koşullarda belirtilmelidir. Söz konusu sınırlı 
olarak ifade edilen bu koşulların devir sözleşme-
sinde içerik olarak düzenlenmesi gereklidir. İşbu 
maddenin gerekçesinde payı devralanın yükümlü-
lüklerini bilmesi ve payı satanında bu bilgilendir-
meyi yapması öngörülmektedir. Gerçekten de payı 
devralacak için söz konusu bilgilendirme, devir 
sonrasında karşılaşacağı yükümlülükler açısından 

önemlidir.
Limited şirketin sermaye payının yazılı bir devir 

sözleşmesi ile yapılması ve noter tarafından onay-
lanması akabinde şirketin ana sözleşmesinde aksi 
öngörülmemiş ise ortaklar genel kurulunun onayı 
şarttır. Gerçekten de Ticaret Kanunu’nun 595’inci 
maddesinin ikinci fıkrasında bu husus vurgulanmış 
ve ortaklar genel kurulu tarafından sermaye payı 
devrinin onaylanması halinde pay devrinin geçer-
lilik taşıyacağı ifade edilmiştir. Genel kurul onayı 
ile birlikte pay devri hukuken anlam ifade edece-

ğinden, pay devrinin onaylanmasına kadar 
söz konusu payın sahibi devredecek ortak 
olacaktır. Bu nedenle de pay devir tarihi ge-
nel kurul onay tarihidir. Ayrıca pay devrine 
ilişkin başvuru halinde 3 ay içinde genel 
kurul tarafından pay devri reddedilmediği 
takdirde devre onay verilmiş sayılacaktır. 
Buna göre ticaret kanunu tarafından genel 
kurulun devri sürüncemede bırakmasının 
önüne geçilmesi planlanmıştır. Böyle bir 
durumda da ortaklık payının devredildiği 
tarih olarak noter onaylı devir sözleşme-
sinin tarihinin esas alınması gerekecektir.

Diğer yandan şirket sözleşmesinde 
pay devri açıkça yasaklanabileceği gibi 
başka türlü düzenlenmediği takdirde 
ortaklar genel kurulu sebep göster-
meksizin pay devrini reddedebilir.  
Ancak bu yetki keyfi ya da dürüstlük 
kuralına aykırı olarak kullanılamaz. 
Genel kurul tarafından sermaye 
payı devri reddedilecek olursa devir 
taraflar ve şirket açısından hüküm 

ifade etmeyecek yani payı devreden 
ortağın ortaklık sıfatı devam edecektir.

Şirket sözleşmesinde ek ödeme veya yan edim 
yükümlülükleri öngörüldüğü takdirde, devralanın 
ödeme gücü şüpheli görülmesi sebebiyle teminat 
verilmesi istenilmiş ve payı devralanca teminat ve-
rilmemişse genel kurul tarafından şirket ana sözleş-
mesinde hüküm bulunmasa bile onayı reddedebilir. 
Burada ki amaç şirketin menfaatlerinin korunması 
ve şirketin zarara uğramamasının önüne geçilmesi-
dir.

Sonuç olarak, limited şirketlerde sermaye pay 
devri açık şartlara bağlı kılınmıştır. Bu kapsamda 
pay devrinin geçerliliği için yazılı olma ve noter 
onayı kesin şart olup aksi öngörülmediği takdirde 
genel kurul kararı gerekliliği de ortadadır. Yazımızın 
başında da ifade ettiğimiz üzere limited şirketlerin 
genel anlamdaki organik yapısı, ortaklar arasındaki 
ilişkilerin bir gerekliliği olarak söz konusu düzenle-
meler uygulamada önem arz etmektedir.

Limited şirketlerde pay devri

Abdurrahman ŞENOL



Masmavi bir deniz, altın sarısı bir güneş, 
şeffaf buzlarla dolu bir bardak, bembeyaz 
şezlonglar… Kim bu tablonun başrol oyun-

cusu olmak istemez ki?
Tablodaki unsurları gördük; zihnimizde hari-

ka bir yaz gününün tertemiz havasına denk gelen 
muazzam bir tatil sahnesi canlanmadı mı hepimizin? 
Peki ya şöyle deseydik; gri gökyüzünden süzülen 
damlalar toza bulanmış cama dokunuyor, kahveren-
gi yastığa uzanan siyah kedi yastığında gerim gerim 
geriniyordu… Bezgin, bohem, bir bardak kahve ile 
film iyi gider diyeceğiniz türden bir günü; hatta ve 
hatta nokta atışı yapalım, Pazar günü hissini uyan-
dırmıyor mu sizde de bu canlandırma?  

