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Temmuz ayında  küresel finans siste-
minde ciddi yansımalar yaratan geliş-
meler yaşandı. Bunlardan gündemi en 

çok meşgul edeni, Yunanistan’ın borç krizi-
nin büyüyerek Avrupa’yı etkisi altına alan 
bir sorun haline gelip Euro Bölgesi’ni tehdit 
etmesi oldu. AB, IMF, AB Merkez Bankası 
üçleminde Yunanistan’ın borçlarını çevire-
mez hale gelmesi, AB’de hakim olan finansal 
sistemin ve uygulamalarının tekrar sorgulan-
masına yol açtığı gibi, siyasal boyutları ile de 
ciddi değişimlerin sesi duyulmaya başlandı. 
Bize de kaos ortamının ne denli yakınımızda 
olduğunu gösterdi. Bu dönemde borsalar 
olumsuz etkilendi. Gelişmiş ülkelerde faizler 
düşerken, gelişmekte olan ülkelerde faizler 
arttı. Kurlarda ciddi aralıklarda oynamalar 
yaşandı.

Diğer yanda ise Çin’de hisse senetleri 
fiyatlarında yaşanan düşüşler ile elde edilen 
kazanımların nerdeyse üçte biri eridi. Bir 
yıllık artışta yüzde 160’ı yakalayan Şanghay 
Borsası’ndaki düşüş 8 Temmuz’da yüzde 35’e 
vardı.

Amerika finansal genişlemeyi şimdilik ya-
vaşlatsa da, Avrupa Merkez Bankası, Japonya 
ve Çin Merkez Bankaları parasal genişleme 
politikalarını sürdürmeye devam etti. Bu 
durumda değerli kağıtlara, para ve sermaye 
piyasalarına azalan güven neticesinde fiziki, 
dokunulabilen altın gibi yatırım araçlarına il-
ginin artması beklenirken, Ocak ayında 1.308 
dolara çıkan altının onsu Temmuz başında 
1.145 dolara indi. Bu beklenmeyen gidişatın 
tek nedeni ise ABD Merkez Bankası’nın yılın 
ikinci yarısında iki kez faiz arttırımına gide-
ceği beklentisiydi.

Küresel finansta yaşanan bu gelişmeler 
neticesinde UBS’nin yaptığı değerlendirme-
de; gelirlerin Çin’den etkilendiği, hisse senedi 
piyasalarının ise ABD faizlerine odaklı hare-
ket ettiği bu dönemde, bu gelişmelerden en 
çok etkilenen, kırılgan ekonomilerden uzak 
durulması gerektiği belirtildi. Kırılgan ülke-
ler derken de; Türkiye, Brezilya, Endonezya 
ve Güney Afrika riskli olarak tanımlandı.

Bank of Amerika Merrill Lynch analistleri 
de, Türkiye ekonomisinin yüksek cari açık 
yaratan modelinin, dolar likiditesinin da-
ralacağı ve daha pahalı olacağı bir ortamda 
sürdürülemez olduğunu öne sürdüler.

Kredi derecelendirme şirketi Fitch’de 
ABD’nin yapacağı bir faiz arttırımı durumun-
da Ortadoğu ve Afrika’dan çıkacak döviz ris-
kine en açık şirketlerin Türk şirketleri olduğu 
yorumu yapıldı.

İstanbul Sanayi Odası tarafından açık-
lanan ilk 500 büyük sanayi kuruluşu bilgi-
lerinin  yorumlanmasına baktığımızda ise, 
finansal erimeyi rahatça görebilmekteyiz. 
Büyümenin düştüğü 2010 sonrası dönemde 
net satışlar ve karlılık durumu eksi rakam-
larda, öz kaynaklarda ise ciddi azalmalar 
görülmekte. Genel bakış içinde daha çok satış 
yapar gibi görünen sektörlerde dahi etkili bir 
katma değer artışı, etkili bir işgücü verimlili-
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ği görünmemekte. Hafif ve orta teknolojik 
üretimden yüksek teknolojiye geçiş, istenen 
ya da mali programlarda hedeflenen düzey-
lerde değil. Büyük 500 içinde dahi küresel 
rekabet gücüne sahip firma sayısı ne yazık 
ki yüzde onu geçmiyor. Ar-Ge ve yenilik 
liginde tüm gayretlere rağmen alt sıralarda 
bir yerdeyiz. Küresel güç olmayı hedefleyen 
söylemlerin yanında ülkemizin 100 değerli 
markasının toplamı 35 milyar dolar ederken 
sadece Güney Kore’li Samsung’un marka 
değeri 80 milyar doların üstünde.

Yine İstanbul Sanayi Odası tarafından 
açıklanan Türkiye’nin ikinci büyük 500 
sanayi kuruluşu bilgilerinde ise ilk görünen 
tespit, üretim dışı gelirlerin arttığıdır. Ayrıca 
finansal tablolarda şirketlerin esas faaliyet-
lerinden elde ettikleri karların önemli bir 
kısmının hala finansman giderlerine gittiği 
de görülmektedir.

Üretimimizde düşüşü  incelediğimizde  
ihracatımızda ilk 6 aydaki gerilemenin yüz-
de 8.1’e vardığını görmekteyiz. İhracatın bu 
şekilde gerilemeye devamı, düşüşün kalıcı 
hale gelmesi riskini yaratmaktadır. İhracat-
taki bu durumu sadece döviz paritesindeki 
hareketlere bağlamak bizleri çok yanıltabi-
lir. Bu düşüşün ardında küresel pazarlarda 
bizim mallarımıza olan talebin düşüp düş-
mediğini de çok dikkatlice irdelemeliyiz. 
Bu pazarlarda gerek fiyatlama gerekse de 
teknoloji olarak bizim mallarımızın yerini 
alan malları takip etmeli, rekabet gücümüzü 
objektif kriterlere göre değerlendirmeliyiz.

Dış ticaretimizde görülen ithalattaki 
düşüşü de aynı dikkatle incelemek zorun-
dayız. Bu düşüşün nedeni ithal ürünleri 
kendimiz mi üretmeye başladık, yoksa üre-
timde devam eden yavaşlama mı? İzmir’de-
ki büyük sanayi kuruluşlarının 2014 yılında 
100 dolarlık üretim için 57 dolar civarında 
ithalat yaptığından hareket edersek, yapılan 

ihracatın da 100 dolarlık üretimde 36 dolar 
civarında olduğunu dikkate alırsak, nerede 
olduğumuzu ve nelere ihtiyacımız olduğu-
nu daha rahat görebiliriz.

Görünen o ki, iç ve dış talepte daralma 
sürecek. Talep daraldıkça, üretim de dara-
lacak. Gittiğimiz yer ise ne yazık ki, artacak 
işsizliktir. Bu gidişin düzeltilmesi için yapı-
labilecek tek şey yapısal reformların hayata 
geçirilerek Türkiye ekonomisinin üretim ve 
istihdama dayalı bir model içinde, Ar-Ge 
ve yeniliğe dayalı, katma değeri yüksek 
ürünlerle rekabet gücünü arttıran bir yapıya 
kavuşturulmasıdır. Yapısal reformların 
yapılabilmesi için de, o alanda görülen yapı 
bozukluğunun nereden kaynaklandığı ve 
nasıl düzeltilebileceği hususunda toplumsal 
bir uzlaşma olması gereklidir. Ne yazık ki, 
toplumsal uzlaşma dediğimiz alan ülke ola-
rak en zayıf olduğumuz alandır. Siyasetten, 
ekonomiye;  eğitimden, hukuka pek çok 
alanda sıkıntılar konusunda mutabık olma-
mıza rağmen, neden olduğu ve nasıl çözü-
leceği hususunda çok farklı bakış açılarına 
sahibiz. Ve en ilginci de kimse kendi sabit 
fikrinden dışarıya adım atmamaktadır.

7 Haziran genel seçimi sonrasında san-
dıktan çıkan ‘uzlaşın, ülkeyi ortak yönetin’ 
mesajı konusunda her siyasi parti muta-
bık olduğu halde, kurulamayan hükümet 
ve süren siyasi bilinmemezlik bunun en 
güzel örneğidir. Dileğimiz ve beklentimiz 
herkesin kendi elleri ile çizdiği ve arkasına 
saklandığı kalın kırmızı çizgileri, uzlaşı an-
layışı içinde makul seviyelere çekerek siyasi 
yapılanmayı tamamlamasıdır. Siyaseten ta-
mamlanamayan bir yapıda ne ekonomik ne 
de sosyal yapısal değişimleri gerçekleştir-
mek mümkün değildir. Siyasi çözümsüzlük 
gibi görülen bu durumun sosyo-ekonomik 
yaralarının çok daha büyük olacağı kuşku-
suzdur. 
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Siyasi belirsizlik ve jeopolitik geliş-
melerin etkisiyle bu yıl büyümenin 
yüzde 2-2.5 arasında kalabileceği 

belirtiliyor. Genel seçimin ardından hükümet 
kurulma sürecinin uzaması, erken seçim ihtimali-
nin yatırım harcamalarını yavaşlatması, gelişmiş 
ekonomilerdeki sorunların yanı sıra Ortadoğu'da 
artan şiddetin ihracat kanalından olumsuz etkile-
riyle yıl sonunda büyümenin OVP'deki yüzde 4 
olan hedefin oldukça altında yüzde 2 - 2.5 arasın-
da kalması bekleniyor.

Türkiye ekonomisi 2009 yılında global krizin 
etkileriyle yüzde 4.8 daraldıktan sonra 2010 ve 
2011 yıllarında sırasıyla yüzde 9.2 ve yüzde 8.8 
olan yüksek büyüme oranlarını son yıllarda 
tekrar yakalayamadı.

İçeride üretim yapısını değiştirerek ve daha 
katma değerli ürünlere yönelmeyi sağlayacak 
yapısal reformların yapılamaması, ihracat pa-
zarlarından özellikle Avrupa ve Ortadoğu'daki 
sorunlar büyümenin 2012, 2013 ve 2014 yılların-
da sırasıyla yüzde 2.1, yüzde 4.2 ve yüzde 2.9 
ile Türkiye'nin potansiyel büyümesinin altında 
kalmasına neden oldu.

Son 1.5 yılda üç seçim geçiren ekonomi, ilk 
çeyrekte seçim öncesine çekilen iç talebin etki-
siyle yüzde 2.3 ile beklentilerin üzerinde büyü-
se de iç ve dış konjonktürün etkisiyle ekonomi 
yetkilileri ve analistler, büyümenin yıl sonunda 

yüz-
de 2-2.5 

bandında kalabilece-
ğini öngörüyorlar.

Reuters'a bilgi veren üst düzey bir 
ekonomi yetkilisi, bu yıl ekonomide yatırım-
cının güvenini artıracak yeni adımların hızlı 
şekilde atılması halinde OVP'deki büyüme 
beklentisinin yüzde 3'e çekilmesi ihtimali 
olduğunu belirterek, "Ancak mevcut tabloya 
baktığımızda büyüme bunun bile altında yüzde 
2 civarında kalabilir; bu ortamda yüzde 2.5'lik 
bir büyüme iyi bir oran olur" dedi.

Bir başka ekonomi yetkilisi de siyasetin nasıl 
şekilleneceğinin belirleyici olacağını kaydede-
rek, "Bu durumda yüzde 3'e yakın bir büyüme 
çıkma ihtimali var. Yüzde 2'lik büyüme daha 
karamsar bir tabloda geçerli olur" dedi.

Hükümeti kurmak için koalisyon görüş-
meleri resmi olarak sürdürülürken OVP'deki 
revizyonların ve gelecek yılki bütçe ve makro-
ekonomik hedeflerin mutlaka ele alınması ge-
rektiğini kaydeden bir başka ekonomi yetkilisi, 
"TBMM'nin en az bir ay tatile ara verip yapısal 
bazı reformları hayata geçirmesi lazım. Bu hem 
bu seneki kayıpların azaltılması hem gelecek yı-
lın kurtarılması adına önemli. Üstelik büyüme-
de yüzde 5'in altındaki her gelişme istihdamda 
ciddi sorunları beraberinde getirir" dedi.

Üç yıllık dönemi kapsayan OVP'nin bu yılki 
hedeflerinin revizyonu ve izleyen üç yılki he-
deflerinin belirlenmesine yönelik çalışmaların 
yanı sıra 2016 yılı bütçesinin en geç 17 Ekim'e 
kadar TBMM'ye sunulması gerekiyor.

