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Globalleşme ile şekillenen yeni ekono-
mik düzen 2007 mali krizi sonrasında 
sürdürülebilir olma özelliğini kaybetti. 

Daha sonra başlayan durgunluk dönemi ise 
sıkıntıların artmasına neden oldu. Ekim ayı 
içinde gerçekleştirilen IMF-Dünya Bankası top-
lantısında yapılan tartışmalar ve yorumlarda, 
bu durgunluğun devamı ile ekonomik geri-
lemenin devam ettiği ve ne yazık ki bu gidişi 
durdurmak için gereken önlemlerin gündemin 
çok gerisinde kaldığı vurgulandı. Yine bu ay 
içinde İngiltere Merkez Bankası Baş Ekonomisti 
tarafından yapılan bir başka değerlendirme-
de, küresel krizin üçüncü aşamaya geldiği ve 
çıkış umutlarının azaldığı bir döneme girildiği 
yorumu yapıldı.

Bildiğiniz gibi, krizin birinci aşaması 2007-
2008 yılları arasında öncelikle ABD’de yaşandı. 
Kredi pompalanması ile desteklenen refah 

döneminin sahte olduğu ve verilen kredilerin 
geri dönmeyeceği gerçeği ile kriz patladı.

Krizin ikinci aşaması ise 2010-2012 yılları 
arasında Avrupa’da ortaya çıktı. Gerçeklikten 
uzak, fazla iyimser öngörülerle dağıtılan kre-
dilerin ortaya çıktığı ve ülke riskleri arasında 
büyük farklar oluştuğu bir dönemdi. Bu büyük 
yükten en çok Portekiz, İrlanda ve Yunanistan 
etkilendi.

Ancak, krizin ilk iki aşamasında gerek 
ABD’de, gerekse Avrupa’da devletlerin ve 
Merkez Bankalarının olağanüstü müdahaleleri 
ile sistem ayakta tutulmaya çalışıldı.

Bugün bahsi geçen üçüncü kriz aşamasın-
da ise dile getirilen konu, uygun kurumsal ve 
mali güce henüz ulaşamayan, ekonomileri hala 
kırılganlığını koruyan Malezya, Brezilya, Tür-
kiye ve hatta Çin gibi yükselen ekonomilerde 
yaşanabilecek sıkıntılardır.

Global krizin ilk iki aşamasında merkez 
ülkelerden uzaklaşan sermaye, yükselen piya-
salara yöneldi. Bu ülkelerde üretim ve istihdam 
yaratan kalıcı yatırımlar yerine altı dolmayan 
yüksek kar, hızlı dönüşüm yaratan alanlar öne 
çıktı.

Dünyadaki pek çok ekonomist bu dönemin 
sonuna gelinip gelinmediğini tartışmaktadır. 
Hızla düşen emtia fiyatları, gündemden hiç 
düşmeyen ABD’nin faiz arttırması olasılığı, 
Çin ekonomisinde ortaya çıkan son 9 yılın en 
düşük büyüme hızı ve Avrupa piyasalarında 
devam eden durgunluk; yükselen ülkelerdeki 
parayı korkutmakta, tedirgin etmektedir. Temel 
korku, bu paranın daha az kazanç ama daha 
çok güveni tercih ederek bu ülkelerden uzak-
laşmasıdır.

Böyle bir kriz döneminden çıkış ile ilgili ola-
rak birkaç sorunlu alan gösterilmektedir. İlki; 
piyasalarda, ekonomik duraklama, cari açık, 
bütçe açığı gibi sorunların arkasında gizlenen 
gizli borçlar olabileceği korkusu. İkincisi; başta 
Brezilya ve Türkiye olmak üzere siyasi ortamın 
yarattığı risk algısı... Üçüncüsü ise yıllardır 
krizlerle mücadele eden Merkez Bankalarının 
elindeki alternatif finansal araçların gittikçe 
zayıflaması ve azalmasıdır.

Tüm bu global görünüm içinde ülkemiz 
ekonomisi bakımından önem taşıyan hedefler-
de de yeni düzeltme ve değişiklikler yaşanmış-
tır.

İstikrarlı ve kapsamlı değişim şart
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2016-2018 yılları arasındaki 3 yılı kapsayan 
Orta Vadeli Program ( OVP) içindeki alan-
larda revizyonlar yapıldı. 2015 yılı büyüme 
hedefimiz yüzde 3, 2016 için yüzde 4, 2017 
için yüzde 4,5, 2018 için de yüzde 5 olarak 
açıklandı. Türkiye’nin daha önce önüne koy-
duğu 2023 hedeflerine ulaşması için her yıl 
istikrarlı bir biçimde asgari yüzde 5 ile 6 arası 
büyümesi gerçeğinden hareket edersek, 2023 
hedeflerinin bir hayli uzağında kaldığımızı 
görmekteyiz.

Enflasyon hedeflememiz ise (TÜFE) 2015 
için yüzde 7,6 belirlenirken yüzde 5 enflasyon 
hedefi 2018’e ötelendi.

Toplumsal yaşamımız için kritik bir anlamı 
olan işsizlik oranlarında ise 2018’e kadar tek 
rakama düşme beklentimiz görünmemek-
tedir. IMF gibi, Standart Poor’s gibi global 
ekonomi kuruluşları da ülkemizin OVP’de 
yaptığı revizyona yakın beklentiler açıklamış-
tır.

Ülkemizdeki iş piyasasını değerlendirme-
de önemli bir veri olarak kabul edilebilecek 
olan Dünya Ekonomik Forumu’nun hazırla-
dığı Küresel Rekabet Gücü Endeksi’nde ise 
ülkemiz 6 sıra gerileyerek 140 ülke arasında 
51. sıraya düşmüştür. Bu endeksin altyapısı-
nı oluşturan özel alanlara bakıldığında ise, 
kurumsal yapılanmada 75. sırada, yüksek 
öğretimde 55. sırada, inovasyonda 60. sırada, 
makroekonomide ise 68. sırada yer bulabildi-
ğimiz görülmektedir.

Ancak; açıklanan, hedeflenen büyü-
me rakamlarına bakıldığında bu oranların 
Türkiye’nin daha üst sıralara çıkması için 
yetersiz olduğu açıktır. Sahip olduğumuz 
nüfus artış hızı içinde bu büyüme oranları 
neredeyse kişi başına milli gelirin hiç artma-
ması demektir. Kişi başına düşen milli gelirin 
hesaplama yöntemlerinde yapılan değişiklik-
ler ile moraller ayakta tutulmaya çalışılsa da, 
KOBİ’lerimizden tutun, hane halkına kadar 
içinde bulunulan borç girdabı ortadadır. 

Son aylarda açıklana ödemeler dengesi 

rakamlarında cari açığımızın düştüğü görül-
mektedir. Bu düşüş ilk bakışta elbette hepimiz 
için sevindiricidir. Ancak,  Dünya Bankası yap-
tığı değerlendirmede Türkiye’nin öngördüğü 
büyüme oranlarına göre cari açığın hala yüksek 
seyrettiğini vurgulayarak, mevcut küresel 
iklim ve Türkiye’nin içinde bulunduğu siyasi 
ve jeopolitik riskler nedeniyle cari açığın milli 
gelire oranının yüzde 5,5’in altına inmesini zor 
görmektedir. Bu öngörünün açıklaması çok 
nettir. ‘Ülkemizdeki tüketim ve üretim yapısı 
cari açık üretmektedir. Yani ithalata bağlı ya-
pımız devam etmektedir’. Yıllardır ülkemizde 
bankacılık sisteminin sağlam olduğunu söyler 
ve piyasalara verilen borç desteğinden söz 
ederiz. Ancak esas bakmamız gereken nokta bu 
kaynakların ne kadarının Türkiye’nin kalkın-
ma yolunu açacak, kapsayıcı ve istikrarlı bir 
büyüme yaratacak alanlara yönlendirildiğidir. 
Bu yatırımların bir diğer kaynağının tasarruf 
olması gerektiği ortadadır. Ancak, bir yandan 
kazançlarda yaşanan düşüş bir diğer yanda 
ise yanlış dizayn edilen mali sistem nedeniyle 
tasarruf oranı beklentimiz yüzde 16’ları aşama-
maktadır. Eğer Türkiye Kasım seçimlerinden 
sonra hukuk ve mali sisteminden başlayarak 
toplumsal yaşamın ve ekonominin tüm alan-
larında yeni, herkesi ve her detayı kapsayan, 
ülkemize özgün uygulanabilir, rekabetçi bir 
değişime başlamazsa, ‘bu fonlar bizi terk eder 
mi, ederse ne olur?’ korkusu hep içimizde ola-
caktır. Ar-Ge odaklı üretim stratejilerinin hakim 
kılındığı, insan kaynağımızın gelişmiş ülkeler-
deki üretim ve rekabet standartlarına geldiği 
bir ortamı yaratmak için geçmişe bakmaktan 
ziyade geleceğe odaklanmak ve umutlu olmak 
zorundayız. İşadamlarımız, sanayicilerimiz 
her türlü zor şartlar altında üretme ve çalışma 
azminden vazgeçmemişlerdir. Beklentimiz, 1 
Kasım sonrasında sandıktan çıkan sonuç ne 
olursa olsun, ülkemizin hızla siyasi istikrara 
kavuşarak, önümüzde duran başta terör soru-
nu olmak üzere tüm sorunlara çözüm üreten 
bir ortama ve yapıya kavuşmasıdır.
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IMF: 
Türkiye 
krizin 
hedefinde

IMF, Dünyanın Ekonomik 
Görünümü Raporu’nda 
Temmuz’da yüzde 3,3 olarak 
revize ettiği 2015 dünya 
büyüme hızı tahminini bir 
kez daha aşağı düşürerek    
yüzde 3,1’e indirdi.

IMF’nin Dünyanın Ekonomik Görünümü 
Raporu’na göre 2015’te Türkiye’nin de araların-
da olduğu ‘yükselen pazar’ ülkeleri ile ‘gelişen’ 

ülkelerin büyüme hızındaki düşüş sürecek. FED, 
küresel ekonomideki yavaşlama nedeniyle faiz 
erteleme kararını sürekli ertelemek zorunda kalı-
yor. FED’in faiz artırmaya başlamasıyla yükselen 
pazarda sorunların daha da ağırlaşmasından kaygı 
duyuluyor.

Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) ile Dünya 
Bankası’nın yıllık toplantıları öncesinde yayınlanan 
Dünyanın Ekonomik Görünümü Raporu’nda, 
Temmuz’da yüzde 3,3 olarak revize etmiş 
olduğu 2015 dünya büyüme hızı tahminini 
bir kez daha aşağı çekerek yüzde 3,1’e 
indirdi. IMF’ye göre ‘gelişmiş’ ülkele-
rin 2014’te yüzde 1,8 olan büyüme hızı 
2015’te yüzde 2’ye yükselecek, buna 
karşılık ‘yükselen pazar’ ülkeleri ile ‘geli-
şen’ ülkelerin büyüme hızı 5 yıldır sürege-
len düşüşünü sürdürerek yüzde 4’e 
inecek.

Dünya Ticaret Örgütü de 
dünya ticaret hacminin 2015’te 
ancak yüzde 2,8 büyüyebilece-
ğini belirtti. Küreselleşmenin 
coştuğu kriz öncesi dönemde 
dünya ekonomisinin büyüme 
hızını ikiye katlayan dünya 
ticaretindeki büyümenin dört 
yıldır dünya ekonomisindeki 
büyümenin gerisinde kaldığı 
görülüyor.

ABD’den gelen istihdam 

verileri de düş kırıklığı yarattı ve ABD Merkez 
Bankası’nın (FED) yılan hikayesine dönen faizleri 
yükseltme kararının 2016’ya sarkma olasılığını ar-
tırdı. Çin’den ABD’den ve bazı Avrupa ülkelerinden 
gelen son veriler imalat sanayi üretiminde yaygın 
bir yavaşlamanın sinyalini veriyor. Petrol ve emtia 
fiyatlarındaki keskin düşüşün beslediği deflasyon 
korkusu Avrupa’dan Çin’e pek çok yerde hissedili-
yor.
IMF Başkanının kaygısı

IMF Başkanı Christine Lagarde, 
Washington’da yaptığı konuşmada, 

“dünyanın zorluklarla dolu karmaşık 
bir kavşakta bulunduğunu” belirte-
rek 2015’te dünya ekonomisindeki 
büyümenin geçen yılın rakamının 
altında kalacak olmasının kaygı verici 
olduğunu vurguladı. Kriz sonrasında 

dünyanın umudu haline gelen yükse-
len pazar ülkelerinin ortalama büyüme 

hızının beş yıldır gerilemekte oldu-
ğuna da dikkat çeken Lagarde, 

küresel ekonomide süregelen 
yavaşlamanın 200 milyonun 
üzerinde insanın işsiz kal-
masına yol açtığını ve çeşitli 
nedenlerle yurtlarını terk 
etmek zorunda kalan insan 
sayısının da ilk kez 60 mil-
yona tırmandığını hatırlattı.
Tüm bu gelişmeler, 2008’de 
başlayan küresel krizin etki-

lerinin sürmekte olduğunu 
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ve dünya ekonomisinin “normalleşme” yolunda 
fazla ilerleyemediğini gösteriyor. FED faiz artırma 
kararını sürekli ertelemek zorunda kalmasının 
başlıca nedeni de bu. FED dünya ekonomisinde 
normalleşme sağlanmadan faizleri artırarak yeni 
sarsıntılara yol açmak istemiyor. FED’in faiz artır-
maya başlaması halinde özellikle yükselen pazar 
ülkelerinin giderek büyümekte olan sorunlarının 
daha da ağırlaşmasından kaygı duyuluyor.
Sermaye aktı

Dünya ekonomisinin beklenen performansı 
gösterememesi farklı yorumlara yol açarken İngil-
tere Merkez Bankası’nın baş ekonomisti Andrew 
Haldane ilginç bir değerlendirme yaptı. 2008’de 
başlayan küresel krizin üç bölüme ayrılabile-
ceğini ileri süren Haldane, “Üçlemenin birinci 
bölümünde, 2008-2009 yıllarında Anglo-Sakson 
krizi yaşandı. 2011-2012’de ikinci bölüme girildi 
ve Euro Bölgesi krizi gündeme geldi. Şimdi ise 
2015 ve sonrasındaki yılları etkileyeceği anlaşılan 
üçüncü bölüm başlamış görünüyor, bu bölümde 
de yükselen pazar ülkeleri krizi yaşanacak” dedi.

Haldane, 2008-9 krizinden olumsuz etkilenen 
gelişmiş ülkelerden yükselen pazar ülkelerine bü-
yük miktarda sermaye aktığını ve bunun yükselen 
pazar ülkelerinin borçlanma faizlerini 200-300 baz 
puan aşağı çekerek bu ülkelerin kriz sonrasındaki 
büyümesine önemli bir katkı yaptığını hatırlatıyor. 
Haldane, son 18 ayda ise bu kez yükselen pazar 

ülkelerinden büyük miktarda sermaye çıkışı ol-
duğunu, bunun sonucunda borçlanma faizlerinin 
yükseldiğini ve bu ülkelerin büyüme hızlarının 
düştüğünü vurguluyor.
Resesyona girdiler

IMF’nin ve uluslararası bankaların araştır-
ma kuruluşu olan IIF’nin (Uluslararası Finans 
Enstitüsü)  yaptıkları önemli uyarılarda da, 2008 
sonrasındaki ucuz borçlanma fırsatından yararla-
narak aşırı borçlanan yükselen pazar reel sektör 
şirketlerinin şimdi yükselen pazar ülkelerinden 
sermaye çıkışının hızlanmasıyla sorun yaşayabile-
ceği vurgulanıyor.

Dünya ekonomisinde beklenen büyümenin 
gerçekleşmemesi başta petrol olmak üzere hemen 
hemen tüm temel malların fiyatlarında ciddi dü-
şüşlerin meydana gelmesine de yol açtı. Özellikle 
enerji ve emtia ihracatçısı yükselen pazar ülkeleri 
bu sonuçtan olumsuz etkilendi, Rusya ve Brezilya 
gibi önemli ülkeler resesyona sürüklendi.

Yükselen pazar ülkesi sayılan ama aynı za-
manda dünyanın en büyük iki ekonomisinden 
birine sahip bulunan Çin’in ekonomik büyüme 
modelini değiştirme çabasının da etkisiyle yavaş-
lamaya başlaması küresel deflasyon riskini daha 
da yükseltti. Çin ekonomisinin yavaşlamaya baş-
laması ve Çin’in bu dönüşüm sürecini nasıl yöne-
teceğinin bilinmemesi, yükselen pazar ülkelerinin 
geleceği konusunda duyulan kuşkuları artırdı.

2003-2008 döneminde yükselen pazar ülkelerine yönelen 
sermayeden de yararlanarak oldukça iyi bir dönem geçiren 
Türkiye ekonomisi ucuz dış kaynak girişinin yeniden hızlandığı 
2009 sonrasında da saman alevi gibi kısa süren bir mutluluk 
yaşadı ama bunu sürdüremedi. Türkiye enerji ithalatçısı olduğu 
için petrol fiyatındaki düşüşten yararlandı ancak rekabet gücü 
yetersiz ve iç tasarruf oranı çok düşük olduğu için ve bu nedenle 
dış kaynak girişine aşırı bağımlı bulunduğu için, likidite bolluğu-
nun sona ermesinden olumsuz etkilendi. Ayrıca Türkiye, Çin ya 
da bazı diğer yükselen pazar ülkeleri gibi çok yüksek bir döviz 
rezervine de sahip değil. Bu nedenle de olası bir yükselen pazar 
krizinden en olumsuz etkilenebilecek ülkeler arasında adı en sık 
anılan ülkelerden biri haline geldi.Tü
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Banka-
sı (TCMB), Ağustos 2015 Ödemeler 
Dengesi’ni (cari açık) açıkladı. Buna göre, 

cari işlemler açığı, bir önceki yılın Ağustos ayına 
göre 2 milyar 58 milyon dolar azalarak 163 mil-
yon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda, 
12 aylık cari işlemler açığı 43 milyar 47 milyon 
dolar oldu. Ödemeler Dengesi tablosundaki dış 
ticaret açığı, bir önceki yılın aynı ayına göre 2 
milyar 602 milyon dolar azalarak 3 milyar 634 
milyon dolara düştü. Diğer taraftan, hizmetler 
dengesinden kaynaklanan net gelirler 583 milyon 
dolar azalarak 3 milyar 947 milyon dolara gerile-
di.

Parasal olmayan altın kalemi altında, bir 
önceki yılın Ağustos ayında 145 milyon dolar, bu 
yılın aynı ayında ise 260 milyon dolar net ithalat 
gerçekleşti. Hizmetler dengesi altında seyahat 
kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki 
yılın aynı ayına göre 586 milyon dolar tutarında 
azalarak 3,364 milyon dolara geriledi.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım 
geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir 
önceki yılın aynı ayına göre 72 milyon dolar aza-
larak 497 milyon dolar oldu.
Finans hesabı

Doğrudan yatırımlar 2014’ün aynı ayında        
1 milyar 97 milyon dolar net çıkış (net varlık artı-
şı) kaydederken bu yılın aynı ayında 1 milyar 675 
milyon dolar tutarında net giriş (net yükümlülük 
artışı) kaydetti. 
Portföy yatırımları 1 milyar 477 milyon dolar 
tutarında net çıkış kaydetti. Alt kalemler itibarıyla 
incelendiğinde, yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi 
piyasasında 347 milyon dolar, devlet iç borçlan-
ma senetleri piyasasında da 393 milyon dolar net 
satım yaptığı görüldü. Bunun yanı sıra, yurtdı-
şında ihraç edilen tahvil ve bonolarla 
ilgili olarak bankalar 307 milyon dolar 
net geri ödeme gerçek-
leştirdi. 
Diğer yatırımlar kale-
minden 
kaynak-
lanan net 
çıkışlar   

1 milyar 891 milyon dolar tutarında gerçekleşti. 
Diğer yatırımlar altında, yurtiçi bankaların yurt-
dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlık-
ları 2 milyar 344 milyon dolar net artış, yurtdışı 
bankaların yurtiçindeki mevduatları ise 321 
milyon dolar tutarında net azalış kaydetti.

Yurtdışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, 
genel hükümet ve bankacılık sektörü sırasıyla 
39 milyon ve 335 milyon dolar net geri ödemede 
bulunurken diğer sektörler 694 milyon dolar net 
kullanım gerçekleştirdi. Bankalar, Ağustos ayında 
kısa vadeli kredilerde net geri ödeyici, uzun va-
deli kredilerde net kullanıcı oldu. Resmi rezervler 
ise Ağustos ayında 399 milyon dolar azaldı.

Cari açık 163 milyon 
dolara indi

TCMB’nin açıkladığı Ağustos 2015 Ödemeler Dengesi’ne göre cari açık bir önceki yılın aynı ayına göre 2 mil-
yar 58 milyon dolar azalışla 163 milyon dolar olarak gerçekleşti. 12 aylık açık 43 milyar 47 milyon dolar oldu.

Merkez Bankasının toplam rezervleri 489 milyon 
dolar azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) 
toplam rezervleri haftalık para ve banka istatistikle-
rine göre, 9 Ekim ile biten haftada 489 milyon dolar 
azalarak 117 milyar 619 milyon dolara indi. Brüt döviz 
rezervleri de 282 milyon dolar azalarak 99 milyar 
967 milyon dolardan 99 milyar 685 milyon dolara 
indi.

Altın rezervleri ise 9 Ekim haftasın-
da 207 milyon dolar azalarak 18 mil-
yar 141 milyon dolardan 
17 milyar 934 milyon 
dolara indi.

Merkez Bankası’nın 
rezervleri azaldı
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TÜİK, Ağustos Sanayi Üretim Endeksi’ni açıkladı. Sergilenen yüzde 8,5’in üzerindeki büyüme oranının   
beklentileri neredeyse ikiye katlamış olması, GSYH büyüme hedefinin yakalanması adına umut verici oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ağustos 
’Sanayi Üretim Endeksi’ni açıkladı. Buna 
göre mevsim ve takvim etkisinden arındırıl-

mış sanayi üretimi bir önceki aya oranla yüzde 2,9 
arttı.

Sanayi üretimi, Temmuz ayında görülen düşük 
temponun ardından Ağustos ayında ciddi bir can-
lanma sergiledi. Yıllık bazda sanayi üretimi artışı 
Temmuz ayındaki yüzde 1,5 oranından yüzde 8,5’e 
yükseldi. Haziran ayında da yüksek sayılabilecek 
yüzde 6,8’lik bir büyüme performansı görülmüş-
tü. Beklentiler sanayi üretiminin Ağustos ayında 
yüzde 3-4 civarında artması yönündeydi.

Sergilenen yüzde 8,5’in üzerindeki büyüme 
oranın beklentileri neredeyse ikiye katlamış olması 
GSYH büyüme hedefinin yakalanması adına 
umut verici bir gelişme. Son 3 aylık rakamlara 
bakıldığında sanayi üretiminde büyüme tempo-
sunun yüzde 5,6’ya ulaştığı görülüyor. Benzer 
şekilde mevsimsel etkilere ve tatil günlerine göre 
düzeltilmiş sanayi üretim endeksine bakıldığında 
Temmuz ayında yüzde 1,5 oranında azalan sanayi 
üretiminin Ağustos’ta yüzde 2,9 oranında arttığı 
görülüyor.

Mevsimsel düzeltilmiş endekste görülen aylık 
dalgalanmalar, kısa dönemli anlamlı bir analize 
imkân vermiyor. Bu nedenle hareketli 3 aylık 
ortalamaya bakmak daha güvenli bir bakış açısı sa-
yılabilir. Son üç aylık (Haziran-Temmuz-Ağustos) 
döneminde düzeltilmiş sanayi üretim endeksinde 
yüzde 3,1’lik bir büyüme temposunun yakalandığı 
görülüyor.

Sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) 
incelendiğinde Ağustos ayında bir önceki aya 
oranla madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi 
yüzde 2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,3 
ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi 
ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 1,2 artış 
kaydetti.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 
bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7.2 arttı. Sa-
nayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelen-
diğinde 2015 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın 
aynı ayına göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü 
endeksinde yüzde 3,8 azalış; imalat sanayi sektörü 
endeksinde yüzde 8,7 ve elektrik, gaz, buhar ve 
iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endek-
sinde yüzde 3,6 artış gözlendi.

Ana sanayi grupları (MIGs) sınıflamasına göre 
2015 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre en 
yüksek artış yüzde 11.6 ile dayanıklı tüketim malı 
imalatında gerçekleşti. İmalat sanayi alt sektörleri 
incelendiğinde 2015 yılı Ağustos ayında bir önceki 
aya göre en yüksek artış yüzde 30,9 ile bilgisa-
yarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatında 
gerçekleşti. Bu artışı, yüzde 10,2 ile tütün ürünleri 
imalatı ve yüzde 9,6 ile elektrikli teçhizat imalatı 
takip etti. İmalat sanayi alt sektörleri incelendiğin-
de, 2015 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre en 
yüksek düşüş yüzde 12,7 ile diğer ulaşım araç-
larının imalatında gerçekleşti. Bu düşüşü, yüzde 
5,2 ile deri ve ilgili ürünlerin imalatı ve yüzde 2,6 
ile temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin 
malzemelerin imalatı izledi.