Ortamı renklerle anlatmaya çalıştık, canlı ve par-
lak renkler içimizi içimize sığdırmadı, hemen olumlu 
tasvirler peşine düştük. Olumsuz algı yaratan renk-
lerle dolu bir tanımlamada ise aklımıza ‘dışarı ile 
bağlantının kesilip, evde yapılabilecek en iyi şeylerin 
araştırılmasından’ ötesi gelmedi. Çünkü renkler ile 
algı arasında büyük bir ilişki var…

Yapılan araştırmalara göre renkler insanların 
psikolojilerini doğrudan etkiliyor. Kanada’da yapı-
lan bir çalışmada, öğrencilerin başarı grafiklerinin 
basit renk değişimleri ile yükseltilebileceği; davranış 
bozukluğu gösteren bazı öğrencilerde de sınıfların 
farklı renklere boyanması ile düzelme gözlemlendiği 
belirlenmiştir. Mutluluk, hüzün, öfke, kızgınlık hatta 
ve hatta suça yatkınlıkta dahi renklerin payı olduğu 
iddia edilmektedir. Öyle ki mavi ışıklı sokak lam-
baları yerleştirilen bölgelerde, suç oranında azalma 
olduğunu öne sürülmektedir. 

Renk algısı tüm duyularımızda etkisini göste-
rir desek yeridir. Yapılan araştırmalarda renklerin 
insanların koku ve tat alma duyuları üzerinde etkili 
olduğu saptanmıştır. Örneğin sarı ve turuncu akla 
limon ve portakalı getirdiği için ekşi hissi, kırmızı ve 
pembe çilek, böğürtlen, elmayı anımsatarak tatlıyı, 
yeşil ise malum olduğu üzere biberi anımsattığından 
acı hissini uyandırır. Açık renkli kokuların daha naif, 
yumuşak ve uçucu olduğu, koyu renkli parfüm şişe-
lerinin ise daha sert, kalıcı, ağır ve baharatlı olduğu-
nu düşünürüz. Gelin hangi renklerin hangi algıları 
harekete geçirdiğine birlikte göz atarak yazımızı 
noktalayalım.

Beyaz: Huzur, sakinlik, saflık, temizlik, neşe, 

sevinç, bilgi aydınlık, sağlık…
Kahverengi: Gerçekçilik, plan ve sistem. Mutsuz-

luk, melankoli, huysuzluk, eleştirel yapı.
Kırmızı: Ana renklerin dalga boyutu en yüksek 

olan rengidir. Canlılık ve dinamizm, inanç, mutlu-
luk, yaratıcı düşünce, aşk, arzu… Psikolojik olarak 
yorgunluğu arttırır.

Pembe: Uyum, neşe, şirinlik, sevgi, zenginlik, 
romantizm.

Turuncu: Ferahlık, sıcak, heyecan, dışa dönük, 
motive edici. Bu renk nabzı hızlandırır. Aşırı kullanı-
lırsa sinir sistemini olumsuz etkiler. Kararında olursa 
depresyona karşı etkilidir.

Mavi: Düş, beklenti, hayal ve özgürlük, kan 
basıncını yavaşlatır. Turkuaz huzur ve uyum verir.

Siyah: Bitiş, son, gece, güç, otorite, özgüveni 
olumlu etkiler. 

Gri: Hareketsizlik, yavaşlık, diplomatik, ağır bir 
renk.

Lacivert: Otorite ve verimlilik, başarılı ve güçlü 
imaj.

Sarı: Zeka, incelik, pratiklik. Dikkat çekicidir. 
Çocukların öğrenme sürecinde olumlu etki bırakır. 

Yeşil: Huzur verici ve dinlendirici. Yaratıcılık, 
güven ve rahatlık.

