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Türkiye ekonomisi 2015 yılı başında nasıl 
dünyanın en kırılgan ekonomileri için-
deyse, bugün de aynı yerde. 2015 yılı 

içinde global ekonomide ve ulusal ekonomide 
yaşanan olaylar ülkemize ekonomik görünü-
münü değiştirme şansı vermemiştir.  Bugün 
içinde bulunduğumuz konuma, uğraştığımız 
sorunlara baktığımızda, 2016 yılının da pek 
farklı olmayacağını söylemek kötümserlik 
olmayacaktır.

2015 yılındaki global etkilere baktığımızda;
ABD Merkez Bankası FED’in faiz arttıracağı 

beklentisi neredeyse tüm yıl ekonomik verileri 
etkiledi. Yılsonuna doğru gelen artış beklenen 
düzeyde olmamasına rağmen, faiz artışının 
2016 yılı içinde birkaç kez daha olabileceği 
beklentisi bir hayli yüksek. ABD ekonomisi 
tarım dışı işsizlik rakamları, enflasyon ve bü-
yüme hızı gibi temel göstergelerde iyileşmesini 
sürdürüyor. Bu faiz artışı ile ABD güvenli liman 

arayan gezici sermayeye ‘gel’ demiştir. Bu du-
rumun 2016 yılında dünya piyasalarında gezen 
paranın bir kısmını kendine çekeceği, bulunan 
fonların maliyetlerinin bir miktar artmasına 
neden olacağı düşünülmektedir. Özellikle 
Türkiye gibi kırılganlık katsayısı yüksek ülkeler 
için belki fon bulmak çok zorlaşmayacak ancak 
maliyetlerin yükselmesini beklemek yanlış 
olmayacaktır.

2015 yılında Avrupa Merkez Bankası da, 
tüm AB ülkelerini saran durgunluğa çare 
aramaya devam etti. Parasal genişleme süreci-
ni uzatarak, enflasyonu biraz yukarıya iterek 
piyasaları fonlamaya devam etti. Ancak elde 
edilen büyüme rakamları istenilen düzeyde 
olmadı. 2016 yılında AB’deki bu durgunluğun 
aşılması yönündeki gayretlerin devam ede-
ceği görülmektedir. En büyük pazarımız hala 
Avrupa olduğuna göre, bu alanda kaydedilecek 
her olumlu gelişme Türk sanayisi için bir nefes 
alanı olacaktır.

Çin’in dünya ekonomisi üzerindeki ağırlığı 
ve etkisi tartışılmaz. Bunun en canlı örneğini 
2015 yılında yaşadık. Çin son 10 yılın en düşük 
büyümesini yaşadı. Bu durum global büyü-
meyi de olumsuz bir biçimde etkiledi. Çin bir 
yanda parasının değeri ile oynayarak daralan 
ihracat kanallarını açmaya çalışırken, diğer 
yanda kendi ulusal piyasasını da hareketlendir-
meye çalışmaktadır. Bu çok ciddi bir değişimin 
işaretidir. Çin belki bizim gibi gelişmekte olan 
ülkeler için en büyük tehdittir ancak bu trans-
formasyon sonrasında bizim için üzerinde çok 
çalışılması gereken ciddi bir pazar alternatifi de 
olabilecektir.

2015 yılında kayda değer bir düşüş yaşanan 
emtia fiyatları da dikkatli değerlendirilmesi 
gereken bir alandır. Emtia fiyatlarının düşüşü, 
global durgunluğun ve jeopolitik mücade-
lelerin sonucudur. Bu durum emtia üreticisi 
durumunda olan ülkeleri olumsuz etkilemekte-
dir. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler için ise 
bu durum temel maliyet kalemlerinde indirim 
umudu demektir. Ancak enflasyon baskısı, üre-
timde yaşanan duraksama ve Türkiye’de olan 
kamu maliyesi uygulamaları ile bu avantajlar 
üretim maliyetlerimize yansımamıştır.

2015 yılında ulusal ekonomimizin karşı kar-
şıya kaldığı etkilere baktığımızda ise:

Ülkemiz iki genel seçim süreci geçirmiş-
tir. Bu süreçler içinde ülkede yaşanan siyasi 
gerginlikler, belirsizlikler, ekonomiden politi-
kaya kayan odaklanma neticesinde hükümetin 

2016 da zor bir yıl olacak
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OVP’ler ile ortaya koyduğu pek çok hedefe 
ulaşamadık. Kasım seçimleri sonrasında tek 
parti iktidarının oluşması, siyasi istikrar bakı-
mından olumlu bir sonuç olarak algılanmıştır. 
Ancak buradaki kritik nokta, alınacak ekono-
mik kararlarda ortak, toplumsal mutabakatın 
aranması olacaktır. Ekonomide zaman pansu-
man olacak, mikro önlemlerden ziyade kesin 
tedaviye giden köklü reformların dönemidir. 
Hükümetin elinde bu siyasi güç mevcuttur.

Ekonomik etkileri bir yana, 2015 yılında 
bizleri çok üzen ve ne yazık ki üzmeye devam 
eden en önemli olgu ise terör belası olmuştur. 
Gelen her şehit haberi toplumumuzu derin-
den etkilemiştir. Gerek dış kaynaklar gerekse 
de yurt içindeki kaynaklardan beslenen terör, 
iş ve yatırım heyecanımızı törpülemiştir. Terör 
uluslararası yatırımın ülkemize bakışını olum-
suz etkilediği gibi başta turizm olmak üzere 
stratejik alanlarda da ülkemizin işini zorlaş-
tırmayı hedeflemektedir. Ancak, teröre karşı 
ulusal duruşumuz aynen devam edecektir.

Çevresinde yaşanan savaşlara komşu olan 
ülkemiz, özellikle terör yolu ile bu sorunların 
içine çekilmeye çalışılmaktadır. Bu durum 
yaşanan sosyo-politik etkilerin yanında, ül-
kemizin ekonomik hedeflerini de etkilemiştir. 
Yaşanan ekonomik kayıplar dışında, savaş or-
tamı bazı Müslüman ve Arap ülkeleri ile iliş-
kilerimizi etkilemiştir. Son dönemde yaşanan 
Suudi Arabistan-İran gerginliği ile de mevcut 
duruma başka bir boyut daha eklenmiştir. 
İran’la yapılan nükleer yapılanma anlaşması 
sonrasında kaldırılan ekonomik ambargo 
bizlere yeni fırsatlar sunsa da siyasi atmosfe-
rin nelere imkan vereceği daha belli değildir. 
Suriye krizinin bir başka boyutu da son 10 
yılda sosyo-ekonomik alanda birbirimize 
çok yaklaştığımız Rusya ile içine girilen kriz 
ortamıdır. Dış ticaretimizdeki ilk 3 partneri-
mizden biri olan bu ülke ile ekonomik alana 
ciddi yansımaları olan bir kriz ortamı vardır. 
Oluşan durumun ne kadar sürekli olacağı, ka-
lıcı hasar yaşanıp yaşanmayacağı belli değil-
dir. Olabilecek hasarları nasıl kapatacağımız 
üzerinde çalışmamız gereken bir husustur.

2015 yılının ekonomik verilerine baktığı-
mızda ise;

Büyümede ihtiyacımız olan oranlar ya-
kalanamamıştır. Elde edilen ve önümüzdeki 
yıllarda hedeflenen büyüme rakamları ne 
yazık ki bizi ileriye götürecek hedefler değil-
dir. En kötü şartlarda, kendi dinamikleri ile 
yüzde 3’lük büyümeyi yakalayabilen Türkiye 
ekonomisinin içinde bulunduğu sıkıntılardan 
arınması, ancak yüzde 6-7 arası seyreden ve 
istikrarla devam edecek büyümeler ile müm-
kündür. Bu büyüme rakamlarını AB ülkele-
rindeki büyüme rakamları ile karşılaştırarak 
iyimser olma yanlışına düşenlere çağrım, 
bizim ile dünya pazarlarında rekabet eden 
gelişmekte olan ülkelerin rakamlarına bak-
malarıdır. Büyüme ile paralel olarak, sanayi 
üretiminde ve sanayinin GSYİH içindeki payı 
istenen düzeyin çok altında seyretmektedir. 
Kapasite kullanımı 2011’den bu yana yüzde 
75’lerde takılı kalmıştır. İşsizlik rakamları yüz-
de 10 çıpasından kurtulamamıştır. Dileğimiz 
yeni asgari ücret uygulamasının işsizliğe bir 
artış ivmesi getirmemesidir. Ulusal ekonomi-
de yaşayan duraksamanın etkileri ile düşen it-
halat neticesinde cari açık kontrol edilmiş gibi 
gözükse de düşen ihracat rakamları 2016 yılı 
için ciddi bir sıkıntıyı işaret etmektedir. Ayrı-
ca, seçim dönemi verilen vaatlerin uygulan-
maya konması ve özellikle başta enerji olmak 
üzere temel maliyet unsurlarında yaşanacak 
maliyet artışlarının şirketlerin durumuna nasıl 
yansıyacağını kısa sürede görebileceğiz. Milli 
gelir rakamlarımız, ekonomideki tıkanmanın 
belirgin bir göstergesidir. Kamu maliyesinde 
yakalanan istikrar ve olumlu rakamlar ile 
Türk bankacılık sisteminin sağlam duruşu, 
2016 yılı için güven noktalarımızdır.

2016 yılında, Türk sanayicisi olarak ihti-
yatlı yürüyüşümüze devam edeceğiz. Kalkın-
manın sanayisiz olmayacağı gerçeğine inanan 
insanlar olarak üretmek ve istihdam yaratmak 
için mücadelemiz sürecektir. Tek beklentimiz, 
iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi için 
ülkemizin ihtiyacı olan yapısal reformlara 
yönelik adımların atılmasıdır.
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Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ekono-
mide Orta Vadeli Programı açıkladı. 2016 
için hedeflerde büyüme yüzde 4,5, enflas-

yon yüzde 7,5 olarak belirlendi. Program işsizliğin 
de 2018’de yüzde 9,6’ya düşeceğini öngörüyor.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ekono-
mide Orta Vadeli Programı (OVP) açıkladı.

Şimşek, yapısal reform gündeminin üç boyutu 
olduğunu, bunların; sektörel dönüşüm, açıklanan 
eylem planı ve AB süreci olduğunu söyledi.

2016-2018 yıllarını kapsayan OVP’deki hedef-
ler ve Şimşek’in sözleri ana hatlarıyla şöyle…
Büyüme

Büyüme hedefleri 2015 için yüzde 4; 2016 
için yüzde 4,5; 2017 ve 2018 için yüzde 5 olarak 
belirlendi.

“Gelirler politikasıyla bu yıl yurtiçi talepte 
canlanma olacak, AB ayağında iyileşme bekliyo-
ruz. Yurtiçi tasarruflar yükseliş trendinde, bunun 
devam etmesini bekliyoruz.

Yatırımlar ve verimlilik artışı yüzde 5’lik büyü-
meye ulaşmamızı sağlayacak.

FED faiz artışlarının tedrici olacağını Türkiye 

ekonomisine yansımalarının sınırlı kalacağını 
öngörüyoruz.”

Cari işlemler açığı konusunda ise Şimşek 
şunları söyledi: “Cari açık/GSYH 2015’te yüzde 
4,4, 2016’da yüzde 3,9, 2017’de yüzde 3,7, 2018’de 
yüzde 3,5 öngörüldü. Cari açığın düşeceğini 
düşünüyoruz. 2014 yılında yüzde 15 olan yurtiçi 
tasarruf oranının 2018 yılında yüzde 18 civarına 
ulaşmasını öngörüyoruz.”

Önümüzdeki dönemde işsizliğin azalacağını 
tahmin ettiklerine dikkat çeken Şimşek, “2015’te 
yüzde 10,2 olan işsizlik 2018’de yüzde 9,6’ya 
düşecek” dedi.
2016 enflasyon hedefi yüzde 7,5

Şimşek enflasyon hedefleri konusunda da 
şöyle konuştu: “Enflasyon 2016’da yüzde 7,5; 
2017’de yüzde 6; 2018’de yüzde 5 öngörüldü. 
Gıdadaki artışın sebepleri incelendi. Bu konuda 
bu yıl içinde gereken tedbirler alınacak. EM para 
birimlerinin bu yıl geçen yılki kadar baskı altında 
olmayacağını varsayıyoruz.”
Bütçe açığı hedefleri

Şimşek “Bütçe açığı/GSYH 2016’da yüzde 

Ekonominin üç yıllık 
yol haritası açıklandı

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, ekonomide Orta Vadeli Programı (OVP) açıkladı. Şimşek, “Gelirler 
politikasıyla bu yıl yurt içi talepte canlanma olacak. Avrupa Birliği ayağında da iyileşme bekliyoruz” dedi.
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1,3; 2017’de yüzde 1; 2018’de yüzde 0,8 olarak 
öngörülüyor. Reformların ve vaatlerin etkisiyle 
2015’te yüzde 1,2 olan bütçe açığı/GSYH 2016’da 
yüzde 1,3’e çıkacak” dedi.

Mehmet Şimşek “Program tanımlı faiz dışı fazla/
GSYH 2016’da yüzde 0,1, 2017’de yüzde 0,5, 2018’de 
yüzde 1 olacak. Kamu kesimi borçlanma gereği/
GSHY 2016, 2017 ve 2018’de yüzde 0,3 olacak, AB ta-
nımlı borç stoku/GSYH 2016’da yüzde 31,7, 2017’de 
yüzde 30,5, 2018’de yüzde 29,5 olacak” diye konuştu.

Yapısal reformlara değinen Başbakan Yardımcı-
sı, yapısal reform gündeminin 3 boyutu olduğunu, 
bunların sektörel dönüşüm, açıklanan eylem planı ve 
AB süreci olduğunu söyledi.
2016’da 55,2 milyar dolar dış ticaret açığı

OVP’de dış ticaret açığının 2016’da 55,2 milyar 
dolar, 2017’de 67,2 milyar dolar, 2018’de 71,8 milyar 
dolar olması öngörülüyor.

Toplantı sonrası soruları yanıtlayan Kalkınma Ba-
kanı Cevdet Yılmaz, kamu ve özel sektör yatırımla-
rının 2016 yılında 155 milyar doları aşacağını belirtti. 
Yılmaz, yatırım tamamlama süresinin 8,5 yıldan 4 
yıla kadar indiği bilgisini de verdi.
Cari açık

Cari açığın GSYH’ye oranının 2015’te yüzde 4,4; 
2016’da yüzde 3,9; 2017’de yüzde 3,7; 2018’de yüzde 
3,5 olacağı öngörüldü. Şimşek, “2014 yılında yüzde15 
olan yurtiçi tasarruf oranının 2018 yılında yüzde18 
civarına ulaşmasını öngörüyoruz” dedi.
İşsizlik

2015’te yüzde 10,2 olan işsizliğin 2018’de yüzde 
9,6’ya düşeceği öngörüldü.
Enflasyon

Enflasyon hesaplamalarında 2016’da yüzde 7,5; 
2017’de yüzde 6; 2018’de yüzde 5 olacağı tahmin 
edildi.

Şimşek, “Gıdadaki artışın sebepleri incelendi. Bu 
konuda bu yıl içinde gereken tedbirler alınacak. EM 
para birimlerinin bu yıl geçen yılki kadar baskı altın-
da olmayacağını varsayıyoruz” ifadesinde bulundu.
Bütçe açığı

Bütçe açığının GSYH’ye oranının 2016’da yüzde 
1,3 olacağı öngörüldü.

Aynı oranın 2017’de yüzde 1, 2018’de yüzde 0,8 
olacağı tahmin edildi.

Başbakan Yardımcısı Şimşek, “Reformların ve 
vaatlerin etkisiyle 2015’te yüzde 1,2 olan bütçe açığı/
GSYH, 2016 yılında yüzde 1,3’e çıkacak” dedi.
Dış ticaret açığı

Dış ticaret açığının 2016’da 55,2 milyar dolar, 
2017’de 67,2 milyar dolar, 2018’de 71,8 milyar dolar 
olacağı öngörüldü.

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı 
Mehmet Şimşek, OVP’nin açıklandığı toplantının 
ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını ya-
nıtladı. Zorunlu trafik sigortasına ilişkin soruya yöne-
lik olarak Şimşek, geçmişte hasarı olan araç sahiple-
rinin trafik primlerinde yüksek bir artışın söz konusu 
olduğunu ifade etti. İkinci olarak bedeni hasarların 
tahmini konusunda belirsizlikler bulunduğuna işaret 
eden Şimşek, bunun da prim artışlarındaki diğer 
önemli bir faktör olduğunu söyledi. Şimşek, “Kasko 
ile zorunlu trafik sigortası birleştirilebilir mi veya 
kasko yapana zorunlu trafik sigortası yükümlülüğü 
kaldırılabilir mi? Bunlar yapısal bir çerçevede Hazine 
Müsteşarlığı tarafından çalışılır, biz de bu konulara 
bakarız” ifadelerini kullandı.

Kıdem tazminatı
Kıdem tazminatına yönelik bir soru üzerine de 

Şimşek, “Kıdem tazminatı olsun, iş gücü piyasası 
reformunun tamamı olsun, bunlar hakikaten 
Türkiye için önemli reformlardır. Tabii ki bütün 
kesimlerle istişare içerisinde, elimizden geldiğince 
uzlaşma içerisinde bu reformları hayata geçirmek 
istiyoruz ama bu ülkede istihdamın artması lazım, 
bu ülkede bütün işçilerimizin kıdem tazminatı 
hakkının garanti altına alınması lazım. Ben bu 
konuyu bu çerçeveden görüyorum” değerlendir-
mesinde bulundu.

Kasko ile sigorta 
birleşebilir mi?
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Ekonomistler; OVP’yi değerlendirdiler. Ekonomist 
Uğur Civelek, Orta Vadeli Program’da 1 Kasım 
seçiminden beri yaşananlar yokmuş gibi dav-

ranıldığını, ekonomide koordinasyonun olmadığını, 
açıklanan rakamlarla sadece beklentilere pansuman 
yapıldığını anlattı. Civelek, “Benim görebildiğim 
ekonomide ciddi bir liderlik eksikliği var ve koordinas-
yon çökmüş durumda. Sadece beklentilere pansuman 
yapıyorlar, başka bir şey yapmıyorlar” dedi.
Seçim sonrası

Uğur Civelek, Ekim ayında da bir Orta Vadeli Plan 
açıklandığını hatırlatarak bugün açıklanan rakamların 
aynı rakamların tekrarından başka bir şey olma-
dığını vurguladı ve aradan geçen zamanda 
yaşananlar yokmuş gibi davranıldığını 
belirtti ve şöyle konuştu:

“Bir önceki Orta Vadeli Plan açıkla-
ması 1 Kasım seçimleri öncesindeydi. 
O günden bugüne Türkiye’de ve dün-
yada o kadar çok şey değişti, beklen-
tiler o kadar bozuldu, güvensizlik o 
kadar arttı ki… Ama bugünkü açıklama 
hiçbir şey olmadığını iddia ediyor. Ne 
Rus uçağının düşürülmesi ne 1 Ocak’ta 
devreye giren yaptırımlar ne Ortadoğu’da İran, 
Bağdat yönetimi, Suriye ile olan ilişkiler ne dolar faizi-
nin yükselmesi ne diğer gelişen ekonomilerde yaşanan-
lar… Bugünkü açıklama ‘hiçbiri Türkiye’yi etkilemez’ 
diyor.”
Yönlendirmeye odaklanmışlar

Civelek aynı soruyla Ekim’de de karşılasaydı hedef-
lerin yine gerçekçi olmadığını söyleyeceğini ifade etti: 
“Ama bu kadar şey yaşandıktan sonra aynı şeylerin 
söylenmesi düşündürücü. Beklentileri yönlendirme ek-
senine odaklanmışlar ve gerçeklerden kopmaya devam 
ediyorlar.”
Büyüme hedefinin anlamı

Civelek’e göre yüzde 4-4,5 büyümede ısrarlı olma-
nın bir anlamı var. “Bu hedef maliye politikasındaki 
gevşemeyi gizliyor. Çünkü eğer olmayacak bir büyüme 
hedefi koyuyorsanız, gelirlerde yaşanacak erozyonu 
görmezden geliyorsanız, harcamaları kısmamakta 
ısrar ediyorsanız niyetiniz gizlice maliye politikasını 
gevşetmek demektir. Maliye politikasını gevşetmek ne 
anlama geliyor? Gelişen ekonomiler üzerindeki baskı-

lar belli. Riskten kaçınma eğilimi güçlü. 
Onlar bu çabayla Türkiye’yi olumlu 

ayrıştırma düşüncesini ifade diyorlar 
ama bu gerçeği yansıtmıyor. Maliye 
politikasını bu koşullarda gevşetmek 
Merkez Bankası’nın ve Türk Lirası’nın 
daha fazla yıpranmasına kucak açmak-

tır, yolu iyice açmaktır. Merkez Bankası 
ve Türk Lirası yıpranacaksa bu hesapların 

yanına bile yaklaşmak mümkün olmaz.”
Uğur Civelek işsizlikle ilgili hedefi de şöyle 

değerlendirdi: “Geniş bir açıdan bakmaya çalışalım… 
Bir, bugün gelen haberlerde mültecilerin çalışmasına 
izin verme eğilimi gündemde. İki, dünyada gelişen 
ekonomilerdeki olumsuzluklar nedeniyle gelişen 
ekonomilerde işsizliğin artması anlamında rekabet 
koşulları bozuluyor. Biz bu ortamda mültecilere çalış-
ma izni vermeye kalkıyoruz. Ayrıca asgari ücreti 1300’e 
çıkarıyoruz. Hepsini bir arada değerlendirdiğimizde 
şöyle bir durum ortaya çıkıyor: Dünyadaki baskılar ge-
lişen ekonomilerdeki işsizliği artmaya ve ücretleri reel 
olarak gerilemeye zorluyor. Bizse içeride tam tersini 
yapmaya çalışıyoruz. Bizim ne yaptığımız belli değil. 
Belli ki ekonomide hiçbir koordinasyon yok.”
Teşviklerin akıbeti

“Bir de programda hep yatırımlardaki artış ve ve-
rimlilikten bahsediliyor; yeni projeler devreye girecek-
miş” diyen Civelek teşvikleri hatırlattı: “Siz teşvikler 
çıkardınız. En büyük teşvikleri 6. Bölge’ye verdiniz, 
anormal astronomik teşviklerdi. Orada üretilecek mal-
ların nereye satılacağı da belliydi ama dış politikanız 
hepsini berbat etti. Yine koordinasyon eksikliğinden…”

Ekonomik hedefler gerçekçi değil, 
beklentileri yönlendirmeye çalışıyor

Ekonomist Uğur Civelek, Orta Vadeli Program’da 1 Kasım seçiminden beri yaşananlar yokmuş gibi 
davranıldığını ileri sürerken, “Ekonomide ciddi bir liderlik eksikliği var. Beklentilere pansuman yapıyorlar” dedi.
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Sanayide 
canlanma 
sürüyor
Ekim ayındaki rekor sayılabilecek 

yüzde 14,8’lik büyümenin ardın-
dan sanayi sektöründe üretim 

Kasım ayında yüzde 3,6 oranında arttı. 
Ekim ve Kasım aylarının büyüme oranı 
ortalaması ise yüzde 9. Kasım ayı verisi 
seçim sonuçlarının ardından sanayi 
sektöründen gelen en önemli gösterge 
oldu. Benzer trendin Aralık ayında da 
devam etmesiyle 2015’in son çeyreğin-
de daha önceki döneme kıyasla ciddi 
bir canlanma yakalanmış olacak.

Mevsimsel dalgalanmalara ve tatil 
günlerine göre düzeltilmiş sanayi üre-
tim endeksine baktığımızda ise Kasım 
ayında sanayi üretiminin bir önceki 
aya göre yüzde 0,9 oranında azaldığı 
görülüyor. 

Son üç aylık büyüme temposuna 
bakıldığında sanayi üretiminin çeyrek-
ler bazında yüzde 1,1 oranında arttığını 
hesaplanıyor. Bu da yıllık büyüme 
temposu olarak yüzde 4,5 gibi bir orana 
karşılık geliyor.

Ekonomistler;  “Bu yükseliş trendi-
nin seçim belirsizliğinin de atlatılma-

sının ardından kuvvetlenerek devam 
etmesi büyüme temposunu bir miktar 
daha hızlandıracaktır. Petrol ve enerji 
fiyatlarında devam eden küresel düşü-
şü sanayi üretimini olumlu etkileyecek 
bir diğer faktör olarak sayabiliriz. An-
cak döviz kurlarında yaşanan gelişme-
ler ve TL’nin değer kaybetmesi enerji 
maliyetindeki düşüşün tam anlamıyla 
hissedilmesini engelliyor” yorumunu 
yaptılar.

Sanayi üretiminin detaylarına bakıl-
dığında, Kasım ayında en hızlı büyü-
yen sektörlerin başta otomotiv olmak 
üzere ihracat bazlı sektörler olduğu 
görülüyor.  Motorlu kara taşıtları üre-
timi yüzde 11 oranında artarken diğer 
ulaşım araçlarında büyüme yüzde 
30,1’e ulaşmış. Rafine petrol ürünle-
rinde de oldukça yüksek sayılabilecek 
yüzde 29,2’lik büyüme performansı 
gerçekleşmiş. Benzer şekilde bilgisa-
yar ve elektronik ürünlerde yüzde 9,3, 
metal ürünlerinde yüzde 9,1, eczacılık 
ürünlerinde yüzde 7,4 gibi yüksek bü-
yüme oranları yakalanmış durumda. 
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kötü bir yıl olarak anımsanacak
2015’te enflasyon hem hükümet hem de Merkez Bankası’nın tahminin üzerinde yüzde 8,81 olarak gerçekleşti. 
173 milyar dolar olarak hedeflenip 143 milyar  dolara revize edilen ihracat da 143,7 milyar dolar oldu.

Ne ihracat ne de enflasyonda 2015 hedefi 
tutturulabilindi. Revizeler de ekonomiyi 
kurtarmaya yetmedi. Enflasyon yıllık 

yüzde 8,81’e çıkarak tavan yaptı, ihracat 2014’ün 
gerisinde kaldı.

Tüketici fiyat endeksi (TÜ-FE) Aralık ayında 
gıda ve alkolsüz içecekler grubu öncülüğünde 
düşüş beklentilerine karşılık artış gösterirken, yıl 
sonu enflasyonu hem hükümet hem de Merkez 
Bankası’nın yıl sonu tahmininin üzerinde yüzde 
8,81 olarak gerçekleşti.
Revize üstüne revize

2015-2017’yi kapsayan Orta 
Vadeli Plan’da (OVP), 2015 
sonu için yüzde 6,3 olarak 
beklenen TÜFE tahmini 
Ekim 2015’te açıklanan 
2016-2018 OVP’de 
revize edilerek yüzde 
7,6’ya indirilmişti. 
Ancak bu revize de 
hedeflerin tutmasını 
sağlayamadı. Geçen yıl 
için OVP’de önce 173 
milyar dolar olarak he-
deflenen daha sonra da 
143 milyar dolara revize 
edilen ihracat da 143,7 
milyar dolar ile 2014’ün 
altında geldi. 

Türkiye’nin ihracatı 2014’te 157 milyar 622 mil-
yon dolardı. Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin 2015 
hedefi 160 milyar dolardı.

Diğer yandan Merkez Bankası’nın (TCMB) 
resmi enflasyon hedefi yüzde 5 idi. Ancak banka 
2015 içinde yaptığı son değerlendirmede yılso-
nunda enflasyonun yüzde 8,53 düzeyinde çık-
masını beklediğini açıklamıştı. Yani Merkez ne 
hedefi, ne de yılın bitmesine 15 gün kala yaptığı 
enflasyon tahminini tutturabildi.
Başçı’dan mektup

TCMB, bu yıl da geçen yıllar olduğu gibi açık 
mektupta enflasyon hedefinden sapmanın ne-

denleri ve enflasyonun tekrar hedefe ulaş-
ması için alınan tedbirleri açıklayacak. 

Merkez Bankası Kanunu’nun 42’nci 
maddesi uyarınca, enflasyonun 
hedeften belirgin şekilde sapması 
durumunda TCMB’nin, sapmanın 
nedenlerini ve alınması gereken 
önlemleri hükümete yazılı bildir-

mesi ve kamuoyuna açıklaması 
gerekiyor.

Merkez, yıllardır hedefleri 
tutturamıyor. 2011’de de yüzde 
5,5’lik hedefe karşın yıl sonu 
enflasyonu yüzde 10,4 düzeyin-

de olmuştu. 2012’de hedef 
yüzde 5, enflasyon 

yüzde 
6,16 
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oldu. 2013 ve 2014’te de yüzde 5’lik hedef kon-
du, ama yıl sonu gerçekleşmeleri sırasıyla yüzde 
7,4 ve 8,17’ye ulaştı.
Daha da artacak

Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladı-
ğı verilere göre, Aralık ayında TÜFE yüzde 
0,21 artarken, üretici fiyatları aylık yüzde 0,33 
geriledi, yıllık bazda yüzde 5,71 arttı. TÜFE’de 
yıllık bazda en fazla artış yüzde 13,23 ile lokanta 
ve oteller grubunda gerçekleşirken, eğlence ve 
kültür yüzde 11,56, çeşitli mal ve hizmetler yüz-
de 11, ev eşyası yüzde 10,95, gıda ve alkolsüz 
içecekler yüzde 10,87 ile artışın yüksek olduğu 
diğer ana harcama grupları oldu.

Öte yandan başta sigara ve alkollü içecekler 
ile elektrik olmak üzere çeşitli kalemlerde 
yapılan zamların 2016’da enflasyona 0,5-1 puan 
civarında etki yapacak.

Türk Lirası’ndaki büyük ölçüde erimeye 
rağmen, ihracat 2015 yılında 150 milyar 
doların altında kaldı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı 
verilere göre 2015 yılında ihracat yüzde 8,56 
düşerek 143,9 milyar dolara, petrol fiyatların-
daki gerilemenin de etkisiyle ithalat yüzde 14,5 
düşerek 207,1 milyar dolara indi. Böylece, yıllık 
dış ticaret açığı yüzde 25 düşüşle 63,2 milyar 
dolara geriledi.

2014 yılında ihracat 157,7 ve ithalat 242,2 mil-
yar dolar, dış ticaret açığı da 84,5 milyar dolar 
düzeyindeydi.

Bakanlık verilerine göre, Aralık’ta ihracat 
yüzde 10,14 azalarak 11,73 milyar dolar, ithalat 
yüzde 18,11 azalarak 17,84 milyar dolar ve dış 
ticaret açığı da yüzde 30 azalarak 6,12 milyar 
dolar oldu.

Dış ticaret açığı beklentilerin üzerinde
Türkiye’nin ticaret açığı, Kasım ayında 4,24 

milyar dolarla 4,05 milyar dolar seviyesinde 
olan beklentilerin üzerine geldi.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici 
dış ticaret verilerine göre, ihracat Kasım ayında, 
2014 yılının aynı ayına göre yüzde 10,2 azalarak 
11,7 milyar dolar, ithalat yüzde 25,3 azalarak 
15,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Böylece dış 
ticaret açığı bir önceki yıla göre yüzde 49,1 
azalarak 8,3 milyar dolardan 4,2 milyar dolara 
düştü. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2014 
Kasım ayında yüzde 61,1 iken, 2015 Kasım 
ayında yüzde 73,5’e yükseldi. 