Yıl sonu büyüme beklentilerinin yüzde 2.6 
olduğunu söyleyen İş Yatırım Ekonomisti Mu-
ammer Kömürcüoğlu, "Bu yılın büyümesinin 
büyük kısmı iç talepten gelecek. İkinci çeyrekte 

Büyüme 
yüzde 2'de 

kalabilir
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iç tüketimin desteği ile ilk çeyreğin bir miktar 
üzerinde kalabiliriz. Ancak süregelen politik 
belirsizlik ve ihracatın katkısının çok sınırlı 
olması nedeniyle güçlü baz etkisine rağmen 
üçünü ve dördüncü çeyreklerde büyümede bir 
hızlanma öngörmüyor. Bu nedenle 2015 yılı 
büyümemizi yüzde 2.6'da tutuyoruz" dedi.

Büyümenin öncü göstergelerinden olan 
İmalat Sanayi Satınalma Yöneticisi Endeksi 
(PMI) Haziran ayında 49'a gerileyerek bir 
aylık aranın ardından tekrar daralmaya işaret 
etti. Reel kesim güven endeksi Haziran ayında 

bir önceki aya göre 4.1 puan azalarak 104.9 
seviyesine geriledi. 

Merkez Bankası verilerine göre mevsimsel-
likten arındırılmış reel kesim güven endeksi 
ise bir önceki aya göre 2.4 puan azalarak 101.5 
seviyesinde gerçekleşti.

Yine TCMB verilerine göre, imalat sanayin-
de kapasite kullanım oranı (KKO) Haziran'da, 
bir önceki aya göre 0.2 puan artarak yüzde 
75.1 oldu ancak mevsimsel etkilerden arındı-
rılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya 
göre 0.1 puan azalarak yüzde 74.5'e geriledi.

Büyümenin öncü göstergelerinden olan İmalat Sanayi Satınalma Yöneticisi endeksi (PMI), Haziran ayında 
yüzde 49’a gerileyerek bir ayın ardından tekrar daralmaya işaret etti. Reel kesim güveni de 4.1 azaldı.

Şimşek karamsar
Maliye Bakanı Şimşek, risklerin art-

tığı bir döneme girildiğini söyledi. 
Koalisyonlarda bütçe performans-

larının güçlü olmadığına işaret eden Şimşek, 
erken seçimin de ekonomiyi olumsuz etkile-
yeceğini belirtti.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, seçimin 
ardından beklentilerde kötüleşme oldu-
ğunu söyledi. Koalisyon hükümetlerinde 
bütçe performanslarının güçlü olmadığına 
işaret eden Şimşek, erken seçimin de eko-
nomiye olumsuz etkileri olacağını belirtti. 
Şimşek, büyüme tahminlerinde de sapma 
olabileceğini söyledi.

Şimşek basın toplantısında, Haziran ayı 
ve Ocak-Haziran dönemine ilişkin bütçe 
uygulama sonuçlarını açıkladı. Haziran’da 
bütçenin 3.2 milyar lira fazla verdiği-
ni belirten Şimşek, yılın ilk yarı-
sında da bütçenin 804 milyon lira 
fazla verdiğini söyledi.
Riskler arttı

Şimşek, bu yılın ilk yarısın-
da geçen yılın aynı dönemine 
göre 4.2 milyar liralık iyileşme 
olduğunu ifade etti. Bütçe 
gelirlerindeki 
güçlü perfor-
mansın vergi 
gelirlerinden 
kaynaklandığını 
anlatan Şimşek, 
vergi gelir-
lerinin bu 
yılın ilk 

6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre 
yüzde 15.8 artarak 194.7 milyar liraya ulaş-
tığını açıkladı.

7 Haziran seçimlerinden net olarak bir 
sonuç çıkmadığını anımsatan Şimşek’in 
dikkat çektiği noktalar özetle şöyle;

l Seçim sonuçları ile beklentilerde bir 
kötüleşme var.

l En önemli konu özel sektör yatırım-
ları.

l Siyasi görünüm net olarak ortaya 
çıkana kadar özel sektör yatırımları erte-
lenme riskiyle karşı karşıyadır.

l Siyasi belirsizliğin devam etmesi as-
lında bir anlamda, Türkiye’nin uluslararası 
risk priminin de artmasına, liradaki değer 
kaybının kalıcı hale gelmesine, hatta faiz 

oranlarında bir miktar artışa sebep 
olabilir.

l Orta Vadeli Program’da 
yüzde 4’lük bir büyüme öngörül-
müştü. Bu çerçevede baktığınız 
zaman aşağı yönlü risklerin 
arttığını söyleyebilirim.

l Orta Doğu ve Rusya’daki 
sorunlar cari açığı olum-

suz etkileyebilir. 
Özellikle 
ihracat ve 
turizm bu 
anlamda 
birtakım 
risklerle 
karşı kar-

şıya…
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İlk çeyrekteki büyüme oranının 2003'ten bu yana 
kaydedilen en düşük oran olduğu belirtilen 
TİSK verilerine göre, Türkiye ekonomisi yılın ilk 

5 ayı sonunda Orta Vadeli Program hedeflerinden 
büyük ölçüde uzaklaştı. Türkiye İşveren Sendika-
ları Konfederasyonu (TİSK) ekonomi bülteninde, 
verilerin Türkiye ekonomisinin yılın ilk beş ayı 
sonunda Orta Vadeli Program (OVP) hedeflerinden 
büyük ölçüde uzaklaştığını gösterdiği belirtildi.  

TİSK aylık ekonomi bültenini yayımladı.  Bül-
tende, yılın ilk çeyreğinde dünya ekonomisinde 
büyümenin ivme kazandığı kaydedildi. Büyüme 
oranlarının ABD'de yüzde 2.9'a, Avrupa Birliği'nde 
(AB) yüzde 1.4'e ulaşmasına rağmen Çin'in büyü-
me oranının yüzde 7'de kalması ile yükselen ekono-
milerde kırılganlığın artması ve özellikle Rusya ve 
Brezilya'daki daralmanın bunu gölgelediği vurgu-
landı.  

2003'ten bu yana en düşük büyüme
Türkiye ekonomisinin ilk çeyrekteki büyüme 

oranının ise yüzde 2.3 ile beklentilerin üzerine 
çıktığı ancak 2003'ten bu yana kaydedilen en 
düşük oran olduğu aktarılan bültende, büyümenin 
kaynağının tüketim olduğu, bunun içinde yatırım 
artışının bulunmadığı, ihracatın ise gerilediği ifade 
edildi.  Enflasyonun yükseliş ivmesini koruduğuna 
işaret edilen bültende, şunlar kaydedildi:  
Türkiye'nin geleceği sanayi  
yatırımlarına bağlı

"Bu durum enflasyon hedeflemesinin yeter-
sizliğinden değil, ekonomideki yapısal sorunlar-
dan kaynaklanıyor. Kurulacak hükümet, yapısal 
reformlarla ve kurumsal düzenlemelerle Merkez 
Bankasının fiyat istikrarına yönelik çabasını des-
teklemeli. Ciddiyetini koruyan işsizlik konusunda 
da sanayi sektöründe yatırım yapılmasını önleyen 
belirsizlik ve rekabet gücü zayıflığı sorunlarının 
çözümlenmesi ve eğitim politikasının nitelikli iş 
gücü ihtiyacına odaklanması gerekiyor. Türkiye'nin 
geleceği sanayi yatırımlarına bağlıdır."  
Yüzde 4 büyüme hedefine  
ulaşmak zor görünüyor

Açıklanan verilerin, Türkiye ekonomisinin, 
yılın ilk beş ayı sonunda OVP hedeflerinden büyük 
ölçüde uzaklaştığını gösterdiği ifade edilen bül-
tende, "İlk çeyrekteki yüzde 2.3'lük orandan sonra, 
2015 yılı büyüme hedefi olan yüzde 4'e erişmek 
için kalan aylarda yüzde 4'ün üzerinde büyümek 
gerekmektedir ki bunun gerçekleşmesi şimdilik zor 
görünmektedir" değerlendirmesinde bulunuldu.  

Parasal duruşuna rağmen Merkez Bankası’nın 
enflasyon oranını aşağıya çekmede yetersiz kaldığı 
savunulan bültende, şu ifadelere yer verildi: 

"Bu durum enflasyon hedeflemesinin yetersizli-
ğinden kaynaklanmamakta; enflasyonun düşmesini 
ekonomideki yapısal sorunlar engellemektedir. Do-
layısıyla, Merkez Bankası’na yapısal reformlarla ve 
kurumsal düzenlemelerle destek verilmesi gerekir. 
Yeni kurulacak hükümetin uygulayacağı programın 
bu yönde şekillenmesi isabetli olacaktır.  

Türkiye, işsizlik oranını aşağıya çekememek-
tedir. Sanayi sektörünün ağır sorunlarına yeterli 
çözümlerin geliştirilememesi sonucunda, sektörün 
yatırım yapamaz hale gelmesi ve eğitim sisteminin 
başta ekonomi olmak üzere ülkemizin ihtiyaçlarına 
cevap verememesi, işsizliğin temel kaynaklarıdır." 

Türkiye, OVP'den uzaklaştı!
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ekonomi bülteninde yer alan verilere göre, Türkiye ekono-
misi 2015 yılının geride kalan ilk 5 ayı sonunda Orta Vadeli Program hedeflerinden büyük ölçüde uzaklaştı.  

Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel ekonomi 
için 2015 büyüme tahminini 0.2 puan aşağıya 
çekerken, gelecek yıla ilişkin tahmininde bir deği-
şiklik yapmadı.

IMF Araştırma Direktörü ve Ekonomi Da-
nışmanı Oliver Blanchard, IMF'nin güncellediği 
"Dünya Ekonomik Görünüm" raporu sunumunda, 
gelişmiş ekonomilerde bir toparlanma yaşanır-
ken, gelişmekte olan ülkelerin büyümelerinde bir 
yavaşlama yaşanmakta olduğuna dikkat çekti.

Küresel büyüme tahminini düşürmesinde ABD 
ekonomisinde ilk çeyrekte gözlenen zayıflığın etkili 
olduğunun altı çizen Blanchard, varlık fiyatların-
daki yıkıcı değişimler ve finansal piyasalardaki 
oynaklığın, küresel ekonomi için risk oluşturmayı 
sürdürdüğüne dikkat çekti.

Blanchard ayrıca, piyasaları dolarda daha 
fazla değer kazancı ve Çin'in ekonomik dönü-
şümünde daha büyük zorluklarla karşılaşma 
ihtimaline karşı "dikkatli" olmaları için uyarıda 
bulundu.

Raporda yer alan verilere göre, IMF 2015 yılı 
için küresel büyüme tahminini yüzde 3.5'ten yüz-
de 3.3'e düşürdü ancak 2016 için yüzde 3.8 olan 
büyüme beklentisini değiştirmedi.

IMF, gelişmiş ekonomiler için de 2015 büyüme 
tahminini 0.3 puan indirerek yüzde 2.1'e çeker-
ken, yüzde 2.4 olan 2016 tahminini korudu. 

IMF küresel büyüme 
tahminini düşürdü
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Mayıs ayında ihracat geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 18.8 oranında keskin 
bir şekilde düştü ve 11.1 milyar dolar 

oldu. Buna karşılık ithalat yüzde 14.4 oranında 
azalarak 17.9 milyar dolara geriledi.  Bu azalma-
ların ardından dış ticaret açığı geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 6.1’lik azalmayla 6.8 milyar 
dolara geriledi. 

