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Değerli Sanayici Dostlarım;                                 
Bir yandan salgın dünyadaki etkinliğini sür-
dürürken, diğer yandan ekonomiler oluşan 
bu “yeni normal” içinde toparlanmanın 

yollarını arıyorlar. Tüm iş dünyası yurt içinde ve dışında 
izlediği, normale dönüşün ve hatta o düzeyin üstüne 
çıkışın ne zaman, hangi hızla ve ne şekilde olacağına 
ilişkin yapılanları izliyor ve tartışıyor. Türkiye gibi küresel 
ekonominin bir oyuncusu olup, aynı zamanda kırılgan 
ekonomiler içinde yer alan ülkelerde tüm gelişmeler, 
ülke gerçekleri doğrultusunda yorumlanıyor ve öngö-
rüler oluşturulmaya çalışılıyor. Gelin görün ki, bu denli 
çok değişkenin olduğu ve bu değişkenlerin üzerinde 
hiçbir etki yapma şansınızın olmadığı bir ortamda orta-
ya konan öngörülerin ya da alınan kararların doğruluğu 
da sürekli bir tehdit altında… Bakıldığında oluşturulan 
kararların bırakın orta veya uzun vadeyi kapsamasını; 
anlık, günlük olduğunu görmek hiç şaşırtıcı değil.  

Küresel ekonomide salgının neredeyse tüm 
dünyaya yayılması neticesinde, 2020 yılı sonunda iç 
taleplerde ve ihracatta yaşanan daralmalar nedeniyle 
piyasa ekonomisi içinde yer alan ülkelerin gayri safi 
yurt içi hasıla rakamlarında ciddi bir düşüş bekleni-
yor.  Standart& Poor’s piyasa ekonomilerinin 2020’de 
yüzde 4,7 daralacağını ancak 2021’de yüzde 5,9’luk bir 
toparlanma yaşayacağını öngören bir açıklama yaptı. 
Bu arada özellikle 2020 yılı için öngörülen bu rakamları 
toparlama maksadı ile ABD ve AB’de çok ciddi adımlar 
atılıyor. Trilyon dolarlara, Eurolara varan destek paket-
leri açıklandı. Bu paketler ile özellikle bireysel tüketim 
tercihlerinin normale dönmesi ile tüm sektörlerde 
belli bir hareket yakalanması hedefleniyor.  Ancak, 
ABD ve AB gibi kaynaklara sahip olmayan ülkeler-
de kalıcı üretim kaybı beklentileri de sürmekte… Bu 
kaybın Hindistan’da yüzde 11, Latin Amerika ve Güney 
Afrika’da yüzde 6-7, Malezya-Endonezya (ASEAN) hat-
tında ise yüzde 2 olacağı öngörülüyor.  

Türkiye bu değerlendirmeler içinde güçlü to-
parlanma sinyalleri vererek dikkat çekiyor. 2020 yılı 
Nisan ayında aylık bazda yüzde 30,4 düşen sanayi 
üretimindeki bu gidişin Mayıs ayında yüzde 19,9’a 
çekilmesi memnuniyet verici bir gelişmedir. Üretim 
ile doğrudan ilişkilendirebileceğimiz elektrik tüketimi 
miktarlarına baktığımızda gerek bölgemizden gerekse 
bazı OSB’lerden aldığımız verilere göre yüzde 90-95 
aralığında küresel salgın öncesine bir dönüş vardır.    
İAOSB olarak bizde ise, geri dönüşün ötesinde, 2020 
yılı Haziran ayı elektrik tüketimimiz, 2019 yılının aynı 
ayına göre yüzde 7 oranında artmıştır. 

Bu artışın ve toparlanmanın nedenlerine baktığı-
mızda, iç talebin güçlenen etkisini görüyoruz. Küresel 
salgın ile birlikte ikinci plana atılan ihtiyaçlar, tekrar 
satın alma süreçlerinde yerlerini almaya başlamıştır. 
Bu artışta düşürülen faiz oranları ile bankaların verdiği 
kredilerin ciddi bir ateşleyici etkisi de olmuştur. Ancak 
akıllarda, ‘geri ödemelerin nasıl olacağı’ sorusu da 
durmaktadır.

Ancak Türkiye ihracat yolu ile büyüme modelini 
tercih eden bir ülkedir. Bu nedenle küresel pazarların 
da normalleşmesi şarttır. Her zaman söylediğimiz gibi 
‘bizim düzelmemiz yetmez’. 

ABD ve AB cephesinde alınan finansal önlemler, o 
piyasaların normalleşmesi hususunda bizi umutlandırı-
yor. Ancak, Türkiye içinde bulunduğu siyasi ve jeopo-
litik konumundan dolayı bazı bölgelerde açık (Suriye, 
Irak gibi) bazı bölgelerde kapalı (Libya gibi) sıcak 
çatışmaların içinde. Bazı bölgeler de ise sıcak çatışma 
kapımızda geziyor (Ermenistan, Yunanistan gibi). Bu 
denli yoğun ve gergin bir dış politika gündemi içinde, 
salgının etkileri de sürerken çok istikrarlı bir dış ticaret 
ortamı yaratmak da gerçekten zor.

Türkiye ekonomisini ve dolayısıyla iç huzurumuzu 
düşünürken; aklımıza çok takılan bir diğer alan da istih-
dam ayağıdır. Bugüne değin devletin verdiği teşvik ve 

İç talep güçlenerek artıyor ama...

Atatürkorganizehaber
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destekler, yayınlanan düzenlemeler ile ciddi oranda 
iş kayıpları yaşanmamıştır. İşten çıkarma yasağı, kısa 
çalışma ödeneği ya da işsizlik fonu destekleri istih-
dam piyasasını korumamıza çok yardımcı olmuştur. 
Ancak, normalleşmenin devamı ve bu tür desteklerin 
kademeli olarak da olsa, geri çekilmeye başladığında, 
olacak istihdam kayıplarını öngörmek çok zordur. 
Bu noktada sanayiciler olarak beklentimiz sanayici-
nin üzerindeki çok sayıda yükün belli bir oranlarda 
azaltılarak, istihdamın korunması için finansal kaynak 
yaratılmasının sağlanmasıdır. Çünkü, bizler sanayiciler 
olarak tek bir işçimizi bile kaybetmek istemiyoruz. 

Sizlerin de izlediği gibi küresel salgının her sek-
töre etkisi farklı düzlemde, farklı etkide olmuştur. Bu 
nedenle normalleşme ve salgın sonrasında istenen 
çıkışın yakalanması için her sektörün özel olarak kendi 
dinamikleri ışığında ele alınması, her sektöre özel ted-
birlerin ve teşviklerin geliştirilmesi çok önemlidir. Bu-
nun içinde sektör temsilcilerinin, karar alıcı siyasileri-
miz ve uygulayıcı bürokratlarımız ile sıkı bir iletişim ve 
iş birliği içinde olması zaruridir.  Bu üç ayak arasında 
yaşanacak kopukluklar, yanlış karar ve uygulamalar ile 
zaten zor elde edilen kaynaklar ile beklenen sonuçlar 
gelmeyebilir.

Hastalık kol gezse de henüz aşı veya teda-
vi bulunmasa da yaşam kendi dinamikleri içinde 
normalleşmeyi gerektiriyor. Bu alanlardan biri de 
eğitim-öğretim. Okullarımızın tekrar eğitime başlama-
sı çocuklarımızın, gençlerimizin dolayısıyla ülkemizin 
zaman kaybetmemesi bakımından çok önemli. Bu 
konu İAOSB olarak bizi de çok yakından ilgilendiriyor.

Özel İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Nedim 
Uysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz, 2020-2021 
yılı eğitim-öğretim dönemine tüm hızıyla hazırlanıyor. 
Her şeyden önce şunu söylemeliyim: Okulumuz, bu 
özel dönemin zorunlu kıldığı her türlü tedbir ve yapı-
lanmaya uygun hale getirilmiştir. Okulumuzun fiziki 
yapısının, bina kapasitesinin, sınıflarının, atölyelerinin, 
laboratuvarlarının durumları tüm önlemleri almaya 
müsaittir. Ve gönderilen yönetmelikler ile istenen tüm 
şartlar tamamıyla sağlanmıştır.

Bu ay içinde LGS sınav sonuçlarının açıklanması 
ile birlikte kayıt dönemi de başlamıştır. Okulumuz 
henüz çok yeni olmasına rağmen geldiği eğitim-öğ-
retim seviyesi ve kamuoyunda yarattığı etki ile İzmir’in 
önemli eğitim-öğretim kurumları arasına girmiştir. 
Öğrenci aileleri ve öğrencilerimiz okulumuza yoğun 
ilgi göstermektedir. Dolayısıyla her yeni yılda okulu-
muza kayıt olma çıtası biraz daha yükselmektedir. Bu 

sene de ön kayıtlarımıza yüzde 5’lik dilim ve altında 
yer alan çocuklarımızla başladık.

Okulumuzun sahip olduğu ve öğrencilerine 
sunduğu imkanlar, tüm kesimler tarafından takdir ile 
anılmaktadır. Yüzde 100 burs uygulamamız ile öğren-
cilerimiz ve ailelerine maddi kaygılardan uzak, sadece 
eğitimlerine odaklanacakları bir ortam sunuyoruz. 
Ayrıca maddi durumu yeterli olmayan öğrencilerimize 
burs desteği de veriyoruz. Bu öğrencilerimiz mezun 
olduğunda eğer bu ihtiyaçları devam ediyorsa, üni-
versitede de desteğimiz sürüyor.

Öğrencilerimizin kişisel gelişimi, gündemi ve 
dünyayı takip ederek, rekabet ortamlarında kendile-
rini geliştirmeleri için faydalı olacağına inandığımız 
ulusal ve uluslararası yarışma ve etkinliklere katılma-
larını sağlıyoruz. Onlar da gittikleri her yerde aldıkları 
başarılı dereceler ile okulumuzun adını sürekli yük-
seltmektedirler. Bazı yarışmalarda birlikte yarıştıkları 
üniversite öğrencilerini geride bırakmaları hepimizin 
yüzünü güldürmektedir.

Henüz iki dönem mezun vermemize rağmen 
öğrencilerimizin büyük bir çoğunluğu üniversiteye 
gitmeyi hak kazanmıştır. Hatta bazı öğrencilerimiz 
ülkemizin en zor olarak bilinen, en saygın üniversitele-
rinin mühendislik bölümlerine yerleşmişlerdir. Yaşam 
yollarını çizen öğrencilerimizin önünde iki seçenek 
var… Dilerlerse üniversiteye giderek, dört dörtlük 
mühendisler olarak ülkemizin gelişimine katkı vere-
bilirler, dilerlerse ve bir an evvel elleri ekmek tutsun 
istiyorlarsa teknik adamlar olarak doğrudan Türkiye 
sanayisine hizmete başlayabilirler. Ancak bildiğimiz 
ve inandığımız şudur ki; hangi tercihi yaparlarsa 
yapsınlar bizim mezunlarımız kendi farklarını yarata-
caklardır.

Burada bir mesaj vermek istiyorum. Mesleki ve 
teknik eğitimde hayal ettiğimiz düzeye erişmek için 
çıktığımız bu yolda, bizlere bu vizyonu paylaşan 
veliler ve öğrenciler gereklidir. Lütfen ileride sosyal 
bölümlerde hayat kurmak isteyen, ya da “burası burs-
lu bir okusun bakalım” diyen velilerimiz ve çocukları-
mız okulumuza gelerek, bu idealleri paylaşabilecek 
arkadaşlarının haklarını almasınlar. Bizler bu okulu 
kurarken sanayicilerimiz inandı, Yönetim Kurulu’muz 
inandı, öğretmenlerimiz inandı ve inanan-hedefleyen 
öğrenciler ile yola çıktık. Bu sene de bunun böyle 
devam edeceğine inanıyorum. 

Yazıma son verirken, 31 Temmuz’da başlayacak 
olan Kurban Bayramınızı kutlar, hepinize sağlık ve 
esenlikler dilerim. 

SAHİBİ
İAOSB Yönetim Kurulu Başkanı

Hilmi UĞURTAŞ

SORUMLU MÜDÜR
Hüseyin DOĞAN

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

Muhabirler
Meryem Fulya YAZICIOĞLU

Bestenigar PEKER

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

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

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

BASKI: 
Hürriyet Matbaası

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

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

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

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

İmzalı yazılarda belirtilen görüşler sadece 
yazarlarına aittir.

Aylık Süreli Yerel Yayın / Basım Tarihi: 29 Temmuz 2020
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Uğurtaş: Toparlanıyoruz

Organize 
Sanayi 
Bölgeleri 
Derneği 

(OSBDER) Başkanı 
Hilmi Uğurtaş, Bloom-
berg TV’de yayınlanan 
“FOKUS” programına 
canlı bağlanarak, 
13 Temmuz’da 
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TUİK) 
tarafından açıklanan “Sanayi Verileri”ni 
değerlendirdi. Uğurtaş, Nisan ayında 
aylık bazda yüzde 30,4 olan daralmanın, 
Mayıs ayında yüzde 19,9’lara çekilmesinin 
memnuniyet verici olduğunu belirterek, 
Haziran ayında gelecek rakamların daha 
olumlu olacağını ve toparlanmayı daha net 
göstereceğini söyledi. 

İç talebin güçlü etkisi oldu
Hilmi Uğurtaş, yaptığı açıklamada 

şunları kaydetti:
“Gerek Bölgemiz olan İzmir Atatürk 

Organize Sanayi Bölgesi’nden (İAOSB) 
gerekse OSBDER üyesi olan bazı 
OSB’lerimizden aldığımız elektrik tüketimi 
verilerine baktığımızda, tüketimlerin 
yüzde 90-95 oranında pandemi öncesine 
döndüğünü görmekteyiz. Temmuz ayı 
başındaki rakamlarda bu ivmeyi destekler 
nitelikte gelmektedir. Hatta bizim Böl-
gemizde olduğu gibi bazı OSB’lerde de 
Haziran ayı elektrik tüketimi 2019 yılı 
Haziran verilerini aşmıştır. Örneğin bu artış 
İAOSB’de yüzde 7 civarındadır.

Bu artışın ve toparlanmanın kaynağına 
baktığımızda iç talebin güçlü etkisi 
olduğunu görüyoruz. Ne yazık ki, ihracatta 
aynı hızda bir toparlanma yok. Elbette 

bunun nedeni de dünyada pandemi-
nin etkilerinin devam etmesidir. Türkiye 
gibi ihracata dayalı büyüme stratejilerini 
tercih eden ülkeler için işlerin düzelmesi, 
dünyanın normale dönmesine bağlıdır. 
Dünya bu salgından kurtulmadıkça dış ti-
caretin stabil bir hale gelmesini beklemek 
çok doğru olmaz.

İç tüketim dinamiklerine baktığımızda 
ise, pandeminin ortaya çıkması ile ikinci 
plana atılan ihtiyaçların tekrar satın alma 
süreçlerine girdiğini ve bu ürünlere olan 
talebin arttığını görmekteyiz.

Sanayinin alt sektörlerine baktığımızda 
ise imalat sanayinde Nisan ayında yüzde 
32,5 olan kaybın, Mayıs ayında yüzde 
19,3’ünün geri geldiğini görüyoruz. Bu 
rakamın Haziran’da arttığını ve Temmuz 
ayında da artmaya devam edeceğini 
düşünüyoruz. Çünkü bu artış özellikle 
istihdamın korunması bakımından çok 
önemli. Sanayinin toparlanması işten 
çıkarma yasağı kalksa bile istihdamın eri-
mesine engel olacaktır. 

Kısaca, Mayıs ayında açıklanan veriler, 
pandeminin ülkemizde ve çevremizde en 
sıcak hissedildiği Nisan ayı verilerine göre 
bir baz etkisi altında olduğu görülse bile, 
toparlanma hususunda önümüze daha 
umutla bakmamıza neden olmuştur.”
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İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) sanayi 
sektörünün en değerli verilerini oluşturan 
“Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” 
araştırmasının sonuçları açıklandı. 2019 

verilerine göre TÜPRAŞ yine ilk sırada yer aldı. 
İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde 
faaliyet gösteren 12 firma da listeye adını 
yazdırdı. Listede Bölge 
firmalarından; Abalıoğlu 
Yağ San. ve Tic. A.Ş., Ravago 
Petrokimya Üretim A.Ş., CMS 
Jant ve Makina Sanayii A.Ş., 
Sun Tekstil San. ve Tic. A.Ş., 
DYO Boya Fabrikaları San. ve 
Tic. A.Ş., Polibak Plastik Film 
San. ve Tic. A.Ş., CMS Jant 
Sanayi A.Ş., Norm Cıvata 
San. ve Tic. A.Ş., Üniteks Tekstil Gıda Motorlu 
Araçlar San. ve Tic. A.Ş., Sun Chemical Matbaa 
Mürekkepleri ve Gereçleri San. ve Tic. A.Ş., 
Felda Iffco Gıda San. ve Tic. A.Ş. ile Bak Amba-
laj San. ve Tic. A.Ş. yer aldı.

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) 1968 
yılından bu yana aralıksız gerçekleştirdiği 
ve sektör için en değerli verileri 
oluşturan "Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi 
Kuruluşu”araştırmasına göre, 2019 yılında 
sanayinin zirvesinde 87 milyar 949 milyon 

lira üretimden satışları ile yine TÜPRAŞ yer 
aldı. Listede Ford Otomotiv 37 milyar 71 
milyon lira üretimden satışlarıyla ikinciliğini, 
Toyota Otomotiv de 25 milyar 851 milyon lira 
üretimden satışlarıyla üçüncülüğünü korudu. 
Sıralamada Oyak Renault da 24 milyar 635 
milyon lira üretimden satışlarıyla dördüncü 

oldu. Böylece ilk dört şirket, 
2019 yılında bir önceki 
senenin sıralamasına göre 
değişmedi. Türkiye’nin 500 
Büyük Sanayi Kuruluşu 
2018 yılında 878 milyar lira 
olan üretimden satışlarını 
2019 yılında yüzde 16,4 
oranında artırarak 1 trilyon 
liranın üzerine çıkardı. 

2019 yılındaki artış, 2017’deki yüzde 33,2 
ve 2018’deki yüzde 34,5’lik oranlar ile 
kıyaslandığında, son 3 yılın en düşük artışı 
olarak dikkat çekti, büyüme performansı 
yavaşladı. 

İSO 500’ün ihracatı da yüzde 2,4 artışla 
73,5 milyar dolar oldu. Listede 30 yıl önce 
ihracat yapan firma sayısı 409 iken, son yıllarda 
bu rakam 450’ler bandını aştı ve 2019 yılında 
463’e çıktı. İSO 500’ün Türkiye sanayi ihracatı 
içindeki payı yüzde 42 oldu.

İSO 500 Büyük’te
İAOSB’den 12 firma
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İzmir Atatürk Organize Sanayi Böl-
gesi online seminerler dizisinin bu 
ayki konuğu, Dokuz Eylül Üniversi-
tesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

öğretim üyesi Prof. Dr. Yaşar Uysal oldu. 
Uysal, “Covid-19 Sonrası Düzen ve Eko-
nomi” başlıklı sunumu ile değerli veriler 
paylaştı. 

Seminer sunumuna küreselleşme ile 
ortaya çıkan tarım toplumu, ardından 
gelen sanayi toplumu ve son olarak içinde 
bulunduğumuz bilgi toplumunun dina-
mikleri hakkında bilgi vererek başlayan 
Uysal; Covid-19 öncesindeki dünya ve 
Türkiye ekonomisinin durumunu rakamlar 
ile değerlendirdi. Uysal, seminerin son 
bölümünde Covid-19 ve sonrasına ilişkin 
görüşlerini aktardı.  

Türkiye’nin pandemi sürecine dış 
ticaret açığı, bütçe açığı ve tasarruf açığı 
ile yakalandığını bildiren Uysal, pande-
minin başladığı dönemde ülkede 2018 
yılında yaşanan kur şokunun etkisinin 
tam anlamıyla atlatılamadığını söyledi. 
Geçen yerel seçimler nedeniyle bütçe 
dengelerinin bozulduğu, dış kaynak 
girişinde ise daralma sürecinin yaşandığı 
dönemde salgının baş gösterdiğini ifade 
eden Uysal, “Bu dönemde aynı zamanda 
yüklü bir borçlanma ve dış ödeme yükü 
vardı. İflas, konkordato gibi enstrüman-
lar çokça kullanılır olmuştu. Kurlarda bir 
artış beklentisi vardı. Merkez Bankasının 
rezervleri azalma ivmesindeydi. Büyüme 
inşaat sektörü ile sağlanıyordu. 2019 
yılında ekonomi binde 9 büyüyebilmişti.          

Ya yenileneceğiz
ya da yenileceğiz
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Kısacası 2020 yılına belli zorluklara hazır 
olarak girilmişti” dedi.

Beklenmedik gelişmelerin etkisi
Aynı süreçte dünyada küresel ticaret 

ve kur savaşlarının verildiğini hatırlatan 
Uysal, özellikle küresel işbirliği ve çok taraflı 
çözümlerin azaldığı bir dönemin başladığını 
söyledi. Uysal, değerlendirmelerini şöyle 
sürdürdü:

“Pandeminin baş gösterdiği süreçte 
uluslararası ticarette korumacı eğilimler 
artıyordu. Dünya ekonomisi ve ticareti 
daralıyor, hatların kırılganlıkları artıyordu. 
Ekonomik güç sanayileşmiş batı ülkelerin-
den, yeni ekonominin yükseldiği doğuya 
kayıyordu. Batı uzun süredir uzak durduğu 
üretime tekrar dönmek ve üretim üssü 
olmak istiyordu. Demografik ve teknolo-
jik değişim hızı tarihi bir dönemeçten 
geçiyordu. ABD; çalışanlar ve şirketlerin 
ABD’de kalmalarını, iş yaratmalarını, 
burada ödeme 
yapmalarını 

sağlayacak yeni bir ekonomi için ti-
caret politikalarının doğasını yeniden 
şekillendirme çabası içindeydi. Diğer yan-
dan ise Çin; yeni bir küresel açılım yapıyor; 
21 trilyon dolara dayanan güzergahta 65 
ülkenin maddi ve kültürel zenginleşmesine 

yönelik ‘Bir Kuşak 
ve Bir Yol’ projesini 
hayata geçiriyordu.

Bu şartlarda 
başlayan pandemi ile 
öncelikle sosyal bir 
şok yaşandı. Hastalık 
korkusu ve alınan 
önlemler net-
icesinde evde kalma 
dönemi başladı. 
Salgın ile birlikte 
sağlık bütçesinde 

büyük bir artış oldu. Tedavi 
giderlerinin yanında, kapasitenin yatak, 
makine, teçhizat bakımından artırılması 
ciddi bir yatırım bütçesi 
getirdi. Üretimde ise ani 
şok duruş ile eşzamanlı 
olarak arz-talep şoku 
ve ulusal-küresel eko-
nominin çöküş şartları 
oluştu. Finansal pi-
yasalarda ciddi 
bir sıkışma 
yaşandı. 
Kapatılan 
sınırlar 
ile duran 
ulaşım, 
tedarik 
zincir-
lerin-
de 

Türkiye içinde bulunduğu 

riskleri aşmak için 

komşu ülkeler, AB ve 

ABD ile ilişkilerini dü-

zeltebilir, bütçedeki 

bozulma tasarrufla 

iyileştirilebilir, yatırım 

iklimi desteklenebilir.
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yaşanan kopuşlar, 
ülkelerinin kendi 
vatandaşlarının 
sağlığına yönelik 
aldıkları tedbirlerin eko-
nomik yansımaları ortaya 
çıktı. 

Bu durum kimse-
nin beklemediği bir 
gelişmeydi. Bu yüzden 
nedenler bir kenara 
bırakılarak, sonuçların 
kontrolüne çalışılıyordu. 
Daha çok genişletici para, kredi ve maliye 
politikalarına dönüldü. Karşılıksız yardımlar 
gibi sosyal politika enstrümanları devr-
eye sokuldu. Kredi kanalları açılmaya ve 
güçlendirilmeye gayret edildi. Borç öteleme 
ve yapılandırmaları gerçekleştirildi.