Mor: Duyarlılık, hassasiyet, duygululuk, yakınlık 
ve güzellik.

Sıcak renkler (sarı-kırmızı-turuncu) fiziksel gücü, 
enerjiyi, dinamizmi arttırır, metabolizmayı hızlandı-
rır.

Soğuk renkler (mavi, yeşil, mor) uzaklık hissi do-
ğurur. Yatıştırıcı ve dingindir. Barış, ferahlık çağrıştı-
rır. Bu nedenle üniformalar genelde soğuk renktir.

Hayatınızda tüm renklerin ‘yaşam enerjisinde’ 
birleşmesi dileği ile… 

Hayatın ‘renkleri’
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Türkiye’de 2007-2017 yıllarında 142,4 milyon 
cep telefonu ithal edildi. Bu telefonlar için 
23,7 milyar dolar ödenirken, ithal cihaz-

lara harcanan para 6 adet Yavuz Sultan Selim 
Köprüsü’ne denk geliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine 
göre, 2007-2017 yıllarında ithal edilen cep telefon-
ları için 23 milyar 708 milyon 146 bin 266 dolar 
ödendi. Bu rakam 4 milyar dolar olarak belirlenen 
Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün 6 katı oldu. En 
fazla cep telefonu ithalatı 15 milyon 811 bin 936 
adetle 2007’de gerçekleştirildi. En fazla ödeme 
yapılan yıl ise 3 milyar 136 milyon 596 bin dolarla 
2015 oldu. Geçen yıl bu tutar 2 milyar 832 milyon 
552 bin dolardı.

2007 yılında 1 milyar 722 milyon 947 bin 
822 dolarlık cep telefonu ithalatı yapılırken, 
bu rakam 2009 yılında küresel ekonomik kriz 
nedeniyle yaklaşık yüzde 37 azalarak en düşük 
seviyesini gördü. Söz konusu yılda ithal edilen 
10 milyon 990 bin 347 telefon için 1 milyar 71 
milyon 251 bin 602 dolar kasadan çıktı. İthal 
edilen telefon sayısının dalgalı bir seyir 
izlediği 2007-2017 döneminde ithal edilen 

toplam cep telefonu sayısı 142 milyon 389 bin 
112’ye ulaştı. 

Akıllı telefonların üretim süreçlerinde yer alan 
Çin, son yıllarda söz konusu ithalatın en fazla 
yapıldığı ülke olarak zirvedeki yerini koruyor.

Türkiye, 2007 yılında 8 milyon 326 bin 439 
dolarlık cep telefonu ihraç ederken, bu rakam 
69 milyon 663 bin dolarla en yüksek seviyesine 
2016’da ulaştı. Geçen yıl ise ihracat 2016’ya göre 
yaklaşık yüzde 46 azalarak 37 milyon 847 bin 
374 dolara geriledi. Geçen yıl ihraç edilen tele-

fon sayısı ise 579 bin 393 oldu. Türkiye, 
2007-2017 yıllarında toplam 

3 milyon 374 bin 449 cep 
telefonu ihraç ederken, 

elde edilen gelir 297 
milyon 474 bin 478 

doları buldu.

Cep telefonuna 10 yılda
6 köprü parası harcadık
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Bitkisel ilaçlar doğru ve dozunda kul-
lanıldığında insan sağlığında ciddi 
roller üstlenebilir. Örneğin Almanya’da 

ESCOP monografları adı altında, yüzden 
fazla bitkinin ilaç olarak kullanılabileceği ve 
bilimsel metodlarla etkilerinin kanıtlandığını 
sizlerle paylaşmak isterim. Bu monograflar-
da, bitkilerin kullanılan kısımları, içindeki 
etkin maddeleri, etki ve kullanılışı, dozajı, 
yan etkileri, kontrendikasyonları (kullanılma-
ması gereken yerler), diğer ilaçlarla etkileş-
meleri, kombinasyonları tek tek yazmaktadır. 
Bu monografların 50 adedi Türkçe’ye çevril-
miştir. Bu çalışma Prof. Dr. Ulvi Zeybek ve 
Ecz. Muzaffer Haksel tarafından yapılmıştır. 
(Türkiye’de ve dünyada önemli tıbbi bitkiler 
ve kullanımları). 222 büyük boy sayfalı bu 
kitapta, bitkilerin bilimsel olarak kanıtlanmış 
etkileri verilmektedir.