Mayıs ayında ihracatta görülen keskin 
düşüş daha önce Türkiye İhracatçılar Meclisi 
tarafından açıklandığından sürpriz olmadı. 
Veriler mevsimselliğe göre düzeltildiğinde 
bile ihracatın aylık bazda yüzde 13.6 oranında 
azaldığını görüyoruz. Buna karşılık mevsimsel 
düzeltilmiş verilere göre ithalat Mayıs ayında 
değişmedi ve Nisan ayıyla aynı seviyede ger-
çekleşti. Daha önce ihracat Mart ayında yüzde 
5.5 oranında azalmış ancak Nisan ayında yüz-
de 5 oranında artmıştı. Mevsimsel düzeltilmiş 
verilere göre ihracat Kasım 2011’den bu yana 
en düşük seviyesine geriledi. 
İthalat da 10.6 milyar dolar düştü

İlk beş aylık gerçekleşmelere 
bakıldığında toplam ihracatın 
yıllık yüzde 8.4 gerilemeyle 
61.6 milyar dola-
ra, ithalatın da 
yüzde 10.6 
milyar dolarlık 
düşüşle 88.5 
milyar dolara 
ulaştığı görü-
lüyor. Böyle-
ce geçen yılın 
ilk beş ayında 
31.8 milyar 
dolar olan dış 
ticaret açığı 
bu yılın aynı 
döneminde 27 

milyar dolar olmuş durumda. 
Dış ticaret verilerinin detayına bakıldığında 

Mayıs ayında makine ve ulaştırma araçla-
rı ihracatının yüzde 24 oranında azaldığını 
görülüyor. Nitekim, Mayıs ayında otomotiv 
sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeleri ha-
tırlandığında bu sonuç sürpriz değil. Nitekim 
motorlu kara taşıtları ihracatı yüzde 30 oranın-
da azalmış. Buna karşılık detaylarda dikkati 
çeken diğer bir gelişme de altın ihracatının ye-
niden artıyor olması. Geçen yılın ilk beş ayın-
da 2.6 milyar dolar olan toplam altın ihracatı 
bu yıl iki kattan fazla artarak 5.5 milyar dolara 
ulaşmış. Altın hariç ihracata bakıldığında ise 
toplam azalma oranı yüzde 19.2’ye yükseliyor. 
Petrol fiyatlarının etkisi

İthalat tarafında ise ara malı ithalatındaki 
keskin azalmanın Mayıs ayında da devam 
ettiğini buna karşılık yatırım malı ithalatında 
bir miktar toparlanma gerçekleştiği görülüyor. 
İthalattaki azalmada kuşkusuz enerji ve petrol 
fiyatlarına bağlı olarak görülen düşüşün etkisi 
bir süre daha devam edecek. 

En yüksek düşüşün Avrupa’ya 
yapılan ihracatta olduğu 

görülüyor. Top-
lam ihracatın 
yarısını oluş-
turan Avrupa 
ülkelerine ih-

racat Mayıs ayında 
yüzde 21.6 oranında, 
yani ihracattaki genel düşüşün 
üzerinde azalmış durumda. 
Sadece AB ül- kelerine bakıldığında 
ihracatın 21.3 oranında azaldığını 
görülüyor. Bir diğer önemli pazar 
olan Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkelerine 
yapılan ihracat ise yüzde 19 oranında azalmış 
durumda…

İhracat 
çakıldı!
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İran’ın ambargodan kurtulması Türk firmaları 
için yeni bir pazar heyecanı yarattı. Beklen-
ti, 16 milyar dolar olan ticaret hacminin iki 

katına çıkması. İran ile BM Güvenlik Konseyi’nin 
5 daimi üyesi ve Almanya arasında nükleer 
müzakerelerde anlaşmaya varılmasıyla birlikte 
gözler Türkiye ile İran arasındaki ticarete çevril-
di. İş dünyasına göre 12 yıldır süregelen ticaret 
ambargosunu sona erdiren anlaşmayla özellikle 
demir çelik, kimyasal, gıda maddeleri, bankacılık, 
turizm, maden ve enerji sektörlerinde yatırımlar 
artacak ve güney sınırında ticareti kötü giden 
Türkiye, İran’a 5 milyar dolarlık ürün satabilecek.

Ticaretin normale dönmesini beklediklerini 
kaydeden Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Tür-
kiye- İran İş Konseyi Başkanı Rıza Eser, “İran 
ile ticaret hacminin yıl sonuna kadar 16 milyar 
doları, 2016’da da 30 milyar doları bulması-
nı tahmin ediyoruz” dedi. Türkiye’nin ticari 
ilişkilerini ileri götürme fırsatına sahip ülkeler 
arasında ilk sıralarda yer aldığına dikkat çeken 
Eser, “Türkiye, İran’a gerek ambargo öncesinde 
Halkbank’ı devreye sokarak gerekse BM’deki 
ambargo oylamasında ‘hayır’ oyu vererek zaten 
büyük destek sağladı. Türkiye’nin bu yaklaşımı 
İran tarafından büyük bir değer görüyor. Dola-
yısıyla ilişkilerimiz hem siyasi hem ekonomik 
olarak çok iyi bir düzeyde” dedi.

Enerji uzmanları da İran ile olan ilişkilerde 
ekonomiden ziyade öncelikle siyasi boyutun 

tartışılması gerektiğini savundu. Uluslarara-
sı Enerji Ekonomisi Birliği Başkanı Prof. Dr. 
Gürkan Kumbaroğlu, ambargonun kalkmasının 
siyasi konjonktür altında Türkiye’ye olumlu 
bir yansımasının olmayacağını belirtti. Kumba-
roğlu, “İran hem petrol girişinden nakit girişi 
sağlayacak hem de bankalarda bloke edilen 
milyarlarca dolar parası var. Bu para İran’a 
dönecek ve İran da bunu yatırıma ve altyapı 
çalışmalarına harcayacak. Yaşanılan restleşme 
nedeniyle Türkiye’nin yatırımlardan pay alması 
zor” diye konuştu.
4 milyon varil

Bu arada İran, petrol üretimini artırmaya ha-
zırlanıyor. İran Ulusal Petrol Şirketi’nin Yönetici 
Direktörü Roknoldin Javadi, üretimin günlük 
ortalama 4 milyon varil düzeyine yeniden ula-
şabileceğini ifade etti.
Dış ticaret etkilendi

İran’a yönelik yaptırımlar, bu ülke ile Türki-
ye arasındaki ticareti de etkiledi ve iki ülke dış 
ticaretinde önemli gerileme yaşandı. Son 5 yıllık 
periyotta Türkiye’nin İran’a yaptığı ihracat 24.6 
milyar dolar olurken, İran’dan yapılan ithalat 
52.3 milyar dolar oldu.

İran’ın Türkiye’den ithalatını demir ve 
çelik, tekstil elyafı ve mamulleri ile otomotiv 
yan sanayi ürünleri oluştururken; ham petrol 

İran’ın ambargodan kurtulması
iş dünyasını heyecanlandırdı

İran ile BM Güvenlik Konseyi’nin 5 daimi üyesi ve Almanya arasında nükleer müzakerelerde anlaşmaya 
varılması, demir çelik, gıda, kimya, turizm, maden, enerji ve bankacılık alanlarında yatırmları artıracak.

Atatürkorganize
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ve doğalgaz Türkiye’nin İran’dan ithalatının 
çoğunluğunu kapsıyor.
20 markadan 500 mağaza

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) olarak 
İran’daki fırsatları değerlendirmek üzere ha-
rekete geçtiklerini anlatan BMD Başkanı Sami 
Kariyo, “Burada Türk markaları için büyük 
bir pazar var. Öngörülerimize göre 20 Türk 
markası 3 yılda 500 mağaza açacak” dedi.

Bugüne kadar İran’ı hep zor bir pazar 
olarak gördüklerini söyleyen Kariyor, yük-
sek vergi oranları, perakende sektörünün 
yeterince olgunlaşmamış olmasının markalar 
açısından bir dezavantaj olduğunu hatırlata-
rak, “Ancak yakın zamanda diğer ülkelerle 
ilişkilerin yumuşaması ve bu anlaşma, sıkıntı-
ların azalmasını ve 
İran’ın ekonomi-
sinin büyümesini 
sağlayacak. Ayrıca, 
Türkiye ile İran 
arasında Tercihli 
Ticaret Anlaşması 
da imzalandı. Bu-
günlerde 16 milyar 
dolarlarda olan 
ticaret hacminin en 
azından iki katına 
çıkma potansiyeli 
olduğuna inanı-
yoruz. Yurt dışına 
yatırım planlayan 

Türk markaları İran’daki firmalarla işbirlikleri 
kurarak, yatırımlar planlayarak, var olan işbir-
liklerini arttırarak daha etkin olacaklar” dedi.

Fırsatları araştırmak üzere İran’a Avva, Ay-
dınlı Grup, Boyner, Chakra, Çilek, Deichmann, 
Derimod, Desa, E-bebek, Gizia, İGS, İmza, 
İnci, İpekyol, Mavi, Mudo, Penti, Perspective, 
So Chic, Tekzen, Tudors, Twigy, Orka Group, 
Vakko, Ziylan gibi markalar gitti.
İhracatta ciddi düşüş

IMF verilerine göre, İran ekonomisinde son 
5 yılda küçülme yaşarken, ülkenin 2010’da 
464 milyar dolar olan GSYH’si geçen yıl 404 
milyar dolara geriledi. İran’ın GSYH’sinin bu 
yıl da 393 milyar dolara seviyelerine inmesi 
umuluyor. İran’da kişi başına düşen gelir, 
2010- 2014 döneminde 7 bin dolardan 5 bin 
dolara geriledi.
Çok fırsat doğacak

Geçen yılın sonu itibarıyla nüfusu 78 mil-
yona ulaşan İran’da, işsizlik oranı yüzde 12-
13’ler seviyesinde. Kamu borcunun GSYH’ye 
oranı da 2014’te yüzde 12’yi aştı. Ülkenin 
2011’de 130.5 milyar dolarlık ihracatı, geçen 
yıl 64 milyar dolara geriledi. Genç Yönetici ve 
İş Adamları Derneği Başkanı Serkan Sevim, 
ambargoların kaldırılması ile İran’da yapıla-
cak işlerin öncelik kazanacağını söyleyerek bu 
ülkede madencilik, turizm ve otelcilik, demir 
çelik, kimya, makine, otomotiv, inşaat malze-
meleri sanayi, inşaat gibi sektörlerde iş fırsat-
larının olacağını ifade etti.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfede-
rasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, İran’a 
yönelik ambargonun kademeli kalkacak olma-
sının Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinin 
ekonomilerini canlandıracağını kaydederek 
“Ambargonun kaldırılacak olmasıyla 402 mil-
yar dolarlık İran ekonomisi dışarıya açılacak” 
dedi.
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Üretimin düşmesi fakirliktir
Güngör Uras / Milliyet

İhracatta gerileme 
devamlı hale gelirse, ge-
rilemeden artışa geçmek 
zorlaşır. Gerileme kalıcı 
olur.

Ocak ayından bu 
yana ihracat her ay geri-
liyor. Ocak’ta yüzde 9.8, 
Şubat’ta 13.0, Mart’ta 
yüzde 13.4, Nisan’da 
yüzde 9.9, Mayıs’ta 
yüzde 19.0, Haziran’da 
yüzde 6.4 oranında geri-
ledi. Altı aylık gerileme 
yüzde 8.1 oranında. 
İthalat da geriliyor ama 

gene de her ay 6 milyar dolara yakın dış ticaret 
açığı var. Yılı 60-65 milyar dolar açıkla kapatma-
mız tehlikesi ortada. 
İhracattaki gerilemeyi “döviz paritesindeki” 
değişime bağlayarak umursamazsak, büyük hata 
yaparız.

n İhracattaki gerilemenin arkasında, küresel 
pazarlarda bizim ürettiğimiz malların talebinin 
giderek azalması var. 
Bizim ihraç ettiğimiz malları başka ülkelerin daha 
kaliteli ve daha ucuza üretmeleri var. Talebi olan 
yüksek teknolojiye, yenilikçiliğe dayalı malları 
üretemememiz var.
Üretim geriliyor

n İthalattaki gerilemenin nedeni, daha önce 
ithal edilen ürünleri içeride üretmeye başlamamız 
değil. Üretimin yavaşlaması. (İzmir’in 100 büyük 
sanayi kuruluşunda, 100 dolarlık üretim için 56.8 
dolarlık girdi ithal edildiği açıklandı.) 
Ocak-Mayıs döneminde toplam ithalatta 10.4 
milyar dolar gerileme var. Bunun 10.2 milyar do-
larlık kısmı ara malı ve hammadde ithalatındaki 
gerileme..

Sonuç: İç talep daraldı. İhracat talebi azaldı. 
Talep azalması nedeniyle üretim artmıyor. Üretim 
geriliyor. Üretimdeki gerileme, fakirliktir. İşsizlik-
tir.

Bunları bilelim de 2015 yılının ilk yarısına ait 
ihracat rakamlarını “daha ciddi gözle”, daha da 
önem vererek değerlendirelim.