Türkiye’nin aldığı önlemler
Türkiye’de ise vergilerde erteleme, na-

kit ve KGF destekli krediler, mücbir sebep 
uygulaması, işten çıkarma sınırlandırması, 
icra takiplerinin durdurulması, temettü 
dağıtımının sınırlandırılması, kısa çalışma 
ödeneği, ücretsiz izin uygulaması, işsizlik 
sigortasının kullanılması, uzaktan çalışma, 
sosyal transferde artış, düşük gelirlere kredi 
desteği ve kayıt dışı çalışanlara yönelik yeni 
imkanlar gibi önlemler devreye alındı.    

Bu dönemde TCMB; tahvil alımı yoluyla 
likidite arışına gitti. Yani ‘Bol TL’ sağlanmaya 
çalışıldı. Politika faizlerinin düşürülmesi ile 
‘Ucuz TL’ sağlandı. Bankalara kredilerde 
kullanmaları için uygun fonlama imkanları 
sunuldu. Kredi büyümesiyle ilişkilendirilmiş 
zorunlu karşılıklar uygulaması revize edildi. 
Aktif Rasyosu uygulaması devreye sokuldu. 

Yine bu dönemde döviz piyasasına yönelik 
düzenlemeler yapıldı.  Merkez Bankası, döviz 
satışı yolu ile döviz kurlarını kontrol etmeye 
çalıştı. Döviz ve altın alımında yüzde 1’lik vergi 
uygulamasına geçildi. Döviz alımlarında valör 
uygulanmaya başlandı. Yurt dışına yönelik TL 
kısıtlaması ve 5 bini aşkın mala geçici ithalat 
vergileri getirildi.

Riskler de artıyor
Devreye alınan bu 

uygulamalar, beraberin-
de bazı endişeler de 
yarattı. Kredi artışı 
geleceğe yönelik borç 
krizi yaratabilir mi? 
Krediyi gerçekten 
ihtiyacı olan da olmayan 
da kullanıyor. Kullanılan 
kredilerin bir kısmı 

döviz talebine dönüşebiliyor. 
Kur artışını engellemek isteyen Merkez 
Bankası rezervlerini eritiyor. Bu durum dış 
borç ödeme programının yoğunluğu nedeni-
yle kur artış beklentisini de artırıyor. Devlet 
kur artışlarını kontrol etmek için olağan dışı/ 
piyasa karşıtı önlemlere başvurabiliyor. Piyasa 
ekonomisi dışı önlemler yabancı sermaye 
girişini olumsuz etkiliyor, hatta çıkışına yol 
açıyor. Bütün bunlar ülkeye ilişkin risk/
güven algısını olumsuz etkiliyor. Bu durum 
ise dış borçlanmanın maliyetlerini artırdığı 
gibi SWAP gibi borçlanma kanallarını da 
değiştiriyor.                 

Yaşanan bu ortam, beraberinde bazı 
riskleri de barındırıyordu. Örneğin; kur-
larda yükseliş olasılığı, enflasyonda sıçrama 
olasılığı, faizlerde zorunlu artış olasılığı 
gibi risklerin yanında, borsa/reel eko-
nomi alanında ortaya çıkan şişkinliğin kötü 
sonuçlanması, kredilerde geri ödeme 
oranlarının düşmesi, banka bilançolarının 
bozulması, borç krizi yaşanması, artacak 
işsizliğin yaratacağı sorun ve riskler...  Bu 
arada kafamızın arkasında bekleyen bir erken 
seçim olasılığı da bu risklerden sayılabilir.

Ayrıca, sosyal devletin güçlenmesi 
zorunluğu, piyasa/devlet dengesinin yeniden 
tanımlanması, deregülasyonlar yerine 
regülasyonların etkin olması, olabilecek iflas 
ya da el değiştirmelere hazırlıklı olunması, 
şirket birleşmeleri ve artacak yoğunlaşmanın 
takibi, insan-doğan-üretim dengelerinin 
tekrar değerlendirilmesi ve kurgulanması, 
tarım ve tarıma dayalı sanayinin öneminin 

Sorumuz, ‘nasıl değişen bir 

dünya’dır. Her şeyin 

sanal aleme taşındığı 

iklim, sürekli yenilen-

menin zorunlu, aklın 

sınırlarının zorlandığı 

sistem ve kaotik yapı-

lar bizi bekliyor olabilir.
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artması, sağlık hizmetlerinde, ilaç ve aşı 
alanında Ar-Ge’nin öneminin artması, talep 
deseninde oluşabilecek değişikliklere 
hazırlanılması, üretim ve lojistik denklemin- 
de çevre duyarlılığının artması, yakında 
tedarik ve ekonomik adacıkların oluşması, 
dijitalleşme ile iş yapma ve üretme düzle-
minde yaşanacak değişiklikler de göz önüne 
alınmalıdır.     

İşte reçete
Elbette bu durumdan çıkmak için 

yapılacak pek çok şey var. Örneğin; komşu 
ülkeler, AB ve ABD ile ilişkiler düzeltilebilir. 
Kamu dengeleri ve bütçedeki bozulma, 
tasarruf yoluyla iyileştirilebilir. Parasal 
genişlemenin nasıl ve hangi takvimde ter-
sine döndürüleceği açıklanabilir. Vadesi 
gelecek dış borçlar için özellikle de reel 
sektörün borçları için çözüm üretilmelidir. 
Kamunun yeniden yapılanması sağlanabilir. 
Yatırım iklimini destekleyici adımlar atılabilir. 
Kurallarda öngörülmeyen değişimlerden 
uzak durulmalıdır. Kamu politikalarında 
öngörülebilirlik düzeyi artmalı, şeffaflığa 
özel önem gösterilmelidir. Bağımsız 
kurumların bağımsızlık algısı güçlendiril-
melidir. Sivil Toplum Örgütleri, süreçlere 

daha aktif katılmalıdır. Ancak hiçbir şekilde 
piyasa ekonomisinin işleyiş ilkelerinden 
sapılmamalıdır.

Sürdürülebilirlik, kapsayıcılık ve döngü-
sel ekonomi anlayışının güçlenmesi, kapi-
talizmin devamı için hem ülke içlerinde 
hem de küresel boyutta borçların yeniden 
yapılandırılması, yeni ve daha insani bir 
toplumsal sözleşme arayışı, rasyonelleşme 
kartellerinin zorunlu hale gelmesi, tedarikçi-
üretici-tüketici işbirliğinin geliştirilmesi, kayıt 
dışı istihdamın ve işlemlerin azaltılması, 
firmaların yedek akçe konusuna daha ciddi 
bakması, küresel istikrar için yeni kurumların 
ve fonların oluşması beklentileri mevcuttur. 
Bu dönemde kartlar yeniden dağıtılacak 
ve güven her zamankinden daha önemli 
hale gelecektir. Dinamikleri çözen ve uyum 
sağlayanlar ayakta kalacaktır. 

Sorumuz, ‘nasıl bir dünya’ değil, ‘nasıl 
değişen bir dünya’dır. Paranın daha çok 
paradan kazanıldığı bir zemin, her şeyin 
sanal aleme taşındığı bir iklim, tek bir 
meslek ya da ürünle kazanılamayacak hayat, 
sürekli yenilenmenin zorunlu, rekabetin 
daha da yoğun olduğu bir süreç, aklın 
sınırlarının zorlandığı bir sistem ve kaotik 
yapılar bizi bekliyor olabilir.

Quantum fiziği, noktasal değil 
ağ mantığı ile düşünmek, gelecek 
bilgisi ile karar vermek, sürekli 
yenilenme ve sürekli artan verimi 
hedeflemek, sentez çağına geçiş, 
network dışsallıkları, yapay zeka ve 
algoritmik sistemler ile inovasyon, 
bu paradigmal dönüşümün 
unsurları/ sonuçları olacaktır.”          

Prof. Dr. Yaşar Uysal’ın 
sunumunun tamamına 

 www.iaosb.org.tr/Media/
FileDocument/Prof.Dr.Yasar_
UYSAL_08072020.pdf linkin-

den ulaşabilirsiniz.
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Ar-Ge ve Patent
Destekleri için çağrı

İzmir Atatürk Organize Sanayi Böl-
gesi seminerleri kapsamında, TÜBİTAK, 
Teknoloji ve Yenilik Destek Programları 
Başkanlığı Eğitim, Tanıtım ve Program 

Değerlendirme Müdürlüğü iş birliği ile 
düzenlenen “Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri 
için KOBİ Destekleme (Sipariş Ar-Ge-2020) 
ve Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destek-
leme (Patent Lisans-2020-1) Çağrıları” konulu 
toplantı online olarak gerçekleşti.

İlki; üniversitelerde, araştırma 
kurumlarında ve teknoloji geliştirme böl-
gelerinde geliştirilen patentli teknolojilerin 
sanayiye aktarılmasını; ikincisi ise hızla ürüne 
dönüşebilecek ve yüksek ticarileşme potan-
siyeline sahip Ar-Ge projelerinin desteklen-
mesini amaçlayan çağrıların detaylarının 
aktarıldığı toplantıda, ön kayıt başvurularının 

17 Ağustos 2020 tarihinde mesai saati biti-
minde son bulacağı önemle vurgulandı.

Toplantıda, Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri 
çağrısında müşteri kuruluş ve tedarikçi 
kuruluşun olduğu bilgisi verilirken, ortak pro-
je sunumunun zorunlu olduğu ifade edildi. 
Ürün geliştirme ve ticarileşme olmak üzere 
toplam 2 aşamadan oluşan projenin yalnızca 
ürün geliştirme aşamasının desteklendiği 
vurgulandı.  

İlk aşamadaki çalışmaların Ar-Ge faaliyet-
leri olma zorunluluğunun bulunduğuna 
dikkat çekilerek, projeye başvurabilmek için 
tüm kuruluşların Türkiye’de yerleşik sermaye 
kuruluşu olmak zorunda olduğu aktarıldı.

Hedef, katma değeri yüksek ürün
Yetkililer söz konusu destek programına 
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ilişkin şu detayları 
paylaştılar: 

“Bu çağrıda 
müşterinin kendi 
ihtiyacını karşılamak 
için yaptıracağı ürün 
desteklenmemektedir. 
2 aşamadan oluşan 
programın ilk aşaması 
en fazla 24 ay sürebilir. 
Ticarileşme olan ikinci 
aşama ise sabit 24 ay 
sürüyor. Çağrının 
amacı, ticari faaliyetleri 
potansiyeli yüksek ko-
nulara yönlendirmek… 
Bu çağrının diğer programlarla benzer 
yanları olduğu gibi, belirgin farkları da var. 
Bir tanesi; müşterisi belli olan bir grup için 
Ar-Ge yapılıyor olması. Burada yalnızca KOBİ 
destekleniyor, bu nedenle destek için teda-
rikçi grup KOBİ olmak zorunda ve ortaklık 
zorunlu.”

Yetkililer, Patent Tabanlı Teknoloji Trans-
feri Destekleme çağrısına ilişkin ise şu bilgi-
leri paylaştılar:

“Teknoloji geliştirme bölgesi firmaları, 
kamu kurumları, üniversiteler bu destek 

kapsamında 
değerlendirilebilir. 
Teknoloji Transfer 
Ofislerine burada 
büyük görev düşüyor. 
Desteğin amacı, 
teknoloji sağlayıcının 
elindeki bilginin 
müşteriye nasıl bir 
fayda sağlayacağını 
doğru aktarabilmek 
ve canlı tutabilmek. 
Bu da ihtiyaçların 
doğru analiz edilme-
sini gerektiriyor. Bu 
destekte tek bir destek 

kalemimiz var o da müşterimizin teknoloji 
sağlayıcısından yapacağı hizmet alımı… 
Burada bir patent teknoloji var; ancak bu 
teknolojinin lisanslanması, devredilmesi 
ile ilgili giderler destek kapsamına giriyor, 
yine teknoloji transferi ile ilgili bir eğitim 
ya da danışmanlık ihtiyacı varsa teknoloji 
sağlayıcıdan tedarik edilmesi şartı ile bunu 
da destek kapsamında değerlendiriyoruz.  

İlave destek verilebiliyor
Destek programının değişken olması 

bu çağrıyı diğerlerinden ayıran özellikler 
arasında yer alıyor. Program kapsamında 
sabit destek oranımız yüzde 25 ama bu-
nun üstüne müşteri firmanın özellikleri ve 
lisanslanan patentin özelliklerine göre ilave 
yapılabiliyor. Farklı senaryolarda KOBİ’ler 
için destek oranı yüzde 75’e kadar, büyük 
boyutlu işletmeler için ise yüzde 60’a kadar 
çıkabiliyor. Bu program için toplam destek 
rakamımız ise 30 milyon TL. Programın en 
üst destek süresi 60 ay. Bu faaliyetlerin eko-
nomik değerinin tam oluşabilmesi için bazen 
olgunlaştırılmış çalışmalara ihtiyaç duyula-
biliyor. Bu nedenle destek süresini uzun tut-
maya çalıştık. 1 projede yapılabilecek lisans 
bedeli en fazla 2 milyon TL olabiliyor. Bu 
destek kapsamında bir müşteri birden  fazla 
proje sunabilir. Ancak bizim vereceğimiz 
destek 2 milyon TL’yi geçmeyecektir.”

Üniversitelerde, araştırma 

kurumlarında ve tek-

noloji geliştirme böl-

gelerinde geliştirilen 

patentli teknolojilerin 

sanayiye aktarılmasının 

yanı sıra hızla ürüne 

dönüşebilecek ve yük-

sek ticarileşme potan-

siyeline sahip Ar-Ge 

projeleri desteklenecek
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Suudi Arabistan başkanlığındaki B20, 
Covid-19 sonrası küresel ekonomiyi 
canlandırmaları için G20 liderlerine 
altı politika adımı çağrısı yaptı ve 

adımların detaylarını bir raporla duyurdu.
G20 ülkelerinin iş dünyasının sesi olan 

B20, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 
dünyanın en büyük 20 ekonomisinin liderle-
rine 6 önemli politika 
çağrısı yaptı.

Suudi Arabistan 
başkanlığındaki B20, iş 
dünyasına hükümetlerin 
özel sektörü Covid-19 
krizi sırasında nasıl daha 
iyi destekleyebileceği 
ve gelecek krizlere 
karşı ekonomiyi nasıl 
koruyabileceğini sordu. 
Çok uluslu şirketlerden 
KOBİ’lere G20 içinde ve 
dışında 750’den fazla 

iş dünyası liderinin katıldığı çalışma sonucu 
“Covid-19 Sonrası Küresel Ekonomiyi Hızla 
Canlandırmak” raporu hazırlandı.

Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedefleri’ne de paralel şekilde 
tasarlanan raporda B20, G20 liderlerini şu 
politika adımlarını atmaya çağırdı:

1. Sağlık sistemlerini güçlendirin: 
Covid-19 aşısının 
geliştirilmesi ve 
ulaşılabilir hale 
gelmesi süreçlerini 
hızlandırın; gelecek 
pandemilere karşı 
hazırlıkları güçlendirin; 
medikal ürün ve 
hizmetlere yönelik yeni 
ticaret kısıtlamalarına 
karşı çıkın; kritik 
ekipmanların devlet 
alımlarında yolsuzluk 
riskini önleyin.

G20’ye pandemiden 
çıkış reçetesi

G20 ülkelerinin iş dünya-

sının sesi olan B20’nin 

dönem başkanı 

Yousef Al-Benyan, 

“Vatandaşlarını ko-

rumak için sağlık 

sistemlerini dirençli 

hale getirmek, B20’nin 

G20 liderlerine çağrı 

yaptığı adımların en 

acilidir” dedi.
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2. İnsan sermayesini koruyun: İnsanın ve 
fikri mülkiyet haklarının serbest dolaşımına 
yönelik kısıtlamalardan kaçının; işsizliği mini-
mize edin ve istihdam edilebilirliği artırın; 
enfeksiyon riskini minimize etmeyi amaç-
layan iş sağlığı ve güvenliği standartlarının 
uygulanmasını sağlayın.

3. Finansal istikrarsızlığı önleyin: Finansal 
piyasalara olumsuz bir taşma olmasından 
kaçının, Finansal İstikrar Kurulu’nu kredi ve-
rerek küresel ekonominin borçlarını sırtlayan 
bankaların risklerini izlemek için görevlendi-
rin, gelişmekte olan (orta gelir ve düşük 
gelir) ekonomilere destekleri ve kredileri 
artırın; bankaların KOBİ’lere kredi vermeye 
devam edebilmesi için destekleri sürdürün; 
çok etkilenen sektörlerdeki şirketleri, vergi 
ve muafiyetlerle destekle-
meye devam edin; sermaye 
dağılımında şirketlerin ve 
altyapı projelerinin aldığı 
payı artırın.

4. Küresel tedarik zincir-
lerindeki tıkanıklığı açın: Bir 
an evvel tedarik zincirindeki 
aksaklıkları giderin; limanlar, 
yollar, demir yolları, hava ve 
deniz kargo taşımacılığı ve 
raylı taşımacılığa ilişkin tüm 
tıkanıklıkların giderilme-
sini sağlayın; küresel te-
darik zincirlerinde sermaye 
yapısını yeniden düzenleyin, KOBİ kredi-
lerinde risk ağırlığını Basel 3’e de uygun 
şekilde 75-85 arasına indirin; ihracat kredi-
lerinin devamını sağlayın; tedarik zincirler-
indeki yolsuzluk riskini yasal düzenlemeler 
getirerek azaltın.

5. Verimli sektörleri yeniden canlandırın: 
Teşvik tasarımlarında iklim krizini de göz 
önünde bulundurun, teşviklerin sürdürüle-
bilir olmasını sağlayın, enerji piyasası 
istikrarını koruyun, enerji üretim, depolama 
ve dağıtım projelerini destekleyin; seyahat 
ve turizmi yeniden canlandırın, seyahat ve 
turizm için vize gibi bürokratik zorlukları ve 
yurtiçi pazarı koruyan politikaları azaltın.

6. Sorumlu ve kapsayıcı şekilde 
dijitalleşin: Dijital dönüşüm çabalarını 
hızlandırın; KOBİ’ler başta olmak üzere 
e-ticaret yetkinliklerini artırın; eğitim sistem-
lerinin dijitalleşmesi için yenilikçi yöntemler 
kullanın; DTÖ’de elektronik iletilere güm-
rük vergisi uygulanmasına ilişkin öteleme 
kararının yenilenmesini destekleyin.

En acili aşı ve KOBİ destekleri,  
en zoru tekrar küreselleşmek

Suudi Arabistan başkanlığındaki B20’nin 
Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten ve 
dünyanın en büyük petrokimya üreticile-
rinden SABIC’in CEO’su olan Yousef Al-
Benyan, virüsün tedavisi ve önleyici bir aşı 
bulunmasının en acil adım olduğunu söyle-

di. B20 raporunun telekon-
ferans olarak gerçekleşen 
lansman etkinliğinde 
DÜNYA’nın sorularını 
yanıtlayan Al-Benyan, “En 
acil adım yasa yapıcıların 
ve düzenleyici kurumların 
sağlık kuruluşlarını ve bu 
alanda faaliyet gösteren 
şirketleri işbirlikçi ve 
kapsayıcı bir yaklaşım içinde 
aşı bulunması için teşvik 
eden adımlar atmasıdır. 
Vatandaşlarını korumak için 

sağlık sistemlerini dirençli hale getirmek 
ve bu yönde adımlar atmak, B20’nin G20 
liderlerine çağrı yaptığı adımların en acilidir” 
dedi. 

Al-Benyan, KOBİ teşviklerinin de 
aciliyetine dikkat çekerek şöyle konuştu: 
“KOBİ’lerin mevcut krizde ayakta kalmasını 
sağlayacak yeterli para politikası ve mali 
politika teşviklerine olan ihtiyaç da devam 
ediyor.”

Küresel ekonomiyi canlandırmak için 
önerilen adımlardan en uzun zaman alacak 
olanı ise Al-Benyan’a göre “küreselleşmenin 
tekrar normale dönmesi ve sınırlar arasında 
ticaretin serbestleşmesi için atılacak 
adımlar.”
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Enerji tüketimi
normale döndü

Sanayi üretimi
beklenenden iyi

Kurulan küçük
işletmeler arttı

Ana sanayilerde
imalat endeksi arttı

Temmuz ayının ilk yarısında top-
lam elektrik tüketiminin geldiği seviye, 
Türkiye’de ekonominin, salgın döneminde 
yaşanan duraklama ve küçülmenin ardın-
dan olağan 
seyrine girmeye 
başladığını gös-
teriyor. Haziran 
ayında geçen yıl-
ki seviyesine çok 
yaklaşan elektrik 
tüketim miktarı-
nın Temmuz’da geçen yılki seviyesini yaka-
layacağı hesaplanıyor. Haziran 2020'deki 
elektrik tüketimi Haziran 2019'un yüzde 2 
altında kalırken, Temmuz 2020'nin ilk yarı-
sındaki tüketim geçen yılın aynı döneminin 
sadece yüzde 1 altında gerçekleşti.

Salgın sürecinde yaşanan kapanmaların 
ardından fabrikaların üretime dönmeye 
başladığı ay olan Mayıs’ta, sanayi üretimi 
aylık bazda 17,4 artış gösterdi. Üretim yıllık 
bazda ise yüzde 
21 olan beklen-
tilerin altında, 
yüzde 19,9 
daraldı. Sanayi-
nin alt sektörleri 
incelendiğinde, 
2020 yılı Mayıs 
ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü 
endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre 
yüzde 14,2, imalat sanayi sektörü endek-
si yüzde 20,6 ve elektrik, gaz, buhar ve 
iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü 
endeksi yüzde 13,3 azaldı.

Türkiye'de kurulan şirket sayısı, 
Haziran’da aylık yüzde 179,12 artışla 9 bin 
596'ya, kapanan şirket sayısı yüzde 116,76 
artışla 1112'ye ulaştı. Ekonomi ile ilgili daha 

net bir tablo 
çizen küçük iş-
letmelerin adedi 
Haziran’da yüzde 
109,34 artarken, 
kapanan küçük 
işletmelerdeki 
artış yüzde 62,38 

oldu. Haziran’da kurulan işletmelerin yüzde 
85,21’i limited şirket, yüzde 13,50’si anonim 
şirket, yüzde 1,27’si ise kooperatif oldu. 
Şirket ve kooperatiflerin yüzde 36,22’si 
İstanbul, yüzde 9,14’ü Ankara, yüzde 5,47’si 
İzmir’de kuruldu.

Sanayinin dört sektöründe imalat en-
deksi yıllık değişimleri arttı. Madencilik ve 
taşocakçılığında yüzde 4,19 imalatta yüzde 
5,99, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında 

yüzde 9,4 ve su 
temininde yüzde 
7,3 artış görül-
dü. Ana sanayi 
gruplarında yıllık 
tek düşüş yüzde 
5,0 ile enerjide 
görülürken, 

ara malında yüzde 6,14, dayanıklı tüketim 
malında yüzde 13,04, dayanıksız tüketim 
malında yüzde 8,0 ve sermaye malında yüz-
de 11,57 arttı. Alt sektörler itibariyle yıllık 
en fazla artış yüzde 23,35 ile metal cevher-
lerinde kaydedildi.
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Orta ve ileri teknoloji
sanayi payı yükseldi

İhracatta iyimser
hava hakim

Otomotivde tam
kapasite Eylül’de

En yüksek ihracat
yapan 5 sektör

İSO 500 araştırmasında orta-yüksek ve 
yüksek teknoloji yoğunluklu sanayilerin 
yaratılan katma değer içindeki payının 
yükselişi dikkat çekti. 2017’de yüzde 20,2 
olan orta-yüksek 
teknoloji payı, 
2018’de yüzde 
22,2’ye, 2019’da 
ise yüzde 23,5’e 
yükseldi. Yine 
2017’de yüzde 
3,6 olan yük-
sek teknoloji payı da 2018’de yüzde 5,3’e, 
2019’da da yüzde 6,9’a çıktı. 2019 yılında 
ilk kez orta-yüksek ve yüksek teknolojinin 
yaratılan katma değerdeki payı yüzde 30’u 
geçti. Düşük teknoloji yoğunluklu sanayi, 
yüzde 40 ile yine en yüksek payı alıyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Haziran 
ayında ihracatın Mayıs ayına göre yüzde 
35,8 artarak 13 milyar 459 milyon dolar 
olarak gerçekleştiğini açıkladı. TİM Başka-
nı İsmail Gülle, 
27 sektörden 
24’ünde artış 
sağlandığını, 
KOBİ’lere ihracat 
desteğiyle 1443 
yeni firmanın ih-
racatçı ordusuna 
katıldığını belirtti. Haziran’da ihracatçı olan 
firmalar 101 milyon 384 bin dolarlık katkı 
sağladılar. Haziran’da 81 ilden 48’i ihraca-
tını artırdı. İlk 3 sırada 5 milyar 404 milyon 
dolarla İstanbul, 991 milyon dolarla Bursa, 
865 milyon dolarla Kocaeli yer aldı.