TV’lerde bitkisel ilaçları savunan hoca-
larımızın –ki burada her gıda takviyesinin 
bitkisel ilaç olmadığını da söylemek isterim- on-
kologların “tedavi protokolü dışına çıkamayız” 
şeklindeki sekter görüşlerine itiraz ederken, hep 
bu kitabı anımsadım. Bugün “kanıta dayalı tıp” 
adı altında, her hastalığın bir tedavi protokolü 
oluşturulmuştur. Ancak hekimlerimizin hemen 
hemen tamamı bitkilerle tedaviye (fitotera-
pi) yabancıdır, bunun eğitimini almamıştır, o 
nedenle bu tür tedaviye şiddetle karşı çıkmakta-
dırlar. Aslında bu eğitim tıp fakültelerinin ders 
programları içine konulmalıdır. Böylece fitote-
rapi tedavi protokolleri içinde yerini alabilir. Bit-
kilerle tedavi tıbbın içine mutlaka çekilmelidir.

İstesek de istemesek de tedavi olanakları 
sınırlı hastalıklarda en bilimsel düşünceye sahip 
hastalar bile (örneğin Steve Jobs’un kullandığı 
medyaya düşmüştü) bu tür ilaçları son çare, 
veya bitkiseldir zararsızdır diye kullanmakta-
dır. Üstelik tıbbi otorite bunlara olumsuz gözle 
baktığı için, doktorundan gizli ve yarım yama-
lak bilgi ile kullanmakta ve almakta olduğu 
geleneksel tedavi protokolünü bozabilmektedir. 
Bunun yerine, bu tür tedavi de tıbbi otorite tara-
fından yapılabilmelidir.

Fitoterapötik ilaçlar da GMP (uluslararası iyi 
üretim pratikleri standardı) kuralları ile üretil-
meli, izin ve ruhsatları Sağlık Bakanlığı’ndan 
alınmalı, (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
değil) ve eczanelerde satılmalıdır (aktarlarda 
değil). Ayrıca bu tür ilaçlar, sadece kanserli has-
talarda yaşam kalitesini arttırmada değil, birçok 
hastalığın tedavisinde de kullanılabilmektedir. 
Fitoterapi, kanser özelinde kalmamalıdır.

Beslenme şeklimiz birincil sırada incelen-
melidir. Besinlerdeki katkı maddeleri, gıdaların 
işlenme şekli, koruyucular, tat vericiler bugün 
sorgulanmaktadır. Zira yeni birçok hastalık 
ve sıklıkla ortaya çıkmakta ve insanlığı tehdit 
etmektedir. Bu durumda doktorlarımız bitkisel 
tedaviyi, bilim dünyasına müdahale gibi değer-
lendirmemeli, “gereksiz ve tedaviyi geciktiri-
yor” anlayışını terk etmelidirler. Birçok gereksiz 
kemoterapi, aşırı görüntüleme riskleri, antibiyo-
tiklere karşı gelişen direnç, hatalı teşhisler sonu-
cu yüklenen kimyasallar ve en önemlisi hastayı 
değil, hastalığı tedavi eden anlayış ve yöntemler 
de sorgulanmalıdır.

İlgili yasalara göre eczacılar uzmanlık alanı 
olarak 2 dalda uzmanlaşır. Bunlardan biri “fito-
terapi uzmanlığı” dalıdır. Ancak, Türk Tabipler 
Birliği ne hikmetse eczacıların bu uzmanlık 
alanına itiraz etmiş ve mahkemeye müracaat 
etmiştir. Bu konuda da sadece tabiplerin uzman-
laşabileceğini düşünmekte olsalar gerek. Ancak 
eğitimini almadan -ki eczacılar en aza 4 dalda 
bitkisel tedavi yani fitoterapi eğitimini üniversi-
te eğitimi sırasında almaktadır- uzmanlaşmala-
rının mümkün olmayacağı da açıktır.