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış 
seriye göre; bir önceki aya göre ihracat yüz-
de 6,8, ithalat yüzde 6,3 azaldı. 

İhracat 150 milyar doların altında kaldı
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Türkiye genelinde 2015 enflasyonu yüzde 
8,81 ile, beklenti ve hedeflerin çok üzerinde 
gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verile-
rine göre, Aralık ayında tüketici fiyatları, düşüş 
beklentilerine karşın yüzde 0,21 arttı. Böylece, yıl-
lık enflasyon yüzde 8,81 ile, Merkez Bankası’nın 
yüzde 5,0 olan  hedefinden yüzde 76,2 gibi çok 
yüksek oranda saparken, yüzde 7,9 tahmininin 
de bir puana yakın üzerinde gerçekleşti. Aralık 
ayında fiyatlarda düşüş öngören piyasa analistleri 
de 2015 yılı için yüzde 8,5 dolayında enflasyon 
bekliyordu.

TÜİK verilerine göre yurt içi üretici fiyatları da 
Aralık’ta yüzde 0,33 düştü ve yıllık bazda yüzde 
5,71 arttı. Hükümetin yeni yılın ilk gününde açık-
lanan kararına göre, tüm alkollü içkilerde asgari 
maktu vergi tutarı yüzde 12-15 arasında, tütün 
ürünlerinde asgari maktu vergi yüzde 5, maktu 
vergi ise yüzde 25 artırıldı. Analistlere göre, Başta 
sigara ve alkollü içecekler ile elektrik olmak üzere 
çeşitli kalemlerde yapılan son zamların 2016 yılın-
da enflasyona 0,5-1 puan civarında etki yapması 
bekleniyor.

TÜİK verilerine göre, Aralık’ta aylık bazda en 
yüksek artış yüzde 1,24 ile gıda ve alkolsüz içe-
cekler grubunda gerçekleşti. Ana harcama grup-
ları itibariyle ev eşyasında yüzde 0,53, çeşitli mal 
ve hizmetlerde yüzde 0,45, konutta yüzde 0,43 ve 
lokanta ve otellerde yüzde 0,33 artış gerçekleşti.

Aylık en fazla düşüş gösteren grup yüzde 1,98 

ile giyim ve ayakkabı olurken, ulaştırmada yüzde 
0,57, haberleşmede yüzde 0,22 ve eğlence ve kül-
türde yüzde 0,17 düşüş gerçekleşti.

TÜFE’de yıllık bazda ise en fazla artış yüzde 
13,23 ile lokanta ve oteller grubunda gerçekleşir-
ken, eğlence ve kültür yüzde 11,56, çeşitli mal ve 
hizmetler yüzde 11, ev eşyası yüzde 10,95, gıda ve 
alkolsüz içecekler yüzde 10,87 ile artışın yüksek 
olduğu diğer ana harcama grupları oldu. 

2015 enflasyonu yüzde 8,81 
ile beklentileri ve hedefi aştı

Aralık ayında düşüş beklentilerine karşılık TÜFE’nin yüzde 0,21 artışı, Merkez Bankası’nın yüzde 5,0 hedefin-
den yüzde 76,2 gibi yüksek oranda saparken, yüzde 7,9 tahmininin de bir puana yakın üzerinde gerçekleşti.

Hedeflemeler başladığından 
bu yana hiç tutturulamadı

Merkez Bankası’nın enflasyon hedef-
lemesine başladığı 2006 yılında bu yana 
enflasyon hedeflerinin hiç tutturulamadığı 
dikkat çekiyor. Merkez Bankası’nın açık 
hedeflemeye geçtiği 2006 yılında yüzde 
5 hedef koymasına karşılık, gerçekleşme 
yüzde 94 sapma ile 9,7 oldu.

Enflasyon hedefindeki sapma 2007 yı-
lında yüzde 110 oldu. Hedefteki sapmanın 
en yüksek olduğu yıl ise 2008 oldu. 2008 
yılında hedef yüzde 4 olarak belirlenme-
sine karşılık, yıl sonunda enflasyon yüzde 

152 sapma ile yüzde 10,1 olarak gerçek-
leşti. Küresel finansal krizin etkili olduğu 
2009-2010 yıllarında ise enflasyon hedef-
lerindeki sapmalar negatif oldu. Krizin et-
kilerinin görüldüğü 2009 yılında enflasyon 
hedefinde sapma yüzde -13,3, 2010 yılında 
ise yüzde -1,5 oldu. Enflasyon hedefindeki 
sapma oranları, 2011’den itibaren sırasıyla 
yüzde 8, yüzde 24 ve yüzde 48 oldu.

Yurt içi üretici fiyatları da Aralık’ta 
yüzde 0,33 düştü ve yıllık bazda yüzde 5,71 
arttı.
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2015’te TL ağır yaralı
Türk Lirası için 2015 zor bir yıl oldu. İçeride siyasi belirsizliklerin ve jeopolitik gelişmelerin olumsuz etkisiyle birlikte 
dışarıda gelişmekte olan piyasalarda yaşanan satış dalgası TL’yi vurdu. FED’in faiz artışı beklentisi de kuru etkiledi.

Geçen yıl yüzde 26 yükselişle en çok dolar 
kazandırırken, doları yüzde 12,6 ile Euro 
ve yüzde 9,8 ile altın takip etti. Hisse se-

netleri ise bir yılda yüzde 15 değer yitirdi.
Türk Lirası için 2015 yılı zor bir yıl oldu. 

İçeride siyasi belirsizliklerin ve jeopolitik gelişme-
lerin olumsuz etkisi ile birlikte, dışarıda gelişmek-
te olan piyasalarda yaşanan satış dalgası lirayı 
vurdu. Türkiye’nin başından geçen iki genel se-
çim, istikrar endişeleri, ABD Merkez Bankası’nın 
(FED) faiz artırımı beklentileri, Çin gibi pek çok 
parametre kuru etkileyen faktörlerdi.

Sene başında 2,34 olan dolar/TL 3,0477 ile 
zirve yaptıktan sonra yıl sonunda 2,93 civarına 
geldi. Dolar/TL’nin yıllık değer kazancı yaklaşık 
yüzde 26 oldu. 

Yıl başında 1000 doları olan 2 bin 340 liraya sa-
hipken yıl sonunda rakam 2 bin 930’a çıkıyor. Yani 
1000 doları olan 590 lira kazandı. Aynı şekilde 10 
bin doları olan 5 bin 900, 100 bin doları olan 59 bin 
lira ekstra gelir elde etti.
Hisseler eridi

Gram altın da bir yılda yüzde 9,8 değer ka-
zandı. 24 ayar gram altının alış fiyatı 31 Aralık 
2014’te 90,4 TL iken 30 Aralık’ta satış 99,30 TL’den 
gerçekleşti. Hisse senetlerine yatırım yapanlar 
ise kaybetti. Borsa İstanbul yıllık bazda ortalama 
12 bin 771 puan düştü. 2014’ü 85 bin 721 puanda 
tamamlayan endeks, Aralık sonunda 72 bin 950 
puan civarına geriledi. Borsa bir yılda yüzde 15 
değer yitirdi.

2016’da FED’in faiz hamlelerinin yanında, 
iç tarafta negatif haber akışının süregelmesi ile 
birlikte döviz kurunda üst tarafta yıl içerisinde 
3,20 -3,25 seviyeleri test edilebilir. Kurun geldiği 
bu seviyeler özel sektöre darbe vurabilir ve borç 

yükünün daha da artması sonucu işsizlik oranla-
rının da dahil olduğu makroekonomik yapı daha 
da bozulabilir.
Kâbus sürecek

Gelecek dönemde piyasaların üç kâbusu FED, 
Rusya ve kurumların bağımsızlığı konuları ola-
cak. Bu yıl içinde FED politikalarına bağlı olarak 
doların güçlenmeye devam etmesi bekleniyor. 
Sözlü iletişimi ile ilk etapta piyasaları ürkütmeyen 
FED’in bu başarısını sürdürüp sürdüremeyeceği 
doların seyrinde belirleyici olacak. 

Dolar endeksi 2015 başında 91 civarındayken 
yıl içinde 100 doları aştı, yılın sonuna doğru ise 
98,5 civarına geldi. Dolar küresel bazda yıllık 
yüzde 8 yükseldi.

Diğer yandan Nisan 2016’da Merkez Bankası 
(TCMB) Başkanı ve Para Politikası Kurulu üye-
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lerinin ataması yapılacak. Bu da bağımsızlık 
tartışmalarının önümüzdeki 5 ayın en önemli 
konusu olacağını gösteriyor. TCMB’nin faiz 
duruşu zaman zaman eleştiri almış ve bankanın 
üzerinden yapılan bağımsızlık tartışmaları, TL 
varlıklarını zayıflatmıştı.

Rusya-Türkiye arasında gerginliği artırıcı 
tutumun devam etmesi ise kur ve faizlerde bas-
kının sürmesine yol açabilir.
TL değer kaybedecek

Analistlere göre dolar/TL’deki yükseliş sü-
recek. Nomura Orta ve Doğu Avrupa, Ortadoğu 
ve Afrika Bölgesi Stratejisti Timothy Ash’e göre 
reformlar gerçekleşirse dolar kurunun 2,50’ye 
kadar gerilemesi mümkün. Ash, ancak reform-
larda ivme sağlanmaz ve TCMB Başkanı Erdem 

Başçı, daha az ortodoks bir adayla yer değiş-
tirirse doların 3,50’yi görebileceğini söylüyor. 
TD Securities Gelişen Piyasalar Birimi Başkanı 
Cristian Maggio, kurun 2016 sonunda 3,40’a 
çıkacağını tahmin etti. 

UBP Stratejisti Koon Chow’a göre ise TL 2016 
sonunda dolar karşısında bir yüzde 10 daha 
değer kaybetmiş olacak. Chow bunun TCMB 
ile FED’in para politikalarının ayrışmasından 
kaynaklanacağını söylüyor. Capital Economics 
Kıdemli Gelişen Piyasalar Ekonomisti William 
Jackson Türk Lirası ile ilgili görece daha iyimser 
analistlerden. Jackson’a göre dolar kuru 2015 
sonunda 2,90, 2016 sonunda ise 3,25 olacak. 
Ebury Partners Risk Yöneticisi Enrique Diaz- Al-
varez ise dolar kurunun 2016 sonunda 3,20’ye 
geleceğini öngördü.

Merkez Bankası, Kasım ayına ilişkin 
ödemeler dengesi istatistiklerini açık-
ladı. Buna göre cari işlemler dengesi 

Kasım’da 2,1 milyar dolar, Ocak-Kasım’da 27,8 
milyar dolar oldu.

Cari açık Kasım ayında beklentilere paralel 
gerçekleşti. Cari denge Ekim ayında 135 milyon 
dolar açık, geçen yılın Kasım ayında ise 5,79 
milyar dolar açık vermişti.

Reuters’ın 14 ekonomistin katılımıyla yaptığı 
ankete göre Kasım ayı için cari açık tahminleri 
1,3 milyar dolar ile 3,6 milyar dolar bandında 
yer aldı. Ankette 2015 sonu beklentileri ise 32,0-
35,7 milyar dolar açık bandında yer almıştı.

Merkez Bankası’nın ödemeler dengesi istatis-
tikleri ile ilgili açıklaması ise şöyle:

“Söz konusu gelişmede, ödemeler denge-

si tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki 
yılın aynı ayına göre 3,623 milyon ABD doları 
azalarak 2,953 milyon ABD dolarına düşmesi 
etkili olmuştur. Öte yandan, hizmetler dengesin-
den kaynaklanan net gelirler 159 milyon dolar 
artarak 1,484 milyon ABD dolarına yükselmiştir. 
Parasal olmayan altın kalemi altında, bir önceki 
yılın Kasım ayında 1,968 milyon dolar, bu yılın 
aynı ayında ise 132 milyon dolar net ithalat ger-
çekleşmiştir. Hizmetler dengesi altında seyahat 
kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki 
yılın aynı ayına göre 176 milyon dolar tutarında 
azalarak 1,179 milyon dolara gerilemiştir. Bi-
rincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri 
kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki 
yılın aynı ayına göre 75 milyon dolar artarak 628 
milyon dolar olmuştur.’’

Cari açık Kasım’da 2,1 milyar dolar

Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi iyi başladığı 
ve ilk ayında tüm zamanların en yüksek seviyelerini 
test ettiği 2015 yılında, TL bazında yüzde 16,33, dolar 
bazında ise yüzde 33,07 değer kaybetti. Küresel 
piyasalarda 2015 yılında, özellikle para politikaların-
daki belirsizlikler volatiliteyi artırırken, risk iştahını da 
azalttı. Azalan risk iştahı Borsa İstanbul'dan yabancı 
yatırımcı çıkışına ve buna bağlı olarak BIST 100 en-
deksinin değer kaybetmesine yol açtı. Bu gelişmeler-
le yabancı yatırımcıların Borsa İstanbul'da gerçekleş-
tirdiği net satış, geçen yılın 11 ayında 1,9 milyar dolar 
oldu. Söz konusu satışların endeks üzerinde ağırlığı 
yüksek olan bankacılık sektöründe yoğunlaşması ise 
BIST 100 endeksinin düşüşünü hızlandıran en önemli 
etken olarak öne çıktı. 

BİST 2015’te yüzde 16 düştü



Güngör Uras
Yüzde 8’lere alıştık aman daha çıkmasın

Enflasyon so-
runumuz var... 
2016’ya zamla girdik. 
2015’teki dolar rüzgârı 
da 2016’yı etkileyecek. 
Yani 2016’da enflasyon 
2015’in altına 
inemeyecek. Daha 
çıkmasın da, biz yüzde 
8’lere alıştık...

2015 yılının enflas-
yonu yüzde 8,8 oldu. Bu 
fiyat artışı ülke genelin-
de tüketime konu olan 
tüm mal ve hizmetlerin 
fiyatındaki ortalama 

artıştır.
İnsanlar yaşam tarzlarına ve ceplerindeki 

paraya göre belli mal ve hizmetleri tüketirler.
Herkesin tüketim sepetindeki malların fi-

yat değişimi farklı olabilir. Bu yüzden çok kişi 
enflasyona itiraz eder. Fiyat artışının daha yüksek 
olduğuna inanır.

Enflasyon oranları bizde genelde 2 ‘uç’ ayın 
(örneğin 2014 Aralık ile 2015 Aralık) fiyatları 
arasındaki değişime dayalı olarak gündeme gelir. 
Buna yıllık tüketici fiyatı artış oranı denilir.

n Halbuki önemli olan, iki uç ay arasındaki 
ortalama fiyat değişimi. Ayşe Hanım’ı ilgilendiren 
1 yılda  cebinden çıkan paradaki değişim. Bu ne-
denle 12 aylık ortalama fiyat artış oranları, yıllık 
fiyat artış oranlarından daha fazla önem taşır.
Dünya 4’üncüsüyüz...

n Tüketici fiyatlarında 2014’te yıllık artış yüz-
de 8,1 iken 2015’te 8,8 oldu. 12 aylık ortalama fiyat 
artışı yüzde 8,8 iken yüzde 7,6 oldu.

2014 yılında dolar fiyatı yüzde 8 artmıştı. 2015 
yılında yüzde 25 arttı. Buna rağmen 2015 yılı 
tüketici fiyatları artışının, enflasyonun 2014 yılı 
çizgisinde kalması önemlidir.

Bu demek değil ki, enflasyon sorunumuz yok. 
Ciddi enflasyon sorunu var. Enflasyonda Rusya, 
Brezilya ve Arjantin’den sonra 4’üncüyüz. Neye 
rağmen? Dünyada önce petrol, sonra gıda, sonra 

her türlü emtia fiyatlarının gerilemesine, dünya-
da durgunluğun hüküm sürmesine rağmen biz 
enflasyonu aşağılara çekemedik.

Tüketici fiyatlarının arkasında üretici fiyatları 
vardır. Üretici fiyatlarındaki artış tüketici fiyatın-
daki artışı körükler.

n 2014 yılında üretici fiyatları artışı yüzde 6,3 
idi. 2017 yılında yüzde 5,7’ye geriledi. Yıllık orta-
lama üretici fiyatları artışı yüzde 10,2 idi. Yüzde 
5,2’ye geriledi.

n Üretici fiyatları 2015 yılında bir yıl önceki 
kadar artmadı da, bunun sonucu olarak enflasyon 
bir yıl önceki çizginin biraz üzerinde durabildi.

Deniz Gökçe
2016’nın daha iyi olma ihtimali var

Türkiye tüm global 
sorunlara rağmen 2016 
yılında yüzde 3,5 -4 
arasında gene büyüye-
bilecek gibi duruyor. 
Ülkemizin cari açık 
düzeyi petrol fiyatları-
nın düşüşlü ortamında 
da azalmaya başladı. 
Tabii cari açık petrol 
fiyatlarının yeniden 
yükselmesi durumun-
da tekrar büyüyebilir. 
Bu hemen 2016 yılında 
gerçekleşmese de bir 
iki yıl içinde yeniden 

gerçekleşebilecek. Dünya ticaretinin de yavaş-
ladığı biliniyor. Cari açığımızın GSYİH oranı 
2015 yılı sonunda yüzde 5 düzeyine yakınlaştı. 
2016 yılında da cari açık biraz daha küçülebilir. 
Ama 2017 ve sonrasında neler olacağını tabii ki 
bilemiyoruz.

Son yıllarda Türkiye’nin kamu bütçe açığı /
GSYİH oranı yüzde 1-1,5 aralığında gerçekleş-
ti. Bu Türkiye’nin en önemli sigortasıdır. 2016 
Kamu açığını yüzde 1 civarında tutmamız çok 
önemli.

Jeopolitik konularda da sakin durabildiği-
miz takdirde diğer gelişen ülkelerin sorunlarına 
benzer sorunlar yaşamayacağız. Bu durumda da 
döviz kurunun aşırı oynaklığı da ortadan kalka-

Revize edilmiş OVP ve
ekonomi nasıl yorumlandı?

Türkiye’nin önde gelen ekonomistleri, ekonomide yaşanan durgunluğa dikkat çekerek, Orta Vadeli Plan’da 
2016 yılı tahminlerinin iyimser bakış açısıyla hazırlandığını, beklentilerin yönetilmeye çalışıldığını ifade ettiler.
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cak. Bu da döviz kurunu sakinleştirmek için en 
önemli faktör. Medyanın da Merkez Bankası’nı 
hırpalamak sevdasından da vaz geçmesi iyi 
olur.

2016 yılı belirsizlik içeriyor ama 2015 yılın-
dan biraz daha iyi olma potansiyeli de var. Top-
lumca sakin olmamız gerekiyor. Hem siyasette 
hem de ekonomide!

Abdurrahman Yıldırım
Bize çıkan petrol ve emtia  
piyangosu bu işte

Merkez Bankası 
brüt döviz rezervi 
92,9 milyar dolara 
geriledi ve Eylül 
2012’ye geri döndü. 
Rezerv özellikle son 
1,5 ayda dramatik şe-
kilde azaldı. 13 Kasım 
2015’te 100,5 milyar 
olan rakam 1 Ocak 
2016’da 92,9 milyara 
düştü. 1,5 aydaki 
azalma 7,5 milyar 
dolar ve yüzde 7,5 
oranında.

Rezervlerin 
erimesi şüphesiz ki iyi bir durum değil. Ama 
durum rezervlerin azalmasında görüldüğü 
gibi de kötüye gitmiyor. Bunu TCMB Başkanı 
Erdem Başçı’nın Bakanlar Kurulu’na yaptı-
ğı sunumdan da gözlemliyoruz. Rezervler 
azalmasına azaldı ama aynı zamanda itha-
lat da azaldı, milli gelir de dolar bazında 
düştü. Dolayısıyla rezervlerin yeterliliğinde 
dramatik kayıplar meydana gelmedi. Merkez 
Bankası’nın rezervlerin cari açığı, ithalatı ve 
kısa vadeli dış borçları karşılama oranları 
verilerine göre; borç ödemede yatay gidiş, cari 
açık daha hızlı düştüğü için açığı karşılamada 
artış, ithalat da daha hızlı azaldığından ithalatı 
karşılamada artış görülüyor.

Bütün bu iyileşmeler, petrol ve emtia 
fiyatlarının hızla gerilemesinden kaynakla-
nıyor. Geldiğimiz aşamada daha az döviz 
rezervine ihtiyaç duyuyorsak, bunu petrol ve 
emtia fiyatlarının düşmesine borçluyuz. Petrol 
ve emtia fiyat düşüşlerinde işin piyango kısmı 
bu işte.

Mahfi Eğilmez
Kemerleri bağlayın uçuşa geçiyoruz

Ekim 2015’de açıklanan ve 2016 – 2018 
arasındaki üç yılı kapsayan Orta Vadeli Plan 

(OVP), revize edilerek 
yeniden açıklandı. 
Ekim ayından bu 
yana o kadar fazla 
olay yaşandı ki bu 
revizyon kaçınılmaz 
olmuştu.

Belirsizliklerin 
tavan yaptığı bir or-
tamda 2017 ve 2018’e 
bakmayı çok da an-
lamlı bulmadığım için 
hükümetin 2015 ger-
çekleşme tahminleriy-
le 2016 tahminlerini 
eski OVP ve revize 

OVP açısından ele alıp tartışmak istiyorum.
 (1) Ekim ayında yayınlanan OVP’de cari 

fiyatlarla dolar cinsinden GSYH’ya ve kişi 
başına gelire yer verilmemiş, yalnızca satın 
alma gücü paritesine göre GSYH ve kişi başına 
gelire yer verilmişti. Bu durum, seriyi bozmuş, 
karşılaştırma yapmayı sıkıntıya sokmuştu. 
Bu yaklaşımın, doların TL karşısında değer 
kazanmasıyla 10 bin doların oldukça altına 
düşen kişi başına geliri gözlerden saklamaya 
dönük bir yaklaşım olduğunu vurgulayarak 
eleştirmiştim. Bu kez revize OVP’de cari fiyat-
larla GSYH ve kişi başına gelire yer verilmiş ve 
bu hatadan dönülmüş bulunuluyor. Bu dönüş 
çok doğru olmuş.

(2) 2015 yılında GSYH’nın cari fiyatlarla 722 
milyar dolara gerileyeceği tahmin ediliyor. 2013 
yılında 823 milyar dolar olduğu göz önüne 
alındığında 2 yılda GSYH’mızın 101 milyar 
dolar (yüzde 14 oranında) azaldığı ortaya 
çıkıyor. Benzer bir durum kişi başına gelirde 
de söz konusu. 2013 yılında 10,822 dolar olan 
kişi başına gelirimiz 2 yılda 1,536 dolar (yüzde 
17’den fazla) gerileyerek 9,286 dolara düşmüş 
bulunuyor. Kişi başına gelirde yaşanan bu 
gerileme Türkiye’nin orta gelir tuzağında daha 
da kötü bir duruma doğru gittiğini gösteriyor. 
Bu tabloya almamış olsam da OVP’ye göre 
GSYH’mızın 2013 düzeyine gelmesinin ancak 
2018 yılında mümkün olacağının tahmin edildi-
ğini belirteyim.

(3) 2016 yılı için büyüme tahmininin yüzde 
4’ten yüzde 4,5’e yükseltildiğini görüyoruz. 
Ben bunu en azından eldeki veriler çerçevesin-
de oldukça iyimser buluyorum.

(4) 2016 için iyimser bulduğum bir başka 
tahmin de enflasyon tahmini. Gerçi Ekim ayın-
da açıklanan OVP tahminine göre biraz daha 
gerçekçi hale getirilmiş ve yüzde 7,5’e yüksel-
tilmiş ama yine de iyimser. Çünkü asgari ücrete 
gelen yüzde 30’luk artış, emeklilere yapılan 
maaş artışı, talebi yukarı çekecek ve dolayısıyla 
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fiyatları artıracak adımlar. Bu adımların enflas-
yonu en az 1 puan yukarı iteceğini düşünüyo-
rum. Bunlara ek olarak yılbaşında, yönetilen ve 
yönlendirilen fiyatlarda ortaya çıkan artışların da 
(tütün ve alkollü içeceklere gelen zamlar, elektrik 
zammı vb) enflasyonu 0,5 puan etkileyeceğini 
hesaplıyorum. FED’in yıl içinde faiz artırımlarına 
devam edeceği gerçeği karşısında kurun 2015 
yılı sonunda geldiği düzey olan 2,92’den geri 
gitme olasılığı da görünmüyor. Yani kur artışının 
da fiyatları olumsuz etkilemesi olasılığı çok 
yüksek. Bu durumda enflasyonun 2015’te 
geldiği düzeyden geri gitmesi pek mümkün 
görünmüyor.

(5) Öte yandan aklıma şu soru takılıyor: 2016 
yılı için yüzde 5 oranındaki enflasyon hedefi-
ni hükümetle birlikte koyduğuna ve hükümet 
enflasyon tahminini OVP aracılığıyla yüzde 7,5’e 
çıkardığına göre Merkez Bankası’nın da hedefi 
düzeltmesi gerekmez mi?  

(6) İşsizlik oranlarını da iyimser buluyorum. 
Benim tahminim OVP’deki oranın en az 0,5 puan 
üstünde bir işsizlik oranıyla 2016 yılını tamamla-
yacağımız şeklinde.

(7) Bütçe dengesinin 2016 yılında Ekim 
ayındaki tahmine göre kötümser bir görünüm 
aldığını görüyoruz. Oysa ben böyle olmayacağını 
düşünüyorum. 

Devlet kendi cebinden çıkmayan asgari ücret 
artışından vergi ve sosyal güvenlik primi geliri 
elde ederek bütçe gelirlerini artıracak. Buna ek 
olarak gerek asgari ücret, gerek emekli maaşla-
rındaki artışın piyasada yaratacağı harcama ar-
tışının KDV ve ÖTV gelirlerini artırarak bütçeye 
olumlu katkı yapacağı kanısındayım.

(8) Brent petrol için öngörülen düşük fiyat 
ortalamasının cari açığı hızla düşürmesi normal-
dir. Buna karşılık büyüme oranının potansiyel 
büyüme oranına yaklaşacağının tahmin edildiği 
bir yılda cari açığın yüzde 4’ün altına gelmesini 
de beklemiyorum.   

(9) OVP tablosunda dolar kuru tahmini yer 
almıyor. Bunu kendimiz hesaplayabiliriz. TL 
cinsinden cari fiyatlara GSYH 2,207 milyar TL 
ve dolar cinsinden de 736 milyar USD olduğuna 
göre yıllık ortalama dolar kuru yaklaşık (2,2017 
/ 736 =) 3 TL (tam olarak 2,9986) olarak alınmış 
demektir. Kaba bir hesapla da yılsonu dolar ku-
runun 3,10 dolayında kabul edildiğini hesaplaya-
biliriz [(2,92 + 3,10) / 2]. FED’in 3 veya 4 kez faiz 
artırımının beklendiği bir yılda bu kurlar nasıl 
olacak anlamak kolay değil.

Özetle söylemem gerekirse yeni OVP, 2016 
yılını Türkiye için uçuşa geçiş yılı olarak ele 
almış. Açıkçası 2016 tahminlerimi açıkladığımda 
fazla mı iyimser baktığım sorusunu kendime 
sormuştum. OVP’ye bakınca bayağı bir kötümser 

kalmışım diye düşünmekten de kendimi alama-
dım.

Erdal Sağlam
Milli gelir rakamları ekonomide  
tıkanmanın ispatı

Birçok açıdan tartı-
şılabilir ama bence bu 
milli gelir rakamlarının 
gösterdiği en önemli 
sonuç; ekonomide 
tıkanma yaşadığı ve bu 
tıkanmanın artık sakla-
namaz hale geldiğidir. 
Küresel iklim ne olursa 
olsun, son 10 yılda 
yerinde sayıyorsanız, 
burada tıkanmanın 
olduğu gerçeğini kabul 
edeceksiniz.

Peki, bu tıkanmanın 
ana sebebi nedir der-

sek; bence 2001’den sonra gereken reformların 
yapılmamasıdır. AKP’nin ekonomi bürokratları 
son birkaç yıldır “ikinci nesil reform” diyorlar 
ya, işte o reformlar. Başka bir deyişle; ekonomide 
küresel ekonomiye entegrasyonu güçlendirecek 
kurumsal yapı oluşturulamadı, bunun için 
gereken reformlar yapılamadığı için tıkanma 
yaşanıyor. Bunlara örnek Merkez Bankası 
bağımsızlığı, diğer bağımsız kurumlardaki 
siyaset etkisi için atılan geri adımlar, kurumsal 
yapı yerine kişiye bağlı yapıya geri dönüş, hatta 
insan hakları ve ifade özgürlüğündeki geri 
gidişleri sayabiliriz.

Bunu şunun için söylüyorum ki; siyasi yapı 
ekonomide tıkanma bu kadar derinleştiğinde 
mutlaka radikal adım atmak zorundadır, yoksa 
mevcut yapı ve yönetim değişmek zorunda kalır. 
Reformlar bellidir, teşhis yapılmıştır ama tekli 
siyasi irade bunları önemsememiş, kurumsallaş-
ma yerine tersini yapmıştır. Kısacası; ekonomide 
tıkanmayı aşmak için tekli otoriteyi büyütecek 
Başkanlığı değil, kurumsallaşmayı öngören çağ-
daş bir anayasayı tartışmak zorundayız.
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2015 yılında tasarruflarını TL mevduat veya 
tahvile yatıran Türk tasarruf sahipleri de 
yabancı yatırımcılar da nominal faizlerin 

yüksek olmasına karşın enflasyonun da yüksek 
olması ve dolayısıyla reel faizin eksi çıkması 
sonucu zarar ettiler.

2015 başında banka mevduat faizleri nominal 
olarak yüzde 9,5, Devlet Tahvili faizi (gösterge 
faiz) yüzde 8 idi. 2015 sonunda enflasyon yüzde 
8,5 oldu. Yılbaşında TL mevduata parasını yatı-
ranlarla Devlet Tahvili alanların durumu Tablo 
1’de yer alıyor.

Tabloya göre parasını banka mevduatına 1 
yıl vadeli olarak yatıranlar yüzde 0,13 oranında, 
parasıyla 1 yıl vadeli devlet tahvili almış olan-
lar ise yüzde 1,20 oranında eksi reel faiz almış 
olmaktadır. Buna göre paralarını mevduata veya 
tahvile yatıranlar görünürde yüzde 8 oranında 
faiz almış gibi görünse de gerçekte eksi reel faiz 
almış olmaktadır. 

Bu kişi yılbaşında 100 TL’si ile dolar alsa (100 
/ 2,30 = ) 43,5 dolar alacaktı. Yılsonunda bunu 
tekrar TL’ye dönse (43,5 x 2,91=) 126,5 TL’si 
olacaktı. Vergi de söz konusu olmadan, elde ettiği 
getiri yüzde 26,5 nominal faize denk olacak, bu da 
yüzde 16,6 oranında bir reel faize denk olacaktı.  

Demek ki yılbaşında parasını TL olarak faize 
yatıranlar eksi reel faiz elde ederken parasını do-
lara yatıranlar TL olarak önemli oranda artı reel 
getiri elde etmişler.

Şimdi benzer analizi yabancı yatırımcı için 
yapalım.