Düşük faizli kredilerin devreye girmesi 
ile canlanan iç pazar, otomotiv fabrika-
larında üretimi hızlandırdı. Nisan ayında 
kapalı olan, Mayıs’ta ise yüzde 40 kapasite 

ile çalışan oto-
motiv fabrikala-
rında Haziran’da 
iç pazardaki 
canlanma ile 
üretim hızlandı. 
Kapasite yüzde 
65'e çıktı. Sek-

tör, pandemiye yönelik tedbirlerin gev-
şetilmesiyle birlikte Eylül’de üretimin tam 
kapasiteye ulaşmasını hedefliyor. Özellikle 
tedarik sanayi 2021 sonrasında devreye 
alınacak projeler için ana sanayilere verdi-
ği yatırım taahhütlerini durdurmadı.

En yüksek ihracat yapan 5 sektör oto-
motiv, kimyevi maddeler, hazır giyim, çelik 
ve elektrik-elektronik olarak ortaya çıkıyor. 
Otomotiv ihracatı 2 milyar 6 milyon dolar 

ile ilk sırada 
yer alırken onu 
1 milyar 435 
milyon dolarla 
kimyevi madde-
ler, 1 milyar 129 
milyon dolarla 
hazır giyim sek-

törleri izledi. Geçen yılın Haziran ayına göre 
ihracat artışında; Birleşik Krallık 304 milyon 
dolar yükselişle ilk, ABD 272 milyon dolar-
lık artışla ikinci, İsrail 162 milyon dolar ile 
üçüncü sırayı aldı. İhracat yapılan ülkeler-
den 61’indeki artış yüzde 50’nin üzerinde.
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Cari açık Mayıs’ta
3,7 milyar dolar

Haziran enflasyonu
beklentileri aştı

Vergi tahsilatı
bazı illerde düştü

Tarım ÜFE’de
yüzde 14,5 artış

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 
ödemeler dengesi verilerine göre, Ma-
yıs ayında 3 milyar 764 milyon dolar açık 
verildi. Bu gelişmede, ödemeler dengesi 
tablosundaki dış 
ticaret açığının 
bir önceki yılın 
aynı ayına göre 
2 milyar 389 
milyon dolar 
artarak 2 mil-
yar 734 milyon 
dolara ulaşması ve geçen yılın Mayıs ayında 
2 milyar 907 milyon dolar net fazla veren 
hizmetler dengesinde bu yıl Mayıs’ta 33 
milyon dolar net açık gerçekleşmesi etkili 
oldu. 12 aylık cari açık ise 8 milyar 244 mil-
yon dolar olarak kayıtlara geçti.

Haziran ayında enflasyon yüzde 1,13 
ile beklentilerin üzerinde bir artış kaydet-
ti ve yıllık enflasyon yüzde 12,62 oldu. 
Enflasyon Haziran’da bir önceki bir önceki 
yılın Aralık ayına 
göre yüzde 5,75 
ve 12 aylık or-
talamalara göre 
yüzde 11,88 
arttı. Ana har-
cama grupları 
itibarıyla Haziran 
ayında en yüksek artışlar yüzde 4,49 ile 
ulaştırmada, yüzde 2,83 ile lokanta ve otel-
lerde, yüzde 2,45 ile eğlence ve kültürde 
oldu. Azalış gösteren tek ana grup yüzde 
1,60 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. 
Konut ise yüzde 0,70 azalış gösterdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın il bazın-
da yayımladığı verilere göre, 2019 yılın-
da genel bütçede geçmiş dönemlerden 
devredenlerle birlikte 1 trilyon 189 milyar 

liralık tahakkuka 
karşılık, tahsilat 
721 milyar lirada 
kaldı ve tahsilat/
tahakkuk oranı 
yüzde 60,6 ola-
rak hesaplandı. 
Beyana dayalı 

gelir vergisinde, tahsilat/tahakkuk oranının 
bazı illerde yüzde 2'ye kadar gerilediği dik-
kat çekti. Genel bütçe gelirleri kapsamında-
ki vergilerde ise Tunceli, Zonguldak, Rize ve 
Kocaeli'nde tahakkuk/tahsilat yüzde 50’nin 
üzerinde gerçekleşti.

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi 
(Tarım ÜFE) Haziran ayında bir önceki aya 
göre yüzde 0,45, geçen yılın aynı ayına 
göre yüzde 14,5 arttı. Haziran’da 178,64 

değerini alan 
Tarım ÜFE, bir 
önceki yılın 
Aralık ayına göre 
yüzde 8,49, bir 
önceki yılın aynı 
ayına göre yüz-
de 14,5 ve 12 

aylık ortalamalara göre yüzde 14,29 yüksel-
di. Sektörel olarak bir önceki aya göre tarım 
ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüz-
de 0,4, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmet-
lerde yüzde 1,58 ve balık ve diğer balıkçılık 
ürünlerinde yüzde 1,74 artış gerçekleşti.
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Merkez Bankası’ndan
9,2 milyarlık hamle

AB’de enflasyon
yıllık yüzde 0,8 arttı

Pandemi sürecinde
kart kullanımı arttı

Çin'de büyüme
beklentileri aştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası’nın (TCMB) Zorunlu Karşılıklar 
Hakkında Tebliği’nde Değişiklik Yapıl-
masına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de 
yayımlanarak 
yürürlüğe girdi. 
Tebliğ'e göre; 
vadesiz, ihbarlı, 
1 aya kadar, 3 
aya kadar, 6 aya 
kadar ve 1 yıla 
kadar vadeli 
mevduat/katılım fonu yabancı para yü-
kümlülükler zorunlu karşılık oranı yüzde 
19'dan yüzde 22'ye çıkarıldı. 1 yıl ve

1 yıldan uzun vadeli yabancı para 
yükümlülükler için zorunlu karşılık oranı 
yüzde 15'ten yüzde 18'e çıkarıldı.

Avrupa Birliği Resmi İstatistik Ofisi (Eu-
rostat) verilerine göre Avrupa Birliği'nde 
tüketici fiyatları Haziran ayında aylık yüzde 
0,3 ve yıllık yüzde 0,8 yükseldi. Euro Böl-
gesi'ndeki artış 
ise aylık ve yıllık 
olarak yüzde 
0,3 oldu. Euro 
Bölgesi'nde 
enflasyona en 
büyük katkı 
yüzde 3,2'lik 
artışla gıda, alkol ve tütün ürünlerinden 
gelirken, hizmetler enflasyonu yüzde 1,2 ve 
enerji dışı enflasyon yüzde 0,2 arttı. Euro 
Bölgesi'nde en yüksek enflasyon artışı yüze 
3,8 ile Portekiz'de, en düşük artış yüzde 2,2 
ile Kıbrıs Rum Kesimi'nde görüldü.

Pandemi ile alışveriş tarzında köklü 
değişimler yaşanan insanlar, e-ticarete yö-
neldi. Bunun etkisiyle pandemi sürecinin 
ilk üç ayı Mart, Nisan ve Mayıs’ta 8 milyon 

banka ve kredi 
kartı ilk kez 
e-ticarette kulla-
nıldı. Böylelikle 
e-ticaret sektö-
rünün ulaştığı 
kart sayısı 35 
milyonu aştı. 

Hala online alışverişte hiç kullanılmamış 
40 milyona yakın kredi kartı, 150 milyonun 
üzerinde banka kartı olduğunu unut-
mamak gerekiyor. Türkiye’de e-ticaretin 
bilinirliği arttıkça perakende içindeki payı 
da gelişmiş ülkeler seviyesine çıkacak.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine 
göre, ikinci çeyrekte ülke ekonomisi geçen 
yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2 büyü-
dü. Bu, ilk çeyreğe göre de yüzde 11,5'lik 

bir büyüme an-
lamına geliyor. 
Ekonomistler ilk 
çeyrekte yüzde 
6,8 daralan Çin 
ekonomisinin 
ikinci çeyrek-
te yüzde 2,6 

büyümesini bekliyorlardı. Yılın ilk 6 ayına 
bakıldığında ise Çin ekonomisi geçen yılın 
aynı dönemine göre sadece yüzde 1,6 
daraldı. Öte yandan, Çin'in sanayi üretimi 
de Nisan’da yüzde 3,9, Mayıs’ta yüzde 4,4, 
Haziran ayında ise yüzde 4,8 büyüdü. 
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Yılın ilk yarısı itibariyle bütçe 
açığı yüzde 39 büyüdü. 

78,5 milyar lira olan geçen yılki 
açık bu yıl 109,5 milyar liraya 
çıktı. Artış 21 milyar lira ile 
sınırlı kaldı denilebilir.

Geçen yılın ilk yarısında 
ekonomi gerileme eğiliminde 
olduğundan vergi gelirleri 
düşüktü. Bu yıl pandemiye 
rağmen vergi gelirlerinde artış 
meydana gelmesi bundan. 
Vergi gelirleri Haziran’da yüzde 
23,5, 6 aylık dönemde yüzde 
9,2 arttı.

Vergiler de açık da arttı
Vergi gelirlerindeki bu artış 

bütçe açığının büyümesini 
önleyemedi. Çünkü harcamalar 
hem pandemi nedeniyle faiz 
dışında, hem de faiz olarak 

sıçradı. Elbette bu açık da 
borçlanmayla finanse edildi. 
110 milyar liralık açığın yılın 
ilk çeyrek sonundaki GSYH’ye 
oranı yüzde 2,5’e geliyor.

Açığın yılın ikinci yarısında 
biraz daha yüksek çıkması 
normaldir. Bunun bir nedeni 
Covid-19 etkisinin yılın ikinci 
çeyreğiyle sınırlı kalmasına 
karşılık ikinci yarının tümünde 
geçerli olmasıdır. Dolayısıyla ilk 
çeyrek normal geçti ve bütçe 
açığını daha büyütücü etki 
yapmadı.

Açıkla yola devam
Bu çerçevede yılın ikinci 

yarısında devlet yardımlarının, 
sağlık ve sosyal yardımların, is-
tihdam yardımlarının yıl boyun-
ca devam etmesi gerekiyor.

Özel sektör ve turizm ağır 
yaralı. İhracat düşüyor. Şirket 
karları düşük seyrediyor. 
Sermaye takviyesine ihtiyaç 
var. O sermaye de kimsede 
yok. Çünkü ekonomi son iki 
yıldır ortalama bazda yüzde 
2 zor büyüdü. Bütün bu 
nedenlerden dolayı bütçe 
açık vermeye devam edecek 
gibi görünüyor. Genelde yılın 
ikinci yarısında açık daha yük-
sek çıkar. Özellikle de Aralık 
ayında. İlk yarıdaki açığın 
GSYH’ya oranı yüzde 2,5, ikinci 
yarıda daha fazla olacağını 
tahmin edersek yüzde 5’in 
üzerinde bir orana çıkarız.

Ekonomideki gelişmeler 
nasıl yorumlandı?

Türkiye eko-
nomisinde 
pandemi 
nedeniyle 
üretim, is-
tihdam ve 
ihracattaki 
kayıpların 
telafi edil-
mesi ama-
cıyla devlet 
destekle-
rinin yıl so-
nuna kadar 
sürdürülme-
si, bütüncül, 
sürdürülebi-
lir ve kalıcı 
önlemler 
alınması 
gerekiyor.

100. yıla hikaye  
yazma fırsatı

Abdurrahman Yıldırım
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Sonbahar kavşağı
Bu yıl için sorun değil. Yüzde 33’ün üzeri-

ne eklendiğinde yüzde 40’a çıkar. Bu oran da 
gelişmekte olan ülkeler ortalamasında. Son-
bahar ve kışa doğru pandeminin seyri iyice 
netleşebilir. İlaç geliştirme ve aşı bulunması 
konusu da, ikinci dalganın gücü de açıklığa 

kavuşabilir. Buna bağlı olarak pandeminin 
ne zaman etkisini kaybedeceği aşağı yukarı 
belli olabilir. Pandeminin seyrinde belirginlik 
sağlanması ekonomiler için yeni rotalar ve 
yol haritalarının hazırlanmasına fırsat yarata-
bilir. Hem pandemi hem de ekonomiler için 
sonbahar yeni bir kavşak noktası özelliği 
taşıyor.

Sanayi üretiminde mora-
limizi düzeltecek küçül-

me yüzde 19,9 görünüyor 
ama gerçek daralmanın 
oranı yüzde 30,6. Bu, yüksek 
bir oran olmakla birlikte hiç 
kuşku yok ki Nisan ayındaki 
yüzde 31,3’lük gerilemeye 
göre çok daha az kötü.

Ancak, Mayıs ayındaki 
üretim gerilemesinde 
kafaları karıştıran bir başka 
oran daha var. Üretim, bir 
hesaba göre de yüzde 30,6 
gerilemiş durumda.

Peki hangi oran mı 
doğru? İkisi de! Nerede 
kullanmak istediğinize, 
ne amaçla kullanmak 
istediğinize bağlı olarak iki oran da doğru!

Önce yüzde 30,6’lık 
değişimi veren orana 
değinelim. Bu, takvim 
etkisinden arındırılmamış 
endekse göre bulunan 
oran. Sanayi üretimini tek 
ürün varsayalım, örneğin 
buzdolabı. Geçen yıl 
Mayıs’ta kaç buzdolabı 
ürettik, bu yılki üretim kaç 
adet, onların kıyaslaması. 
Sayılabilir üretim adedinden 
söz ediyoruz.

Ama biliyoruz ki her yıl 
aynı aylarda aynı sayıda 
işgünü yok. Hele bu yıl sayı 
iyice şaştı. Sokağa çıkma 
yasakları, bazı işyerlerinin 
kapalı olması gibi nedenler... 

Bu durumlarda devreye takvim etkisinden 
arındırılmış hesaplama giriyor. 
Yaklaşım şu: Bu yıl Mayıs’ta, 
geçen yılın Mayıs’ındaki kadar 
işgünü olsaydı üretim hangi 
düzeyde gerçekleşirdi? Buna 
göre hesaplanan endekse 
göre üretim azalması ise yüzde 
19,9.

Takvim etkisinden 
arındırılmış endeks gerçek 
üretim eğilimini, gerçek üretim 
performansını yansıtıyor ama 
gerçek üretim düzeyindeki 
değişimi yansıtmıyor. “Aynı 
gün sayısında çalışabilseydik, 
ne üretirdik?” sorusuna yanıt 
aranmış oluyor.

Sanayi üretimindeki 
düşüş oranı kaç?

Alaattin Aktaş
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Yıllardır AB kriterle-
ri doğrultusunda 

gerçekleşen, bu nedenle eko-
nomideki bozulmaları fren-
leyen bütçe disiplininin, bu yıl 
sağlanamayacağı görülüyor. 
Bu yıl milli gelire oranı yüzde 
5’lere kadar çıkması beklenen 
bütçe açığı kalıcı hale ge-
lirse işte o zaman ekonomik 
bozulmada fren mekanizması 
kalmayacak.

2000-2001 yıllarında 
yapılan ekonomik reformlar 
sonrası, 2002 sonunda iktida-
ra gelen AK Parti hükümetleri 
ilk dönemlerinde, ekonomide 
4-5 önemli çıpaya birden sa-
hipti. Her şeyden önce stand-
by anlaşması nedeniyle IMF çıpası önemli bir 
dayanaktı. Bununla birlikte doğal olarak bütçe 
dahil tümüyle mali disiplin çıpası, Merkez 

Bankası bağımsızlığı başta ol-
mak üzere bağımsız kurumlar 
çıpalarına sahipti. Bu arada 
ekonomideki iyileşmede 
çok önemli rol oynayan AB 
çıpası vardı ki demokrasi ve 
insan hakları konusunda tüm 
dünyaya güven verip yabancı 
sermayenin Türkiye’ye 
akışında çok önemli rol 
oynamıştı. Zaman içinde AK 
Parti iktidarı teker teker bu 
çıpaları atmayı tercih etti. IMF 
çıpası 2007 yılında gidince, 
2’nci nesil reformlara ilişkin 
umut da gitti, disiplin de bo-
zulmaya başladı. Gelir gelmez 
Kamu İhale Kurumu’ndan 
başlayarak bağımsız kurumlar 

çıpasını gevşeten AK Parti iktidarı, son olarak 
önemli çıpalardan biri olan Merkez Bankası 
çıpasından da vazgeçti. 

Bütçe disiplini de çıpa 
olmaktan çıkıyor

Erdal Sağlam

Bizi bizim kadar ilgilen-
diren bir diğer önemli 

ekonomik gelişme Avrupa 
ekonomisinin durumudur. 
İhracatımızın yarısının pazarı, 
turizm gelirlerinin yüzde 
40’ının kaynağı AB ülkeleri-
dir. Aynı şekilde Türkiye’ye 
gelen doğrudan yabancı 
yatırımların yüzde 60’ından 
fazlasının sahibi Avrupalı 
yatırımcılardır. Bu nedenle 
445 milyonluk dev AB 
pazarının daralması onların 
sorunu olduğu kadar bizim 
de sorunumuzdur.  Maalesef, 
Avrupa Birliği ekonomisin-
den olumlu haberler gelmi-
yor. Avrupa Komisyonu, 27 
üyeli AB ekonomisinin bu yıl ortalama yüzde 
8,3 daralmasını bekliyor. Özellikle İtalya, 
İspanya ve Fransa gibi ekonomisi turizm 
ve hizmet gelirlerine bağlı bazı ülkelerde 

daralma çift haneli boyuta 
ulaşacak. Ekonomisi imalat 
sanayine dayalı ana pazarımız 
Almanya’nın bile yüzde 6,3 
daralması bekleniyor.

Avrupa toparlar mı? 
2021’de önceki yıllara göre 
daha hızlı büyüyen bir AB 
görebiliriz. Komisyonun 
2021 büyüme tahmini yüzde 
5,8. Avrupa hükümetleri ve 
merkez bankası trilyonlarca 
Euro’luk destek paketleri 
uygulamaya koydular. Eğer 
bu paketler olmasaydı, şu 
anda yüzde 7 dolayında olan 
ortalama işsizlik daha da 
yükselebilirdi. İşsizlik sorunu 
İspanya, İtalya, Fransa hatta 

İsveç’te bile özellikle sosyal durumu tehdit 
edici boyuta gelmiş bulunuyor. Yaklaşık 5 
milyon vatandaşı AB ülkelerinde yaşayan bir 
ülke olarak bu konuda oldukça hassasız. 

AB’nin derdi  
bizi de geriyor
Servet Yıldırım
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Ekonominin nereye 
gittiğini anlayabilmek 

için bu konudaki verileri 
tam, doğru ve tarafsız bir 
şekilde okumak gerekir. 
Özellikle özel sektör 
dediğimiz reel ve finansal 
sektörün gidişatı ne 
kadar iyi izlenir ve eko-
nomik dalgalanmaların 
sık yaşandığı ülkemizde 
sorunlarıyla ne kadar 
şeffaflıkla yüzleşir ve buna 
göre önlem almada zaman 
kaybetmezlerse, hayatiyet-
lerini o ölçüde koruyacaklar 
ve başarılarını optimize 
edebileceklerdir.

Ülkemizin en büyük 
500 sanayi şirketinin verileri ile son işsizlik 
rakamları ekonomiyi yönetenlerce olumlu 
olarak değerlendirildi. Bu verilerin detaylı 
analizi “Verilerin Doğru Okunuşu”nun ne 
denli önemli olduğunu açıkça ortaya koyu-
yor.

ISO 500 sanayi şirketleri verileri
500 büyük sanayi firmasının 411’i 

kar etmiş. Ülke ihracatının yüzde 42’sini 
yapıyorlar. Çalışan sayısı ve çalışanların 
ücretleri artmış. Yabancı sermayeli 117 
şirket varlığını koruyor. Finansman giderle-
ri 2018 faaliyet karlarındaki oranına göre 
gerilemiş (yüzde 88,9), 2012 yılına (yüzde 
34,1) göre artmış (yüzde 69,3). Şirketlerin 
borçluluğu yükseliyor (yüzde 23,7 artış) an-
cak borçların vadesi uzuyor. ISO Başkanına 
göre; orta ve yüksek teknolojinin sanayideki 
payının yüzde 23,5’a yükselmesi ve istih-
dam oranının artması ve 500 firmanın yüzde 
92’sinin ihracatçı olması olumlu bir gelişme. 
Öncelikle belirtelim ki bu veriler 2019’a 
ait, yani pandemi öncesi. Net satışların bir 
önceki yıla göre yüzde 16,4 artması olumlu. 
Ancak bu ciro artışına karşın faaliyet karı 
yaratamıyorlar. Finansman giderlerindeki 
azalış oranı net satışlara göre (-) yüzde 33,4 

olmuş. Unutmayalım ki 2018 
de yaşanan kur faiz şoku 
sonrası düşen faiz oranları 
ve kur seviyesinin baz 
etkisi bu sonucu yaratıyor. 
Faiz Amortisman ve Vergi 
Öncesi Kar (EBİTDA) 2019 
da bir önceki yıla göre (-)
yüzde 8,1 azalmış. Dönem 
karı da (-) yüzde 3 oranında 
azalmış durumda. İstenilen 
düzeyde kar yaratamamanın 
bir başka sonucu ise yatırım 
yapılamayışı. 500 büyük 
sanayi kuruluşunun sadece 
66 tanesi halka açık. Finans-
man giderleriyle bu denli 
boğuşan bunca şirketin bu 
konuda isteksiz olması hayli 

düşündürücü.

Nisan 2020 işsizlik verileri
Nisan ayına ait işsizlik rakamı TÜİK 

tarafından yüzde 12,8 oranında açıklandı. 
Uluslararası standartlarda ölçüldüğü 
yetkililerce ifade edilen bu rakamın 
işsizliğin düştüğü şeklinde kimi çevrelerce 
değerlendirildiğini gördüğümüzde verile-
rin doğru okunmadığı gerçeğini bir defa 
daha anlıyoruz. Artık geniş tanımlı işsizlik 
rakamları daha doğru sonuçları gösteriyor. 
Diğer yandan Turkey Data Monitör’un işsizlik 
verilerini düzelterek yaptığı hesaplamada 
işgücü sayısı 2019 Nisan’ında 34,6, 2020 
Nisan’ında ise 33,8 milyon çıkıyor. Bu du-
rumda geniş tanımlı işsiz sayısı 8,2 milyon, 
işsizlik oranı ise yüzde 24,3 olmaktadır. 
Pandemi nedeniyle işçi çıkarma yasağını da 
göz önüne alırsak işsiz sayısının ne vahim 
noktalara gediğini anlarız. 

İşgücü istatistiklerini doğru okumayışımız, 
işsizlerin keskin gelir düşüşlerini ortadan 
kaldırmadığı gibi parasal genişleme sonrası 
muhtemel resesyon tehlikesini de göz-
den uzak tutmamıza ve doğrudan gelir 
desteklerini düşük oranda yapmamıza 
neden oluyor.

Ekonomik verilerin 
okunması neden önemli?

M. Saim Uysal
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Şirketlerin 21. yüzyılda 
ayakta kalabilmeleri 
için güçlü bir sermaye 
yapısına sahip olmaları,  

doğru ve iyi yönetilmeleri gerek-
mektedir. Dünyada ve dolayısıyla 
ülkemizde yaşanan ekonomik 
krizler, başta küçük şirketler olmak 
üzere bütün şirketlerin doğru 
yönetilmesinin ne kadar önemli 
olduğunu bir kez daha gösteriyor. 