Ya, TV’lerde kamu spotu olarak dönen bitki-
sel ilaçları faydasız gösteren yanlış spotlara ne 
demeli?

Tabi ki her bitkiden ilaç olur anlayışı da 
yanlıştır. Hatta bitkilerin her bölümünden aynı 
etki elde edilir diye de bir durum yok. Tüm bu 
uygulamalar tıp ve eczacılık otoriterleri tarafın-
dan bilimsel olarak, tekrarlanabilir testlerle ince-
lenerek insan sağlığının hizmetine sunulmalıdır. 

Bitkisel ilaçlar
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Seyircileri güldürürken düşün-
düren İzmir Atatürk Organize 
Sanayi Bölgesi Tiyatro Kulübü, 

sergilediği 7. oyun olan “Peri’li İşler” 
adlı dolantı komedisinden de tam 
not alarak ayakta alkışlandı. Geçmiş 
dönemlerde sahnelediği oyunlardan 
ödüllerle dönen İAOSB Tiyatro Kulü-
bü, Peri’li İşler ile de bu geleneği 
sürdürecek gibi…

Yazarlığını ve Yönetmenliğini 
Hakan Susuz’un üstlendiği oyun-
da; insan kaynakları uzmanı olarak 
çalışan, iş dünyası içinde kendini 
kaybederken kendine farklı hayatlar 
kuran, ismini artık kendisinin bile 
hatırlamadığı bir adamın (İ.K.) hika-

yesi anlatılıyor. Parçalanmış bir aile-
den gelen İ.K.’nın kendi evliliğinde 
de yaşadığı gelgitleri, iş görüşmeleri-
nin aslında nasıl karmaşık ve komik 
olabileceği, farklı meslek grupların-
dan insanların hiç olmadık anlarda 
hayatlarının kesişmeleri mizahi bir 
dille işleniyor.

Türk Tiyatrosu’nun dev isimleri-
nin karakter ismi olarak yaşatıldığı 
oyunda, sosyal medya ile herkesin 
bir edebiyatçı kesildiği günümüze 
bir eski kuşak edebiyatçısı montajı ile 
mizahi bir eleştiri getirilmiş. Sloganı 
ise, “masallara inanmayan onu ya-
şayamaz”. Hikâyesi İzmir’de geçen 
oyunu 22 kişiden oluşan kadrosu ile 

İAOSB Tiyatro Kulübü’nde

“Peri’li İşler”
İzmir Atatürk 
Organize Sanayi 
Bölgesi’nin kültürel 
faaliyetlerinden 
İAOSB Tiyatro 
Kulübü, yedinci 
oyunu olan “Peri’li 
İşler” ile bir kez 
daha büyük beğeni 
topladı.
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başarıyla sahneleyen İAOSB Tiyatro Kulübü, sa-
lonu dolduran seyirciler tarafından bir kez daha 
ayakta alkışlandı. 

2010 yılından bu yana “Kaptan’ın Şiir Defte-
ri”, “Bir Şehnaz Oyun”, “Karmakarışık”, “Me-
raki”, “Yalan Söyleyemiyorum”, 2017 yılında ise 
Kurum Tiyatroları dalında İAOSB’ye ve yönet-
menine ödül getiren “Bir Cinayet Şeysi” isimli 
oyunu sergileyen İAOSB Tiyatro Kulübü; Peri’li 
İşler oyunu ile de seyircilerden tam not aldı.

Gösterinin ardından İAOSB Vakfı Yönetim 
Kurulu Üyesi Cem İnam, Yazar ve Yönetmen 
Hakan Susuz’a teşekkürlerini ileterek, çiçek 
takdim etti. 

Hakan Susuz da İAOSB Yöneticileri ve çalı-
şanlarına sundukları imkan ve verdikleri des-
tekten dolayı teşekkür ederek, “Sizler sahneyi 
doldurmaya devam ettikçe bizler de üretmeye 
ve sizlerle buluşmaya devam edeceğiz” diye 
konuştu. 