Sanayi üretimi Ağustos’ta 
yüzde 2,9 arttı
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Belçika'da 
şekere vergi 

geliyor
Belçika hükümeti, halk sağlığını korumak amacıyla "şeker vergisi" 

uygulamaya hazırlanıyor. 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek uygulamaya 
meşrubatlardan litre başına 3 sent vergi alınacak. Belçika, okullardaki 

meşrubat ve şekerleme makinelerini kaldırmayı da planlıyor.
Şeker tüketimindeki artış, diyabet ve obezite başta olmak üzere 

çok sayıda sağlık sorununa yol açıyor.
Birçok ülke şeker tüketimini azaltmaya yönelik politika arayışına 

girerken, Belçika bu yönde somut adım attı. Belçika hükümeti, halk 
sağlığını korumak amacıyla "şeker vergisi" uygulamayı kararlaştırdı.

Şekerli gıdalardan alınan vergilerin arttırılmasını öngören yasa,    
1 Ocak'ta yürürlüğe girecek. Diyet ve light içecekler de vergi kapsa-

mında olacak. Meşrubatlardan litre başına 3 sent, kutu içecek başı-
naysa 1 sent ek vergi alınacak. Böylece hazineye de yılda 50 milyon 

Euro katkı yapılmış olacak.
Bazı uzmanlar ise, şeker vergisinin, sağlıktan çok bütçeye ek gelir 

amacıyla hazırlandığını savunarak yasayı eleştiriyor.  

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk 
Lirası'ndan çıkarak Avrupa Birliği para 
birimi Euro'ya geçişi için teknik çalışma 

başlatıldı. Ada'da varılacak muhtemel bir çözü-
me hazırlık amacı taşıyan çalışmalar kapsamın-
da, Avrupa Birliği uzmanları KKTC'ye gelerek 
Kıbrıslı Türk yetkililerle mesaiye başlayacak. 
KKTC'deki Euro'ya geçiş çalışmalarıyla eşzamanlı 
olarak Avrupa'yla gümrük birliği süreci 
de yürüyecek. Bu çerçevede KKTC 
gümrük mevzuatının AB ile uyum-
lu hale getirilmesi amaçlanıyor. 
Rumların 2004 yılında tek yanlı 
Avrupa Birliği üyeliği nedeniyle, 
Kıbrıs'ta varılacak olası bir 
çözümde ortak para birimi, 
gümrük birliği gibi ekonomik 
konular başta olmak üzere 
iki taraf arasındaki birçok 
konuda AB'ye uyum gereki-
yor. KKTC'de yapılacak AB'ye 
uyum çalışmaları çözümden 
sonra hayata geçecek. 
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa 

Akıncı, liderler zirvesinde ekonomik harmonizas-
yon çalışmalarını yürütmek üzere teknik komite 
kurulmasını kararlaştırdıklarını belirterek, Avru-
pa Birliği'nden gelecek uzmanlarla Kıbrıs Türk ta-
rafının Euro'ya geçiş hazırlıklarının en kısa sürede 
tamamlanmasının amaçlandığını söyledi. Hazır-
lıkların çözüme yönelik olduğunu belirten Akıncı, 
anlaşmanın referandumda onaylanmasının ardın-

dan KKTC'nin 1 yıllık Euro'ya geçiş 
sürecinin başlayacağını, bu süre 
zarfında Türk Lirası'nın yürürlükte 
olacağını bildirdi.  Akıncı; Euro'ya 

geçiş, Gümrük Birliği ve diğer 
uyum çalışmalarının referandumda 

"evet" çıkmasından sonraya bırakılabi-
lecek işler olmadığına işaret ederek 
"Euro'ya geçiş ve Gümrük Birliği ilk 

aşamayı oluşturacak, ardından sağlık, 
çevre ve diğer konularda AB'ye uyum 
süreci gündeme gelecek. Euro’ya geçişin 
teknik detayları Türkiye ile istişare 

edilerek yürütülecek. Gümrük mevzua-
tının değiştirilmesiyle Yeşil Hat’ın 
kaldırılması amaçlanıyor" dedi. 

KKTC'den tarihi karar... 
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Yılın ilk 8 ayında fazla veren merkezi 
yönetim bütçesi Eylül’de 14,1 milyar TL 
açık verdi. Bu dönemde faiz dışı bütçe 

açığı 7,7 milyar TL oldu.  Yılın ilk 8 ayında 639 
milyon TL fazla veren merkezi yönetim bütçesi, 
Eylül ayı gerçekleşmeleri sonrasında  9 aylık 
dönemde 13,5 milyar TL açık vermiş oldu. 

Maliye Bakanlığı, Eylül ayı ile Ocak-Eylül 
dönemi bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Merkezi yönetim bütçesinden, Ocak-Eylül 
döneminde 367,7 milyar lira harcama yapıldı, 
bütçe gelirleri ise söz konusu dönemde 354.2 
milyar lira oldu. 

Buna göre, geçen yılın Eylül ayında 39 milyar 
550 milyon lira olan bütçe giderleri, bu yılın 
aynı ayında yüzde 21,2 artarak 47 milyar 937 
milyon liraya yükseldi. Faiz hariç bütçe giderleri 
de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19 artışla 
41 milyar 559 milyon lira oldu. Bütçe gelirleri de 
Eylül’de, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,5 
artarak 33 milyar 837 milyon lira olarak gerçek-
leşti.  

Merkezi yönetim bütçesi, geçen yılın Eylül 
ayında 9 milyar 211 milyon lira, bu yılın aynı 

ayında ise 14 milyar 101 milyon lira açık verdi. 
Eylül’de yüzde 68,7 artışla 7 milyar 723 milyon 
lira faiz dışı açık verildi. Faiz dışı açık, geçen 
yılın aynı ayında 4 milyar 578 milyon lira düze-
yindeydi. 

Söz konusu ayda faiz giderleri, geçen yılın 
aynı ayına göre yüzde 37,7 arttı ve 6 milyar 378 
milyon lira oldu.  
9 aylık bilanço  

Geçen yılın Ocak-Eylül döneminde 11 milyar 
930 milyon lira açık veren merkezi yönetim 
bütçesi, bu yılın aynı döneminde 13 milyar 462 
milyon lira açık verdi. Aynı dönemde faiz dışı 
fazla da 31 milyar 303 milyon lira olarak ger-
çekleşti.  Geçen yılın Ocak-Eylül döneminde 
325 milyar 435 milyon lira olan bütçe giderleri, 
bu yılın aynı döneminde yüzde 13 artarak 367 
milyar 651 milyon lirayı buldu. Aynı dönemde 
faiz hariç bütçe giderleri de yüzde 12.4 arttı ve 
322 milyar 885 milyon lira olarak hesaplandı.  

Diğer taraftan, söz konusu dönemde faiz 
giderleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 
17 artarak 44 milyar 765 milyon liraya ulaştı.

Bütçe açığı Eylül’de 
14 milyarı geçti

Merkez Bankası faizi yüzde 7,5'te sabit tuttu
Merkez Bankası (TCMB) bu ayki toplantısında poli-

tika faizi olan bir hafta vadeli repo faizinde değişikliğe 
gitmeyerek art arda sekizinci ayda yüzde 7,5'lik oranı 
korudu. TCMB faiz koridorunun üst bandını oluşturan 
marjinal fonlama faizini yüzde 10,75'te, faiz korido-
runun alt bandını oluşturan gecelik borçlanma faiz 
oranını ise yüzde 7,25'te tuttu. 

Merkez Bankası’nın yazılı açıklamasında, 
“Sıkı para politikası duruşunun ve alınan 
makroihtiyati önlemlerin etki-
siyle yıllık kredi büyüme 
hızları makul düzeylerde 
seyretmektedir. Dış ticaret 
hadlerindeki olumlu gelişme-
ler ve tüketici kredilerinin ılımlı 
seyri cari dengedeki iyileşmeyi 
desteklemektedir. Yılın ilk yarısında 
dış talep zayıf seyrini korurken iç talep 
büyümeye ılımlı düzeyde katkı vermiş-
tir. Önümüzdeki dönemde Avrupa Birliği 
ülkelerinin talebindeki artışın da katkısıyla 
büyüme kompozisyonunun kademeli olarak net ihra-
cat lehine değişmesi beklenmektedir. Kurul, açıklanan 
yapısal reformların uygulamaya geçirilmesinin büyüme 

potansiyelini önemli ölçüde artırabileceğini değerlen-
dirmektedir” denildi. 

Açıklamanın devamında, "Enerji fiyatlarındaki 
gelişmeler enflasyonu olumlu yönde etkilemeye devam 
etmektedir. Bununla birlikte, döviz kuru hareketleri 
çekirdek enflasyon eğilimindeki iyileşmeyi geciktirmek-

tedir. Bu çerçevede Kurul, yurtiçi ve küresel 
piyasalardaki belirsizliklerin enflasyon 

beklentileri üzerindeki etkileri ile 
enerji ve gıda fiyatların-

daki oynaklıkları dikkate 
alarak, gerekli görülen 

süre boyunca likidite politika-
sındaki sıkı duruşun korunmasına 

karar vermiştir" görüşü ifade edildi.
Merkez Bankası, "Önümüzdeki dö-

nemde para politikası kararları enflasyon 
görünümüne bağlı olacaktır. Enflasyon beklen-

tileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen 
diğer unsurlardaki gelişmeler dikkate alınarak para po-
litikasındaki sıkı duruş sürdürülecektir. Açıklanacak her 
türlü yeni verinin ve haberin Kurul'un geleceğe yönelik 
politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği 
önemle vurgulanmalıdır" dedi.



Cari açığı gizemli dövizle kapatıyoruz
Güngör Uras / Milliyet

Türkiye’ye ilk 8 ayda 
normal yoldan giren 
döviz 11,8 milyar dolar 
iken nereden geldiği belli 
olmayan döviz girişi 10,9 
milyar dolar... Ekonomiyi 
bu gizemli para ayakta 
tutmaya başladı.

Cari açığın küçülmesi 
önemlidir. Sevinilecek bir 
gelişmedir.

Ancak cari açığın kü-
çülmesinin kalıcı olması 
gerekir.

Cari açığın küçül-
mesinin kalıcı olması, ithal edilen malların içeride 
üretilmesine, daha fazla ihracat yapmaya bağlıdır.

Bunlar olmadan açık ancak ekonomideki (büyü-
medeki) yavaşlama nedeniyle küçülür.

Hisse senedi, bono için döviz girişi yok, çıkış 
var. Ağustos’ta cari açık 163 milyon dolara geriledi 
ama açığı kapatmakta zorlandık.

Portföy yatırımlarından ve döviz kredilerinden 
önemli çıkışlar oldu.

Doğrudan yatırım için gelen döviz ve nereden 
geldiği belli olmayan 1 milyar 400 milyon dolar 
döviz, ekonomiden çıkan dövizi karşılayamadı.

Çıkan dövize, nereden geldiği belli olmayan dö-
vizin eklenmesine rağmen 163 milyon dolara kadar 
küçülen açığı finanse edemedik.

Döviz rezervlerimizi kullandık.
Bugünkü ekonomik yapımızda, ayda 3 milyar 

dolar cari açık vermemiz normaldir. Cari açığın 
Ağustos’taki gibi 163 milyon dolara kadar gerile-
mesi olağandışı bir gelişmedir.

Ağustos ayını da “nereden geldiği belli olma-
yan” 1 milyar 400 milyon dolar kurtardı. Teknik 
olarak “Net Hata ve Noksan” diye adlandırılan 
ama nereden geldiği belli olmayan dövizin 8 aylık 
toplamı 10,9 milyar dolara ulaştı.

Yılın ilk 8 ayında normal yollardan net döviz gi-
rişi 11,8 milyar dolar, nereden geldiği belli olmayan 
döviz girişi 10,9 milyar dolar. Nereden geldiği belli 
olmayan dövize rağmen ilk 8 ayda açığı kapatmak 
için rezervden 2,9 milyar dolar yedik. Nereden gel-
diği belli olmayan döviz ekonomiyi ayakta tutmaya 
başladı.

Nereden geldiği belli olmayan döviz nereden 

geliyor? Gelmeye devam eder mi?
Acaba ithalat giderleri mi şişiriliyor, ihracat 

rakamları mı küçük gösteriliyor? Ortadoğu’daki ka-
rışıklık sonucu acaba komşu ülkelerden döviz girişi 
mi arttı? Sınır ticaretinde canlanma mı var?

Yılın ilk 8 ayında nereden geldiği belli olmayan 
toplam 10,9 milyar dolar döviz çok büyük ölçüde 
bir dövizdir. Bu kadar döviz ülkeye bavulla gire-
mez. Nakit olarak cepte taşınamaz. Banka sistemin-
den geçmeden ekonomide işlemde kullanılamaz.

Mevcut anlayışla düzelmeyeceği açık
Erdal Sağlam / Hürriyet

Hatırlar mısınız; daha 
IMF programı bitmeden, 
yani ekonomide işler 
tersine dönmeye başla-
madan önce Hükümetin 
yanlış teşvik politikası 
uyguladığını, 48 il için 
teşvik verilerek, bu işin 
olmayacağını, katma de-
ğeri ve teknolojisi yüksek 
ürünlerin üretimine ağır-
lık veren teşvik politikası 
gerektiğini ısrarla yazıp, 
AKP iktidarı tarafından 
istenmeyen adamlar ilan 

edilmiştik. Sonra biraz akılları başlarına geldi ama 
öncelikler farklıydı; yine adamına göre teşvikler, 
bir sürü şaibeli projeler, gelen yabancı sermayeyi 
vizyonu olan ileriye dönük projelerde kullanmak 
yerine gösterişli üretken olmayan altyapılara yatır-
malar, içlerinde ‘bu iş böyle gitmez’ diye uyaranları 
devre dışı bırakmalar…

Baktılar olmuyor, dış uyarılar büyüyünce adım 
atmaya çalıştılar ama AKP’deki baskın anlayış 
nedeniyle bunlar sadece lafta kaldı, imar rantı ve 
inşaata dayalı ekonomi devam dediler. 

AKP’deki bu anlayış, şimdi daha baskın biçim-
de iktidarda. Dolayısıyla tek başına AKP iktidarı, 
bu baskın anlayışın uyaran sesleri tümüyle tas-
fiye edip, kendi bildiğini okumasını beraberinde 
getirecek. Ekonomide gerçekten reform yapıp, 
ekonominin geleceğini, halkın refahını düzeltecek 
anlayışın yürürlüğe sokulması için koalisyon, yani 
baskın sesin etkisinin azaltılıp, ‘akıllı uzlaşma’nın 
sağlanması şart. 

Aksi takdirde ülkenin hem siyasi hem ekonomik 
olarak düzelmeyeceği, bence artık çok aşikar.

Büyüme, kırılganlık ve  
cari açık nasıl yorumlandı
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Bugünlerde kötümser olmamak  
mümkün değil
Deniz Gökçe / Akşam

Bugünlerde global 
ekonomiye de kötüm-
serlik hakim oldu. 
Güney Amerika’da 
Peru’nun Lima kentinde 
bugünlerde gerçekleşen 
IMF –Dünya Bankası 
yıllık toplantılarında da 
kötümserlik hakim.

Bu yıl için IMF’in 
global büyüme tahmini 
2009 yılından bu yana 
en düşük düzeyde. IMF 
global büyümenin 2015 
yılında yüzde 3,1 düze-

yinde gerçekleşeceğini düşünüyor. Dünya 2014 
yılında yüzde 3,4 büyümüştü. 

IMF 2014 yılında dünya ticaret hacminin de 
yüzde 3,3 arttığını ama 2015 yılında 3,1 düzeyin-
de yani biraz daha az artış geçekleşeceğini de ilan 
etmişti.

Global ekonomi neden yavaşlıyor? Açıklama-
lar aslında biliniyor. Başta ABD olmak üzere krizi 
çıkartan gelişmiş ülkeler henüz tam rahatlamış 
değiller, bunu FED’in faiz arttırma kararını bir 
türlü verememesinden görebiliriz. Ayrıca Çin de 
ihracata dayalı bir ekonomiden iç tüketime dayalı 
bir ekonomiye dönüşme sürecinde ve bu süreç de 
sorunlar yaratıyor. 

ABD’nin faiz arttırarak doların değerlenme-
sine neden olması da gelişen ülkelerden finansal 
sermaye kaçmasına, ülke paralarının değer kay-
bına ve borçlu ülkelerde büyümenin teklemesine 
neden oluyor. 

Bir de iç veya dış siyasi sorunlar var ise büyü-
me çok düşüyor.

Birkaç sorunlu ülke istatistiği verelim. Mesela 
bir zamanlar ümit veren Güney Afrika 2015 yılın-
da sadece yüzde 1,4 büyüyecek ama işsizlik oranı 
yüzde 25,8.  
Bilinen nedenlerle zordaki Ukrayna 2015 yılında 
yüzde 9 daralacak, enflasyonu da yüzde 50 düze-
yine çıkmış bulunuyor.

Çok problemli Yunanistan 2015 yılında yüzde 
2,3 daralacak, işsizlik oranı da yüzde 26,8 olacak. 
Yunanistan’a endeksli Kıbrıs da yüzde 0,5 büyü-
yecek, işsizlik oranı da yüzde 16.

Gene de gelişen ülkeler ve global büyümenin 
yavaşlaması hakkında, Harvard Üniversitesi Pro-
fesörü ve IMF eski Baş İktisatçısı Kenneth Rogoff, 
“Bu yavaşlamayı komaya girmek diye düşünme-
yin, akşamdan kalma olmak gibi olacak!” diyor. 
İnşallah öyledir!

Küresel resesyon riski arttı
Osman Ulagay / Cumhuriyet

Uluslararası Para 
Fonu (IMF) Başkanı 
Christine Lagarde 
son günlerde yaptığı 
konuşmalarda “çok 
hızla değişmekte olan, 
belirsizliklerle dolu” bir 
dünyada yaşamakta ol-
duğumuzu vurguluyor. 

Gerçekten de, IMF 
gibi bir kuruluşun bile 
önünü göremeden 
tahmin yapmak zo-
runda kaldığı, her an 
krize dönüşebilecek 

sorunların çoğaldığı bir dünyada yaşıyoruz. Bu 
dünyada IMF’nin de bir yandan büyüyen risklere 
değinerek uyarı görevini yapması, diğer yandan 
insanların ve piyasaların telaşa kapılmasına yol 
açacak şeyler söylememesi gerekiyor. 

IMF bu hafta bu anlayışa uygun davranarak, 
dünya ekonomisinin ciddi sorunlarla hatta bir 
duraklama tehdidiyle karşı karşıya bulunduğunu 
itiraf etmek sonunda kaldı. Dünya ekonomisinde 
büyümenin yüzde 2’nin altına düşmesi halinde 
bunun “küresel resesyon” diye tanımlanabileceği-
ni IMF de kabul ediyor.

IMF Finansal İstikrar Bölümü’nün Başkanı 
olan Jose Vinals Financial Times gazetesine yaptı-
ğı açıklamada, “gerekli önlemlerin acilen alın-
maması halinde dünyanın yeni bir finansal krize, 
hatta küresel resesyona sürüklenmesi tehlikesiyle 
karşı karşıya kalabiliriz” derken dünya ekonomi-
sinde ciddi bir yavaşlama yaşanabileceğini ifade 
ediyordu.
5 yıldır düşüyor

Şu anda dünya ekonomisinde “risk” ve “so-
run” denince akla hemen yükselen pazar ülkeleri 
geliyor. IMF’nin Finansal İstikrar raporunda da, 
başta Çin olmak üzere yükselen pazar ekonomile-
rinin sorunlarına değiniliyor.

Bu ülkelerin beş yıldır düşmekte olan büyüme 
hızlarının düşmeye devam etmesi halinde geliş-
miş ülkelerin de bundan olumsuz etkilenebileceği 
belirtiliyor. 

IMF’nin raporunda, yükselen pazar ülkele-
ri şirketlerinin, 2008 krizi sonrasındaki küresel 
likidite bolluğundan yararlanarak yaptığı aşırı 
borçlanmanın 3 trilyon doları bulduğu ve bu aşırı 
borçlanmanın ciddi sorunlara yol açabileceği 
vurgulanıyor.
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Shakespeare’in 
bir sözü vardır, 
bilirsiniz; “Bü-

tün dünler, yarınları 
aydınlatan fenerlerdir”. 
Gerçekten de öyledir. 
O nedenle, bugünün 
gözlüğünden bakarak 
1920’leri, 1930’ları de-
ğerlendirirken dönemin 
kendine özgü koşulları-
nın hatırlanması büyük 
önem taşır.

Yoksulların zaferi 
olarak adlandırabilece-
ğimiz Kurtuluş Sava-
şımız sonrası 1923’te 
Cumhuriyetin kurulu-
şu, 20. yüzyıla girme 
adımıdır. Bir anlamda 
20. yüzyılın dünyasına, 
bilimine ve geç kalın-
mış aydınlanmasına 
giriştir. 

1923 Cumhuriyeti, 
yoksun ve bitkin bir 
köylüler ülkesinde 
geri kalmışlığı aşa-
bilme davası/iddia-
sıdır. Osmanlıyı yıkan ekonomik ve mali hastalık-
ların tümünü geride bırakarak, 17 Şubat 1923’te 
İzmir’de toplanan Türkiye İktisat Kongresi’nde 
Gazi Mustafa Kemal’in dediği gibi bu vatanı 
yeniden yurt yapma özleminin çelikleşmiş ifadesi 
olan “çalışkanlar diyarı” yapma kararlığıdır 1923 
Cumhuriyeti.

Köhne imparatorlukların cenaze töreni de 
sayılabilecek I. Dünya Savaşı. 

1912-1922 yılları, iki yüzyılın kırılma dönemi. 
Bu yıllar, en derin izlerini Türkiye’de bırak-

mıştır. 18 milyonu 
barındıran Anadolu, 
10 yıl içinde 5 milyon 
nüfus yitirmiştir. 
Kurtuluş Savaşı, 

yurdun dinden de 
ırktan da daha önemli 
olduğunu öğretmiş ve 
“Kurtuluş, Kuruluşla” 
tamamlanmıştır. Bu 
süreç yeniden değer-
lendirilmeli ve dersler 
çıkarılmalıdır: “Büyük 
devletlerin kurtlar sof-
rasında yutulmak üzere 
olan, yenik, batık ve 
yıkık bir halkın başkal-
dırıp direnerek yenen, 
kurtulan ve yeniden 
devlet kuran bir ulusa 
dönüşmesi. Kısacası, 
“Mustafa Kemal Mu-
cizesi.” Ve bu devlet, 
Lozan’da, dünyanın bü-
tün efendilerini eşitlik 

dansına kaldırmanın 
onurunu yaşamış, 
yaşatmıştır.

Türkiye’nin kendi 
yaratıcı güçlerinin sahnede olduğu 1923 – 1938 
döneminde Cumhuriyet, sanayi temelli ulusal bir 
ekonomiyi emperyalist çıkarların kesiştiği bir coğ-
rafyada ve iki dünya savaşı yıllarının olağanüstü 
çalkantılı ortamında yaratmıştır. Bu yaratma, top-
lum yaşamından ekonomiye, hukuktan eğitime, 
siyasetten uluslararası ilişkilere, yarı sömürgeden 
bağımsız bir ulus devlete, bilinçli bir tercih, tutarlı 
bir stratejiyle köklü bir biçimde gerçekleştirilmiş-
tir. 

Stratejik tercihin oturduğu zeminin bir ideolo-

 

CUMHURİYET 
EKONOMİSİ ve 

GELECEK
Türkiye’nin kendi yaratıcı güçlerinin sahnede olduğu 1923-1938 döneminde Cumhuriyet, sanayi temelli ulusal bir 
ekonomiyi emperyalist çıkarların kesiştiği coğrafyada ve iki dünya savaşı yıllarının çalkantılı ortamında yarattı.

“Bize en lazım şey..fabrika,  yine 
fabrika[dır]… Türkiye çalışıyor, 

üretiyor, fakat ürünlerinden 
başkaları yararlanıyor…Alın 

teri dökerek elde ettiğimiz 
iptidaî maddeleri…Yok 

pahasına harice satıyoruz 
sonra yabancılar bu madde-
lerin şeklini değiştirerek bize 
iade ediyorlar…  Kırk kuruşa 
bir okka yün veriyoruz, aynı 

yünü bin ikiyüz kuruşa bir metre 
kumaş halinde yalvararak  geri 

alıyoruz.”
1921. II. İcra Vekilleri Maliye  
Vekili  Ahmet  Ferit Bey (Tek)

Dr. Serdar ŞAHİNKAYA / SBF Yarı Zamanlı Öğretim Elemanı
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jik paketi vardır. Akıl ve bilimi miras olarak bı-
rakmak başlı başına ideolojik bir pakettir. Paket, 
akıl ve bilimle uygarlığın en ileri aşamalarına 
varan bir ülke idealini sarıp sarmalar. Bunun 
yanı sıra, özünde mali bağımsızlığın yattığı tam 
bağımsızlığın bir ülke için varlık ve yokluk de-
mek olduğu düşüncesi ve buna uygun bir inşa 
politikası da vardır. Ve bu inşa politikası, halkın 
bütününün çıkarını gözetir.