Şükrü Ünlütürk, Atatürk Organize Haber’e anlattı:

Aile 
şirketlerinin
rehberi 
TAİDER 

TAİDER bünyesinde oluş-

turulan her proje, aile 

şirketi ihtiyaç sahip-

leri tarafından ortaya 

atıldığı ve geliştirildiği 

için somut ve yaşanmış 

gerçeklere dayalı, 

anlaşılabilir ve çözüm 

önerileri içinde 

yer alacak şekilde 

tasarlanmıştır.
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Kurumsallaşma, risk yönetimi ve denetim 
kavramlarının şirketlerin kültürüne girmesi 
gerekliliği bir kez daha ortaya çıkıyor. 

Türkiye ekonomisinde milli geli-
rin yaklaşık yüzde 90’ını üreten aile 
şirketleri, yakın ve orta vadede uluslararası 
en iyi uygulamalar doğrultusunda 
yapılandırıldığında ve nesiller arası 
geçişler doğru ve başarılı bir biçimde 
yönetildiğinde, ülkemiz ekonomisinin 
geleceği için önemli fırsatlar sunuyor.

Türkiye aile işletmelerinin yüzde 38’inin 
birinci, yüzde 47’sinin ikinci, yüzde 13’ünün 
üçüncü ve uluslararası istatistiklere benzer 
olarak sadece yüzde 2’sinin dördüncü ve 
daha sonraki nesillerden aile bireylerine ait 
olduğu çeşitli kaynaklarda ifade edilmekte. 
Aile şirketleri kurumsallaşmaya çalışırken, 
kurumsallaşmış dünya devi şirketlerin 
dünyaya “biz 
bir aileyiz” 
mesajı veriyor 
olması, aile 
şirketlerinin 
doğru 
yönetildiğinde 
diğer firmalara 
göre daha güçlü olabileceğinin göstergesi-
dir.

Avusturyalı yazar, konuşmacı, danışman, 
öğretim üyesi ve yönetim bilimci, Peter 
Drucker kitabında “Aile, şirkete hizmet ettiği 
sürece, her ikisinin de sağlıklı bir şekilde 
devamlılığı sağlanır. Fakat, şirket aileye 
hizmet etmeye başlarsa, ikisinin de sonu iyi 
olmaz” der…

Atatürk Organize Haber dergimizin bu 
sayıdaki konuğu; kendi deyimi ile esas 
olarak, ‘sürdürülebilirliği ve geleceği dert 
edinmiş, iyimserliğini hiç kaybetmeyen, 
tüketmekten ziyade üretmeyi önemseyen, 
mutlu bir aile babası, sorumlu bir dünya 
vatandaşı’ Şükrü Ünlütürk, İzmir merkez-
li olarak kurulan TAİDER Aile İşletmeleri 
Derneği ve Akademi Komitesi’nin 
çalışmalarını, aile şirketlerinin güçlü ve 
sürdürülebilir büyümesinin reçetesini anlattı.

l Okuyucularımıza hatırlatmak 
maksadı ile TAİDER ve özellikle Akademi 
Komitesi’nin son yıllarda yaptığı etkin ve 
güçlü çalışmalar hakkında bizleri bilgilen-
dirir misiniz?

TAİDER-Aile İşletmeleri Derneği; 
kuruluşundan bu yana geçen 8 yıl içinde 
aile şirketlerinin güçlü ve sürdürülebilir 
büyümesi için çeşitli farkındalık ve paylaşım 
toplantıları düzenleyerek, çalışma alanı 
içindeki üniversite ve diğer sivil toplum 
kuruluşlarıyla gerek ortak gerekse proje 
sahibi olarak pek çok faaliyet ve projede yer 
almaktadır.

TAİDER, Türkiye’deki alanında kurulmuş 
ilk ve tek sivil toplum örgütüdür. İletişim, 
kurumsallaşma, devir planlaması, aile içi 
girişimcilik gibi aile, iş ve ortalık çemberle-
rinin içinde yer alan iş sahibi aile üyelerinin 

ve gelecek 
nesillerinin 
daha çok aile 
boyutunda 
ilgilendiği 
konularda 
birbirinden 
öğrenmeye 

dayalı, güven ortamında etkileşimi/paylaşımı 
sağlamak üzere çalışmaktadır. 

Bugün 205 iş ailesi ve 670 aile üyesi 
ile gerek Türkiye’de gerekse Uluslararası 
FBN (Family Business Network Interna-
tional) paydaşı olarak dünyada aile şirketleri 
hakkında güncel bilginin ve paylaşımın 
kaynağı ve odak noktası olma özelliğindedir. 
O nedenle TAİDER bünyesinde oluşturulan 
her proje, aile şirketi ihtiyaç sahipleri 
tarafından ortaya atıldığı ve geliştirildiği 
için somut ve yaşanmış gerçeklere dayalı, 
anlaşılabilir ve çözüm önerileri içinde yer 
alacak şekilde tasarlanmıştır. 

İşte bu projelerden birisi olan TAİDER 
Akademi, 2016 yılında kurulduğundan bu 
yana aile şirketlerinin eğitim ihtiyaçlarını 
belirlemek üzere hazırladığı anketler sonrası 
yine TAİDER’e özgü olarak hazırlanan 
eğitim programları düzenleyerek, üyele-



rinin ve diğer aile şirketi sahiplerinin, üst 
düzey yöneticilerinin ve en önemlisi gelecek 
nesillerin güncel bilgiye ulaşmasına olanak 
sağlamaktadır. Eğitimlerin ardından, gerçek 
deneyim sahipleri eğitim konusu ile ilgili 
deneyim paylaşımı yapmakta, böylelikle 
eğitimin etkisi arttırılmaktadır. Bu nedenle 
TAİDER Akademi eğitim programı içerik ve 
tasarımı olarak diğer eğitim programlardan 
farklı ve özgündür.  

Son yıllarda TAİDER Akademi’nin çeşitli 
illerde gösterdiği faaliyetleri ve eğitim konu 
başlıklarını şöyle sıralayabiliriz:

l Aile İçi İletişim ve İlişki Yönetimi Eğitimi-
İzmir ve İstanbul

l Aile Şirketlerinde İnsan Kaynakları 
Yönetimi-İzmir

l Nesiller Arasında Planlamada Vergisel 
ve Hukuksal Yansımalar-Aile Ofisinin Rolü-
İstanbul

l Aile Şirketlerini Geleceğe Taşımak- 
İAYOSB ve İAOSB

l Fırtınada Yol Almak-İAOSB
l Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma ve 

Yeniden Yapılanma-İAOSB 
l  Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilim-

leri Fakültesi ile ortak işbirliği içinde “Aile 
İşletmelerinin Temelleri” yüksek lisans 
dersinde aile işletmelerinin yönetimi, 
kurumsallaşması ve aile-iş dengesinin 
sağlanması için yapılan en güncel uygu-
lamalar derse konuk olan TAİDER üyeleri 
tarafından öğrencilere aktarılmaktadır. 
Ders kapsamında öğrencilerin yine TAİDER 
üyelerinin işyerlerinde saha ziyaretleri 
yaparak öğrendikleri bilgileri pekiştirmeleri 
sağlanmaktadır.

l Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma 
Semineri-İTO

l Pandemi gerçeğini bir kenara bırakırsak, 
TAİDER Akademi Komitesi 2020 yılını nasıl 
planlamıştı? Bugünkü şartlarda istenen 
normalleşmenin biraz geç olacağı gerçeği 
içinde yılın kalan bölümündeki planlama ve 
uygulamalarınız neler olacak?

TAİDER Akademi Komitesi olarak 2020 
yılının başında yeni bir yapılandırmaya gittik. 
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“Aile İçi İlişki ve İletişim Yönetimi” ve “Men-
tor-Menti Programı” başlıklı iki proje üzeri-
nde çalışırken, hedef kitlesinin kesişmesi 
nede-niyle bu yıl “TAİDER Akademi Mentor-
Menti Programı”na öncelik verme kararımızla 
birlikte program üzerinde çalışmaya 
başladık. Çok ilginçtir ki pandemi döne-
mini programın teknik ve süreç altyapısını 
oluşturmak üzere fırsata çevirdik ve mutfakta 
çok hızlı ilerledik. Üyelerimizden oluşturulan 
Akademi Komitesi ve alt çalışma grubu-
nun çok sık yaptığı çevrim-içi toplantılar 
ile projemiz olgunlaştı ve proje tanıtımını 
yine çevrim-içi tamamladık. Eğitimlerin bir 
kısmını çevrim-içi yaparken bir kısmını da 
fiziksel mesafe ve hijyen şartlarına özen 
göstererek gerçekleştirdik. Beklediğimizden 
fazla üyemizin programa ilgi göstermesi 
çok sevindirici, bu da doğru bir ihtiyaca 
yanıt verdiğimizi göstermekte. Önümüzdeki 
günlerde TAİDER Mentor-Menti Programı’nın 
ikinci fazına geçilecek ve  mentor-menti 
görüşmeleri başlayacak. Programın bu yıl so-
nuna kadar tamamlanması hedeflenmekte.

Yıl sonuna doğru ise “Aile Şirketlerinde 
Devir” konu başlığında, devir gerçekleştiren 
ve gerçekleştiremeyen, gerçekleştirmeyi 
planlayan ve devir almak isteyen farklı 
nesillerden aile üyelerinin yer alacağı seri 
paylaşım toplantıları düzenleyeceğiz.

l TAİDER pencere-
sinden bakarsanız, 
İzmir iş dünyasının 
TAİDER’e yaklaşımını 
ve STK çalışmalarına 
katılımlarını nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

İzmir’de kurulmuş 
bir dernek olarak 
elbette TAİDER ge-
rek üye sayısı ge-
rekse sivil toplum 
örgütleri açısından 
İzmir etkisini yaşayan 
bir dernek. Ancak 
kuruluşta biz yola 

çıkarken TAİDER’in tüm Türkiye’yi kucak-
layan bir dernek olmasını stratejik bir hedef 
olarak zaten ortaya koymuştuk. Özellikle 
Anadolu’daki aile şirketlerine ulaşmayı ve 
etkiyi yaygınlaştırmayı hedeflemiştik. Bugün 
İzmir dışında, İstanbul, Ankara ve Bursa’da 
il temsilciliklerimiz var. İl temsilciliklerimizin 
dışında Aydın, Manisa, Balıkesir, Denizli, 
Antakya, Adana, Gaziantep, Konya, Antalya, 
Batman, Hatay, Çanakkale, Kahramanmaraş 
Kocaeli ve Mersin’de üyelerimiz bulunmakta. 
TAİDER’e üye aile şirketlerimizin toplam 
istihdamı 200 bin çalışan, toplam cirosu ise 
100 milyar TL. Büyümeye devam ediyoruz.

İzmir’in ve İstanbul’un, öne çıkmış duayen 
iş insanları Derneğimiz üyesi ve pek çok STK 
ile de ortak üyelikler görebiliyoruz. Bu da 
bence STK’lar arasında işbirliğini ve gücü 
artırıyor. Sadece İzmir’de değil diğer illerde 
de Organize Sanayi Bölgeleri, İhracatçı 
Birlikleri, Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri, 
Odalar, Üniversiteler gibi ekosistemdeki 
tüm örgütlerle etkileşim ve paylaşım içinde 
olmayı önemsiyoruz.

l Yaptığınız çalışmalar esnasında elde 
ettiğiniz veriler ve gözlemler ışığında İzmir iş 
hayatının (sanayisi, ticareti ile) kısa bir SWOT 
analizini yapar mısınız?

Güçlü yanlar: İzmir’de yaşayanların 
büyük çoğunluğunun, 
demokratik ve 
özgür düşünce bilin-         
cine sahip olması 
ve bu değerlere 
sahip çıkması, nite-
likli işgücünün gittikçe 
daha fazla bulunabilir 
olması, STK’lar, 
Meslek örgütleri, yerel 
yönetimler ve kamu 
kurumları arasındaki 
koordinasyon (EGEV) 
ve bu kurumların ev-
rensel bir bilinçle ken-
tin geleceği hakkında 
kollektif olarak vizyo-

İzmir’in uzun vadeli gele-

ceğinin; kentteki kurum 

ve kuruluşlarca stratejik 

olarak planlanması, 

bu planların her yıl 

gözden geçirilmesi, 

hedefler doğrultusun-

da projelerin üretilme-

si ve bu projelerin 

takibi olduğunu 

düşünüyorum.
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ner düşünce yeteneği, birlikte davranma, 
sahip çıkma, birlikte yatırım yapma geleneği, 
(TARKEM), yükselen ekonomisi ile dünya 
kentleri arasında yer alması, Akdeniz iklimi ve 
yaşam biçimi… 

Güçsüz yanlar: Ana bağlantı yolları ve 
şehirci çevre yollarının eksikliği, AB ülkelerine 
direk uçuşların azlığı, geçmişte sahip olduğu 
güçlü sanayi kenti pozisyonundan uzaklaşıyor 
olması, kamu yatırımlarından az pay alabilme-
si…

Fırsatlar: İYTE gibi nitelikli üniversitelerin 
varlığı ve yarımadanın sunduğu avantajlar 
nedeniyle nitelikli işgücünü çekebilme, liman 
kenti olması ve uluslararası iş fırsatları, mev-
sime bağlı olarak yaşam kolaylığı nedeniyle, 
tarım, turizm, tekstil gibi pek çok ana sek-
törde yatırım ve iş fırsatı…

Tehditler: Hızlı ancak kalifiye olmayan göç 
alma, üniversiteden mezun olanların çalışmak 
üzere diğer illere göç etmesi…

l İstenen, beklenen ve belki de hak edilen 
İzmir’in parlak geleceği için öncelikli olarak 
atılması gereken adımları ve sizce yapılması 
gerekenleri kısaca aktarabilir misiniz?

Aslında İzmir’in parlak geleceği için 
yapılması gerekenler ile ülkemizin parlak 
geleceği için yapılması gerekenler arasında 
fark olduğunu düşünmüyorum. Hatta, ülke-
mizin genel yönetim biçimi, yıllardır kapısında 
olduğumuz AB ülkelerindeki özgürlükçü 
demokrasi, hukuk devleti, şeffaflık, güçler 
dengesi sistemi ve piyasa ekonomisinin 
kurallarına tam uyum gibi değerlere doğru 
evrildikçe, bu değişimin en çok İzmir ve 
benzeri, yüzü dışa dönük kentlere yarayacağı 
ve esas olarak o zaman parlak bir gelecekten 
konuşabileceğimizi düşünüyorum. 

İzmir özelinde yapılması gerekeninse, 
kentin uzun vadeli geleceğinin İzmir’de 
yaşayan kurum ve kuruluşlarca stratejik 
olarak planlanması, bu planların her yıl 
gözden geçirilmesi ve konulan hedefler 
doğrultusunda projelerin üretilmesi ve bu 
projelerin takibi olduğu düşüncesindeyim... 
EGEV tam da bu misyonu yüklenmiş du-
rumda ve hepimizin EGEV’in çalışmalarına 

tüm gücümüzle destek olması gerektiğini 
düşünüyorum.

l Okurlarımıza genel anlamda vermek 
istediğiniz mesajlar, paylaşmak istediğiniz 
tespitler, görüş ve önerileriniz nelerdir?

Sürdürülebilirlik problemi, (şirketlerimiz, 
sosyal eşitlik, çevre için ve kaynakların 
kullanımı açısından vb.) bugün her zamankin-
den daha önemli ve ön planda.

BM tarafından 2012 yılında Rio zirvesinde 
ortaya konulan “17 maddelik Sürdürülebilir 
Kalkınma Amaçları” hepimize bir rehber 
oluşturuyor. BM, bu maddelerin 2030 yılına 
kadar hayat geçirilmesi için en önemli rolün 
ve görevin özel sektöre ait olduğunu özellikle 
vurguladı. Dolayısı ile hepimize çok önemli 
bir sorumluluk ve görev düşüyor.

Aile şirketlerimizin sürdürülebilirliği için, 
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yukarıda da 
bahsettiğim 
üzere, TAİDER 
önemli bir mis-
yon üstlenmiş 
durumda. Aile 
şirketlerinin ve 
kuşaklararası 
geçiş problem-
lerinin doğru 
yönetimi, 
şirketlerimizin 
kuşaklar boyun-
ca sağlıklı bir 
şekilde devam 
edebilmesi için 
son derece 
önemli. Bu nedenle üye değilseniz sizleri 
TAİDER’e üye olmaya davet ediyorum.

Öte yandan Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçları hakkında daha fazla bilgi edin-
mek, şirketiniz, sektörünüz için, bu amaçlar 
doğrultusunda nasıl çalışabileceğiniz, nasıl 

rekabet ve maliyet avantajı yaratabileceğiniz 
konularını detaylı incelemek isterseniz, 
TÜSİAD, TÜRKONFED ve UNDP (BM 
Kalkınma Programı) güçbirliği ile kurulmuş 
olan platformu ziyaret etmenizi öneririm. 
(www.businesb4goals.org)

1956 yılında Isparta Eğridir’de doğmuştur. 
Orta öğretimini parasız yatılı olarak İzmir 
Buca Lisesi’nde tamamladıktan sonra Orta 
Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Maden 
Mühendisliği bölümünden 1979 yılında me-
zun olmuştur.

Çalışma hayatına ilk olarak Çalışma 
Bakanlığı bünyesinde İş Müfettişi olarak 
başlamış bu görevini 1982 yılına kadar 
sürdürmüş, ardından madencilik ve tekstil-
konfeksiyon alanlarında çeşitli özel sektör 
kuruluşlarında çalışmıştır. 1987 yılında eşi 
Günseli Ünlütürk ve kardeşi Sabri Ünlütürk ile 
Sun Tekstil A.Ş.’yi kurmuştur. Halen Sun Grup 
şirketlerinden Ekoten A.Ş.  Yönetim Kurulu 
Başkanı olarak görevine devam etmektedir.

1995-1998 yılları arasında Ege İhracatçı 
Birlikleri (EİB) Hazır Giyim ve Konfeksiyon 
İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı 
ve Ege İhracatçı Birlikleri Başkanlar Kurulu 
Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. 

Tekstil Araştırma ve Geliştirme Vakfı (TAR-
GEV), Aile İşletmeleri Derneği (TAİDER), Tarihi 
Kemeraltı İnşaat Yatırım Tic. A.Ş. (TARKEM) ve 

TARKEM tarafından kurulmuş olan Kentimiz 
Derneği, Mahalle Afet Gönülleri Vakfı (MAG), 
DenizTemiz Derneği (TURMEPA), Yanındayız 
Derneği kurucu üyeliklerini yapmıştır. Halen 
sözkonusu vakıf ve derneklerde çalışmalarına 
devam etmekte olup, ayrıca Türkiye Kurumsal 
Yönetim Derneği (TKYD), Daha İyi Yargı ve 
Greenpeace Derneği üyesidir. 

Türk Sanayicileri ve İşinsanları Derneği 
(TÜSİAD), Türk Girişim ve İş Dünyası Kon-
federasyonu (TÜRKONFED) ve Sektörel 
Dernekler Federasyonu (SEDEFED), Dış Eko-
nomik İlişkiler Kurulu (DEİK) gibi iş dünyası 
örgütlerinde Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan 
Yardımcılığı görevlerinde bulunan Ünlütürk, 
halen TÜRKONFED Danışma Kurulu Üyesi, 
Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı 
(TESEV) Yönetim Kurulu Üyesidir. 

Ayrıca, Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Programı (United Nations Development 
Programme - UNDP), TÜSİAD ve TÜRKONFED 
tarafından kurulan Hedefler İçin İş Dünyası 
(B4G)  platformunun kurucu Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısıdır.  S
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Lezzetin 
markası

Ürünlerimizi gelenek-

sel yöntem ve 

ürünlerle hazırlarız. 

Unumuz sadece 

bize özel üretiliyor. 

Nişastamız ve fıstığımız 

Gaziantep’ten, 

yağımız ise Urfa’dan 

gelir. Hem de             

40 yıldır…

MAR
KA

 YA
RA

TANLAR
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Bundan tam 42 sene önce, 1978 
yılında tatlılar diyarı Gaziantep’ten 
hayalindeki şehrin, İzmir’in yolunu 
tutan baklava ustası Yaşar Murat’ın 

ilmek ilmek örerek bugünlere taşıdığı 
‘Ağam’ markasının peşindeyiz bu ay… 

42 yıl önce Karşıyaka’da kapısında 
kuyrukların oluştuğu 20 metrekarelik bir 
dükkanda başladığı markasını bugün 
16 şubesinde başarıyla sürdüren Ağam, 
gücünü ‘geleneksel üretim’ yönteminden 
alıyor.

Türk yemek kültürünün mihenk taşları-
na imza atan kentlerimizin başında gelen 
Gaziantep’te çocuk yaşlarda başladığı 
baklava ustalığında öylesine hünerle, öyle-
sine azimle çalışır ki Yaşar Murat, 150 yıllık 
Güllüoğlu’nda yaptığı çıraklığın ardından, 
şehrin önde gelen ustalarından Burhan İnal’ın 
yanında çalışmaya başlar. Kalfalığını ve ustalı-
ğını İnal’ın yanında tamamlayan Murat, asker 
dönüşü ustasından ortaklık teklifi alır ve bir 
süre birlikte çalışırlar. Sevdiği mesleği 
memleketinde yapmanın hazzı 
bir başkadır elbet ancak İzmir 
sevdası da yaptığı bakla-
valar gibi tatlı tatlı dolanır 
damarlarında Yaşar usta-
nın… ‘Ben işçiyim, kendi 
yerimi açarsam işimin 
sahibi olurum, üstesin-
den gelemezsem yine işçi 
olurum. Madem kaybede-
cek hiçbir şey yok, o zaman 
vakit kolları sıvama vaktidir’ 
der Yaşar usta ve yanın-
da sevdiği bir büyüğü 
olan Mehmet amca ile 
İzmir’in yolunu tutar. 
İki kişi ile başlayan bu 
yolculuk bugün 150 kişi-
nin ekmek kapısı, yüzbinlerce 
hanenin ağız tadı, milyonlar-
ca kişinin mutluluk kaynağı 
olan markaya dönüşür. 
Ağam’a…

Bu lezzetli hikayenin 
devamında neler olu-

yor, markanın gücü ve sürdürülebilirliği nasıl 
mı başarılıyor? Gelin bu soruların yanıtlarını 
sektörün öncü oyuncuları arasında yer alan 
markanın ikinci kuşak temsilcisi Veysel Murat 
ile gerçekleştirdiğimiz keyifli sohbette öğre-
nelim…

l Ağam’ın yolculuğunu kısaca aktarır 
mısınız?

1978 yılında babam Yaşar Murat tarafından 
Karşıyaka’da 20 metrekarelik bir dükkânda 
başladı bizim üretim serüvenimiz. Çıraklığını 
Gaziantep’te Güllüoğlu’nun yanında, kalfalık 
ve ustalığını Burhan İnal’ın yanında çalışarak 
tamamlayan babam, askerden döndükten 
sonra Burhan İnal’ın ortaklık teklifini kabul 
ediyor. Bir müddet birlikte çalıştıktan sonra 
babam İzmir hayaliyle bu güzide kente göç 
ediyor. İzmir’e 4 kişi olarak gitmeye karar veri-
yorlar vermesine ancak bir tanesi ‘babam izin 
vermedi’ diyor, bir tanesi yepyeni bir hayata 
ve yolculuğa cesaret edemeyip vazgeçiyor 

derken büyüğümüz olarak 
gördüğümüz Mehmet 

amca ile yola çıkıyor ba-
bam. Mehmet amca bu 

işi bilmemesine rağ-
men büyük olarak 
babama destek ve-
riyor. Başarılı da bir 

ortaklık yürütüyorlar. 
1978 yılında Karşı-
yaka’daki dükkânın 

ardından 1990’da 2’nci 
şubemizi açtık. 1991’de 

3’üncü şube derken 
1999 yılında ben 

askerden döndükten 
sonra İzmir Atatürk 
Organize Sana-
yi Bölgesi’ndeki 

üretim tesisimizi faaliyete 
soktuk. Bu gelişmenin ar-
dından da zincir mağaza 
olma yolunda ilerledik. 
Bugün 16 şubemizde 
150 çalışanımız ile yolu-
muza devam ediyoruz.
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l Meşhur 3 kuyrukların hikayesini dinleyebi-
lir miyiz sizden?