Faizler sıfırlanıyor; servetler  
yükseliyor: Nereye Kadar?
Korkut Boratav / BirGün

Kamu maliyesin-
de kemer sıkma, para 
politikasında (neredeyse 
sınırsız) likidite genişle-
mesi… Kriz ortamında 
geliştirilen bu politika 
ikilisinin parasal sonuç-
ları da tartışılıyor. Önce 
metropol-merkez banka-
larının politika faizleri 
sıfırlandı. Giderek para 
piyasalarından borçlan-
ma (tahvil) faizleri de 
hızla düşmektedir.

Yüksek enflasyon 
dönemlerinde reel (fiyat 

artışlarından arındırılmış) faizler eksi (negatif) 
oranlara sık sık inmişti. Bugünlerde ise bazı tah-
viller nominal olarak dahi negatif faiz oranlarıyla 
ihraç edilmekte ve alıcı bulmaktadır. Bazı endi-
şelere rağmen dünya çapında deflasyon henüz 
yoktur. Bu nedenle, hem reel, hem de nominal 
olarak zararına (“eksi faizle”) borç vermek yay-
gınlaşmaktadır.

Tuhaf bir durum söz konusu: Yunanistan gibi 
“parya” konumuna düşmeyen borçlu devlet-
ler asla iflas etmeyecektir. “Seçkinler” (örneğin 
Alman, İsviçre devletleri) borçlarını sıfır maliyetle 
“döndürme” imkânına sahip olacaktır.

Ancak, hatırlayalım ki, faizlerin düşmesi, sabit 
getirili kâğıttan varlıkların (tahvillerin) piyasa 
değerini yükseltir. Faiz geliriyle yaşamaya çalı-
şanlar emeklilerdir; küçük rantiyelerdir. Yatırım 
bankalarında, dev finansal fonlarda ise, trilyonlar-
ca dolarlık kâğıttan servet, sabit faizli tahvillerde 
yatmaktadır. 

BIS bugün bu olguya değinmiyor; ama, 
Haziran 2013’teki raporunda, faizlerin üç puan 
artmasının, Batı ekonomilerinde 1 trilyon dolara 
ulaşan servet kayıplarına yol açacağını tahmin 
etmişti. FED’in politika değişiklik sinyalleri 
verdiği gerilimli ortam söz konusuydu. Bugün ise 
zıt yönde bir hesaplama söz konusu: Uzun vadeli 
tahvil faizleri üç puan (“eksi” oranlara) indiğinde, 
büyük yatırımcıların finansal varlıklarında  
1 trilyon dolarlık değer artışı gerçekleşecektir.

Sanayi üretimi ve büyüme 
nasıl yorumlandı?

Atatürkorganize
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Doğru tercih mi?
Mahfi Eğilmez

Mayıs ayına ilişkin 
olarak mevsim ve tak-
vim etkisinden arındı-
rılmış sanayi üretimi 
önceki yılın Mayıs 
ayına göre yüzde 2.4 
artmış ancak bir önceki 
aya göre yüzde 2 azal-
mış bulunuyor. Sanayi 
üretimi bu hızla ekono-
miyi istenen büyüme 
düzeyine taşıyacak gibi 
görünmüyor.  

Ekonominin en ba-
şarılı parçası olan bütçe 
ilk 5 ayda yalnızca 2.4 

milyar TL açık vermiş durumda. Bu dönemde-
ki faiz dışı fazla da 25.6 milyar TL’ye ulaşmış 
bulunuyor. Eğer bu performans sürdürülebilirse 
bütçe açığı yıl sonunda hedeflenenin de altında 
kalabilir.

Bütçe açığının düşüklüğü kuşkusuz bir 
başarı da acaba bütçeyi bu kadar sıkı tutmak bu 
düşük sanayi büyümesi performansında doğru 
bir tercih mi? Maliye politikasını biraz gevşete-
rek büyüme performansını artırmak daha doğru 
olmaz mı? Bütçe harcamalarını makul bir dü-
zeyde artırarak (örneğin asgari ücretten vergiyi 
kaldırarak ve emeklilere bu yıla özgü olarak
1 maaş tutarında ikramiye vererek) ekonomi-
ye canlılık getirmek büyümeye olumlu katkı 
yapabilir diye düşünüyorum. Buradan gelecek 
yük, bütçe açığını yüzde 2.5’dan öteye götüre-
cek bir yük olmaz. Yüzde 1.3 yerine yüzde 2.5 
bütçe açığı vermek suretiyle ekonomi canlana-
cak, büyümeye olumlu katkı gelecekse bence bu 
adımlar atılmalıdır.
Seçim olursa 2015 gider
Erdal Sağlam / Hürriyet

Koalisyon görüş-
melerinde henüz sonuç 
çıkmasa da yeniden 
seçim yapılması 2015 
hatta tümüyle 2016 
yılının kaybedilme-
si anlamına geliyor. 
Nitekim Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek tekrar 
seçim olmasının olum-
suz senaryo olduğuna 
dikkat çekti. 

Görüşmeler başladı 
ama bir koalisyon hü-
kümeti kurulmasının 

önündeki engeller aşılabilmiş değil. Bayramdan 
sonra yapılacak 2. tur koalisyon görüşmeleri, pi-
yasalar tarafından çok yakından takip edilecek.

Piyasalar bir yandan MHP'nin kapıyı kapat-
masından tedirgin olurken öte yandan ise daha 
fazla tercih ettikleri AKP-CHP koalisyonunun 
kurulacağı umutlarını devam ettiriyorlar. Bu 
ihtimalin piyasadaki iyimser senaryo olduğunu 
ve bir ölçüde satın alındığını da söylememiz ge-
rekiyor. Çünkü herkes biliyor ki; yeniden seçim 
yapılması demek, 2015 yılının tümüyle hatta 
2016 yılının önemli bir bölümünün de kaybe-
dilmesi demek. Çoğu kimse yeniden seçim olsa 
da tablonun değişmeyeceğini, boş yere zaman 
kaybedilmiş olacağını düşünüyor. İş alemi de 
bu nedenle hemen koalisyon, mümkünse geniş 
tabanlı koalisyon kurulup reformlara başlanma-
sı taleplerini sürdürüyorlar.

Yeniden seçimin ekonomide yaratacağı sıkın-
tı artık bakanlar tarafından da dile getirilmeye 
başladı. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bir açık-
lama yaparak, "Türkiye'nin güçlü bir koalisyon 
hükümeti ile yoluna devam etmesi gerekiyor. 
Tekrar seçim olması olumsuz bir senaryo, çünkü 
tekrar seçim yapılması 2015 yılının tamamının 
bir anlamda belirsizlikle karşı karşıya kalması 
demek. Türkiye'nin güçlü bir koalisyon hükü-
meti ile yoluna devam etmesi, yapısal dönüşüm 
reform programlarının uygulanması hepimizin 
arzusudur" dedi. Türkiye'nin bir genel seçime 
girdiğini ama genel seçimden net olarak bir 
sonuç çıkmadığını anımsatan Şimşek, şunları 
kaydetti: "Bu anlamda belirsizlik bir miktar de-
vam ediyor. Bütün bu olumsuzluklara rağmen 
Türkiye'nin büyümeye devam etmesi olumlu. 
Burada bence en önemli konu özel sektör yatı-
rımları. Siyasi görünüm net olarak ortaya çıkana 
kadar özel sektör yatırımları ertelenme riskiyle 
karşı karşıyadır. Siyasi belirsizliğin devam etme-
si aslında bir anlamda, Türkiye'nin uluslararası 
risk priminin de artmasına, liradaki değer kay-
bının kalıcı hale gelmesine, hatta faiz oranla-
rında bir miktar artışa sebep olabilir. Bunlar da 
tabii ki Türkiye'nin iç talebini, genel anlamda 
ekonomik görünümünü, büyümesini sınırlayan 
faktörler olarak karşımıza çıkmaktadır."

AKP içinde bu yöndeki görüşlerin ciddi bir 
ağırlığı bulunduğunu biliyoruz. Bakan Mehmet 
Şimşek de, bu konuda iş alemiyle aynı düşünen 
AKP'lilerin görüşünü dile getirmiş. Peki bu gö-
rüş hakim olacak mı derseniz; bence Başbakan 
Davutoğlu da aynı görüşte ama Cumhurbaşkanı 
Erdoğan'ın tavrının hala belirleyici olması, bu 
koalisyonun gerçekleşme ihtimalini azaltıyor. 
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun da Davutoğlu ile 
yapsa koalisyon kurulabileceğini düşündüğünü 
ama Erdoğan'ın tavrı nedeniyle çekimser oldu-
ğunu biliyoruz.
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2015-
2018 Türkiye Sanayi Strateji Belgesini 
açıkladı. Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi 

(2015-2018), başta Onuncu Kalkınma Planı olmak 
üzere yapılan çok sayıdaki çalışmadan faydala-
nılarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 
koordinasyonunda, pek çok Bakanlık, kamu ve 
özel sektör temsilcilerinin katılımı ve katkıları ile 
hazırlanmıştır.

Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi’nin başlangı-
cı, 2003 yılında hazırlanan “Avrupa Birliği (AB) 
Üyeliğine Doğru Türkiye Sanayi Politikası” bel-
gesine dayanmaktadır. AB ile 35 fasılda yürütülen 
müzakereler çerçevesinde, Türkiye’de sanayi 
politikaları 2006 yılı Mart ve Mayıs aylarında 
gerçekleştirilen “İşletme ve Sanayi Politikası” faslı 
kapsamındaki tanıtıcı ve ayrıntılı tarama toplantı-
larında değerlendirilmiştir.

Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi (2015-2018) 
dünyadaki, AB’deki ve Türkiye’deki ekonomik 
gelişmelerin analizlerine dayanan katılımcı bir 
yaklaşımla tasarlanmıştır. Türkiye Sanayi Stratejisi 
Belgesi ile sanayi politikalarının ilgili kurumlar ve 
taraflarca sahiplenilmesi ve farkındalığın artırıl-
ması sağlanacaktır. Eylem planındaki tedbirlere 
dair gelişmeler ve gerçekleşmeler sürekli olarak 
izlenerek, etkin uygulama için belgede gerekli 

güncellemeler yapılacaktır.
“Orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerde 

Afro-Avrasya’nın tasarım ve üretim üssü olmak” 
vizyonuna sahip strateji belgesinin birinci bölü-
münde küresel ekonomideki gelişmeler, AB’deki 
eğilimler ve Türkiye’deki durum analiz edilerek, 
Türkiye’nin önümüzdeki dönemde hayata geçi-
receği sanayi stratejisi için yansımaları incelen-
mektedir. İkinci bölümde, Türkiye sanayisinin 
vizyonu ve genel amacı ortaya konulmaktadır. 
Üçüncü bölümde, belirlenen vizyonu gerçekleştir-
meye yönelik stratejik hedefler tanımlanmaktadır. 
Dördüncü bölümde, GZFT analizindenve politika 
alanlarından bahsedilmektedir. Beşinci bölümde 
sanayi stratejisinin uygulanmasında, izlenmesin-
de ve koordine edilmesinde dikkate alınacak hu-
suslar özetlenmektedir. Altıncı bölümde, Türkiye 
Sanayi Stratejisi Belgesi (2015-2018) ile Onuncu 
Kalkınma Planı arasındaki ilişkiye değinilmiştir. 
Yedinci bölümde ise eylem planına yer verilmiştir.
Mevcut durum

Dünyada küreselleşme eğilimlerinin artması 
ile birlikte ülkeler arasında ekonomilerin bütün-
leşmesi, AB ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) gibi 
uluslararası kurumların ekonomi politikalarında-
ki artan belirleyiciliği, teknoloji alanındaki hızlı 

Sanayinin 
yeni reçetesi

2015-2018 Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi’nde 3 stratejik hedef belirlendi: “Yüksek katma değerli ürün 
geliştirmek, rekabetçi sanayi yapısı ile sosyal/bölgesel gelişmeye yönelik nitelikli işgücüne sahip sanayi”
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gelişmeler, başta Çin 
ve Hindistan olmak 
üzere gelişmekte olan 
ülkelerin yükselişi ve 
ekonomik büyümeye 
koşut olarak emtia fi-
yatlarındaki ve ticaret 
hacmindeki artış gibi 
unsurlar, Türkiye’nin 
ekonomik büyüme 
kapasitesini doğru-
dan etkilemektedir. 
Artan küresel rekabet 
şartlarına Türkiye’nin 
uyum sağlaması, 
kendi rekabet gücü-
nü arttırabilmesi ve 
yüksek ekonomik 
büyüme oranlarını 
devam ettirme gereği, 
bu hedefe yönelik 
strateji alanlarının 
başında gelen sanayi stratejisinin önemini de 
arttırmaktadır.