Dünya tarihinde başka bir örneği yoktur.
Unutulmamalıdır ki; tarihin hükmünü değiş-

tirme fikri, düşünce ve belki de efendi değiştir-
mek kadar kolay değildir. Ve unutulmamalıdır 
ki; tarihle oynayan, hükmüne katlanacaktır!

1920’li ve 1930’lu yıllar. Bir yanda kendi 
zeminini inşa etmiş ve köklerini sağlamlaştırmış 
kapitalizm, diğer yanda yeni şekillenmeye baş-
lamış sosyalizm… Bir yanda patronluğu devret-
mekte direnen İngiltere, patronun yerini gözüne 
kestirmiş temiz aile çocuğu ABD, mızmız çocuk 
Fransa ve mahallenin kabadayısı Almanya. Ve 
iki köylü ülkesinde iki isyancı çocuk; Lenin’in 
Sovyetler Birliği ve Gazi Mustafa Kemal’in Tür-
kiye Cumhuriyeti.

Böyle bir uluslararası konjonktürde, ilk hedef 
Akdeniz’di, ikinci hedef iktisat şiarıyla yola 
koyulan Cumhuriyet kadroları, zaman zaman 
karşılaştıkları sorunlarla ilgili pratiğe ilişkin 
noktalarda deneme / sınama yönetemiyle de 
olsa korumacılıktan planlamaya bir kestirim 
olarak değil de halkçılık-devletçilik bağlamında 
bir stratejik tercihte bulunmuşlardır. Bu stratejik 
tercihin sihirli denklemi;

Sanayileşme + Demiryolları = 
Devletçilik biçiminde not edile-
bilir.

Bir sürü iç ve dış di-
rence karşı Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk, bu 
stratejik tercihin yol 
gösterici önderidir. 

Bu tercih sayesin-
dedir ki, Cumhuri-
yet Türkiye’si;

n Sanayi temel-
li üretim alanına,

n Dış ticaret, 
borçlanma ve 
finansal akımlar-
dan oluşan dolaşım 
alanına,

n Bölüşüm ala-
nına,

n Fikir alanına, 
sahip, yeni ‘özgür ve 

bağımsız’ bir ülke olarak 
yaratılmıştır.

Yaratılmıştır yaratılmasına ama 

Cumhuriyetin kadroları, hem yeni bir sanayi ha-
reketini, hem de yeni bir toprak rejimi tasarımını 
kurgularken iki ciddi yoklukla yüzyüze gelmiş-
lerdir. Biri, ileri atılacak ve tarihi rol üstlenecek 
bir burjuvazinin yokluğu. 

Diğeri, topraksız, az topraklı, maraba, yarıcı, 
ortakçı, mevsimlik işçi olan ve yine tarihin akışı 
içinde toprağı ve toprak – tarım rejimini talep 
etmesi, bunu eylemlerle gösterecek bir köylülü-
ğün kitlesel suskunluğu ve yokluğu.

1930’dan itibaren Cumhuriyetçi kadrolar iki 
ciddi yokluğu görerek, fakat herhangi bir sınıf-
sal destek almadan bu iki taşıyıcı kolonu inşa 
etme ve böylece geri kalmışlığın kalın kabuğunu 
kırma davasını omuzladılar ve başardılar. 

Her türlü zayıflatma gayretlerine rağ-
men 92. yaşını büyük bir onur ve 

coşkuyla kutladığımız 1923 
Cumhuriyeti’nin iktisadi 

açıdan gelişimini, evren-
sel bir ölçü olan milli 

gelir büyüme hızlarıyla 
saptayabilir ve kimi 
dönemlere dikkat 
çekebiliriz.

Bulgular son 
derece net ve çarpı-
cıdır. Cumhuriyet 
döneminin bütü-
nüne bakıldığında 
milli gelirin yıllık 
ortalama büyüme 

hızı yüzde 4,5’tir. 
Milli gelirin büyüme-

si açısından en parlak 
yıllar, 1924-1939 ve 

1962-1979 dönemleridir. 
Yeniden inşa ve devletçilik 

olarak adlandırılan 1924-
1939 döneminde yıllık ortalama 

büyüme hızı yüzde 6,9’dur. Cum-

1923 - 2013 Türkiye Cumhuriyeti 
Dönemlere Göre İktisadi Büyüme 

 

Dönemin Niteliği Kapsanan 
Yıllar 

GSMH Yıllık 
Ortalama 

Büyüme (%) 
Cumhuriyetin 90 yılı 1923-2013 4,5 

 1. İlk 25 yıl 1924-1948 3,8 

a. Yeniden inşa ve devletçilik 1924-1939 6,6 
        b. Savaş yılları ve sonrası 1940-1948 0,0 

2. Öncesi, sonrasıyla DP  1949-1961 5,9 

3. Karma, müdahaleci ekonomi  1962-1979 6,5 

4. Neoliberalizmin aşamaları 1980-2013 4,2 
a. Kısmi liberalleşme 1980-1989 4,8 

b. Serbest sermaye hareketleri 1990-1997 4,4 

c. Kesintisiz İMF güdümü 1998-2013 4,1 
Tablo hazırlanırken, değerli hocam Prof. Dr. Korkut Boratav’ın  
sistematiği esas alınmıştır. 

 



huriyet dönemi içerisinde bu orana yakın büyü-
me hızına çok yaklaşan dönem; yeniden inşa ve 
devletçilik döneminde kökleri bulunan,  kamusal 
işletmeleri, fabrikaları, tesisleri ile İktisadi Devlet 
Teşekkülleri (İDT) ve sonrasının Kamu İktisadi 
Teşebbüsleri’ne (KİT) ait kurulu kapasitelere 
dayalı iktisadi altyapıyı, ‘planlama’ anlayışıyla 
yeniden harekete geçirerek geliştiren, özel sektöre 
yol göstererek sinerjinin yaratıldığı karma, müda-
haleci ekonomi dönemi olan 1962 – 1979 yıllarıdır 
ve yıllık ortalama büyüme hızı yüzde 6,5’tir.

Başarı son derece açıktır. Başarının ardında, 
dünya kapitalizmine 
tabiiyete mesafeli du-
ruş, kendi aklımızın 
ürünü strateji ve plan-
lar ve kendi yaratıcı 
güçlerimiz vardır.

Büyüme hızları 
açısından düşük ve 
başarısız yıllar ise;  
başarı öykülerine 
konu olan Cumhuri-
yetin iktisadi kaza-
nımı olan ne varsa 
zaman içerisinde ted-
ricen tasfiye ile baş-
layıp haraç – mezat 
satılmasına uzanan 
özelleştirme - piyasa-
laştırma dönemine ait 
olanlardır. Bu dö-
nemde, iktisadın asli 

öğeleri toplumsal sınıflar ve insanlar yok varsa-
yılmış, üretim ve bölüşüm meselesi unutturulmuş 
ve iktisat sadece faiz – döviz – borsa üçgeninden 
ibaret bir alana sıkıştırılarak ‘arttı – azaldı – aynı 
kaldı’ ifadelerinden ibaret bir hâl almıştır. Daha 
fazla yoruma gerek yoktur.

1923 Cumhuriyeti’nin, sanayi temelli bir 
ulusal ekonomi kurduğuna değinmiştik. Böyle 
bir ekonominin yurt sathına dağılışına göz atılırsa 
başarının büyüklüğü daha da netleşir. Evet, gelin 
Cumhuriyetin sınaî coğrafyasına yakından baka-
lım.

1927 yılında ilk sanayi sayımını yapan, 1930’da ilk Sanayi Kongresi’ni toplayan Cumhuriyet Türkiyesi’nin 
1930’lu yıllarında imalat sanayi katma değerinin artış hızı yıllık ortalama yüzde 12 olarak gerçekleşmiştir.

1923 Cumhuriyetinde “Bahtı Değişen Şehirler”

Atatürkorganize
18



Harita, Prof. Dr. Afet İnan tarafından hazırla-
nan ve Türk Tarih Kurumu’nca 1972 yılında ya-
yınlanan Devletçilik İlkesi ve Birinci Sanayi Planı 
1933 başlıklı eserin 6 nolu ekinden alınmıştır.

n Haritaya dikkatlice bakalım; 1920’li yılların 
zahmetkeş demiryolları hamlesiyle birleşerek 
1932’de geri dönülmez bir biçimde başlatılan 
ve Cumhuriyet ekonomisinin taşıyıcı kolonu 
olan sanayi tesislerini görelim. I. Sanayi Planı ile 
gerçekleştirilenler,  II. Sanayi Planı ile fizibilite-
leri hazırlanan ve bütçeden ödenekleri ayrılan 
fabrikalar...

n Nazım Hikmet’in Kuvayı Milliye şiirinde 
dile getirdiği bahtı değişen şehirlerdir haritada-
kiler. O fabrikalar; aynı zamanda konut, okul, 
hastane – sağlık, kreş aynı zamanda sinema, 
tiyatrodur. Kurtuluş Savaşı’nın çoban ateşleri, 
Cumhuriyet ile birlikte fabrika olarak Anadolu 
topraklarını aydınlatmaktadır.

n I. ve II. Sanayi Planları’na biraz daha 
geniş perspektiften 
bakıldığında birer 
‘kalkınma planı’ 
olarak değerlendi-
rilmesi, mekânsal 
boyutlarıyla birlik-
te ele alındığında 
abartılı bulunma-
malıdır. 1930’larda 
sanayinin yurt 
sathına yaygınlaş-
tırılmasında göze-
tilen bölgeler arası 
dengeye (özellikle 
Güneydoğu Ana-
dolu) günümüz-
de ne kadar çok 
ihtiyaç hissedildiği 
yeterince açık değil 
midir? 

n 1923 Cumhuriyeti’nin Lozan sonrası 
yalnızlığından, II. Dünya Savaşı sonrası yalnızlı-
ğına taşıyan zahmetkeş demiryolları bu haritada 
yoktur. Ve başlıbaşına ele alınması özel bir önem 
arz eder.  Burada, tarifeli ‘yük ve yolcu’ taşıyan 
vapur / denizyolu seferlerine özellikle dikkat 
edilmelidir. Günümüzde de hâlâ geçerliliğini 
koruyan ulaştırma iktisadının temel prensiple-
rinden biri olan en düşük maliyetle yük ve yolcu 
ancak denizyolu ile taşınır ilkesi, Cumhuriyetçi 
kadrolar tarafından benimsenmiş ve gereği başa-
rıyla yerine getirilmiştir.

n Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün büyük bir 
kıskançlıkla koruduğu ve Cumhuriyet ekonomi-
sinin önemli kumanda merkezleri olarak uzun 
yıllar bu fonksiyonunu ifa eden limanlarımızın 
modernizasyonundaki ihmaller ve yabancı-
laştırılmalar, kamusal tersaneler ve Denizcilik 

İşletmelerinin kapatılması, yıllarca Türk Deniz-
ciliğinin gelişmesine hem finansal hem de teknik 
destek sağlayan bir sektör / ihtisas bankası olan 
Denizcilik Bankası’nın özelleştirilerek miyopik 
bir ticari bankaya dönüştürülmesi birlikte ele 
alındığında yüreğiniz burkulmaz mı?

n Hele günümüzde özellikle Karadeniz’in 
doldurularak otoyol yapıldığı düşünüldüğünde, 
1930’larda Trabzon – İstanbul arasındaki seferle-
rin ne kadar önemli ve ‘iktisadi’ olduğu gerçeği 
göz ardı edilmemelidir. Bu noktada,  ‘Artık, 
Sarp sınır kapısından, İstanbul’a gaz kesmeden 
gidilebiliyor, işte gelişme budur’ zihniyet ve 
söyleminin takdiri okuyucuya aittir.  Aynı ‘yolcu 
ve yük’ taşıyan tarifeli seferlerin Marmara, Ege 
ve Akdeniz’de de geçerli olduğunu yine harita-
dan izlememiz mümkündür. Her yıl, 1 Temmuz 
tarihinde kutlanan Kabotaj Bayramları törenle-
rinde ‘üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde…’ 
diye başlayan nutukları yazan ve atanların da 

bu haritanın farkında olup yeniden düşünmeleri 
gerekmez mi?

n Reisicumhur Atatürk, 1937 yılı TBMM’yi 
açış konuşmasında konu ile ilgili düşüncelerini 
sürdürürken en güzel coğrafi konumda ve üç 
tarafı denizlerle çevrili Türkiye’yi işaret ederek, 
istifade edilmesi lazım gelen denizlerimizin 
büyüklüğüne dikkat çekerken, bu büyüklükten 
üç alanda endüstrisi, ticareti ve sporu ile yarar-
lanmanın altını çizmekte ve bunlarla birlikte 
Türklerin en ileri denizci ulus yetiştirmek yete-
neğinde olduklarını da vurgulamaktadır. Ve Ata-
türk, bu yetenekten yararlanmalıyız. Denizciliği 
Türk’ün büyük milli ülküsü olarak düşünmeli 
ve bunu en kısa zamanda başarmalıyız diyerek 
denizcilik konusundaki görüşlerini özetlemiştir. 
Ancak, değerli dostum Amiral Cem Gürdeniz’in 
ifadesi ile “Türkiye bir deniz devletidir. Ne ya-
zık ki denizci devlet olamamıştır”.
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Yazımızı bir anlamda geçmiş – bugün temelin-
de bir grafikle sürdürelim.

Grafik, imalat sanayi katma değerinin, mil-
li gelir içindeki payını iki ayrı dönem olarak 
gösteriyor: (I) bölüm 1930’lu yıllar, (II)’de 1998 ve 
sonraki yıllara ait.

İki ayrı kısımdaki eğri eğimlerinin yönleri 
oldukça çarpıcıdır. Birinci kısım, yani 1930’larda 
eğim pozitiftir. Bir anlamda, 1930’ların Türkiye-
sinde sanayileşme, toplumsal amaç fonksiyonu-
nun adeta açıklayıcı değişkeni gibidir. Bilindiği 
üzere merakların dünyası olarak da tanımlana-
bilecek sanayileşme, sadece iktisadi ya da teknik 
bir mesele değildir. Sanayileşme aynı zamanda 
siyasi bir tercihtir ve 1930’ların tercihi de böyle 
olmuştur.

Evet, 1927 yılında ilk Sanayi Sayımı’nı yapan, 
1930’da ilk Sanayi Kongresini toplayan Cumhuri-
yet Türkiyesi’nin 1930’lu yıllarında imalat sanayi 
katma değerinin artış hızı yıllık ortalama yüzde 
12’dir. Büyük Dünya krizinin 
başladığı 1929 yı-
lında bu oran yüz-
de 8,4’tür. İsrarlı 
ve kendi yaratıcı 
güçlerinin sahne-
de olduğu halkçı 
– kamucu model 
ile on yıl sonra bu 
oran yüzde 14,7’ye 
yükselmiştir. Bu ba-
şarının ardında, koru-
macı ve devletçiliğin 
sentezi yatmaktadır. 
Sentezdeki, korumacı 
faktör, dünya krizine 
karşı doğru bir koruma 
mekanizması sağladı 
ve Türk ekonomisini 
emperyalist sistemden 
kısmen koparabildi. 

Öte yandan Gazi Mustafa Kemal öndeliğindeki 
Cumhuriyetçi kadrolar, dönemin şartlarından da 
kaynaklanan potansiyel fazla üzerinde iktisadi ve 
merkezi kontrolde bulunarak bahse konu fazlayı 
sanayiin finansmanında kullandılar.

1930’lar sonrası dönem için satırbaşlarıyla bir-
kaç küçük hatırlatmada bulunmakta yarar vardır.

n 1940’ların sonuna doğru, Dünya Bankası’nın 
Thornburg Raporu: “İddialı ve yoğun sanayi-
leşme politikalardan vazgeçin. Pastoral bir ülke 
olabilirsiniz.”

n 1960 İhtilali-1961 Anayasası-DPT’nin ku-
ruluşu ve yeniden planlı yıllar. İlk üç Beş Yıllık 
Kalkınma Planı uygulanır. IV. Beş Yıllık Kalkınma 
Planı’nın stratejisi yazılmış, plan hazırlanmıştır. 
Hedef, ithal ikameci sanayileşmenin ikinci evresi-
ne geçerek, her türlü aktarma organları imalatının 
gerçekleştirilmesidir. Ancak, gündeme başka bir 
Dünya Bankası Raporu düşer ve Türkiye yeniden 
sanayileşmeden vazgeçirilir. 

n 24 Ocak 1980 Kararları ve 12 Eylül Darbesi.
Grafiğin (II) nolu kısmının başlangıcı olan 1998 

yılı, aynen 24 Ocak 1980 ya da Türkiye’nin serma-
ye hareketlerine tam serbestlik tanıdığı Ağustos 
1989 tarihleri gibi, yakın iktisadî tarihimizde 
önemli bir dönemeçtir. 1998 yılında Türkiye artık 
IMF, Dünya Bankası (DB), Dünya Ticaret Örgütü 
ve uluslararası finans ve derecelendirme kuruluş-
larının denetim ve gözetiminde ekonomik ve si-

yasal kurumlarını neoliberal 
koşullandırmaların biçim-
lendirmesini kabullenmiş ve 
uluslararası işbölümünde 
kendisine biçilen yeni rolü 
üstlenmiştir.  

Bu rolün ana özellikleri 
şu şekilde özetlenebilir: 

n Uluslararası ve yerli 
finans sermayesine, ser-
maye hareketleri üzerine 
sınırsız serbestlik güven-
cesi sağlayarak, yüksek 
finansal getiri sunmak; 

n İşgücü piyasaları-
nı kuralsızlaştırma ve 
esnekleştirme yön-
temiyle ucuz işgücü 
deposu hâline dönüş-
türerek, katma değeri 
düşük teknolojilerde 
uzmanlaşmak ve 

 

 
        Not: (1929-1930 dönemi için İmalat Sanayi Katma Değerinin, Gayri Safi Milli Hasıla’ya; 
        1998-2010 döneminde ise Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’ya oranıdır. 
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sanayiini uluslararası şirketlerin taşeronu haline 
getirmek; 

n Üretimde ithal girdi kullanma ve ithal 
mal tüketme eğiliminin kuvvetlenmesine izin 
vererek, finansmanı esas itibariyle sıcak para / 
spekülatif sermaye tarafından sağlanan bir ucuz 
ithalat cennetine çevirmek; 

n Kamu hizmetlerini ticarîleştirerek va-
tandaşları ‘müşteriye’, kamu hizmeti üreten 
kurumları ‘ticarî işletmeye’ dönüştürmek; kamu 
iktisadî kuruluşlarını uluslararası özel sermaye 
şirketlerine doğrudan yabancı sermaye cezbet-
mek uğruna yok pahasına satmak; 

n Etkin ve demokratik yönetim, iyi yö-
netişim söylemleriyle, aslında tüm toplumu 
ilgilendiren stratejik, ekonomik ve siyasî karar-
ların alınmasını ve uygulanmasını demokratik 
denetim mekanizmalarının dışına çıkarırken, 
devletin ‘sosyal niteliğini’ neoliberal anlayışa 
uygun bir biçimde yeniden yapılandırılmasında 
toplumun desteğini sağlamaya çalışmak. 

Görüldüğü üzere bu uygulamalar, 
Türkiye’nin ekonomik ve siyasal bağımsızlı-
ğına yönelik açık bir tehdit oluşturmuş, emeği 
ile geçinen geniş halk kesimlerinin kazanılmış 
haklarını geriletmiş ve yatırımcı / sanayici özel 
sektörün dinamizmini de köreltmiştir.

Özetle, 1998 sonrası IMF ile imzalanan Yakın 
İzleme Anlaşması sonrası dönemden günümüze 
yapılanlar, ülkemizin hedeflerini ve kaynakları-
nı kendisinin belirlediği bağımsız, görece eşitlik-
çi ve sosyal dayanışmacı bir kalkınma stratejisi 
uygulayabilmesinin önündeki en büyük engeli 
oluşturmuştur. 

Grafiğin (II) bölümü yani 1998 – 2013 döne-
mindeki imalat sanayi katma değerinin ulusal 
gelir içindeki payının gelişim yönü de yukarıda 
yapılan değerlendirmeyi teyit eder mahiyette-
dir. 1998 yılında yüzde 24 düzeyindeki bu pay 
dramatik bir biçimde 2013 yılında yüzde 15,1’e 
gerilemiştir. Türkiye, adeta sanayileşmekten, 
vazgeçmiştir. Dünya imalat sanayi katma değeri 
içerisinde payımızın yüzde 0,6 ile yüzde 1,1 

arasında demir tarıyor olması da ne yazık ki 
ülke olarak yarı sanayileşmeye kilitlenildiğinin 
somut bir başka göstergesidir.
Sonuç yerine ya da 2023’e dair…

1923 Cumhuriyeti’ni, 20. yüzyılın dünyasına, 
bilimine ve aydınlanmasına giriş olarak tanımla-
mıştık. 1923, aynı zamanda ortaçağın kokuşmuş 
karanlığını geride bırakan büyük bir aydınlan-
ma devrimidir. Ve bu devrimin yüzüncü yılı 
2023’de kutlanacaktır.

2023, 21. yüzyılın dünyasına ait. Peki, ülke-
miz her ne kadar takvim anlamında onbeş yılı 
geride bıraksa da 21.yüzyılın ne kadar ayırdın-
dayız?

21. yüzyıl, ortalamaların değil en iyilerin 
dünyası. Aklın ve aydınlanmanın gerçek vârisi 
üniversite yani bilim, o dünyaya, en iyiye 
erişebilmenin ilk durağı. Ve o durağın adıda 
2015 Nobelini Kimya dalında alan Prof. Dr. Aziz 
Sancar.

20. yüzyılın aklı, planlama aklı olmuştur. 
Bilimde ilerleyen toplumlar tesadüflerle değil, 
planlı adımlarla yürüdüler. 1923 Cumhuriyeti 
de aynı aydınlık yolun izini, sürdü. Geliştirdi 
ve başardı da... Bu başarıyı, milli gelir büyüme 
hızları tablosunda gördük. O tablodaki yüksek 
büyüme hızlarına eşlik eden, kendi aklımızın 
ürünü strateji ve planlarla yürütülen sanayi 
eksenli politikalara da özetle değindik.

Evet, 2023’e sekiz kala, durumumuzu anla-
mak, dünyayı analiz etmek ve ona göre de kendi 
irademizle nereye, nasıl yürüneceğinin saptan-
ması gerekir.

O halde, ülkemizde yaklaşık olarak otuzbeş 
yıldır sürdürülen, uygulandığı diğer ülkelerde 
olduğu gibi bizi de düşük büyüme batağına 
saplamış, sanayi sektörünü nerede ise Hong-
Kong’un ilk dönemlerindeki antrepo tipi 
sanayiye dönüştürmüş/dönüştürmekte olan 
neoliberal politikalardan vaz geçmelidir. Bu 
modelin finansal serbestleşme programları, reel 
sektör tasarruflarının uzun vadeli sabit sermaye 
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oluşumu yerine kısa vadeli spekülatif yatırımlara 
kanalize olmasının bir aracına dönüşerek başta sa-
nayi olmak üzere reel sektördeki sermaye birikim 
modelini değiştirmiş/tahrip etmiştir.

Bir masal gibi anlatılan, dayatıldığı rivayet 
edilen Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kısıtlamaları, 
seçici müdahaleleri değil sadece hadisenin dış 
ticarete konu olan kısımlarına dönüktür. 

Kaldı ki, DTÖ ya da benzeri uluslararası ku-
ruluşların daraltıcı kısıtlamalarına karşı, benzer 
ülkelerle ortak mücadele/dayanışma imkânları 
giderek artmaktadır. Yeter ki müzakere eden 
bürokrasinin ayakları bu topraklara bassın. Ha bir 
de “tarife dışı engeller” meselesi zekice kullanıl-
malıdır.

İyi tasarlanmış sanayi politikaları setinin, ik-
tisadi geleceği olumlu anlamda dönüştürdüğüne 
dair çok sayıda ülke örneği mevcuttur. Ve bu ör-
neklerin hemen hepsinde devletin niteliği kalkın-
macı/gelişmecidir. Ve yine bu bağlamda, eğitim 
ve öğretim politikalarının sanayi politikaları ile 
yakın ilgisi tartışmasız bir biçimde ortadadır.  

Böyle bir model, yakın dönem tarihimizdeki 
1930’ların müstesna sanayileşme hamlelerinin 
altında yatmaktadır ve modelin adı Mustafa Şeref 
Özkan Modeli’dir.  Mustafa Şeref Özkan, Lozan’da 
Türk Delegasyonundaki etkili müzakerecilerden, 
1930-1932 döneminde İktisat Vekili. Model, iç içe 
geçmiş iki çarktan ibarettir: Çarklardan birincisi, 
Devlet Sanayi Ofisi (DSO). 5 Temmuz 1932’de ku-
rulur. Yönetiminde bağımsız, denetiminde İktisat 
Vekâleti yolu ile TBMM’ye hesap verir. İkinci çark, 
11 Temmuz 1932’de kurulan Türkiye Sanayi Kredi 

Bankası. Evet Mustafa Şeref Özkan Modeli, bir 
anlamda sanayi ön plana çıkaran, kredi düzenini, 
fonların kullanımını ve kurumlaşmayı buna göre 
düzenleyen bir tasarımdır. 