Karşıyaka’da 3 dükkanın önünde sürekli 
müşteriler kuyruk oluşturduğu için 3 kuyruklar 
diye anılırdı. Bunlar; Ömerağa, Küçük Avcı ve 
Ağam’dı… Ne mutlu bize ki bugün tatlarımızı 
daha geniş kitlelerle paylaşabiliyoruz.

l Tatlıcılıkta genelde baklava malzemesi ya 
da şehir isimleri ile tabelanın ismi konulurken, 
siz neden Ağam’ı seçtiniz?

Ağam, Gaziantep’te bir hitap sözcüğüdür. 
Baş üstünde tutulan, değer verilen, saygı gös-
terilen manası taşır. Bu nedenle Ağam…

l Markanızın gücünü nasıl koruyorsunuz?
Geleneksel lezzetimizi en doğru şekilde 

en uygun fiyatlarda tüketicilerle buluşturmak 
bizim misyonumuz. Bu bilinçle hareket ederek 
tedarikçilerimize özen gösteriyoruz. Ürünleri-
mize giren her bir parçanın doğallığı, yetişme 
yeri ve şekli bizim için çok kıymetli. Bu nedenle 
çok hızlı büyümek yerine doğru tedarikçilerle 
ilerliyor, tedarik edebildiğimiz mal kadar büyü-
meyi sürdürüyoruz. Çünkü fabrikasyon ürünler 
imalathanemize giremez. Bu özen de markamı-
zın gücüne her geçen gün güç katıyor. 

l Marka hedefiniz ne?
Kalitemizden ödün vermeden, lezzet yel-

pazemizi genişleterek, İzmir Atatürk Organize 
Sanayi Bölgesi’nde kuracağımız yeni tesisimizin 

ardından 50 şubeye ulaşmayı hedefliyoruz. An-
cak tabii ki belirttiğim gibi doğru tedarikçiler ile 
içimize sinen ürünleri elde edebildiğimiz doğ-
rultuda bu gelişmelere imza atmayı hedefliyo-
ruz. Başkalarını örnek almak yerine öncü olma 
misyonumuz ile Ağam markasının ilk günkü 
gücünü korumak için sürekli kendimizi geliştiri-
yoruz. Her zaman ‘daha fazla kazanalım’ın değil, 
‘daha iyisini nasıl yaparız, üstüne ne koyabiliriz 
ne gibi bir fark yaratabiliriz’ in peşinde olduk. 
Yıllarca hep bu bakış açısıyla çalıştık.

l Kalitede ve başarıda tedarikçinin de 
önemine dikkat çektiniz. Sizi farklı kılan            
ürünleriniz neler, nerelerden topluyor, nelere 
dikkat ediyorsunuz?

Ürünlerimizi geleneksel yöntem ve ürünlerle 
hazırlarız. Unumuz sadece bize özel üretiliyor. 
Babamın 50 yıllık birikimi ve bize aktardıkları ile 
beraber çalıştığımız firma, İzmir’in iklim koşulla-
rını dikkate alarak bize özel bir un ürettik. Bak-
lavanın ağızda erimesinden tutun da gevrek-
liğine kadar tüm özellikleri sağlayan bir un ile 
yapıyoruz ürünlerimizi. Nişastamız ve fıstığımız 
Gaziantep’ten, yağımız ise Urfa’dan gelir. Hem 
de 40 yıldır… Egzoz dumanı görmemiş Şanlı 
Urfa’nın dağlarında yayılmış koyunların sütün-
den elde edilen tereyağı eritilip saflaştırılarak 
yüzde 99,9 yağ haline dönüştürülür. Tereyağı-
nın ise yüzde 76’sı yağ, kalanı ise süt ve ayran-
dır. İşte tatlılarımız da sade yağın bu lezzetli 
aroması ile taçlanır.  

Başarılı bir markanın 

temsilcisi olarak 

bu yolda ilerleyen 

gençlere tavsiyem; 

büyüklerinin izini 

takip etsinler, işlerinin 

başında severek 

dursunlar ve hep 

‘daha iyiyi nasıl 

yakalayabilirim’in 

peşinden koşsunlar.
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Dondurmalarımızın saleplerini su değir-
meninin başında bizzat kendimiz durarak 
çektiririz. Ürünlerimiz, üretim sistemimiz hep 
geleneksel. 

İstediğimiz kalitede ürün olmazsa alıp 
satmıyoruz. Müşterinin elindeki poşette aldığı 
paranın hakkını vermiyorsak yanlış yoldayız 
demektir. Biz bu anlamda elimizden gelenin 
en iyisini yapmaya çalışıyoruz. İki tip esnaf 
vardır; birisi kasayı, diğeri tabelayı düşünür. 
Biz tabelamızı düşünen esnafız. Hiçbir zaman 
daha çok para kazanalım derdinde değiliz.

l Ağam, sürekli kendini geliştirerek ürün 
yelpazesindeki yeniliklerle etkileyici tatlar 
sunuyor. Yeni ne gibi lezzetler bekliyor bizi?

Bu aralar Ege Üniversitesi ile birlikte diyet 
baklava üzerinde çalışıyoruz. Piyasaya 
soğuk baklava adı altında, büyük 
beğeni toplayan yeni bir 
ürün çıkarttık. Geri bildi-
rimleri oldukça başarılı 
bir ürün… Eylül ayında 
ise yeni bir lezzet sürpri-
zimiz olacak. Tezgaha ince 
şöbiyet çıkartmaya hazırla-
nıyoruz.

l Pandemi sürecini sektörünüz 
nasıl geçirdi?

Bazı sektörler büyük hasar alırken 
bazı sektörler pandemi sürecinden fayda-

lanarak çıktı. Bizim sektörümüz ise Ramazan 
nedeni ile ev içi tüketim konusunda büyük 
talep gördü. Salgın dolayısı ile ziyaretlere 
ara verildiği için ise bu anlamdaki tüketimde 
azalma kaydedildi.

l Başarılı bir markanın temsilcisi olarak
bu yolda ilerlemek isteyen gençlere  
tavsiyeniz ne?

Büyüklerin izini takip etsinler. Ben 4 ya-
şındaydım imalathaneye girip çıkıyordum, 
oğlum 15 yaşında sabah kalkıp servisle ima-
lathaneye geliyor. Babam beni hiçbir zaman 
işe gelirken uyandırmadı, oğlum da beni 
işe gelirken uyandırmıyor. İşlerinin başında 
severek dursunlar ve hep ‘daha iyiyi nasıl 
yakalayabilirim’in peşinde koşsunlar.
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Anonim şirketlerde yöne-
tim ve temsil yetkisi, kural 
olarak şirketin yönetim 
kurulunda bulunmaktadır. 

Bu aya ilişkin makalemizde anonim 
şirketlerde genel müdürün hukuki 
sorumluluklarından bahsedilecektir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na 
göre, yönetim yetkisi ve temsil yetkisi 
birbirinden ayrı kavramlar olup her 
biri yönetim kurulu üyesi olmayan 
üçüncü kişilere (genel müdür ve 
müdürlere) ayrı ayrı devredilebilir.

Türk Ticaret Kanunu 367. maddesi, 
ana sözleşmede bu yönde hüküm 
bulunmak kaydıyla, yönetim yetki-
sinin, kısmen veya tamamen, bir veya 
birkaç yönetim kurulu üyesine veya 
üçüncü bir kişiye devredilmesine izin 
vermektedir. Buna göre yönetim yet-
kisinin yönetim kurulu üyesi olmayan 
bir genel müdüre devri için, şirket 
iç yönergesinde bu hususun açıkça 
düzenlenmesi gerekir.

İşbu yasal düzenlemeye göre 
şirket iç yönergesi, şirketin yönetimini 
düzenler, bu bağlamda gerekli olan 

görevleri ve görev yerlerini tanımlar, 
özellikle kimin kime bağlı ve bilgi 
sunmakla yükümlü olduğunu be-
lirler. Şirketin iç yönergesinde örgüt 
şemasının verilmesi yeterli olmayıp 
yönergenin karar ve atama yetkileri 
ile işletmenin teknik, ticari ve hukuki 
açıdan yönetimine ilişkin esasları da 
içermesi gerekmektedir.

Yönetim yetkisi, bir yönetim kurulu 
üyesine veya yönetim kurulu üyesi ol-
mayan bir üçüncü kişiye, iç yönergey-
le devredilmediği takdirde, TTK’nın 
365. maddesi uyarınca yönetim ku-
ruluna aittir. Bunun ilk anlamı, genel 
müdürün yönetim yetkisinin mutlaka 
iç yönergede belirtilmesi gerektiğidir. 
Diğer yandan genel müdür, görev-
lerini iç yönergede kendisine çizilen 
sınırlar içerisinde kullanmakla yüküm-
lüdür. Genel müdürün iç yönerge 
hükümlerine göre yönetim yetkisini 
kullanmakla yetkili kılınmadığı her 
halde, yönetim yetkisini kullanma ko-
nusunda yetkili şirket organı yönetim 
kuruludur. Şayet yönetim yetkisi iç 
yönerge ile genel müdüre tamamen 

Abdurrahman 
ŞENOL

Şirketi temsile 
yetkili olan bir 
genel müdür, 
şirketin ama-
cına ve işlet-
me konusuna 
giren her tür işi 
ve hukuki işle-
mi, şirket adı-
na yapabilir 
ve bunun için 
şirket unvanını 
kullanabilir.

HUKUK

Anonim şirketlerde genel 
müdürün hukuki sorumluluğu
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devredilmişse genel müdürün, yönetim 
kurulunun üçüncü kişilere devredemeyeceği 
kararlar hariç, sınırsız bir yönetim yetkisi 
olduğundan bahsedilecektir.

Şirket iç yönergesine göre şirketi 
yönetme yetkisine sahip olan bir genel 
müdür, görevlerini aynı zamanda tedbirli 
bir yöneticinin özeniyle yerine getirmek 
ve şirketin menfaatlerini dürüstlük kuralları 
doğrultusunda gözetmekle yükümlüdür. 
Dolayısıyla iç yönerge ile yönetim yetkisini 
tek başına elinde bulunduran bir genel 
müdür dahi, keyfi bir yönetim yetkisine sa-
hip bulunmamaktadır. 

Genel müdür, şirketi yönetirken şirket 
menfaatlerini gözetme ve görevlerini ted-
birli bir yöneticinin özeniyle yerine getirme 
sorumluluğu altındadır.

Şirketi kısmen yönetme yetkisine sahip 
olan bir genel müdürün, iç yönergede 
kendine yetki verilmemiş bir hususta karar 
alması halinde, genel müdür yönetim kuru-
lunun yetki alanına girmiş olacaktır. Bu halde 
“vekaletsiz iş görenin sorumluluğu’na” ilişkin 
Türk Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır. 
Buna göre genel müdür, bu kararla ilgili 
her türlü ihmalinden sorumludur. Şayet 
söz konusu karar, şirketin karşılaştığı bir 
zarar veya zarar tehlikesinin giderilmesi için 
yapılmışsa, genel müdürün sorumluluğu 

daha hafif değerlendirilirken, söz konusu 
karar yönetim kurulu tarafından açıkça veya 
örtülü olarak yasaklanmış olmasına karşın 
yapılmışsa genel müdürün sorumluluk alanı 
genişlemektedir.

Şirketi temsile yetkili olan bir genel 
müdür, şirketin amacına ve işletme konusu-
na giren her tür işi ve hukuki işlemi, şirket 
adına yapabilir ve bunun için şirket unvanını 
kullanabilir. Bu anlamda, temsil yetkisinin 
kapsamı, “şirketin amacına ve işletme 
konusuna giren” her çeşit işler ve hukuki 
işlemlerdir. Şirketin amacı ve işletme konusu 
dışında yapılan işlemlerde üçüncü kişiye 
karşı şirket sorumludur. Ancak şirket, temsil 
yetkisi sınırını aşan temsil yetkisini haiz ge-
nel müdüre karşı rücu talebinde bulunabilir.

Şirket adına, şirketi temsile yetkili ge-
nel müdür tarafından yapılan işlemlerin, 
şirket ana sözleşmesine veya genel kurul 
kararına aykırı olması halinde, iyi niyet sahibi 
üçüncü kişiler, o işlemden dolayı şirkete 
başvurabilirler. Kanuna ve ana sözleşmeye 
aykırı işlemler dolayısıyla şirketin, temsile 
yetkili kişilere rücu hakkı saklıdır.

Yönetime veya temsil yetkisine sahip bir 
genel müdürün, bu yetkilerini kullanırken 
işlediği haksız fiillerden kanunen şirket so-
rumludur. Ancak şirketin bu fiillerden dolayı 
genel müdüre rücu hakkı saklıdır.
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‘Sanatın üstadına’

sanatçılardan iftiharla
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Eserleri ile var olduğu dönemi 
anlamlandıran, ‘sanat’ çatısı altında 
bir devrin bakış açısını şekillendiren 
ve günümüze eviren Leonardo 

da Vinci’nin eserleri, birbirinden başarılı 
sanatçıların pers-
pektifi ile yeniden 
şekillenerek İbrahim 
Karaoğlu’nun 
küratörlüğünde 
sanatseverleri büyülü-
yor. İzmir Büyükşehir 
Belediyesi Ahmed 
Adnan Saygun Sanat 
Merkezi’nde 31 Tem-
muz 2020 tarihine 
kadar ücretsiz olarak 
ziyaret edilebilecek 
sergide İsa’nın Son 
Akşam Yemeği’ni 
kuş bakışı izlemeye, 
Mona Lisa’ya farklı bir 
pencereden bakmaya 
ne dersiniz? Ölümünün 500. yılında eser-
lerini yeniden yorumlayarak ustaya saygı 
duruşunda bulunan, tüm sanatçıları bu 
yolda bir araya getiren serginin küratörü, 
sanat camiasının duayen isimlerinden 
İbrahim Karaoğlu ile gerçekleştirdiğimiz 
keyifli röportajımıza davetlisiniz…

l Küratör ve ödüllü bir yazar olan 
İbrahim Karaoğlu’nu tanıyabilir miyiz?

Ankara’da doğdum. Coğrafya ve Psikoloji 
öğrenimi gördüm. Ben de İzmirli sayılırım 

aslında. Anılarımın başkenti İzmir. Uzun bir 
süre yaşadım. Yazarlık serüvenim İzmir’de 
başladı. İlk öykü kitabımı bu kentte yaşarken 
yazdım. Cumhuriyet, Hürriyet, Demokrat 
Ege, Birgün gibi gazetelerde ve ülkemizin 

çok seçkin sanat der-
gilerinde sanat yazıları 
yazdım. TRT1, TRT2 
ve Türkiye’nin Sesi 
Radyosu’nda kültür-
sanat programları 
danışmanlığı ve 
sunuculuğu yaptım. 
Yazdığım öykül-
erle Samim Kocagöz, 
Tarık Dursun K. ve 
Orhan Kemal gibi 
ünlü yazarlarımız 
adına verilen “Öykü 
Ödülleri”ni aldım. 
Adana Altın Koza Film 
Festivali ve Ankara 
Film Festivali’nde de 

ödüller aldım. Yurt dışında Lucien Rama 
(Fransızca) ve Barbara Lips Kant’la (Alman-
ca) ortak kitaplarım yayınlandı. Goslarer Mu-
seum ve Arete ortaklığında “Bavulum Dolu 
Sanatla” adlı sergi kitabım Türkçe-İngilizce 
yayınlandı. Ayrıca bir kitabım da Hong 
Kong’da Çince-İngilizce olarak yayınlandı. 
Çok uzun zamandır ülkemizin ünlü ressam 
ve heykeltraşlarıyla benim küratörlüğünü 
yaptığım sergiler gerçekleştiriyoruz. Bu 
etkinliklerin hemen hemen hepsiyle ilgili 
katolog/kitaplar yazdım.

Kadim zamanlardan bu 

yana sanatın en temel 

izleğidir “yolculuk”.

Leonardo da Vinci’ye 

yolculuğumuz; 

dünyanın ve tarihin 

akışını değiştiren bir 

büyük üstadın izinden; 

geçmişe, insanlığın   

en önemli hafızasına 

yolculuktur.
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l Bugüne kadar 
imza attığınız ulusal ve 
uluslararası çalışmalar 
hakkında bilgi verir 
misiniz?

Bugüne kadar 
çok özel temalardan 
oluşan konseptli ser-
gilerin küratörlüğünü 
yaptım ve bunların 
çoğu uluslararası ser-
gilerdi. Her bir sergi 
için de özel kitaplar oluşturdum. “Salvador 
Dali- Zodyak/Pantagruel” sergisi dışında 
küratörlüğünü yaptığım sergiler özel kon-
septleri olan karma sergilerdi. Dünyaca ünlü 
Alman Prof. Dr. Hans Zilch’in sahibi olduğu 
el konseptli resimleri “Ellerin Büyüsü” adıyla 
İzmir, İstanbul, Ankara ve Antalya’da sergile-
dim. Bu sergide Picasso, Dali, Rodin vb. 
dünyaca ünlü 250 sanatçının yapıtlarına, Bedri 
Rahmi Eyüboğlu, Abidin Dino, Devrim Erbil 

vb. 40 ünlü sanatçımızın yapıtlarını da ekleye-
rek sergiledim. 

Modern Avrupa’nın ilk romanı kabul 
edilen Don Kişot'un yazarı Miguel de Cer-
vantes ölümünün 400. yılında başta İspanya 
başta olmak üzere dünyanın birçok ül-
kesinde olduğu gibi Türkiye’de de benim 
çok ünlü bir Avrupa müzesinden getirdiğim; 
Picasso’dan Dali’ye yüzlerce ünlü sanatçının 
eserlerinden oluşan sergi etkinliğiyle anıldı. 
Bu etkinliğe de ülkemizin en önemli 40 
sanatçısının yapıtlarının ekledim ve binlerce 
sanatseverin izlediği sergiler düzenledim. 
Ayrıca ABD’nin en önemli 11 müzesinde 
sergilenerek dünyanın seçkin sanat 
eleştirmenlerince övgüler alan “Dünyanın 
Renkleri” sergisini ülkemize getirdim. 30 
ülkeden 80 sanatçının yapıtının yer aldığı 
sergiye ülkemizin 40 ünlü sanatçısının 

yapıtlarını da ekleye-
rek sergiledim ve 
binlerce sanatseverle 
buluşturdum.

1950 sonrası 
Çağdaş Avrupa Res-
mine yön veren ve 
"Zero Sanat Hareketi"ni 
başlatan sanatçıların 
eserlerin-den oluşan 
sergi, Avrupa'nın 
en önemli koleksi-
yonerlerinden Ernst 
August Quensen’in 
koleksiyonundan 
seçtiğim özel resim-
lerden oluşuyordu. 
İzmir’de Büyükşehir 

Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer’in son-
suz desteğiyle gerçekleşen “Leonardo da 
Vinci’ye Saygı” sergisini açmadan birkaç 
gün önce de Antalya Muratpaşa Beledi-
yesi Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde sev-
gili Arzum Onan’ın “Kadın” adlı sergisinin 
küratörlüğünü yaptım. Bugüne kadar 
Avrupa’da ve Hong Kong’da açtığım sergiler 
dışında sayamayacağım kadar çok yurtiçi 
sergileri açtım.

Leonardo da Vinci, sıra 

dışı bir dehaydı. 

İnsanlığa adanmış 

bir ömrün sembolü 

oldu. İnsanlık, onun 

mirasıyla yepyeni bir 

çağa ulaştı. Yaşamı 

boyunca düş gücünün 

sınırlarına yolculuk 

etmiş. Ömrü boyunca 

mükemmeli aramış.
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l Birbirinden yetenekli ve alanında önde 
gelen sanatçıları bir araya getirdiğiniz, 
ölümünün 500. yılında yeniden “Leonardo 
da Vinci’yi anlamak” yolculuğunuzu aktarır 
mısınız?

Ölümünden bu yana 500 yıl geçti. Ve 
500. yılda, dünyanın çok önemli kültür 
merkezlerinde, galerilerde, müzelerde 
sergilerle, konferanslarla anılıyor Leonardo. 
Bu etkinlikler kapsamında, bir grup Türk 
entelektüel (ressam, heykeltraş, yazar, şair, 
yönetmen, gazeteci, sanatçı) “Leonardo 
da Vinci’ye Saygı” adlı bir yolculuk yaptık 
Türkiye’den Amboise’a. Leonardo’nun öm-
rünün son 3 yılını yaşadığı mekanları ziyaret 
ederek, günlerce onu andık. Ve onun izinde; 
sezgilerinin, hayal güçlerinin zembereğini 
kurarak, üretecekleri yapıtların nüvelerini 
biriktirdiler. Kadim zamanlardan bu yana 
sanatın en temel izleğidir “yolculuk”.

Ve bizim Leonardo da Vinci’ye 
yolculuğumuz; dünyanın ve tarihin akışını 
değiştiren bir büyük üstadın izinden; 
geçmişe, insanlığın en önemli hafızasına 
yolculuktur.

l Neden Leonardo da Vinci?
Yaşamı boyunca, hep kendine yolcu. İçsel 

yolculuklarla çizmiş düşlerinin, sezgilerinin 
atlasını. Ve o atlasın içini bilimle, kültürle, 

sanatla doldurmuş. İtalya’nın Toscana’sındaki 
Vinci’den başlayıp, tarihin en karmaşık 
sayfalarının içinde duran, Fransız krallarına 
ev sahipliği yapmış, tarihe yön vermiş 
Amboise’a kadar uzanan uzun, varyantlı yol-
larda çizilmiş ömrünün yazgısı. Hiçbir yerin 
yerlisi olamadan yaşamış, ruhuna yolculuk 
ateşi üflenmiş seyyahlar gibi. Çocukluğunda 
böcekleri, hayvanları, çiçek açan ağaçları 
ve doğanın bütün biçimlerini gözlemleyip 



taslaklar çizmiş durmadan.
Gücünün, zekasının bilincine vararak, her 

şeyi merak ederek yaşamış.
Sigmund Freud onun için “Herkes uyku-

dayken, gökyüzüne karanlık hakimken erken 
uyanmış bir adam”dır der. Daha çocuk 
yaşlarında, Floransa’nın en iyi heykeltraş, res-
sam ve tasarımcısı Andrea del Verrocchio’nun 
çırağı olur. Resimden heykele, boyadan 
bronza, mermere, altına, gümüşe kadar her 
türlü yapıtın ve malzemenin teknik bilgilerini 
öğrenir.

Ressamlığının ilk evresinde, ustası 
Verrocchio’nun 
etkisinde kalır. 
Sonraları kendine 
özgü çizme biçimleri 
ve teknikler geliştirir. 
Dolmakalemle, 
mürekkeple hızlı 
çizimler yapar. 
Çıraklığı bittiğinde 
de bağımsız bir 
sanatçı olur. 

Her çalışmasına 
basit taslaklarla 
başlar. Ve yıllarca 
çizerek, binlerce 
sayfa eskiz defterleri 
oluşturur. İnsan ve 
hayvan bedeninin 
oranlarını mimari bir 

yapı gibi inceler. Bedenin her bir parçasını 
bütünün bir kısmı olarak gösteren çizimlerle, 
bedenin oranlarının geometrik oranlarla 
ilişkisini görsel olarak yorumlar. 

Becerileri olgunlaştıkça, çoğalır çizim-
leri. Mühendislikten mimarlığa, matema-
tikten geometriye, resimden heykele her 
şeyle uğraşarak tüm hünerlerini çoğaltır. 
Leonardo’nun desenleri, çevresindeki tüm 
biçimleri görme yöntemidir. Gördüklerinin ve 
düşlediklerinin günceleridir çizimleri.

Nefes kesici bir ustalıkla oluşturduğu def-
terleri, çizimlerindeki ayrıntıların varsıllığıyla, 
tüm zamanların gelmiş geçmiş en büyük 
dehasının çok yönlü zekasını yansıtıyor.