2008 yılında, tüm dünya ülkelerini etkisi 
altına alan küresel ölçekte finansal bir krizle 
karşı karşıya kalınmıştır. Söz konusu finansal 
kriz İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana görül-
memiş boyutta bir küresel duraklama dönemine 
girilmesine neden olmuştur. Dünya ekonomisi 
2009 yılı büyüme oranı yüzde 0,0 düzeyinde 
gerçekleşmiş, 2010 yılında ise toparlanarak 
yüzde 5.4’lük önemi bir büyüme performansı 
sergilemiştir. Bu büyüme oranına ulaşılmasın-
da, ekonomik krizin ortaya çıkardığı küresel 
resesyon döneminden çıkmak üzere devletlerin 
ekonomilerini canlandırmak için ekonomi paket-
leri açıklamalarının ve parasal genişleme ile 
piyasalarını rahatlatmış olmalarının önemli bir 
payı vardır. Genişletici maliye ve para politika-
larının da başta ABD ve Avrupa ülkeleri olmak 
üzere pek çok ülkede kamu borç krizi şeklinde 
bir maliyeti olmuştur. Ülkeler finansal kuru-
luşların kurtarılması için kamu kaynaklarını 
kullandıkça, bu durum önemli bir mali yükü de 
beraberinde getirmiş ve kamu ciddi borç krizle-
riyle karşı karşıya kalmıştır.

10. Kalkınma Planı’nda; 2014-2018 dönemin-
de gelişmiş ülkelerde yürürlüğe konulan ekono-
mi politikaları sayesinde bütçe açıklarında iyi-
leşme beklenmesine rağmen, borç oranlarındaki 
artış eğiliminin süreceği ve genel yönetim borç 
stokunun Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’ya oranının 
yüzde 106,6’ya yükseleceği öngörülmektedir.

Günümüz dünyasında bilgiye sahip olmanın 
önemi giderek artmaktadır. Bilim ve teknoloji 
alanında yaşanan gelişmelerin üretim süreçleri-
ne yansıması, ülkelerin rekabetçi yapılarını bir 

üst aşamaya taşımaktadır. 
Kamunun Ar-Ge ve yenilikçilik konusundaki 

destekleri ve özel sektörü yönlendirmesi, özel 
sektörün Ar-Ge ve yenilikçilik konusundaki giri-
şimciliği şirketlere küresel çapta rekabet üstün-
lüğünü ve markalaşmayı sağlamaktadır.

Ar-Ge ve yenilikçiliği kullanarak yüksek 
katma değerli ürünlerin üretiminde gelişmiş ül-
keler, gelişmekte olan ülkelerle karşılaştırıldığın-
da daha başarılı olmaktadır. Buna karşılık Çin, 
Hindistan, Brezilya gibi gelişmekte olan ülkeler 
ise gelişmiş ülkelerden aldıkları teknolojileri 
kullanarak belirli ölçüde kendi özgün teknoloji-
lerini oluşturma yoluna gitmişlerdir. Söz konusu 
ülkeler bütün bu gelişmelerin sonucunda, bil-
giye dayalı teknolojik üretim yaparak dünyada 
giderek önemli üretim merkezleri olma yolunda 
emin adımlarla ilerlemektedir.

Önümüzdeki dönemde teknolojik gelişme-
lerin belirli alanlarda yoğunlaşarak ekonomik, 
sosyal ve askeri gelişmeleri şekillendirmesi 
beklenmektedir. 10. Kalkınma Planı’na göre bu 
sektörlerin başında bilgi teknolojileri, otomas-
yon ve ileri üretim teknikleri ve sağlık teknoloji-
leri gelmektedir. Özellikle dijital iletişim, nano-
teknoloji, yüzey teknolojileri, malzeme bilimleri, 
ölçüm cihazları, biyoteknoloji ve çevre teknoloji-
leri hızlı gelişen alanlar olarak öne çıkmaktadır. 
Nanoteknoloji ve biyoteknoloji alanlarındaki 
gelişmeler, yeni imkânlar sunmakla birlikte, çev-
re ve etik boyutlarıyla da gündemde olacaktır.

Yeni küresel mimaride yüksek katma değer 
yaratabilmek; uzmanlaşma, yeni teknolojilerden 
faydalanma, yenilikçilik kapasitesini geliştir-
me gibi faktörlere bağlı hale gelmektedir. Bir 
ekonominin büyüme kapasitesinin arttırılması, 
kendini geliştirebilen, rekabet gücünü sürekli 

İZMİR ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ  l  temmuz 2015

güncel haberler
güncel haberler

17



arttırabilen firmaların sayısının artmasına paralel 
olarak gerçekleşmektedir. Ayrıca, insan kaynağı-
nın sürekli olarak geliştirilmesi, bilgi ve iletişim 
teknolojilerinin yaygınlaştırılması, yenilikçiliğe 
odaklanılması kişi başına geliri sürekli olarak 
arttırabilmenin yolu olarak öne çıkmaktadır.

Dünyada teknoloji alanında yaşanan hızlı ge-
lişmeler, uluslararası ticaret sisteminin ve finansal 
sistemin giderek serbestleşmesiyle birleşince iş 
yapma biçimlerinde önemli değişimler yaşan-
maktadır. Bilgi yoğun ve yüksek katma değerli 
mal ve hizmet üretebilmek, rekabet gücünün 
belirleyicisi olarak ön plana çıkmakta, özellikle 
işgücünün eğitim düzeyi, gerekli becerilere sahip 
olması giderek önem kazanmaktadır. Böyle bir 
ortamda, imalat sanayi alanında faaliyet gösteren 
bir işletmenin rekabet gücünün ana belirleyicisi, 
sadece imalat yetkinliği değil; tasarım, lojistik, da-
ğıtım gibi pek çok hizmet alanındaki performan-
sına bağlı olabilmektedir. Bunun sonucu olarak, 
sanayi politikası giderek yataylaşmakta ve değer 
zincirindeki, doğrudan imalatla ilgili olmayan 
diğer aşamalar, hizmet ve destek faaliyetlerini de 
kapsar hale gelmektedir. 

Sanayi politikası alanındaki başarılı ülke 
örnekleri, politika uygulama, izleme ve ko-
ordinasyon kapasitesinin, en az tasarlanan 
politikaların niteliği kadar önemli olduğunu 
göstermektedir. Aynı zamanda, eski dönemde 
bazı sektörlerin seçilip desteklenmesine indirge-
nen sanayi politikalarının hem etkinliğinin son 
derece kısıtlı olduğu, hem de AB ve DTÖ gibi 
örgütlerin uluslararası ticaret ortamında yüküm-
lülüklerini belirleyen kuruluşlarca engellendiği 

görülmektedir. Dolayısıyla, günümüzde sadece 
belirli sektörlerin seçilerek desteklenmesini değil, 
politikalar vasıtasıyla firmaların rekabet gücünü 
arttıran; ayrıca mevcut ve yeni sektörlerin küresel 
ekonomide daha yüksek katma değer yaratacak 
biçimde konumlanmalarını sağlayabilecek şekilde 
yönlendirebilen, bölgesel eşitsizlikleri azaltabilen 
bir sanayi politikası yaklaşımı birçok ülkede be-
nimsenmektedir. Bu yaklaşım, bir yandan mevcut 
sektörlerin ve firmaların yeniden yapılanmalarını, 
daha verimli ve rekabetçi hale gelmelerini sağlar-
ken, diğer yandan ekonomide yeni faaliyetlerin 
ve yeni yetkinlik alanlarının ortaya çıkabilmesi 
için gereken ortamı sağlamayı hedeflemektedir.

Dünyada, sanayi politikası alanında karar 
verme katmanlarının da çeşitlenmekte olduğu 
görülmektedir. DTÖ ve AB uygulamaları ile 
ülkeler arasındaki ikili anlaşmalar, firmaların 
rekabet gücünü doğrudan etkilemektedir. Bunun-
la birlikte, ulusal politikalar da firmaların küresel 
ekonomiye intibakını hızlandırmak, sanayinin ve 
ülkenin ulusal/yerel sorunlarının (istihdam, böl-
gesel gelişme, tarım vb. gibi) çözümüne hizmet 
etmek bakımından hayati bir işleve sahiptir. Aynı 
zamanda, dünyadaki başarılı uygulama örnek-
lerinin, firmaların rekabetçiliğini güçlendirmede 
yerel girişimlerin önem kazandığına işaret etme-
siyle, merkezi yönetimlerden yerel yönetimlere 
sanayi politikası alanında da önemli bir yetki ve 
sorumluluk devri gerçekleşmektedir.
Türkiye’deki gelişmeler ve rekabet gücü

Türkiye’nin ana faaliyet kollarına göre sektör 
payları incelendiğinde 2014 yılı itibarıyla tarım 
sektörünün GSYH içerisindeki payının yüzde 8,8; 
sanayi sektörünün payının yüzde 32,9 ve hizmet-
ler sektörünün ise yüzde 59,1 olduğu görülmek-
tedir. Hizmetler sektörünün payı diğer sektörlere 
göre yıllar itibarıyla daha fazla artış göstermiştir.
Sanayi sektörünün payının kademeli olarak artı-
rılması ise uzun dönemli ve yüksek oranlı sürdü-
rülebilir bir büyümenin sağlanması açısından son 
derece önemlidir.

Üretim faktörleri, dengeli bir büyüme için 
büyük önem arz etmektedir. Verimlilik odaklı bir 
yaklaşım, rekabet gücünün artırılmasını, dolayı-
sıyla yüksek ve istikrarlı büyümeye ulaşılmasını 
sağlayabilecektir. Bu kapsamda; imalat sanayinin 
verimlilik düzeyini artırmak için teknolojinin 
yanında insan kaynağının da etkin bir şekilde 
kullanılması gerekmektedir.

2003-2013 yılları arasında Türkiye’de teknoloji 
yoğunluğu grubuna giren ürünlerin imalat sanayi 
içindeki paylarına göre  düşük teknoloji grubuna 

İmalat sanayi alanında faaliyet gösteren bir işletmenin rekabet gücünün ana belirleyicisi sadece imalat 
yetkinliği değil; tasarım, lojistik ve dağıtım gibi pekçok hizmet performansına da bağlı olabiliyor.
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VİZYON 
Orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerde 

Afro-Avrasya’nın tasarım ve üretim üssü 
olmak 

GENEL AMAÇ 
Türk Sanayisinin rekabet edebilirliğinin ve verimliliğinin yükseltilerek, dünya ihracatından 

daha fazla pay alan, ağırlıklı olarak yüksek katma değerli ve ileri teknolojili ürünlerin 
üretildiği, nitelikli işgücüne sahip ve aynı zamanda çevreye ve topluma duyarlı  

bir sanayi yapısına dönüşümü hızlandırmak 

Hedef 2: 
Kaynakların 

etkin 
kullanıldığı, 

daha yeşil ve 
rekabetçi 

sanayi yapısına 
dönüşümün 
sağlanması 

Hedef 3:  
Sosyal ve 
bölgesel 

gelişmeye katkı 
sağlayan ve 

nitelikli 
işgücüne sahip 

sanayinin 
geliştirilmesi 

Hedef 1: 
Sanayide 
bilgi ve 

teknolojiye 
dayalı yüksek 
katma değerli 
yerli üretimin 
geliştirilmesi 

GZFT 
ANALİZİ 

EYLEMLER 

UYGULAMA, İZLEME VE KOORDİNASYON MEKANİZMASI 

 SANAYİ POLİTİKALARI 
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Türkiye Sanayisinin GZFT Analizi 

 
GÜÇLÜ YÖNLER 

1) Sanayi ürünlerine ilişkin AB teknik mevzuatı 
altyapısının tamamlanmış olması 

2) Girişimciliğin arttırılmasına yönelik destek 
mekanizmalarının kurulması ve 
geliştirilmesi 