Bugün Devlet Sanayi Ofisi (DSO) gibi bir 
yapıya çokça ihtiyaç var. Özellikle “mega” ya da 
“çılgın” projelere dur denmesi açısından.

Bunun için de, Türkiye’nin kendi ufkunu çize-
bilen, strateji oluşturabilen, dünya ekonomisinden 
ve dünyanın örgütlü baskısından neler gelebi-
leceğini kestirmek, esnekliğe sahip olmak ve bir 
takım kırmızıçizgilerini çizebilmek, toplumun 
üretici ve yaratıcı güçlerini harekete geçirmek için 
mutlaka tüm dogmalardan (iktisadi dogmalar da 
dâhil) arınarak bir anlamda aklın seferberliği olan 
planlamayı yeniden düşünmelidir.

“Planlama, bir ufka bakış, etraflı düşünme ve 
iş yapma tarzı olarak, 1980’lerden itibaren siyaset 
ve iktisat dünyasından silinirken bıraktığı boş-
luk, ne yazık ki hemen görülüp algılanamamıştır. 
Orta boy yarı sanayileşmiş ülkelere (yani bize) ya 
da ‘yükselen piyasa ekonomileri’ denilen bizim 
AGÜ’lere kalkınmaları veya en azından var 
olabilmeleri için (survival) kolektif düşünmelerini 
sağlayacak yeni bir model, araç tasarlanmamıştır; 
her şey o kutsal piyasa güçlerine, Adam Smith’in 
o ‘görünmez eli’ ne bırakılmış görünüyor. O gö-
rünmez el de, son zamanlarda bir yankesicinin eli 
gibi dünya piyasalarını hortumlayıp, bu paralarla 
trilyon dolarlık balonları patlamakla meşgul”.

Gerçekten de, Planlama, eskimemiş, dişlileri 
fazla aşınmamış bir araç olarak pek çok ulusal 
ekonomiye hizmet etmiş (ve) onları bir tarih aşa-

Ülkemizde yaklaşık olarak 35 yıldır sürdürülen, bizi de düşük büyüme batağına saplamış, sanayi sektörünü 
neredeyse Hong Kong’un ilk dönemlerindeki antrepo tipi sanayiye dönüştüren politikalardan vazgeçilmeli.
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masında yukarıya çıkarmış bir kaldıraç olarak, 
hâlâ kendi aklının ürünü olan politikaları olan 
ülkelere hizmet etmeyi sürdürmektedir. 

Bir detoks/arınma programına şiddetle 
ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Aslında 
2013’te önermiştim… Zaman daralıyor. Birbi-
rine atıf dahi yapılmayan resmi belge, strate-
ji, program, bölgesel plan yorgunluğundan 
kurtulmalıyız. Önümüzdeki 8 yılı, bunun için 
kullanmalıyız.

Öncelikle tıpkı, 1927’de yaptığımız gibi 
ciddi bir sanayi sayımı/envanteri yapmalı ve 
durumu somut bir biçimde görmeliyiz.

2015 yılını nerede ise bitirirken hâlâ 2002 
yılına ait Input-Output tablosuna bakmak du-
rumundayız. Farklı bir ifade ile, 13 yıl önceki 
ekonomik sektörlerin birbirleriyle ilişkilerinin 

sayısal vaziyeti üzerinden analizler yapılabil-
mektedir. 

Bu bile 21. yüzyılın ne kadar uzağında 
olunduğunu göstermeye yeter. Bu eksiklik 
TÜİK tarafından bir an önce giderilmelidir. 
Zira, bilmediğinizi tanımlayamazsınız, tanım-
layamadığınızı ölçemezsiniz, ölçemediğinizi de 
yönetemezsiniz.

Eğitim sistemimiz de çağın gereklerine uy-
gun hale getirilmeli ve her alanı yeniden inşa 

edilmelidir.
Kendi yaratıcı 

güçlerimizle, kendi 
aklımızla ve kendi 
irademizle yeni bir 
kalkınma stratejisi 
ve yeni bir sanayi 
planı hazırlayarak 
ve yeni kurum-
lar kurarak yola 

koyulmalıdır.
‘Akan suda iki kere yıkanılmaz’ sözü eski-

dir. Eskiyi birebir yaşayabilmenin olanaksız-
lığını insan unutursa, bu sözü hatırlamalıdır. 
Ama, eskinin ciddi birikimi, onu silme çaba-
larıyla yüzleşip yeni birikimleri filizlendirir. 
İnsan bunu da unutmamalıdır.

 

 
        Not: (1929-1930 dönemi için İmalat Sanayi Katma Değerinin, Gayri Safi Milli Hasıla’ya; 
        1998-2010 döneminde ise Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’ya oranıdır. 
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İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, İsveç Akademisi, 
Karolinska Enstitüsü ve Norveç Nobel Komitesi 
tarafından verilen Nobel Ödülleri açıklandı. 2015 

Nobel Kimya Ödülü’nü “DNA onarımı” hakkındaki 
bilimsel çalışmasıyla Prof. Dr. Aziz Sancar kazandı. 
Sancar ödülünü aynı dalda Tomas Lindahl ve Paul 
Modrich ile paylaştı. Sancar, Orhan Pamuk'tan sonra 
Nobel alan ikinci Türk oldu.

İsveç Kraliyet Bilim Akademisi, düzenlediği basın 
toplantısında, Lindahl, Modrich ve Sancar'ın "hücre-

lerin hasar gören DNA'yı nasıl onardığını ve genetik 
bilgiyi nasıl koruma altına aldığını" ortaya çıkardık-
ları için Nobel Kimya Ödülü'ne layık görüldüklerini 
bildirdi.

Açıklamada, "Üç bilim adamının çalışmaları, hüc-
relerin nasıl işlediğine yönelik son derece önemli bilgi 
sağlayarak yeni kanser tedavilerinin geliştirilmesine 
yol açtı" ifadesi kullanıldı.

İnsan DNA'sının her gün ultraviyole ışınlar, ser-
best radikaller ve diğer kanserojen maddeler nedeniy-

le zarar gördüğüne işaret edilen 
açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ancak bu tür dış saldırılar 
olmadan da DNA molekülleri, ka-
lıtımsal olarak değişken bir yapıya 
sahiptir. Hücrenin genomunda 
her gün çok sayıda değişiklik 
meydana gelir. Daha da ötesi insan 
vücudundaki hücreler her gün 
milyonlarca kez bölünür ve bu 
esnada DNA kopyalanır. DNA'nın 
kopyalanması sırasında bazı 
bozukluklar ortaya çıkar. Genetik 
materyalin tam bir kimyasal kaosa 
düşmemesinin nedeni, hiç dur-

Nobel kazanan Türk, Aziz Sancar:

“Bu Nobel, 
Cumhuriyet 
eğitim 
sisteminin 
eseridir” 

“O dönem okullarımız harikaydı. Olağanüstü öğretmenlerim vardı ilkokulda. Oradaki ilkokul eğitimini 
ABD’deki en iyi ilkokullarda verirler mi, vermezler mi bilemiyorum. Beni öğretmenlerim teşvik etti.”
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madan DNA'yı izleyen ve meydana gelen hasarları 
onaran moleküler sistemler barındırmasıdır. 2015 
Nobel Kimya Ödülü, bu onarım sistemlerinin nasıl 
işlediğini moleküler düzeyde gözler önüne seren ça-
lışmalarıyla alanlarında çığır açan üç bilim adamına 
verilmiştir."
Büyük onur duydum

Nobel’i kazandığı sabah saatlerinde dünya med-
yasının ilgisini çeken Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz 
Sancar, ilk röportajında "Ödülü kazanmaktan büyük 
onur duyduğunu" söyledi. 

Akademi'den gelen telefonu, eşinin açtığını ve 
kendisini uyandırdığını belirten 69 yaşındaki Sancar, 
"Hiç beklemiyordum, çok şaşırdım. Hala da çok 
şaşkınım" dedi.

Nobel Medya Merkezi'nden Adam Smith'in 
sorularını yanıtlayan Sancar, ödülü kazanan ilk Türk 
bilim adamı olduğu hatırlatıldığında "Bilim adamı 
olarak evet. Ama Orhan Pamuk, 2006'da Nobel Ede-
biyat Ödülü'nü kazanmıştı" dedi.

Smith'in, Türkiye'de de büyük kutlamalar olaca-
ğını belirtmesi üzerine Sancar, "Evet sanırım olacak. 
'Nobel ödülünü ne zaman alacaksın' diye yıllardır 
sorup duruyorlardı. Ülkem adına da gurur duyuyo-
rum" ifadesini kullandı.

Hasar gören DNA'nın onarımıyla ilgili meka-
nizmaları ortaya çıkaran çalışmasıyla ödüle layık 
görülen Sancar, "Şimdi neler olacak?" sorusuna 
"Derslerim ay sonunda başlıyor ve Aralık sonuna 
kadar da devam edecek. Dersleri aksatmamak için 
elimden geleni yapacağım ama sanırım bazı ak-
saklıklar olacak" diye konuştu. Ailesine, ana vatanı 
Türkiye'ye ve çalışmalarını sürdürdüğü ABD'ye 
müteşekkir olduğunu kaydeden Sancar, "Bu ödül 
özellikle Türkiye için çok önemli" dedi.
Bu başarı Türkiye’nin

Hürriyet gazetesinden Tolga Tanış, Aziz Sancar'ı 
yaşadığı yerde buldu ve onunla Nobel'e giden yolu 
konuştu. Sancar'ın anlattıkları, Atatürk ve Cumhu-
riyet düşmanlarına Osmanlı tokadı oldu. İkisi başka 
anneden 10 çocuklu bir Güneydoğu ailesinin, hem 
de anne ve baba okuma yazma bilmezken, hepsinin 
okuması, nasıl bir Cumhuriyet Eğitim sistemi sa-
yesinde olmuştu, onu anlattı, Prof. Sancar: "Varlıklı 
demeyeceğim de, fakir de değildik. Geçinecek kadar. 
Mesela orta 2'ye kadar okul harici ayakkabımız 
yoktu. Yazın yalınayaktık. Anne babayla Arapça 
konuşurduk ama çocuklar kendi aramızda Türkçe 
konuşarak büyüdük. Bana Arap demenizi istemiyo-
rum. Diyelim biri İstanbullu. Mutlaka Bulgaristan, 
Yunanistan'dan bir şey vardır. Doğudaki insanın 
da kanında Türk'ü de var, Kürt'ü de var; Arap'ı var, 
Ermeni'si var, Yezidisi var. Kalkıp bunları konu 
yaparsak, ne konuştuğumuzu unuturuz. İngiltere'de 
kaç etnik grup var. Adama soruyorsunuz, 'İngilizim' 
diyor. Burada da 'Amerikalıyım' dersin. İstersen 

kökenini söylersin ama Amerikalı dedi mi, bitti. Ben 
Mardinliyim. 'Türküm' diyorum. 'Sen Kürt müsün, 
Arap mısın, Yezidi misin...' Yazık kardeşim!" 

Kendi başarısının Cumhuriyet’in eğitim siste-
minden kaynaklandığını söyleyen Nobel Ödüllü 
Profesörümüz Sancar şöyle konuştu:

"Maalesef biz memleket olarak, her şeyimizi ten-
kitten hoşlanıyoruz. O dönem okullarımız harikaydı. 
Olağanüstü öğretmenlerim vardı ilkokulda. Ora-
daki ilkokul eğitimini burada Amerika'daki en iyi 
ilkokullarda verirler mi vermezler mi bilmiyorum. O 
kadar iyiydi. Öğretmenlerimizin çoğu Köy Enstitüle-
ri mezunu, çok idealist insanlardı. Beni öğretmenle-
rim teşvik etti tabii. Onlar cesaret verdiler." 

Prof. Dr. Aziz Sancar, Nobel'den kazandığı 
para ödülünü, ABD'deki Türkevi'ne bağışlayacağı-
nı açıkladı.

"Biz Türkevi’ni sağlam bir temele koymak istiyo-
ruz, çünkü şimdi biz yönetiyoruz. 69 yaşındayım. 
Eşim 66 yaşında. Biz gittikten sonra ne olacak, 
onun derdindeyiz" diye konuşan Sancar, "Bu pa-
rayı o vakfa yatıracağız ki Türkevi devam ettirilebil-
sin" şeklinde konuştu.

Milliyet gazetesinden Sema Emiroğlu'nun 
sorularını yanıtlayan Sancar, Nobel'i kazanmasının 
sürpriz olmadığını belirterek, "Büyük bir ihtimalle 
alacağımı söyledim. Stanford Üniversitesi Biyo-
kimya Bölüm Başkanı’yla eskiden beri tanışırız, 
4 yıl once onunla yazışıyorduk. Emekli oluyordu, 
tebrik ettim. Bana ‘DNA onarımında Nobel Ödülü 
listesinin en tepesindesin’ diye bir şey söyledi. Yani 
ilk defa ABD’de o söylemişti. Ama sürpriz olan şu 
oldu. Ödülü kazanan öteki kişi Paul Modrich, o da 
Duke Üniversitesi’nden iyi arkadaşımdır. Yıllardır 
onu aday olarak koyuyorum ve adaylar içinden 
ondan CV istiyorum, ne için koyduğumu söyle-
yemiyoruz tabii. Seni bir yere aday koyacağım 
diyorum, CV’sini alıyorum. Fakat beni arayan so-
ran olmadı o konuda. O bakımdan bir gün olacak 
diyordum ama bu yıl beklemiyordum. Bir tek o 
açıdan sürpriz oldu" ifadelerini kullandı.

ÖDÜLÜ TÜRKEVİ’NE

İZMİR ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ  l  ekim 2015

güncel haberler
güncel haberler

25



Seçimler sonrasında ister koalisyon, ister tek 
parti olsun bir hükümet kurulması duru-
munda halen 1000 lira olan en düşük net 

asgari ücret 1300 lira olacak görünüyor.
Siyasi partilerin 1 Kasım seçim beyanname-

lerine; gençlere, asgari ücretlilere, emeklilere ve 
kadınlara ulaşmayı hedefleyen ekonomik vaatler 
damga vurdu. Halen net bin lira olan asgari üc-
reti; AK Parti 1300 TL’ye, CHP 1500 TL’ye, MHP 
1400 TL’ye ve HDP 2 bin TL’ye çıkarma vaadinde 
bulundu. Bu da 1 Kasım sonrasında ister koalis-
yon, ister tek parti hükümeti olsun asgari ücretin 
1300 liradan düşük olmayacağını yani yaklaşık 
yüzde 30 zamlanacağını ortaya koyuyor. Yine 
emekliler için de zam şimdiden kesinleşti. Burada 
da yıllık en düşük 1200 liralık katkı garantilenmiş 
görünüyor. İşte siyasi partilerin vatandaşın cebine 
değen vaatlerinden bazıları:
İŞSİZLİK

AK PARTİ
n Alt işverenlik (taşeron) çerçevesinde asıl 

işlerde çalışanlar kamuda istihdam edilecek.
n 2023 yılı itibarıyla işsizlik oranı yüzde 5’e in-

dirilecek, kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 
38’e çıkarılacak. 

n Özel sektörde 6 ay süreyle İşbaşı Eğitim 
Programı’nda çalışacak kursiyere net asgari ücret 
verilecek.

CHP
n Her yıl 1 milyon yeni iş imkânı yaratılacak. 

n Merkez Türkiye Projesi ile kademeli olarak  
2 milyon 200 bin kişiye istihdam sağlanacak.

n Atanamayan 350 bin öğretmenin tamamının 
ataması yapılacak. 

n Tüm köylere ziraat mühendisi veya veteri-
ner atanacak, 30 bin gence iş imkânı sağlanacak. 

n 800 bin işsiz gence istihdam garantili, 9-12 
aylık eğitim kursları verilecek.

MHP
n Her aileden en az bir kişiye iş verilecek.
n İş olanağı sağlayıncaya kadar ev hanımları-

na 700 TL verilecek.
n 30 bin ziraat, orman ve maden mühendisi ile 

turizmci ve veteriner hekim işe alınacak.
n 25 bin sağlık personelinin ataması yapılacak.
n 20 bin engelli atanacak.
HDP
n Kayıtsız çalışma önlenecek.
n İstihdamı artırmak ve çalışanları korumak 

için resmi haftalık çalışma süresi ücret kaybına 
sebebiyet vermeden 35 saate düşürülecek.

n Kriz bahanesiyle işten çıkarmalara son 
verilecek.
KREDİ KARTI BORÇLARI

AK PARTİ
n Kredi kartı ve faiz oranlarına yönelik bir 

vaadi beyannamede yer almadı.
CHP
n Kredi kartı ve tüketici kredisi borçlarında 

faizlerin en az yüzde 80’inin silinmesine dönük 

İşte partilerin ekonomi vaatleri
Siyasi partilerin 1 Kasım seçim beyannamelerine; gençlere, asgari ücretlilere, emeklilere ve kadınlara 
ulaşmayı hedefleyen ekonomik vaatler damga vurdu. İlk dikkati çeken nokta asgari ücretlerdeki artış.
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düzenleme yapılacak.
MHP
n Tüketici kredisi ve kredi kartlarından 

kaynaklı borç ve yüksek faiz sarmalı tuzağına 
çözüm üretilecek.

HDP
n Kredi kartı borçları, borçlular lehine yapı-

landırılacak. Kredi kartı faiz oranları düşürüle-
cek.
SOSYAL DESTEK

AK PARTİ
n Ev almak için konut hesabı açan ve yüzde 

25 peşinat biriktiren vatandaşa yüzde 15 kamu 
katkısı sağlanacak. 

n Lise mezunlarına 2 yıl boyunca Genel Sağ-
lık Sigortası yapılacak. 

n Evleneceklere çeyiz hesabı açılacak.
CHP
n Aile sigortasıyla hiçbir hanenin geliri aylık 

720 TL’nin altında olmayacak.
n 5 milyonun üzerinde yurttaş ilk kez sosyal 

yardım kapsamına alınacak.
n Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) 

yapacağı sosyal konutlardan arsa ücreti alınma-
yacak, maliyet yüzde 40 oranında düşecek.

n Ev sahibi olamayanlar, yaşı ve geliri ne 
olursa olsun, peşinatsız, uzun vadeli kredi avan-
tajıyla, aylık 277 TL taksitle ev alabilecek.

MHP
n Muhtaç ailelere “Hilalkart” verilecek.
n Evi olmayan muhtaç ailelere 250 TL kira 

yardımı yapılacak.
HDP
n Güvence Paketi ile her eve her ay 10 metre-

küp su, 180 kilovatsaat elektrik ücretsiz verile-
cek.

AK PARTİ
n Kendi işini kurmak isteyenlere 50 bin 

TL’ye kadar destek ve 3 yıl vergi muafiyeti 
sunulacak. Kullanacakları 100 bin TL’lik kredide 
yüzde 85 oranında kefalet sağlanacak.

n İlk kez iş bulanlara 1 yıl maaş desteği 
verilecek.

CHP
n Üniversite mezunu olup iş 

arayanlara 540 TL işsizlik desteği 
sağlanacak.

n Maddi sıkıntıları olan üniver-
site öğrencilerine Karşılıksız Eğitim 
Bursu verilecek.

n Üniversite harçları tamamen 
kaldırılacak.

n 25 yaşın altındaki tüm gençler 
için ulaşımda, kültür ve sanatta, çe-
şitli mağaza ve lokantalarda gençlik 
indirimi yapılacak.

n Her yıl 15 bin genç yüksek 

lisans ve doktora için yurtdışına gönderilecek.
MHP
n Gençlere, iş kurabilmeleri amacıyla yarısı 

hibe olmak üzere 50 bin TL kredi verilecek.
n Her yıl ortalama 700 bin gence iş imkânı 

sağlanacak. 
n Çeşitli meslek dallarında 100 bin genç işe 

alınacak. 
n Eğitimini bitiren genç, beklemeden işe 

girecek. 
n Öğrencilere, 10 bin liraya kadar yükseköğ-

renim kuponu verilecek.
n Evlenecek gençlere 10 bin lira faizsiz kredi 

verilecek.
HDP
n 15-25 yaş arasındaki gençlere, her ay      

200 TL iletişim ve ulaşım desteği sağlanacak.
n Genç Yaşam Kartı uygulaması ile müze-

lerden ücretsiz, sosyal ve kültürel etkinliklerden 
indirimli yararlanma imkânı sağlanacak.
EMEKLİLER 

AK PARTİ
n Tüm işçi ve Bağ-Kur emeklilerine yıllık 

ilave 1200 TL verilecek.
n Esnafın emekli aylıklarından yapılan SGK 

Destek Primi kesintisi tamamen kaldırılacak.
CHP
n Emeklilere, Ramazan ve Kurban 

Bayramları’nda birer maaş ikramiye verilecek.
n Emeklilerden alınan muayene ve ilaç katı-

lım payı kalkacak.
n Çalışan emeklilerden kesilen Sosyal Gü-

venlik Destek Primi kalkacak.
MHP
n Emeklilere yıllık 2 bin 800 lira destek öde-

mesi yapılacak. 
n Emekliler, banka promosyonu alacak. 65 

yaş aylığı 300 liraya yükseltilecek. 
n Yaşa takılanların mağduriyeti giderilecek.
HDP
n Emekliler için gerçek anlamda İntibak Ya-

sası çıkarılacak, emekli maaşı 2 bin TL olacak.
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Sanayinin Ar&Ge ve inovasyonla birlikte 
ilerleyebileceği bilinci ile hareket eden 
İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 

Yönetim Kurulu, bu kapsamda her yıl düzenle-
diği İAOSB Sanayicileri ve İzmir Üniversiteleri 
Buluşması’nın beşincisine imza attı. 9 üniver-
siteden 43 akademisyen, Bölge’de faaliyet gös-
teren işletmelerden 40 temsilci ile İAOSB Bölge 
Müdürlüğü fuaye alanında bir araya geldi. İkili 
görüşmelerde sanayiciler ve akademisyenler 
tanışarak, yeni projeler için görüşme ve mevcut 
çalışmaları geliştirmek için bir araya gelme 
fırsatı yakaladılar.

Katıldığı her platformda üniversite-sana-
yi işbirliğinin önemine dikkat çeken İAOSB 
Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Uğurtaş, 
gelişen dünya pazarında Türkiye’nin 2023 
hedeflerine ancak başarılı bir sanayi düzeni ile 
ulaşabileceğini vurgulayarak, şunları söyledi:

“Sanayi, bisiklet gibidir. Sürekli pedalı 
çevirmezseniz düşersiniz. Pedalları ivmelendi-
recek güç, Ar&Ge ve inovasyondan geçer. Söz 
konusu çalışmalar da ülkemizde ne yazık ki 
bir türlü olması gereken bağı istediği şekilde 
kuramamış olan sanayi ile akademi camiasının 

İAOSB’li sanayiciler 5. kez
akademisyenlerle bir araya geldi

2011 yılından bu yana her yıl düzenlenen İAOSB 
Sanayicileri-İzmir Üniversiteleri Buluşması 
etkinliğine bugüne kadar toplam 116 firma, 175 
akademisyen katılırken, onlarca proje üretildi.
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işbirliğinde gerçekleştirilebilir. Bu nedenle biz, 
İAOSB Yönetim Kurulu olarak Ar-Ge ve inovas-
yonun önemini çok iyi biliyor, sanayicilerimizin 
bu konudaki farkındalıklarını arttırabilmek 
amacıyla her yıl düzenli olarak İzmir’deki üni-
versitelerin birbirinden değerli akademisyenleri 
ile sanayicilerimizi bir araya getiriyoruz. Söz 
konusu karşılıklı görüşmelerde bir tane bile iş 
birliği çıksa, sanayimiz de akademi camiamız 
da ülkemiz de kazanmış oluyor. Bugüne kadar 
düzenlediğimiz dört etkinliğimizde birbirinden 
başarılı projelere imza atıldı. Bunları görmek 
bizleri mutlu ediyor. Tüm OSB’lerimizin sanayi 
ve akademi camiasını bir araya getirecek çalış-
maları hayata geçirmeye, Türkiye sanayisini el 
birliği ile daha ileriye taşımaya davet ediyoruz.”

Üniversite-Sanayi işbirliğinin etkin 
ve verimli bir şekilde sürdürülebilirliğini 
sağlamak ve tarafların kazandıkları 
deneyimleri paylaşabileceği ve 
geliştirebileceği bir ortam 
oluşturmak üzere, Ege 
Üniversitesi (EBİLTEM-
TTO) ve İAOSB 
işbirliği ile düzen-
lenen “İAOSB Sa-
nayicileri ve İzmir 
Üniversiteleri 
Buluşması”nda 
her yıl olduğu gibi 
yine birbirinden 
başarılı projelerin 
oluşmasına, 
mevcut çalışmaların 
da geliştirilmesine 
olanak sağlandı. 

İZMİR ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ  l  ekim 2015

bölgemizden
bölgemizden

31

4 yılda 116 firma, 
175 akademisyen, 

onlarca proje
2011 yılından beri her yıl Ekim ayında gelenek-

sel olarak gerçekleşen İAOSB Sanayicileri ve İzmir 
Üniversiteleri Buluşması Etkinliği’ne bugüne kadar 
toplam 116 firma ile 9 üniversiteden 175 akademis-
yen katılmıştır.