Bir yabancı yatırımcının 2015 başında 
Türkiye’ye 200 dolar getirip bunu yılbaşında ge-
çerli 2,30’luk kurla TL’ye çevirdiğini varsayalım. 
Eğer böyle yapsaydı bu yatırımcının eline 460 TL 
geçmiş olacaktı. Bu kişinin eline geçen paranın 
yarısını (230 TL) bir yıl vadeyle bankaya mevduat 
olarak yatırdığını, yarısıyla da (230 TL) 1 yıl va-
deli devlet tahvili aldığını ve bu plasmanlarından 
elde ettiği anapara + faizi 2015 sonunda dolara 
çevirerek ülkesine gittiğini düşünelim. Tablo 2, bu 
durumu özetliyor.

Tablonun üst kısmı tahvile yatırılan paranın, 
alt kısmı da mevduata yatırılan paranın durumu-
nu ortaya koyuyor. Görüleceği gibi bu yabancı 
yatırımcı ilk yatırımından 14,4, ikinci yatırımın-
dan 14,6 dolar olmak üzere toplam 200 dolarlık 
yatırımından toplam 29 dolar zarar ederek ülkesi-
ne dönmüştür.

Parasını TL olarak mevduata ya da tahvile 
yatıran Türk tasarrufçu reel faizin ekside kalması 
nedeniyle kayıpla karşılaşırken parasını dolara 
yatıran Türk tasarrufçu ciddi bir getiri sağlamış, 

parasını Türkiye’ye getirip TL mevduata veya 
tahvile yatıran yabancı yatırımcı ise TL’nin değer 
kaybının getiriyi aşması nedeniyle zarar etmiştir.

Türkiye’de yüksek olan nominal (görünürde-
ki) faizdir. Reel faiz 2015 yılında eksi olmuştur. 
Yani parasını TL olarak mevduata veya tahvile 
yatıranlar paralarını enflasyona karşı koruyama-
mıştır.

Not 1: Reel faiz şu formülle hesaplanmaktadır.
Reel Faiz = [(1 + Net Nominal Faiz) / (1 + 

Beklenen Enflasyon)] -1
Not 2: Yabancı yatırımcıyı Türkiye’deki enf-

lasyon ve dolayısıyla reel faiz ilgilendirmemekte, 
kendi ülkesindeki faiz ve reel faiz ilgilendirmek-
tedir. Yabancı yatırımcıyı ilgilendiren şey TL’nin 
söz konusu yabancı para karşısındaki değeridir. 

Kaynak: www.mahfiegilmez.com

2015 yılının reel faiz hesabı
Mevduat 2015 Başı 2015 Sonu 
Nominal Faiz (%) 9,5  
Vergi kesintisi (%) 12,0  
Net Nominal Faiz (%) 8,36  
Enflasyon (%)  8,5 
Reel Faiz (%)  -0,13 

   
Tahvil   
Nominal Faiz (%) 8,0  
Vergi kesintisi (%) 10,0  
Net Nominal Faiz (%) 7,2  
Enflasyon (%)  8,5 
Reel Faiz (%)  -1,20 
 

 

Mevduat 2015 Başı 2015 Sonu 
100 USD 230 TL  
Kur 2,3 2,91 
Nominal Faiz (%) 9,5  
Vergi kesintisi 12,0  
Net Nominal Faiz 8,36  
Anapara + Faiz (TL)  249,2 
Anapara + Faiz (USD)  85,6 
Yılbaşı yılsonu farkı USD  -14,4 
Tahvil   
100 USD 230 TL  
Kur 2,3 2,91 
Nominal Faiz (%) 8,0  
Vergi kesintisi (%) 0,0  
Net Nominal Faiz (%) 8,0  
Anapara + Faiz (TL)  248,4 
Anapara + Faiz (USD)  85,4 
Yılbaşı yılsonu farkı USD  -14,6 
 

Mevduat 2015 Başı 2015 Sonu 
Nominal Faiz (%) 9,5  
Vergi kesintisi (%) 12,0  
Net Nominal Faiz (%) 8,36  
Enflasyon (%)  8,5 
Reel Faiz (%)  -0,13 

   
Tahvil   
Nominal Faiz (%) 8,0  
Vergi kesintisi (%) 10,0  
Net Nominal Faiz (%) 7,2  
Enflasyon (%)  8,5 
Reel Faiz (%)  -1,20 
 

 

Mevduat 2015 Başı 2015 Sonu 
100 USD 230 TL  
Kur 2,3 2,91 
Nominal Faiz (%) 9,5  
Vergi kesintisi 12,0  
Net Nominal Faiz 8,36  
Anapara + Faiz (TL)  249,2 
Anapara + Faiz (USD)  85,6 
Yılbaşı yılsonu farkı USD  -14,4 
Tahvil   
100 USD 230 TL  
Kur 2,3 2,91 
Nominal Faiz (%) 8,0  
Vergi kesintisi (%) 0,0  
Net Nominal Faiz (%) 8,0  
Anapara + Faiz (TL)  248,4 
Anapara + Faiz (USD)  85,4 
Yılbaşı yılsonu farkı USD  -14,6 
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Yazıya, 2016’dan 
bakarken 1923’ü 
anlayabilmek, 

değerlendirebilmek için 
kritik bir soru sorarak 
başlayalım; tarihi kimin 
kalemiyle yazıyorsunuz 
ya da kimin gözlüğüyle 
okuyorsunuz?

Bu toprakların çocuk-
ları, “ateşi ve ihaneti gör-
dü” ve “dövüştü yeni bir 
âlem için” ve kazandı ve 
de bu toprakları yeniden 
yurt yaptı.

1922’nin 9 Eylül’ünde 
emperyalizmi, Ege’ye 
gömdü.

Ortalık yangın yeri 
idi.

Emperyalizmi 
İzmir’de denize 
döken muzaffer 
orduların baş-
kumandanı 
Gazi Mus-
tafa Kemal 
Paşa ve 
arkadaşları 
tam beş ay 
sonra 17 
Şubat – 4 
Mart 1923 
tarihlerin-
de önceden 
tasarladıkları 
İktisat Kongre-
sini, Yunan işga-
line inat İzmir’de 
topladılar.

Bu yazı, Birinci 
İzmir İktisat Kongresi’ne 
dair kimi izleri sürerek 
hatırlatmalarda bulun-
mayı ve günümüze ışık 
tutmayı amaçlamaktadır. 
İzler esas olarak başku-
mandan Gazi Paşa’nın 
Kongreyi açarken yaptığı 
oldukça ayrıntılı ve çok 
önemli konuşmasının 
kurgusu doğrultusunda 
olacaktır.

“Milletimiz mazisin-
den değil, artık istikbalin-
den mesuldür.”

Cumhuriyetin kuru-
luşuna giden sürecin baş-

Birinci 
İzmir 
İktisat 

Kongresi’nin 
hatırlattıkları

langıcı, Ulusal Kurtuluş 
Savaşı ve Büyük Zaferdir. 
Bu zafer, mazlum bir ulu-
sun emperyalizm karşı-
sında boyun eğmeyişidir. 
Bu zafer, “Yoksulların 
Zaferidir”.

Cumhuriyete ait ikti-
sat politikalarının baş-
langıç hedefleri, Türkiye 
İktisat Kongresi’ndedir. 
Kongre, 9 Eylül, yani Yu-
nanlıların İzmir’den ko-
vulmasını izleyen beş ay 
sonra, 17 Şubat – 4 Mart 
1923 tarihlerinde İzmir’de 
ülkenin birçok yerinden 
gelen, toplumu oluşturan 
sınıfları, farklı bir ifade 

ile işçi, sanayici, çiftçi 
ve tüccar gruplarını 

temsil eden 1135 
delege ile top-

lanmıştır.
Türkiye 

İktisat Kong-
resine ve 
Gazi Paşa 
Hazretleri-
nin Kongre 
açış ko-
nuşmasına 
değinmek 

önemlidir. 
Çünkü Tür-

kiye Cumhu-
riyeti Devle-

tinin ‘kökleri’ 
oradadır. Farklı 

bir ifade ile dünü 
anlamada, bugünü 

kavramada ve yarını oluş-
turmada oldukça öğretici 
ipuçları taşımaktadır.

Kongre Başkanlığına 
Kâzım Karabekir Paşa, 
divan kâtipliğine de İs-
tanbul Millî Türk Ticaret 
Birliği’nden Ahmet Ham-
di (Başar) seçilmiş, Ham-
parsumyan Han’ın ikinci 
katı Kongre’ye tahsis 
edilmişti. Pek çok izleyici 
yanında Sovyetler Birliği 
ve Azerbaycan Büyükelçi-
liklerinden birer diplomat 
da vardı. Gazi Paşa, sivil 
giyinmişti ve kalpaklı idi. 

 
Resimler ve Alt Yazıları 

 

 
Gazi Mustafa Kemal, Türkiye (İzmir) İktisat Kongresi için gittiği İzmir’de, Kongreden bir gün önce                                  
İzmirli hanımlarla toplantı yapmıştır. 16 Şubat 1923 
Kaynak: İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Kitaplığı, İzmir İktisat Kongresi 17 Şubat – 4Mart 1923. 
(İstanbul, Stil Matbaacılık A.Ş. 2004) 
 

Bu yazı, Birinci İzmir İktisat 
Kongresi’ne dair kimi izleri sürerek 
hatırlatmalarda bulunmayı 
ve günümüze ışık tutmayı 
amaçlamaktadır. Esas olarak 
Başkumandan Gazi Paşa’nın 
Kongreyi açarken yaptığı oldukça 
ayrıntılı ve çok önemli konuşmasının 
kurgusu doğrultusunda olacaktır.
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Başkanlık kürsüsünün sol tarafında maiyetiyle 
birlikte kendisine ayrılan yere oturdu. Kongre 
divanının seçiminden sonra açılış konuşmasını 
yapmak üzere kürsüye geldi. Salondakiler son-
suz bir heyecanla kendisini alkışladılar.

Aynı günlerde Lozan'da bulunan İsmet İnö-
nü başkanlığındaki Türk delegasyonu ise özel-
likle kapitülasyonların kaldırılması ve iktisadi 
bağımsızlık için gerilimli bir uğraş vermektedir. 
Ankara Hükümeti'nin önüne Osmanlı dönemine 
ait 300 – 400 yıllık hesaplar çıkarılınca da uzlaş-
ma sağlanamamış ve görüşmeler, Gazi'nin bilgi-
si dâhilinde, 4 Şubat 1923 tarihinde Ankara’nın 
kendisine dayatılan anlaşma hükümlerini 
reddetmesi üzerine kesintiye uğramıştır.

Bu gelişmeler, Kongreyi daha da anlamlı 
kılmaktadır. Aslında emperyalistler, Lozan’da, 
askeri olarak zafer kazanmış bir ulusa,  devlet 
kurdurmamak için var güçleri ile bastırmakta-
dır. İşte Başkumandan Gazi Paşa, bunun ne-
denlerini de Kongre konuşmasında aşağıdaki 
şekilde belirtmektedir.

“Efendiler; Görülüyor ki, bu kadar kesin, 
yüksek ve başarılı bir askeri zaferden sonra 
dahi, bizi sulha kavuşmaktan alıkoyan neden, 
doğrudan doğruya iktisadi sebeplerdir, iktisadi 
anlayıştır. Çünkü bu Devlet, iktisadi egemenliği-
ni sağlayacak olursa; o kadar kuvvetli bir temel 
üzerinde yerleşmiş ve yükselmeğe başlamış 
olacaktır ki, artık bunu yerinden kımıldatmak 
mümkün olamayacaktır. İşte düşmanlarımızın, 
hakiki düşmanlarımızın olur diyemedikleri, bir 
türlü kabul edeme dikleri budur.”

Tartışılan ve kafa karışıklığına yol açan bir 
soru:
İktisat Kongresi, Lozan Konferansı  
kesildiği için mi toplandı?

Türkiye (İzmir) İktisat Kongresi’nin Lozan 
görüşmeleri kesildiği sırada toplandığı doğru-
dur. Barış Konferansı 4 Şubat’ta kesilmiş, Kong-
re bundan on üç gün sonra, 17 Şubat 1923’te 
toplanmıştır. Ancak, Kongreye Lozan’daki 
görüşmeler kesilince karar verilmemiş, Kong-
renin toplanması çok önceden, ‘Kasım 1922’de 
kararlaştırılmıştır.

İktisat Vekili Mahmut Esat Bey (Bozkurt) ile 
“kongreyi İktisat Vekaleti mi Heyeti Vekilemi 
kararlaştırdı; bir sürü vekil Kongre üyesi seçildi, 
Meclis toplanamazsa ne olacaktır” diye bu ka-
rarı eleştiren muhalif milletvekili Ali Şükrü Bey 
arasındaki tartışma Meclis tutanaklarına geçmiş 
ve rahmetli hocamız Gündüz Ökçün’ün kitabına 
da aktarılmıştır.

İktisat Vekili Mahmut Esat Bey, Ali Şükrü 
Bey’in sorusuna 5 Şubat’ta TBMM’de yanıt 
verirken, İktisat Kongresi için illere resmi genel-
genin “bir buçuk ay önce”  (yani, Aralık ayında) 
gönderildiğini; kararın ise, Kasım’da verildiğini 
söyler ve Kongrenin kararlaştırılma öyküsünü 
de şöyle anlatır:

“Yurdun bazı bölgelerinde (ekonomik ince-
lemelerde bulunmak üzere) bundan bir hayli 
müddet evvel seyahatim esnasında memleke-
timin pek çok ihtiyacını yakından gördüm. Ve 
uzun senelerden beri unutulmuş olan iktisadiya-
tımız hakkında memleketimiz iktisat âmillerinin 
bir araya gelerek düşünmelerini, nokta-i nazar-
larını (görüşlerini) Büyük Millet Meclisi’ne ve 
Büyük Millet Meclisi Hükümeti’ne bildirmeleri-
ni ve teşebbüs-ü şahsileri (kişisel girişimleri) ile 
orada yapılması lazım gelen işlere derhal orada 
karar vererek harekete gelmelerini münasip 
gördüm. Ve 12 teşrin-i sânide (Kasım’da) Baş-
kumandan Paşa Hazretlerine İzmir’den telgraf 
çektim. Dedim ki, memleketin iktisadiyatı uzun 
senelerden beri unutulmuştur. İktisat âmilleri 
dinlenmemiştir. Bu meslek adamlarını dinlemek 
ve onların dileklerine göre bir iktisat programı 
vücude getirmek lâzımdır. Ve bu çok hayırlı 
olur. Bu hayırlı işin riyaset-i fahriyesini (fahri 
başkanlığını) kabul eder misiniz? diye sordum. 
Başkumandan Paşa hazretlerinden cevap aldım. 
Maâl memnuniye muvafakat ediyorlardı.”

Lozan Barış Konferansı kesildiği için bir 
kongre düzenlemek ile önceden toplanması 

“Bu devlet iktisadi egemenliğini sağlayacak olursa; o kadar kuvvetli bir temel üzerinde yerleşmiş ve 
yükselmeğe başlamış olacaktır ki, artık bunu yerinden kımıldatmak mümkün olmayacaktır...”

Çiftçi Grubu Tüccar Grubu 

Sanayici Grubu İşçi Grubu
 

İktisat Kongresi’ne katılan delege gruplarının armaları 
Kaynak: Gündüz Ökçün,  Türkiye İktisat Kongresi – 1923 İzmir.-Haberler_Belgeler_Yorumlar. 
Üçüncü Basılış, (Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları No.471, 1981). 
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kararlaştırılmış bir kongrenin, Lozan görüşmele-
rinin kesilmesine denk gelmesi birbirinden farklı 
şeylerdir. İşte, mevzunun bam teli de budur. 
Hatta “Lozan kesildiği için kongre toplandı” iddi-
asının tam tersine, İktisat Kongresi’nin, “barıştan 
sonra” toplanmasının tasarlandığını ileri sürmek 
bile olanaklıdır. Çünkü barış konferansının kesil-
mesi bir yana, bu kadar uzun sürmesi bile taraf-
larca beklenmeyen bir durumdur.
Bu Kongre, Erzurum ve Sivas  
Kongreleri kadar önemlidir

Amasya Tamimi nasıl Kurtuluş Savaşı’nı baş-
latan ve bu ‘savaş boyunca güdülen amaç ve esas-
ların’ hukuki temel metnini oluşturmuşsa, İzmir 
İktisat Kongresi de, bir miktar iddialı bulunsa da, 
29 Ekim 1923 tarihinde ilan edilecek olan Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti’nin ve bu cumhuriyetin nite-
liğini oluşturan iktisadi yapılanmanın ana kurgu-
su için ciddi birikim yaratmış / sağlamıştır.

Unutulmamalıdır ki, 
Erzurum Kongresi, Si-

vas Kongresi her yıl 
şenliklerle anılır-

ken, üzerlerine bi-
limsel toplantılar 
yapılırken, her 
nedense aynı 
ölçüde önemli 
olan Türkiye 
(İzmir) İktisat 

Kongresi’ne ge-
reken hassasiyet 

gösterilmemiştir.
Oysa, Gazi Musta-

fa Kemal Kongreyi açış 
konuşmasında;

“Efendiler,  Yüce Kurulunuzla bugün başla-
mış olan Türkiye İktisat Kongresi çok önemlidir. 
Çok tarihîdir. Nasıl ki Erzurum Kongresi felâket 
noktasına gelmiş olan bu milleti kurtarmak 
hususunda Misak-ı Millî’nin ve Anayasanın ilk 
temel taşlarını sağlamada neden olmuş, etken 
olmuş öncü olmuş ve bundan dolayı tarihimizde, 
millî tarihimizde en önemli ve yüksek hatırayı 
yaratmış ise, kongreniz de milletin ve memleketin 
yaşantısını sağlayarak, gerçek kurtuluşuna yar-
dımcı olacak kanunun temel taşlarını ve esaslarını 
ortaya koymak suretiyle tarihte çok büyük bir ad 
ve çok kıymetli bir yer almış olacaktır. Bu kadar 
önemli ve tarihî kongrenizi açmak şerefini bana 
vermiş olmanızdan dolayı teşekkürler ederim. Ve 
böyle bir kongreyi yapanlar sizlersiniz. Bundan 
dolayı sizleri tebrik ederim” değerlendirmesini 
yaparak, Kongrenin önemini açıkça ortaya koy-
muştur.
Burayı yabancı sermayeye  
esir ülkesi yaptırtmayız…

1920 Millî Misakı’yla saptanan ulusal sınırlar, 
savaş meydanında fiilen gerçekleştirilmişti; ama 
iktisadi egemenlik uğrundaki mücadele Lo-
zan’daki görüşme masasında hâlâ sürüyordu.

İktisat Kongresi'nin amaçlarından biri, siyasal 
önderlik ile çeşitli ekonomik gruplar, özellikle de 
imparatorlukta yabancı sızmasının aracı olmuş 
ve Kemalist kadroların uygulamalarına şüphe 
ile yaklaşan ticaret kesimi arasında amaç birliği 
bulunduğunu dünyaya göstermekti.  Gösterildi 
de... Kongrede, Milli Türk Ticaret Birliği’nce tem-
sil edilen bu grup, kuvvetli bir milliyetçi tutum 
aldı. İthal mallarına gümrük resmi konulması 
hakkını savundular, Türkiye'deki yabancı serma-
yeye tavizler ya da tekel hakları tanınmasına karşı 
çıktılar, ülkenin karasularında serbest taşımacılık 
hakkı  (kabotaj) talep ettiler ve mümkün oldu-
ğu kadar kısa zamanda para basma yetkisine 
sahip bir milli bankanın kurulmasını istediler.              

 

 
      Kongrenin Yapıldığı Hamparsumyan Han, 1974 yılı dış görünüş 
     Kaynak: İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Kitaplığı, İzmir İktisat Kongresi 17 Şubat – 4Mart 1923 
     (İstanbul, Stil Matbaacılık A.Ş. 2004). 
 
 
 

Amasya Tamimi 
nasıl Kurtuluş Savaşı’nın 

hukuki temel metnini oluşturmuşsa, 
İzmir İktisat Kongresi de 29 Ekim 1923’te 

ilan edilecek olan Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti ve bu cumhuriyetin niteliğini 

oluşturan iktisadi yapılanmanın 
ana kurgusu için ciddi birikim 

yaratmıştır.
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Yabancı sermaye, ancak milli ekonomiye yararlı 
olması koşuluyla kabul edilebilirdi. Kongrede 
ortaya atılan önlemlerin hemen hepsi tek bir 
temel hedefe yöneliyordu: Bir milli ekonominin 
kuruluşunu ilerletmek ve doğmakta olan cum-
huriyet devletinin sosyoekonomik temelini kısa 
sürede oluşturacak ekonomik güçleri geliştir-
mek.

Bu çerçevede Başkumandan Mustafa Kemal 
Paşa’nın kongre konuşmasındaki ‘yabancı ser-
maye’  ilgili hususu da burada belirtmekte yarar 
bulunmaktadır:

“Efendiler, iktisadi alanda düşünür ve ko-
nuşurken, sanılmasın ki dış sermayeye karşıyız, 
hayır bizim memleketimiz geniştir. Çok emek 
ve sermayeye ihtiyacımız var. Kanunlarımıza 
uymak şartıyla dış sermayelere gerekli teminatı 
vermeğe her zaman hazırız. Yabancı sermaye 
çalışmalarımıza eklensin ve bizim ile onlar için 
yararlı sonuçlar versin fakat eskisi gibi değil. 
Hakikaten mazide ve bilhassa Tanzimat devrin-
den sonra yabancı sermayesi memlekette müs-
tesna bir mevkiye sahip oldu. Ve ilmi manasıyla 
denebilir ki, devlet ve hükümet yabancı serma-
yenin jandarmalığından başka bir şey yapma-
mıştır. Artık her medeni devlet gibi, millet gibi, 
yeni Türkiye dahi buna razı olamaz; burasını 

esir ülkesi yaptıramaz. (Bravo sesleri, alkışlar).”
Bu sözler, son derece açık ve nettir. Lâkin 

süreç içerisinde kimi çevreler ‘cımbızlama’ yapa-
rak sadece “sanılmasın ki dış sermayeye karşı-
yız” ibaresini adeta bir slogan gibi kullandılar / 
kullanmaktadırlar.
Bütün esaslar ekonomi  
programından çıkmalıdır…

Başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere 
Cumhuriyet kadrolarının tümü için ‘herhangi 
bir iktisadi görüşleri yoktur, onlar sadece kültür 
devrimcisidir’ diyenlere en açık cevap yine 
Kongre konuşmasındadır:

“Arkadaşlar; bence yeni devletimizin, yeni 
hükümetimizin bütün esasları, bütün program-
ları ekonomi programından çıkmalıdır. Çünkü, 
biraz önce söylediğim gibi, her şey bunun içinde 
toplu halde bulunmak tadır. Bundan dolayı 
çocuklarımızı o şekilde eğitip, öğretmeliyiz. 
Onlara, o şekilde bir eğitim vermeliyiz ki ticaret, 
tarım ve sanat dün yasında ve bütün bunların ça-
lışma alanlarında yararlı olsunlar, etkili olsunlar, 
çalışkan olsunlar, yaratıcı birer organ olsunlar. 
Bu nedenle eğitim programımızda, gerek ilk 
tahsilde, gerek orta öğretimde; verilecek bü-
tün bilgiler, bu görüşe uygun olmalıdır. Maarif 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Derso ve Kelin’in çizgileriyle Lozan’da Türk Heyeti 
Kaynak: Serdar Şahinkaya. “Yollar Dikensiz Gül Bahçesi Değildi: Türkiye (İzmir) İktisat Kongresi (17 Şubat – 4 Mart 1923). 
Nasıl Toplandı? Kimler Katıldı? Hangi Kararlar Alındı?”. Görsel Sunum. İnönü Vakfı. Pembe Köşk. 19 Nisan 2014.  
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prog ramlarımız böyle düzenlenince, devletin 
diğer şubeleri için düşünülecek programlar da 
ekonomi programına dayanmaktan kendilerini 
kur taramazlar. Esaslı bir program yaparak, bunun 
üzerinde, bütün milleti aynı uygunluk içinde 
yetiştirmek ve eğitmek gerekmektedir.”
“Emek Misak-ı Millisi” ve “Çalışkanlar Diyarı”

Gazi Paşa’nın Kongre konuşmasında iki kritik 
önemdeki hususun altı çizilmelidir: ‘Sınıfsız 
toplum’ ve ‘Emek Misak-ı Millisi.  Gazi’nin bu ko-
nularda sözlerine değinmeden İzmirli hemşerimiz 
Kaptan Attilâ İlhan’ın yazdıklarına bir göz atalım:

“(...) Hangi öğrenciye Misak-ı Millî’yi 
sorsan, Anadolu dikdörtgenindeki Türkiye 
Cumhuriyeti’nin o ateş, kan ve barut yıllarında 
kesinleştirilmiş, ‘toprak bütünlüğü’ nü anlar. 
Oysa Gâzi Mustafa Kemal’in inkılâp idrakinde 
‘Üç Misak-ı Millî’ birbirini tamamlıyor; böyle-
ce, ciddi bir ‘uluslaşma’ sürecini başlatıyor: İlk 
Misak-ı Millî, Anadolu’nun toprak bütünlüğü, 
Osmanlı ‘mülkünün’ nihayet üzerinde yaşayanla-
ra bir ‘yurt’ ya da ‘vatan’ olmasıdır. Ama bu yet-
mez. O yurtta yaşayan halkın ‘millete’ dönüşmesi, 

vazgeçilmez bir şarttır; bu şartın gerçekleşmesi ise 
diğer iki – ve nedense es geçilen- Misak-ı Millî’ye 
bağlıdır; İlki ‘Sây’ı (Emek) Misak-ı Millî’si, ikincisi 
‘Maarif Misak-ı Millî’si!. Mustafa Kemal, ilkinde 
İzmir İktisat Kongresi’nde adınca söz etmişti.”

Bakalım Gazi Paşa neler söylemiş:
“Bizim halkımızın çıkarları birbirinden ayrılır. 

Sınıflar halinde değil aksine, varlıkları ve çalış-
malarının ürünleri ile birbirleri için gerekli olan 
meslek sınıflarından oluşmuştur. Bu dakikada 
dinleyicilerim de çiftçilerdir, sanatkârlardır, tüc-
carlardır, işçilerdir. Bunların hangisi bir diğerine 
karşı olabilir. Çiftçinin sanatkâra, sanatkârın 
çiftçiye, çiftçinin tüccara ve bunların hepsinin 
birbirlerine ve işçiye muhtaç olduğunu kim inkâr 
edebilir. Bugün mevcut fabrikalarımızda ve daha 
da artmasını dilediğimiz fabrikalarımızda kendi 
işçilerimiz çalışmalıdır.  Refah içinde ve memnun 
olarak çalışmalıdır bütün bu saydığımız mes-
lek sınıfları aynı zamanda zengin olmalıdır ve 
hayatın gerçek tadını duyabilmelidir ki çalışmak 
için güç ve kuvvet bulabilsin. Bundan dolayı 
programdan söz edildiği zaman âdeta denilebilir 
ki; bütün halk için bir Emek Misak-ı Millî’sidir ve 
böyle bir Emek Misak-ı Millî’si etrafında toplan-
maktan hâsıl olacak siyasî şekil ise, alelâde bir 
parti niteliğinde düşünülmemelidir.”

Yine hemşerimiz Attilâ İlhan, Gazi Paşa’nın 
buradaki son cümlesi için diyor ki; “Son cümle 
hiç kuşkusuz, CHP’yi “alelâde”, hatta “enayi” bir 
parti haline getirenler için “yaman bir fırçadır”.

Ve Gazi Paşa, isteğini, dileğini ve özlemini dile 
getirmektedir:

“(...) İsteğimiz şudur: Bu memleketin halkı el-
lerinde örnekleriyle; tarım, ticaret, san’at emek ve 
sabanın temsilcisi olsun. Artık bu memleket fakir, 
millet değersiz değildir. Memleketimiz zenginler 
memleketidir. Bu yeni Türkiye’nin adına ‘çalış-
kanlar diyarı’ denir. İşte millet böyle bir devir 
içinde bulunuyor. Kongreniz bir devri yaratacak 
ve tarihini de yazacaktır. Bu tarih kitabında en 
büyük makam çalışkanlara ait olacaktır”.
Üç konuşma, iki siyasi çizgi

Ateşle, barutun dans izlerinin henüz silinme-
diği o tarih dönemecinde toplanan Kongre’ye 
yansıyan ‘iki anlayışın’, farklı bir ifade ile ‘iki 
siyasi çizginin’ karşılaştırmalı analizini Korkut 
Boratav Hocamız, Milli Mücadelenin kahraman-
larından, özellikle Doğu Cephesi’nde zafere çok 
önemli katkılar yapmış olan Kazım Karabekir ve 
Gazi Mustafa Kemal’in konuşmalarındaki fikir 
planları üzerinden yapmaktadır.

Boratav, aynı zamanda Kongrenin Başka-
nı da olan Karabekir’in yaptığı konuşmanın                  

 
     Gazi Mustafa Kemal ve Türkiye (İzmir) İktisat kongre delegelerinden bir grup, kongre binası önünde. 
     27 Şubat – 4 Mart 1923 
     Kaynak: Yaşar Aksoy, “İzmir’de Milli Burjuvazinin Kuruluşu”, Cumhuriyet’in İzmir’i. 9 Eylül 2008 
     Cumhuriyet Gazetesi Eki, s.44. 
 
 

 
Gazi Mustafa Kemal ve Kazım Karabekir Paşa’nın Kongre için geldikleri İzmir Basmaane Garı’nda karşılanışları 
Kaynak: Yaşar Aksoy, “İzmir’de Milli Burjuvazinin Kuruluşu”, Cumhuriyet’in İzmir’i. 9 Eylül 2008, Cumhuriyet Gazetesi Eki, s.58. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gazi Mustafa Kemal, İzmir İktisat Kongresi’nde şu sözleri hafızalara kazıyor: “Kılıçla fütuhat yapanlar, sabanla fütu-
hat yapanlara binnetice terk-i mevki etmeye mahkumdur. Kılıç kullanan kol yorulur, saban kullanan kol kuvvetlenir.”
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şu satırları nı vurgular: 
“İktisattan ben şu üç maddeyi temel biliyo-

rum: Birincisi, insanlarımızı, hayvanlarımızı, is-
tihsalatımızı iyi koruyalım. İkincisi üretimi mizi 
çoğaltmak, harice satıp para çekmek gerekir. 
Üçüncüsü pek mühimdir.(…) Sarfiyat ve tüke-
timi azaltmak, bu hususta özellikle hanımlara 
büyük görevler düşüyor. Düğünler nedeniyle 
mahvolan aileler var, moda yüzünden bedbaht 
kalan aileler var. Moda ve düğünlerle meydana 
gelen tahripkâr israflardan kaçınmalıyız.”