ŞEHRİN 
IŞIKLARI
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Ali Küçükekici

Kıvanç Şen

Ece Karaoğlan



Güven ve güvende olma ihtiyacı insa-
noğlunun var olduğu andan itibaren en 
temel sorunlarından biri olmuştur. İlk 

zamanlarda sığınmak ve güvende olmak için 
kullanılan yapılar zamanla değişmiş insanoğlu 
için farklı farklı anlamlar ve durumlar haline 
gelmiştir. Zaman içerisinde teknolojinin geliş-
mesi ve insanların 
artık barınma gibi 
ihtiyaçlarını ikinci 
hatta üçüncü plana 
atmasıyla farklı 
düşünce sistemleri 
yaygınlaşmış ve bu 
yapılar insanoğlu 
için başka anlamlar 
ve ifadeler taşır 
duruma gelmiştir. 
Kendini ifade etme 
biçimi olarak insa-
noğlu yaşamının 
hemen her alanına 
sanatı ve estetiği 
buluşturmaya başlamıştır. Bu açıdan da yaşadı-
ğı şehri insanoğlu kendi ihtiyaçlarına ve güdü-
lerine göre şekillendirmiş ve yönlendirmiştir.

Şehirler her daim 7/24 hareketli ve 
dinamiktir. Genel şehir siluetini gördüğümüzde 
oradaki ışıklardan şehrin yaşadığını, o şehrin 

bir ruhunun olduğunu anlayabiliriz. Fotoğraf 
sanatı aracılığı ile insanoğlunun ilk zamanlarda 
barınma ve korunma ihtiyacına yönelik yapmış 
olduğu yapıların günümüzdeki çağdaş ve 
teknoloji harikası olan yapılara dönüşmesini 
fotoğraflayıp belgeliyoruz. İlk bakışta şehirler 
aynı gibi görünseler de dikkatle incelendiğinde 

aralarında 
çok büyük 
farkların olduğu 
görülmektedir. 
Yeryüzündeki her 
şehrin kendine 
has bir dokusu, 
yapısı, mimari 
anlayışı, olumlu 
ya da olumsuz bir 
şekilde değişen bir 
yüzü vardır. İşte 
bütün bu detaylar, 
en ince ayrıntısına 
kadar irdelenip 
değerlendirilmesi 

ile ortaya konulan fotoğraflar aslında bir şehrin 
betimlenmesinden başka bir şey değildir. 
Bunu yaparken şehri fotoğraf sanatının estetiği 
ile bütünleştirmek ve o şehrin ruhunun 
fotoğraflarımızda bıraktığı izi yakalamak en 
temel amacımız olmuştur.         Cem İNAM
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Kıvanç Şen

Ece Karaoğlan

Onur CoşkunFatoş Kalınkaya

Fatoş Kalınkaya
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Muğla’nın Milas ilçesindeki Uzunyuva Arke-
olojik SİT Alanı’nda yapılan kaçak kazıda 
bulunarak yurt dışına kaçırıldığı belirlenen, 

İskoçya’nın Edinburgh şehrinde bulunduktan sonra 
uzun bir hukuki süreç sonucunda Türkiye’ye geti-
rilen ‘Altın Taç’, Ankara’da Anadolu Medeniyetleri 
Müzesi’nde sergilenmeye başlandı.

MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer, mü-
zeyi ziyaret etti. Müze yetkilileriyle de görüşen Özer, 
“Tarihi eserler ancak bulundukları yerlerde gerçek 
değerine kavuşurlar. Şu anda Anadolu Medeniyetleri 
Müzesi’nde sergilenmekte olan Altın Taç da Milas’tan, 
Uzunyuva’dan çalınmıştır. Altın Taç, en kısa sürede 
evine, yani Milas’a dönmelidir. Biz, Altın Taç’ın evine, 
yani Milas’a dönmesi için elimizden geleni yapaca-
ğız” dedi.