Etkinliğe katılan firma temsilcileri ile etkinlik 
sonrasında birebir yapılan değerlendirmelerde, 
4 firmadan birinin somut başarı sağladığı gö-
rülmüştür. Etkinlik sırasında tanışma fırsatı bulan 
akademisyenler ve firma temsilcileri görüşmelerini 
etkinlik sonrasında da devam ettirmiş ve TÜBİTAK, 
KOSGEB ve San-Tez Programları’na proje başvuru-
larında bulunmuşlardır. Ayrıca teknik destek almak 
üzere işbirlikleri gerçekleştirmişlerdir. Etkinliğin ken-

dileri için esin kaynağı oluşturduğunu ve 
etkinlik sayesinde akademik dünya 

ile daha yakın temasta bulun-
duklarını, aynı anda pek çok 

projenin ön çalışmasını ve 
araştırmasını yürüttük-

lerini belirten firmalar 
olmuştur.

Etkinlikte gerçek-
leşen görüşmeler 
ayrıca firmalara 
öğrenci heyetlerinin 
ziyaretler gerçek-
leştirmesi, stajyer 
öğrenci alımı ve 
bitirme projesi 

uygulamaları ko-
nularında da işbirliği 

olanağı sunmuştur.



Konak Rotary Kulübü’nün “Sosyal ve Eko-
nomik Gelişmeler ” konulu toplantısına 
konuk konuşmacı olarak katılan İzmir 

Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu 
Başkanı Hilmi Uğurtaş, güncel ekonomik konula-
ra ilişkin önemli mesajlar verdi. 

İç pazardaki yavaşlama nedeniyle azalan itha-
lat rakamlarının cari açık üzerinde pozitif bir etki 
yarattığını ancak son aylarda önemli bir düşüş 
kaydeden ihracatın da dikkatlerden kaçmaması 
gerektiğini belirten Uğurtaş; “Bu rakamlar iç ve 
dış pazar dinamikleri nedeniyle oluşmaktadır. 
Ancak küresel rekabet endeksinde gerilerde yer 
alan Türkiye’nin klasik üretim yöntemleri ve 
düşük teknolojili üretim modelini bırakarak yapı-
lacak Ar-Ge çalışmaları neticesinde ileri teknoloji 
kullanılan, katma değeri yüksek ürünler üreten 
bir yapıya geçişi sağlaması gereklidir” dedi.

 Türkiye’nin içinde bulunduğu orta gelir tuza-
ğından çıkışının ancak üretim ve istihdam yarat-
maya odaklanan bir ekonomi modeli ile mümkün 
olacağını ifade eden İAOSB Yönetim Kurulu 
Başkanı Hilmi Uğurtaş; bu modelin anahtarının 
Ar-Ge ve inovasyon olduğunu vurguladı. 

“Rekabet gücü yüksek, katma değeri fazla, 
ülkemizi ve şirketlerimizi uluslararası pazarlarda 
taşıyacak ürünler üretmeliyiz” diyen Uğurtaş, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ancak Ar-Ge alanında ülkemiz henüz isteni-
len düzeyde değildir. Türkiye GSYİH’ sının yüzde 
2’sine çıkartmayı hedeflediği Ar-Ge harcamaların-
da henüz yarı yoldadır. Ar-Ge çalışmalarına ayrı-
lan paylara baktığımızda Çin, ABD gibi gelişmiş 
ülkelerde bu oranın yüzde 2,5 olduğunu görmek-
teyiz. Sanayi üretimimizde yaşanan bu tıkanıklık 
nedeniyle imalat sanayimizin GSYİH’miz içindeki 

payı gerilemektedir. Girişimci ve yatırımcılar 
ülke sanayisinin içinde bulunduğu zor koşullar 
nedeniyle gittikçe sanayi üretiminden uzaklaş-
maktadır. İhracatımızın yapısına baktığımızda ise, 
yüksek teknolojili ürünlerin ihracatımız içindeki 
oranının yüzde 2,5 seviyesinde olduğunu görü-
yoruz. Oysa bu oran Çin’de 2000 yılında yüzde 2 
iken, 2014 yılında yüzde 50’nin üzerine çıkmıştır. 
Aynı rekabet düzleminde olduğumuz diğer ülke-
lerde de bu pay hızla artmaktadır.”
Dünya lideri olalım

 “Türkiye’nin bu kısır döngüyü değiştirebil-
mesi için sağlıklı bir kaynak ve sermaye envanteri 
çıkarılmalı” diyen Uğurtaş şunları kaydetti: “Güç-
lü olacağımız, dünya lideri olabileceğimiz alan-
lar tespit edilmeli, bölgesel farklılıkları ortadan 
kaldıracak sektörel bölgeler belirlenmeli, Ar-Ge 
ve inovasyona yönelik bir eğitim yapılanması ger-
çekleştirilmelidir. Ülkemizde son yıllarda Ar-Ge 
konusunda farkındalığın arttığı görülmektedir. 

Uğurtaş: Türkiye, klasik  
üretim yöntemlerini bırakmalı
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İzmir Sanayici ve İş Adamları Derneği (İZ-
SİAD) Genel Sekreteri Zirve Komite Üyesi 
Cengiz Yavaş ve Komite Üyesi Turgay Şirvan 

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Yönetim 
Kurulu Başkanı Hilmi Uğurtaş’ ı ziyaret etti.

Kamu ve özel sektör kuruluşlarından temsil-
cilerin katılacağı, “A Artı Sağlık Güvenlik Birimi 
ve İkinci Güvenlik Birimi İşbirliği Zirvesi”ne 
ilişkin Uğurtaş’a bilgi veren Yavaş, iş sağlığı ve 
güvenliği ile ilgili başarılı örneklerin anlatıldığı 
oturumlar düzenlediklerini söyledi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlarının katıl-
dığı oturumların verimli geçtiğine dikkat çeken 
Yavaş, “Geçen sene Ford, Renault, Vestel gibi 
otomobil, beyaz eşya ve değişik sektörlerde 
marka olan firmaların yetkilileri ile toplam 10 
oturuma imza attık. Bu sene 18 oturumda top-
lam 54 konuşmacımız olacak” dedi. 

İş Sağlığı Güvenliği Zirve Projesi’ne sadece 
İzmir çevresini değil, Çanakkale ve Bursa’yı da 
kattıklarını dile getiren Yavaş, bin 800 katılım-
cının zirveyi takip edeceğini öngördüklerini 
söyledi. 

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Yöne-
tim Kurulu Başkanı Hilmi Uğurtaş da, yürüt-
tüğü çalışmalardan dolayı İzmir Sanayici ve İş 
Adamları Derneği’ni tebrik ederek, “İş güvenliği 
ve Uzmanlığı’nın mühendis olan herkese açıl-
ması ve enformasyon olanların sınava girip burs 
alabilmesi güzel bir durum. 

Zirveye böyle uzmanların katılıp hem kendi 
işlerini yaratmak hem de kişisel gelişimlerini 
sağlamak amacıyla tecrübelerini katılımcılarla 
paylaşması çok iyi… Sizlere de sektörlere bu 
şekilde katkıda bulunduğunuz için teşekkür 
ederiz” dedi.

Devlet de çeşitli teşvik mekanizmaları geliştir-
mektedir. Ancak teşviklerdeki organizasyon, 
kontrol ve denetim boşluğu, teşviklerin verildiği 
alanların tespiti, farklı sektörlere etkisi ve ülke-
mizin uzun vadeli stratejik hedefleri ile örtüş-
mesinde sıkıntılar vardır. Ayrıca, Ar-Ge çalış-
maları için gereken insan kaynağımız nitelik ve 
nicelik olarak yetersizdir.  Ar-Ge çalışmaları için 
mesleki ve teknik eğitimi geliştirme çalışmaları 
olduğunu görmekte ve memnun olmaktayız, 
ancak bu yetmeyecektir. Ülkemizin temel bilim-
lerde, fen bilimlerinde yaratıcı, üretken bilim 
insanlarına ihtiyacı vardır. Bu da bu bölümlerde 
okuyup, en büyük beklentileri formasyon alıp 
öğretmen olmak olan çocuklarımıza çok daha 
geniş bir vizyon sunmakla mümkündür. Bu 
yapının kurulması için eğitim sistemi içindeki 
dinamiklerin tekrar ele alınması, Üniversite-
Sanayi işbirliği içinde Ar-Ge yapacak gençleri-
mizin yetiştirilmesi stratejik planlarımıza dahil 
edilmesi gerekmektedir.”

İAOSB Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Uğur-
taş, alt yapı ve üst yapı hizmetlerini tamamlamış 
bir bölge olarak İzmir Atatürk Organize Sanayisi 
Bölgesi’nin en çok önem verdiği stratejik alanın 
eğitim olduğunu belirterek, yaptıkları çalışmalar 
hakkında da bilgi verdi. Toplantı sonunda Ko-
nak Rotary Kulübü Başkanı İlkay Söylemezoğlu 
Hilmi Uğurtaş’a katılımları ve konuşması için 
teşekkür ederek,  plaket takdim etti. 

İZSİAD üyeleri Uğurtaş’ı ziyaret etti
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Bölge sanayicilerinin ‘kesintisiz üretim’ yap-
maları amacı ile 1988 yılında İzmir Atatürk 
Organize Sanayi Bölgesi tarafından kurulan 

ATAER A.Ş.’nin yeni Yönetim Kurulu Başka-
nı Norm Cıvata Yönetim Kurulu Başkanı, aynı 
zamanda İAOSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili 
Fatih Uysal oldu. 

29 Eylül’de yapılan Genel Kurul’da 2012 
yılından bu yana tesisin Başkanlık görevini 
yürüten Haydar Atılgan’ın görevi bırakması-
nın ardından ATAER’ in yeni Yönetim Kurulu 
seçildi. İAOSB Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi 
Uğurtaş’ın başkanlığında, İAOSB Yönetim Kurulu 
Üyeleri Atilla Baysak ve Neslihan Ömer Kabaklı 
ile Bakanlık temsilcisinin yer aldığı divan heyeti 
eşliğinde düzenlenen Genel Kurul’da, İAOSB 
Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Uğurtaş Haydar 
Atılgan’a bugüne kadarki çalışmalarından dolayı 
teşekkür ederek plaket takdim etti. ATAER’in yeni 
Yönetim Kurulu’na görevinde başarılar dileyen 
Hilmi Uğurtaş, zorlu bir dönemde sorumluluktan 
kaçmayarak bu görevi üstlendikleri için ayrıca 
teşekkür etti.  Uğurtaş, Norm Cıvata Yönetim 
Kurulu Başkanı Fatih Uysal ile birlikte Norm 
Grup Onursal Başkanı Nedim Uysal’a da Bölge’ye 
verdiği desteklerden dolayı bir teşekkür plaketi 
takdim etti. 

Genel Kurulun ardından 1 Ekim Perşem-
be günü ilk kez toplanan ATAER Yönetim 
Kurulu’nda yapılan görev dağılımında; Fatih 

Uysal oybirliği ile ATAER’in Yönetim Kurulu 
Başkanlığına, Atınç Abay Başkan Vekilliğine, 
Atilla Baysak da Murahhas Üye görevine seçildi. 
Yönetim Kurulu’nda ayrıca Bölge sanayicilerin-
den Tevfik Mağara, Şener Akgün, Sayıl Dinçsoy, 
Necdet İtmeç, Selim Jimi, Erol Narin, Esat Özde-
mir ve Aydın Tümentümür yer aldı. 

ATAER’in 
yeni 
başkanı 
Fatih 
Uysal 

Mehmet Fatih 
Uysal kimdir?

11 Mart 1962 Salihli Manisa 
doğumlu Mehmet Fatih Uysal, orta ve 
lise öğrenimini İzmir Türk Koleji’nde, 
yükseköğrenimini 9 Eylül Üniversitesi 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşlet-
me Bölümü’nde tamamladı.  

1996-2000’de EGİAD’da, 2002-
2004’te ESİAD’da Yönetim Kurulu 
Üyelik görevlerini üstlendi. 

Hali hazırda Türkiye’nin 500 
Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde 273. 
sırada yer alan Norm Cıvata Sanayi 
ve Ticaret A.Ş. ve diğer Norm Grup şir-
ketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı 
görevini sürdürmekte; aynı zamanda 
İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 
Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği göre-
vini de yürütmektedir.

BESIAD, TAYSAD, EGİAD ve ESİAD’a 
üye olan Sn. Mehmet Fatih Uysal, evli 
ve iki çocuk babasıdır.





Özel İAOSB Nedim Uysal Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi’nin 2015-2016 
Eğitim ve Öğretim Yılı resmi açılış töreni 

İAOSB Bölge Müdürlüğü Binası, Atatürk Top-
lantı Salonu’nda gerçekleştirildi. İAOSB Yönetim 
Kurulu Başkanı Hilmi Uğurtaş ve okula adını 
veren duayen sanayici, Norm Grup Onursal Baş-
kanı Nedim Uysal’ın da katıldığı açılış töreninde 
duygu ve düşüncelerini dile getiren öğrenciler 
duygusal anlar yaşadılar.

Konuşmasına öğrencilere seslenerek başlayan 
İAOSB Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Uğurtaş, 
“Türkiye’nin geleceği olan sizler için ne yapsak 
azdır” dedi. Uğurtaş, geride bıraktıkları bir yıl 
içerisinde; sürekli talep eden ve başarıya odak-
lanan gençlerle bir arada olmanın mutluluğunu 
yaşadıklarını dile getirerek, “Biz bir tohum attık, 
o tohumun bugün nasıl yeşerdiğini görmenin 

gururu içerisindeyiz.  İnanıyorum ki sizin bugün-
kü başarılarınız, bugün yaptıklarınız önümüzdeki 
yıllarda Türkiye için çok güzel örnekler oluştura-
cak” diye konuştu.

İAOSB önderliğinde ve duayen sanayici Norm 
Grup Onursal Başkanı Nedim Uysal’ın büyük kat-
kılarıyla kurulan okulun ikinci açılış yılında yeni 
öğrencileri de aralarında görmenin mutluluğunu 
yaşadıklarını dile getiren Uğurtaş, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“Türkiye bugün 2023 hedefine varmak ve 
gelişmiş ülkeler arasına girmek istiyorsa sana-
yi desteğini her şeyin önüne koymak zorunda. 
Üretmeden bir ülkenin gelişme şansı asla yoktur. 
Ne yazık ki Türkiye yıllar içerisinde sanayisini 
hep geri bırakmış ve GSMH içerisinde sanayi 
payı yüzde 25’lerden yüzde 15-16’lara gerilemiş-
tir. Bugün bu oranın Güney Kore’de yüzde 35, 

Okulumuzda yeni eğitim-öğretim 
yılına coşkulu başlangıç…

Özel İAOSB Nedim Uysal MTAL’nin 2015-2016 Eğitim ve Öğretim Yılı açılış töreni, İAOSB Yönetim Kurulu Başkanı 
Uğurtaş ile okula adını veren duayen sanayici Norm Grup Onursal Başkanı Nedim Uysal’ın katılımıyla gerçekleşti.
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Almanya’da yüzde 30’un üzerinde,  
gelişmiş ülkelerde en az yüzde 30’lar-
da seyrettiğini görüyoruz. Bunun yanı 
sıra ne yazık ki, sanayisini alt ve orta 
teknolojili ürünlerin ihracatına göre 
programlanmış bir ülkeyiz. Ekonomi-
de ilerlemek ve gelişmek istiyorsak, 
yüksek teknoloji ihracatı yapabilen, 
bunu yaparken de üretiminin büyük bir 
kısmını yüksek teknolojili ürün ihracatı 
üzerine oturtabilen bir yapıya bürün-
memiz lazım. Türkiye bugün ihracatı-
nın sadece yüzde 2-2,50 
oranındaki miktarını 
yüksek teknolojili ürün 
yaparak karşılıyor. 
Çin’de bu oran 2000 yı-
lında bu durumdaydı. 
Ama 2014’e geldiğimiz 
zaman Çin’in, sanayi 
ihracatının yüzde 50’si-
nin yüksek teknolojili 
ürün olduğunu görü-
yoruz. Biz hala Ar-Ge, 
inovasyon derken, bu 
ülkeler GSMH’sinin 
çok ciddi bir kısmını 
Ar-Ge’ye ayırmışlardır. 
Tabi Ar-Ge ve inovas-
yon sadece sözle olmu-
yor. Devletin özellikle 

nitelikli eleman konusunda 
bütçe ayırması gerekiyor. Eğer 
nitelikli elemanınız yok ise bir 
yere gelme şansınız da yoktur. 
Türkiye’nin bugün en büyük 
eksiği nitelikli iyi eğitilmiş 
elemandır. Bizim beklentimiz; 
araştıran, soran,merak eden, 
pes etmeyen, sosyal yönü güç-
lü, bedenini çalıştırabilen, spor 
yapan ve eğitim konusunda 
önüne sunulanları elinin tersi 
ile itmeyen, onları özümsemeye 
çalışan gençlerdir. Zaten bugü-
ne kadarki çabamızın nedeni de 
budur. Türkiye’yi ileriye taşıya-
cak olan siz gençlersiniz. Süreç 
içerisinde diğer arkadaşlarınız-
dan ne kadar farklılaştığınızı, 
hangi noktaya geldiğinizi sizler 
de göreceksiniz. Tabi hepimizin 
düşüncesi, sizleri okulumuzdan 
mezun ettikten sonra fabri-
kalarımızda iyi bir ara eleman, teknik eleman, 
teknisyen veya mühendis olarak görmektir. Bu 
nedenle hedeflerinizi büyük tutmanızı istiyo-
rum. 

Fen fakülteleri çok önemli 
Ülkemizin fen fakültelerinde yetişmiş; fizikçi, 

kimyacı, matematikçi, istatistikçiye ihtiyacı var. 
Devlet bu konuda eğitim yapan okullara son 
yıllarda ciddi destekler vermeye başladı. Bu 
okullarda yetişecek gençlere de kamu ve özel 
sektörde iyi olanaklarda istihdam yaratma şansı-
nın olması gerektiğini düşünüyoruz.”

İAOSB’li sanayicilerden tam destek alan 
Özel Nedim Uysal Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi’nin öğrencilerine her türlü imkanı suna-
bilmek adına büyük çaba sarfettiklerinin altını 

çizen Uğurtaş, öğrencilere şöyle 
seslendi:

“Tekrar tekrar vurguluyo-
rum; Atatürkçü, laik, demokrat, 
hukuka ve insan haklarına say-
gılı bireyler olarak yetişmenizi 
istiyorum. Türkiye bu çemberi 
kırmak istiyorsa,  gelişmiş 
ülkeler arasına girmek istiyorsa 
bunu başarmak zorundayız. 
Hepinize sağlıklı başarılı bir 
eğitim yılı diliyor saygı ve sev-
gilerimi sunuyorum.”
Nedim Uysal: Sizler daha  
şanslı öğrencilersiniz

Hilmi Uğurtaş’ın ayakta 
alkışlanan konuşmasının ardın-
dan kürsüye çıkan Norm Grup 
Onursal Başkanı, okula adını 
veren duayen sanayici Nedim 
Uysal da, okulun İzmir’in en 
başarılı okulları arasında yer 
alacağına dikkat çekerek, öğ-
rencileri başarılı tercihlerinden 
dolayı bir kez daha tebrik etti. 
Eğitimin ömür boyu sürdüğü-
nü vurgulayan Uysal, “Eğitim 
her şeyi önünüze getirecek ve 
size her şeyi öğretecektir. Nasıl 
yemek-içmekten vazgeçemezse-
niz, eğitimden de vazgeçmeyin. 
Sizlerin diğer okullara giden 
arkadaşlarınıza göre en büyük 
şansınız, aldığınız teorik öğre-
timi pratikte de uygulamanız 
olacaktır. Bu nedenle sizlerin 
çok daha başarılı ve verimli 
olacağınıza inanıyorum” dedi. 

Özel İAOSB Nedim Uysal 
Mesleki ve Teknik Anadolu 

Lisesi Kurucu Müdürü Satı Çalışkan da, de-
neyimlerine dayanarak kendilerine daha çok 
güvendikleri bir yıla başladıklarını vurgulaya-
rak, öğrencilerinden aldıkları ışıkla, ilerlemele-
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rini kararlılıkla sürdürdüklerini söyledi. 
Çalışkan, öğrencilerini Atatürk ilke 
ve inkılaplarına bağlı, kültürel 
değerlerini özümsemiş ve bunlara 
sahip çıkan,değişikliklere uyum 
sağlayan, sorumluluk alabilen ve 
çözüm üreten yeterliliklere sahip 
bireyler olarak yetiştirmeyi en 
önemli görevleri olarak benim-
sediklerine dikkat çekti. Çalışkan, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kaliteyi hedefleyen, alanında 
uzman, dinamik ve gelişmeleri ya-
kından izleyen bir eğitim kadrosu ile bilgi 
teknolojisinde en gelişmiş olanaklara sahip; yeni, 
geniş ve modern okul binamızda sunacağımız 
farklı ve çağdaş eğitim anlayışıyla sürekli geliş-
mekten keyif alan, kendisi ile yarışan bir kurum 
olacağız. Mesleki teknik eğitimde etkinlik ve 
verimliliğin temel kıstası sanayi ve okul arasın-
da yaratılan uyum ve amaç birliğidir. Çünkü 
eğitimin asıl amacı; ekonomik, sosyal ve kültü-
rel gelişmenin yanında fertleri mutlu kılmaktır. 
Mesleki ve teknik eğitimde de düşünen, araştıran, 
sanatsal duyarlılığı olan, özgüvene sahip giri-
şimci bir gençlik yetiştirmek esas amaç olmalıdır. 

Hedefimiz, okulumuzu modern yönetim 
sistemindeki ve bunun dayandığı 

teknolojideki değişim ve gelişmele-
re uyumlu, yüksek nitelikte teknik 
insan gücü yetiştiren bir yapıya 
kavuşturmak ve bu konuda 
diğer kurum ve kuruluşlara iyi 
örnek olmaktır.”

Türkiye’de orta öğretim sis-
teminde mesleki ve teknik eği-

timdeki okullaşma oranı rakamını 
yüzde 40 olarak açıklayan Çalışkan, 

kalkınmış ülkelerde bu oranın yüzde 
70’ler seviyesinde olduğunu söyledi. Çalış-

kan, bu nedenle Türkiye’de sanayicilerin yetişmiş 
eleman sıkıntısı yaşarken, 15-29 yaş aralığındaki 
6 milyon gencin mesleksizlik nedeniyle hiçbir iş 
yapamadığının tespit edildiğini kaydetti. 

Mesleki ve teknik eğitim alanında kamuoyun-
daki bilgi eksikliği nedeniyle öğrenci ve velilerin 
bu tarz okulları tercih etmediklerinin altını çizen 
Çalışkan, “Okulumuz ve benzerleri iyi örnek 
oluşturmaları halinde hem ülkemizdeki mesleki 
eğitimin kalitesinin yükselmesine hem de bu alan-
daki okullaşma oranının artmasına, dolayısıyla 
ülkemizdeki istihdam sorunun çözümüne katkı 

İAOSB Yönetim Kurulu Başkanı Uğurtaş, öğrencilere “Atatürkçü, laik, demokrat, hukuka ve insan haklarına saygılı 
bireyler olarak yetişmenizi istiyorum. Gelişmiş ülkeler arasına girmek istiyorsak bunu başarmak zorundayız” dedi.
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sunacaktır. Mesleki teknik eğitime yapmış oldu-
ğunuz çok önemli katkılar ve bugünü bizlerle 
paylaşmanızdan dolayı çalışma arkadaşlarım 
öğrencilerim ve velilerimiz adına sizlere şükran-
larımızı sunuyoruz. 2015-2016 Eğitim Öğretim 
yılının okulumuza, eğitim camiamıza ve ülke-
mize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye 
konuştu. 
Öğrenciler de düşüncelerini paylaştılar

Açılış töreninde bu yıl okulda ikinci senesine 
başlayan Kahraman Türk ile okula yeni kayıt 
yaptıran, 9. sınıf öğrencisi Gülin Pervin Alnısulu 
da duygu ve düşüncelerini paylaştılar. İşte öğ-
rencilerin paylaşırken duygusal anlar yaşadıkla-
rı, kendi kaleme aldıkları duygu ve düşünceleri:

Kahraman Türk: “2015-2016 eğitim ve öğre-
tim yılı açılış töreninde bu okulun bir öğrencisi 
olmanın gururunu yaşıyorum. Bunu huzuru-
nuza çıkarak sizlerle paylaşmak bana ayrı bir 
mutluluk ve onur veriyor. Aramıza yeni katılan 
arkadaşlara benimle aynı büyük şansı paylaş-
tıklarını açıklayabilmek için biraz okulumuzdan 
bahsedeceğim. Okulumuz hepimiz için büyük 
bir fırsat. Mühendis olmak istiyorsanız kesinlik-
le doğru yerdesiniz. Bu okul bizi iyi bir üniver-
siteye taşımakla kalmayacak, ayrıca üniversite 
hayatımızı kolay ve dopdolu geçirmemizi sağ-
layacaktır. Üniversiteye başka bir okuldan gelen 

mühendis adayı bizim aldığımız eğitimi sadece 
teoride almışken, biz aynı öğretimi hem teoride 
hem de pratikte almış olacağız. İAOSB’ye bizle-
re böyle büyük bir imkan sunduğu için ne kadar 
teşekkür etsek azdır. Okulumuzun yeni binası 
ile eğitim-öğretim hayatımız daha da zenginle-
şecektir. Bize sunulan bu büyük imkanları bizde 
büyük başarılarla taçlandıracağız. Bu inançla 
yolumuza devam edeceğiz. Atatürk gençleri 
olarak sorumluluğumuzun farkındayız ve bunu 
eksiksiz olarak yerine getireceğiz.”