3) Bürokratik süreçlerin elektronik ortama 
aktarılması ve kolaylaştırılması 

4) İhracat desteklerinin çeşitliliği ve bilinirliğinin 
yüksek olması 

5) Yatırımları özendirici teşvik sisteminin 
varlığı 

6) Türkiye’nin jeopolitik konumu 
7) Komşu ve çevre ülkelerle olan sosyo-

kültürel bağlar 
8) Farklı sektörlerin ihracat yapma kapasitesi 
9) Müşteri taleplerine esnek yaklaşım 
10) İş çevrelerinin risk alma ve girişimcilik 

kapasitesinin yüksek olması 
11) Türkiye’nin büyüyen ekonomi olması 

nedeniyle ülkelerle Serbest Ticaret 
Anlaşması (STA) yapılması konusunda 
avantajlı konuma gelinmesi 

12) Ülke genelinde her alanda örgün ve yaygın 
mesleki eğitim olanaklarının varlığı ve 
çeşitliliği 

13) Mesleki yeterlilik sisteminin hayata 
geçmesine yönelik çalışmalar ve 
akreditasyon sisteminin varlığı 

14) Kredi Garanti Fonu (KGF) sisteminin 
kurulmuş olması 

15) Bireysel katılım sermayesi mevzuat alt 
yapısının oluşturulması 

16) KOBİ’lerin sermaye piyasalarından 
yararlanmasını öngören sistemin 
oluşturulması 

17) Ar-Ge ve yenilikçiliğe ilişkin politika ve 
tedbirlerin üst politika belgelerinde yer 
alması 

18) Destek mekanizmalarının geliştirilmesi 
19) Ülkemizdeki bilişim altyapısının güçlü 

olması 
20) Ülkemizdeki ulaştırma yatırımlarındaki artış 
21) Çevresel izin ve denetim süreçlerinin 

elektronik ortama aktarılarak bürokratik 
süreçlerin azaltılmış olması 

22) Kalkınma ajanslarının kurulmuş olması 

 
ZAYIF YÖNLER 

1) İş süreçlerinde küçük işletmelerin 
teknolojiyi yeterince kullanamaması 

2) Mevzuat ve teknoloji arasındaki 
uyumsuzluk 

3) KOBİ’lerde nitelikli eleman eksikliği 
4) İşgücü piyasasının yeterince esnek ol-

maması 
5) Gümrük Birliği’nin bir gereği olarak AB ile 

paralel serbest ticaret anlaşmalarının 
imzalanmasında karşılaşılan güçlükler 

6) İşadamlarının yaşadıkları vize sorunu 
7) Gümrük Birliğiyle ilgili alanlarda AB’nin 

karar alma mekanizmalarında yer 
alınmaması 

8) Nitelikli teknik elemanların başka alanları 
tercih etmesi  

9) Sanayi istihdamına yönelik toplumda var 
olan olumsuz algı 

10) Sanayi istihdamında iş koşulları ve ücret 
politikalarında yaşanan arz/talep 
uyumsuzluğu 

11) İşletmelerde işbaşında eğitim 
imkânlarının yetersizliği 

12) Kredi Garanti Fonu (KGF) sistemiyle ilgili 
yasal mevzuat eksikliği 

13) KGF ile ilgili farkındalık ve tanıtım 
eksikliği 

14) Melek yatırımcı sayısının azlığı 
15) KOBİ’lerin girişim sermayesine sıcak 

bakmamaları  
16) Bilim, teknoloji, Ar-Ge, yenilikçilik, 

verimlilik, sınai mülkiyet kültürüne yönelik 
yeterli farkındalığın oluşturulamaması 

17) Firmaların Ar-Ge’ye ayırdığı kaynakların 
yetersiz olması 

18) Ar-Ge konusundaki teknik bilgi eksikliği 
19) Ar-Ge çalışmalarının yeterince 

ticarileştirilememesi 
20) Yatırım ve destek mekanizmalarında 

eşgüdüm ve etki değerlendirmesinde 
yaşanılan sıkıntılar 

21) Firmaların Ar-Ge ve yenilikçilik alanlarına 
yönelik uzun vadeli planlama 
yapamamaları  

22) Sanayideki işletme maliyetlerinin 
yüksekliği 

23) Devlet destekleriyle ilgili etki analizinin 
yapılmaması 

24) Sanayinin yoğun olduğu bölgelerde 
yatırım yeri konusunda yaşanan zorluklar 

25) Firmaların çevre mevzuatı ile ilgili 
farkındalıklarının ve uyum konusunda 
destek mekanizmalarının yetersiz olması 

26) Çevreye duyarlı ürün ve üretim süreçleri 
konusunda bilinç eksikliği 

27) Atıkların ekonomik değeri konusunda 
bilinç eksikliği 

28) Bölgelerde yer alan KOBİ’lerin bilgi ve 
tecrübe eksikliği nedeniyle devlet 
teşviklerinden fazla yararlanamaması 

29) Sanayinin az gelişmiş olduğu bölgelerde 
kümelenme konusunda farkındalığın 
yeterli olmaması  

30) İşletmelerin tanıtım ve pazarlama 
konusunda yetersiz olmaları 
 

 
FIRSATLAR 

1) Türkiye’deki girişimci potansiyeli 
2) AB’ye üyelik süreci 
3) Üçüncü ülkelerle ticarette AB teknik 

mevzuata uyumun getirdiği avantajlar 
4) AB’ye üyelik perspektifinin uluslararası 

yatırımları çekmede sağladığı avantajlar  
5) Gümrük Birliği’nden bağımsız olarak 

ticaret politikası araçlarının 
kullanılabilmesi 

6) Ar-Ge’ye dayalı, katma değeri yüksek 
markalı ürünlerin üretiminin öncelikli 
olarak desteklenmesi 

7) Genç ve dinamik nüfus 
8) Sanayi yatırımlarındaki artış ve çeşitlilik 
9) Türkiye’de girişimciliğin desteklenmesi 
10) Alternatif finansman imkânlarının 

artması 
11) Ar-Ge ve yenilikçilik faaliyetlerini 

yürütecek nitelikli insan gücü potansiyeli 
12) Kamu alımlarının Ar-Ge ve yenilikçiliği 

destekleyecek potansiyele sahip olması 
13) Ülke genelinde üniversite-sanayi işbirliği 

imkanı 
14) Ar-Ge ve yenilikçilik alanında geleceğe 

yönelik ülke hedeflerinin belirlenmesi ve 
stratejilerin oluşturulması 

15) Ülkemizin uluslararası pazarlara 
yakınlığı ve coğrafi avantajı 

16) Devlet Destekleri Bilgi Sisteminin 
kurulması ve 2015 yılından sonra söz 
konusu sisteme kamu tarafından verilen 
desteklerle ilgili olarak veri akışının 
başlayacak olması 

17) Ülkemizdeki yenilenebilir enerji kaynağı 
potansiyeli 

18) AB süreci çerçevesinde Çevre Faslına 
yönelik çalışmaların devam ediyor 
olması  

19) AB mali desteklerinden faydalanma 
olanağının bulunması 

20) Çevre yatırımlarının (verimlilik, 
hammadde vb.) ekonomiye katkı 
sağlayabilecek nitelikte olması 

21) Kalkınma ajanslarının Sanayi 
Stratejisiyle uyumlu stratejiler oluşturma 
potansiyeli 

 
TEHDİTLER 

1) Küresel krizlerin yatırımcıların kararlarını 
olumsuz etkilemesi 

2) Avrupa’da yeni üretim merkezlerinin 
oluşması 

3) ABD ile AB arasında yapılan 
Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı 
Anlaşması nedeniyle yaşanabilecek 
muhtemel pazar kaybı 

4) AB’nin STA yaptığı ülkelerle STA 
yapamamamız durumunda ticaret 
sapması 

5) Komşu ülkelerde yaşanan siyasi 
istikrarsızlık 

6) Gelişmiş ülkelerin tarife dışı engellerle 
korumacılığı arttırmaları 

7) Kaya gazının üretime girmesiyle birlikte 
rekabetçiliği artan ülkeler 

8) Küresel piyasadaki düşük işgücü maliyeti 
baskısı 

9) Teknolojik gelişim hızına işgücü 
piyasalarının yetişememe riski 

10) Nüfus artış hızındaki düşüş 
11) Rekabeti etkileyen teknolojinin hızlı 

değişimi 
12) Ar-Ge yatırım ölçeklerinin çok büyümesi 
13) Enerjide dışa bağımlılık  
14) Çevre teknolojileri konusunda dışa 

bağımlılık 
15) Çevre maliyetlerinin firmalara getirdiği 

yükün telafi edilmesine dönük ilgili 
mekanizmaların bulunmaması  

16) Rekabet edilen bazı ülkelerin çevre ile 
ilgili kaygılarının bulunmaması 
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giren malların toplam imalat sanayi üretimi 
içindeki payı 2003 yılında yüzde 47.0 iken, 2013 
yılında yüzde 39 düzeyine gerilemiştir.  Diğer 
yandan aynı dönemde ortanın altı ve ortanın 
üstü teknoloji grubuna giren malların toplam 
imalat sanayi üretimi içindeki payı yüzde 
47.4’ten yüzde 57.6 oranına yükselmiştir. Yüksek 
teknoloji grubuna giren malların toplam imalat 
sanayi üretimi içerisindeki payı yüzde 5.7’den 
yüzde 3.4’e gerilemiştir.

İmalat sanayiinin üretim yapısında orta tek-
nolojili sektörlere doğru dönüşüm eğilimi göz-
lenmektedir. Özellikle otomotiv ve elektrikli ma-
kine sektörleri üretiminde 2009 yılından bu yana 
kaydedilen önemli artışlar, ortanın üstü teknoloji 
sektörlerinin toplam üretim içerisindeki payının 
artmasında etkili olmuştur. Son yıllarda yüksek 

teknoloji yoğunluklu sektörlerin üretiminde 
gözlemlenen kısmi artışlara karşın, daha az 
teknoloji yoğunluklu sektörlerde üretimin daha 
hızlı artıyor olması nedeniyle, yüksek teknoloji 
sektörlerinin toplam üretimden aldıkları payda 
azalma yaşanmıştır. İmalat sanayinin teknolojik 
yapısını değiştirmeye yönelik politikalar uzun 
dönemli bir değerlendirme sürecini gerektir-
mektedir. Bu açıdan bakıldığında 2002’den bu 
yana uygulanan sanayi politikalarının imalat 
sanayi üretiminde teknoloji düzeyinin yükseltil-
mesi hedefini başarılı bir şekilde hayata geçirdi-
ği görülmektedir. Bu anlamda düşük teknolojili 
ürünlerden orta teknolojili ürünlere geçişte 
uygulanan politika ve çıktılar, yüksek teknolojili 
ürünlere geçiş sürecinde de yol gösterici birer 
politika aracı olarak değerlendirilmektedir.
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Stratejik hedefler
Üç temel 

stratejik hedef 
tespit edilmiştir. 
Uygulanacak 
sanayi stratejisinin 
odağında, bu üç 
temel stratejik he-
def doğrultusunda 
yapısal dönüşümü 
desteklemek yer 
almaktadır: 

Hedef 1: 
Sanayide bilgi ve 
teknolojiye dayalı 
yüksek katma 
değerli yerli üreti-
min geliştirilmesi

Hedef 2: 
Kaynakların etkin 
kullanıldığı, daha 
yeşil ve rekabetçi 
sanayi yapısına 
dönüşümün sağ-
lanması

Hedef 3: 
Sosyal ve böl-
gesel gelişmeye 
katkı sağlayan ve 
nitelikli işgücüne 
sahip sanayinin 
geliştirilmesi
Politika 
Alanlarının  
Belirlenmesi

Politika 1: Sa-
nayide teknolojik dönüşüm gerçekleştirilecektir.

Politika 2: Sanayi altyapısı güçlendirilecektir.
***Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ortak idari, 

teknik ve altyapı hizmetleri sunarak, sanayi işlet-
melerinin bir arada faaliyet göstermesine zemin 
hazırlayan bölgelerdir. Bu bölgeler, yatırımların 
işbirliği anlayışıyla yapılmasına, enerji, çevre ve 
ulaşım gibi asgari altyapı şartlarının tek bir elden 
yönetilmesine, üretim maliyetlerinin azalmasına 
ve kalite standardının yükselmesine zemin hazır-
lamaktadır. 

Günümüz koşullarına uygun güncel mevzuatı 
ile sanayicimize enerji, çevre, ulaşım gibi ihtiyaç 
duyulan konularda dünya standartlarında yatırım 
ortamı sunan OSB modeli, artık dünya ülkeleri 
tarafından da örnek alınan kurumsal bir yapıya 
sahiptir.