Milas’ta 2010 yılının Ağustos ayında jandarma-
nın Uzunyuva Arkeolojik SİT Alanı’ndaki bir eve 
yaptığı baskınla, Uzunyuva Hekatomnos Anıtmezarı 
bulundu. Mezarın bölgede 2005’ten beri süren kaçak 
kazılarla çıkartıldığı belirlendi. Anıtmezar, arkeolog-
larca, ‘Arkeolojide 100 yılın buluşu’ olarak nitelen-
dirildi. UNESCO, anıt mezarı ‘Dünya Mirası Geçici 
Listesi’ne aldı. Anıtmezardan çalınan eserlerin ise 
izinin sürülmesine başlandı. 2010 yılında, İskoçya’nın 
Edinburgh kentinde 3 Türk’ün iki müzayede evi ile 
görüşerek ellerindeki tarihi bir altın tacı, açık arttırma 
ile satmaya çalıştıkları öğrenildi. İskoç polisi, alıcı 
kimliğine bürünerek kişilerle bağlantı kurarak yaptığı 
görüşmede, bu kişileri gözaltına aldı. Altın Taç’a ise 
da el kondu. Gözaltına alınan 3 Türk’ten 1’si verdiği 
ifadede, Altın Taç’ın, Çemişgezek’te ölen dedesinden 
miras kaldığını, ancak kendisinin nakliye şirketinin 
maddi sıkıntıya düşmesi üzerine satmaya karar verdi-
ğini anlattı. İskoç Başsavcılığı ise eserin Türkiye’den 
yurt dışına çıkarılışına ilişkin kriminolojik bir veri 
elde edilemediğinden zanlılar hakkında bir ceza 
davası açmadı. Bunun üzerine altın tacın dedesinden 
miras kaldığını söyleyen kişi tarafından 2013 yılında 
mülkiyetin tespiti davası açıldı. Fakat bu kişi daha 
sonra, 5 Aralık 2017 tarihindeki duruşmada davasın-
dan vazgeçerek talebini geri çekti.
İskoçya’dan getirildi

Olayı Interpol’den öğrenen T.C. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı, İskoçya’daki mahkemeye taraf oldu ve 
incelemek üzere altın tacı Türkiye’ye götürmek istedi. 

İskoçlar dikkat çeken bir kararla tacı, ‘inceleme son-
rasında geri vermek’ koşuluyla Türkiye’ye gönderdi. 
Altın Taç, Türkiye’ye geldikten sonra Türkiye Atom 
Enerjisi Kurumu’na gönderilerek Uzunyuva Heka-
tomnos Anıtmezarı’nda bulunan diğer buluntularla 
birlikte nükleer incelemeye alındı. Yapılan incelemede 
Altın Taç’ın Milas’tan kaçırıldığı kanıtlandı. Altın Taç 
ise tekrar İskoçya’ya gönderildi. Bakanlık, Türki-
ye Atom Enerjisi Kurumu’nun kanıtlarıyla birlikte 
Altın Taç’ın, Milas ve Bodrum çevresinde bulunmuş 
benzer taçlarla, özellikle de Bodrum Sualtı Arkeoloji 
Müzesi’nde, M.Ö. 4. yüzyıla ait ‘Kraliçe Ada’ sergi-
sindeki altın taç ile benzerliğini gösteren belgeleri 
ve kanıtları mahkemeye sundu. Bu kanıtlar üzerine 
İskoç Mahkemesi, tacın Türkiye’ye geri verilmesini 
kararlaştırdı.

Türkiye’ye dönen Milas’ın Altın Taç’ı, yine yurt 
dışına kaçırılan ve çalışmalarla Türkiye’ye kazandı-
rılan M.Ö. 2. bin yıla ait bronz dağ keçisi heykelciği 
ile birlikte Ankara’daki Anadolu Medeniyetleri 
Müzesi’nde sergilemeye başlandı.

Altın Taç’ın önünde şu bilgi notu bulunuyor:
“İskoç makamlarınca yapılan bir araştırma so-

nucunda tespit edilen Altın Taç’ın ülkemizden yasa 
dışı yollarla çıkarılmış olduğu Türkiye Atom Enerjisi 
Kurumu, İçişleri Bakanlığı ve Selçuk Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertekin Doksanaltı’nın katkı-
larıyla Bakanlığımızca ispatlanmıştır. Ülkemize iadesi 
sağlanan Altın Taç, M.Ö. 4. yüzyıla tarihlenmektedir.”

Milas, ‘Altın Taç’ı geri istiyor
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