Gülin Pervin Alnısulu: “Çifte Havuzlar 
Ortaokulu’ndan mezun oldum. Ve şimdi Özel 
İAOSB Nedim Uysal Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi öğrencisiyim. Hayatım için yeni ve önemli 
bir başlangıç yaptığımın farkındayım. Bu baş-
langıcın bu okulda olması, bu dönemi daha da 
önemli kılıyor. Okulunuza başvuru yapmadan 
önce hakkında yaptığım araştırmada öğrenci-
lere sunulan olanaklarla iyi bir eğitim-öğretim 
alacağımızdan emin oldum. Okulun sosyal ve 
spor etkinlikleri de oldukça ilgimi çekti. Tam 
donanımlı öğrenciler yetiştirmeyi amaçladığı 
açıkça görülüyor. 

Şimdiden kendimi Atatürk ilke ve İnkılapları 
doğrultusunda yetişmiş iyi bir birey olarak, iyi 
bir üniversitede görüyorum. Okulumuzun ilk 
günü heyecanının hep sürmesi dileği ile tüm 
arkadaşlarıma başarılar diliyorum.”

Özel İAOSB Nedim Uysal 
Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi, 2015-2016 Eğitim-Öğ-
retim yılına kapılarını 192 
öğrencisi ile açtı. Geçtiğimiz 
yıl 9. sınıf olan öğrenciler, bu 
yıl 10. sınıf öğrencisi olarak 
eğitim-öğretimlerine devam 
ederken, 96 yeni öğrenci de 9. 
sınıf öğrencisi olarak okula 
kaydını yaptırdı. Tamamı 
burslu 192 öğrenci, okulun 
açılış gününde duyduklarını 
heyecanlarını dile getirir-
ken, okul müdürü, deneyimli 
eğitimci Satı Çalışkan da 
öğrencilerini çok özlediklerini 
vurgulayarak, ‘onların enerjisi 
ile’ güç bulduklarını dile getir-
di. Geçici binada eğitim-öğre-
timlerini sürdüren öğrenciler, 
okul bahçesinde düzenlenen 
törende birbirleri ile kayna-
şırken, veliler de evlatlarının 
mutluluğuna şahit oldu.
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İAOSB Seminerleri kapsamında düzenlenen “İş 
Sözleşmesinin Kurulması, İçeriği ve Sona Erdi-
rilmesi Boyutları ile İş Kanunu” konulu toplantı, 

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 
Bölümü İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku 
Anabilim Dalı Öğretim Görevlilerinden Prof. Dr. 
Hakan Keser’in katılımıyla düzenlendi.

İAOSB Bölge Müdürlüğü, Atatürk Toplantı 
Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda,  Prof. Dr. 
Hakan Keser; iş sözleşmesinin kurulması, içeriği ve 
sona erdirilmesinin boyutları ile İş Kanunu konula-
rında Bölge katılımcılarına ve çalışanlarına detaylı 
bilgiler verdi. 

İş hukukuna ilişkin detaylarla konuşmasına 
başlayan Keser, işverenlerin stajer alımı konusunda 
dikkatli olmaları gerektiği uyarısında bulunarak, 
‘üniversite mezunlarının’ stajer olarak gösterilme-

sinin ‘kaçak işçi’ tanımına girdiğini söyledi. Söz 
konusu stajer alımı gerçekleştiren işverene çok 
büyük cezaların uygulandığına dikkat çeken Keser, 
cezai yaptırımın yasada yer almasa da İş Güvenliği 
Kanunu’nda vurgulandığını belirtti. 
Sözleşmelerde doğru bilinen yanlışlar

İş sözleşmelerinde yapılan hatalara da değinen 
Keser, işe başlama tarihinin vurgulanarak, bitiş 
süresinin belirtilmediği sözleşmelere 2003 yılından 
bu yana kısıtlama getirildiğini söyledi. Hazırlanan 
sözleşmenin yazılı olması ve belgenin hazırlanma 
nedeninin tüm detaylarını açıkça taşıması 
gerektiğinin altını çizen Keser, şu bilgileri verdi:

“İşveren, çalışanı işe aldığında bir senelik 
sözleşme yapıyor ve 1 sene sonra işçiye ‘sözleşme 
bitti’ diyor. Herhangi bir gerekçe olmadan biten bu 
sözleşme sonucunda işçi ihbar ve kıdem tazminatı 

‘İAOSB Seminerleri’ iş hukukuna 
dair tüm detaylara ışık tuttu

DEÜ İİBF Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Keser, İAOSB katılımcılarıyla çalışanlarına iş sözleşmesinin kurulması, 
içeriği ve sona erdirilmesinin boyutları ile İş Kanunu’nun kapsadığı konular hakkında ayrıntılı bilgiler verdi.
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talebinde bulunabilir. Bunun 
yanı sıra işverenin sözleşmeye, 
‘işçim 3 yıl içinde başka bir iş 
bularak işten ayrılırsa bana şu 
kadar tazminat ödemek zorun-
dadır’ gibi bir madde koyması 
geçerli değildir. Borçlar Kanu-
nu, ‘tek taraflı işçi aleyhine cezai 
şart koyamazsınız’ diyor. Söz 
konusu maddenin geçerli ola-
bilmesi için, ‘üç sene içerisinde 
ben işçimi çıkartırsam şu kadar, 
işçim beni bırakırsa bu kadar 
karşı tarafa vermek zorundadır’ 
gibi çift taraflı bir taahhüt veril-
mesi gerekir. Ayrıca elemanınızı 
işe başlatmadan önce eğitime 
tabi tutmanız gerekir. Sözleşme-
ye öyle bir madde eklemelisiniz 
ki işçiniz sizin verdiğiniz eği-
timi alıp, iş değiştirme arzusu 
içerisine girmesin. ‘İşçi 3 sene 
içerisinde işten ayrılırsa aldığı 
eğitimin bedelini öder’ gibi bir 
madde eklenebilir sözleşmeye. 
Bir de ‘benden ayrıldıktan sonra 
bu sektörde benim rakiplerimin 
firmalarında çalışamaz ya da 
yer açamazsın’ maddesi ekle-
niyor bazı sözleşmelere. Bunun 

geçerli olabilmesi için yıl belirtmeniz gerekmek-
tedir. Söz konusu süreç de 2 yıldan fazla olamaz. 
Yani, ‘2 yıl içinde rakip firmada çalışamaz, kendi 
yerini açamaz’ diye yazabilirsiniz. Bunun yanı sıra 
bir de işçinin ekonomik özgürlüğünü daraltma-
yacak şekilde alanı sınırlandırmanız lazım. 
Mesela, kalkıp da ‘bu işi 2 yıl boyunca 
Türkiye’de yapamaz’ gibi bir maddenin 
geçerliği olamaz. Bu madde ‘mesleki 
sırdan dolayı’ sözleşmelerde kendine yer 
buluyor ve mahkeme ‘diğer firmalara ve 
müşterilere sorun bakalım bu sırları duy-
muşlar mı?’ diye soruyor. Eğer işçi işvereni 
bu konuda maddi sıkıntıya sokuyorsa bu 
madde geçerlidir. Ama değilse madde 
geçersizdir. Bir de sözleşmelerde 
‘evlilik ve çocuk yapılmaya-
caktır’ gibi maddelerin yer 
aldığı taahhütler kısmı 
vardır. İşveren açısından 
bakıldığında haklı noktalar 
bulunabilir. İşçinin eğitim-
lerini verdirirsin, işi öğ-
retirsin, evlenir ve kıdem 
tazminatını da alarak 
işten ayrılır çalışanınız. 
İşverenler bunu bildikleri 

için sözleşmeye ‘evlenemez, çocuk yapamaz’ gibi 
maddeler koydursalar da söz konusu maddelerin 
herhangi bir geçerliği yoktur, çünkü bunlar temel 
bir haktır.” 
Resmi tatillerde mesai  
ücretinin 2,5 katı veriliyor

İş sözleşmelerinin içeriklerine de değinen Prof. 
Dr. Keser, kural koyma ve uygulama konularında 
hak sahibi olan işverenin, işçinin çalışma 
koşullarını istediği gibi değiştiremeyeceğini 
vurguladı. Fazla mesai konusunda da önemli bil-
giler paylaşan Keser, haftada 45 saati aşan işçilerin 
fazla mesai ücretlerinin zamanında ödenmesi 
gerektiğine dikkat çekerek, “İşçi işten ayrılırken 
çalıştığı fazla mesaileri ispatlayarak talepte bulu-
nursa, işveren çok ciddi rakamlar ödemek zorunda 
kalabilir” dedi.

İşverenin resmi tatil günlerinde çalıştırdığı 
işçilerine normal mesailerinin 2,5 katını ödemek 
zorunda olduğunu bildiren Keser, bayramlarda 
3 defa üst üste yapılan yardımların da artık 
işyeri uygulaması haline geldiğini ve her sene 
yapılmasının zorunlu olduğunu söyledi. Keser, 
“Bu nedenle örneğin işveren bayramda işçilerine 
erzak yardımı yapacaksa, bunun 1 kereye mahsus 
olduğunu vurgulaması gerekir” dedi. 
Yıllık izin 3 parçada kullanılabilir

Yıllık ücretli izin konusuna da değinen Keser, 
Cumartesi günlerinin İş Hukuku’nda ‘çalışma 
günü’ olarak geçtiğini vurgulayarak, bu nedenle 
yıllık ücretli izinlerde Cumartesi günlerinin de 
izinden sayıldığını söyledi. Keser ayrıca yıllık iznin 
3 parçaya bölünebileceğini, bunlardan bir tanesinin 

10 günden az olamayacağını da bildirdi. 
İş sözleşmelerinin; ‘ölüm, süre bitimi, 

ikale (iki taraflı sözleşmeyi sonlandırma), 
fesih (tek taraflı iade beyanı) durumların-
da sonlandırılabileceğini vurgulayan Prof. 
Dr. Keser, şunları söyledi:

“2003 yılından önce işveren hiçbir 
gerekçe göstermeden, çalışanın ihbarını 
ve kıdemini ödeyerek sözleşmeyi 

feshedebiliyordu. Artık işvere-
nin bildirimli fesih yapması 

gerekiyor. Bunun için de 
çalışanı işten çıkartması 

için geçerli bir sebep 
sunması lazım.”

Bölge katılımcıları 
ve çalışanlarının ‘doğ-
ru bilgi’ almak istedi-
ği konuların başında 
gelen iş hukukuna 
ilişkin detaylı bilgile-
rin verildiği toplantı 

büyük beğeni topladı.
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Kurtuluş 
Savaşı 
içinde 

İzmir son derece 
önemli bir yer 
tutmuştu. İşgali 
direnişi ateşleyen bir fitil, 
kurtuluşu ise bir devrin 
sonunun simgesi oldu. 
Ancak İzmir’in 2,5 yıla 
yakın işgali boyunca İz-
mirlilerin çektiği sıkıntı-
ları ve özlemleri hatırlat-
makla fayda var. Çünkü 
o sıkıntılardır ki İzmir-
lilerin Cumhuriyet’in 
ilanı karşısındaki tavrını 
belirlemiştir. İşgal gü-
nünden başlayarak her 
İzmirli Türk ‘Kurtuluşu’ 
özlemiş, bunun için acı-
lara katlanmıştı. Osmanlı 
Hükümeti’nin bu acılar 
karşısındaki tavrı, pro-
testodan öteye gitmemiş, 
bir süre sonra da ‘düvel-i 
muazzama’nın karşısında bir şey yapılamayaca-
ğından İzmir’i gözden çıkarmıştı.

Hâlbuki Mustafa Kemal Paşa, daha İzmir’in 
işgali gününden itibaren Kurtuluş’tan taviz 
verilmeyeceğini ifade etmiş ve İzmirli Türklerin 
tek umudu olmuştu. Bu nedenle 9 Eylül günü 

Türk Ordusu’nu 
ve Mustafa 
Kemal Paşa’yı 
bağrına basan 
İzmirlilerin 
“Halaskar”ın 

peşinden gitmesinden 
doğal ne olabilirdi. 
Nitekim İzmirlilerin bu 
anlayışını Cumhuriyet’in 
İlanı karşısındaki tavır-
larında da açık olarak 
görebiliriz.

Önce şunun altını 
çizelim: Cumhuriyet’in 
Türkiye için bir rejim al-
ternatifi olduğu çok eski-

ye gitmez, ama bir gecede 
karar vermenin sonucu 
da değildir. Atatürk’ün 
“Yarın Cumhuriyet’i ilan 
edeceğiz” sözü bir süre-
cin olgunluğa eriştiğinin 
ve zamanının geldiğinin 
ifadesidir. Nitekim Cum-
huriyet tartışmalarını 

TBMM’nin açıldığı, hatta Mustafa Kemal Paşa’nın 
Samsun’dan Anadolu’ya ayak bastığı ilk günler-
den itibaren izleyebiliriz. Tahmin edileceği üzere 
tartışmalar Saltanat’ın kaldırılmasından sonra 
hızlanmış, 2. TBMM’nin toplanmasından sonra 
da doruğa ulaşmıştır.

Cumhuriyet
Bayramı 
ve İzmir

Cumhuriyet bayramları sadece başkent 
Ankara’da değil, Kurtuluş Savaşı içinde 
önemli bir yer tutan İzmir’de de coşkuyla 
kutlandı. İşgal yıllarında çektiği sıkıntılar 
ve özlemler, İzmirlilerin Cumhuriyet’in ilanı 
karşısındaki tavrını belirlemede etkili oldu.
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Ekim 1923’de ortaya çıkan 
hükümet krizi, Türkiye’deki 
sorunun bir rejim sorunu oldu-
ğunu ortaya koyunca da süreç 
29 Ekim’de Cumhuriyet’in 
ilanı ile sonuçlanmıştır. İzmir, 
Cumhuriyet’in ilan edildi-
ğini Müdafaa-i Milli Vekili 
(Milli Savunma Bakanı) 
Kazım (Özalp) Paşa’nın 
İzmir Müstahkem Mevki 
Kumandanlığı’na çektiği 
telgrafla öğrendi. Kazım 
Paşa 29 Ekim 1929 Pazar-
tesi günü öğleden sonra 
8’de TBMM’nin müt-
tefikan Cumhuriyet’in 
Türkiye’nin yeni hükümet 
şekli olarak kabul ettiğini, 
Cumhurbaşkanlığı’na da 
Mustafa Kemal Paşa’yı 
seçtiğini bildiriyordu.

İzmirlilerin 
Cumhuriyet’in ilanını 
nasıl kutladıklarını Yeni 
Gün Gazetesi’nin iki gün 
sonraki, yani 31 Ekim 1923 
tarihli nüshasından öğre-
niyoruz. Buna göre, haberi 
ilk alan İzmir Müstahkem 
Komutanlığı gece saat 
1’de kaleden atılan toplar-
la Cumhuriyet’in ilanını 
kutladı. Ertesi sabah yani 
30 Ekim günü İzmir’in her 
tarafı bayraklarla donatıl-
mıştı. Saat 11’de yüksek 
rütbeli subaylar ve görev-
liler tebrikleri kabul ettiler. 
Bu sırada sevinç içindeki 
halk sokaklara dökül-
müş, başta Hükümet önü 
olmak üzere bulduğu her 
meydanda coşku içinde 
Cumhuriyet’in ilanını 
kutluyordu. Mızıka 
takımları gece yarısına 
kadar İzmir’in neredey-
se bütün mahallelerini 
gezerek marşlar çaldı, 
şarkılar söylendi.

Cumhuriyet’in 
ilanının ilk yıldö-
nümü yaklaştıkça, 

kutlamaların nasıl yapılacağı sadece İzmir’de 
değil, tüm ülkede yanıtlanmamış bir soruydu. 
TBMM’nin açıldığı gün olan 23 Nisan TBMM 
tarafından Milli Bayram olarak kabul edilmişti. 
1922’de saltanatın kaldırıldığı 1 Kasım gününün 
de Milli Hâkimiyet Bayramı olarak kutlanması 
kararlaştırılmıştı. Cumhuriyet’in ilan edilmesi 
sürecinde başlayan sorunlar ve milli müca-
delenin çekirdek kadrosunda meydana gelen 
çatlama Cumhuriyet’in ilanı kutlamalarının ne 
olacağı konusunu gündemden uzak tutmuştu. 
En sonunda 26 Ekim 1924’de Bakanlar Kurulu 
“Cumhuriyet’in tarih-i ilanı olan 29 Teşrinievvel 
(Ekim)”in “yüz bir pare top endahtı (atışı) sure-
tiyle ve merasim-i mahsusa ile” kutlanmasına 
karar verdi. Cumhurbaşkanlığı da 27 Ekim’de 
yayınladığı bildiriyle M. Kemal Paşa’nın 29 
Ekim kutlama programını açıkladı.

İzmir’de Valilik 28 Ekim 1928’de gazetelere 
verdiği ilanda 29 Ekim Çarşamba gününün 
Türkiye Devleti hükümet şeklinin Cumhuriyet 
idaresine inkılâp ettiği mesut gün olduğu için 
devlet dairelerinin tatil edildiğini duyurmuştu. 
Ertesi günkü gazeteler Valiliğin ilan ettiği kutla-
ma programını vermekteydi. Buna göre;

Sabah saat 11’de okul ve cemiyet temsilci-
leri ve halk hükümet avlusunda toplanacaktı. 
Toplantıda İnceoğlu Hamit Şevket bir konuşma 
yapacak, sonrasında tören alayı Beden Terbi-
yesi öğretmeni Nuri Bey’in yönetiminde şehrin 
önemli caddelerini dolaşacaktı. Ev ve dükkânlar 
açık olacak ve hepsi süslenecekti. Öğleden sonra 
saat 2’den 3’e kadar belediyede tebrikler kabul 
edilecek, gece eğlence yerlerinde kutlama yapı-
lacaktı. Belediye Kışla Meydanı’nda havai fişek 
gösterisi yapacaktı.

Büyük bir sevinç içinde başlayan 
Cumhuriyet’in birinci yılı kutlamaları binlerce 
İzmirlinin katılımıyla gerçekleştirildi. Kutla-
malarda şehirde bulunan konsoloslar da hazır 
bulunmuş, İzmir Belediyesi adına başkan Tahir 
Kenan Bey Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal 
Paşa’ya ve Başbakan İsmet Paşa’ya kutlama 
telgrafları çekmişti. M. Kemal Paşa’ya çeki-
len telgrafta; “Türk milletinin manevi varlığı 
üzerine Cumhuriyet tacını takan emin elinizin 
aziz Türklüğün yürüdüğü ilerleme yolunda ona 
daima hayat işareti ve refah göstermesini diler, 
bugün şehrimizde pek coşkun bir tezahür ile 
kutlanan Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle 
İzmir halkının nurlu Cumhuriyetimizin savun-
masında bütün Anadolu topraklarını şehitler 
makberi yapmaya ahd ve aziz namınızı pek 
şiddetli alkışlarla yâd eylediğini arz eylerim.” 

Cumhuriyet’in birinci yıl kutlamaları binlerce İzmirlinin katılımıyla gerçekleştirildi. 1932 yılına kadar kutla-
malar kentin tek sivil meydanı Konak’ta yapılırken bu tarihten sonraki adres Cumhuriyet Meydanı oldu.
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satırlarına yer verilmişti. İsmet Paşa’ya gönde-
rilen telgrafta ise, “İzmir bugün pek canlı bir 
hayat yaşamaktadır. Cumhuriyetin birinci sene-i 
devriyesini idrak ve kutladığı şu dakikalarda, aziz 
Cumhuriyetimizin hükümet erkânını tebrik eder 
ve milletimizi refah ve hayat yollarında herdem 
muvaffak kılmaya nailiyetini dilerim.” denmek-
teydi.

29 Ekim’in Cumhuriyet Bayramı olarak 
kutlanması, Bakanlar Kurulu teklifiyle 19 Ni-
san 1925’te TBMM tarafından kanunlaştırıldı. 
İzmir’de Cumhuriyet’in ilanı törenleri, 1932 
yılına kadar şehrin tek sivil meydanı olan Konak 
Meydanı’nda benzer programlarla kutlandı. 1930 
yılının sonlarında açılmaya başlanan Gazi / Cum-
huriyet Meydanı, 28 Temmuz 1932’de Heykeltraş 
Canonica’nın yaptığı Atatürk Heykeli’ne kavuştu. 
Cumhuriyet Meydanı bu tarihten sonraki resmi 
tören ve kutlamaların yeni mekânı haline oldu.

Cumhuriyet Bayramı’nın ilk en görkemli 
kutlamaları, Cumhuriyet’in ilanının 10. yıldö-
nümü olan 1933’de gerçekleştirildi. TBMM, 
Cumhuriyet’in 10. Yıl kutlamaları için 11 Haziran 
1933’de “Cumhuriyet İlanının Onuncu Yıldönü-
mü Kutlama Kanunu” adında bir kanun çıkart-
mıştı. Kanuna göre bayram üç gün sürecek ve 
her vilayet buna göre bir program yaparak ilan 
edecekti. İzmir’de 10. Yıl Kutlamaları Programı 
gazetelerde ilan edildikten başka bir kitapçık 
haline getirilerek yayınlandı. Programa göre 29-
31 Ekim günleri kahve ve gazinolar dışında her 
yer tatil olacak, bütün binalar süslenecek, kentin 
çeşitli yerlerinde kurulacak olan kürsülerde ve 
okullarda verilecek konferanslarla Cumhuriyetin 
faziletleri anlatılacaktı. Halkevleri ve okullarda 
temsiller ve konserler verilecek, ve geceleri havai 
fişeklerle kutlamalar devam edecekti.

1934’de yayınlanan 1932-1933 İzmir Vilayeti 
İstatistik Yıllığı üç gün boyunca, her zamanki 
kutlamaların dışında yapılan törenleri şu şekilde 
özetlemişti:

Birinci Gün: Saat 16’da Menemen’de inkılâp 
şehidi Kubilay abidesinin temel atma şenliği ya-
pılmıştır. Bunun için İzmir’den 48 kişilik bir heyet 
ve bütün halkın katılımıyla temel atma merasimi 
yapılmıştır.

İkinci Gün: Saat 10’da bütün halkın ve fır-
ka kuruluşlarının katılımı ile Cumhuriyet 
Meydanı’nda toprak alma şenliği yapılmıştır. Aziz 
kurtarıcıya memleketin bir şükran hediyesi olarak 
takdim edilen bu bir avuç toprak belediye reisi-
nin nutku ve halkın coşkun tezahüratı ile alınmış 
ve Ankara’ya gönderilmiştir. 13:30’da Eşrefpaşa 
pazarı, 13:45’de Eşrefpaşa çocuk bahçesi açılma, 
13:55’de Tayyare Şehitliği ziyaret, 14:10’da Evkaf 
hali temel atma, 14:30’da Çorakkapı çocuk bahçesi 
açılma, 15’de İşçiler mahallesi açılma, 15:30’da 
hayvanat laboratuarı açılma, 16’da Darağaç Şehit-
liği ziyaret, 16:30’da Yamanlar suyu temel atma, 
18’de Tayyare sineması açılma şenlikleri yapılmış-
tır.

Üçüncü Gün: Saat 8:30’da Fevzi Paşa ilkoku-
lu açılma, 9:30’da Bornova Ziraat Okulu açılma, 
16’da Gazi ilkokulu açılma, 17’de İnkılâp ilkokulu 
açılma, 17:45’de Milli Kütüphane açılma, 18:30’da 
halkevi sergisi ziyaret, 19’da Cumhuriyet Kız Ens-
titüsü açılma merasimi yapılmıştır. Üç gün boyun-
ca İzmir merkez dışında kaza ve nahiyelerde de 
birçok tören yapılmış, mektepler, yollar, köprüler, 
çeşmeler vb. açılışı yapılmıştı.

Cumhuriyet’in ilanı olağanüstü dönemler ha-
riç günümüze kadar coşkuyla kutlamalara sahne 
olmuştur.
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TEKSMER Teknik Tekstiller Araştırma 
ve Uygulama Merkezi, teknik tekstiller 
alanında mühendislik çözümleri sunan bir 

test & analiz laboratuvarı ve Ar-Ge merkezidir. 
2014 yılında İzmir 
Kalkınma Ajansı 
finansal desteği ile 
Ege İhracatçı Birlik-
leri ve Dokuz Eylül 
Üniversitesi ortaklı-
ğında kurulmuştur. 