Fakat, 1923 Şubatı’nda iktisadi sorunlardan 
Karabekir Paşa’nın anladıklarının ve temsil et-
tiği zihniyetin bu olduğunu ve bir de Karabekir 
Paşa’nın Kongreye son katkısının da, büyük ihti-
malle onun ka leminden çıkmış gibi görünen ve 
yine aynı anlayışı yansıtan Kongrenin Misak-ı 
İktisadisi olduğunun da altı çizilmelidir. Ve 
unutulmamalıdır ki; Tür kiye Cumhuriyeti’nin 
kuruluşuna ve büyük devrimlere giden sürecin 
başlan gıç noktasında, yeni rejimin yönetimine 
aday olan kadroların bir bölümünü temsil eden 
zihniyet, Millî Mücadelenin kahramanlarından 
biri olan Kazım Karabekir’in bu ifadelerinde 
kendini göstermektedir.
İkinci anlayışın temsilcileri Gazi Mustafa 
Kemal ve Mahmut Esat Bozkurt ve de  
“kılıç – saban ikilemi”

Mustafa Kemal’in konuşması, aslında, bir 
büyük devrimcinin geç mişle, yani eski rejimle 
hesaplaşmasıdır. Fakat, geçmişle hesaplaş-
manın bir kolay yöntemi vardır. Bu, Osmanlı 
İmparatorluğu’nun çöküş yıllarına odaklana-
rak yapılabilirdi. Mustafa Kemal, kendi aktif 
hayatının, canlı izlenim ve yargılarını da kul-
lanarak Abdülhamit’ten başlayıp, Vahdettin’ e 
kadar giden çöküş ve yozlaşma döneminin en 
açık seçik örneklerini Kongreye katılan delegeye 
hatırlatabilirdi.

Gerçekten de Gazi Paşa böyle bir yolu seçme-
miş ve doğrudan doğruya düzenin zirve nokta-
sını temsil eden üç büyük sultanla hesaplaşmayı 
tercih etmiştir. Çünkü Gazi, sonraki dönemlerde 
siyasi ve top lumsal çöküntüyü hazırlayan etken-
leri Osmanlı İmparatorluğu’nun oluşumundaki 
deformasyonda arayacak ve onu vurgulamaya 
çalışacaktır.

Boratav’ın sadeleştirip, özetlediği satırlar ile 
sürdürelim;

“Osmanlı tarihinde bütün çabalar, milletin 
gerçek ihtiyaçlarını karşılamaya değil, kudretli 
ve azametli padişahların ihtiraslarını tatmi-
ne yönelmişlerdir. Mesela Fatih, Selçuklu ve 
Bizansın da mirasıyla yetinmedi; Garbi Roma 
İmparatorluğu’na da konmak istedi. Mesela 
Yavuz Sultan Selim, Asya İmparatorluğunu bir-

leştirerek bütün bir İslam ittihadı peşinde koştu. 
Kanuni Sultan Süleyman Akdeniz’i bir Osmanlı 
gölü yapma, hatta Hindistan üzerinde nüfuz 
kurmak gibi bir siyaset takip etmek istedi. Bu 
ihtirasları hayata geçirmede bütün milleti, top-
lumun unsur-u aslisini kullandılar. Onları uzun 
seferlerde, fütuhat meydanlarında kullandı lar. 
Millet kendi yurdunda hayatını sürdürmek için, 
üretim için çalışmaktan mahrum kılınarak diyar 
diyar dolaştırılıyor. Bu tacidarlar, milleti böyle 
diyar diyar dolaştırmakla yetinmiyorlar. Fatihler 
kılıçla fütuhat yaparken, fetholunan ülke halkla-
rına unsur-u aslinin hukukundan birçok şeyleri 
onlara bahşediyorlar; imtiyazlar veriliyorlardı. 
Onlar da kendilerine verilen imtiyaz ve muh-
tariyetler sayesinde sabanlarına yapışıyorlar ve 
çalışıyorlardı. Kılıçla fütuhat yapanlar, sabanla 
fütuhat yapanlara binnetice terk-i mevki etmeye 
mahkûmdur. Kılıç kullanan kol yorulur; fakat 
saban kullanan kol kuvvetlenir ve her gün daha 
çok şeye sahip olur”. 

Kılıç - saban ikilemi, Mustafa, Kemal’in iyi 
bilinen bir ifadesidir; ama ifadenin dayandığı 
arka plandaki analiz daha da önemlidir. Osman-
lı düzeniyle hesaplaşmasını doğrudan doğruya 
Osmanlı tarihinin en yüce, en övgüye layık gö-
rülen üç büyük sultanını hedef alarak yapmasını 
öğretici bulan Korkut Hoca, devamla;  “bunun-
la yetinmiyor, emperyalizmin tarihiyle ilgili 

 
Kazım Karabekir 
Kaynak: Serdar Şahinkaya, Yollar Dikensiz Gül Bahçesi Değildi: Türkiye (İzmir) İktisat Kongresi 
(17 Şubat – 4 Mart 1923). Nasıl Toplandı? Kimler Katıldı? Hangi Kararlar Alındı? 
Görsel Sunum. İnönü Vakfı. Pembe Köşk. 19 Nisan 2014. 
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Kanada örneğini veriyor. Mustafa Kemal’e göre 
Fransızlar Kanada’yı kılıçla fethetmeye çalışırken 
İngilizler üretimle fethetmeye çalıştılar ve muvaf-
fak olan İngilizler olmuştur. Bu benzetme, daha 
sonraları, emperyalizmin tarihçilerince Amerika 
kıtasın da İspanyol ve İngilizlerin sömürgeleşme 
politikalarındaki farklılık vurgula narak yapılan 
analizle çakışmaktadır.

Dikkat ediniz, kılıç - saban ikilemini yapıp sa-
bandan yana tercihini yapan kişi, bir halk hareketi 
olduğu kadar, büyük bir savaşın da lideridir; Millî 
Mücadelenin muzaffer komutanıdır. Yani, kılıçla, 
beş ay önce Yunanlıları İzmir’de denize döken 
kişi, bu tespiti yapacak analiz gücünü, kavrayış 
gücünü ve devrimci perspektifi Kongreye gelen 
1,135 kişilik heyete intikal ettiriyor.

Ve yine Boratav aynı yorumunda, “1923 Şuba-
tında İzmir’de sergilenen bu iki zihniyet, Türkiye 
toplumunun, Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihinin 
büyük şansını gösteriyor. Millî Mücadelenin lider-
liği Karabekir Paşa’nın temsil ettiği zihniyete tabi 
ve tes lim olsaydı, Türkiye’nin 20. yüzyıl tarihinin 
nasıl seyredebileceğini (…) en azından bir senaryo 
olarak Millî Mücadele sonunda yeni Türkiye top-
lumunu oluşturacak zihniyetin, Mustafa Kemal’in 
değil, Kazım Karabekir’in temsil ettiği zihniyet 
olması” halini düşünmemiz lazım geldiğinin de 
haklı olarak altını çizmektedir.

Kongreyi toplama fikrinin mimarı, İzmirli 
hemşerimiz ve dönemin genç İktisat Vekili Mah-
mut Esat Beyin, Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın 

konuşmasının temel vurgusunu perçinleyen ko-
nuşmasına da satır başlarıyla bir göz atmak ve bir 
hakkı teslim ederek tarihe yeniden not düşmek 
önemlidir. Önelimdir zira Mahmut Esat Bozkurt 
hakkında ‘derin tarihçilerin’ mesnetsiz karalama-
larına da bir yanıt oluşturacaktır.

“Aziz Türkiye’nin öz evlatları, hoş geldiniz, 
güzel Türkiye’nin ameleleri, san’atkârları, çift-
çileri ve tacirleri hoş geldiniz, hür ve müstakil 
güzel yurdun yorulmaz cesur emekçileri, hayatını 
dişleriyle, tırnaklarıyla kazanan ve şimdi hürri-
yet ve istiklâl yolunda şehit düşen yavrularının 
nerelerde gömülüp kaldığını bilemeyen, bir kırık 
mezar taşında fatiha okuyabilmek imkânın bile 
bulmayan çilekeş Türk hanımları hoş geldiniz 
(sürekli alkış sesleri). Amele hanımlar, hoş geldi-
niz. Gelecek sene adedinizin daha çok olmasını 
dilerim.”

Buraya dikkat isterim; bu sözlerin sahibine 
ırkçı ve faşist diyenlerin yüzleri hiç kızarmaz mı?

Mahmut Esat Bey, mevcut iktisadi duruma ait 
meselelere girişmeden önce, iktisadi tarihimizi 
dört ana döneme ayırır;

“(..) 1. Osmanlı İmparatorluğunun tesisinden 
Hilafetin intikaline kadar. 2) Hilafetin intikalinden 
Tanzimat’a kadar, 3) Tanzimat’tan Teşkilât-ı Esa-
siye devrine kadar, 4) Yeni Türkiye ve Teşkilât-ı 
Esasiye devri”

Her bir dönemin ana özelliklerini belirle-
yerek, İmparatorluğun gerileyiş ve çöküşüne 
dikkat çeken Mahmut Esat, dördüncü devrin 
“yeni bir devir, millet hâkimiyeti, Teşkilat- Esa-
siye devri” olduğunu vurgulamaktadır. Esat 
Bey’e göre, “hâkimiyeti milliye, milli hâkimiyet-i 
iktisadiye”dir. Çünkü “böyle olmazsa, hâkimiyeti 
milliye ‘serap’ olur”.

Teşkilât-ı Esasiye devrini de aşağıdaki biçimde 
tanımlar;

“gözyaşlarını silen, çalışanları efendi yapan, 
köylüyü mesut kılan, yeni Türkiye’yi iktisaden bir 
mamure haline getiren devir”.

Mahmut Esat Bey konuşmasını, Teşkilat-ı 
Esasiye Kanunu’nun geçmiş düzenden farklarını, 
batıdaki gelişmeler ve büyük Fransız İhtilali’nden 
örneklerle sürdürür. Yeni Türkiye’de takip edile-
cek iktisadi sistemin / siyasetin, bugünkü sistem-
lerin hiç biri ile aynı olmayacağının altı çizilirken, 
memleketin tarihine ve ihtiyacına uygun ve 
özgün bir model oluşturulması fikri ön plandadır.

“Biz iktisat meslekleri tarihinde mevcut 

 
Mahmut Esat Bozkurt 
Kaynak: Serdar Şahinkaya, Yollar Dikensiz Gül Bahçesi Değildi. 
Türkiye (İzmir) İktisat Kongresi (17 Şubat – 4 Mart 1923). Nasıl Toplandı? Kimler Katıldı 
 Hangi Kararlar Alındı?”. Görsel Sunum. İnönü Vakfı. Pembe Köşk. 19 Nisan 2014.  
 

Dikkat ediniz, kılıç-saban ikilemini yapıp saban-
dan yana tercihini yapan kişi, milli mücadelenin 
muzaffer komutanıdır. Yani, kılıçla, 5 ay önce 
Yunanlıları İzmir’de denize döken kişi, bu tespiti 
yapacak kavrayış gücünü ve devrimci perspektifi 
Kongreyele gelen 1,135 kişiye intikal ettiriyor.
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mekteplerin hiç birine 
mensup değiliz. Ne (bıra-
kınız geçsinler, bırakınız 
yapsınlar) mektebine, ne de 
sosyalist, komünist, etatist 
veya himaye mekteplerin-
den değiliz. Bizim de, yeni 
Türkiye’nin yeni iktisadî 
manasına göre yeni bir 
iktisat mektebimiz vardır. 
Buna ben Yeni Türkiye 
İktisat Mektebi diyorum. 
Yukarıda zikrettiğim mek-
teplerden hiçbirine mensup olmamakla beraber 
memleketimizin ihtiyacına göre bunlardan istifa-
de etmeyi de ihmal etmeyeceğiz. Yeni Türkiye 
muhtelit (karma) bir iktisat sitemi takip etmeli-
dir. İktisadî teşebbüs kısmen devlet ve kısmen 
teşebbüs-ü şahsi tarafından deruhte edilmelidir. 
Mesela, büyük kredi müessesatını sanayi teşeb-
büsasıtını ilâh. Devlet idare edecektir. Çünkü 
memleketimizin iktisadi vaziyeti buna istilzam 
ediyor.”

Görüldüğü gibi seçilecek iktisadi sistem, 
karma iktisadi sistemdir.

Mahmut Esat, Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın 
konuşmasındaki tematik çerçeveye birebir 
tekabül eder biçimde sınıf ve yabancı sermaye 
meselesini de;

“(…) dün olduğu gibi bugün de, bizde 
iktisadî manasıyla mütebellir bir sınıf mese-
lesi mevcut değildir. Biz de tüccar da, çiftçi 
de, sanayî erbabı da amele de bütün iktisat 
âmillerimiz doğrudan yabancı sermayenin esir 
ve hizmetkârıdır. Bütün bu iktisat zümreleri-
nin birleşmesi, kendilerini teşkilâta bağlaması 
lâzımdır.

Zannedilmesin ki bu cihete işaret ederken 
yeni Türkiye İktisat Mektebi’nin ecnebî sermaye-
sine karşı bir taassubu, bir husumeti ve adâveti 
vardır. Hayır, biraz evvel Paşamızın dedikleri 
gibi biz Türkiye’yi, iktisadiyatını bir esirler ülke-
si halinde ecnebî sermayesinin eline terk ve tev-
di edemeyiz. Fakat memleketimizde meşru bir 
surette kazanmak ve yaşamak isteyen yabancı 
sermayesine kanun ve nizamlarımıza tâbi olmak 
üzere Türkiyelilerden fazla bir imtiyaz, bir hile 
ardında koşmamak şartıyla memleketimizde her 
türlü teşkilâtı, hatta diğer milletlerin gösterdi-
ği kolaylıkları irae etmeye her zaman hazırız” 
şeklinde değerlendirmektedir.

Konuşmasının sonunda cehaletin tasfiyesi-
nin çok önemli olduğundan bahseden Esat Bey, 
‘Çalışkanlar Diyarı’nı şu sözlerle tarifler;

“Yeni Türkiye, sabanın, çekicin, sây’in, zekâ 
ve liyâkatin hakkını, hürriyet ve istiklalini 
istiyor ve cidâlini, öne çıkaracak harici ve dahili 

her kuvveti yıkmaya kâdir olabilecek bir surette 
yapıyor.”
Kongre kararları: Bir toplulaştırma

Kongreye katılan sanayici, çiftçi, tüccar ve 
işçi grupları tekliflerinin karara dönüşenleri, 
Kongreye katılan heyetlerce oybirliği ile alınan 
yabancı sermayeye dair esaslar ve de Misak-ı 
İktisadi Esasları’nın toplamı 291 maddeden oluş-
maktadır. Bu maddelerin çoğu ileride kurulacak 
olan Cumhuriyet Halk Fırkası’nın (CHF) progra-
mını oluşturacaktır.

Kararlaştırılan madde sayı ve yüzdelerinden 
hareketle, dönemin hâkim iktisadi aktörlerinin 
öncelikle tüccarlar ve sonrada çiftçiler olduğunu 
saptayabiliriz. Gerice tarımsal yapıların olduğu 
kırsallıkta, yoksul çiftçiler ve kârlarından taviz 
vermeden fiyatları insafsızca belirleyen tüccar sı-
nıfının olduğu bir Türkiye resmi yeterince nettir. 
Sonuç yerine;

İzmir İktisat Kongresi’nin önümüze koyduğu 
önemli şey şudur: 1923 Türkiyesi’nin ekonomisi 
nasıldır?

Kongre, Türkiye’nin önündeki sorunların tü-
münü resmetmiştir; her alanda, ama her alanda. 
Günümüzde yapılan, yapılacak olan “kongrele-
rin” hiç birinde toplumsal katmanların / sınıfla-
rın birlikte olup taleplerini tartıştığı bir ortam ne 
yazık ki olmamıştır.

Özellikle batısı, yıkılmış ve yakılmış bir ülke 
vardır. Karayolu neredeyse yoktur, demiryolları 
yabancı kumpanyalardadır, deniz ticareti yaban-
cıların elindedir, tütün (Reji) yabancı tekeldir, 
köylerde temel sorun “asayiş”tir, bunun için 
köylerin birleştirilmesi önerilmektedir. Tarımsal 
toprak yoktur, tarım aletleri yoktur, makine yok-
tur, telgraf, telefon, posta yoktur, ölçü ve tartılar-
da birlik yoktur, sigorta yoktur, yasa yoktur vs…

Bilgi yoktur. “Eğitimsizlik”, en büyük sorun-
dur. Her “sınıf” kendi alanında eğitim kurumları 
kurulmasını ister ve bu diğer sınıflarca oybirliği 
ile kabul edilir, yetmez köylere okul, bu oku-
la ziraat bahçesi, orada öğrencilere şu kadarı 
sebze, şu kadarı meyve olmak üzere fiili tarım 

 Kararlaştırılan 
Madde Sayısı 

(%) 

Misak-ı İktisadi Esasları 12 4.12 
Sanayiciler 26 8.93 
Tüccarlar 126 43.30 
Çiftçiler 83 28.52 
İşçiler 34 11.68 
Yabancı Sermaye Esasları 10 3.44 
Toplam Kararlaştırılan Madde Sayısı 291 100 
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öğretilmesi ve yükseköğrenim gören herkesin bir 
yıl zorunlu olarak köylerde öğretmenlik yapması 
istenir. Bu aydınlanmacı eğitim ile ilgili taleple-
rin 2016 Türkiye’sinden ne kadar uzağa düştüğü 
yeterince aşikâr değil midir?

“Gümrük istiklali”, tüm sınıfların oybirliği 
ile istediği şeydir. Kabotaj hakkı da, yabancı 
tekellerin kaldırılması da oybirliğiyle kabul 
olunur.  AB ile 1996’da imzalanan Gümrük Birliği 
Anlaşması’nın tek taraflı bağlayıcılığı düşünüldü-
ğünde aynı talep yeniden haykırılmalıdır.

Her sınıf, vergide, resimde indirim, belirli süre 
vergi ödememe ayrıcalığı ve devlet desteği ister, 
diğer sınıflar destekler vs…  

Her sınıf “kredi” desteği ve bir ihtisas bankası 
ister. Evet, Türkiye birer birer işlevsiz kıldığı ve de 
sattığı kamusal sermayeli sektörel ihtisas bankala-
rını (Etibank, Emlak Bankası, Denizcilik Bankası, 
Devlet Yatırım Bankası) yeniden kurmalıdır. Zira 
sanayileşmesini başarı ile tamamlamış ülke örnek-
leri ortadır. 

Ve başarının arkasında mutlaka yol gösterici 
sektör ve yatırım planlaması ve de ihtisas banka-

cılığı yatmaktadır.
Hiçbir sınıf yabancı sermayeye karşı değil-

dir ama bütün sınıflar yabancı sermayenin tekel 
olarak gelmemesini, ülke yasalarına uymasını 
ve ülkeyi sömürmemesini ister. Bu yakıcı talep 
günümüz Türkiye’sinde yabancı sermaye giriş ve 
çıkışlarına dair yeni düzenlemeler tasarımına esin 
kaynağı olabilir, hatta olmalıdır.

İzmir İktisat Kongresi’ni “şucu, bucu” diye 
yaftalamak yerine, “1923 iktisadının net fotoğrafı” 
ve daha ilân edilmemiş bir cumhuriyeti bekleyen 
iktisadi sorunların ve çarelerinin neler olduğunu 
belirleyen bir “modus vivendi”dir. 

Unutulmamalıdır ki İzmir İktisat 
Kongresi’nden az önce (6 Aralık) Mustafa Kemal 
“halkçılık ilkesine dayanan bir parti kuracağını” 
açıklamış ve partinin programının oluşturulması 
için “herkes”ten yardım istemiştir. İzmir’de ortaya 
konulan da, Kongre’nin yapılış amacı da budur.

B i t i r i r k e n…
Tarihi, kimin kalemi ile yazıyorsunuz? Ya da 

kimin gözlüğü ile okuyorsunuz?
İşte kritik soru dün de, bugün de budur!..

 

Misak-ı İktisadi Esasları
İzmir: 17 Şubat (1)339
açıldığı gün
saat 10

Bütün Türkiye'nin ziraat, sanayi, ticaret ve 
işçi zümrelerinden müntehap (seçilmiş) binyü-
zotuzbeş murahhasın iştiraki ile İzmir'de in'ikâd 
eden (toplanan) ilk Türkiye İktisat Kongresinin 
müttefikan tespit ve kabul ettiği Misak-ı İktisadi 
esaslarıdır:

Madde 1- Türkiye; millî hudutları dahi-
linde lekesiz bir istiklâl ile, dünyanın sulh ve 
terakki unsurlarından biridir.

Madde 2- Türkiye halkı millî hâkimiyetini; 
kanı ve canı pahasına elde ettiğinden, hiçbir 
şeye feda etmez ve millî hâkimiyete müstenit 
olan (dayanan) Meclis ve Hükümetine daima 
zahîrdir (yardımcıdır).

Madde 3- Türkiye halkı, tahribat yapmaz; 
imar eder. Bütün mesai, iktisaden memleketi 
yükseltmek gayesine matuftur.

Madde 4- Türkiye halkı, sarfettiği eşyayı 
mümkün mertebe kendi yetiştirir. Çok çalışır; 
vakitte, servette ve ithalâtta israftan kaçar. Millî 
istihsali temin için icabında geceli gündüzlü 
çalışmak şiarıdır.

Madde 5- Türkiye halkı, servet itibariyle 
bir altın hazinesi üzerinde oturduğuna vâkıftır. 
Ormanlarını evlâdı gibi sever, bunun için ağaç 
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bayramları yapar; yeniden orman yetiştirir. 
Madenlerini kendi millî istihsali için işletir ve 
servetlerini herkesten fazla tanımağa çalışır.

Madde 6- Hırsızlık, yalancılık, riya ve tem-
bellik en büyük düşmanımız, taassuptan uzak 
dindârâne bir salâbet (sebat, manevi kuvvet) her 
şeyde esasımızdır. Her zaman faydalı yenilikleri 
severek alırız. Türkiye halkı, mukaddesatına, 
topraklarına, şahıslarına ve mallarına karşı 
yapılan düşman fesat ve propagandaların(d)a(n) 
nefret eder ve daima bunlarla mücadeleyi bir 
vazife bilir.

Madde 7- Türkler, irfan ve ma'rifet âşığıdır. 
Türk her yerde hayatını kazanabilecek şekilde 
yetişir; fakat her şeyden evvel memleketinin 
malıdır. Maarife verdiği kudsiyet dolayısıyla 
(Mevlüd-i Şerif), kandil gününü, aynı zamanda 
bir kitap bayramı olarak tes'îd eder (kutlar).

Madde 8- Birçok harpler ve zaruretlerden 
dolayı eksilen nüfusumuzun fazlalaşmasıyla 
beraber sıhhatlerimizin, hayatlarımızın korun-
ması en birinci emelimizdir. Türk, mikroptan, 
pis havadan, salgından, pislikten çekinir; bol 
ve saf hava, bol güneş ve temizliği sever. Ecdat 
mirası olan binicilik, nişancılık, avcılık, denizci-

lik gibi bedenî terbiyenin yapılmasına çalışılır. 
Hayvanlarına da aynı dikkat ve himmeti göster-
mekle beraber, cinslerini düzeltir ve miktarlarını 
çoğaltır.

Madde 9- Türk, dinine, milliyetine, topra-
ğına, hayatına ve müessesâtına (kurumlarına) 
düşman olmayan milletlere daima dosttur; ecne-
bi sermayesine aleyhtar değildir. Ancak, kendi 
yurdunda kendi lisanına ve kanununa uymayan 
müesseselerle münasebette bulunmaz. Türk, 
ilim ve sanat yeniliklerini nereden olurla olsun 
doğrudan doğruya alır ve her türlü münasebette 
fazla mutavassıt (aracı) istemez.

Madde 10- Türk, açık alın ile serbestçe 
çalışmayı sever; işlerde inhisar istemez.

Madde 11- Türkler hangi sınıf ve meslekte 
olurlarsa olsunlar, candan sevişirler. Meslek, 
zümre itibariyle el ele vererek birlikler, mem-
leketini ve birbirlerini tanımak, anlaşmak içi 
seyahatler ve birleşmeler yaparlar.

Madde 12- Türk kadını ve hocası çocukları 
İktisadi Misak’a göre yetiştirilir.

Kapandığı gün, 4 Mart 339
Saat 11.15
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 30 Aralık 2015 
günü son toplantısını gerçekleştirdi.  Çalış-
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman 

Soylu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısının 
ardından yaptığı açıklamada asgari ücretin bin 300 
lira olarak belirlendiğini açıkladı. Hükümet, bin 300 
liralık asgari ücret için işverenlere işçi başına 110 li-
ralık destek verecek. TİSK, bin 300 liralık asgari ücret 
kararına şerh koydu. 

Bakan Süleyman Soylu, toplantının ardından 
yaptığı açıklamada, asgari ücret bin 300 lira olduğun-
da, toplam brüt asgari ücretin 1.647 liraya, işverene 
toplam maliyetinin de bin 935 lira 23 kuruşa yüksele-
ceğini belirtti. Soylu şöyle konuştu: “1 Ocak 2016’dan 
itibaren, 3 çocuklu bir ailenin alacağı asgari ücret bin 
387 lira 45 kuruş, 2 çocuklu aile için net asgari ücret 
bin 362 lira 75 kuruş, tek çocuklu aile için de bin 344 
lira 22 kuruş, evli olup çocuğu olmayan aileler için 
de bin 325 lira 69 kuruş olarak kararlaştırıldı. Bin 
300 liralık netin işverene gerek vergiler  gerekse SSK 
primleri açısından bir maliyet olduğu kaçınılmazdır. 
Bin 116 lira ile bin 300 lira net ücret arasındaki farkı 
bizim işverenden almamız arzu edildi. Genel bütçe 
dengeleri üzerinden bunun nasıl karşılanacağı husu-
sunu çalışıyoruz.”

Soylu, asgari ücret zammındaki 274 liradan işve-
rene ek maliyetin yüzde 40’ını oluşturan 110 lirayı 

devlet bütçesinden karşılayacaklarını belirterek, “İş-
yeri sahiplerimiz toplam maliyetlerini bildirdiklerin-
de, asgari ücretli çalışan sayısı oranındaki 110 lirayı 
oradan düşecekler, ödemelerini ona göre gerçekleşti-
recekler” diye konuştu.

8,5 milyon asgari ücretliyle ilgili destek olacakla-
rını belirten Soylu, işverenlerin, 2016 yılında 2015’te 
çalıştırdığı asgari ücretli sayısının yüzde 10’undan 
fazla işçi çalıştırması durumunda 110 liralık destek-
ten faydalanacağını bildirdi. Soylu, 1 ila 9 arasında 
işçi çalıştıran işletmelere de, 1 kişilik ilave istihdam 
sağlamaları halinde söz konusu desteğin sağlanaca-
ğını vurguladı. Yeni yılda açılacak işletmelere asgari 
ücretli istihdam etmeleri durumunda sınırsız şekilde 
110 liralık destek vereceklerini bildiren Soylu, özel 
sektörün maden işletmeleri için de aynı desteği sun-
duklarını belirtti. Soylu, böylelikle yeni asgari ücretle 
işveren açısından oluşacak toplam 20 milyar liralık 
ek maliyetin 9,7 milyar lirasını devlet olarak karşıla-
yacaklarını ifade etti.
TİSK’ten şerh... 

Türk-İş temsilcisi, bin 300 lira için imza verdikle-
rini, ancak ücreti yeterli görmediklerini bildirirken, 
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) 
komisyon kararına muhalefet şerhi koydu. TİSK’in 
şerhinde, “Ülkemiz ekonomisinde işsizliğin arttığı, 

Asgari ücret ve artçı depremler
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Soylu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı’ndan sonra yaptığı 
açıklamada, asgari ücret bin 300 lira olduğunda işverene maliyetinin bin 935 liraya yükseleceğini söyledi.
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enflasyonun yükselme eğilimi gösterdiği, ihracatın 
gerilediği, işletmelerin uluslararası alanda rekabet-
çiliğinin ve faaliyet kârlarının giderek zayıfladığı, 
yerli ve yabancı yatırımların yetersiz olduğu bir 
dönem yaşanmaktayken, asgari ücretin tespitine 
ilişkin Anayasa’nın 55. maddesine yer alan husus-
lar dikkate alınmadan belirlenen asgari ücretin, 
işverene maliyetindeki artış, işletmeleri çok zor 
koşullara sürükleyecektir” denildi. Asgari ücret-
teki artışın tüm ücretleri yukarı çekeceği belirtilen 
şerhte, işgücü maliyetlerini iç ve dış piyasalarda 
rekabet edilemez seviyelere çıkaracağı, istihdamı 
güçleştireceği, kayıt dışılığı artıracağı savunuldu.
Hayati değişiklikler

Asgari ücretteki artış günlük hayatta da pek 
çok şeyi değiştirecek. İş dünyasının asgari ücret 
artışıyla beraber omuzladığı yük sadece bu artışın 
getirdiği SGK primi, gelir ve damga vergisi artışla-
rıyla da sınırlı kalmayacak. Asgari ücreti baz alan 
pek çok yasal düzenleme de iş dünyasının üzerine 
ekstra ağırlıklar yükleyecek. 

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim ödeme-
leri de asgari ücret artışından etkilenecek. 5510 
Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanunu’nun 82. maddesine göre, SGK Tavanı 
asgari ücretin 6,5 katı. Bu düzenleme nedeniyle 
SGK primi tavan seviyeden ödenen yaklaşık 400 
bin çalışanın prim maliyeti bir gecede 2 bin 688 
liradan 3 bin 478 liraya çıktı. Yani 400 bin kişinin 
işverene maliyetinde kişi başı 790 TL artış oldu. Bu 

artışla yüksek maaşlı bir kişinin prim artışı yaklaşık 
7 kişinin asgari ücretteki devlet katkısını karşılamış 
oldu.
Mihenk taşı

Asgari ücret Türkiye’de sadece ücret politikaları 
ve sosyal güvenlik sistemi üzerinde belirleyici bir 
unsur değil. Aynı zamanda mahkeme kararları, 
tazminat ödemeleri gibi birçok yasal düzenlemede 
de adeta bir mihenk taşı. 

Hürriyet’ten Noyan Doğan, yeni asgari ücret 
değişikliklerinin sigorta dünyasına yansımalarını 
şöyle anlattı: 
“Asgari ücretin yeni yılla birlikte 1300 liraya 
çıkması ile sigorta şirketlerinin trafik sigortasında 
ödedikleri vefat tazminatının yüzde 30 artması bek-
leniyor. Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Ramazan 
Ülger, asgari ücretin sigorta şirketlerine yıllık 2 ila 
2,5 milyar lira ek yük getireceğini söyledi. Ramazan 
Ülger, trafik sigortasında vefat ve sakatlık tazmi-
natlarının yüzde 95’inin asgari ücret üzerinden 
hesaplandığını belirterek, “Asgari ücrette hesaba 
katmadığımız bir artış oldu. Şu anda 50 bine yakın 
dosya var, tazminat ödenmeyi bekleyen. Bunlar 
yeni asgari ücret üzerinden hesaplanacak. Bu da 
sektöre artı 2 ila 2,5 milyar lira ek yük getirecek.”