Mimari, resim, mekanik icatlar, insan 
anatomisi, bitkiler, haritalar, havacılık ve pek 
çok konuda çizdikleri, yazdıkları bugün de 
büyülüyor bizi. Onun varsıl düş dünyasının en 
kıymetli günceleridir defterleri.

Yaşama veda ederken; “Tanrıyı ve insanları 
gücendirdim, çünkü çalışmalarım olması 
gereken kaliteye erişmedi” diyen Leonardo 
da Vinci, sıra dışı bir dehaydı. İnsanlığa 
adanmış bir ömrün sembolü oldu. İnsanlık, 
onun mirasıyla yepyeni bir çağa ulaştı. Yaşamı 
boyunca düş gücünün sınırlarına yolculuk 
etmiş. Bilinmezliklerle dolu bir dünyanın, en 
keşfedilmemiş imgelerine ulaşarak, onları 
zapt ederek yaşamış. Ömrünün hiçbir men-
zilinde yorulmadan, mükemmel olanı aramış. 
“İmkansızı istemekten vazgeçmeyin” der ya, 
imkansız olanı aramış durmadan. 

l Mart ayında yoğun bir ilgi ile açılışı 
gerçekleştirilen, pandemi nedeni ile ara 
verilen, küratörlüğünü üstlendiğiniz Leonardo 
da Vinci Sergisi Temmuz ayı itibariyle yeniden 
AASSM’de sanatseverler ile bir araya geldi. 
Sergi hakkında bilgi verir misiniz?

Bir yolculuğun öyküsüdür bu etkinlik; 
insanın insana yolculuğunun öyküsü. Bu 
yolculuğa katılanlar, Leonardo’ya gönderme 
yaptıkları yapıtlarıyla çoğalttılar etkinliği.

Çağdaş Türk Sanatı’nın en önemli birikim-
lerini oluşturan, sanatımıza eşsiz değerler 
katan, öncü ustaların ve genç sanatçıların; 
yaratıcı güçlerinin, yaşamsal imgelerle yüklü 
birikimlerinin, özgün biçemlerinin varsıllığıyla 
yüklü her bir yapıt. Kendilerine özgü birikim-
lerinin, düşlerinin renkleriyle boyanmış görsel 
bir belleği bu sergi.

Ressam Devrim Erbil, Ergin İnan, Onay 
Akbaş, Yalçın Gökçebağ, Bedri Baykam, Tülin 
Onat, Fevzi Karakoç, Mercan Dede(Arkın 
Ilıcalı), Barış Sarıbaş, Bahar Oganer, Burçin 
Erdi’nin resimleri ve Cem Sağbil’in heykel-
leriyle oluştu sergimiz. Sergi bağlamında 
oluşturulan ve tüm yapıtları içeren sergi 
kitabını da Prof. Dr. İlber Ortaylı, Nedim 
Gürsel, Sunay Akın, Ahmet Telli, Metin Celal, 
İbrahim Karaoğlu, Yalın Alpay ve Leonardo 
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da Vinci uzmanı Mustafa Tolay yazdılar. 
Sinemacı/yönetmen Durmuş Akbulut özel 
bir belgesel hazırladı ve sergi süresince sa-
natseverlere sunuluyor. Belgeselin müziğini 
Mercan Dede yaptı. Sergi kapsamında 
tiyatrocu Mehmet Erbil’in yazdığı deneysel 
“Leonardo da Vinci” oyunu da çocukların 
katılımıyla oynanıp izleniyor.

l Serginin bir sonraki ayağı neresi 
olacak?

Pandemi sürecine rastlamasaydı 
İstanbul’da başlayan etkinliklerimiz İzmir, 
Bodrum, Fransa, İtalya, Ankara, Adana, 
Antalya, Karadeniz Ereğli vb. pek çok 
noktada açılacak sergiyle devam edecekti, 
ama şimdi durum değişti. Yurtdışı sergile-
rini yapamayacağımızı düşünüyorum. 
Çok riskleri var, ama yurt içinde şimdilik 
etkinliklerimizi azaltarak sürdürmeyi 
düşünüyoruz. Çok istek var. Bu bizi çok 
mutlu ediyor, ama koşulları göz önünde 
bulundurarak kararlar vereceğiz.

l Sizi en çok etkileyen Leonardo da Vinci 
eseri hangisi? Neden?

Sergideki her bir yapıt çok kıymetli. Her 
biri farklı, özgün estetik değerler sunuyor. 
Ben hepsini çok seviyorum. Tabii ki bu 
yapıtlar Leonardo da Vinci’ye gönderme 
yapılan işler. Eğer büyük üstat Leonardo da 
Vinci’nin hangi resmini en çok sevdiğimi 
soruyorsanız, bunu yanıtlamak da çok zor.  
O büyük bir deha. Yaptığı her şey mükem-

mel. Hiç ayrımsız her bir yapıtını seviyorum, 
ama defterlerindeki desenler, eskizler; 
apayrı yeri var bende. Hiç bıkmadan saat-
lerce izlemeyi seviyorum.

l Yakın zamanda İbrahim Karaoğlu’nu 
başında göreceğimiz yeni projeler neler?

En yakın projelerimizden birini sev-
gili dostum Mercan Dede (Arkın Ilıcalı) 
ile yapacağımız özel bir sergi. O resimleri 
çalışıyor ve özel bir müzik hazırlıyor, ben de 
kitabı yazıyorum. Şimdilik bu kadar ipucu 
vereyim. Yeni yurtdışı projelerim de var ancak 
bunları pandemi koşulları belirleyecek. Ben 
hayata çok inanırım ve düşlerime çok güve-
nirim. Yeni dönemde umarım yeni salgınlar 
olmaz ve hepimizin yolu aydınlık olur.
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21. yüzyıl ile birlikte teknoloji 
yarışı ABD, Çin ve birazda 
Güney Kore arasında geç-
meye başlamıştı. Öylesine 

bir yarış ki bu, uzaydan iletişime her 
alanda kendini gösteriyordu. 20. 
yüzyılın teknolojide zirve ülkelerin-
den Japonya’nın neredeyse adı bile 
duyulmuyordu. Ama, Japonlar da 
boş durmuyordu…

Otomotiv ve robotik sistemler 
konusunda bu yarışta kendini bir 
şekilde gösteren Japonya gelişen 
ve değişen teknolojilere de özellikle 
bu alanlarda hızla ayak uydurdu. 
Elektrikli araçlar konusunda Toyota 
ve Honda’nın yanında küçük isimsiz 
Japon teknoloji firmaları da boy gös-
termeye başladı. 

Robotik sistemlerde de ben-
zer gelişmeler oldu ve dünyaca 
bilinir Japon firmalarının yeni nesil 
robotlarının yanında isimsiz Japon 
teknoloji firmaları da teknoloji 

dünyasında yerini aldı.
Asıl patlama ise beklenmedik bir 

yerde oldu. Bilgisayar dünyasından 
bu ay başında bomba bir haber 
geldi.  

Bilgisayar dünyasında uzun 
zamandır IBM’in süper bilgisayarı 
Summit ile Google’ın kuantum 
bilgisayarı çalışmalarıyla adeta 
gövde gösterisi yapan Amerikan 
şirketlerine, Japon Fujitsu yeni 
tasarımı süper bilgisayar Fugaku ile 
çarpıcı bir cevap verdi.  

Yılda iki kez güncellenen 
TOP500 dünyanın en hızlı süper 
bilgisayarlar “https://sptnkne.ws/
BJTX” \t “_blank” seçkisinde Haziran 
itibarıyla Japonya’dan Fujitsu’nun 
Fugaku’su birinci sıraya yükseldi.

Üst Performans LinPack (HPL) 
hız göstergeleri referans alınarak 
hazırlanan listenin zirvesine Fugaku, 
lider konumdaki şöhretli Amerikan 
rakibi IBM’in Summit’ine 2,8 kat hız 

Gökhan SEZER

Japonlar süper 
bilgisayar 
Fugaku ile       
21. yüzyıl bilim 
ve teknolo-
ji çağında 
önemli bir 
yerde olacak-
larının kuvvetli 
mesajını ver-
diler.

Dünyanın en büyük
bilgisayarı artık Japonya’da

PO
PÜ

LE
R B

İLİM TEKNOLOJİ

Japonların geri dönüşü…
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farkı atarak oturdu.
48 çekirdekli 

Fujitsu A64FX SoC 
çiple desteklenen 
Fugaku, HPL tes-
tlerinde saniyede 
415,5 petaflop 
hızına ulaştı.

Elektronik 
devi Fujitsu 
sponsorluğundaki 
Fugaku 
süper bilgisayarı, Kobe şehrindeki Ri-
kagaku Araştırma Enstitüsü’nde (RIKEN) 
kullanılacak.

Tam kapasite çalışmaya 2021’de 
kavuşması beklenen Fugaku’nun Covid-
19’a karşı aşı ve ilaç üretimi çalışmalarında 
kullanılabileceği söyleniyor.

Buradaki hız birimi Petaflop; 
bilgisayarların işlem gücünü ölçmeye 
yarıyor ve bir bilgisayarın 1 saniyede 
hesaplayabileceği kayan noktalı işlem sayısı 
anlamına geliyor. Kayan noktalı sayılar ger-
çek sayıların bilgisayar ortamındaki göste-
rim şekillerinden biri olduğu için bilgisayar 
işlem gücünü ölçmekte kullanılıyor.

1 petaflop 1000 teraflopa, yani saniyede 
yaklaşık 1000 trilyon kayan noktalı işleme 
eşit ve Fujitsu Fugaku 415,5 petaflop işlem 
gücüyle en yakın rakibine çok ciddi bir fark 
atmış durumda.

Listenin ilk 5’ine bakacak olursak, Fu-
gaku 2 Çinli, 2 Amerikalı rakibinin önünde 
yer alıyor. Bu arada ABD’nin 2 süper 
bilgisayarının da IBM’in olduğunu belirte-
lim. 

Süper bilgisayarlar uzay ve havacılık 
ile ilgili gelişmiş ürünlerin tasarlanması, 
nanoteknoloji ve yeni malzeme geliştirme, 
bilimsel keşif ve evrenin bilinmeyenleri ile 
ilgili çalışmalar, yeni ilaç geliştirme, insan 
bilimi çalışmaları, gen bilimi, yeni enerji 
çalışmaları, afet önleme ve küresel çevre 
çalışmaları gibi konularda çok üst düzey 
hesaplamalar, simülasyonlar ve tasarımlar 
için kullanılıyor.  

Görüldüğü gibi süper bilgisayarlar 
bilimsel ve teknolojik çalışmaların temel 
taşı konumundalar. Japonlar da Fugaku ile      
21. yüzyıl bilim ve teknoloji çağında önemli 
bir yerde olacaklarının kuvvetli mesajını 
verdiler ve 20. yüzyılda üst seviyelerde 
oldukları teknoloji yarışına muhteşem bir 
geri dönüş yaptılar.

Önümüzdeki günlerde süper bilgisayar-
lara rakip olması beklenen ve daha önceki 
bir yazımızda konu edindiğimiz kuantum 
bilgisayarlarında performans devamlılığı 
sağlandığında, bu listelerin neler olacağını 
ve bu yarışın nerelere varacağını büyük bir 
heyecanla izleyeceğiz.

SÜPER BİLGİSAYAR ÜLKE PERFORMANS 

FUJITSU FUGAKU   RIKEN Enstitüsü, Kobe - Japonya 415,5 petaflop 
IBM SUMMIT Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı, Tennesse - ABD 148,8 petaflop 

IBM SIERRA   Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı (LLNL), 
Kaliforniya - ABD    94,6 petaflop 

SUNWAY TIHULIGHT  Bilgisayar Mühendisliği ve Teknolojileri Ulusal 
Araştırma Merkezi (NRCPC), Çin    93,0 petaflop  

TIANHE-2A  Savunma Teknolojileri Ulusal Üniversitesi 
(NUDT), Çin    61,4 petaflop  
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Ressam ve fotoğraf sanatçısı İsmet Arıkantürk 
opalin cam koleksiyonu ile bu ayki koleksi-
yon sayfalarımızın konuğu… İzmir Amerikan 
Koleji ve Hacettepe Üniversitesi Ekonomi 

Bölümü’nden mezun olan İsmet Arıkantürk, profesyo-
nel çalışma hayatını Türkiye İş Bankası’nda tamam-
layarak emekli oldu. 

Sanat etkinliklerini resim ve fotoğraf alanında 
yoğunlaştıran Arıkantürk, ayrıca uzun yıllardır opalin 
camlar başta olmak üzere çeşitli konularda koleksiyon-
lar yapmakta. 

Çeşitli fotoğraf derneklerine de üye olan İsmet 
Arıkantürk, yurt içinde ve yurt dışında pek çok karma 

Ressam ve fotoğraf 

sanatçısı İsmet 

Arıkantürk, “Koleksi-

yon yapmak ciddi bir 

bilgi birikimi gerek-

tiren uzun soluklu bir 

süreç. Araştırdıkça 

seviyor, aldıkça araş-

tırıyorsunuz. Birbirini 

besleyen iki olay bu” 

diyor.  

Koleksiyon; bilgiyle, 
görgüyle güzel

KOLEKSİYON
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sergiye katıldı, kişisel sergiler açtı ve dia 
gösterileri yaptı. Birçok uluslararası fotoğraf 
ödülüne sahip. 

İsmet Arıkantürk ile Atatürk Organize Haber 
dergimiz için koleksiyoner yanını anlatan bir 
söyleşi gerçekleştirdik.

l Sizin birçok yönünüz olduğunu biliyoruz. 
Bunlardan biraz söz eder misiniz?  

Öncelikle fotoğraf, özellikle de kurgu 
fotoğraf, üzerinde çalıştığım bir dal. Bu 
alanda pekçok sergilere katıldım, gösteriler 
düzenledim ve ödüller kazandım. Öte yandan, 
bazı sivil toplum kuruluşlarında etkin olarak 
çalışıyorum. Ayrıca uzun yıllardır çeşitli 
koleksiyonlar yapıyorum. 

l Bu söyleşide sizin koleksiyoner yönünüzü 
tanımak isteriz. Bu merakınız nasıl ortaya çıktı?

Çocukluğumda iyi bir pul koleksiyon-
cusu olan babam Dr. Turhan Tansuğ, biz 
çocuklarına da birer albüm yaparak kolek-
siyonculuk konusunda ilk örneğimiz oldu. 
İstanbul’a gittiğimiz zamanlarda da amcamın 
kibrit kutusu koleksiyonunu elden geçirmeyi 
çok severdim. Kişilik olarak, biriktirmeye ve 
araştırmaya yatkınlığım vardı. Evlendiğimde 
eşimin de koleksiyon merakının olması 
bu yönümü daha da geliştirmemi sağladı. 
Gençliğimde küçük kedi bibloları, horozlu 
objeler ve souvenir bebekler ilk yaptığım 
koleksiyonlar arasındaydı. Yıllar içinde opalin 
objeler, yemek kültürü kitapları, Mevlana hedi-
yelik eşyaları, sürmedanlar, Çanakkale ve Kınık 
seramikleri de bunlara eklendi.  
Daha sonraları 
opalin bardaklar ve 
objeler ana koleksi-
yon konum oldu. 

l Neden Opalin?
Cam objeleri eskiden beri çok severdim. 

Ama asıl olarak opalin merakı, bir antikacıda 
görüp rengini çok beğendiğim üzeri yazılı 
mavi bir bardakla başladı. Bu bardakla birlikte 
hep sevdiğim renk olan mavi objeleri almaya 
başladım. Daha sonra diğer renkler de ca-
zip geldi. Koleksiyonumda en çok mavinin 
değişik tonlarını ve beyazları bulursunuz. 
Benim aldığım objeler, ağırlıklı olarak, Belçika, 
Fransa gibi ülkeler tarafından Osmanlı pazarı 
için üretilenlerdir. Bunların çoğunu Avrupa’da 
bulamazsınız, çünkü üretilip direkt Osmanlı 
pazarına satılmıştır. Koleksiyonumda en çok 

değer verdiğim obje, Üzerinde “Smyrne” 
yazan mavi opalin bardak.

Ayrıca sadece Amerika ve Avrupa pazarları 
için üretilmiş çok beğendiğim bazı camları 
da koleksiyonuma kattım. Osmanlı’nın kendi 
ürettiği Beykoz camlarına hiç girmedim, ken-
dime bir sınırlama koydum.

l Opalin hakkında biraz bilgi verir misiniz? 
Opalinler, opak veya yarı geçirgen 

camlardır; çeşitli maddeler eklenerek geçir-
genlikleri azaltılmaktadır. Opalin camlar, 
ışık altında pembemsi, ateş benzeri bir renk 
vermektedir. 15. - 16. yüzyıllarda Venedik’te, 
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17. - 18. yüzyıllarda Almanya ve Fransa’da, 
daha sonra da bütün Avrupa ülkelerinde önem 
kazanan opalin objeler 19. yüzyıldan itibaren 
ABD’de de üretilmeye başlanmıştır. Tamamen 
opak olan ve lattimo - milchglass adı verilen 
Venedik ve Alman camlarının aksine Fransız 
camları daha geçirgen ve narindir. İnce opalin-
lerin yanı sıra pazarlarda satılmak üzere üretilen 
daha ucuz opalin objelere günümüzde “pazar 
veya fuar opalinleri” adı verilmektedir.

l Koleksiyoner olmak için biriktirmek yeterli 
mi sizce?

Gerçek bir koleksiyoner olmak için birik-
tirmek yeterli değil. Toplayıcılık ile koleksiyoner 
olmak arasında ince bir çizgi var. Koleksiyon 
yapmak ciddi bir bilgi birikimi gerektiren uzun 
soluklu bir süreç. Biriktirdiğin objeler konusun-
da araştırma yapmak da önemli. Araştırdıkça se-
viyor, aldıkça araştırıyorsunuz. Birbirini besleyen 
iki olay bu. En azından, biriktirdiğim şeyler nedir 
diye merak duyması lazım insanın. 

Öte yandan, bir koleksiyonerin 
öğrendiklerini başkalarıyla paylaşması 
gerektiğini de düşünüyorum. Örneğin, bu 
bağlamda, aktif bir üyesi olduğum, İzmir’de 
kurulu Collection Club tarafından Atatürk Kültür 
Merkezi’nde düzenlenen Koleksiyonculuk 
Günlerine opalin objelerimle katıldım. Ayrıca, 
Kültürpark’ta düzenlenen Vinolive ve Şeker 
Fuarlarındaki benzer sergilerde de yer aldım. 
Opalin camlar üzerine çeşitli yerlerde sunum-
lar yaptım. Collection dergisinde de bu konu 
üzerine kapsamlı bir makalem yayınlandı.

l Koleksiyonunuzun geleceği için bir 
düşünceniz var mı? 

Yılların birikimi olan bu güzel objelerin 
evimizin vitrinlerinde kapalı kalmasına gön-
lüm razı gelmiyor. Eşimin antik dönemlere ait 
arkeolojik eser koleksiyonu ile beraber bir 
kısım opalin ve Çanakkale seramik objelerimi 
Edremit, Güre’de kurulu “Sarıkız Kazdağı 
Müzesi”nde sergilemeye başladık. O bölgede 
başka hiçbir müzenin olmadığını ve bu müzenin 
binlerce ziyaretçisi olduğunu düşünürsek bu 
kararımızın ne kadar doğru olduğu ortaya çıkar.
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Dr. Gökalp 
MÜSTECAPLIOĞLU

Gençleşmek sev-
dası insanlık 
var olduğu 
sürece de-
vam edecek. 
Gerçekten 
hücre iyileş-
mesine yararlı 
olması ile so-
nuç verecek 
uygulamalar 
önemlidir.

Gençleşmek sevdası ve PRP

YENİ SAĞLIK

Gençleşme veya genç 
kalma, insanlık tarihi 
kadar eski bir beklenti… 
Özellikle bunun en 

çarpıcı örneklerini Kleopatra öyküle-
rinden biliyoruz. Gençleşme, genç 
kalma çabaları için, insanlık büyük 
çalışmalar, araştırmalar, paralar dök-
meye devam ediyor. Bu güne kadar, 
son yıllara kadar iksir adı altında 
yüzlerce binlerce ürün, insanlığa 
sunuldu. Ancak bunların büyük 
bölümü, gençleştirmekten daha çok 
genç görünmemize yardımcı olabil-
diler. Genç görünmek ile gençleşmek 
çok farklı içerikler. Genç görünmenin 
en eski ve en yaygın şekli; makyaj. 
Makyaj mucizelerine hepimiz tanık 
oluyoruz. Makyaj başta olmak üzere, 
bu tür uygulamalar, görüntüyü kurtar-
sa bile, dokulara-hücrelere yenileşme 
yaptıramadığı için, aslında içten içe, 
yaşlanmanın devam etmesinden 
başkaca bir sonuç da vermiyor. Oysa 
insanlar gençleşmek istiyor…

Genç göstermek, görüntüyü 
gençleştirme çabalarının içinde tıbbi 
kozmetik uygulamalar da var. Birçok 
medikal kozmetik uygulamanın belli 
bir süre cildimizin gergin ve kırışıksız 

görünmesine yardımcı olmasına 
rağmen, dokuların iyileşmesi veya 
gençleşmesine bir katkısı olmadığını 
biliyoruz. Bir kırışık dokunuzu iki 
elinizle gererek kırışıksız bir görüntü 
elde etmeniz ne ise, bu kozmetik 
işlerin önemli bir bölümünün yaptığı 
da budur. Ancak, yine de az sayıda da 
olsa, doku yenileyici ve gençleştirici 
tedaviler söz konusudur.

Bunların başında PRP denen 
uygulama gelmektedir. PRP yani 
Platelet Rich Plazma (Platelet/Trom-
bosit Yönünden Zenginleştirilmiş 
Plazma) yöntemi ilk olarak 15 yıl önce 
diş cerrahları tarafından, yaşlılara 
yerleştirdikleri titanyum implantların 
diş etleri zayıfladığı için kısa sürede 
düşmesini önlemeye yönelik bir 
çözüm aramaları sonrası geliştirildi. 
Öyle bir madde üretilmeliydi ki bu 
madde diş etine yerleştirildiğinde 
yumuşak olan bölge güçlenmeli ve 
implantı tutabilmeliydi. Bu güçlendiri-
ci maddenin vücut tarafından kabul 
edilmesi ve zaman içinde vücuttan 
atılmaması da gerekiyordu. Kanı 
santrifüje ettikten sonra pıhtılaştırdılar 
ve sert bir jel haline dönüşmesini 
sağladılar. Santrifüje edilmiş kanın 



ilk kullanımı uzun yıllar önce Japonya’da, 
sonraları İspanya ve Amerika’da başladı.

PRP’nin nasıl bir uygulama olduğuna 
geçmeden önce çok sık karıştırılan bir konu-
dan bahsetmek gerekir. PRP, bir kök hücre 
tedavisi midir? PRP bir kök hücre tedavisi 
değildir. Ancak dolaylı yoldan kök hücreler 
üzerinde çalışır. Trombositlerin içindeki 
büyüme faktörleri deri hücrelerine fibro-
blast üretme mesajını ileten birer uyarandır. 
Fibroblastlar da, kolajen ve elastin üretmek 
için anahtar niteliğindeki yapılardır. 

PRP, İngilizcede ‘Platelet Rich Plasma’ 
ifadesindeki kelimelerin baş harflerinden 
oluşan ve kişinin kendi kanından elde edilen 
maddenin enjeksiyonu ile yapılan tedavi 
şeklidir. Enjekte edilen madde platelet 
bakımından zenginleştirilmiş plazmadır. 
Plazma, kanın pıhtılaşmasına yardımcı olan 
ve platelet adı verilen özel hücreler ve 
başka faktör ve proteinler içeren bir kan 
bileşenidir. Plazma ayrıca hücre büyümesini 
destekleyen çeşitli proteinler de içerir. PRP 
medikal bir uygulamadır. Sadece doktorlar 
tarafından yapılmalıdır. Doktor hastasını 

muayene ettikten sonra bu işe özgü yapılmış 
bir kit olan PRP tüpüne, uygun yöntemle  
gerekli miktarda kanı alır ve santrifüj işlemi 
uygular. Bu işlemin sonunda tüplerdeki kan 
bileşenlerine ayrılır. Yani her mililitresinde 
yaklaşık 200 bin trombosit bulunan bu kanın 
kırmızı hücrelerden oluşan kısmı ayrılır, böy-
lece mililitrede 1,5 milyona kadar trombosit 
yoğunluğuna sahip olan bir plazma elde 
edilir. İşte buna PRP adı verilir.