TEKSMER’in 
ana hedefi, teknik 
tekstiller üzerine 
temel Ar-Ge çalış-
malarını yürütmek, 
üniversite-sanayi 
işbirliği ile araş-
tırma projelerinin 
geliştirilmesini sağlamak, bunun için gerekli olan 
laboratuvar alt yapısı ve nitelikli insan kayna-
ğını oluşturarak bilgi ve know-how üretmektir.  
TEKSMER’in tüm tekstil değer 
zincirini destekleyecek 
şekilde sunduğu hizmet 
ana başlıkları aşağıda 
listelenmiştir.

l Test & Analizler
l Teknik Danışman-

lık 
l Ürün Geliştirme ve 

Proje Yönetimi
l Ar-Ge Faaliyetleri

Test & Analizler
Merkez laboratuarında ilk 

etapta 24 farklı tipte test ve analizin 
yapılmasını sağlayacak makine-ekipman altyapısı 
tesis edilmektedir. Bunlar yakın coğrafyada yapıl-
mayan test ve analizler olup, hem firmaların hem 
de üniversitelerin araştırma faaliyetlerine katkı 
sağlayacak nitelikte kurgulanmıştır. 
Teknik Danışmanlık

Teknik tekstiller alanında TEKSMER tarafın-
dan sunulan danışmanlık hizmetleri;

l Teknik Tekstil Teknoloji Transferi Danışman-
lığı

l Teknik Tekstil Üretim Danışmanlığı
l Ürün Belgelendirme Danışmanlığı
l Kalite Yönetim Sistemi Danışmanlığı
l Değişim Yönetimi ve Strateji Tasarımı Da-

nışmanlığı
l Eğitimler & Seminerler

Ürün Geliştirme & Proje Yönetimi
Merkezin ana faaliyetlerinden bir 

tanesi sanayinin ihtiyaçlarını temel 
alacak proje çalışmalarıdır. Bunun için 
merkez uzmanları firmalarla birebir 
çalışmalar yürütmektedir. Bu kapsamda 

Merkezin firmalara sağladığı hizmetler, 
proje fikrinin oluşturulmasından projelerin 

hazırlanmasına, proje için uygun finansman 
kaynağının bulunmasından proje yönetimine 
kadar uzanan geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. 
Ar-Ge Faaliyetleri

Merkez kapsamında, sanayinin ihtiyaçlarına 
yönelik olarak proje çalışmaları ve hizmetlerin 
geliştirilmesinin ötesinde, laboratuar bünyesinde-
ki makine-ekipman altyapısı kullanılarak Ar-Ge 
faaliyetleri yürütülmektedir. 

Buradaki temel amaç, tekstilin ana hammad-
desi elyaf üzerine Ar-Ge çalışmaları yürüterek 
sektördeki katma değeri arttıracak ticarileşebilir 
teknik tekstil ürünlerini geliştirmektir. Ticarile-
şebilir ürün geliştirmek üzerine yürütülen Ar-Ge 
faaliyetlerine ek olarak Merkezde odaklanılan 
diğer temel Ar-Ge faaliyeti ise ulusal ve ulusla-
rarası kaynakların kullanımı ile yürütülen Ar-Ge 
projeleridir. 

TEKSMER’i tanıyalım



Kurulduğu yıl Ege İhracatçı Birlikleri 
tarafından yılın en büyük bacasız üre-
tim yapan ve istihdam sağlayan firması 

seçilen As Baskı’nın gönüllere taht kuran Yöne-
tim Kurulu Başkanı Tekstil Yüksek Mühendisi 
aynı zamanda Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis 
Üyesi Hüseyin Arıcı’nın başarı hikayesindeyiz… 
El örgüsü kazakla başladığı üretim yolculuğuna 
bugün Disney, Zara, H&M, Bershka gibi dün-
ya markalarının önde gelen tedarikçisi olmayı 
başaran Arıcı, konfeksiyonun yanı sıra tekstil 
baskısı üzerine kurduğu As Baskı fabrikası ile bir 
zamanlar İstanbul’a konfeksiyon ürünlerine baskı 
yaptırmaya giden firmaları kendine çekmek bir 
yana dursun, İstanbullu firmaların aranılan ismi 
hale gelmenin haklı gururunu yaşıyor. Tüm çalı-
şanlarının ‘baba’ olarak nitelendirdiği; efendiliği, 
dürüstlüğü ve çalışkanlığı ile herkesin kalbinde 
taht kuran Hüseyin Arıcı’nın ‘yoklukla’ başlayan 
başarı hikayesini dinliyoruz… 
Türkiye’nin en genç işletme müdürü

Bilgi birikimi, tecrübesi ve pozitif enerjisi ile 
girdiği her kuruma ‘cansuyu’ veren Arıcı, Ege 
Üniversitesi’ne burslu olarak başladığı Tekstil 
Mühendisliği Bölümü’nden derece ile mezun 
olur. “Yeni tesisler kurmak” projesini başarıyla 
tamamlayarak diplomasını alan Arıcı, mezuni-
yetin ardından Sümerbank’a transfer olur. Kısa 
sürede Sümerbank’ta işletme müdürlüğü göre-

vini üstlenen Arıcı, kurumun en genç İşletme 
Müdürü sıfatını da alır. Arıcı, kısa sürede yap-
tığı işlerle sektörde adını duyulur hale getirir ki 
özel sektörden ‘transfer’ teklifleri almaya başlar. 
Sümerbank’ın ardından 10 kat yüksek maaşla 
Demirbank Grubu’na ait Kayseri Tekstil firma-
sının teknik müdürlüğü görevini üstlenen Arıcı, 
burada 7 yıl çalıştıktan sonra kendi işini kurmak 
için kolları sıvar.

Burslu okuyan 
mühendisten 

Disneyland 
çıkarması

El örgüsü kazakla başladığı üretim yolculuğunda bugün Disney, Zara, H&M, Bershka gibi dünya 
markalarının önde gelen tedarikçisi olmayı başaran Hüseyin Arıcı, As Baskı fabrikası ile aranılan isim oldu.
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Gittiği yere cansuyu veren sanayici
İzmir’de kurulu iplik fabrikası olan İzmir 

Tekstil’in ortaklık teklifine olumlu yanıt veren 
Arıcı, aynı zamanda Genel Müdürü olduğu fir-
manın işlerini öyle ilerletir ki, firma geniş çaplı 
bir işletme olmasa da teşvik belgesi almaya hak 
kazanır. Her geçen gün işlerini daha iyi hale ge-
tiren Arıcı ve ekibi, finans olanaklarının artma-
sıyla birlikte yeni yatırımlara devam eder. Arıcı, 
1987 yılında kendi deyimi ile ‘tüccarlığı kendisi-
ne öğreten ağabeyi’, iş ortağı Nevzat Koru’nun 
vefat etmesinin ardından 1987 senesinde kendi 
firmasını kurar ve tekstil işine girer. Firmasının 
dümenine geçerek birbirinden başarılı işlere 
imza atan Arıcı, o dönemi şöyle aktarır:

“1987 yılında kurulduk ve işe el örgüsü 
kazakla başladık. El örgüsü kazakla iki defa 
‘Bacasız En Büyük Firma’ olarak seçildik. Bir yıl 
içerisinde 3 bin 165 kişinin çalıştığı bir firma ha-
line geldik. Turgut Özal’ın Başbakanlığı zama-
nında ve Cumhurbaşkanlığı döneminde toplam 
iki tane ‘Bacasız En Büyük Firma ve En Fazla 
İstihdam Sağlayan Kuruluş’ plaketini aldık. 

İlerleyen dönemde konfeksiyon işine başla-
dık. 1992 yılında üretimlerimizi ihraç etmeye 
başladık. Ondan sonra konfeksiyon dalına 
girdik. İhracata, Paris’teki Disney firmasına, 
Disneyland Parkı’nda satışa sunulan ürünleri 
yaparak adım attık. O tarihten bu yana, yani 23 
yıldır kesintisiz olarak Disney’in ürünlerini imal 
ediyoruz. 

Bu işlere başladığımız dönemde İzmir’de 
baskı makinesi yoktu. İzmir, el baskısı ile kendi-
ni idare ediyordu. İzmir’de yalnızca bir firmada 
bir adet baskı makinesi vardı. Biz de bundan 
esinlenerek bir baskı tesisi kurduk. Önce bir 
makine aldık ve İzmirli tekstilcilerin İstanbul’a 
gitmesini önledik. As Baskı olarak başladığımız 
baskı işinde gün geçtikçe büyüdük. Bir sene 
sonra bir makine daha aldık. Bir sene sonra bir 
makine daha aldık. Derken 4-5 sene içerisinde 
İzmir’de en büyük kapasiteyi yakaladık. Öyle ki 
bir zamanlar İstanbul’a baskı yaptırmaya giden 
sanayicimiz bir yana dursun, İstanbullu üretici-
ler müşterimiz haline geldi. Şu anda da aynı şe-
kilde devam ediyoruz. Biz teknoloji sevdalısıyız. 
Her yeni teknolojiyi bünyemize kazandırmak 
istiyoruz. Böylece hem müşteri portföyümüz ve 
bilgi dağarcığımız gelişiyor hem de üreticiler 
mallarına baskı yaptırmak için İstanbul’a gitmek 
zorunda kalmıyor.”

Yokluktan entegre tesise…
Bugün, konfeksiyon ve baskı grubunda 

toplam 200 kişiye istihdam sağlayan Arıcı, yeni 
açtıkları ve dünyanın önde gelen markalarına 
hazırladıkları koleksiyonlarla ses getiren grafik 
bölümleri hakkında da bilgi veriyor: 

“Zara, H&M, Bershka gibi dünya markaları-
na hazırladığımız koleksiyonlarla büyük başarı 
sağlayan grafik bölümlerimiz sayesinde, tam 
anlamıyla entegre bir tesis haline geldik. Kısa 
süreler içerisinde önemli ödüllere layık görül-
menin, dünya markalarının aradığı isim olma 
başarısının altında nitelikle insanlarla birlikte 
çalışmak, kaliteden asla ödün vermemek ve 
yapamayacağın işlerin altına imza atmamak 
yatıyor. Biz, her elemanımıza düzenli olarak 
mesleki eğitim veririz. Tüm işçilerimiz nitelikli 
ve alanında ihtiyacı olan her türlü eğitime ve 
donanıma sahip olmasına rağmen iş yerimizde 
hizmet veren eğitim uzmanımıza ayda bir kere 
tüm personelimize çeşitli konularda eğitim 
verdiririz.”

Hüseyin Arıcı, As Baskı firmasının başında 
bulunan oğlu Özgür Bey ve gruba ait şirketle-
rin ihracat departmanı ile ilgilenen kızı Özge 
Hanım’ın da ‘baba mesleğine’ dört elle sarılarak 
firmalarını daha ileriye taşıdıklarına dikkat 
çekerken, gururla sözlerini sürdürüyor:

“Oğlum ve kızım firmanın koşar adımlarla 
ilerlemesinde büyük rol oynuyorlar. Bu konuda 
çok şanslıyım. Bana işleri koordine etmek düşü-
yor. Ben yokluktan bugünlere geldim. Üniversi-
teyi burslu okudum. O nedenle geldiğim nokta-
nın kıymetini çok iyi biliyorum. Evlatlarımı da 
bu terbiye ile yetiştirmeye gayret ettim.” 

Arıcı, son olarak başarısını özetleyen keyifli 
bir anısını anlatarak sohbetimizi noktalıyor:

“Paris’e gezmeye giden arkadaşıma sordum, 
‘Disneyland’a gittiniz mi?’. ‘Evet’. ‘Oradan bir 
şey aldınız mı?’. ‘Evet’. ‘Aldığınız ürünün içine 
baktınız mı?’…”

Arıcı, başarısını özetleyen keyifli bir anısını 
paylaşıyor: “Paris’e giden arkadaşıma sordum, 
“Disneyland’a gittiniz mi?” “Evet” “Oradan bir 
ürün aldınız mı?” “Evet” “İçine baktınız mı?...”
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Anonim şirketlerde temsil yetkisi kural olarak 
yönetim kuruluna aittir. Temsil yetkisi 
anonim şirketin ticari unvanı altına imzaya 

yetkili kişilerin imza atması yoluyla kullanılmaktadır. 
Türk Ticaret Kanunu’nun 370. maddesinin birinci 
fıkrasında, esas sözleşmede aksi öngörülmediği ya da 
yönetim kurulu tek kişiden oluşmadığı durumlarda 
temsil yetkisi çift imza ile yönetim kuruluna ait oldu-
ğu düzenlenmiştir. Madde içeriğinden de anlaşılacağı 
üzere temsil yetkisinin esas sözleşmeyle düzenle-
nebileceği öngörülmüştür. Bu nedenle şirketin esas 
sözleşmesine eklenecek yazılı hüküm ile şirketin tek 
imzayla temsil edilmesi ya da tüm yönetim kurulu-
nun imzasıyla temsil edilmesi mümkündür. 

Diğer yandan yönetim kurulu alacağı kararla, 
şirketi temsile yetkili bir ya da birden fazla murahhas 
üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebil-
mektedir. Ancak Türk Ticaret Kanunu’nda bu durum 
sınırlandırılmıştır. Bu sınırlama temsile yetkili kişiler-
den en az birisinin yönetim kurulu üyesi olması şartı-
na bağlıdır. Yani temsil yetkisi üçüncü kişiye verildiği 
takdirde, temsilin geçerliliği için yönetim kurulu üye-
lerinden en az birinin üçüncü kişi ile birlikte temsil 
yetkisi ile donatılmış olması gereklidir. 

Temsil yetkisinin geçerli olabilmesi için yönetim 
kurulunun şirketi temsile yetkili kişileri ve bunla-
rın temsil şekillerini gösterir bir karar alması ve bu 
kararın noterce onaylanmış suretini, tescil ve ilan 
edilmek üzere ticaret siciline vermek zorunluluğu 
bulunmaktadır. 

Kanunda belirtilen istisnalar haricinde imza 
yetkililerinin şirketi temsil yetkisinin sınırlandırıl-
ması mümkün değildir. Bu istisnalar şirketin işletme 
konusu içinde kalsa da yer bakımından veya birlikte 
temsil şartı konarak temsil yetkisinin kısıtlanması 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu tür sınırlamala-
rında tescil ve ilan edilmesi gerekmektedir. Temsil 
yetkisinin sınırlandırılamamasındaki temel düşünce 
şirket ile işlem yapacak üçüncü kişilerin korunması-
na yöneliktir. 

Türk Ticaret Kanunu’nda anonim şirketin amaç 
ve işletme konusu dışında yer alan işlemlerde sorum-
lu olacağı düzenlenmiştir. Şirketin üçüncü kişilerle 
yapacağı işlemlerde, üçüncü kişilerin yapılacak 
işlemin işletme konusu dışında bulunduğunu bildiği 
veya bilmesi gerektiğini ispatlayamadığı müddetçe 
faaliyet konusu işlemler şirketi bağlayacaktır. Eğer 
şirket, yapılan işlemin, işletme konusunun dışında 
bulunduğunu üçüncü kişinin bildiğini veya bilebi-
lecek durumda bulunduğunu ispat ederse o zaman 
işlem şirketi bağlamayacaktır. Burada şirketin esas 

sözleşmesinde faaliyet konusunun ilan edilmiş olma-
sı, bu durumun ispatı için tek başına yeterli görülme-
mektedir.

Temsil yetkisi bulunan kişinin şirket adına yaptığı 
işlemin esas sözleşmeye ya da genel kurul kararına 
aykırı olması mümkündür. Bu durumlarda iyi niyetli 
üçüncü kişiler esas sözleşmeye veya genel kurul 
kararına aykırı bir işlem yapılmış olsa bile bu işlem 
dolayısıyla şirkete başvurabilecektir. İşlem karşısında 
üçüncü kişiye karşı sorumlu olan şirket, kanuna ve 
esas sözleşmeye aykırı işlemler dolayısıyla şirketin 
temsil yetkilisine rücu edebilecektir. 

Temsil yetkisinin devri konusunda yönetim 
kurulunun devredilemez ve vazgeçilemez görev ve 
yetkileri bulunmaktadır. Kanunda müdürlerin ya da 
aynı işleve sahip kişiler ile imza yetkisini haiz bu-
lunanların atamaları ve görevden almaları yönetim 
kurulunun vazgeçilmez ve devredilmez yetkileri 
arasında belirtilmiştir. 

Bu madde uyarınca her imza yetkilisinin yönetim 
kurulu tarafından atanması gerektiği görüşü tartış-
malıdır. Zira kanunun lafzından şirketin tüm imza 
yetkililerinin atanması ve azlini kapsadığı sonucu 
çıkarılabilmektedir. Fakat uygulamada birçok soruna 
neden olabilecek bu madde dar yorumlanarak sadece 
üst düzey temsil yetkililerinin kapsadığı kabul 
edilebilir. Diğer türlü şubesi ve imza yetkisi çok olan 
büyük şirketlerde bu durum başa çıkılamaz bir sonuç 
doğuracaktır.

Kısaca anonim şirketlerde yapılacak işlemlerin 
geçerliliği ve şirketlerin sorumluluğu açısından 
temsil yetkisi önem arz etmektedir. Bu yetki yasal 
düzenleme ve sınırlamalar ışığında belli usul ve esas-
lara tabi olduğundan şirketler tarafından uyulması 
zorunludur.

Anonim şirketlerde 
temsil yetkisi
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Borçların ödenmesine 
karşılık bir sigorta maliyeti
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Son yıllarda yaşanan krizlerle birlikte finans 
literatürümüze her geçen gün yeni ürünler 
katılıyor. Bu ürünlerden biri de son yıllar-

da sıkça karşımıza çıkan CDS (Credit Default 
Swamp). Diğer bir deyişle borçların ödenmesine 
karşılık bir sigorta maliyeti olarak da belirtebili-
riz.

Peki fiyatlarına baktığımız CDS nedir? Elinde 
tahvil ya da benzeri bir finansal araç bulundu-
ran bir kişinin vade sonu geldiğinde ödeme 
yapılmamasına ilişkin riskin ortadan kaldırıldığı 
sistemdir. CDS aynı zaman-
da borçlu tarafın riskini 
gösteren de bir üründür. 
Özellikle ülke risklerini takip 
edebilmek için CDS fiyatları 
yakından izlenir. Ülkeye 
yönelik risklerin artması, 
CDS fiyatların yükselmesine 
risklerin azalması ise fiyatla-
rın düşmesine neden olur.
CDS ne zaman  
işimize yarar?

Bu konuyu en iyi şekil-
de ülke tahvilleri üzerin 
de inceleyebiliriz. Örneğin 
elinde 10 bin dolar tutarında 
5 yıl vadeli “X” ülke tahvili 
bulunduran bir yatırımcıya 
karşı; “X” ülkesi borçlu,  
tahvili satın alan yatırımcı 
ise alacaklıdır. Finansal ku-
rum ise yatırımcıya gide-
rek, ‘bana her yıl 100 dolar 

(100x5=500 dolar) ödeme yapman halinde, vade 
sonu geldiğinde “X” ülkesinin ödeme yapama-
ma riskini üstlenirim’ diyebilir.  Böylelikle vade 
sonuna kadar toplam 500 dolar ödeyerek, 10 bin 
dolarlık yatırımını garanti altına almış olur. Eğer 
yatırımcı vade sonunda borcunu tahsil edebilir-
se ödemiş olduğu 500 dolar finans kurumunda 
kalacaktır.
Baz puan ne anlam ifade eder?

Ülkelerin riskini gösteren CDS rakamları baz 
puan (bp) ile ifade edilir. 
Örnek vermek gerekirse 
aşağıda yer alan tabloda 
Türkiye’nin CDS rakamı 
219 bp. Bu da şu anlama 
geliyor; yatırım yapmış 
olduğunuz tahvillerinizi 
garanti altına almak için, 
her yıl nominal değerle-
rinin yüzde 2.19 bp. CDS 
prim olarak ödemeniz 
gerekiyor. CDS rakamları 
ülke risklerine göre farklı-
lık gösterebileceğini belirt-
miştik. Aşağıda yer alan 
tabloda CDS rakamlarına 
göre en riskli ülke sırala-
maları yer alıyor. Listeye 
göre üst sıradaki ülkeler 
diğerlerine göre daha risk-
li olarak adlandırılırken, 
alt sıradaki ülkeler ise tam 
tersi riski az ülkeler olarak 
görülebilir.

 
 Ülkeler CDS 

Primleri 
1 Arjantin 5393 

2 Venezüela 4444 

3 Ukrayna  3885 

4 Yunanistan 3009 

5 Rusya 338 

6 Mısır 307 

7 Kazakistan 271 

8 Brezilya 260 

9 Türkiye  219 

10 Güney Afrika  212 



Uzun bir süredir bu köşede, “Çatışma 
Yönetimi” konusunda farklı konuları ele 
alıyoruz. Birçok iletişim tekniğini incele-

diğimiz ve her sayıda farklı başlıklara değindiği-
miz çatışma yönetiminde, üzerinde duracağımız 
son konu ise: “yönlendirilmeden kaçınma teknik-
leri”…

Kişiler arasında fikir ve görüş ayrılıklarında 
ortaya çıkan her türlü çatışmanın büyümeden, çe-
şitli sorunlara neden olmadan çözümlenmesi için 
uygulanacak yöntemlerden birini; kendi düşünce 
ve isteklerimizi, açık bir dille, karşımızdaki kişiye 
saygısızlık etmeden ifade etmek olarak belirt-
miştik. Atılgan Davranış olarak tanımladığımız 
bu ifade biçiminde, kişisel haklarımızı bilmek, 
ne istediğimize ilişkin yüksek bir farkındalık ve 
mutlaka saygı sınırları içinde gerçekleşen iletişim, 
sürecin en önemli yapı taşları.

Her zaman karşımızdaki ile aynı fikirde ol-
mayabiliriz, o da bizim düşüncelerimize katıl-
mayabilir. Kuşkusuz bu gibi durumlarda, doğru 
yönetilmediği takdirde çatışmanın şiddeti giderek 
artacaktır. 

Kendi düşünce ve isteklerini ısrarla atılgan bir 
biçimde ifade eden taraf, bu istekleri yok saya-
rak onu etkilemek, yönlendirmek ve böylelikle 
kendi fikirlerini kabul ettirmek isteyen biriyle 
iletişim kurduğunda ‘yönlendirilmeden kaçınma 
teknikleri’ni uygulayabilir. 

İletişim sürecinde atılgan davranıldığında 
genellikle karşı taraf bizi dinlemekte ve işbirliği 
içine girmektedir. Ancak bazı durumlarda bu 
kişiler, isteği farklı şekillerde yorumlayarak;

n Konuyu değiştirmek
n Güçlü bir duyguyla (kızgınlık dahil) cevap 

vermek
n İstekle ilgili şakalar yapmak ya da alay 

etmek
n İstekten dolayı suçlu hissedilmesini sağla-

maya çalışmak
n Eleştirmek ya da isteğin meşruluğunu sor-

gulamak
n Neden kendisinden böyle bir şey istendiğini 

sormak 
gibi farklı şekillerde tepkiler verebilirler. Bun-

lar istekten kaçınmak ya da isteği göz ardı etmek 
için kullanılan yöntemlerden bazılarıdır. Atılgan 
davranışta bulunan kişinin yapması gereken bu 
noktada geri çekilmek değil, kendi düşünce ve 
isteğinde ısrarcı olmaktır. 

İsteği yok sayan bu tür girişimlerin üstesinden 
gelmek ya da kaçınmak için geçerliliği kanıtlan-
mış yöntemleri inceleyecek olursak, aslında hepi-
mizin bildiği, kulağa aşina gelen, hatta farkında 
olmadan uyguladığımız davranışları gözden 
geçirmiş olacağız. Böylelikle artık bu davranışla-
rı sergilerken aslında yönlendirmeden kaçınma 
tekniklerinden biri olduğunun farkındalığı ile 

Yönlendirilmeden kaçabiliriz…
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hareket etmiş olacağız…
Yönlendirilmeden kaçınma teknikleri

BozuK PLAK TEKNİğİ: Bu teknik, tıpkı 
bozuk bir plak gibi sakin, kararlı ve ne istendi-
ğinin sürekli söylenmesidir. Bu teknik, karşımız-
daki kişinin isteklerini karşılamada gönülsüz 
olunduğunda kullanılmaktadır. Bazen karşımız-
daki kişi istekleri   ni dile getirirken bu yöntemi, 
bizi esir alarak bize karşı kullanabilmektedir. 
Tekniğin bize karşı kullanıldığı durumlarda, 
istenilen şeye odaklanılmalı ve diğer kişinin 
isteklerine teslim olunmamalıdır. Kişi ne iste-
diğini süsleme ya da değişiklikler yapmadan 
defalarca tekrarlamalıdır. 

SİSLEME: Karşı taraf eleştiriye başladığında 
kullanılacak en iyi yöntemlerden biri sislemedir. 
Bu teknik, düşünce ya da eleştirinin bir kısmını 
kabul etmeyi içerir. Hepsine katılmasak bile 
eleştirilerin bir kısmına katıldığımızı dostça 
ifade etmektir. 

Alaycı ya da savunucu olmadan, uygun bir 
ses tonuyla dile getirilmelidir. Eğer eleştirilen 
konulara hak verilmiyorsa, eleştirinin arkasın-
daki genel ilkeler kabul edilerek “haklı olabilir-
sin” denebilir. Birisiyle aynı fikirde olunduğun-
da, karşı taraf biraz geriye dönerek ya eleştiriye 
devam etmekte ya da konuyu konuşmaya 
başlayabilmektedir. Sisleme, tartışma başlama-
dan önce iletişimi durdurmaktadır. 