Sigorta şirketlerinin ödeyeceği tazminatın 
artması bizim ödeyeceğimiz primlerin de artması 
anlamına geliyor. Hürriyet’ten Sefer Levent ise, as-
gari ücretteki artışın başka bir yönüne dikkat çekti: 
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigor-

tası Kanunu’nda 
öngörülen idari 
para ceza miktarları 
asgari ücret tutarları 
üzerinden veriliyor. 
Söz konusu Kanu-
nun 102. maddesin-
de düzenlenen bu 
idari para cezala-
rından en düşüğü 
aylık asgari ücretin 
onda biri tutarın-
dayken, en yükseği 
aylık asgari ücretin 
12 katı tutarındadır. 
Bu çerçevede, net 
asgari ücret tutarı-
nın 1,300 TL olması 
varsayımında; 
2015’te en düşük 
idari para cezası 
127 lirayken şimdi 
164 liraya çıktı. En 
yüksek idari para 
cezası ise 15 bin 282 
liradan 19 bin 750 
liraya tırmandı.
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19 Haziran 2012 tarihinde yeni teşvik sistemi-
ne ilişkin gerekli yasal prosedürlerin tamam-
lanmasından sonra, konuya ilişkin Bakanlar 

Kurulu Kararı (2012/3305) ve yatırımlarda devlet 
yardımları tebliği (2012/1) yılının başından 
itibaren geçerli olmak üzere Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni teşvik sistemi, 
son yılların en iddialı devlet yardımları kapsamlı 
teşvik sistemi oldu.

Yürürlüğe giren tebliğ kapsamında, yeni ya-
tırım yapmak ve mevcut yatırımlarını büyütmek 
isteyen yerli ve uluslararası yatırımcılarımıza pek 
çok cazip fırsat sunulması hedeflendi. 2023 yılı 
hedefleri ile yola çıkan ekonominin bürokratları, 
mevcut sistemde gerekli görülen revizyonları 
gelişmiş ülke ve ekonomileri çıtasına yükseltmek 
için düğmeye bastılar ve oldukça cesur kararlar 
aldılar.

Önceki yıllara göre oldukça iddialı bir teşvik 
sistemi hazırlandı. Ekonomi Bakanlığı’nı bu 
sisteme yönlendiren 4 ana unsurdan yola çıkıldı. 

Bunlar;
n Bölgesel gelişmişlik farklarını azaltmak,
n Üretim yapısını katma değer ve ithalata 

bağımlılık boyutlarında değiştirmek,
n Yatırım-üretim-istihdam-ihracat bütünlüğü-

nü sağlamak; yani bütüncül bir yapı oluşturmak,
n Cari açığı orta-uzun vadede azaltmak.
Bu ana unsurlar üzerinden Türkiye’de bir 
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Ekonomi Bakanlığı yeni teşvik sisteminde dört ana unsurdan yola çıktı: Bölgesel gelişmişlik farkını azaltmak, 
katma değerli üretim yapısı hedefi, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat bütünlüğü ile cari açığın azaltılması.

Ahmet Cemil ALADAĞ

Yeni 
Teşvik 
Sistemi
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ilk gerçekleşti. Bakanlık, tüm sivil toplum 
kuruluşları, sanayi ve ticaret odaları ve organize 
sanayi bölgeleri ile toplamda 800 adedi aşan 
görüşü bir araya getirerek, bakanlık bürokratla-
rının katılımı ile yeni teşvik sistemini şekillen-
dirdi.

Dinamik model
Yeni teşvik sistemimiz, 5 ana bileşenden 

oluşuyor. Bunlar;
n Genel Teşvik Uygulamaları,
n Bölgesel Teşvik Uygulamaları,
n Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki,
n Stratejik Yatırımların Teşviki,
n Öncelikli Yatırımların Teşviki.
Yeni teşvik sistemi, “dinamik bir model” 

üzerine kuruldu.
Bu modelin amacı; Türkiye’nin gelişmesi, 

büyümesine ve kalkınmasına nasıl katkı sağla-
nabilir noktasıdır.

Yürürlükte olan uygulamalarla ilgili aksa-
yan hususlar var ise, bunların en etkin şekilde 
çözülmesi gerektiği konusunda ilgili kurum ve 
sanayicilerin birlikteliği ve buna bağlı ülkenin 
uluslararası rekabet edebilirlik düzeyinin artma-
sı konusunda ortak kararlar alınmıştır.

Ekonomi Bakanlığı, “hazır fabrika ve bina 
alımlarının teşvik sistemi kapsamına alınması” 
yönünde talepler aldı. Yatırımcılar, teşvik belge-
si kapsamında yer alan ‘arazi varsa’ harcama-
ları bakımından, ‘vergi indirimi’ desteğinden 
yararlanamıyorlardı. Bu husus, 2012/3305 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararnamesi’nin ‘vergi indiri-
mini’ düzenleyen 15. maddesinde vurgulanmış 
durumdadır. Bugüne kadar, sadece faaliyet 
gösterilecek binanın inşaatına ilişkin harcamalar 
teşvik sisteminden yararlanırken;  yeni dönem-
de ‘hazır bina satın alma’ işlemlerinin de teşvik 
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sistemi kapsamına alınarak atıl durumda olan bi-
naların tekrardan ekonomiye kazandırılması sağ-
lanmıştır. Yani yatırımcıların söz konusu binalar 
için yapacakları harcamaları da artık teşvik belgesi 
kapsamında değerlendirecek ve vergi indirimi ile 
sigorta primi işveren hissesi desteği hesaplaması-
na dahil edilecektir.

Yeni teşvik sisteminin yürürlüğe girmesinden 
6 ay sonra oldukça olumlu yansımaları olmuştur. 
Ekonomi Bakanlığı’na, ilk altı ayda toplam 5,5 mil-
yar TL sabit yatırım tutarında 480 adet müracaat 
yapılmış, aynı dönemde toplam yatırım tutarı 3,93 
milyar TL ve öngörülen istihdamı 16 bin 247 kişiye 
ulaşmış, 340 projenin incelemeleri tamamlanmış 
ve teşvik belgeleri düzenlenmiştir.

Yeni Teşvik Sistemi’nin uygulama esaslarında 
en önemli kriterler yatırıma başlama döneminin 
özellikle 31.12.2013 tarihi itibarı ile teşvik belgele-
rini alarak, harcamalarının, belirtilen tarihe kadar 
yüzde 10’luk kısmının gerçekleştirilmesi, diğer bir 
ifade ile teşvik belgelerinde yazan toplam sabit ya-
tırım tutarının yüzde 10’luk kısmını tamamlamış 

olması ve Bakanlığa tevsik etmeleri söz konusu 
idi. Bu süreler yılsonlarında revize edilerek uzatıl-
mış ve son tarih 31.12.2015 olarak düzenlenmiştir. 

Bu tarihten sonra yapılan yatırım ve harcama-
ların özellikle bölgesel destekli yatırımlarda, vergi 
indirimi ve SGK İşveren Hissesi desteğinde alınan 
muafiyetlerde azalmaya yol açmasıdır.

Her şeye rağmen büyük bir özveri ve emek ile 
hazırlanan, son yılların en önemli teşvik siste-
mi, ülke ekonomisine büyük katkı sağlamıştır. 
Özellikle Türkiye’nin en büyük Organize Sanayi 
Bölgelerinden olan İzmir Atatürk Organize Sanayi 
Bölgesi’nin,  İzmir ilinde dağıtılan Yatırım Teşvik 
Belgeleri’ne verdiği katkı son derece önemlidir.

Atatürk Organize Sanayi Bölgesi olarak yap-
tığımız araştırma sonuçlarına göre, Yeni Teşvik 
Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 20 Haziran 2012 
tarihinden bu yana, İzmir ilinde alınan detaylı 
Teşvik raporunu, siz değerli okuyucularımız ile de 
paylaşmak istedik. 

SEKTÖREL BAZDA İZMİR’DE YATIRIM TEŞVİK DAĞILIMLARI 
 
Yabancı Sermaye 
Yatırım Konusu Belge 

Adedi 
Sabit Yatırım 

(Milyon TL) İstihdam 

Enerji 3 92 23 
Hizmetler 
Diğerleri 3 58 90 
Sağlık 3 15 144 
Ticaret ve Depolama 2 48 120 
Turizm 3 72 247 
Ulaştırma 1 82 60 
İmalat 
Demir Çelik 1 1 4 
Dokuma ve Giyim 1 2 350 
Gıda ve İçki 12 590 277 
Kağıt 3 18 21 
Kimya 7 148 131 
Lastik-Plastik 3 152 193 
Madeni Eşya 6 41 140 
Makine İmalat 6 48 300 
Mes.Bil.Ölç.Opt.Do. 1 2 8 
Piş. Kil ve Çim. Ger. 1 16 10 
Taşıt Araçları 8 96 423 
Madencilik 
İstihraç ve İşleme 3 16 24 
Tarım 
Bitkisel Üretim 3 67 109 
Hayvancılık 2 22 58 
Su Ürünleri 1 1 9 
TOPLAM 73 1,587 2741 
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Yerli Sermaye 
Yatırım Konusu Belge 

Adedi 
Sabit Yatırım 

(Milyon TL) İstihdam 

Enerji 42 1,457 273 
Hizmetler 
Altyapı Bel. Hizm. 24 413 447 
Diğerleri 20 64 325 
Eğitim 83 528 6387 
Sağlık 25 261 1869 
Ticaret ve Depolama 31 1,727 1972 
Turizm 59 706 2674 
İmalat 
Cam 8 15 144 
Çimento 1 80 0 
Demir Çelik 4 19 40 
Demir Dışı Metaller 2 9 20 
Deri ve Kösele 3 10 88 
Diğerleri 7 43 69 
Dokuma ve Giyim 14 45 841 
Elektrikli Makineler 12 76 178 
Elektronik 1 2 16 
Gıda ve İçki 52 647 2206 
Kağıt 10 28 90 
Kimya 18 12,174 1122 
Lastik-Plastik 45 317 944 
Madeni Eşya 31 129 506 
Makine İmalatı 58 189 660 
Mes.Bil.Ölç.Opt.Do. 13 69 297 
Orman Ürünleri 24 113 616 
Piş. Kil ve Çim. Ger. 9 97 204 
Taşıt Araçları 23 172 332 
Madencilik 
İstihraç ve İşleme 27 610 649 
Tarım 
Bitkisel Üretim 9 71 392 
Hayvancılık 7 65 144 
Su Ürünleri 10 26 177 
TOPLAM 672 20,159 23682 
 
 
GENEL TOPLAM 745 21,746 26423 
 
 
 

Yeni teşvik sisteminin yürürlüğe girmesinden 
6 ay sonra olumlu yansımaları oldu. Ekonomi 
Bakanlığı’na toplam 5,5 milyar TL sabit yatırım 
tutarında 480 müracaat yapıldı. Aynı dönemde 
toplam yatırım tutarı 3,93 milyar TL ve öngörülen 
istihdam 16 bin 247 kişiye ulaştı.
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İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Yö-
netim Kurulu Başkanı Hilmi Uğurtaş, 2016 
yılında elektrik faturalarına yansıtılacak 

yüzde 10’luk zammın kabul edilebilir 
bir durum olmadığını söyledi. 
TEİAŞ Sistem Kullanım Bedeli’ne 
yapılan zammın, Türkiye’deki 
ekonomik kriterler ve kamu 
yararı ile bağdaşmadığını 
vurgulayan Uğurtaş, “Sa-
nayicilerimizin elektrik 
kullanımına ilişkin 
Türkiye Elektrik İletim 
A.Ş. tarafından fatura 
edilen Sistem İşletim 
ve Sistem Kullanım 
Bedelleri 2016 
tarifelerinde, 2015 yılı 
bedellerine göre yüzde 
65’lik, 2013 yılına göre de 
yüzde 176’lık bir artış ya-
pılmıştır. Bu artışı, eko-
nomik bir mantık içinde 
açıklamak mümkün 
değildir. Elektrik tarife-
lerine yapılan zam yüzde 
6,5 dolayındadır. Sistem 
Kullanım Bedelleri’ne gelen 
yük de yüzde 3,5 civarında-
dır. Kaba bir hesapla elektri-

ğe yüzde 10 zam yapılmıştır” dedi.
Uğurtaş, 2014 yılı sonuna doğru da Doğalgaz 

Sistem Kullanım Bedelleri’nde yüzde 617,3’lük 
bir bedel artışı olduğunu hatırlatarak, o dönem-
de bu artış ile ilgili hukuki itiraz sürecini baş-
lattıklarını belirtti. Uğurtaş, söz konusu sürecin 
devam ettiğini açıklayarak, elektrikte yaşanan 
söz konusu durum için de gerekeni yapacakları-
nı söyledi.

Yeni yıl ile birlikte başta asgari ücret olmak 
üzere ana maliyet kalemlerinde de ciddi artışlar 
söz konusu olduğuna dikkat çeken Uğurtaş, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu artışlara her gün ye-
nileri eklenmektedir. Ulusal 

ve global piyasaların 
bu denli durgun 
olduğu, rekabe-
tin arttığı, kar 
marjlarının asgari 
seviyelere indiği bu 
dönemde sanayici-
lerin üstüne daha 
fazla yük bindir-
menin üretim ve 
istihdama ihtiyacı 
olan ülkemiz için 
ciddi bir risk oluş-
turduğu unutulma-
malıdır.”  

Uğurtaş: Elektriğe yapılan % 10’luk
zammın mantıklı açıklaması yok
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İzmir’de yaptığı çalışmalarla göz dolduran, 
kente katkı sağlama misyonu ile çeşitli kurum 
ve kuruluşlarda üstlendiği rollerin hakkını 

veren AK Parti İzmir Milletvekili, aynı zamanda 
İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi sanayicile-
rinden Necip Kalkan, kenti ilerletecek çalışmalar 
için projeler üretmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda 
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’ın ev 
sahipliğinde düzenlenen komisyon bilgilendirme 
toplantısına katılan AK Parti İzmir Milletvekili, 
TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyesi Necip Kalkan, 
“İzmir’de sanayiyi geliştirmek için kentimizin 
coğrafi ve fiziki cazibesini kullanarak yatırımları 
arttıracağız” ifadesinde bulundu. 

İzmir’de 13 organize sanayi bölgesinin bulun-
duğunu, söz konusu bölgelerin gelişmiş altyapı 
ve donanımlarıyla ülkemize örnek olacak nite-
likte olduklarını vurgulayan Kalkan, “Komisyon 
olarak İzmir’de bulunan Organize Sanayi Böl-
gelerinin başarılı olmaları için çalışmalarımıza 
devam ediyoruz. Sayın Bakanımıza İzmir’deki 
sanayicilerimizin, kentimiz de bulunan Organize 
Sanayi Bölgelerine verilen teşvikin komşu illerle 
aynı koşullarda faydalanması yönünde taleplerini 
ilettim. İktidar partisinin İzmir milletvekili olarak 
kentimizin kalkınması, üretim ve ihracatın geliş-
mesi için konun takipçisi olacağım. İzmir’in sanayi 
ve ticarette sahip olduğu yüksek bir potansiyel var. 
Bu imkanların tam kapasite ile kullanılması için 
kentimizdeki ilgili kuruluşlarla sık sık istişarede 
bulunuyorum. Sanayicilerimizden gelen tüm ta-
leplerimizi hem mensubu olduğum komisyon hem 
de Sayın Bakanımız ile paylaşıyorum. İzmir’imizi 
kalkındırmak, kentimize faydalı olmak için birlik 

ve beraberlik içerisinde elimizden gelen gayreti 
göstereceğiz” diye konuştu.
Yüksek teknolojik ürünlerin  
üretilmesini sağlayacağız

İzmir’de 5’inci bölge yani katma değeri yüksek, 
yüksek teknolojik üretim yapacak firmalara verilen 
teşviklerin verildiğine dikkat çeken Kalkan, “Or-
ganize Sanayi Bölgelerinin 5. Bölge devlet teşviki 
İzmir’de yatırım yapmak isteyen kuruluşlara 
verilmekte. Bu teşvikin ihracat yapacak üreticiler 
için çok büyük avantajları var. Söz konusu teşviki 
alacak firmaların yüksek teknolojik mal üretmesi 
gerekiyor. Bu tip üretim tesislerini kurmak için 
maliyet gerekiyor. Teşvikleri kullanacak firmaları 
doğru yönlendirerek, hem de kentimizin coğrafi ve 
fiziki cazibesiyle bu alanlarda yeni yatırım yapacak 
firmaları İzmir’e yönelteceğiz” ifadelerini kullandı. 
Ödemiş ve Bergama OSB’lere müjde

Ödemiş’te 1994 yılında yer tahsisi yapılan an-
cak bugüne kadar çivi çakılmayan Organize Sanayi 
Bölgesi’nin yapımının hızla devam ettiğini belirten 
Kalkan, “Ödemiş’te yıllardır boş duran Organize 
Sanayi Bölgemiz Belediye Başkanımız Mehmet Ba-
dem ile bulunduğumuz girişimler sonrası hayata 
geçiyor. 

En son Bakanlığımızca ek olarak maddi destek 
sağlandı. Ödemiş’te altyapı çalışmaları devam 
eden Bölge tamamlandığında Küçük Menderes 
Havzası yeni bir soluk alacak” dedi. 

Necip Kalkan, öte yandan Bergama’da bulunan 
OSB Bölgesini de gündeme getiren Kalkan Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’tan Berga-
ma’daki alanın altyapısı için destek sözü aldı.

Kalkan: Sanayide kentimizin 
cazibesini kullanacağız
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Ege Genç İşadamları Derneği (EGİAD) 
üyeleri ile İzmir’de bir araya gelen 
TÜSİAD Başkan Yardımcısı Şükrü 

Ünlütürk ve TÜSİAD Başekonomisti Zümrüt 
İmamoğlu, Türkiye’nin ekonomik durumuna 
ilişkin değerlendirmelerde bulundular. 
TÜSİAD Başkan Yardımcısı Şükrü Ünlütürk, 
daralan pazarlardan dolayı Türkiye’nin 
2023 hedeflerine ulaşamayabileceğini öne 
sürerken, TÜSİAD Başekonomisti Zümrüt 
İmamoğlu da, köylerden kentlere göçün 
devam ettiğine dikkat çekerek, 2016 yılında 
da Türkiye’de inşaat sektörünün büyümeyi 
sürdüreceğini dile getirdi.

EGİAD merkezinde düzenlenen top-
lantının açılış konuşmasını gerçekleştiren 
EGİAD Başkanı Seda Kaya, zorluklarla ve 
siyasi belirsizliklerle dolu geçen 2015 yılının 
iş dünyası içi kayıp bir yıl olduğuna dikkat çekerek, 
Türkiye ekonomisinin yeni yıl ile birlikte toparlanma 
sürecine girmesini temenni ettiklerini söyledi.
Gerekli adımlar

Hükümet programında değinilen reformların bir 
an önce hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çizen 
Kaya, “Hükümet programında orta vadeli prog-
ramlara değinilen tüm ekonomik ve sosyal politik 
önlemlerinin ve köklü reformların mümkünse bir 
an önce hayata geçirilmesini umuyoruz. Rusya ile 
yaşadığımız istenmeyen krizin daha da derinleşme-
den çözülmesini bekliyoruz. Savaşın iç karışıklıkları 
devam ettiği Suriye ve ırak iki komşumuzun ortaya 
koyduğu mülteci sorunu ve güvenlik tehdidi ile mü-
cadele ettiği bir ortamda Rusya gibi önemli ekonomik 
bir partner ile yeni bir cephe açmak Türkiye için iyi 
bir sonuç değil. Avrupa Birliği ile son zirvede sağla-
nan mutabakat doğrultusunda müzakere sürecinin 
yeniden ivme kazanması ve karşılıklı edinimlerin ye-
rine getirilmesini çok olumlu karşılıyoruz. Umuyoruz 
ki gerekli adımlar zamanında atılır ve serbest dolaşım 
başlar. Bir süredir tekrar yüksek sesle dile getirilen 
başkanlık tartışmalarının içinden geçtiğimiz bu hassas 
dönemde Türkiye’nin kısa vadeli gündeminde yeri 
olmadığını düşünüyoruz. Yeni anayasa çalışmaları 
çerçevesinde bütün boyutları tartışılarak ve toplumun 
tüm kesimlerinin katılımı ile yapılacak bir anayasal 
düzenleme, toplumsal istikrarlık açısından çok daha 
doğru olacaktır” diye konuştu.

TÜSİAD Başkan Vekili Şükrü Ünlütürk, 
Türkiye’de daralan pazar koşulları nedeni ile gerile-
yen ihracat rakamlarına paralel olarak sanayicilerin 

zor günlerden geçtiğine dikkat çekerek, söz konusu 
düşüşün devam etmesi ile birlikte 2023 yılında değil 
500 milyar dolar, 200 milyar dolarlık ihracatın bile 
zora gireceğini söyledi. Ünlütürk, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“Bırakın 500 milyar doları, Türkiye 2023 yılında 
200 milyar dolarlık ihracatı bile yapamayabilir. Bir ih-
racatçı şöyle demişti, ‘elden gelen düğün bayram, her-
kes batarsa biz de batarız.’ Hayır arkadaşlar, herkes 
batarsa biz batmayacağız. Hükümetin yapısal reform 
çalışmalarını göremiyoruz.  İş gücü yasalarındaki 
reform son derece önemli ama daha da önemlisi 
hukuk reformudur… Adil bir yargının bu ülkede 
sağlanıyor olması gerekir. Sanayiciler hep bir ağızdan 
bağırıyor Ar-Ge ve inovasyon diye. Siz hiç bu konu-
larda, eğitim alanında reform duydunuz mu?  Reform 
dediğiniz köklü bir şeydir, reform denilince hükümet 
programı anlaşılıyor. Reform bir şeyi kökünden değiş-
tirmek demektir. Bu olmadan yargının bağımsız hala 
getirilmesi, eğitim reformu olmadan buraya yatırım 
yapılabileceğine inancım yok. Bırak yurt dışını, yurt 
içinden de insanların yatırım yapma isteğinin mecbu-
riyetler dışında olacağına inancım yok. Türkiye’nin 
gündeminde yapılması gereken temel işler, büyük 
tartışmalar varken biz maalesef anayasa tartışıyoruz. 
Anayasanın tartışılması çok doğru yani o eksen doğru 
ama bu 2-3 temel reform olmadan iyimser konuşmak 
ne yazık ki mümkün olmuyor.”

Asgari ücrete yapılan yüzde 30’luk zammın 
işverene 10 puan yansıyacağını belirten Ünlütürk, 
“Bunun sonucunda maliyetlerin yanı sıra kayıt dışılık 
ve işsizlik artacak. Son dönemde görülen işsizlikteki 
düşüş tersine dönebilir ve Suriyeli göçmenler de kayıt 
dışı çalıştırılabilirler” ifadesinde bulundu.

TÜSİAD Başkanvekili Ünlütürk’ten
işsizlik ve 2023 hedefi uyarıları



Türkiye’deki OSB’ler arasında bir ilk olan 
İAOSB Ar-Ge ve İnovasyon Yarışması’nın 
ikincisi için geri sayım başladı. İzmir Atatürk 

Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu’nun Ar-Ge 
ve inovasyon alanında farkındalık yaratmak ama-
cıyla aldığı karar doğrultusunda ilki 2013 yılında 
düzenlenen Ar-Ge ve İnovasyon Yarışması, gerek 
sanayi camiasında gerekse basında büyük yankı 
uyandırmıştı. 

2016 yılı Kasım ayında ikincisi gerçekleştirilecek 
olan yarışmada, Bölge firmaları yine İAOSB sınır-
ları içerisinde tamamlanmış, kamu kurumlarından 
destek almış Ar-Ge ve yenilik projeleri ile ya da 
patent-faydalı model tescili almış ürünleri ile yarışa-
bilecekler.

Patent/faydalı model başvurularında; kabul 
edilen fikri mülkiyet haklarının Ar-Ge ve inovasyon 
projesi yürütülürken ortaya çıkmış ve tescillenmiş 
olması gerekmektedir. Bir firmanın, birden çok 

projesi ile başvuruda bulunabileceği yarışmada; 
başvurularının değerlendirmesinde, farklı alanlarda 
uzmanlaşmış bir jüri görev alacak olup, değerlendir-
me süreci Jüri Teknik Değerlendirmesi ve Jüri Final 
Sunumu olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacaktır. 

Yarışmaya başvuruların Mayıs-Haziran 2016 ay-
larında yapılması, ilk başvuru sonuçlarının ise Ekim 
2016’da açıklanması planlanmaktadır. Yarışmaya 
katılım koşulları ve başvuru tarihleri önümüzdeki 
dönemde İAOSB Katılımcıları ile paylaşılacaktır. 

Ar-Ge ve İnovasyon Yarışması ile İAOSB katı-
lımcılarının Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile rekabet 
gücünün geliştirilmesi, bu konudaki farkındalık ve 
birikimin artırılması, kamuoyunun ilgisinin Ar-Ge 
ve yenilik alanlarına çekilmesi ve Ar-Ge çalışmala-
rında İzmir’in lider konuma getirilmesi hedefleni-
yor.

2013 yılında ilki düzenlenen yarışmaya 13 İAOSB 
katılımcısı, 23 proje ile katılmış, yarışmanın finalinde 

6 firma 10 projesi ile yarışmıştı. Tekstil, 
makine üretimi, plastik ve kauçuk ima-
latı, elektrikli teçhizat imalatı, diğer me-
talik olmayan mineral ürünleri imalatı, 
motorlu kara taşıtlarının imalatı gibi 
birbirinden bağımsız sektörlerden ya-
rışmaya katılan projeler; farklı alanlarda 
uzmanlığa sahip akademi ve iş dünya-
sını en üst düzeyde temsil eden 22 jüri 
üyesi tarafından değerlendirilmişti.

Jüride; T.C. Bilim, Sanayi ve Tek-
noloji Bakanlığı Müsteşarı, İzmir 
Üniversiteleri’nin rektörleri ve aka-
demisyenleri, T.C. Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı yetkilileri, TÜBİ-
TAK ve KOSGEB yöneticileri, İzmir iş 
dünyasının önde gelen isimleri ve İzmir 
basın kuruluşlarının temsilcileri yer 
almışlardı.

İAOSB Ar-Ge ve İnovasyon 
Yarışması’nda geri sayım başladı

Atatürkorganize
42



İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, Bölge 
katılımcıları ve çalışanlarına yönelik sürdür-
düğü bilgilendirme seminerleri ile birbirin-

den farklı konulara değinmeye devam ediyor. 
Konusunda uzman kişilerin ağırlandığı İAOSB 
Seminerleri kapsamında Bölge katılımcıları ve 
çalışanlarını dolu bir Şubat ayı bekliyor. Bölge 
Müdürlüğü Binası, Atatürk Toplantı Salonu’nda 
düzenlenecek olan seminerlerde; ‘Aşk’ ve ‘Mes-
leki Yeterlilik Kanunu Esasları’ masaya yatırıla-
cak.  

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Fel-
sefe Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet İnam’ın, 12 
Şubat Cuma günü 18:15-20:15 saatleri arasında 
‘aşk’ı anlatacağı seminerde aşkın irdelenmesi, 
aşkın anlamı ve insan olma çabamızda aşkın 
yeri ele alınacak. 

İAOSB Seminerleri kapsamında Şubat 
ayında düzenlenecek olan ve ‘Mesleki Yeterlilik 
Kanunu Esasları’nın irdeleneceği bir diğer 
seminerde, Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav 
ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığı 
Uzman Yardımcısı Fatih Bilen, Bölge 
katılımcıları ve çalışanlarına MYK kanu-
nu, ulusal yeterlilik sistemi, sınav ve 
belgelendirme faaliyetleri ve uygulama 
esasları hakkında bilgiler verecek. 

Seminerde; özellikle 25 Mayıs 
2015 tarihli Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe 
giren ve Bölge katılımcı-
larını yakından ilgilen-
diren Mesleki Yeterlilik 

Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin 
Tebliğ hakkında kapsamlı bilgiler aktaracak olan 
Bilen, ayrıca katılımcıların sorularını da yanıtla-
yacak. 

Bilen, seminerde özellikle 5544 sayılı Mesleki 
Yeterlilik Kurumu Kanunu Uygulama Esasları 
ekseninde düzenlenen tebliğ ile MYK tarafından 
standardı yayımlanan, 40 meslekte çalışanların 
sahip olması ve Mayıs 2016’ya kadar tamamlan-
ması gereken belgelere ilişkin detaylı bilgileri de 
katılımcılara aktaracak.

İAOSB Seminerleri Şubat 
ayına ‘aşkla’ giriyor

Prof. dr. ahmet İnam kimdir?
1971’de ODTÜ Elektrik Mühendisliği Bölümü’nü bi-

tiren İnam, 1972 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Felsefe Bölümü’ne doktora öğrencisi olarak 
girdi. Bu yıldan itibaren, doktora tezini verinceye dek, 
aynı fakültede Latince ve Eski Yunanca derslerini 
izleyen İnam, 1980 yılında, yardımcı dalı Eski Yunan 

Edebiyatı, Ana dalı Sistematik Felsefe ve Mantık 
olmak üzere, doktora sınavlarını pekiyi derece 

ile verdi. “EdmundHusserl’de Mantığın Yeri” 
adlı doktora tezinin verdikten sonra 1980’de 
Beşeri Bilimler Bölümüne asistan olarak 
giren İnam, aynı bölümde sırasıyla,1980’de 
öğretim görevlisi, 1981’de yardımcı doçent 
ve 1983’te Sistematik Felsefe ve Mantık Ana 

Bilim Dalında doçent oldu. Nisan 1989’da 
profesörlüğe atanan İnam, Ha-

ziran 2003 tarihinde başladığı 
ODTÜ Felsefe Bölüm Başkan-

lığı görevini halen sürdür-
mektedir.
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T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Başmüfettişi Ziya Can, Şenol Kocaoğlan 
ve Zeynep Aylin Aytekin, Eğitim Programı 

dâhilinde 9 Müfettiş Yardımcısı ile İzmir Atatürk 
Organize Sanayi Bölgesi’ni ziyaret etti. Bölgeyi 
örnek bir katılımcı tesisi olarak gördüklerini belir-
ten teftiş kurulu, İzmir Atatürk Organize Sanayi 
Bölgesi Bölge Müdürü Ahmet Doğan Hüner’den 
Bölge ile ilgili detaylı bilgiler edindi.

Bölgenin genel bilgilerinin yer aldığı tanıtım 
filminin izlenmesinin ardından, Bölge ekono-
misini, istihdamı, alt yapısı, sosyal hizmetleri 
ve tanıtım hizmetleri hakkında genç müfettiş 
yardımcılarına detaylı bilgiler aktaran Hüner, “7 
milyon metrekare büyüklüğünde bir alanımız ve 
içerisinde 600 adet üretimde bulunan firmamız 
mevcut. Şu anda bölgede 40 bin kişi çalışıyoruz. 
İAOSB olarak yaklaşık 5 milyar dolar da ihraca-

tımız var. Doğalgaz ile elektrik ürettiğimiz Ataer 
Enerji Santralimiz, su dağıtımını gerçekleştirdiği-
miz su şebekelerimiz ve Atıksu Arıtma Tesisimiz 
var” diye konuştu.

Hüner’in Bölge tanıtımının ardından sözü alan 
T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başmü-
fettişi Ziya Can, genç müfettiş yardımcılarına 
sanayiciye sunulan hizmetlerin önemli olduğuna 
dikkat çekerek, “OSB’ler bir arsa üretiyorlar ve 
ardından altyapı hizmeti sunuyorlar, yani bir nevi 
belediye hizmeti görüyorlar. Siz müfettiş yardım-
cısı olarak bu konudaki mevzuatlara hakim olmalı 
ve gerekirse mevzuatlarda değişikliklere giderek 
bu alanları kendi görev alanınıza çevirebilmelisi-
niz. Nerede kaç kişi çalışıyor, ihracat rakamı gibi 
konular OSB’lerin görev alanına dâhil edilmeli-
dir” dedi.