PRP’nin zarar görmüş dokulara enjekte 
edilmesi ile, vücutta yeni, sağlıklı hücrelerin 
büyümesi teşvik edilir. PRP’nin hasarlı doku-
daki iyileşmesi desteklenir. Doku büyüme 
faktörleri, hazırlanan konsantre enjeksiyon 
maddesinde daha yoğun olduğu için, vücut 
dokularındaki iyileşme hızlanır.

PRP tıbbi olarak birden çok alanda 
kullanılmaktadır. PRP’nin en sık tercih 
edildiği alanlar arasında şunlar sayılabilir:

Cilt gençleştirme: Yaşın ilerlemesi 
ve çevresel faktörlerin etkisiyle ciltte or-
taya çıkan yaşlanma belirtileri için PRP 
enjeksiyonları kullanılabilir. Uygulama 
ile cilt elastikiyetinde artma, sarkmaların 

İZMİR ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ  l  temmuz 202050

Atatürkorganizehaber



azaltılması, göz altı torbalanmalarının dü-
zelmesi,  kırışıklıklarda azalma gibi olumlu 
etkiler gözlemlenebilir. Ciltteki yara izlerinden 
kurtulmak için de PRP tercih edilebilir. 

Saç dökülmesi: Saç büyümesini teşvik 
etmek ve saç dökülmesini önlemek 
için kafa derisine PRP enjeksiyonları 
yapılabilir. Yapılan araştırmalara göre, PRP 
enjeksiyonlarının, erkek tipi kellik olarak da 
bilinen androjenik alopesi tedavisinde etkili 
olduğu gösterilmiştir. Özellikle erkeklerde 
görülen genetik kökenli saç dökülmelerinde 
yüz güldürücü sonuçlar elde edilebilir. PRP, 
saç mezoterapisi ile kombine edilerek de 
uygulanabilir.

Tendon yaralanmaları: Kasları kemiğe 
bağlayan sert, kalın doku bantlarına tendon 
denir. Genellikle tendonların yaralanma 
sonrası iyileşmeleri yavaştır. Tenisçi dirseği, 
ayak bileğinde aşil tendiniti veya dizdeki 
patellar tendonda ağrı ya da iltihap gibi 
kronik tendon problemlerini tedavi etmek için 
PRP enjeksiyonları kullanılabilir.

Ameliyat sonrası onarım: Bazen 
ameliyattan sonra omuzdaki rotator 
manşet tendonu gibi yırtık bir tendonu 
veya ligamentleri onarmak için PRP 
enjeksiyonları kullanılır.

Osteoartrit (Kireçlenme): PRP 
osteoartriti olan hastaların diz, kalça 
gibi eklemlerine enjekte edilir. 
Yapılan az sayıda çalışmaya göre 
PRP enjeksiyonlarının osteoartrit 
tedavisinde hyaluronik asit 
enjeksiyonlarından daha etkili olduğu 
saptanmıştır.

PRP otolog, yani kişinin kendi 
kanından elde edilip yine 
kendine yapılan bir 
uygulama olduğu 
için herhangi bir 
majör yan etkisi 
yoktur. İçinde 
başkaca, bir 
sentetik 
ve veya 

kimyasal bulunmadığından, alerji vb. yan 
etkiler-zararlar söz konusu değildir.

PRP seansları genellikle 3 hafta aralıklarla 
uygulanır. Kişinin ihtiyacına ve hastalığına 
göre ortalama 3-8 seans olacak şekilde 
planlanır. Saç dökülmesi ve cilt gençleştirme 
için mezoterapi yöntemi ile uygulanır. 
Seanslar tamamlandıktan sonra yılda 1-2 kez 
olmak üzere enjeksiyonlara devam edilebilir.

Artrit veya kronik tendinit tedavisi için çoğu 
hastada 2-3 seanslık PRP tedavisine ihtiyaç 
duyulur. Akut kas yaralanmalarında sıklıkla 1-2 
seans yeterli olur. Yaş ihtiyaç duyulan seans 
miktarını belirleyen önemli bir faktördür. 
Çünkü yaşlandıkça vücuttaki kök hücre sayısı 
azalacağından tedavi için daha fazla seansa 
ihtiyaç duyulabilir.

PRP enjeksiyonları yapıldıktan sonra 
hemen bir fark gözlenmez, çünkü öncelikle 
büyüme faktörlerinin aktive olarak devreye 
girmesi gerekir. Bu nedenle, uygulamadan 
sonraki birkaç hafta içerisinde yaralanan 
bölgenin daha hızlı iyileştiği veya kafa 
derisinde beklenenden daha fazla saç çıktığı 
fark edilebilir. 

Gençleşmek sevdası insanlık var olduğu 
sürece devam edecek. Önemli olan, 

bu uygulamaların gerçekten hücre 
iyileşmesine yararlı olması ile, 
mümkün olan en az yan etki 
ile dokulara ve organlara zarar 
vermeden sonuç verecek bir 
uygulama olmasıdır.

Ancak, gençleşmek görüntüden 
ziyade, aslında bir ruh halidir. 

İçinizdeki genci dinamik, sağlıklı ve 
heyecanlı tuttuğunuz sürece, esas 

gençleşme sağlanmış 
olacaktır, tıbbi 

uygulamalar bu 
genci teşvik eder 

sadece…
Sağlıklı ve 

gençlik dolu 
günler 

dilerim. 
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Önce insan, önce 
gezegenimiz. 
Biz dünyasız 
yaşayamayız 
ama dünya 
biz olmadan 
yaşayabilir. 

Ama dünya biz olmadan 
yaşayabilir. Olmak ya 
da olmamak işte bütün 
mesele bu. Aynen bir kuru 

kafayı eline alıp, bu ünlü tiradı ona 
bakarak söyleyen Shakespeare’nin 
Hamlet’indeki oyuncu gibi… Sonuçta 
insanlığı bekleyen geleceğin özeti; 
“olmak ya da olmamak, işte bütün 
mesele bu.”

Son iki ay yazılarım iklim değişikliği 
üzerineydi. “Önce İnsan” ve “Gezege-
nimizin İsyanı” başlıklı yazılarım, kısaca 
üretim ve sanayi mi yoksa önce insan 
ve gezegenimizin esenliği mi sorusu-
na yanıt arayan yazılardı. Bu konudaki 
üçüncü yazımın konusu da Haziran 
2020’de Fransa hükümetine sunulan 
ve 149 öneri içeren 600 sayfalık eko-
lojik dönüşüm raporu. Bu rapor neden 
önemli? İlk kez bir hükümet ekolojik 
krizi ciddi olarak görerek dikkate aldı 
ve 2019’da bir “büyük milli tartışma 
başlattı” o nedenle önemli. Darısı 
diğer hükümetlerin başına. Zira geze-
gen elden gidiyor, hemen harekete 
geçme zamanıdır. Bu ekolojik krizin 

emareleri artık zamanın geldiğini gös-
termeye başladı.

Macron hükümeti, Ağustos 
2019’da “İklim İçin Yurttaşlar Kuru-
lu” oluşturma girişimini başlattı. 150 
kişilik bir heyet vatandaşlardan ilginç 
ve demokratik bir seçimle oluşturuldu. 
Zenginden yoksula, gençten yaşlıya, 
az eğitimliden çok eğitimliye ve ülke-
nin her yerinden 150 kişi seçilip 9 ay 
boyunca “ekolojik dönüşüm” konu-
sunda 149 öneriden meydana gelen 
bu 600 sayfalık raporu 2020 Haziran 
sonu hükümete sundu.

“Bu süreçte yaşadığımız şey, iklim 
meselesinin aciliyetine dair hakiki bir 
farkındalıktı. Dünya biz olmadan yaşa-
yabilir ama biz dünyasız yaşayamayız.”

“Çocuklarımıza ve torunlarımıza 
yaşanabilir bir dünya bırakmak için 
davranışlarımızı köklü bir şekilde de-
ğiştirmemiz gerekiyor.”

Bu sözcükler katılımcıların bu sü-
reçle ilgili söyledikleridir ve “ekolojik 
dönüşüm” gereğinin sanki özetidir.

Önerilere gelince; ulaşım, barın-
ma, beslenme, üretim ve tüketim 

Biz dünyasız yaşayamayız

Enver 
OLGUNSOY
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başlıkları altında toplanan bu öneriler adeta 
bir çevre manifestosu… “İklim İçin Yurttaş-
lar Kurulu”nun en önemsediği madde ise, 
anayasa değişikliği yapılarak “Biyoçeşitliliğin 
ve çevrenin korunması ile iklim değişikliğiyle 
mücadele edilmesini garantiler” ifadesinin, 
anayasanın birinci maddesine katılması.

Gündelik hayatta çevreyi, insanı, gezege-
nimizin esenliğini daha bir gözeten ve 600 
sayfada toplanan pratik öneriler demetinden 
bazıları şöyle sıralanmış:

l Tüm tüketim ürünleri üzerinde bir çevre 
puanı olmalı.

l İnternet alışverişlerinde “ihtiyacınız ol-
duğundan emin misiniz?” diye sorulmalı. 

l Otoban hız sınırı 110 
km’ye indirilmeli.

l 2025’e kadar ülke içi uçuş-
lar sona erdirilmeli.

l 2025 yılından itibaren 
km’de 110 gramdan çok CO2 
salan araç satışı yasaklanmalı.

l Temiz araçlar için ucuz 
kredilendirme sağlanmalı.

l Ülkede bisiklet yolları yay-
gınlaştırılmalı.

l Tren taşımacılığı teşvik 
edilmeli.

l Konutların yalıtım ve enerji 
performansları arttırılmalı.

l Evler 19 dereceden fazla ısıtılmamalı ve 
25 derece altında klima çalıştırılmamalı.

l Restoranlarda haftada 2 kez vejetaryen 
menü çıkartılmalı.

l Tabakların sunumu yüzde 20 daha az 
olmalı.

l Tarım eğitiminde reform yapılmalı.
l Hayvansal ürünlerin kullanımı azaltılmalı.
l Sürekli tüketime teşvik eden reklamlar 

durdurulmalı.
l Reklam tabelaları kaldırılmalı.
l Tek kullanımlık plastik ürünlerin üretim 

ve kullanımı 2023’ten itibaren durdurulmalı.
l Tamir, yeniden kullanım, geri dönüşüm 

sektörleri güçlendirilmeli.
l Ürünler daha uzun ömürlü olarak tasar-

lanmalı.

l Tüm şirketler yıllık karbon bilançolarını 
yayınlamalı ve devlet destekleri buna göre 
düzenlenmeli.

l Sorumlu tüketicilik, eğitim programları-
na alınmalı.

Tabii bu önerilere tepki sesi de gecikme-
miş. Muhafazakar kanat, “Yerkürenin ısındığı 
bir gerçek ama bizi bekleyen ekonomik kriz 
de öyle. İki mücadeleyi aynı anda ve akılcı 
biçimde nasıl yürütebiliriz? Kesin olan şu 
ki, bizi kaosa sürükleyecek kalkınma karşıtı 
havarilerin sözünü dinleyerek değil” şeklinde 
hemen bu önerileri hazırlayan sade vatan-
daşları “kalkınma karşıtı” olarak damgalayı-
vermişler. 

Yok arkadaş, bu iş o kadar da basit değil. 
Önce insan, önce gezegenimiz. Biz dünya-
sız yaşayamayız, ama dünya biz olmadan 
yaşayabilir. Bu cümle size en güzel cevap. 
Senin de söylediğin gibi iki mücadele birlikte 
yürütülecek ve yine senin de söylediğin gibi 
akılcı bir biçimde. 

Sadece üretimi, ekonomiyi öne koyup, 
insanı görmezden gelen kapitalizm artık du-
vara dayandı, deniz bitti bitiyor. 600 sayfanın 
söylediği şeylerin hangisi seni rahatsız etti? 
Hangisi yanlış? Sonuçta sen de sadece bir 
insansın, bir tüketicisin. Sorumlu tüketicilik 
eğitim programları senin için de gerekli. 
“Sorumsuzca tüket, tükettiğin kadar varsın” 
mottosunu yarat ve bu böyle sürüp gitsin. 
Gitmiyor arkadaş, gidemiyor.
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Oya DEMİR

Canlılar mutas-
yon yolu ile 
değişimlere 
uyum sağ-
layabilse de 
değişim çok 
hızlı olduğun-
da uyumun 
zorlaşacağı 
hatta imkansız 
olacağı da 
bir gerçek. 
Yok olmadan 
korumak mü-
cadelenin en 
önemli adımı.

SÜ
RD

ÜRÜLEBİLİR DÜNYA

Yaşadığımız yer neresi olursa 
olsun tek bir ekosistemin 
içindeyiz. Dünya... Deniz 
ve kara ekosisteminden 

oluşan dünyamız aynı zamanda 
büyük küçük pek çok ekosisteme de 
ev sahipliği yapıyor. Ekosistemler 
ve içinde yer alan binlerce tür; iklim 
değişikliği riskini azaltıyor, besinleri 
geri dönüştürüyor, toprak erozyonu, 
sel ve diğer zararlı iklim koşuluna 
karşı koruyor, polenleşme ve biyo-
lojik, kirletici maddelerin deneti-
mini, doğa sağlığının izlenmesini 
sağladığı gibi ekonomik ve kültürel 
değerler de sunuyor. 

Yüzyıllardır anlamaya çalıştığımız, 
çözmek için uğraş verdiğimiz bu akıl 
almaz sistem de herşey birbirine 
görünmez bağlar ile bağlı. Türlerin 
sahip olduğu ve sisteme sağladığı 
bütün önemli özellikleri hala bilmi-
yor olsak da ekosistemlerdeki her-
hangi bir değişikliğin bazı önemli 
işlevlerin yerine getirilmemesine yol 
açtığını biliyoruz. 

Ne yazık ki, çoğu da insan eli ile 
yapılan; doğal yaşam alanlarının 
yıkımı, çöp, alt yapı çalışmalarının 
artması, yoğun tarım uygulamaları 
ve iklim değişikliği gibi tehditler 
biyo çeşitliliğin her halkasının gün-

Canlılar iklim 
değişikliğine uyum 
sağlayacak mı?
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den güne karşı karşıya 
kaldığı sorunlardan 
sadece bazıları. Bu 
ve benzeri sorunların 
bir yerde ortaya 
çıkardığı ufak bir sonuç 
bambaşka bir yerde 
çok daha büyük bir 
şeyi olumsuz yönde et-
kiliyor, değiştirebiliyor, 
yok edebiliyor.

Bütün bu tehdit-
ler içinde en büyük 
paydayı alan iklim 
değişikliğinin 
sonuçlarının ge-
tireceklerini bili-
yor ya da tahmin 
ediyoruz. Yapılan 
araştırmalar iklim 
değişikliğinin canlıların 
yaşam döngülerini 

etkilediğini ortaya koyuyor. Dünyayı etkileyen 
iklim değişikliği için önleme ve uyum sağlama 
çalışmaları devam ederken, hükümetler 
tarafından ortak kararlar alınırken araştırmalar 
ekosistemin en önemli üyesi canlıların 
bu değişimin sonuçlarına uyum sağlayıp 
sağlayamayacağını sorguluyor.

İklim değişikliği karşısında evrim mümkün 
mü? Bu olasılık 1980’lerin sonunda ve 1990’ların 
başında dikkat çekmeye başladı. (https://
onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/
eva.12137) Gelinen nokta ise daha çok 
araştırma yapılması gerektiği yönünde. 

Hayvanların iklim değişikliğine uyum 
sağlayabilmek adına; fizyolojik, yapı bilimsel 
(morfolojik), davranışsal ve fenolojik (doğal 
olayların tekrarlanma zamanı) özellikler 
geliştirdiğine dair Nature Communications’da 
yayınlanan araştırmanın odağında yer alan 
kuşların (verinin çok olması nedeni ile kuşlar 
seçiliyor) iklim değişikliğine uyum sağlama 
hızının yeterli olmadığını gösteriyor. (Detaylı 
bilgi için: https://www.nature.com/articles/
s41467-019-10924-4) 

Dartmouth College’da gerçekleştirilen 
bir başka çalışmada ise Michael Logan ve 
arkadaşları Bahamalar’daki ormanlık bir alandan 

kahverengi anole kertenkeleleri (Anolis sagrei), 
günlük sıcaklıkların kertenkelelerin alıştığından 
2°C’den daha yüksek olduğu bir bölgeye 
taşıyorlar. Araştırma, bazı tropik sürüngenlerin 
büyük ölçüde beklendiği gibi yok olmak yerine 
iklim değişikliğine hızla adapte olabildiklerini 
gösteriyor. Daha sıcak ve daha değişken bir 
iklimde, hayatta kalan kertenkelelerde meydana 
gelen değişikliğin ise genetik olup olmadığı 
konusunda tam bir ayrımı ortaya koyamıyorlar. 
(https://www.dartmouth.edu/press-releases/
tropicalreptiles091014.html)

Canlılar mutasyon yolu ile değişimlere uyum 
sağlayabilse de değişim çok hızlı olduğunda 
uyumun zorlaşacağı hatta imkansız olacağı da 
bir gerçek. Royal Botanic Gardens’da (Kraliyet 
Botanik Bahçesi – Kew) iklim değişikliğine 
karşı uyum sağlayabilecek 11 bitki ve ağaç 
tohumu üzerinde araştırma yapan uzmanlar; 
iklim değişikliğini hafife almanın maliyetine 
dikkat çekerken, türleri yok etmenin önüne 
geçmenin, bitkiler uyum için değişim sağlasa 
bile bu değişimin öngörülemeyen alanlarının 
da olabileceğine, en önemlisi ise bitki türlerini 
yerel düzeyde ve küresel düzeyde korumamız 
gerektiğine vurgu yapıyor. 

Yok olmadan korumanın mücadelenin en 
önemli adımı olduğuna dikkat çeken uzmanların 
haklılığını IPCC’nin yayınladığı 1,5 Derece Özel 
Raporu’nda sıcaklık artışının 2 derece olması 
halinde böceklerin yüzde 18’i, omurgalıların 
yüzde 8’i ve bitkilerin yüzde 16’sı coğrafi 
yayılışlarının yarısından fazlasını kaybedebileceği 
açıklaması bir kez daha gösteriyor. 

“Her şeyin ölçüsü insandır” diyen filozof Pro-
tagoras, o günlerde belki de bugün yapmamız 
gerekeni göstermiştir. Bize düşen uzmanları din-
leyip şimdiden koruma önlemleri üzerine daha 
fazla çalışmak…

Fenoloji Haritaları: (https://www.mgm.
gov.tr/veridegerlendirme/fenolojik-normal-
haritalari.aspx)

Ulusal Biyoçeşitlilik Veri Tabanı Nuhun Gemisi 
(http://www.nuhungemisi.gov.tr/Projects/
Ubenis)

İklim Değişikliğine Uyum Sağlayan Bitkiler 
https://www.iklimhaber.org/hayatin-to-
humlari-iklim-degisikligine-uyum-saglayan-
bitkiler/
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Eski İzmir'e ışık tutan 
harita dijital arşivde

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ah-
met Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi 
araştırmacıların faydalanabileceği bir 
eseri daha gün yüzüne çıkardı. 1929 

yılında çizilen ve bu tarihten önceki dönemi 
yansıtan 222 parçalık harita internet üzerin-
den erişime açıldı.

Kentli kimliği oluşturmak ve kentlilik 
bilinci yaratmak hedefiyle çalışmalarını 
sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi 
Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi 
(APİKAM), önemli eserleri internet sitesi 
üzerinden araştırmacılarla buluşturmaya 
devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi 
Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Harita 
Şube Müdürlüğü Fonu'ndan APİKAM 
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İzmir’in 1929 yılında çizi-

len, tekstil içerikli ve 

58X48 cm ebadındaki 

222 adet karton 

parçadan oluşan 

haritasını, APİKAM 

internet üzerinden 

erişime açtı.

arşivine aktarılan İzmir haritasına www.apikam.org.tr ad-
resindeki "Belge Grubu" başlığından erişilebiliyor.

29 Ocak 1929 tarihinde "Fen Memuru Vasfi, Büro Şefi 
Zeki ve Baş Mühendis Rıza" imzalarıyla, "Tarafımızdan 
misahe ve tersim edilmiştir" notuyla tutanak altına alınan 
harita, 58x48 cm ebadında tekstil içerikli 222 adet karton 
parçadan oluşuyor. Orijinal haritadaki Osmanlı Türkçesi 
ifadelerin, APİKAM personeli tarafından yapılan günümüz 
Türkçesi çevirileri de kelimelerin altında yer alıyor.

Haritalar APİKAM'ın web sitesi üzerinden incelenebili-
yor ve dijital olarak satın alınabiliyor.
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Kazablanka’nın taze 
okyanus havasını 
geride bıraktıktan 
sonra, otomobille 3-4 

saat, trenle 6 saat mesafedeki 
Marakeş’e doğru yola çıkarsınız. 
Isı artışını önce pek hissetmez-
siniz. Kente varıp dışarıya adım 
attığınız anda, gerçek bir çöl 
şehrine geldiğinizi anlarsınız. 

Marakeş… Ülkenin ilk 
başkenti olma özelliğini taşıyan 

şehir, Atlas dağlarının dibin-
de bulunuyor ve Atlantik ile 
Fas arasında bir geçiş noktası 
oluşturuyor. Marrakesh veya 
Marrakech  “Kırmızı Şehir” olarak 
bilinir ama bu binaların rengin-
den gelen bir addır. 

Ülkenin önemli şehir/
vilayetlerden biridir ama en 
renkli şehir burasıdır. Mağribi 
stili kemerli kapılar, Fas mimari-
sinin alameti farikası. Ve burası 

Nedim ATİLLA

Marakeş, Fas’ın 
ikinci büyük 
kenti olma-
sına rağmen 
modern bir 
görünüme sa-
hip olmaktan 
çok uzaktır. İyi 
ki de uzaktır...

KÜLTÜR VE 
LEZZET 

YOLCULUĞU

Kuzey Afrika’nın 
en renkli şehrinde

MARAKEŞ
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UNESCO Dünya Mirası’na dahil Fas’taki yerle-
rin başında gelir. Tabii ki “Dünya Mirası” için 
Fas’ta epey gezmek gerek… Fez şehrindeki 
Medina,  Ben Haddu’daki “Ait Kasrı”, Meknes 
Tarihi Şehri, Roma’dan kalma Volubilis antik 
kenti, Titawin Medinası, Mazagan adlı eski 
Portekiz şehri ve Rabat’ın tarihsel mahalleleri 
de UNESCO koruması altında…

Orijinal adı muhtemelen Berberi dilinde 
mur (n) akush olup anlamı "Tanrının Ülkesi"dir. 
50 sene öncesine kadar Fas, Araplar ve 
Avrupalılar tarafından “Marakeş Krallığı” olarak 
biliniyordu. Avrupalı isimler olan Morocco, 
Marruecos, Maroc, Marokkovs doğrudan 
doğruya Beriberi kelimesi olan Murakush’dan 
türemektedir.

Marakeş, Fas’ın Kazablanka’dan sonraki 
ikinci büyük kenti olmasına rağmen, modern 
bir görünüme sahip olmaktan çok uzaktır, iyi 

ki de uzaktır. Kente asıl egzotik karakterini 
veren; Fransızların inşa ettiği yeni şehir bölü-
münde çok, labirentimsi sokaklarıyla tam 
bir arapsaçını andıran “Medina” bölümü. 
Medina’yı çevreleyen 20 km. uzunluğundaki 
surlar gibi, Marakeş’teki binaların çoğu da 
pembemsi çöl toprağı renginde. Kentin 
mimari bütünlüğü bozulmasın diye, yeni 
apartmanların bile bu renge boyanması şart 
koşulmuş. Böylece günbatımlarında tüm şehir, 
kıpkızıl bir seraba dönüşüyor. 