İçERİğİ SÜREçLE DEğİŞTİRMEK: İçerik, 

süreçle değiştirildiğinde odak noktası, içerikten 
kişilerin arasında neler olduğuna odaklanmak-
tadır. Eğer karşı taraf atılgan biçimde dile geti-
rilmiş isteği, işitmemiş gibi yaparak başka bir 
cevap verirse  (örn, kızmak, alay etmek, ilgisiz 
bir konuyu gündeme getirmek… ); olan bite-
nin altı çizilmeli ve istek yeniden odak noktası 
yapılmalıdır.

DAğıTMA: Dağıtma, atılgan istekler karşı-
sında, karşı tarafın yoğun kızgınlık ya da başka 
aşırı duygusal tepkiler verdiğinde, kullanılan bir 
geciktirme yöntemidir. Yakın ilişkilerde, karşıda-
ki insanın güçlü duygularını ifade etmesine izin 
vermek önemlidir. Ancak böyle zamanlarda dile 
getirilen isteği duymayacaklardır. Böyle durum-
larda “şu anda çok üzgün olduğunun farkında-
yım, konuyu daha sonra tartışırız” demek daha 
iyi olacaktır. 

ATıLgAN SoRguLAMA: Atılgan bir şekil-
de istek dile getirildiğinde, karşı taraf saldırıya 
geçiyorsa, istekle ilgili bir probleminin olup 
olmadığı sorularak atak etkisiz hale getirilebil-
mektedir. 

Atılganlığı öğrenmenin anlamı, her zaman 
istenilen şeylerin yüzde 100 alınacağı anlamına 
gelmemektedir. 

Atılganlık, sadece istediğinizi elde etme 
şansınızın artmasını garanti etmektedir. Ayrıca 
dinleme ve tartışabilme becerileri ve uzlaşmacı 
atılgan tepkiler üzerinde çalışılmalıdır. Bunlar 
yapıldığında gereksinimler karşılanacaktır. 
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Bundan yaklaşık 10 bin yıl önce dünyada 
bambaşka bir düzen hüküm sürüyordu. 
Kim bilir belki de daha eşitlikçi bir toplum 

yapısı… Erkeğin ‘erk’i, bugünkü anlamıyla yoktu 
ve Toprak Ana’nın kızları, yemek için topladıkla-
rı tohumların yetiştirilebileceğini keşfediyordu. 
Kadınlar bu keşifle önce ‘köy’ün yani yerleşik 
toplumsal düzenin yaratılmasına öncül oldular. 
Daha sonra ise ‘söz’ün yaratılmasına…

Elbette insanlık doğdu doğalı, insanlar arasın-
da bir etkileşim vardı. Ama yerleşik topluma ge-
çilmesiyle birlikte eğitim ve kültürün yani ‘söz’ün 
temelleri atıldı. Eğitim çocuklar için gerekliydi… 
Kültür ise geçmişin deneyimini geleceğe aktarı-
yordu. 

Sonra düzen değişti. Tohum yetiştirmek, yerini 
tarıma bıraktı. Tanrıçalar da tanrıya… 

Değişen düzeni, ‘nereden nereye’ gelindiğini 

görmemizi, asıl olan ile günümüzü kıyaslamamızı 
kolaylaştıran bir yerdeyiz bu sayımızda. İzmir Ka-
dın Müzesi’ndeyiz…
Ülkemizin ilk Kadın Müzesi

Konak Belediyesi tarafından İzmir Kadın 
Müzesi, nesiller ve cinsler arasındaki diyalogu 
arttırmak ve başka bir dünyanın mümkün oldu-
ğu görüşü üzerine kurulur. Kadınları anlatan bu 
müze, aslında erkekleri de aktarır ziyaretçileri-
ne… Ataerkil toplum yapısı içinde yetişen ve eği-
tilen; tüm bireylerinin hücrelerine işlemiş erkek 
gözlü toplum yapısının kurallarına rağmen ‘var’ 
olan kadınları… Anadolu’nun analarını… 

Kadına şiddetin ve kadın cinayetlerinin gün-
demin vazgeçilmez maddeleri arasında yer aldığı, 
kız çocukları okula gönderilsin diye kampan-
yaların düzenlendiği, çocuk gelinlerin doğum 

Konak 
Belediyesi’nden 
Türkiye’ye hediye: 
KADIN MüZESİ

Kadına şiddetin ve kadın cinayetlerinin gündemin vazgeçilmez maddeleri arasında yer aldığı, kadının ne 
adının ne de yerinin olmadığı ülkemizde ilk Kadın Müzesi, denizi ‘kadın’, kadını ‘deniz’ kokan İzmir’de açıldı.



sırasında hayatını kaybettiği, 
kısacası kadının ne adının 

ne de yerinin olmadığı 
ülkemizde Türkiye’nin 
ilk Kadın Müzesi, denizi 
‘KADIN’, ‘KADINI’ 
deniz kokan memle-
kette, İzmir’de, Konak 
Belediyesi’nin girişimleri 
ile açılır. Belediye-
nin beşinci butik 
müzesi olan 
Kadın Müzesi, 
Anadolu kadı-

nının unutulan 
geçmişini ve gücünü 

tüm dünyaya 
ha- tırlatmak, Anadolu 
kadınının yaratıcılığını gözler 
önüne sermek, kendine güve-
nini desteklemek, geçmişine 
ait anıları canlandırabilmesine 
yardımcı olmak amacıyla ka-
pılarını aralar. Kadının ‘tanrıça’ halin-
den, ana haline, kraliçe halinden, savcı, 
yazar, çiftçi, Yörük gelini, protest haline 
kadar tüm kalıpları ve yaşanmışlıkları ile 
sergilendiği bu anlamlı müze, ziyaretçi-
lerden tam not alır. 
Müzede neler var?

Kadın Müzesi, bahçesine 
konumlandırılan Nazım 
Hikmet heykeli ile daha 
da anlamlı hale geliyor. 
Birinci katta ‘geçmişten 
günümüze kadın’ tema-
sının çalışıldığı bölümde 
günümüz sanatçılarının 

kadını anlatan eserleri yer alıyor. Geçmiş-
ten günümüze kadınların fotoğrafları, 
dergileri, bilgiler ve belgeler bulunu-
yor.  

Aynı katta Antik dönemde 
Anadolu’da kadın konusunun 
vurgulandığı bölümde ilk kadın ve 
mitoloji, ana tanrıçalar, amazonlar, 
görsellerle desteklenerek anlatılı-
yor. Antik dönemde Anadolu’da 
kadının sosyal konumunun dö-
nemlere göre değişiklik gösterdiği 
görülüyor. 

İkinci kat, giriş kısmında sizi 
cansız manken üzerindeki bir eski dönem 
gelinlik karşılıyor. Güzelliğine, zarafetine 
henüz dalmışken ‘protesto ve kadın’ odası 
karşınıza çıkıyor ve hatırlıyorsunuz: O 
zarif kadın, değerleri, inançları, evlatları, 
ailesi ve ülkesi için gerektiğinde gözü pek 
bir savaşçıya da dönüşebiliyor… 

Odada ‘kadınların direnişi-
ne, kadınların başkaldırısına’ 
örnek olarak, ilk kez 1828 
yılında ekmeğe yapılan zam 
için kazan kaldırdıklarının 
haber metnini görüyorsunuz. 
Kadın bu, istediğini almadan 
bırakır mı? Sonuç tahmin 
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edeceğiniz gibi, dönemin Valisi Hasan Paşa’nın 
da yardımı ile ekmeğe yapılan zam geri alınıyor. 
Odayı geçmişten günümüze gelen protestoların 
örnekleri dolduruyor; Bahriye Üçok’un öldürül-
mesini protesto eden yürüyüş, ‘Kürtaj Hakkı-
mızdır, Bedenimiz Bizimdir’ protestosu, ‘Dayağa 
Karşı Kampanya’ eylemi, ‘Evlat Acısına Son’ 
yürüyüşü, ‘İffetli Kadın Vesikası’ eylemi, ‘Bede-
nimiz Bizimdir, Cinsel Tacize Hayır’ kampanyası, 
‘Siyanürlü Altına Hayır’ protestosu, ‘Kastamonu 
Kadın Mitingi’, ‘Cumartesi Anneleri’, ‘Gezi Ey-
lemleri’ ve ne yazık ki niceleri…

Koleksiyon eserler odası da Osmanlı ve Cum-
huriyet Dönemi’nden eşyalar, bilgiler ve koleksi-
yonlara ev sahipliği yapıyor. Öncü kadınlar odası, 
müzenin dikkat çeken alanlarından birisi olarak 

göz 

dolduruyor. Osmanlı ve Cumhuriyet 
Dönemi’nden bilimden sanata öncü olan kadınla-
rımızın objeleri, biyografileri ile birlikte görselleri 
de burada sergileniyor. Ayrıca Cumhuriyet Baş-
savcısı Işın Keskin Özbay’ın cübbesi, yine Türk 
kadınlarının gurur kaynaklarından Prof. Dr. Tür-
kan Saylan’ın mantosu ve şapkası, Türkiye’nin 
ilk dünya güzeli Keriman Halis Ece’nin bir abiye 
elbisesi de burada ziyaretçilerle buluşuyor. 

Bunların dışında videoart odası, kütüphanesi 
ve geçici sergi salonu ile içeriğine zenginlik katan 
müze, duvarlarda asılı ‘öncü kadınlar’ görselleri 
ile de büyük beğeni topluyor. Her bireyin ziyaret 
etmesi gereken, Türkiye’nin ilk Kadın Müzesi, 
tüm güzelliği, anaçlığı, naifliği, gücü ve direnişi 
ile sizleri bekliyor.

Cumhuriyet Başsavcısı Işın Keskin Özbay’ın cübbesi, Türk kadınlarının gurur kaynaklarından Prof. Dr. Türkan 
Saylan’ın mantosu ve şapkası, Türkiye’nin ilk dünya güzeli Keriman Halis Ece’nin elbisesi de ziyaretçileri bekliyor.





Arkas Sanat Merkezi, yeni sezonu İzmir için 
sosyal sorumluluk boyutu olan, geleceğe 
miras değeri taşıyan fotoğraf sergisi ile 

açtı.
Arkas Sanat Merkezi’nde 18 Eylül itibari ile 

ziyarete açılan “İzmir: Yarınlara Bir Miras” isimli 
fotoğraf sergisi, Türk ve uluslararası fotoğraf 
sanatçılarının objektifinden İzmir’in bugününü 
belgeleyerek yarınlara taşıyor. Serginin 17 Eylül 
Perşembe akşamı yapılan açılış davetine Arkas 
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas, 
sergide eserleri yer alan fotoğraf sanatçıları Murat 

Germen, Selim Bonfil, Beyhan Özdemir, Atilla 
Özdemir, Nilgün Özdemir, Yusuf Tuvi ile İzmir iş 
dünyasından temsilciler katıldı.

Kent fotoğrafları, bir şehrin yaşantısına, fizik-
sel varlığına dair en önemli tanıklar, geçmişinin 
ortaya konmasında başvurulan en kıymetli kay-
naklardır. Fotoğraf tarihteki anları ölümsüzleştirir 
ve geçmiş ile ilgili önemli bir referans oluşturur. 
Arkas Sanat Merkezi bu noktadan yola çıkarak 
İzmir’in bugününü geleceğe miras bırakmak 
amacıyla İFOD (İzmir Fotoğraf Sanatı Derneği) 
işbirliği ile “İzmir: Yarınlara Bir Miras” sergisini 
hazırlar.
8’i Türk 18 fotoğrafçı İzmir’i fotoğrafladı

18 fotoğrafçı Bergama, Alaçatı, Asansör, Borno-
va, Karşıyaka, Kordon, Urla gibi kentin çeşitli ilçe 
ve mahallelerinde yaklaşık bir yıl süren çekimler 
yaptı.  Toplam 900 fotoğraflık bir arşiv oluşurken 
seçilen 130 tanesi 15 Kasım’a kadar sergilenecek. 

Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Lucien Arkas, serginin açılış davetinde, “İzmir’in 
bugününü, kültürünü, yaşantısını fotoğraflarla 
ölümsüzleştirerek bir sonraki kuşağa aktaracak 
bu projenin, kent belleğinin oluşmasında da 
büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. İzmir’e 

Arkas Sanat Merkezi’nde 
fotoğraf sergisi 

“İzmir: Yarınlara Bir Miras”
Arkas Sanat Merkezi’nde 18 Eylül itibariyle ziyarete açılan “İzmir: Yarınlara Bir Miras” isimli fotoğraf sergisi, 
Türk ve uluslararası fotoğraf sanatçılarının objektifinden İzmir’in bugününü belgeleyerek yarınlara taşıyor.
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önceki yüzyıllarda gelen gezginlerin bıraktıkları 
anlatı ve görsellerin bugün bize ışık tutması gibi 
bu görsel arşiv gelecek nesillere ışık tutacak” 
dedi. 

Açılış davetinde hazır bulunan fotoğraf 
sanatçılarından İtalyan Valter Bernardeschi; 2013 
yılında Londra’da Yılın Vahşi Yaşam Fotoğraf-
çısı Ödülü’nü aldı. Fotoğrafları BBC Wildlife, 
National Geographic gibi uluslararası dergilerde 
yayınlandı. Sasalı Doğal Yaşam Parkı ve Kuş 
Cenneti’ni fotoğrafladı. Polonyalı sanatçı Wojtek 
Laski Rusya ve eski Sovyet Cumhuriyetleri’ne 
ait siyasi ve sosyal içerikli fotoğraflar çekti. 
Gorbaçov’un yeniden yapılanma çalışmalarını 
ve Yeltsin’in başa geçmesini foto röportajlarla 
belgeledi. İzmir’in çeşitli ilçelerinde günlük 
yaşamı fotoğrafladı. 
Murat Germen’in muta-morfoz serisi 

Sergide ayrıca Türk fotoğraf sanatçısı Murat 
Germen'in muta-morfoz serisine ait önemli fo-
toğrafları var. Mutasyon ve metamorfoz mef-
humlarından türeyen “muta-morfoz” kavramı 

ve ona bağlı olarak üretilen işler panoramik 
kent tasvirlerinin yatay düzlemde sıkıştırılması 
ile elde ediliyor. Bu sıkıştırma eylemi, kentle-
rin tarihi yapı stoku; konut ve iş merkezlerini 
barındıran bölgelerinde, kentsel gelişmeye karşı 
durabilen ve duramayan bileşenlerin arasındaki 
dinamiğe dikkat çekiyor. Bu daralma sonunda 
elde edilen görsel kent tefsiri, daha güçlü olanın 
yaşamaya devam ettiği ve hayatın akışını değiş-
tirdiği bir süreç olan evrim kavramına gönderme 
yapıyor.

Muta-morfoz serisi gözün tek bir bakışta 
göremediği içeriği tek bakışa sığdırıyor. Bu 
fotoğraflar bütünüyle belgesel nitelikte, çekim 
sonrası bilinçli ekleme veya çıkarma söz konusu 
olmuyor; sadece görüntünün ufki düzlemde 
sıkıştırılması sürecinde yok olan bazı bileşenler 
var. Serideki fotoğraf tabanlı anlatım, kentleri 
gezdiğimde aklımda kalan bölük pörçük söz-
cükleri içeren bir sinopsis aslında. 

l Arjantin - Nicolás M. J. Berliniıeri
l İspanya - Gabriel Brau Gelabert
l İtalya - Virgilio Bardossi, Valter Bernardeschi, 
Giulio Veggi, Mario Cioni
l Kanada - François Nadeau
l Macaristan - István Kerekes
l Pakistan - Muhammad Jahangir Khan
l Polonya - Wojtek Laski
l Tayland - Dow Wasiksiri
l Türkiye - Atilla Özdemir, Beyhan Özdemir, 
Murat Germen, Nilgün Özdemir, Selim Bonfil, 
Yusuf Tuvi
l Ukrayna  -Alexander Kharvat

Sergide eserleri yer 
alan tüm sanatçılar
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Brezilya’nın maden, Güney Amerika’nın 
şeker kamışı, Fransa’nın çelik, Bangladeş’in 
gemi söküm ya da Hong Kong’un kafesler-

de yaşamaya mahkum edilmiş Vietnamlı çocuk 
işçileri… İzmir Folkart Galeri, yeni sezonunu 
dünyanın yaşayan en büyük fotoğrafçılarından 
Sebastiao Salgado’nun ‘İşçiler’ adlı sergisi ile açtı. 

1 Ekim 2015 tarihinde düzenlenen kokteyl 
ile açılışı gerçekleşen ve 29 Kasım tarihine kadar 
gezilebilecek olan serginin açılışında konuşan 
Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, 
“Çağımızın en popüler sanatı fotoğrafçılıktır. 
Çünkü cep telefonu taşıyan herkes potansiyel 
fotoğrafçıdır. 

Biz de bu duygu ve bilinçle yeni sezonun açılı-
şını fotoğraf sergisiyle yapmaya karar verdik. Fo-
toğraf sanatı denildiğinde iki dev isim karşımıza 
çıkıyor. Biri Sebastiano Salgado diğeri de Robert 
Capa. Sezonu Salgado ile açtık. Sezonun üçüncü 
sergisini 1 Mart 2016’da Capa’nın fotoğraflarıyla 

gerçekleştireceğiz” diye konuştu.
Proje direktörü Fatih Özdemir de dünya 

standartlarında sergileri İzmir’e getirmeyi he-
deflediğinin altını çizerek, “Taşra olarak görülen 
İzmir’de böyle önemli sergiler açmaktan büyük 
mutluluk duyuyoruz” dedi. 

Sınıf profilini ortaya koyması bakımından 
dünyanın en başarılı çalışmalarından sayı-
lan, kimi eleştirmenlere göre Karl Marx’tan 
sonra yazılmış en iyi “Manifesto” olan İşçiler, 
Salgado’nun 1986 ile 1992 yılları arasında 26 ülke-
de çektiği fotoğraflardan oluşan 3. projesi. Genel 
yapısı itibarıyla üç temel bölüm üzerine kurul-
muş olan albümde yer alan ülkeler bu bölünmeyi 
dolaylı olarak anlatır. 

Salgado; Fransa gibi sanayileşmiş ülkelerdeki 
işçiliği fotoğraflarken, bir yandan Rusya gibi eski 
Doğu Bloğu ülkelerindeki görece eski teknolojiye 
dayalı işçiliği bir yandan da üçüncü dünya ülke-
lerindeki tarıma dayalı işçiliği çekmiştir.

Salgado’nun 
‘işçileri’ Folkart’ta
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Çin’de tüy kadar hafif olmasına rağmen 
çelikten daha dayanıklı ve güçlü bir 
madde geliştirildi. Çin Bilimler Akade-

misi Şanghay Seramik Enstitüsü araştırmacıları, 
köpüksü yapıya sahip süper maddenin  ‘mucize 
yapıtaşı’ olarak da bilinen grafen tüplerinin 
elmas kadar kararlı bir hücresel yapıya dönüş-
türülmesi sırasında ortaya çıkarıldığını açıkladı. 

Araştırmacılar, yeni keşfedilen maddenin 
eğilip bükülmeden kendi ağırlığının 40 bin 
katını taşıyabildiğine işaret etti. Grafenden 
elde edilen köpük, 1 santimetrekareye 1 tondan 
daha fazla darbeye de dayanabiliyor. Bu miktar, 
dünyanın en derin yeri kabul edilen Mariana 

Çukuru’ndaki basınca denk düşüyor. 
Çinli araştırmacılar, keşfettikleri süper mad-

denin grafenden daha önce elde edilen mad-
delere oranla dış darbelere çok daha dayanıklı 
olduğunu vurguladı. Orijinal boyutunun yüzde 
5’ine kadar sıkıştırılabilen süper madde, yeni-
den kendi biçimine ve büyüklüğüne dönüyor. 
Isıya karşı da son derece dayanıklı olan madde-
nin, roket ve füzelerin yol açtığı darbeleri em-
mesi için tankların yüzeyinde kullanılabileceği 
söyleniyor. Ayrıca madde tankların yüzeyinde 
ve askerler için hareket kabiliyetini etkilemeyen 
zırhlar üretilmesinde de kullanılabilecek.

Tüyden 
hafif, 
çelikten 
güçlü mucize 
keşfedildi
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Denizli’nin Eskihisar Mahallesi yakınlarında 
bulunan Laodikya Antik Kenti’nde yapılan 
kazı çalışmalarında 1500 yıl öncesine ait 

olduğu tespit edilen kumaş tomarı bulundu. 
Denizli’nin Eskihisar Mahallesi’nde bulunan Laodik-
ya Antik Kenti’ndeki kazı çalışmaları devam ediyor. 
2014 yılı kazı çalışmalarında da önemli bulgulara 
ulaştıklarını ifade eden Laodikya Kazı Heyeti Başka-
nı Prof.Dr. Celal Şimşek yılın en önemli bulgusunun 
1500 yıl öncesine ait kumaş tomarının bulunması 
olduğunu ifade etti. Tekstil sektörüyle adını dünya-
ya duyuran Denizli’nin tekstil geçmişinin izlerine 
Laodikya Antik Kenti’nde de ulaştıklarını ifade eden 
Şimşek, “Daha önce tekstil boya kalıntıları bul-
muştuk. Bu bulgular Denizli’nin tekstil sanayisinin 
tarihinin 1500 yıl öncesine dayandığını gözler önüne 
sermektedir. Şuanda da yapılan kazı çalışmalarında 
1500 yıl öncesine ait tekstil tomarı bulduk. Bu tekstil 
sektörünün binlerce yıl öncesine dayandığını bir kez 
daha göstermiş oldu” dedi.

Diğer yandan, Laodikya antik kentine gelen 
turistlerin sayısının her geçen gün arttığını ve antik 
kentte bulunan kilisenin ziyaret edilebilmesi için 
çalışmaların devam ettiğini belirten Laodikya Kazı 
Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, “Laodikya 
antik kentinde en önemli yerlerden birisi kilisenin 
bulunduğu yer. Buradaki çalışmalarımız önemli 
derecede tamamlanmış durumda. Vaftiz havuzu 
ve ibadet yerleri ile dikkat çeken kilisenin ziyaret-
te açılabilmesi içinde çalışmalar başladı. Kilisenin 
korunması ve ziyaret edilebilmesi için malzemeler 
şu anda gelmiş durumda ve yakın zamanda tamam-

lanarak kilise ziyaret edilebilecek” dedi.
Tekstilin tarihi gelişimi

Antik dönemde Menderes rotası daha çok ticaret 
yolu olarak önemlidir. Bu yol iç kısımlardan Efes 
Limanı’na ticaret hacmini taşırdı. Daha sonraki 
Bizans döneminde burası, güneyin yüksek kısımları 
için, haberleşme yolu olarak kullanılmıştır. Efes’ten 
çıkan yol Menderes nehri üzerinden Hierapolise 
gelirdi. Buradan da dar geçitler ile dağlık Frigya’ ya 
devam eder, güneye doğru dönen yol (Çal ilçesi yö-
nünden) Lycos vadisine ulaşırdı. Bu yol Hristiyanlık 
döneminde de Efes’ten doğuya seyahat edenler için 
yaygın olarak kullanılmıştır.

Lycos Vadisinde Hierapolis, M.S. 2.-3. yy larda 
gelişme yönünden altın çağını yaşamıştır. Kentte 
dokunan kumaşlar İtalya’ ya kadar ihrac edilmiş 
olup, aynı zamanda Batı Anadolu kentleri ile (Efes, 
Bergama, Smyrna, Sardes, Aphrodisias vb.) sıkı bir 
ticari ilişki sağlanarak birlik sikkeleri basılmıştır. 
Tekstil ürünlerinin üretilmesi ve boyanması, halı 
kilim dokuma yönünden Hierapolis, antik dönemin 
bir fabrika kenti görünümündedir. Bu üretim, diğer 
Lycos Vadisi kentleri olan, Laodikeia ve Colossae 
ile beraber yapılmıştır. Antik dünyanın tekstil devi 
Laodikeia’ da, Hristiyanlığın yayılması çok zor ol-
muştur. Bunun nedeni de kentin ticaret ve tekstil ile 
ulaştığı zenginliktir. Zengin ve refah düzeyi yüksek 
olan halk, ilk başta yeni dine fazlaca bir ilgi göster-
memiştir. Laodikeia, Colossae ve Hierapolis fabri-
kasyon tekstil üretiminde  antik dünyada çok önemli 
bir üne sahip olmuşlardır.

Bin beş yüz yaşında kumaş

Laodikya Antik Kenti





METROPOLE RUHR

BİR VAATTEN DAHA FAZLASI. Dâhi beyinler Ruhr Metropolüʼnde yenilikçi çözümler üzerinde çalışıyorlar. 
“Inventairy” adlı uçan robot, Avrupaʼnın en büyük lojistik kümelenmesi olan “ExzellenzCluster LogistikRuhr”da 
bu şekilde geliştirildi. Inventairy, depolarda kendi başına stok sayımı yapabilme özelliğine sahip. Bu buluş, 
Avrupa‘nın en yoğun yükseköğretim coğrafyalarından birinin tam merkezinde ortaya koyulan birçok “en iyi 
performans”tan sadece bir tanesi. Ve aynı zamanda NORDRHEIN-WESTFALEN (Kuzey Ren-Vestfalya) için 
tipik bir örnek. 72 üniversite ve meslek yüksekokulumuzla nitelikli yeni nesiller yetiştiriyor ve başarılı bir teknoloji 
transferi için ideal koşullar sunuyoruz. Merakınızı mı uyandırdık? www.nrwinvest.com