Tanıtım toplantısının ardından Bölge turuna 
çıkan teftiş kurulu, 
İAOSB’de üretim 
gerçekleştiren 150 
firmanın ürünlerinin 
sergilendiği Sürekli 
Sergi Alanı’nı gez-
diler. Sürekli Sergi 
Alanı’nın ardından 
İAOSB’de faaliyet 
gösteren KOSGEB’i 
de ziyaret eden teftiş 
kurulu, Bölge firma-
larından Özdersan ve 
Tariş Zeytinyağı’nı da 
gezerek, yetkililerden 
bilgi aldılar. 

Teftiş Kurulu, müfettiş adaylarına
İAOSB’yi örnek tesis olarak tanıttı
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İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Yönetim 
Kurulu Başkanı Hilmi Uğurtaş’ı ziyaret eden 
İzmir Çiğli Kaymakamı Dr. Yusuf Güler, ülke-

mizin sanayi yapısı, işsizlik sorunları ve nitelikli 
eleman eksiklikleri konusunda Uğurtaş ile fikir 
alışverişinde bulundu. Sohbet toplantısı niteli-
ğinde gerçekleşen görüşmede İAOSB Yönetim 
Kurulu Başkan Vekili Fatih Uysal ile İAOSB Bölge 
Müdürü Doğan Hüner de yer aldı. 

İşsizliğin yarattığı sıkıntılara değinen ve 
söz konusu probleme yönelik çözüm önerileri 
hakkında görüşlerini anlatan Çiğli Kaymakamı 
Dr. Yusuf Güler, Türkiye’de uygulanan sistemde 
yanlışlıklar olduğunu, var olan işsizlik sorunu-
nun planlama eksikliğinden kaynaklandığını 
söyledi. Güler, “İş hayatında sözleşmeli personele 
geçilmesi ve personelin görev yaptığı yer ile 
ilişkilendirilmesi gerektiğine inanıyorum. Tür-
kiye’deki sistemin kurgulanmasında sorunlar 
var. Bizde işe girmek çok zor; bir takım sınavları 
geçmeniz gerekiyor. Ancak işe girdikten sonra 
mevcut işinizin başında kalmanız çok kolay. 
Bu olay yurtdışında tam tersi işliyor. Örneğin 
İngiltere’de işe girmek çok kolay ancak işte kal-
mak çok zor. İşte kalmanın tek kriteri performans, 

eğer performansınız iyiyse işe devam edebiliyor-
sunuz. Performans hep birinci sırada... Bu durum 
Almanya’da da böyle” diye konuştu.
Uğurtaş: Sanayi ile büyürüz

İAOSB Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi 
Uğurtaş da, planlamaların yapılmaması duru-
munda işsizliğin artacağına dikkat çekerek şunları 
söyledi:

“Bizler eğitimli eleman bulunamamasının, 
Türkiye’de sanayi politikasının yeterince olma-
masının ve dışlanmasının sıkıntılarını yaşıyoruz. 
Türkiye’de sanayi üretimi 10 sene içerisinde yüz-
de 23-24’lerden yüzde 15’e düştü. Bu oran Güney 
Kore’de, Almanya’da yüzde 35’lerde seyrediyor. 
Eğer büyümek istiyorsak sanayiyi her işin önü-
ne koymamız lazım. Burası İzmir’in en dinamik 
olduğu ve üretime çok ciddi katkıda bulunan 
bir Bölge. Kurumlar olarak bizler de söz konusu 
sıkıntıların dile getirilmesi ve çözüm arayışı için 
alternatifler üretmek konusunda destek olmalı-
yız.” İAOSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fatih 
Uysal da, işveren olarak İzmir’de vasıflı eleman 
bulmak konusunda sıkıntı yaşamaya başladıkları-
nı söyledi.

Çiğli Kaymakamı Güler
İAOSB’yi ziyaret etti
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Haydi iş başına…
İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 

seminerleri kapsamında Bölge katılımcılarını 
ve çalışanlarını İŞKUR’un yürüttüğü 

çalışmalar ile ilgili bilgilendirmek amacıyla 
Mesleki Eğitim Kursları ve İşbaşı Eğitim 
Programları konulu toplantı Atatürk 
Toplantı Salonu’nda gerçekleştiril-
di. Söz konusu toplantıya konuş-
macı olarak katılan İzmir Çalışma 
ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü 
Kadri Kabak; programın 
amacı, başvuru süreci, 
faydaları ve teşvikleri 
ile ilgili detaylı bilgiler 
aktardı.

Programın 
mevzuat uygula-
malarında 2012 
yılından bu yana 
bazı değişikliklere 
gidildiğini vurgulayan 
Kabak, 2015 yılı Ka-
sım ayı sonu itibari ile 
İzmir ilinde aktif iş gücü 
programlarını bütçelen-
dirdiklerini ve sözleşmeye 
bağladıkları miktarın 
108 milyon TL’yi aştığı-
nı belirtti. 2015 yılında 
beklenen işbaşı eğitim 
hedeflerinin 6 bin kişi 
olması gerekirken, yılı 10 
bin kişi ile tamamladık-

larını bildiren Kabak, genel sağlık sigorta primi 
ile beraber her kişiye ortalama 6 bin 152 TL nakit 
ödeme yaptıklarını söyledi.
İşi işte öğrenmek

İşbaşı Eğitim Programı’nın önemine değinen 
Kabak, “Bir işin en kolay ve pratik öğrenileceği 
yer İşbaşı Eğitim Programı’dır. Okullarımızda 
mutlaka birçok konuda değerli eğitim ve bilgi-
ler veriliyor ancak mesleğin pratiği çok önemli. 

Dolayısıyla kişinin bu konuyla ilgili en fazla 
uyum sağlayabileceği alanlar; iş yerleri, 

işbaşı eğitim programı, iş başında çalışarak 
öğrenme ve öğretmedir. Bu sayede 

öğrenci hem deneyim kazanmış hem 
de işletmelerde deneme süreci orta-

dan kalkacağından, ekstra 
maliyet yüklenme-
miş olur” dedi.

İki ve daha 
fazla çalışanı olan 
tüm işyerleri, sivil 
toplum örgütleri, 
dernekler, vakıflar, 
kamu kurumu 
niteliğindeki meslek 
kuruluşları, mesleki 
birlikler, sendikalar, 
kamu kurum ve ku-
ruluşlarının payının 
yüzde 50’nin altında 
olduğu iktisadi 
teşekküllerin prog-
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ramdan yararlanabildiğini söyle-
yen Kabak, İzmir’de 70 bin şirketin 
iki veya daha fazla kişi çalıştırdığı-
nı önemle vurguladı. 

Kadri Kabak, bünyesine öğrenci 
alan şirketlerin istihdam, teşvik-
lerden yararlanma, ekstra ödeme-
lerde vergi matrahından düşme 
gibi birçok imkân ve fırsata sahip 
olduklarını söylerken, “Biz 160 
gün boyunca, her gün için kişi ba-
şına 38,48 TL’lik bir ödeme yapıyo-
ruz. Bu ödemenin, kişinin ayda 26 
gün tam çalıştığını, 4 gün de hafta 
tatili kullandığını varsaydığınızda 
1,000 TL net paraya denk geldiğini 
göreceksiniz. Ayrıca yılbaşından 
sonra asgari ücret 1,300 TL ola-
cağından, buradaki ödememiz 
de otomatik olarak 1,300 TL ye 
çıkacaktır” dedi.
Fırsattan yararlanın

İşletmelerin çalışan sayısının 
yüzde 10’u kadar kişiyi kabul 
edebildiklerini, isteyen firmaların 
İŞKUR’a kayıtlı olmaları duru-
munda iş ve meslek danışmanları 
ile irtibata geçmelerinin yeterli 
olacağını dile getiren Kabak, 
programa ilişkin sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“Program bittiğinde çalışan 
sayınız varsayalım ki kriz sebe-
biyle 100 kişiden 50 kişiye indi. O 
zaman size 1 ay süre veriyoruz ve 
diyoruz ki ‘bu süre içinde 50 kişiyi 
100 kişiye tamamlamaya çalış’. 
Eğer siz 1 ay süre içinde krizi 
aşamaz ve çalışan sayınızı 100’e 
tamamlayamazsanız bu durumda 
herhangi bir geri ödeme yapmanız 
da söz konusu olmuyor.  Sadece bu 
fırsattan yararlandığınız için ikinci 
dönem tekrar faydalanmak istedi-
ğinizde, 1 yıllık bekleme süresine 
sizi tabi tutuyoruz.”

İzmir Atatürk Organize 
Sanayi Bölgesi’nde bulunan 600 
firmanın İşbaşı Eğitim Programı’na 
katılmalarını istediklerini vurgu-
layan Kabak, “Rekabetin bu kadar 
yoğun olduğu, çok cüzi karlar ile 
bazen de başa baş hatta zararına 
mal sattığınız bir alanda sana-
yicilerimizin böyle bir fırsattan 
yararlanmasını isteriz” diyerek 
sözlerine son verdi.

İzmir atatürk Orga-
nize Sanayi Bölgesi’nde 
çeşitli dallarda görev alan 
mühendisler, gelecekte 
meslektaş olacakları 
öğrencileri ağırlamaya 
devam ediyor. Bu kapsamda 
Celal Bayar Üniversitesi 
Mühendislik Mimarlık 
Fakültesi Makine Mühendis-
liği son sınıf öğrencilerinden 
bir bölümü, doç. dr. Leyla 
Özgener başkanlığında 
İaOSB’yi ziyaret etti. İaOSB 
doğalgaz İşletme Şefi Güçlü 
Gezgin, meslektaş aday-
larına Bölge’nin doğalgaz 
şebekesi, istasyonları ve 
standartlar hakkında bilgiler 
verdi. Çelik Boru Hatları, 
Polietilen Boru hatları ve 
bunlara ait malzemelerin 
ve standartların tarihsel 
gelişimi  ve günümüzdeki 
uygulamaları hakkında da 

bilgi veren Gezgin “do-
ğalgaz fosil yakıtlar içinde 
nakledilmesi, kullanması, 
standartları ve çevre sağlığı 
bakımında en doğru yakıttır. 
Buna karşın en büyük deza-
vantajı neredeyse tamamının 
ithal edilmesidir” dedi.

Öğrencilerle polietilen 
borulara ait örnek bir kay-
nak uygulaması da gerçek-
leştiren Gezgin, doğalgaz 
ithalatı, gaz ölçümü ve 
faturalandırma hakkında da 
bilgiler verdi.

daha sonra sahaya 
çıkarak RMS-a, RMS-B ve 
RMS-C’ler (Regulation and 
Metering Station-basınç dü-
şürme ve ölçüm istasyonu) 
hakkında mühendis aday-
larına bilgilendiren Gezgin, 
regülasyonun nasıl yapıldı-
ğına ilişkin deneyimlerini 
paylaştı.

Mühendis adayları 
İAOSB’de uygulamada
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İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, Bölge 
firmalarının güvenliklerini sağlamak amacıyla 
bilgilendirme seminerlerine bir yenisini daha 

ekledi. İAOSB Atatürk Toplantı Salonu’nda gerçek-
leşen seminere İzmir Ekonomi Üniversitesi Lojistik 
Yönetimi Bölümü, Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. 
Muhittin Hakan Demir ve İzmir Ekonomi Üniversitesi 
Sürekli Eğitim Merkezi (EKOSEM) Eğitmeni Taner 
Yurtsever konuşmacı olarak katıldı.

Yrd. Doç. Dr. Demir ve Yurtsever, tehlikeli mad-
delerin insan sağlığına ve çevreye zarar vermeden 
taşınmasını sağlamak ve taşıma faaliyeti kapsamında 
tarafların sorumluluk ve yükümlülüklerini belirle-
mek amacıyla yürürlükte olan Tehlikeli Maddelerin 
Karayoluyla Taşınması hakkında çıkan yönetmelik 
konusunda detaylı bilgiler aktardılar.

Konuşmacılar, son günlerin popüler konusu olan 
uluslararası karayollarında tehlikeli maddelerin 
taşınmasına dair Avrupa anlaşmasının kısaltması 
olan ADR’nin (Accord Européen Relatif au Transport 
İnternational Des Marchandises Dangereuses par 
Route) yanı sıra EKOSEM tarafından verilen Tehlikeli 
Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) ve Sürücüler 
için Tehlikeli Madde Eğitimi (SRC5) konularına 
da değindiler.
İzin almak şart

Türkiye’nin 2005 yılın-
da katılarak, 2010 
yılında taraf 
ol-

duğu, 1957 yılında ise Avrupa’da yürürlüğe giren 
ADR’ye; 27 Avrupa Birliği ülkesi, 19 Avrupa Birliği 
dışı ülke (Rusya, Beyaz Rusya, Ukrayna, İsvçire, 
Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna Hersek, Kazakistan, 
Karadağ, Moldoav, Makedonya, Norveç, Lichtenstein, 
Fas) son olarak da 2008’de Tunus, 2009’da Andora 
ve 2011 yılında da İzlanda olmak üzere toplamda 50 
ülkenin katıldığını vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Muhittin 
Hakan Demir, “ADR; doğal özellikleri veya taşıma 
esnasındaki durumları sebebi ile insanları, hayvan-
ları, çevreyi tehdit altında tutan kimyasal madde ve 
nesneleri hatta bunların atıklarını da tehlikeli madde 
olarak görüyoruz. Tehlikeye yol açabileceğini düşün-
düğümüz yüksek sıcaklıkta taşıdığımız maddeler de 
bu kapsama giriyor. ADR sadece tehlikeli maddelerin 
taşınması, paketlenmesi ile ilgili değil bir de bunları 
taşıyacak araçlar ile ilgili konumların da hüküm altına 
alınmasını amaçlıyor” dedi.

Havayolu, demiryolu, kara-
yolu vb. her taşıma yolu ile ilgili 
ayrı anlaşma olduğunu vurgu-
layan Demir, 

Tehlikeli madde naklinde 
yeni önlemler

İAOSB’nin Bölge firmalarının güvenirliklerini sağlamak amacıyla düzenlediği bilgilendirme seminerinde, İzmir 
Ekonomi Üniversitesi öğretim üyeleri tehlikeli maddelerin karayoluyla taşınması yönetmeliğini anlattı.
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“Türkiye’de bu mevzuatı 
ADR anlaşması kapsamın-
da Ulaştırma Bakanlığı 
düzenliyor. Bakanlığın 
çıkarttığı yönetmeliğe göre 
tehlikeli maddelerin alıcısı, 
ambalajcısı, taşımacısı ya 
da göndericisi vb tüm bu 
taraflardan biri veya bir 
kaçı olarak rol alıyorsa 
ADR’ye tabi olmak ve tehli-
keli madde faaliyeti belgesi 
almak zorundadır. Ayrıca 
bu yönetmelik kapsamında 
taşıma yapacak gerçek ve 
tüzel kişilerin karayolları 
taşıma belgeleri olan D1, D2 
veya K1, K2 belgelerinden 
birini taşıması zorunludur” 
ifadesinde bulundu.

Tehlikeli maddelerin ADR kapsamında 13 ayrı 
sınıfa ayrıldığını belirten Demir, listelenmiş 3 bin 
500 kalem tehlikeli madde olduğunu söyledi. Demir 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Patlayıcı madde taşıyorsanız İçişleri 
Bakanlığı’ndan, bulaşıcı ve biyolojik madde taşı-
yorsanız Sağlık Bakanlığı’ndan, insanları etkile-
meyen sadece hayvanları etkileyen bulaşıcı madde 

taşıyorsanız Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı’ndan, son olarak radyoaktif 

madde veya nesne taşıyorsanız Enerji 
ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’ndan 

yani aslında Türk Atom Enerjisi 
Kurumu’ndan izin almanız 

gerekiyor.”
İşçi Sağlığı ve Güvenliği 

açısından 50 ton veya üzeri 
miktarda işlem yapan firmala-
rın tehlikeli madde güvenlik 
danışmanı çalıştırmalarının 
zorunlu olduğu konusuna 
da değinen Demir, sözü 
Tehlikeli Madde Güvenlik 
Danışmanı eğiticisi olan 
EKOSEM Eğitmeni Taner 

Yurtsever’e bıraktı.
Cezai yaptırımlar

ADR hükümlerine 
uyulmaması sonucu 

firmaların denetlenerek 
para, uyarma, geçici 
durdurma, belgelerin 
geri alınması ve belge 
iptali gibi ceza yaptırım-
larına maruz kaldığını 

belirten Yurtsever, 
rakamsal verilerle 

örneklediği sözlerine şöyle devam etti:
“Tehlikeli yük taşımasında izin ve belge zorun-

luluğuna uyulmaması durumunda; söz konusu ihlal 
giderilinceye kadar taşıt güvenli bir alana park etti-
rilir ve taşımanın devamına izin verilmez. Ayrıca 550 
TL para cezası verilir. RC5/ADR sertifikalı sürücü 
istihdam etme zorunluluğuna uyulmaması duru-
munda taşımacıya 571 TL para cezası verilir. SRC5/
ADR Sertifikası alma zorunluluğuna uyulmaması 
durumunda sürücüye 227 TL, sertifikalı ambalaj 
kullanma zorunluluğuna uyulması durumunda 
göndericiye 1,101 TL para cezası verilir. Etiket, 
işaret ve turuncu plakaları kullanma zorunluluğuna 
uyulmaması durumunda; göndericiye 1,101 TL, taşı-
macıya 550 TL, sürücüye 110 TL, para cezası verilir. 
Tehlikeli madde faaliyet belgesi alma zorunluluğuna 
uyulmaması durumunda; gerçek veya tüzel kişiye 
1,101 TL para cezası uygulanırken, araçta taşıma 
evrakı bulundurma zorunluluğuna uyulmaması 
durumunda göndericiye 550 TL para cezası verilir.

Araçta yazılı talimat bulundurma zorunluluğuna 
uyulmaması durumunda; göndericiye ve taşımacıya 
275’er TL, sürücüye 55 TL para cezası verilir. Araçta 
ADR uygunluk belgesi bulundurma zorunluluğu-
na uyulmaması durumunda; taşımacıya 1,101 TL, 
araçta taşıma izin belgesi fotokopisinin bulundurma 
zorunluluğuna uyulmaması durumunda; sürücüye 
55 TL, araçta zorunlu mali sorumluluk sigortası 
poliçesi bulundurma zorunluluğuna uyulmaması 
durumunda; taşımacıya 550 TL para cezası verilir. 

Ayrıca, tehlikeli madde güvenlik danışmanı 
istihdam etme zorunluluğuna uyulmaması duru-
munda; firmaya 1,144 TL para cezası kesilir. İdari 
para cezaları her yıl yeniden değerleme oranında 
artırılarak uygulanır. 

Gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran, 
taşımacı, sürücü, alıcı, boşaltan, tank konteyner/
taşınabilir tank işletmecisi yükümlülüklerini yerine 
getirme zorunluluklarına uymadıkları takdirde; her 
birine üçer uyarma cezası verilir.”
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İzmir’in, Türkiye’nin hatta dünyanın ‘gururu’ 
sayılabilecek bir markanın başarı hikayesin-
deyiz bu ay… 40 yıllık sanayi yolculuğuna 

iki kişi başlayıp, bugün üç fabrikada 300 çalışanı 
ile sektöründe dünyanın ilk üç ismi arasına adını 
kazıyan Ajan Elektronik firmasının başrol oyun-
cularından, firmanın Genel Müdürü Mehmet 
Çınarlı’nın hikayesinde…

İtalya Napoli Üniversitesi Mimarlık ve Mü-
hendislik Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 
ODTÜ’den mezun olan ağabeyi Mustafa Kerim 
Çınarlı ile birlikte çıktıkları üretim macerasında, 
bugün tüm dünyada sektörünün sayılı markaları 
arasında yer almayı başaran Mehmet Çınarlı, 1975 
yılında, 60 metrekarelik bir dükkanda iki kişi ile 
başlayan üretim serüvenlerini ve Ajan Makine’nin 
başarılarını aktarıyor:

“Kurulduğumuz ilk yıllarda kesintisiz güç 
kaynakları, motor hız kontrol üniteleri, akü test 
cihazları, şeker fabrikalarına elektrofiltre kontrol 
sistemleri, erozyon makineleri derken metal plaka 
kesme sektörü ile tanışıp CNC kontrollü plazma 
ve oksijenli kesme makineleri üretimine başla-
dık. Devletimizin yeni yeni Ar-Ge kapsamına ve 
teşvikine almaya çalıştığı CNC kontrol ünitele-
rinin yapı taşları olan servo motor ve elektronik 
motor sürücüsü ile CNC kontrolü ve yazılımlarını 
20 yıldır sessiz sedasız üretiyoruz. Yapı taşlarını 
zaten ürettiğimiz için metal plaka kesme makine-
lerinin üretimine başladığımız zaman dünyada 
olabilecek en ucuz malzeme maliyetine ulaşarak, 
bu makinelerin rekabetinde rakipsiz sayılabilecek 

fiyatlarla satış ve ihracat yapıyoruz. İşçilik hariç 
makinelerimizin hammadde maliyeti, mali değer 
olarak yüzde 6 ithal girdiye sahip. Yüzde 94’ü 
yerli üretimdir. Söz konusu üretimin bir cep tele-
fonu gibi yüksek teknolojiye haiz bir teknolojik 
üretim olduğunu hatırlatmak isterim.  Bu sistem-
lerin can damarı olan yazılımları da internetten 
tüm dünyaya ücretsiz olarak sunuyoruz. Plazma 
konusunda gerek teknoloji olarak gerekse üretim 
kapasitesi olarak dünyada ilk 3 arasında yer al-
dığımızı düşünüyoruz. Plazma konusunun güzel 
tarafı, A’dan Z’ye tüm sarf malzemelerini kendini-
zin üretebilmesidir. Dünyanda çeşitli üreticilerin 
mallarını toplayıp, sarf malzemelerini de onlar-
dan alıyorsanız işin kaymağını yemiyorsunuz 
demektir. Biz hem makinelerimizi, hem de tüm 
sarf malzemelerimizi kendimiz üretiyoruz.”  
Ajan’dan tüm dünyaya

Üretiminin yüzde 52’sini ihraç eden, CNC 
Makineler konusunda dünya lideri olan ABD’ye 
bile makine satan Çınarlı,  ihracat pazarlarını 
saymaya başladığında Ajan Elektronik’in adım 
atmadığı kara parçasının kalmadığını görüyoruz.

“İhracat yaptığımız ülkeler arasında aklıma ilk 
gelenleri; Avrupa, ABD, Güney Afrika, Brezilya, 
Hindistan, İngiltere, Avustralya, İsrail, Ortadoğu 
Ülkeleri, Kanada, Rusya olarak sıralayabiliriz. 
Rusya ile 10 yıldır yoğun ve emek isteyen karşı-
lıklı görüşmelerin ardından kurduğumuz pazar 
başarısı, son dönemlerde yaşanan siyasi krizlerin 
ardından ne yazık ki sekteye uğradı. Umarım, 

Sektöründe 
dünyaya adını 

kazıyan marka: 
Ajan Elektronik

60 metrekarelik dükkanlarında 2 kişi başladıkları üretim serüvenlerinde bugün dünyanın ilk 3 firması arasına 
adını yazdıran Ajan Elektronik’in Genel Müdürü Çınarlı, Ar-Ge ve inovasyon desteklerinin genişletilmesini istiyor.
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komşu ülkelerle yaşanan sorunlar en kısa sü-
rede çözüm bulur. Çünkü ülke ekonomimizin 
kaybetme lüksü yok.” 

Ar-Ge ve inovasyon mantığına dayalı üretim 
vizyonlarında, kendilerini geliştirebilmek adına 
dünyada düzenlenen tüm fuarlara katıldık-
larının da altını çizen Çınarlı, ayda yaklaşık 
olarak 60 bin dolara yaklaşan fuar maliyetlerini 
karşılamaktan memnuniyet duyduklarını dile 
getiriyor. 
60’tan 20 bine, 2’den 300’e,  
sıfırdan dünyada ilklere

Ağabeyi ile küçücük bir dükkanla çıktıkları 
üretim yolculuğunda, bugün toplam 20 bin 
metrekare kapalı alana sahip 3 fabrikada, 300 
kişi ile yola devam ettiklerini açıklayan Çınarlı, 
gelecek projelerine ilişkin de bilgi veriyor:

“Son 5 yıldır, dünyada dalganın köpüğün-
de olan fiber-lazer kesme sistemleri üzerinde 
çalışıyoruz. Şu anda söz konusu lazer kesim 
rezonatörlerini dünyada tek bir firma 50 kW’a 
kadar başarıyla üretiyor. Biz, 5 yıllık çılgınca 
yapılan bir Ar-Ge çalışmasının sonucunda bir 
kW’lık bir fiber –lazer rezonatörü ürettik ki bu 5 
mm’lik sac plakasından kesime tekabül etmek-
tedir. Geçtiğimiz yıl Almanya’da fuarda makine-
mizi sergiledik. Tüm dünya da bunun üzerinde 
çalışıyor. Biz, Ajan Elektronik olarak bu alanda 
da dünyanın ilk 3 firması arasında yer almanın 
mutluluğunu yaşıyoruz. Söz konusu ürünümü-
zü yavaş yavaş piyasaya sürmeye başlıyoruz. 
Rezonatörü bir ilk olan makineyi Türkiye’ye biz 
sunuyoruz. Yavaş yavaş diyoruz çünkü lazerle 
ilgili Ar-Ge yapmak, ışının kendi karakterinden, 
verdiği zarardan dolayı temkinli hareket etme-
mize neden oluyor. Bu da ilerleme 
sürecimizi yavaşlatı-
yor.” 

Dünyanın ilk 3 firması arasında giren birçok 
makine üretimine imza atsalar da onların da 
birçok sanayicinin dile getirdiği nitelikli ele-
man sorunu, üzerinde kafa yordukları kalemler 
arasında yer alıyor. Çınarlı, bu konuya çözüm 
getirilmesi gerektiğine dair tekrar tekrar sarfetti-
ği cümlelerin ardından şunları söylüyor: 

“Son zamanlarda en büyük problemimiz 40 
yıldır yapmakta olduğumuz üretimi devam etti-
rebilmek için gerekli teknik elemanları ve bu tip 
işlerle uğraşmak için hevesli gençlerin ne yazık 
ki olmamasıdır.”
Sorunlara çare olacak teşvik  
paketi hazırlanmalı

Türkiye’nin 2023 yılı için belirlediği 
ekonomik hedeflere ancak başarılı bir sanayi ağı 
ile ulaşabileceğini vurgulayan Çınarlı, bu kap-
samda hükümetin sanayicilerin sorunlara çö-
züm getirmeyi amaçlayan teşvik paketleri hazır-
laması gerektiğini söyledi. Sanayicilere yönelik 
hazırlanan teşvik paketleri için sanayicilerin 
görüşlerinin dikkate alınması gerektiğinin altını 
çizen Çınarlı, bu bağlamda birçok sanayici 
tarafından dile getirilen Ar-Ge ve inovasyona 
dayalı, katma değeri yüksek, ileri teknolo-
ji ürünlerinin imalatı konusunda ülkemizde 
kat edilmesi gereken çok uzun bir mesafenin 
olduğunun altını çizdi. Sanayicilerle hükümet 
sözcüleri arasında yapılan görüşmelerin netice-
sinde hazırlanan programların, işadamlarının 
beklentilerini karşılamaktan çok uzak kaldığına 
dikkat çeken Çınarlı, sanayiye dayalı ekonomisi 
ile ilerleyen bir Türkiye için yapılması gereken 
çalışmalara ilişkin şunları söyledi:

“Ülke olarak yapa-
bilen herkesin katma 
değeri yüksek ürün imal 
etmesini istiyoruz. Kat-
ma değeri yüksek ürün; 
Ar-Ge yapılmış, üze-
rinde kafa yorulmuş, 
yenilikçi, herkesin 
elde ettiği ürünlerden 
farklı, ileri teknolojili 
üretim ekipmanla-
rı ile daha ucuza 
mal edilen, kar 
oranı yüksek ürün 
demektir. Nihai 
ürünün hammad-
desi tamamen 
ithal de olabilir. 
Bugün binlerce 
liralık cep tele-
fonlarının çoğu, 
menşeinden 
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uzak yerde, farklı kültürün insanlarının ellerin-
den çıkıyor. Ürünün getirisi ise o ürünü geliştiren 
markaya kalıyor.”
“Rokfor peyniri inovatif mi değil mi?”

Katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi 
kadar, haklı olarak üretenlerin de desteklenme-
si gerektiğinin altını çizen Çınarlı, sözlerini 
sürdürüyor:

“Teşvik için belli bir alana bağlı kalın-
mamalı. Öncelikle Türkiye’de örnek firma-
ları araştırmak gerekir. Söz konusu firma 
turizmde de hizmet veriyor olabilir, ta-
rımda da denizcilikte de sanayide de… 
Cirosuna göre yüksek vergi öde-
yen firma, katma değerli ürün 
üretiyor demektir. Bu firmalar 
tespit edilmeli ve bir destek 
verilecekse eğer, örneğin 
‘bu firmalar 5 yıl kurum-
lar vergisinden muaf 
tutulmalıdır’. Böylece 
Türkiye’de katma değeri 
yüksek ürün imal eden 
bu firmalara verilecek 
destek, yola yeni çıkan 
veya çıkacak olan firma-
ları da motive edecektir. 
Sanayiciliği geliştirmek, 
dolayısı ile Türkiye 
ekonomisini ilerletebil-

mek için belli kıstasları kullanarak, girişimcilere 
Ar-Ge heyecanı, inovasyon ruhu kazandırıp, daha 
yoğun bilgi ve emeğe dayalı, bir o kadar da karlı 
işler yapmalarına ön ayak olmak gerekir diye 
düşünüyorum. Tekrar tekrar altını çiziyorum; dile 
getirdiğim hususları yalnızca sanayiye değil, tüm 

alanlara mal etmek gerekir. 5 yıl kurumlar vergi-
sinden muaf olma desteğinin ardından tekrar 
firmaya bakılır, gerçekten onlara verilen bu 
teşvikin faydası olduğu görülürse bir 5 sene 
daha muafiyet sağlanır ya da başka destek-
ler sunulur.” 

Güney Fransa’nın Roquefort 
Kasabası’nda üretilen rokfor peynirlerinin 

kilosunun bile 30-30,5 Euro’dan satıldı-
ğını ve söz konusu peyniri yalnızca 

500 kişilik bir kasabanın üreterek 
yılda 17 bin ton ihracat yaptığını 
açıklayan Çınarlı, “Bir peynir bile 
bu denli geliştirilip maliyetinin 10 
katına kendini tüm dünyada ka-
bul ettirebiliyorsa, bu inovasyon 
değildir de nedir? İnovasyonun 
ve Ar-Ge’nin ne denli önemli 
olduğunu önce devletimizin 
önde gelenlerinin tam anla-
mıyla sindirmesi, sonra da 
bu konuda elinden geleni 
yapması gerekir ki ülkemizi 
hep birlikte kazançlı günlere 
taşıyabilelim” diye konuştu.