Politika 3: KOBİ'lerin finansmana erişim im-
kanları artırılacaktır.

Politika 4: Sanayide yeşil üretim özendirile-

cektir.
Politika 5: Yatırım ve iş ortamının iyileştiril-

mesi sağlanacaktır.
Politika 6: Ülkemizin uluslararası ticaret ve 

yatırım kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalar 
yürütülecektir.

Politika 7: Sanayide ihtiyaç duyulan nitelikli 
insan gücünün istihdam edilmesine yönelik faali-
yetler yürütülecektir.

Politika 8: Bölgesel gelişmeye katkı sağlamak 
üzere sanayi politikaları geliştirilecektir.
Uygulama, İzleme ve  
Koordinasyon mekanizması

Sanayi stratejisi belgesinde belirlenen hedefle-
re ulaşabilmek için, doğru politikaların tasarlan-
mış ve karara bağlanmış olması kadar, uygulama 
ve izleme süreçlerinin etkinliği de önemlidir. Bu 
açıdan, sanayi stratejisi tasarımının içsel tutarlılı-
ğının sağlanması ve korunmasının yanı sıra, uy-
gulama kapsamındaki düzenleme ve tedbirlerin 

 

Politika Alanlarının Belirlenmesi 
GZFT Analizi Sonuçları Politika Alanları 

 İş süreçlerinde küçük işletmelerin teknolojiyi yeterince kullanamaması 
 Bilim, teknoloji, Ar-Ge, yenilikçilik, verimlilik, sınai mülkiyet kültürüne 

yönelik yeterli farkındalığın oluşturulamaması 
 Firmaların Ar-Ge’ye ayırdığı kaynakların yetersiz olması 
 Ar-Ge çalışmalarının yeterince ticarileştirilememesi 
 Ar-Ge yatırım ölçeklerinin çok büyümesi 

SANAYİDE 
TEKNOLOJİK 

DÖNÜŞÜM 

 Sanayideki işletme maliyetlerinin yüksekliği 
 Devlet destekleriyle ilgili etki analizinin yapılmaması 
 Sanayinin yoğun olduğu bölgelerde yatırım yeri konusunda yaşanan 

zorluklar 
 Enerjide dışa bağımlılık 

ALTYAPI 
SEKTÖRLERİ 

 Kredi Garanti Fonu (KGF) sistemiyle ilgili yasal mevzuat eksikliği 
 KGF ile ilgili farkındalık ve tanıtım eksikliği 
 Melek yatırımcı sayısının azlığı 
 KOBİ’lerin girişim sermayesine sıcak bakmamaları  

KOBİLERİN 
FİNANSMANA 

ERİŞİMİ 

 Firmaların çevre mevzuatı ile ilgili farkındalıklarının ve uyum  
konusunda destek mekanizmalarının yetersiz olması 

 Çevreye duyarlı ürün ve üretim süreçleri konusunda bilinç eksikliği 
 Atıkların ekonomik değeri konusunda bilinç eksikliği 
 Çevre maliyetlerinin firmalara getirdiği yükün telafi edilmesine dönük 

ilgili mekanizmaların bulunmaması  

YEŞİL ÜRETİM 

 Yatırım ve destek mekanizmalarında eşgüdüm ve etki 
değerlendirmesinde yaşanılan sıkıntılar 

 Küresel krizlerin yatırımcıların kararlarını olumsuz etkilemesi 
 Küresel piyasadaki düşük işgücü maliyeti baskısı 
 Teknolojik gelişim hızına işgücü piyasalarının yetişememe riski 

YATIRIM VE İŞ 
ORTAMI 

 ABD ile AB arasında yapılan Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı 
Anlaşması nedeniyle yaşanabilecek muhtemel pazar kaybı 

 AB’nin STA yaptığı ülkelerle STA yapamamamız durumunda ticaret 
sapması 

 Komşu ülkelerde yaşanan siyasi istikrarsızlık  
 Gelişmiş ülkelerin tarife dışı engellerle korumacılığı arttırmaları 

ULUSLARARASI 
TİCARET VE 

YATIRIM 

 KOBİ’lerde nitelikli eleman eksikliği 
 İşgücü piyasasının yeterince esnek olmaması 
 Nitelikli teknik elemanların başka alanları tercih etmesi  
 İşletmelerde işbaşında eğitim imkânlarının yetersizliği 

BECERİLER VE 
İNSAN KAYNAĞI 

 Bölgelerde yer alan KOBİ’lerin bilgi ve tecrübe eksikliği nedeniyle  
devlet teşviklerinden fazla yararlanamaması 

 Sanayinin az gelişmiş olduğu bölgelerde kümelenme konusunda 
farkındalığın yeterli olmaması 

 İşletmelerin tanıtım ve pazarlama konusunda yetersiz olmaları 

BÖLGESEL 
GELİŞME 
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etkinliğini sürekli olarak 
izleyen, değişiklik gerek-
sinimlerini zamanında 
saptayıp düzeltmeler 
önerebilen bir mekaniz-
manın işlerlik kazanması 
da zorunludur.

Türkiye’de, özellikle 
kamu kurumları ara-
sındaki koordinasyon 
eksikliği ve sanayi sek-
törüne ilişkin yeterli veri 
olmaması, kamudaki 
karar alma ve uygulama 
süreçlerinin etkinliğini 
düşürmektedir. Bu bağ-
lamda, sanayi stratejisi-
nin uygulanmasından 
sorumlu kurum ve ku-
ruluşların bu görevlerini 
yerine getirebilmeleri 
için, görev ve yetkileri 
ile teşkilat yapıları ve 
kaynakları arasında 
uyum sağlanması zorun-
lu görünmektedir.

Sanayi stratejisinin et-
kinliğinin sağlanabilmesi 
için kamu ve özel sektör 
işbirliğinin üst düzeyde 
kurulması önemlidir. 
Bununla birlikte, sanayi 
stratejisinin ülkemizde 
etkin bir şekilde uygu-
lanması ve izlenebilmesi 
için, kamu-özel sektör iş-
birliğinin yanı sıra kamu 
kurumları arasındaki 
işbirliğinin ve koordi-
nasyonun sağlanması da 
büyük önem taşımakta-
dır. Bu bağlamda önce-
likle, sanayi stratejisi kapsamında belirlenmiş 
hedef ve amaçların gerçekleştirilebilmesi için, 
sanayi stratejisinin politika alanlarında faaliyet 
gösterecek girişimler başlatılacaktır. Söz konusu 
girişimler, İzleme ve Yönlendirme Komitesi’ne 
bağlı olarak çalışacak olup, kamunun eşgüdüm 
halinde çalışabilmesini sağlayacaktır. 

İmalat Sanayiinde Dönüşüm için Onuncu 
Kalkınma Planı’nda beş ana odak öngörülmüş-
tür: 

1- Yenilikçilik ve firma becerileri
2- Bölgelerin üretime etkin katılımı

3- Sektörler arası entegrasyon
4- Yeşil teknoloji ve üretim
5- Dış pazar çeşitliliği
Bu çerçevede Onuncu Kalkınma Planı Büyü-

me Stratejisi ve İmalat Sanayi Dönüşümü ana 
eksenleri esas alınarak Türkiye Sanayi Stratejisi 
Belgesi (2015-2018) hedefleri ve politikaları 
tasarlanmıştır.

Not: Bu belgenin tümüne aşağıdaki linkten 
ulaşabilirsiniz. 

http://sanayipolitikalari.sanayi.gov.tr/Pub-
lic/TurkiyeSanayiStratejisi

 Türkiye Sanayi Stratejisi Uygulama, İzleme ve Değerlendirme Mekanizması 
 

 

 

Onuncu Kalkınma Planı’nda Türkiye’nin büyüme stratejisinin ana eksenleri:  
 
 

 Kalkınma Planı Büyüme Stratejisi 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Her altı ayda bir 
Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji 
Bakanlığı 
Müsteşarı 
başkanlığında 
toplanır. 

Eylemlerden 
sorumlu kurum ve 
kuruluşların üst 
düzey 
yöneticilerinden 
oluşur. 

Her altı ayda bir 
Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji 
Bakanlığı Sanayi 
Genel Müdürü 
başkanlığında 
toplanır.  

Girişim 
Başkanlarından 
oluşur. 

Her altı ayda bir ilgili Girişim Başkanı 
başkanlığında toplanır. 

Sorumlu kuruluşlar ve işbirliği yapılacak 
kuruluşların üyelerinden oluşur.  

YÜKSEK VE İSTİKRARLI BÜYÜME 

Verimlilik artışı ve sanayileşmenin hızlandırılması 
yoluyla ihracata dayalı, özel sektör öncülüğünde, 

rekabetçi üretim yapısının geliştirilmesi 
 

Kurumsal 
Kalite  

Fiziki Altyapı Teknoloji 
ve  

Yenilik 

Beşeri 
Sermaye  

ve  
İşgücü Piyasası 

Makroekonomik 
İstikrar 

Türkiye’de özellikle kamu kurumları arasındaki koordinasyon eksikliği ve sanayi sektörüne ilişkin yeterli       
veri olmaması, kamu yönetimindeki karar alma ve uygulama süreçlerinin etkinliğini düşürmektedir.
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İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) "Türkiye'nin 
İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" 2014 yılı 
araştırması açıklandı. Bir önceki yıla göre 

net satışlarını yüzde 11.3 artırarak 81.905 milyar 
liraya çıkaran İSO İkinci 500 Büyük Sanayi 
Kuruluşu arasında ilk sırayı, 212.6 milyon liralık 
üretimden satışı ile 2013 yılı çalışmasında Birinci 
500 içinde 492. sırada bulunan "Hekimoğlu Un 
Fabrikası" aldı. İkinci sırada 211.9 milyar liralık 
üretimden satışıyla, bir önceki yılki sıralamada 
184. olan ORMA Orman Mahsulleri yer alırken, 
onu 211.8 milyon liralık üretimden satışı ile 
BAŞTAŞ Başkent Çimento izledi.
Üretim faaliyetleri dışındaki gelirler arttı

İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu'nun 
üretimden satışları 2014 yılında yüzde 12,9'luk 
artışla 71.8 milyar lirayı buldu. Şirketlerin esas 
faaliyet karlılıklarına bakıldığında, 2013 yılın-
da esas faaliyet karını 5.3 milyar liraya çıkara-
rak yüzde 50'ye yakın artıran İkinci 500 Büyük 
kuruluşun geçen yılki esas faaliyet karı yüzde 
15'lik artışla 6.2 milyar lira oldu. İSO İkinci 500 
Büyük Sanayi Kuruluşu 2014 yılında yüzde 
7.5 oranında faaliyet karı elde etti. Bu oran 
Birinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu'nda yüzde 
6.4 olarak gerçekleşmişti.

İkinci 500'ün geçen yıl dikkat çeken mali 
göstergelerinden biri de üretim faaliyetleri 
dışındaki gelirlerindeki artış oldu. Üretim 
faaliyeti dışındaki net gelirler 2013 yılında 
yüzde 153.2 oranında azalırken, 2014'te yüzde 

219.3'lük artışla 736.5 milyon liraya yükseldi.
Açıklamada 2014 yılında üretim dışı 

faaliyetlerden yeniden gelir elde edildiği 
görülmekle birlikte, bu gelirin 2012 yılındaki 
1.2 milyar liralık üretim faaliyeti dışı gelirin 
oldukça altında olduğu ifade edildi.
Satış karlılığı yüzde 5.6 ile son  
10 yılın en yüksek oranı

İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu'nda 
2014'te Faiz Amortisman ve Vergi Öncesi 
Kar (EBİTDA/FAVÖK) 8.9 milyar lira olarak 
hesaplandı. İkinci 500 kuruluşlarının FAVÖK/
net satışlar oranı 2013 yılında yüzde 9.4 iken, 
2014'te yüzde 10.9'a yükseldi. Birinci 500 Bü-
yük Sanayi Kuruluşu'nda bu oran yüzde 10.7 
olarak gerçekleşmişti.

İSO İkinci 500 Sanayi Kuruluşu'nda 2014 
yılında yüzde 5.6'ya yükselen satış karlılığı, 
son 10 yılın en yüksek oranı olarak kaydedildi.