Fas’ın her büyük kentinde en azından bir 
cadde, birkaç yıl önce yönetimi devralan genç 
kral V. Muhammed’in adını taşıyor. Marakeş’te 
ise yeni mahalleler ile Medina’yı birbirine 
bağlayan ana bulvara bu ad verilmiş. Kentin 
en yüksek yapısı olan Kutubiyye Camii’nin dört 
köşe minaresinden yayılan ışığa doğru, V. Mu-
hammed Bulvarı boyunca surlardan yürümek 
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gerek. Camiin biraz ilerisinde, Marakeş’in 
en ilginç yeri olan Cemaat ül Fna Meydanı 
uzanıyor. Meydan UNESCO tarafından koruma-
ya alınmıştır. "Kıyamet Meydanı" ya da "ölülerin 
buluştuğu yer" olarak da bilinen meydan, eski 
dönemlerde idamların gerçekleştiği yerdir.

Afrika’nın çeşitli yerlerinden gelmiş yılan 
oynatıcıları, akrobatlar, ateş yutanlar, zenneler, 
şifacılar, falcılar, hikâye anlatıcıları, dansçılar ve 
müzisyenler ile doludur. Alan akşam saatlerinde 
kocaman bir açık hava restoranlarına dönüşür. 
Asırlardır Timbuktu, Senegal ve Sudan’dan Sah-
ra Çölü’nü aşıp gelen kervanların buluştuğu dev 
bir pazar yeri olan Marakeş’in ünlü meydanı; 
her akşam gerçek bir festival atmosferi sunar. 
Sürekli uğuldayan ve titreşen bu kalabalık öyle 
etkileyici ki, Led Zeppelin bile vaktiyle bu mey-
dandaki müzisyenlerden bazılarıyla bir albüm 
yapmaktan kendini alıkoyamamış.

Dünyanın en büyük  
açık hava restoranı

Gün kararırken kurulan yüze yakın yiyecek 
tezgahıyla birlikte dünyanın en büyük açık 
hava restoranına dönüşen meydanda, “midesi 
sağlam” ve “gözü pek” olanları bekleyen lez-
zetler arasında; kızarmış kalamar, balık, karides, 
kuskus, şiş kebap ve çeşit çeşit salata sayılabilir.

Marakeş kadar, içinde kaybolmaktan zevk 
alacağınız şehir az bulunur. Üstelik bunun için 
çok uğraşmaya da gerek yok; Cemaat ül Fna 
Meydanı’ndan şehrin derinlerine doğru uzanan 
sokaklardan birine dalmanız yeterli. Bazıları 
sadece iki kişinin geçebileceği genişlikteki 
Marakeş sokaklarında, her dönemeçte sizi yeni 
bir sürpriz bekliyor. Eşekli arabalar, bisikletliler 
ve ‘cellaba’ adı verilen kukuletalı geleneksel 
kaftanlarına bürünmüş belli belirsiz siluetler 
gibi geçip giden insanlardan oluşan trafiğe 
kendinizi bırakın ve yönünüzü yitirmekten hiç 
korkmayın. Sonunda her yolun yine Cemaat ül 
Fna’ya çıktığını göreceksiniz.

Majorelle Bahçeleri
Fas'ın en popüler yerlerinden biri olan Ma-

jorelle Bahçeleri, 40 yılını bu büyülü bahçeye 
tutkusunu ve yaratıcılığını katan Fransız res-
sam Jacques Majorelle'nin eseridir. Büyüleyici 
küçük şeritlerle, sakin akarsularla ve 300'den 
fazla çarpıcı bitki türüyle tamamlanan Ma-
jorelle Bahçeleri, şehir gezintisinde yorulanlara 
mükemmel bir dinlenme ortamı sağlıyor. Bahçe, 
Majorelle'nin ölümünün ardından Fransız 
modacı Yves Saint Laurent'e satılmıştır. Laurent 
öldükten sonra külleri bu bahçeye serpilmiştir.

Marakeş gezilecek yerleri, tarihi ve kültürü 
ile gezi listenizde mutlaka olmalı. Fas'taki en 

İZMİR ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ  l  temmuz 202060

Atatürkorganizehaber



güzel, en büyüleyici 
şehirlerden biri olan, 
Atlas dağlarının etekler-
inde kurulmuş Marakeş, 
dünyanın herhangi bir 
yerinde bulabileceğiniz 
en muhteşem mimariye 
ev sahipliği yapıyor. 
Marakeş, şehrin antik 
duvarlarında kullanılan 
kırmızı kumtaşından esin-
lenerek kırmızı anlamına 
gelen El Hamra olarak biliniyor.

Koutoubia Camii
Fas kültüründeki camilerin önemi göz 

önüne alındığında, Koutoubia Camii bölgede-
ki insanlar için mutlaka görülmesi gereken bir 
yerdir. Marakeş'teki en büyük cami olan Kou-
toubia, yalnızca manevi bir merkez değil, aynı 
zamanda uluslararası mimarlık için bir referans 
noktasıdır. İspanya ve Rabat'taki binalar için 
trendi belirleyen 12. yüzyıl minaresi, karakter-
istik kemerli ve sert hatlı hayranlık uyandıran 
bir mimari yapıdır.

Bu mezarlar, Saadi hanedanının üyeleri için 
son dinlenme yeri olarak oluşturulmuştur. Saa-
dian mezarları, yüzyıllar boyunca unutulduk-
tan sonra 1917'de yeniden keşfedildi. Parlak 
çini, Arap kaligrafisi ve karmaşık oymalar ile 
muhteşem bir şekilde dekore edilmiş olan 
mezarlar için Saadian Sultanı Ahmed el-Man-
sur Eddahbi, hiçbir masraftan kaçınmamış ve 

turistler için güzel bir alan 
yaratmıştır. Marakeş'in 
hemen dışında yer alan 
mezarlara ulaşmak 
kolaydır. Dikkatli bir 
şekilde restore edilmiş 
ve iyi korunmuş olan 
mezarlar, görülecek en 
popüler yerlerinden biri.

Maroken lafını 
duymuş olmalısınız. 
Evet Marakeş kökenli 

derilere bütün dünyada maroken de-
nir ve Medina'nın kuzeydoğusunda yer 
alan tabakhaneler, ağır kokusu ve sokak-
lardaki çığırtkanların sesleriyle kolaylıkla 
bulabileceğiniz bir yer. Maroken çantalardan 
kıyafetlere kadar her şey burada bulunur ve 
tüm bu deri ürünlerinin nasıl yapıldığını izle-
mek harikadır. Modern fabrikalara alternatif 
sunan tabakhaneler, tüm duyularınıza hitap 
edecek ilgi çekici bir şölen sunuyor.

Müzeler
Marakeş, fantastik Fas mimarisini ve objele-

rini sergileyen Dar si Said de dahil olmak 
üzere keyifli müzelerle doludur. Dar Menebhi 
Sarayı’ndaki Marakeş Müzesi’nde nakış, silah 
ve çağdaş sanat eserleri bulunmaktadır. 
Şehrin tarihi görüntüleri için Maison de la 
Photgraphie'yi ziyaret etmek gerekiyor. Şehrin 
yeni bölümünde, yerel yeteneklerin eserlerini 
sergileyen birçok çağdaş sanat galerisi var.

Marakeş 1062 civarında 

Almoravids haneda-

nından Yusuf ibn 

Tashufin tarafından 

kurulmuş olmasına 

rağmen Berberiler 

Neolitik çağdan beri 

bu bölgede yaşıyorlar.

Marakeş hakkında bilinmesi gerekenler
DIL: Fas'ta, Fransızca, İspanyolca, Arapça 

ve Berberi de dahil olmak üzere farklı diller 
kullanılır. İngilizce turistik yerlerde yaygındır, 
ancak birkaç kelime Fransızca bilmek kesinlikle 
yararlıdır.

PARA BIRIMI: Fas, Dirhem kullanır ve bir 
ABD Doları yaklaşık 11 Dirhemdir. Para harca-
ma söz konusu olduğunda, nakit taşımanızı ve 
pazarlığı sıkı yapmanızı tavsiye ederiz.

İKLIM: Marakeş tüm yıl sıcaktır. Ortalama 
sıcaklıklar en soğuk aylarda 30 ve yaz aylarında 
47 derece civarındadır. Yazın en sıcak yaz gün-

lerinde 55-56 dereceye kadar çıkabilir.
KÜLTÜR: Fas Müslüman bir ülkedir ve bu 

yüzden bazı kültürel farklılıkları hızla fark ede-
ceksiniz. Yeni gidenler için, özellikle kadınlar 
omuzlarını açıkta bırakmayacak tarzda atkılar 
ve dizlerinin altına gelen etekler düşünebilir.

TEMIzLIK: İnsanlarla etkileşimde 
bulunduğunuzda, sol elin kirli olduğu 
düşünülmelidir. Bu yüzden insanlar her zaman 
sağ elle etkileşimde bulunur, sağ elle yemek 
yerler. Ayrıca, hafta sonu tatilinin başlangıcı 
Cuma günüdür ve her yer kapalıdır.
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“Ne şanslıyım ki tarihin babası Heredot ile 
aynı kentte doğmuşum. O zamanlar Halikar-
nasos diye bilinen bu muhteşem yerleşim ben 
doğduğumda Bodrum denen dünyanın en şirin 
balıkçı ve süngerci kasabasıydı (en azından 
benim için). Bizim evimiz Mozole’nin (Dünyanın 
Yedi Harikasından biri) duvarına neredeyse 
bitişikti. Arkadaşlarımla o kırık sütunlar arasında 
saklambaç oynamaya bayılırdık, bu anıtın dünya 
literatürüne “mozole-anıt mezar” diye bir sözcük 
kattığını, klasik çağın Anadolu’daki en güzel 
örneği olduğunu bilmeden” diye tanıtmaya 
başlıyor kendini Leyla Topal…

Leyla Topal, yıllar sonra lisanslı turist rehberi 
olmuş. Türkiye ve dünyanın farklı bölgelerinde 
yaptığı seyahatlerde daha çok idrak etmiş ne 
kadar şanslı olduğumuzu… Doğu-Batı arasında 
köprü vazifesi gören, medeniyetlerin kesiştiği, 
bilim, felsefe ve edebiyatın ilk tohumlarının 
atıldığı bu topraklarda Anadolu’da doğmanın, 
burada büyümenin çok büyük bir ayrıcalık 
olduğunu düşünüyor ve bu ayrıcalığın aynı za-
manda omuzlarımıza çok önemli bir sorumluluk 
yüklediğini de ifade ediyor.

Topal, Türkiye’nin benzersiz lezzetlerini 
ABD’de kurduğu ve tamamen İngilizce hizmet 
veren YouTube kanalında anlatmaya başladı bir 
süredir. Hikayesini de Atatürk Organize Haber’e 
şöyle anlattı:

“1995 yılından beri profesyonel turist rehberi 
olarak ülkemize gelen yabancı misafirlerimize 
her yönüyle Türkiye’yi tanıtmak için çaba sarf 
ediyorum. İşimi büyük bir gurur ve mutlulukla 
yapıyorum. Hele Türkiye’nin dünyada gittikçe 

ABD’deki 
lezzet 
elçimiz

MUTFAKTA BİRİ Mİ VAR?

L
ey

la
 T

o
p

al
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kötüye giden imajını gördükçe bu birey-
sel çabaların daha da önemli olduğunu 
düşünüyorum. 

Sekiz yıl önce eşimin işinden dolayı 
taşındığımız ABD’de, “Türkiye tanıtımı 
için neler yapabilirim?” diye düşünmeye 
başladım ve yaşadığımız şehirdeki Wiscon-
sin Üniversitesi’nde yetişkinler için “devam 
eden eğitim” başlıklı programlarda Türkiye 
tarihi, arkeolojisi ve kültürü üzerine dersler 
vermeye başladım. Bu derslere ek olarak 
Madison’daki bir mutfak enstitüsünde Türk 
ve Akdeniz mutfağı üzerine küçük gruplara 
dersler verdim.

Yurt dışında yaşarken bir kez daha 
şundan emin oldum; biz anlatmalıyız 
Homeros’un, Herodot’un, Strabon’un, 
Thales’in, Diyojen’in, Aziz Pavlos’un, Noel 
Baba’nın bu topraklarda doğduğunu, 
kıyılarımızın İlyada ve Odysseia 
destanlarının, altın postu bulmak için yola 
çıkan Jason ve arkadaşlarının mitolo-
jik hikayeleri ile dantel gibi işlendiğini, 
Anadolu’nun Mevlana ve Bektaşi kültürü ile 
yoğrulduğunu ve Evliya Çelebi’nin tarihte 
bilinen ilk flanör olduğunu…

Vurgulamamız gereken çok önemli bir 
diğer zenginliğimiz ise mutfağımızdır! 
Dünyanın en zengin ve sofistike 
mutfaklarından birine sahibiz ve bu bir 
rastlantı değil. Mutfak kültürümüzün 
zenginliği ve çeşitliliği doğrudan tarihi, 
coğrafi ve etnik zenginliğimizle ilişkilidir. 
Buğdayın, zeytinin, üzümün ve daha nice 
ürünün ana vatanı olan bu topraklar, farklı 
medeniyetlerin kattıklarıyla geçmişten günü-
müze bir höyük misali katmanlı lezzetler 
sunar damaklarımıza.

İşte bu pandemi döneminde ben 
Türkiye’yi yurt dışında tanıtma misyonuma 
nasıl devam edebilirim diye düşünürken 
kendi YouTube kanalımı açma fikri doğdu 
ve bu nedenle de kanalımı İngilizce yap-
maya karar verdim. Her videoda Türkiye’de 
geleneksel olarak yapılan bir yemeğin tarifi 
ile birlikte ülkemizdeki bir ören yeri, müze 
veya kültürümüze ilişkin bilgi paylaşımı 

yapıyorum.
Neden yemek tarifi derseniz rehberlik 

hayatım boyunca sık sık ülkemize gelen 
yabancı misafirlerin mutfağımızı hiç ama hiç 
tanımadıklarını ve abartısız hepsinin bu ülke 
mutfağına aşık olup ülkelerine döndüklerini 
gözlemlemek bu kararı vermemde etkili 
oldu.

Özellikle vurgulamak isterim ki benim 
başlığım “Türk Yemekleri” değil, Türkiye’de 
yapılan geleneksel yemekler. Geleneksel 
Türk Mutfağı yanında bu ülkede birlikte 
yaşadığımız, dostlarımız, kardeşlerimiz, 
bizleri zenginleştiren, değerlerimize değer 
katan farklı etnik ve dini topluluklarında 
yemeklerini anlatıp, tanıtmak istiyorum. 
Sefarad Mutfağından da, Rum ve Ermeni 
mezelerinden de, mübadil yemeklerinden 
de örnekler sunmak istiyorum.

Dileğim; bir nebze de olsa ülkemin 
tanıtımına katkıda bulunmak, izleyenlerin 
Türkiye ile ilgili merak ve seyahat duygularını 
tetiklemek ve ülkemizin dünyada hak ettiği 
değeri görmesine katkı sunmak.

Metin yazıları: Leyla Topal

YouTube kanalı:  https://bit.ly/2OkA8P8
Instagram hesabı: Leyla Topal
Facebook hesabı: www.facebook.com/
leyla.topal.37
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Balıklı Bamya
(Girit Mübadil 
Mutfağı)
MALzEMELER
l 500 gr bamya
l 350 gr küp şeklinde doğranmış balık 
(ben levrek kullandım)
l 1 adet soğan, yemeklik doğranmış
l 4 adet domates, kabuğu soyulmuş ve 
küp doğranmış
l 1 bardak koruk suyu veya limon suyu
Sızma zeytinyağı
l Tuz, karabiber

HAzIRLANIŞI
Doğranmış balıkları fırın tepsisine alın, 

üzerine tuz, karabiber ve zeytinyağı gezdirin.
Tencerede zeytinyağında soğanları biraz 

sarartın, önce bamyayı sonra domatesleri 
ekleyerek birkaç dakika daha kavurun. Koruk 
suyunu ilave edip, bir taşım kaynatın. Tüm 

malzemeyi lezzet için biraz kavuruyoruz ama 
hiçbir şeyi tam olarak pişirmiyoruz, çünkü 
fırında balık ile pişecekler.

Bu karışımı balıkların üzerine döküp, tep-
siyi alüminyum folyo ile kapatıp fırında 190 
derecede yarım saat pişirin. İlk 20 dakikadan 
sonra bamyayı kontrol edin, pişmişse fırından 
çıkarıp afiyetle yiyin.

Bu güzel yemeğin videosunda arzu eder-
seniz benimle birlikte Bodrum Kalesi’ni de 
gezebilirsiniz.

 https://youtu.be/qsWnPMlEYYg

HAzIRLANIŞI
Geniş bir kasede yeşil mercimekleri, piyazlık 
doğranmış soğan, küçük doğranmış yeşilbi-
ber, küp doğranmış domates, sarımsak, nar 
ekşisi, kuru nane, kimyon, tuz, karabiber, 
kırmızıbiber ile güzelce harmanlayın. Doma-

tes salçasını suda eritip, mercimek kasesine 
ilave edin, hepsini güzelce karıştırın. Patlı-
canları alacalı soyup, yuvarlak dilimleyin. 20 
dakika tuzlu suda bıraktıktan sonar suyunu 
süzün. Geniş tabanlı bir tencereye zeytinyağı 
gezdirin. Bir sıra patlıcan, üzerine mercimek 
karışımını yayarak, elinizdeki malzeme bitene 
kadar ortalama üç kat çıkın. En son katmana 
doğranmış bol maydanoz serpin. Tencerenin 
kapağını kapatıp, biraz sıcak su ilave edip 
orta ateşte patlıcanlar pişene kadar, ortalama 
yarım saat pişirin. Ilık servis edin.

Şık Mualla (Antakya yöresinden) MALzEMELER (5 KİŞİLİK)
l 3 patlıcan l 3 bardak aldante pişmiş yeşil 
mercimek l 2-3 adet yeşilbiber l 3 adet 
domates l 2 adet soğan l 3 diş sarımsak        
l 1 bağ maydanoz l 1 kaşık domates salçası 
(yarım bardak suda erit) l 1 bardak nar 
ekşisi l 2 kaşık kuru nane l 1 kaşık kimyon      
l zeytinyağı l Tuz, karabiber ve kırmızıbiber
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HAzIRLANIŞI
Tencerede tereyağı ve zeytinyağını kız-

dırın, doğranmış soğanları ve sarımsakları 
ilave edip, kavurun. Etleri ilave edin, suyu-
nu bırakıp tekrar çekene kadar orta ateşte 
pişirin. Salçayı ilave edin, sonrasında tuz ve 
karabiberi ekleyin. 

İri doğranmış yeşilbiberleri ve rendelen-
miş domatesleri ilave edin. Bir iki tur karış-
tırın. Tarçın kabuğunu ve defne yapraklarını 
ilave edin. 

Domateslerin suyunu çekmesine yakın 
sıcak suyu ilave edin, tencerenin kapağını 
kapatıp, kısık ateşte ortalama bir saat etler 
yumuşayana kadar pişirin. 

Pişme işlemi tamamlanınca tenceredeki 
iri yeşilbiber parçalarını, tarçın kabuğu ve 
defne yapraklarını çıkarıp atın.

Patlıcanları bir çatal ile delin. Ocakta 

közleyin. Kabuklarını bir bıçak ile temizleyin 
ve patlıcanları bir kesme tahtasında bıçakla 
kıyın.

Tencerede tereyağını eritip unu ekleyin, 
unun kokusu çıkana kadar karıştırarak kavu-
run. Patlıcanları ilave edip tel bir çırpıcı ile 
iyice karıştırın. 

Oda sıcaklığındaki sütü ilave edip karıştı-
rın, tuz, karabiber ve muskat ile tatlandırın. 
Kremamsı bu pürüzsüz karışıma kaşar peyni-
ri ilavesini yapın. 

Ocağın altını kapatıp birkaç dakika din-
lendirin.

Altta beğendi sosu, üstte tas kavurma ile 
servis yapın ve afiyetle yiyin.

Bu güzel yemeğin videosunda arzu 
ederseniz benimle birlikte Topkapı Sarayı 
Mutfağı’nda gezebilirsiniz. 

 https://youtu.be/VzVoMGwF54k

Hünkar Beğendi
(Osmanlı Saray 

Mutfağı’ndan)

TAS KEBABI İÇİN:
l 500 gr kuzu veya dana, 
küp şeklinde doğranmış
l 1 adet soğan
l 1 diş sarımsak
l 2 adet domates
l 1 adet yeşilbiber
l 2 kaşık tereyağı
l 2 kaşık zeytinyağı
l 2 kaşık domates salçası
l 1 kabuk tarçın
l 2 defne yaprağı
l Tuz ve karabiber
l 1 bardak sıcak su

BEğENDİ SOS İÇİN:
l 3 adet bostan patlıcanı
l 4 kaşık tereyağı
l 3 kaşık un
l 1 bardak süt
l 1 bardak rendelenmiş 
kaşar
l Tuz, karabiber ve muskat
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İzmir Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşımı 
çağdaş standartlara taşıma hedefi 
doğrultusunda raylı sistem yatırımlarına 
bir yenisini daha ekliyor. İzmir’de çevreci, 

ekonomik ve konforlu toplu ulaşımın önemli 
unsurlarından biri haline gelen tramvay hattı 
şimdi de Çiğli’ye uzanıyor. Çiğli Tramvayı’nın 
yapım ihalesine çıkmak için beklenen 
Cumhurbaşkanlığı onayının da gelmesi üzeri-
ne harekete geçen İzmir Büyükşehir Belediye-
si, ihale hazırlıklarını tamamladı. Çiğli trafiğine 
nefes aldıracak, bu bölgede yer alan hastane, 
üniversite ve sanayiye ulaşımı kolaylaştıracak 
11 kilometrelik Çiğli Tramvayı’nın yapımı için 
ihale ilanı yayınlandı. İki aşamada tamamlana-
cak ihalede 28 Temmuz’da ön yeterlilik ihalesi 
yapıldı. Değerlendirmeler sonucu yeterli 
bulunan firmalara ikinci aşama için davet gön-
derilecek. Yıl sonunda başlaması planlanan 
Çiğli Tramvayı inşaatı 2 yılda tamamlanacak.

14 istasyon olacak
14 istasyondan oluşacak 11 km’lik 

güzergâhın büyük bölümü mevcut cadde ve 
yolların orta refüjlerinden geçecek şekilde çift 

hat olarak planlandı. Karşıyaka Tramvayı’nın 
devamı niteliğindeki Çiğli Tramvayı, Karşıyaka 
Çevreyolu İstasyonu’ndan başlayarak 
bağlantı köprüsü ile geçilerek Ataşehir, 
Çiğli İstasyonaltı Mahallesi’ne, Çiğli İZBAN 
Durağı’na ve Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi’ne, 
Ata Sanayi ile Katip Çelebi Üniversitesi’ne ve 
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’ne hizmet 
edecek şekilde planlandı. 

Ayrıca Ataşehir’den Mavişehir İZBAN 
istasyonuna da tramvay hattı ile ulaşım 
sağlanacak. Yaklaşık 500 metre uzunluğundaki 
bağlantı köprüsü çevre yolunun üzerinden 
geçecek. Köprüde tramvay hattının yanı sıra 
yaya ve bisiklet yolları da bulunacak.

2017 yılında 8,8 kilometrelik Karşıyaka, 
2018’de de 12,8 kilometrelik Konak hattının 
devreye girmesiyle tramvay İzmir’de toplu 
ulaşımın en önemli unsurlarından biri oldu. 
Çiğli Tramvayı’nın da hizmete girmesi ile 
İzmir’deki tramvay hatlarının uzunluğu 32,6 
kilometreye ulaşacak. Kentteki karbon salımını 
azaltacak hızlı ve konforlu ulaşım modeli, 
tramvayla birlikte daha da güçlendi. Her tram-
vay seferinde 3 otobüs yolcu taşınabiliyor.

İzmir’in yeni tramvay hattının yapım ihalesine çıkıldı

Çiğli Tramvayı 
yola çıkıyor
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