Çınarlı, “Cirosuna göre yüksek vergi ödeyen firma, katma değerli ürün üretiyor demektir. Bunlara bir destek 
verilecekse 5 yıl Kurumlar Vergisi’nden muaf tutulmalıdır. Yola yeni çıkacak firmalar da motive edilir” dedi. 





19. yüzyılda Batı’da Osmanlı sanayi ürünü dendi-
ğinde akla sadece tek bir şey geliyordu: Halı. Daha 
önceki yüzyıllarda da Batılıların ilgisini çeken halı, 

1850’lerden itibaren Batı piyasalarında daha da fazla 
aranır olmuştu. Bu nedenle 1838 ve devamında imzala-
nan ticaret anlaşmaları, geleneksel Osmanlı el sanatlarını 
büyük ölçüde ortadan kaldırırken halıcılık varlığını koru-
yabilmiş ve ilerleyen yıllarda Osmanlı ihracatında önemli 
bir yer edinebilmiştir.

Halı imalat merkezleri
Batı Anadolu’nun daha 16. yüzyılda pazara yönelik 

halı dokuma merkezi olarak öne çıktığı bilinmektedir. Bu 
yüzyılda Kaçar, Karakeçili, Kızılkeçili, Tekeli ve Kınıklı 
aşiretleri Batı Anadolu’ya yerleşirken beraberlerinde 
halıcılığı da getirmişlerdi. Kaçarlar daha sabit bir şekilde 
yerleşen aşiretti ve Uşak’ı halı imal merkezi yapmışlardı. 
Hemen hemen tüm 19. yüzyıl boyunca en önemli halı 
üretim merkezleri Uşak, Kula, Gördes ve Demirci oldu. 
Ticaret için üretilen halıların en az üçte ikisi Uşak’ta 
dokunuyordu. Osmanlı Devleti’nin sanayi varlığını çok 
değişik yaklaşımlarda bulunan Donald Quataert Uşak’ta 
halı üretiminin 1870 ile 1890 arasında iki kat, izleyen on 
senede de yüzde 50 oranında artığını kaydetmektedir. 
Bu aynı zamanda, üretilen halıların kalitesinde değişiklik 
meydana gelmesi demekti.

1880’lerin başlarına kadar halılar, bitkisel boyalarla 
küplerin içinde boyanıyor ve pazar yerlerinde satışa 
sunuluyordu. Bu sıralarda Uşak cinsi halılar bir, iki çeşit 
boyadan yapılan çifte boya, yaprak Acem madalyon, 

yılan, sarp kilit, kebir yaprak adlarıyla dört, beş çeşitten 
ibaretti. Avusturya konsolosu Karl von Scherzer’in aktar-
dığına göre halı üretiminde kullanılan renklerin başında 
kırmızı gelmektedir ve bu renk gerek yerel olarak kökbo-
yadan gerekse İngiltere ve Fransa’dan ithal edilen ve kar-
men rengi elde edilen koşnilden üretilmektedir. Ayrıca 
İngiltere ve Doğu Hindistan’dan ithal edilen indigo [çivit 
mavi] ve yöredeki akdiken tohumundan elde edilen 
diğer renkler İzmir halısının renklerini oluşturmaktadır. 
Yine Scherzer 1870’lerin başında Uşak’tan, “İzmir halısı 
adıyla bilinen halıların üretildiği büyük işçi köyü” olarak 
söz etmekte ve burada imal edilen halıların yüzde 90’ının 
İzmir aracılığıyla ihraç edildiğini kaydetmektedir.

Talep artıyor
Aynı yıllarda gerek İzmir halısına talebin artması, ge-

rekse işçi ücretlerinin yükselmesi ve artan boya fiyatları 
halının fiyatını üçte bir oranında artırmıştı. Bu nedenle 
bazı fabrikasyon üretim yapanlar maliyeti düşürerek 
daha fazla satış sağlamak amacıyla Avrupalı kimyagerle-
rin geliştirdiği sentetik boyaları kullanmaya başladı. Bu 
yöntemle üretilen halılar her ne kadar sağlamlık ve daya-
nıklılık açısından daha iyi oluyorsa da eski malzemenin 
sağladığı desen güzelliği ve canlılığı kayboldu. Scherzer 
1870’lerde İzmir halılarını bekleyen bir başka tehlikeyi 
de tam yerinde olarak saptamıştı. Bu tehlike, İngilizlerin 
zevklerine uygun olarak eski Türk motiflerinden modern 
desenlere geçerek bu halının özgünlüğünü kaybetme 
tehlikesiydi.

Gerçekten de 1880’lerden itibaren sentetik boya halı 

Yüzyılların 
mirası: 

İzmir 
Halıları
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üretimine hakim olmuştu. Ancak bu, Scherzer’in halı-
cılık sektörünün çökeceği tahmininin aksine, yabancı-
ların halıcılığa daha fazla ilgi göstermelerine yol açtı ve 
halı imalatını kontrolleri altına almaya itti. Uşak, Kula, 
Demirci gibi halı dokuma merkezlerine Avrupa’dan 
boyacılar getirildi. İzmir’deki ticarethaneler bir çok 
boyahaneyi hakimiyetleri altına aldılar. Bu ticaretha-
nelerin temsilcileri boyahanelere sahip oldukları gibi 
tüccarların siparişlerini yüzde 3 komisyonla bölgedeki 
dokumacılara dağıtmaya başladılar. Temsilciler halı do-
kuyanlar ile mukavele yapıyor ve yalnız kendilerinin 
tasvip ettiği boyahanelerden boya temin ettiriyorlardı; 
bu suretle boyahaneler temsilcilere yüksek gelirler 
sağlıyordu.

Boyahaneler
Yalnız Uşak’ta tahminen 8 büyük boyahane vardı. 

Diğer önemli boyahaneler Kula, Gördes, Akhisar ve 
Demirci’deydi. Bazıları 1900’da hala doğal boya kullan-
makla beraber pek çoğu Almanya ve Fransa’dan ithal 
edilen anilin boyalarla çalışıyordu.1920’lerin sonlarında 
İzmir ve çevresinde kullanılmak üzere yıllık ortalama 
otuz ton alizarin ve anilin boya ithal edilmekteydi. 
Uşak ve Gördes cinsi halılar yıkanmadığı için anilin, yı-
kanan ve kimyevi işlem gören diğer halılar ise alizarin 
ile renklendiriliyordu. 1920’lerde bölgedeki buharla ça-
lışan yedi büyük boyama fabrikasından dört tanesi İz-
mir’deydi: Şark Halı Kumpanyası, Stern Carpet Corp., 
William Grifit ve Hancı Halilağazade Kumpanyası. 
Çolakzadeler Kumpanyası Kula’da, Kadaifçizadeler 
Kumpanyası Gördes’te ve Yılancızadeler Kumpanyası 
ise Uşak’ta bulunuyordu.

İpliklerin boyanmasının ardından sıra düğümle-
me işine gelmekteydi. Quataert’ın belirttiğine göre 
1880’lere kadar boyama ve düğümleme aynı yerde 
yapılırken, sentetik boyaların devreye girmesiyle 
mekânlar ayrıldı. Boyama boyahanelerde yapılmaya 
başlandı ve düğümleme yine eskisi gibi evlerde ve 
Yörük çadırlarında devam etti. Uşak’ta düğümleme sırf 
kadınlar ve genç kızların elindeydi. Kula ve Gördes’te 
ise halıları kadınlar ve kızlarla beraber erkekler de 
dokuyordu. Uşak’ta 1880’leri başında 3 bin kadar kadın 

ve 500 genç kız aşağı yukarı 600 tezgâhta çalışıyordu. 
1900’de sayıları 6 bine kadar yükselen işçiler 1200 
tezgâhta çalışıyordu. 20. yüzyılın hemen başlarında 
geleneksel merkezler olan Uşak, Kula, Gördes ve 
Demirci’de 3 bin 600 tezgâh vardı.

Halıların dokunması sonrasında yıkama aşaması 
gelmekteydi. Uşak ve Gördes dışında üretilen tüm 
halılar için gerekli olan bu aşama için kurulmuş olan 
yıkamahanelerin tamamı İzmir’deydi.

İzmir halı ihracatçıları
1907 yılı, İzmir ve çevresi halıcılığı için dönüm nok-

talarından biri olmuştur. 25 Şubat 1907’de izmir’de bu-
lunan altı büyük halı ticarethanesi, T.E. Spartalı Co., P. 
de Andrea Co., G.P. ve J.Baker, Habif ve Polako, Sydney 
La Fontaine ve Sykes Co. birleşerek Oriental Carpet 
Manifacturers Ltd.’i kurdular. Şark Halı Kumpanyası 
olarak da bilinen bu şirket, zaten uzun süredir var olan 
bağlantılarını kullanarak kısa zamanda örgütlendi ve 
halıcılık alanında tekel oluşturmaya başladı. Her ne 
kadar daha küçük işletmeler bu tekelleşmeye karşı 
koymaya çalışmış, hatta yerli sermayeli bir halı şirketi 
kurmaya çalışmışlarsa da başarılı olamadılar. Şark Halı 
Kumpanyası kısa sürede Anadolu’nun halı sanayiinde 
yegane önemli faktör oldu. 1913’de bütün halı imalatı-
nın yüzde 75’i şirketin kontrolü altındaydı. Birçok raki-
bini iflasa sürükleyen Şirket, Birinci Dünya Savaşı’nın 
hemen öncesinde 50 bin kadın ve erkek düğümleyici 
istihdam etmekteydi ki bu sayı Osmanlı İmparatorlu-
ğu’ndaki var olan işçi sayısının yaklaşık iki katıdır.

Son olarak, uluslararası piyasalarda İzmir halısı 
olarak tanınan halıların müşterilerinden söz edelim. 
İzmir halılarının en büyük alıcıları İngiltere ile ABD 
idi. Bu iki ülkeyi Fransa, İtalya, Belçika ve Almanya 
izliyordu. 1910’da 517 bin 134 metrekare, 1911’de 471 
bin 50 metrekare ve 1913’te 484 bin 244 metrekare halı 
İzmir limanından ihraç edilmişti.

1922’de İzmir, onun da ötesinde Batı Anadolu 
şehirlerinin yaşadığı felaket, halı üretiminde ve ihra-
cında büyük düşüş yaşanmasına yol açtı. 1922 sonrası 
üretimin yeniden organize edilmesi, boyahane ve yıka-
mahanelerin kurulması, şirketlerin ulusallaşması yurt 
dışı pazarlama ve rekabet tartışmalarına sahne oldu. Bu 
süreç de başka bir yazının konusu…
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Gelişen teknolojiler ile TV, 
bilgisayar, cep telefonu derken 
hayatımız elektronik ortama 

taşındı. Kayıt alma, hızlı raporla-
ma gibi iş dünyası ihtiyaçlarından 
yola çıkan teknolojik gelişim bugün 
insanların yaşamının her parçacığında 
kendine yer buldu. Öyle ki, kişilerin 
sosyal yaşantısının da önemli bir kısmı 
elektronik ortam üzerinde geçer oldu. 
Sosyal medya uygulamaları neredey-
se modern dünya insanının olmazsa 
olmazı haline geldi. 

İnsan yaşamının bu denli içine 
giren, kişisel ve doğrudan iletişime 
olanak veren bu yapılanmanın ticaret 
için de keşfedilmesi elbette uzun süre 
almadı. 

Elektronik ortamı e-ticaret uygula-
maları ile iş yaşamına sokan düşünce, 
var olan bu sosyal platformları da yeni 
bir pazarlama yöntemi olarak kullan-
maya başladı. 

Sosyal medyanın e-ticaret ile ke-
siştiği bu yapılanma da sosyal ticaret 
olarak tanımlandı. Kısa süre içinde ya-
pılan uygulamalar gösterdi ki e-ticaret 
siteleri sosyalleşecek, sosyal olmayı 
beceren şirketler de büyüyecekti. 

Sosyal ticaret bir yandan sosyal ağlar üzerinden 
e-ticaret yapma imkanı verirken, diğer yandan da 
sosyal ağların e-ticaret üzerinden satın alma kararla-
rına olan etkisini ortaya çıkartmaktadır. 

Sosyal ticaret ortamı  insanların temel ihtiyaçla-
rından olan bir arada olma, etkileşim, sosyal kabul 
ve beğeni gibi unsurları kişilere sunan bir ortam 
haline geldi. Sosyal ticaret sitesine, sosyal medya 
bilgileriniz ile girdiğinizde arkadaşlarınızın beğe-
nilerini, satın aldıkları ürünleri, yorumları, şikayet-
lerini takip etme şansı yakalamak bire bir ve kişisel 
iletişimden kopan yeni nesil tüketici profiline yeni 
bir sosyalleşme ortamı sunmaktadır. Sosyal ticaret 
ortamında ürün önerilerinde bulunabiliyor, satın 
aldığınız ürünlerin satın alma nedenlerini paylaşabi-
liyor, kararsız kaldığınız anlarda yorumlar alabili-
yorsunuz. Bir ürünü alırken artık yalnız olmadığını-
zı  görüyorsunuz. 

Sosyal ticaret oyuncuları kendi başarı kriterlerini 
bazı ana başlıklar üzerine oturtmuştur. Bu başlıklar-
da sosyal paylaşım alanlarındaki marka bilinilirliği, 
markaların sosyal medya üzerindeki güncel hareket-
leri, markaların sosyal özellikleri, sosyal medyanın 
yönlendirdiği gerçekleşen alışverişler gibi takip 
edilebilen ve sayısal verilere dökülebilen çalışmalar 

sosyal ticarete olan ilgi ve güveni arttırmaya devam 
etmektedir.

Sosyal ağlar her şeyden önce kullanıcılarına ilgi 
çekebilecek yeni ürünleri bulmak ve keşfetmek için 
çok etkin bir olanak sunmaktadır. Bu olanak özellik-
le inovasyon yolu ile pazarlara girmeye veya payını 
arttırmaya çalışan markalar için çok değerlidir.

Ayrıca beğenilen ürün ve markaların paylaşılma-
sı, beraberinde gönüllü reklam ve satış danışmanı 
olma davranışlarını getirmektedir. Eğer siz bir ürün-
den memnunsanız, aynı memnuniyeti diğer kişi-
lerle paylaşmak sizi mutlu etmektedir. Eğer siz bir 
üründen istediğiniz beklentiyi elde edememiş iseniz, 
diğer kullanıcıların aynı tatsız deneyimi yaşamasını 
engelleme reaksiyonu ortaya çıkarmaktadır. Bu du-
rum sosyal ticaret ortamlarının ürünlere, markalara 
sunduğu geniş olanakların yanında getirdiği yüksek 
risklerin de unutulmaması gerektiğini hatırlatmakta-
dır. Titizlikle, uygun ve başarılı stratejilerle yöne-
tilen sosyal ticaret çalışmalarının firmalarımıza ve 
markalarımıza ciddi değer katacağı ortadadır. Sosyal 
ticaret gerek ulusal, gerekse de uluslararası pazar-
larda var olmak açısından çok değerli bir olanaktır. 
Bu olanağı iyi kullanan firmaların özellikle pazar ve 
marka değeri açısından önemli kazanımları görül-
mektedir. İşletmelerin bu alana çok daha ciddi bir 
planlama ile yaklaşmasının önemi büyüktür.      

Sosyal ticaret güçleniyor



Dünyanın sık sık karşı 
karşıya kaldığı finan-
sal krizler sonrasında, 

finans hayatı ile ilgili bazı 
düzenlemelerin yetersizliği 
tartışma konusu olmuştur. Bu 
alanda 2004 yılında Basel II 
metni yayınlanmıştır. Daha 
sonra 2006 yılında da bu alan-
da Avrupa Parlamentosu ve 
Konseyi direktifleri AB mük-
tesebatına dahil edilmiştir. Bu 
metinde sermaye yükümlülüklerinin nasıl hesaplana-
cağı, gözetim ve denetim hususları, kamuya açıklama 
gibi hususlara yer verilmiş, bunlarla beraber bazı 
hususların üye ülkeler tarafından belirleneceği ifade 
edilmiştir. Ancak özellikle 2010 krizi sonrasında, kri-
zin ortaya çıkardığı eksikleri gidermek için Basel 
III düzenlemeleri gündeme gelmiştir. Basel 
III ile ulaşılması düşünülen hedefler 
şunlardır:

l Kurumsal yönetimi ve 
kurumsal yönetim anlayışı içinde 
risk yönetimini güçlendirmek,

l Bankacılık işlemlerinde 
şeffaflığı arttırmak,

l Bankacılık sektörünün 
kamuya bilgi verme alışkanlı-
ğını geliştirmek,

l Finansal sistemde ola-
bilecek kriz ve şoklara karşılık 
bankaların direncini arttırmak.

Bu hedeflerin gerçekleşmesi 
için ise,

l Elde bulunması gereken 
sermaye miktarının ekonominin 
çevrim dönemlerine göre miktarının 
belirlenebilmesi,

l Elde bulunması gereken asgari serma-
yenin özelliklerinin nitelik ve nicelik olarak belli 
standartlara oturtulması, 

l Asgari likidite oranlarının düzenlenmesi,
l Alım-satım işlemlerinde sermaye yeterliliğinin 

dikkate alınması, 
l Karşı taraf riskinin hesaplanmasına ilişkin yeni 

düzenlemelerin yapılması gibi yöntemler belirlenmiş-
tir.

Basel III olarak adlandırılan düzenlemeler ile bazı 
hususlar daha detaylı ele alınmıştır.

Nitelikli Sermaye artışı: Gerçekleştirilen dü-
zenlemelerle ana sermayede kaliteli sermaye kalemi 
olarak kabul edilen (ödenmiş sermaye gibi) kalem-
lerin kalması istenmiştir. Bazı sermaye kalemlerinin 
ise (imtiyazlı hisselere düşen sermaye tutarı gibi) 

sermaye hesaplanmasında indirim kalemi olarak 
dikkate alınmıştır.

Nicelikli Sermaye artışı: Çekirdek sermaye 
oranı, Tier 1 (ana sermaye) oranı ve toplam yasal 
sermaye oranı arttırılmıştır. Çekirdek sermaye oranı 
yüzde 7’ye,  Tier 1 oranının ise yüzde 8,5’e kademli 

olarak yükseltilmesi hedeflenmiştir.
Sermaye Tamponu Oluşturulması: 
Ekonomik çevrim durumuna göre 

tutulması gereken sermaye düzeyi-
nin yüzde 0 –yüzde 2,5 arasında 

ilaveye sahip olması hedeflen-
miştir.

Risk Tabanlı Kaldıraç 
Oranı: Belirli dönüşüm 
oranlarıyla dikkate alınmış 
bilanço dışı kalemler ve ak-
tifler toplamı ile ana sermaye 
arasında risk bazlı olmayan  
bir asgari oran olarak yüzde 
3’lük bir kaldıraç oranı tespit 

edilmiştir. Kademeli bir geçiş 
hedeflenmiştir.

Likidite düzenlemeleri: 
Asgari seviyeleri yüzde 100 olacak 

şekilde Likidite Karşılama Oranı ve 
Net İstikrarlı Fonlama Oranı’nın düzen-

lemelere dahil edilmesi ve 2018 yılına kadar 
süren bir uyum süreci hedeflenmiştir.

Bu düzenlemeler Basel II’nin temel felsefesinden 
büyük sapmalar göstermeyen ve yükümlülükleri 
daha sıklaştıran bir özellik göstermektedir. Bu düzen-
lemelere uyum süreci olarak ise 2013-2019 dönemi 
planlanmıştır.  

Ülkemiz şirketleri Basel kurallarının uygulan-
masına alışma dönemini geçmişlerdir. Bankacılık 
sistemimiz bu kurallar dahilinde notlama ve kredi-
lendirme çalışmalarına devam etmektedirler. Ancak 
Basel III uygulamaları ile hedefleri 2019 yılına kadar 
devam eden bir süreci kapsamaktadır. Bu nedenle 
şirketlerimizin her yeni yılda belirlenen hedeflere 
göre bilançolarını incelemeleri ve kredi taleplerinin 
olabilirliğini hesaplamalarında faydalar olacaktır.    

Basel III’te 2016 yılı
 BASEL III UYGULAMA TAKVİMİ 

2014 2015 2016 2017 2018 01.01.2019
ASGARİ ÇEKİRDEK SERMAYE ORANI (AÇSO) 4% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5%
SERMAYE KORUMA TAMPONU (SKT) 0,625% 1,25% 1,875% 2,5%
AÇSO+SKT 4% 4,5% 5,125% 5,75% 6,375% 7%
ÇEKİRDEK SERMAYEDEN DÜŞÜLEN DEĞERLER 20% 40% 60% 80% 100% 100%
ASGARİ 1. KUŞAK SERMAYE ORANI 5,5% 6% 6% 6% 6% 6%
ASGARİ SERMAYE YETERLİLİK ORANI 8% 8% 8% 8% 8% 8%
ASGARİ SERMAYE YETERLİLİK+SKT 8% 8% 8,625% 9,25% 9,875% 10,50%

Kaynak: BDDK-Risk Yönetimi Dairesi Aralık/2010 
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Limited şirkette bir ortağın ortaklıktan çıkarılması 
farklı şekillerde gerçekleşebilmektedir. Bun-
lar; şirket sözleşmesinde öngörülen sebeplere 

dayanılarak ortaklar genel kurul kararıyla çıkarma, 
haklı sebeplerle şirketin feshinin dava edilmesi halinde 
mahkemenin ortağın çıkmasına karar vermesi ve haklı 
sebebe dayanılarak şirketin talebi üzerine mahkeme 
kararıyla çıkarmadır.

Sözleşme serbestisi çerçevesinde şirket sözleş-
mesine, bir ortağın genel kurul kararıyla şirketten 
çıkarılması hakkında sebepler konulabilir. Bu tür esas 
sözleşme düzenlemeleri, yasal olarak haklı sebep 
oluşturmasa da, ortakların esas sözleşme ile bunları 
kendi açısından “önemli sebep” haline getirmeleri ve 
bu sözleşmeye bağlı oldukları göz önüne alınmalıdır. 
Dolayısıyla, ortaklar genel kurulu bir ortağı bu sebep-
lerden birinin gerçekleştiğine dayanarak çıkarması 
veya çıkarılan ortağın bu karara karşı mahkemeye 
başvurması halinde, gerek ortaklar genel kurulu gerek 
mahkeme bu olayın bir haklı sebep olup olmadığını 
incelemek zorunda olmayacaktır. 

Çünkü söz konusu çıkarma olayının esas sözleş-
meye konulmak suretiyle taraflar açısından çıkarma 
sebebi olduğu ve kendileri yönünden önem taşıdığı 
konusunda mutabakat sağlanmıştır. Kaldı ki ilgili 
kanun hükmünde esas sözleşmede öngörülen çıkarma 
sebeplerinin haklı sebep olmadığı açıkça vurgulanmış-
tır.

Genel kurulun esas sözleşmede öngörülen sebep-
ten dolayı bir ortağı şirketten çıkarabilmesi için temsil 
edilen oyların üçte ikisinin ve esas sermayenin tama-
mının salt çoğunluğunun bir arada bulunması şarttır. 
Böyle bir durumda çıkarılan ortağa, kanun çıkarma 
kararının iptalini dava etme hakkı bahşederek güvence 
sağlamıştır. Çıkarılan ortak, kararın noter aracılığıyla 
kendisine bildirilmesinden itibaren üç ay içinde mah-
kemeden ortaklar genel kurulu kararının iptalini talep 
edebilir.

Ortağın, genel kurul kararıyla şirket sözleşmesinde 

öngörülen sebeplerden dolayı çıkarılmasının yargı de-
netimine tabi tutulması, hukuk güvenliğinin gereğidir. 
Mahkeme, esas sözleşmede öngörülen çıkarılmaya 
ilişkin olay, sebep veya sebeplerin gerçekleşip gerçek-
leşmediğini inceleyeceği gibi, öngörülen sebeplerin 
tarafların özgürlüklerini ciddi şekilde sınırlandırıp 
sınırlandırmadığı konusunda, sözleşme serbestîsi 
çerçevesinde olup olmadığını da değerlendirmekle 
yükümlüdür. Ancak, mahkeme esas sözleşmedeki 
çıkarmaya ilişkin sebebin şirket veya ortakları için 
önemli olup olmadığını değerlendiremez. Bu, tama-
men ortakların inisiyatifine ait bir konu olup, hâkimi 
bağlayıcı niteliktedir.

Diğer bir çıkarma yöntemi ise ortağın haklı 
sebeplere dayanarak şirketin feshini mahkemeden 
talep etmesi halinde, feshin sonuçlarının ağır olması 
nedeniyle, mahkemenin, istem yerine, davacı ortağa 
payının gerçek değerinin ödenmesine ve şirketten 
çıkarılmasına karar verebilmesidir.

Bir diğer yöntem ise şirketin, haklı sebeplerin var-
lığı halinde ortağı şirketten çıkarma davası açabilme-
sidir. Sözleşmede öngörülen hükümler haricinde haklı 
bir sebep oluşmuş olabilir. 

Bu gibi hallerde çıkarma davası şirketin devamını, 
huzur içinde çalışmasını sağlar. Kısaca açıklamak gere-
kirse; limited şirketlerde ortaklar genel kurul kararıyla 
şirket sözleşmesine hüküm koyabilir, zira bu durum-
da ortaklar hangi hallerde şirketten çıkarılacaklarını 
bilerek hareketlerini ona göre düzenleyeceklerdir. Öte 
yandan şirketin devamlılığı ve ortaklar arasındaki 
barışın sağlanması amacıyla şirketin feshinin istenil-
mesi halinde feshin sonuçlarının ağır olması nedeniyle 
hakimin alternatif bir yol olarak şirketin feshini talep 
eden ortağın ortaklıktan çıkarılmasını isteyebilir. Yine 
şirketin devamlılığı ve ortaklar arasındaki barışın 
sağlanması için haklı nedeninin varlığı halinde şirket 
ortağı ortaklıktan çıkarma davası açabilir. Kısacası şir-
ketin haklı sebebi olduğu sürece çıkarma davası açma 
hakkı da vardır.

Limited şirketlerde 
ortaklıktan çıkarılma
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Demiş Hipokrat 2000 yıl önce... Doktor-
ların babası, hekimler hekimi Hipokrat 
bunu söylerken bugünkü Amerikan bes-

lenme tarzını bilse idi, çok daha sert ve kesin bir 
şekilde “Yedikleriniz zehriniz, zehriniz yedikle-
riniz olacak” derdi hiç şüphesiz.

Kötü beslenme, endüstriyel gıdalar, giderek 
insanoğlunun en büyük belası oluyor. Bu bela-
ların en önemlisi de hiç şüphesiz Tip 2 diyabet.  
Adını biz her ne kadar tatlı hale getirip, şeker 
desek de insanoğlunun yeni karabasanı diya-
bet... Zira artış oranı o kadar fazla ki Dünya Sağ-
lık Örgütü diyabet için salgın hastalık ifadesini 
çoktan kullanmaya başladı. Dünya nüfusunun 
yüzde 8,3’ü diyabetli, yüzde 6,9’u ise diyabet 
hastası adayı. Yani toplam nüfusun yüzde 15,2’si 
şeker hastası. Ülkemizde bu oran yüzde 13,7. 
Son 10 yılda diyabet hastası tam iki kat artmış 
durumda.  Diyabet ve ilişkili hastalıkların teda-
visine harcanan para ise tüm sağlık harcamaları 
içinde yüzde 25 civarında. Yani Türkiye tüm 
sağlık harcamalarının dörtte birini diyabet için 
yapıyor. Diyabet ilişkili hastalıkların başında 
koroner kalp hastalığı geliyor. Şeker hastalarına 
doktorlar “kalp hastası” gözü ile bakıyor.

Gelişmekte olan ülkelerde diyabet, körlüğe 
yol açan ilk üç hastalık arasında.

Tüm dünyada travmadan sonra, ayak bacak 
kaybının en yaygın nedeni yine diyabet.

Diyaliz gerektiren kronik böbrek hastalarının 
yarısı diyabet sonucu bu durumda.

Yani sonuçta tüm kötülüklerin anası diyabet, 
diyabet için kapitalizmin getirdiği bir hastalık 

demek hiç de yanlış olmaz.
Diyabet riski herkes için, her an var. Sağlıklı 

kişiler için bile. Hareketsiz yaşam, yanlış beslen-
me bel çevresini genişletirken, kontrolsüz kilo 
alma, sizi hemen diyabet riskine sokar.

En önemli problem de kişilerin kendileri-
nin diyabetli olup olmadıklarını bilmemeleri. 
Dünyada şeker hastalarının yarısı, kendisinin 
şeker hastası olduğunu bilmeden yaşamını sür-
dürüyor. Sinsi bir hastalık olduğu için, şekerin 
verdiği belirtilere dikkat etmek gerek.

Kontrol dışı yeme eğilimi, hızlı yeme, sık ve 
çabuk acıkma, açlığa tahammülsüzlük ve fenalık 
hissi, tatlı krizleri, yemek sonrası uyuklama, ter-
leme, açken sen sen değilsin sinirlilik durumları, 
yatarken yeme isteği, sonuçta bel çevresinde 
simit şeklinde genişleyerek kilo almalar, diyabe-
tin en önemli işaretleri.

Bu emareler varsa ‘hemen bir sağlık ocağına 
uğrayıp önce açlık şekeri testi yaptırın’ derim. 
Bunun için 10-12 saat aç kalmanız gerekir. 
Akşam saat 20.00’dan sonra hiçbir şey yemeyin. 
Sağlık ocağı açılınca sabah saat 08.00 - 08.30’da 
gidin ve bir AKŞ (Açlık Kan Şekeri tahlili) 
yaptırın, anında sonucu alacaksınız. Sonuca 
göre doktor sizi yönlendirecek, gerekirse tokluk, 
yükleme, kanda insülin oranı, HbA1C vs. gibi 
testler de isteyecektir.

Hipokrat üstada tekrar dönersek, yedikleri-
mizin ya ilacımız, ya da zehrimiz olmaması için 
sağlıklı beslenmek şart. Can boğazdan geldiği 
gibi bazen de gidiyor.

Aman dikkat…

Yedikleriniz 
ilacınız, 
ilacınız 
yedikleriniz 
olsun
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Özel İAOSB Nedim Uysal Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, teknik 
derslerin yanı sıra aldıkları eğitimler ve 

seminerler ile hayatta yaşanan dersleri de öğreni-
yorlar. Geçtiğimiz ay Lösev yetkilileri ile bir araya 
gelerek lösemi hastalığının detaylarını öğrenen ve 
Lösev ile yürütebilecekleri çalışmalar hakkında 
bilgi alan öğrencilere, bu kez da organ bağışının 
önemi aktarıldı. Çiğli İlçe Sağlık Müdürlüğü 
görevlilerinden Okşan Karabacak,  İzmir Atatürk 
Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Toplantı 
Salonu’nda düzenlenen toplantıda öğrencilere 
organ ve doku bağışı hakkında detaylı bilgiler 
verdi.

Hastalık ve vaka örnekleri ile öğrencilere akıl-

da kalıcı bilgiler veren Karabacak, organ bağışının 
önemini vurguladı.

Tedavisi mümkün olmayan hastalıklar nedeni 
ile görevini yapamayacak derecede hasar gören 
organın yerine canlı ya da ölüden alınan sağlam 
yeni organın takılarak kişinin tedavi edilebilmesi 
işleminin organ nakli olduğunu söyleyen Karaba-
cak, toplum olarak organ bağışı öneminin bilin-
cinde olmadığımızı, bu yüzden organ bekleyen 
insanların genelde hayattan göç ettiklerini üzü-
lerek belirtti. Organ bağışının kaliteli, sağlıklı ve 
daha uzun bir ömür avantajı sağladığını söyleyen 
Karabacak, organ nakli olan kişinin vücudunun 
organı kabul etmemesi gibi dezavantajı da oldu-
ğunu, bu durumda kişinin bağışıklık sistemini 

baskılamaları gerektiklerini 
açıkladı.

Organ naklinin 1979 
yılında çıkan kanun ile ya-
sal hale geldiğini söyleyen 
Karabacak, “İnce bağırsak, 
kalp, pankreas, karaciğer, 
böbrek ve akciğer yapılabi-
len organ nakilleri, kornea, 
kemik iliği, kıkırdak, kas, 
deri, kalp kapağı vs. ise ya-
pılabilen doku nakilleridir. 
Nakil yapılabilmesi için 
hastanın nerede öldüğü 
çok önemlidir. Çünkü kişi 
beyin ölümü gerçekleş-
tikten sonra yaşam destek 
ünitesine bağlı değil ise ok-
sijen dolaşımı kesildiği ve 

Bağışlanan 
en önemli 

organ 
hayattır

Özel İAOSB Nedim Uysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Çiğli İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlilerin-
den Okşan Karabacak’ın konuşmacı olduğu toplantıda organ ve doku bağışının önemini öğrendi.
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organları çalışamaz duruma geldiği için bağışçı 
olamaz. Eğer ki kişi yaşam ünitesine bağlı ve 
hayatını kaybetmiş ise beyin ölümü gerçekleşse 
bile, organları birinci derece yakınının onayı 
alınarak nakil gerçekleştirilebilir” dedi.

Beyin ölümü sonrasında organların maksi-
mum 4 dakika dayanabildiğini ifade eden Kara-
bacak, “Beyin cerrahı, nöroloji ve yoğun bakım 
doktorlarımızdan en az iki tanesinin ‘hastanın 
beyin ölümü gerçekleşti’ demesi ve kanıta daya-
lı tıbbi tetkiklerle de ifade etmesi gerekmektedir. 
Bu durumda kişiye kalp masajı bile yapılsa, 
solunum geri dönebilir ancak beyin hücrelerinin 
çalışma işlevi geri dönmez. Bu da nakil için bize 
imkân sağlar” diye konuştu.
İzmir bağış lideri

Organ bağışının, kişinin hayatta iken serbest 
iradesi ile ölümünden sonra organlarının tedavi 
amaçlı olarak kullanılmasına izin vermesi anla-
mına geldiğini açıklayan Karabacak, sözlerini 
şöyle sürdürdü:

“Bu işlem 2 dakikalık bir işlem. Bir formu-
muz var kişinin kimlik bilgilerini ve altına da 
imzasını alıyoruz. ‘Organlarınızın tümünü mü 
yoksa bir kısmını mı bağışlamak istiyorsunuz?’ 
diye soruyoruz. Kişi tüm organlarını bağışlamak 
istemeyebilir. Kendilerine verdiğimiz kartta 
seçenekler var. Bunlar karaciğer, tendom veya 
tümü. Bu 2 dakikalık form doldurma işleminden 
sonra biz kayıtlı olan adrese kartı hazırlayıp 
gönderiyoruz ve kişiler organ bağışçısı oluyor. 
Kanunlarımıza göre 18 yaşından sonra akli den-
gesi yerinde olan vatandaşlarımız bağışçı olabi-
liyorlar. Toplum sağlık merkezleri, aile hekimleri 
ve hastanelere başvuru yapılabilir. Dünyada en 
çok bağış yapan ülke İspanya. Türkiye’de ise en 
çok bağış yapılan şehir İzmir.”

Sürecin nasıl işlediğinden de bahseden Kara-
bacak, “Bağışlanan organın kime, nasıl gidece-
ğini Ulusal Koordinasyon Merkezi belirliyor. 
Diyelim ki annemiz böbrek yetmezliği çekiyor. 
Size en yakın hastanenin hasta kayıt birimine 
annenizin verileri giriliyor. Ulusal Koordinasyon 
Merkezi’nde bu bilgiler güncelleniyor. Organın 
bulunması durumunda merkez sizi arıyor ve 
durumu belirtiyor. 

Naklin gerçekleşebilmesi için hastanın enfek-
siyon kapmaması ve şehir dışına çıkmaması ge-
rekiyor. Çünkü organlar alındıktan sonra saatler 
içerisinde canlılığını kaybedebiliyor. Bu konuda 
ambulans ve uçaklarımız var ayrıca gerekirse 
askeriyeden de yardım alıyoruz. Böylece nakil 
hızla gerçekleşiyor. Bizim burada bulunmamızın 
sebebi bekleme listesinde hasta olmaması için 
organ bağışı yapılarak herkesin sağlığına kavu-
şabilmesidir” diyerek herkesi organ bağışçısı 
olmaya davet etti. 

Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi 
Biyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim 
Pirim, "Türkiye'de organ bağışı konusunda insan-
ların ikna edilmesi şart. 30 bine yakın hasta organ 
nakli bekliyor" dedi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Başkanı 
Prof. Dr. Pirim, yaptığı açıklamada, Türkiye'de 2015 
yılında 7 bin 704 kişinin organ ve doku nakli sonrası 
sağlığına kavuştuğunu, İzmir'in organ bağışında 80 
ili geride bıraktığını belirtti.

Türkiye'nin organ naklinde iyi bir yerde olduğu-
nu bildiren Prof. Dr. Pirim, bağışlanan bir organın 
Sağlık Bakanlığı'nın merkezi "Organ Paylaşım 
Sistemi” aracılığıyla uygun hastaya en kısa sürede 
naklin gerçekleştirildiğini kaydetti.

Prof. Dr. Pirim, Sağlık Bakanlığı Organ, Doku 
Nakli ve Diyaliz Hizmetleri Daire Başkanlığı veri-
lerine göre 22 bin 360'ı böbrek, 646'sı kalp, 2 bin 
254'ü karaciğer, 48'i akciğer, 3'ü ince bağırsak, 
3'ü kalp kapağı, 270'i pankreas, 2 bin 549'i kornea 
olmak üzere 28 bin 133 kişi organ ve doku nakli 
beklediğine işaret etti.

Prof. Dr. İbrahim Pirim, "Türkiye'de organ bağışı 
konusunda insanların ikna edilmesi şart. 30 bine 
yakın hasta organ nakli bekliyor. Türkiye'de en 
fazla organ bekleyen ve her geçen yıl sayısı artan 
hastaların başında böbrek hastaları geliyor. Her 
yıl yaklaşık 6-7 bin böbrek hastası nakil listesine 
dahil olurken, 60 bin 622 böbrek hastası da 15 bin 
507 cihazda diyalize giriyor" değerlendirmesinde 
bulundu.

Organ bağışı 
için ikna şart



ŞİRİNCE

Kıyametin 
nefesini 
tutan yer:

Kıyı şeritten uzaklaşarak dar patika yolları 
aşındırırken düşünmeden edemiyorsunuz 
kentin dillere destan olan ‘ölümsüzlük’ 

efsanesini. Öyle ya, 21 Aralık 2012’yi yani Maya 
takvimine göre kıyametin kopacağı tarihi geride 
bırakalı, dünyada taş taş üstünde kalacak olan 
tek yerin İzmir’in adı gibi şirin kenti Şirince ve 
Fransa’nın Bugarach kasabası olacağı mitinin 
asılsız olduğunu göreli 3 sene oldu… Sizler de 
bizim gibi 2012 yılı kıyametine içten içe gülen-
lerden, Şirince’de konaklayanlara ‘maceraperest’ 
yaftasını yapıştıranlardansanız, lütfen buyurun 
bu güzel kenti bir gezin. Sizi nasıl efsunladığını 
göreceksiniz… 

Dağın eteklerindeki o daracık yılan gibi kıvrı-

lan yollarda ilerlerken kendinize şunu sorabilir-
siniz, ‘Bir insan neden böyle bir yerde yaşamak 
ister ki, yol git git bitmiyor, tüm çıplaklığıyla bir 
Büyükşehir’in kollarına sardığı bakir bir kasaba, 
‘şirince’ karşıdan size gülümsüyor. İşte o zaman 
Maya’lara ettiğiniz haksızlığa hayıflanıyorsunuz, 
insan burada yeniden doğmaz da ne olur… Bize 
göre adını şirinliğinden alan kasabanın özgün adı 
Kırkınca… Eski bir Rum köyü olan Şirince’de, 
Kırkınca ismi Rum telaffuzuyla Kirkice, Kirkin-
ce ve nihayet son olarak Çirkince isimlerini alır. 
Cumhuriyet’in ilk yıllarında dönemin İzmir valisi 
Kazım Dirik’in talimatıyla kasaba hak ettiği isme, 
Şirince’ye kavuşur. 

Kent, 19. yüzyılda, özellikle ihracata yönelik 
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Sizler de bizim gibi 2012 yılı kıyametine içten içe gülenlerden, 
konaklayanlara “maceraperest” yaftasını yapıştıranlardansanız, 
Şirince’yi bir gezin. Nasıl efsunladığını göreceksiniz...

incir üretimiyle ünlü, 1800 haneli bir Rum kasabasıdır.  1923’te 
Türkiye ile Yunanistan arasındaki nüfus mübadelesi sonucu ka-
sabadan Rumların ayrılmasıyla Kavala’nın köylerinden gelenler 
buraya yerleşir. 

Mimarisi ile sizi sizden alan Şirince’de hiç bir ev diğerinin 
manzarasını kapatmaz. Şirince’ye giden yol boyu size eşlik 
eden zeytin ağaçları ve kasabadaki bağlar bu şirin kasabanın 
geçim kaynağının sinyallerini de verir. Tabii bir diğer geçim 
kaynağının sinyali pek keyifli olmayabilir, özellikle hafta 
sonlarında deyim yerindeyse adım atacak yer bulamayacağınız 
kasabanın en önemli geçim kalemlerinin 
başında turizm gelir. 

Doğal sabunları, kente özgü 
simgelerle donatılmış seramik 
ürünler, şarap evleri, mahzenler, 
restoranlar kendinizi ‘huzurun 
tatlı çekiciliğine’ bırakma-
nıza yardımcı olur. Birçok 
evin, pansiyon olarak dizayn 
edilerek hizmete sunulduğu 
Şirince’de, halk da o denli 
mütevazidir ki, herkes gelen 
turistleri önce komşusunun 
pansiyonuna yönlendirmeye 
çalışır. 

Efes Antik Kenti ve Meryem Ana 
Kilisesi’ne oldukça yakın mesafede bu-
lunan Şirince’nin (yaklaşık 10 km) mistik ve 
huzur dolu havasına bilim de karışır. Öyle ki bu güzel kasaba, 
Aziz Nesin’in Matematik Köyü’ne de ev sahipliği yapar. 

Şirince’de dünyaya gelen ünlü Yunan yazar Dido 
Sotiroyo’nun Şirince’yi anlattığı Benden Selam Söyle 
Anadolu’ya kitabından birkaç satırla sözlerimize son verelim: 
“Şu yeryüzünde cennet diye bir yer varsa, bizim Kırkınca (Şirin-
ce) cennetin bir parçası olması gerekir.”

Şirince 
dedikleri…

Aydınoğulları zamanında 
kurulduğu tahmin edilen Şirince, 
19. Yüzyılda Osmanlı yönetimi al-
tında Rumların oluşturduğu 1800 
haneli bir köydür. Köyün mimari 
yapısı diğer köylerden farklı olup, 
tüm evler kagir, çok pencereli 
ve pencere ebatları aynı oranda 
yapılmış, iki katlıdır. Balkonları 
asma balkon olarak yapılmış, 
bodrum kat kiler ve mutfak olarak 
kullanılmıştır. Evlerin pencere ke-
narları ve saçakları resim ve kuş 
motifleriyle süslenmiştir. Köyde 
iki kilise, mimari özelliklere sahip 
ilkokul ve çeşmesi ile 40’a yakın 
manastır bulunmaktadır.
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Bölge katılımcılarının ve çalışanlarının 
iş hayatının çekimine kendilerini kap-
tırarak sanatsal faaliyetlerden uzak 

kalmamaları için açtığı kulüplerden biri 
olan İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 
Türk Sanat Müziği Korosu 14. konserini 
gerçekleştirdi.

2009 yılından itibaren Şef Engin Karadağ 
ve saz ekibi eşliğinde her pazartesi akşamı 
Bölge Müdürlüğü’nde emek harcayan Türk 

Sanat Müziği Korosu üyeleri, Türk Sanat 
Müziği’nin unutulmayan ses sanatçısı Yıldı-
rım Gürses’ in bestelerini seslendirdiler.

Birbirinden değerli eserlerin seslendiril-
diği konser, Bölge katılımcıları ve çalışanları 
tarafından büyük beğeni toplarken, söz ve 
bestesi Yıldırım Gürses’e ait İzmir Benim 
Van Benim Marşı ile konsere son veren İA-
OSB TSM Korosu, tüm şarkılara eşlik eden 
seyirciler tarafından ayakta alkışlandı. 

İAOSB’den Yıldırım Gürses 
besteleri yankılandı
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Yine bu sayımızda “Başarı Hikayesi 
Köşemizde” yer alan Ajan Elektronik’in 40 
yıllık üretim yolculuğunda imza attığı başa-

rıları, dünyanın ilk üç firması arasında yer aldığını 
öğrenmiş olduk. Tüm bunlar bir yana, firmanın 
bizlere öğrettiği çok daha önemli bir gelişme daha 
var; ‘özel gereksinimi olan çocuklara yardım elini 
uzatmak’ gibi…

Kurduğu halk oyunları grubunun etkinliklerin-
den elde ettiği geliri tedaviye ihtiyacı olan, ancak 
maddi yetersizlikle nedeni ile tedaviye başlaya-
mayan ya da bu süreci tamamlayamayan çocuk-
lara destek olmak amacıyla kullanan firmanın, 
ülkemizde üretim yapan tüm işletmelere örnek 
olmasını diliyoruz. 

Ege Üniversitesi Öğretim Görevlilerinden Barış 
Sarıkaya’nın önderliğinde 2014 tarihinde kurulan 
Ajan Halk Oyunları Grubu, ekonomik nedenler-
le tedavi olamayan, var olan tedavileri aksama 
riski olan çocukların tedavilerinin sağlanması için 
gerekli imkanları sağlamayı, yardımcı ve destek 
olmayı hedefliyor.

Gelişimsel riskleri, zorlukları ve özel gereksi-
nimleri olan çocuklar için sosyal sorumluluk proje-
leri düzenlemeyi kendine hedef edinen Ajan Halk 
Oyunları Grubu, son olarak Ekin Koleji işbirliği ile 
“Sen de bir çocuk gülümset” adı altında düzenle-
diği dans gösterisinden elde ettiği gelirin tamamını 
Ege Üniversitesi Radyoloji Onkolojisi Bölümü’ne 
bağışladı. Biletlerin 10 liradan satıldığı etkinlikte 
salonu dolduran seyirciler, Ajan Halk Oyunları 
ekibini dakikalarca ayakta alkışladı.

Ege Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi Anabi-
lim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yavuz Anacak yaptığı 
açıklamada dünyada her yıl 175 bin, ülkemizde 
ise 2 bin 500’e yakın çocuğa kanser tanısı konul-
duğunu hatırlatarak, söz konusu sürecin hem 
aileler hem de çocuklara hizmet veren sağlık ekibi 
açısından çok zor bir olduğunu söyledi. Küçücük 
bir çocuğun, hayatını tehdit eden rahatsızlığa 
yakalanmasının büyük üzüntü yarattığına dikkat 
çeken Anacak, “Şanslıyız ki 1970’lerde 5 çocuktan 
1 tanesi hayatta kalabilirken, bugün 4’ü kurtarı-
lıyor. Elbette bunun da ciddi bir maliyeti var. Söz 
konusu hastalığın aşılmasında erken teşhis konul-
ması ve maliyetin devlet ve yardım kuruluşlarının 
ailelere maddi-manevi desteği ile çok daha kolay 
atlatılıyor. Bu nedenle, sosyal sorumluluk projesi 
kapsamında yardım elini çocuklarımızın üzerin-
den eksik etmeyen Ajan Halk Oyunları ekibine çok 
teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Ajan Elektronik’ten  
çocuklara ‘hayat dansı’
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Türksat Uydu Haberleşme ve 
Kablo TV İşletme AŞ (TÜRK-
SAT) Genel Müdürü Ensar Gül, 

Milli Uydu Projesi’nin 2020 yılında 
uzaya gönderileceğini söyledi. Gül, 
“Mali kaynağı, tasarımı ve yazılı-
mı yerli olan projemizin ön tasarım 
aşaması tamamlandı. Tüm çalışmaları 
2019 yılında tamamı tamamlanacak 
olan uydumuz ve muhtemelen 2020 
yılında uzaya gönderilecek” dedi.

Uydunun tamamen yerli serma-
yeyle yapılmasının planlandığını ve 
yaklaşık 550 milyon lira olan proje 
finansmanının, Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanlığı, Türkiye 
Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 
Kurumu (TÜBİTAK) ve TÜRKSAT tarafından 
karşılanacağını belirten Gül, “Uydunun yapımında 
TÜRKSAT’ın yanı sıra ASELSAN, TÜBİTAK Uzay 
Teknolojileri Araştırma Enstitüsü, TUSAŞ Havacılık 
ve Uzay Sanayii (TAI) ve CTech de yer alıyor. Mali 
kaynağı, tasarımı ve yazılımı yerli olan projemi-
zin ön tasarım aşaması tamamlandı. Dünyada 
kendi uydusunu yapabilen sayılı ülke var. Herkes 
uydu yapamıyor. Uzay şartlarında kendi kendine 
çalışan, 15-20 yıl boyunca kesintisiz çalışabilecek bir 
araç tasarlıyorsunuz. Bunun elektroniği, yazılımı, 
mekanik ve enerji tarafı var” diye konuştu.

Son bir yıllık çalışmayla uydunun ön tasarımının 
tamamlandığını ifade eden Gül, uydunun yazılımla-
rının değiştirilerek bundan sonra yapılacak uydular 
için de kullanılacağını aktardı.               

Gül, kendi uydusunu yapan ülkelerin her birinin 
bir uydu platformu olduğunu belirterek, “Bir kez ta-
sarlayıp onu devam ettiriyorlar. Bir sonraki uyduda 
da aynı tasarımı kullanıyorlar. İlk defa yapmak bu 
açıdan zor ve önemli” diye konuştu.   

5 yılda tamamlanacak
Proje kapsamında Türk mühendislerinin uydu 

teknolojileriyle ilgili 2 yıl Japonya’da gerekli eğitim-
leri ve sertifikaları aldığını söyleyen Gül, uydunun 
yapımının Ar-Ge çalışmalarıyla beraber 5 yıl içinde 
tamamlanacağını ifade etti. Gül, “Ağırlığı yaklaşık 5 
ton olacak uydumuz, 42 derece doğu boylamındaki 
bir yörüngeye yerleştirilecek. Milli uydumuz dün-
yadan 36 bin kilometre uzaklıkta Türkiye’yi temsil 
edecek” dedi.               

Gül, milli uydunun tamamlanmasının ardından 
uzaya fırlatılması için de bir fırlatma platformuna 
ihtiyaç olacağını dile getirerek, “Bu alanda bağımsız 
olabilmek için hem uyduyu yapacaksınız hem de 
kendinizin fırlatma platformu olacak. Bunu yap-
tığımız zaman uydu ve uzay teknolojisi alanında 
ilk olacağız. Bu da gurur verici bir şey”  değerlen-
dirmesinde bulundu. Gül, TÜRKSAT olarak uydu 
ve uzayla ilgili konumlandırma sistemleri üzerine 
de projeleri olduğunu ve araştırma çalışmalarının 
devam ettiğini kaydetti.

Milli uyduda geri sayım başladı

Ar-Ge merkezleri artıyor
2008 yılında bu yana faaliyette olan Ar-Ge merkezle-

rinin sayısı, devlet teşviklerinin de etkisiyle 232’ye ulaştı. 
Hedeflerinin 500 Ar-Ge merkezi olduğunu söyleyen T.C. 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, bu konudaki 
gayretlerinin sürdüğünü belirtti. Türkiye’nin 2023 he-
deflerine ulaşmasında büyük öneme sahip olan Ar-Ge 
merkez sayısını artırmak için Ar-Ge indirimi, Gelir Vergisi 
stopajı teşviki, sigorta prim desteği ve Damga Vergisi 
istisnası gibi çeşitli destekler sağladıklarını vurgulayan 
Işık, sürdürülen çalışmalarla merkez sayısının yıllar 
içinde hızla arttığını ifade etti. Bakan Işık, “2015 yılı, Ar-Ge 
merkezi belgesi verilen firma sayısı açısından çok başa-
rılıydı. Ar-Ge merkezi belgesi verilen 257 firmadan 232’si 

faaliyetine devam ediyor, hedefimiz 500 Ar-Ge merkezi. 
Bu konudaki gayretimiz sürüyor, her geçen gün Ar-Ge 
merkezlerimizin performansı yükseliyor. Şu anda Ar-Ge 
merkezimizde 21 binin üzerinde nitelikli istihdam var ve 
10 binin üzerinde proje üzerinde çalışıyor” diye konuştu.  

Ar-Ge merkezlerinde bugüne kadar 10 milyar liranın 
üzerinde harcama gerçekleştirildiğini bildiren Işık, böyle-
ce 180 milyar lira civarında ciro elde edildiğini ve 55 mil-
yar lira dolayında da ihracat yapıldığını belirtti. Türkiye’nin 
Ar-Ge’ye ayıracak kaynak sorunu bulunmadığını, ancak 
proje kalitesi sıkıntısının yaşandığının altını çizen Işık, 
sanayi ve ticaret odalarını proje birimi kurma noktasında 
göreve çağırdı.



Atatürkorganize
İZMİR ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ  l  ocak 2016

makale
bilişim

67

Hızla gelişmekte olan bilgi teknolojileri 
sayesinde bilgisayarlar, akıllı cihazlar 
hayatımızın her alanında yer alma-

ya başladı. Çevremizdeki bütün bu cihazlar 
birbirleri ile etkileşim içindeler. Son yıllarda 
sıkça duyduğumuz ‘big data’ yani büyük veri, 
bu cihazların topladığı veya yaydığı bilgileri 
ifade etmektedir. Bizler de bu dev verinin birer 
üreticisiyiz. İnternet ve telefon kullanımımız,  
kartlarımız birer veri üretme makinesi… Bilgi-
sayardan yaptığımız her tıklama, her telefon gö-
rüşmemiz, mesajımız, bulunduğumuz mekanlar 
sistemlerde kayıt altın alınmakta.

Basitçe tanımını yapmak istersek; büyük veri, 
toplumsal medya paylaşımları, ağ günlükleri, 
bloglar, fotoğraf, video, log dosyaları vb. gibi 
değişik kaynaklardan toparlanan tüm verinin, 
anlamlı ve işlenebilir biçimine dönüştürülmüş 
şekline denir.

Bu anlamda bakıldığında, boyutu petabayt-
lar (106 GB) ile ölçülen büyük verinin, üretim 
hızı da çok yüksektir. Farklı cihazlar ve farklı 
teknolojiler ile üretildiği için ortak bir yapısal bir 
özelliği yoktur. Bu sebeple geleneksel yöntemler 
ile analiz edilmesi mümkün değildir. Bu yüzden 
yepyeni bilgi işleme ve analiz yöntemleri kulla-
nılmaktadır.

Peki bu bilgi ne işimize yarayacak?
Günümüzde bir adım öne geçebilmemiz için 

fark yaratmak zorundayız. En ufak bir bilginin 
bile çok önemli olduğu anlaşılmış durumda. 
Örneğin, sosyal medyada beğeniler, paylaşımlar, 
kişilerin tercihlerini belirliyor. Arama motorla-
rında yapılan aramalar, çevrim içi olma saatleri 
ve sıklığı bile kişilerin alışkanlıklarını ifade edi-
yor. Bu bilgiler dev verinin içerisinde mevcut…

Mesela; arama motorlarında yaptığımız 
aramaları, gezdiğimiz web siteleri ile ilgili 
reklamları görmeye başlıyoruz. Seyrettiğimiz 
videolara benzer videolar karşımıza geliyor. 
Alışveriş yaparken incelediğimiz ürüne 
bakanların başka hangi ürünleri incelediğini 
görüyoruz. Bu hızla devam edilirse ileride 
sosyal medyada paylaştığımız duygu değişim-
lerimize göre reklamlar, kampanyalar karşımıza 
çıkabilir.

Kısacası, amacımız bazılarının ‘bilgi çöplüğü’ 
olarak ifade ettiği bu verilerden işimize yaraya-
bilecek değerli verileri ortaya çıkarmak haline 
geldi. ‘Hangi hatalar birbirleriyle ilişkili’, ‘hangi 
problem sistemimizin performansını ne kadar 
etkiliyor’ gibi soruların cevaplarını bulabiliriz.

Big Data (Büyük Veri) ile hayal gücümüzü eş 
değer tutabiliriz. 

Çünkü bu kadar büyük veri kümeleri ile 
yapabileceklerimiz hayal gücümüz ile sınırlıdır. 
Sadece ne yapmak ve neyi bilmek istediğimizi 
iyi anlamamız gerekmektedir. Bilginin en büyük 
güç olduğu çağımızda, önemli olan bu veri-
nin doğru analiz metodları ile yorumlanarak, 
stratejik kararların doğru bir biçimde alınması, 
risklerin daha iyi yönetilmesi ve inovasyon için 
kullanılmasıdır.

Büyük verinin büyük bir güç olduğundan 
bahsediyorsak, bu konuda diğer bir önemli bu 
noktanın ‘güvenlik’ olduğuna vurgu yapmadan 
geçemeyiz. Bilgiye doğru kişilerin ulaşabilmesi, 
gizliğinin sağlanması çok önemlidir. Bunu sağ-
lamak için gerekli çalışmaların titizlikle yapıl-
ması gerekmektedir. Buna yönelik olarak ‘veri 
güvenliği’ adı altındaki ayrı bir uzmanlık dalı, 
söz konusu güvenliği ve gizliliği sağlamaktadır.

Büyük Veri (Big Data)

Aylin KARACA / İAOSB Bilgi İşlem Birimi Şefi
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Türkiye 2016’da turizm açısından endişeli bir 
yıla giriyor. Başımızdaki terör belası ve son 
Sultanahmet patlaması ile turizmciler kara kara 

düşünüyor. Bir çok turizm şirketi yılı nasıl tamamla-
yacağını düşünürken, Türkiye'nin turizm sektörünü 
kurtaracak en akılcı yaklaşımın; farklı bir kurguyla, 
dünyadaki hızlı gelişmeleri doğru zamanda değerlen-
direrek, sayısal çağa geçişi hızlandırmak olduğu iddia 
edildi. Turizmciler problemlerini şöyle dile getirdiler:

“Komşularla yaşadıklarımız, Rusya ve Suriye 
krizleri, İsrail ile yaşananlar ve en son Sultanah-
met'teki olay… Tunus'ta turistleri katlettiler ve Tunus 
bitti. İnsanlar unuttu da Tunus'a gitmeye devam 
mı ediyor? Mısır'da turistleri katlettiler; Mısır bitti 
ve insanlar unuttular mı? Unutmadılar. Türkiye'de 
olan olayları bu kadar basite indirgemek doğru 
değil. Paris'te de oluyor diyorlar. Paris'in imajı başka 
Türkiye'nin ki başka! Bu kadar olay oluyor sanki bir 
şey olmamış gibi 'Yok alışırlar, bizden iyisini bula-
mazlar' gibi yaklaşımlar insanı sinirlendiriyor. Tunus 
ve Mısır bitti. Yarın Türkiye de bitebilir. Alman'ın, 

Belçikalı’nın, Fransız’ın, Hollandalı’nın alternatifleri 
var. Avrupalı turistin Türkiye'de 5 yıldızlı yeni oteller 
ve HD sistemi yaygınlaştıkça biz onların ilgi alanını 
değiştirdik. Daha düne kadar karavanla tatil yapı-
yorlardı. Sonuçta canlarını sokakta bulmadılar; yine 
karavana dönerler, güney Fransa'ya giderler; otobüsle 
İspanya'ya giderler. Bizim otellerimizden, yemekleri-
mizden vazgeçemezler yaklaşımı doğru değil.” 

Eski Turizm Bakanlarından Bahattin Yücel ise 
2016 için şu görüşleri savundu:

“2016 yılında yaklaşık 3,5 milyon Rus turist, önce-
likle karşı tarafın aldığı kararların etkisiyle ama asıl 
önemlisi; Ruble'nin dolar karşısında uğradığı büyük 
kayıp nedeniyle, ne yazık ki, Türkiye'ye gelemeye-
cektir. Bu büyüklükteki potansiyel kaybının Antalya 
turizmini çok ağır etkileyeceği ortadadır. 

Kaybettiklerimizin; özel olarak Antalya için 
söylemek gerekirse, İran'dan gelecek potansiyel ile 
dengelenmesi söz konusu bile değildir. İranlı tüke-
ticilerin yeni kalkan ambargonun etkisiyle, uzun 
yıllar boyunca rahatlıkla gidemedikleri, ABD ve AB 
ülkelerini tercih etmeleri asla sürpriz sayılmamalıdır. 
Üstelik, Suriye konusunda bu ülkenin en az Rusya 
kadar Esad yönetimini desteklediği de unutulmama-
lıdır. İran'dan mutlaka geçen yıla oranla artan sayıda 
turist gelecektir, ancak bu sayının bütün Türkiye için 
700 bin ile 1 milyon kişi dolaylarında gerçekleşmesi 
beklenmelidir. Kongre turizmi açısından baktığımız-
da; 2016 yılının parlak geçmeyeceği ortadadır. Özel-
likle çok uluslu şirketler çalışanlarını ve yöneticilerini 
terör yüzünden öne çıkmış bir ülkeye gönderirken 
fazlasıyla ince eleyip, sık dokuyacaklardır. Çin ve 
Hindistan büyüklük açısından ilgi çekici pazarlar ol-
salar da, beklenen kapasite artışı için zamana ihtiyaç 
duyulmaktadır.”

Turizmde 
endişeli bir yıl





Avrasya Bağlantı Elemanları 
Sektörünün Kaçırılmayacak Etkinliği!

BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) DENETİMİNDE DÜZENLENMEKTEDİR.

Ziyaretçi Kaydı
www.fastenerfairturkey.com 
adresinden ya da 0212 381 87 66 
telefonundan ücretsiz ziyaretçi kaydı
Fuar alanında kayıt: 30 TL

3. Bağlantı ve Sabitleme Elemanları Teknolojileri Fuarı
30-31 Mart 2016

İstanbul Fuar Merkezi, Hall 9 ve 10

¬  Taleplerinizi üretic i ve tedarikçilerle yüz yüze görüşün

¬  En son ürün, servis ve teknolojileri keşfedin

¬  Dünya çapındaki ürünleri;  Avrupa, Asya, Afrika ve 
Ortadoğu’nun kesişim noktasında karşılaştırın

Fuar OrganizatörüDestekleyen Kuruluş

turkey@fastenerfair.com 

www.fastenerfairturkey.com