Dönem kar ve zararının toplam aktiflere 
bölünmesi ile hesaplanan aktif karlılığını da 
2014'te son 10 yılın en yüksek oranı olan yüz-
de 5.5'e çıkaran İkinci 500 şirketleri, öz kaynak 
karlılığını da yüzde 13.9'a yükselterek son 10 
yılın en yüksek seviyesini yakaladı.

Açıklamada "Görece iyileşen bu rasyolara 
karşın, İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu'nun 
finansal tabloları, şirketlerin esas faaliyetlerin-
den elde ettikleri karların önemli bir kısmını 
hala finansman giderine harcadıklarını ortaya 
koyuyor" denildi.

İSO’dan ikinci 500

Atatürkorganize
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İstanbul Sanayi Odası (İSO), Türkiye’nin 
İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nu 
açıkladı. Buna göre; İzmir Atatürk 

Organize Sanayi Bölgesi’nden 14 firma 
listede yer aldı. 

Merkezi İstanbul, Ankara ya da başka 
şehirlerde olmasına rağmen üretimleri İzmir 
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde ger-
çekleşen firmaların da dahil olduğu listede; 
Cevher Döküm Sanayii A.Ş. 15., FeldaIffco 
Gıda San. ve Tic. A.Ş. 19., AmcorFlexibles İs-
tanbul Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. 77., Üniteks 
Tekstil ve Ticaret A.Ş. 89., Spot Tekstil San. 
ve Tic. A.Ş. 181., Katmerciler Araç Üstü 
Ekipman San. ve Tic. A.Ş. 199., Çimbeton 
Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları 
San. ve Tic. A.Ş. 209., Roteks Tekstil İhracat 
San. ve Tic. A.Ş. 218., Abalıoğlu Yağ San. ve 
Tic. A.Ş. 241., ZF Lemförder Aks Modülleri 
San. ve Tic. A.Ş. 353., Mayteks Örme San. 
ve Tic. A.Ş. 379., Cam Merkezi San. ve Tic. 
A.Ş. 417., Egeplast Ege Plastik Tic. ve San. 
A.Ş. 428., Baylan Ölçü Aletleri San. ve Tic. 
Ltd. Şti 469. sırada yer aldı. Üretimden satış 
rakamlarına göre hazırlanan listede ilk 
sırada yer alan firma Hekimoğlu Un Fab-
rikası olurken; ikinci sırada Orma Orman 
Mahsulleri, üçüncü sırada ise Baştaş Baş-
kent Çimento firması yer aldı.

İSO ‘İkinci Büyük 500’de’ 
14 İAOSB firması

İAOSB’li 9 firma Fortune 
500’e adını yazdırdı

Bu yıl sekizinci kez açıklanan Fortune 500 Türkiye liste-
sinde, İAOSB’de faaliyet gösteren 9 firma yer aldı. 60 yıldır 
ABD’nin en büyük şirketlerinin sıralandığı Fortune 500’ün 
‘ikonik listesinde’ yer almak, şirketler için her zaman büyük 
bir prestij kaynağı oldu. İşte listeye adını yazdıran, merkezi 
İzmir veya İzmir dışında olmakla birlikte İAOSB’de faaliyet 
gösteren firmalar; Abalıoğlu Yem Soya ve Tekstil Sanayi 
A.Ş. (75. sırada), Küçükbay Yağ ve Deterjan San A.Ş. (165. 
sırada), Dyo Boya Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş. (222. sırada), 

Korozo Ambalaj San. 
ve Tic. A.Ş. (230. sırada), 
CMS Jant ve Makine 
Sanayi A.Ş. (237. sırada), 
Batıçim Batı Anadolu 
Çimento Sanayi A.Ş. (264. 
sırada), Ege Profil Tic. ve 
San. A.Ş. (379. sırada), 

Norm Cıvata San. ve Tic. A.Ş. (386. sırada), Polibak Plastik 
Film San. ve Tic. A.Ş. (403. sırada).

Fortune 500 Türkiye’de bu yıl yer alan 500 şirketin net 
satışlarının toplamının 791,7 milyar TL olduğu açıklandı. 
Türkiye’nin 2014 yılı GSYİH’sinin cari fiyatlarla yaklaşık 
olarak 1 trilyon 750 milyar TL olduğu düşünüldüğünde, 
listedeki 500 şirketin ülkeye kattığı katma değerin büyüklü-
ğü de ortaya çıkıyor.
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“Bir ülke 
üretimsiz 
büyüyemez”

Sanayisiz 
büyüme 
sıkıntılı
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Mayıs ayında açıklanan rakamlar, Türkiye 
ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde geçen 
yılın aynı dönemine göre yüzde 2.3 bü-

yürken, ekonominin can damarı sanayi sektörü 
karaya oturduğunu gösteriyordu. Ekonomi-

nin temel kalemlerinden sanayi sektörü 
büyümede sıfır çekmişti. Kalkınma, 

sadece iç piyasaya yönelik gerçekleşti-
rilen hizmet sektöründeki büyüme-

den ve tarımdaki üretim artışından 
kaynaklanmıştı.  Hizmet sektörü 
yüzde 4.1, tarım ise yüzde 2.7 
büyümüştü.  Geçen yıllarda eko-
nominin lokomotifi olan inşaat 
sektöründeki küçülme ise yüzde 
3.5’e ulaşmıştı. Türkiye İstatis-
tik Kurumu (TÜİK) verilerine 
göre ekonomideki büyüme bir 
önceki çeyreğe göre ise yüzde 1.3 
olarak gerçekleşmişti. 

Geçtiğimiz günlerde açıkla-
nan “Fortune 500 Türkiye” verile-

ri de büyümenin sanayisiz gerçek-
leştiğini ortaya koydu. Büyümenin 

düşük seviyelerde gerçekleşmesi ve 
yükselen dolar kuru yüzünden kişi 

başı milli gelirde de düşüş yaşanmıştı. 
2014 sonunda 10 bin 404 dolar olan kişi 

başı milli gelir, 2015 ilk çeyrek sonunda 10 
bin 228 dolara gerilemişti. 2008'den bu yana 

önemli bir sıçrama yapmayan kişi başı milli gelir 
yükselmek bir yana 7 yıl içinde daha da azalmıştı.  
2008 yılında kişi başı milli gelir 10 bin 444 dolardı. 
Fortune 500 2014 listesine giren şirketlerin toplam 
net satışının bir önceki yıla göre yüzde 19,55 oranın-
da artarak 791,7 milyar liraya yükseldiği görülüyor. 
Bunu enflasyondan arındırdığımızda, reel olarak 
yüzde 12,4'lük bir artış söz konusu. Ayrıca şirketle-
rin, geçen yıl yüzde 2,9 büyüyen Türkiye ekonomi-
sinin de üzerinde bir performans sağladıkları dikkat 
çekiyor. Ancak bu büyümede de sanayi şirketlerin-
den çok inşaat ve hizmet sektörü olduğu görülüyor.

Gerek Türkiye’de, gerekse dünya ekonomilerinde 
bir yandan istihdam kayıpları ve işsizlik yaygınlaşır-
ken, bir yandan da sanayi üretimindeki daralmanın 
tüm şiddetiyle hüküm sürdüğü gözleniyor. Dünya-
nın bir çok yerinde başta sanayi sektörleri olmak 
üzere küresel krizin etkileri yoğunlaşırken, finans 
sistemin yaralarını neredeyse sarmış gözüküyor.

Ekonomistler Fortune 500 Türkiye verilerini de-
ğerlendirirken, sanayisiz büyümeye dikkat çektiler 
ve şu yorumu yaptılar: “Sanayisiz büyüme demek, 
sanayinin büyüme hızının, ekonominin büyüme hı-
zının gerisinde kalması demektir. Bir başka anlatım-
la, sanayinin milli gelir içindeki payının küçülmesi 
demektir. 
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Milli gelir (GSYİH) bir ülkede belli bir dö-
nemde üretilen tüm mal ve hizmetlerin parasal 
(katma) değerini gösterir. Tarım, sanayi, inşaat, 
ulaştırma, ticaret gibi değişik kesimlerde yapı-
lan üretimlerin toplamı milli geliri oluşturur. 
Eğer sanayi sektörü diğer sektörlere göre daha 
fazla büyüyorsa, milli gelirin oluşumunda sana-
yinin payı da artar, büyür.”

Durumu yorumlayan uzmanlar, Türkiye’de 
yatırım ve üretimin cazip olmadığına dikkat 
çekerek, “Son yıllarda ekonomik büyüklükte, 
ciddi bir sanayi yatırımı yapıldığını duyan var 
mı? Gayrimenkulden, tarımdan kazanılan para-
nın sanayiye yatırıldığını duyan var mı? Tersi-
ne sanayi tesisini satanlar, gayrimenkule para 
yatırıyorlar. Hayvancılığa, tarıma soyunuyorlar. 
Fabrika yerine alışveriş merkezleri inşa ediliyor. 
Daha önce belli sektörlerde üretim yapanlar 
şimdilerde yabancı firmaların temsilciliğini 
yapıyor” dediler

Görüşlerine başvurduğumuz bir ekonomist 
ise, “Bir ülke üretimsiz büyüyemez. Türkiye, 
imalat sanayini büyütmeden istihdam sorununa 
da, fakirliğe de çare bulamaz. Bugün uygulanan 
ucu dövize dayalı ekonomi politikasıyla imalat 
sanayinde yatırımlar da üretim de artırılamaz. 
İmalat sanayinin ekonomide ağırlığı küçülmeye 
devam eder” dedi.
Sanayisiz ve istihdamsız olur mu?

İktisatçı Erinç Yeldan ise şu değerlendirme-
yi yaptı: “Sanayi sektörleri daralan, istihdam 
kayıpları şiddetlenen ve gerçekte büyüyemeyen 
ekonomilerde “toparlanma artık büyümeye 
dönüştü” düşleri içerisinde olan finans dün-
yası, reel ekonominin gerçeklerinden kopmuş 
durumdadır. Bu arada küresel sermaye artık 
birikimini sanayi yatırımları üzerinden değil, 
finans dünyasının sanal rantları ile sürdürmeye 
yönelmekte ve adeta sanayisiz ve istihdamsız 
bir köpük kapitalizmi kurgulamaktadır.”

Fortune 500 - 2014 listesinde yer alan şir-
ketlerin net satışlarının sektörel bazda 2013 
yılı verilerine göre değişimine bakıldığında ise 
ortaya çıkan tablo şöyle: Üretim şirketlerinin 
net satışları yüzde 7.61 artarak 333.6 milyar lira 
TL'ye, ticaret şirketlerinin yüzde 33.85 artışla 
281.7 milyar TL'ye, hizmet şirketlerinin yüzde 
21.73 artışla 128.3 milyar TL'ye, inşaat şirketle-
rinin ise yüzde 32.17 artışla 47.9 milyar TL'ye 
yükseldi. Listede yer alan şirketlerin aktifleri 
yüzde 13.8'lik artışla 716.9 milyar liraya, özkay-
nakları ise yüzde 12.3 oranında yükselerek 310.1 
milyar liraya çıktı.

Merkez Bankası’nın 2014 ortalama dolar ku-
runu 2.18 liradan baz alarak yapılan hesaplama-
ya göre, Fortune 500 Türkiye'nin toplam satış-
ları 362 milyar 84 milyon doları buluyor. Buna 
göre, Fortune 500 Türkiye şirketlerinin tamamı 
Fortune 500 ABD sıralamasına ancak üçüncü 
sırada girebiliyor. Fortune 500 ABD listesinde 
ilk sırada yer alan Wal-Mart'ın net satışları 485.6 
milyar dolar. Bu rakamlara göre, Türkiye'nin 
en büyük 500 şirketinin net satışlarının toplamı 
Wal-Mart'ın yüzde 75'i ediyor.
Bilişim ve inşaatın payı büyük

2013 ve 2014 yıllarında döviz kurlarında 
hem iç siyasi gündem hem de yurtdışında ABD 
Merkez Bankası'nın (FED) tahvil alımlarını 
sonlandırmasıyla yaşanan ani ve hızlı hareketler 
şirketleri olumsuz etkilemişti. Kurlardaki artış, 
özellikle ithalatını dolarla yapan veya dolar 
borcu bulunan şirketlerin hem nakit akışlarının 
bozulmasına hem de maliyetlerinin artmasına 
yol açmıştı. Bunu aşmak isteyen ihracatçı şir-
ketler, pazar çeşitlendirmesine yönelmelerinin 
meyvelerini az da olsa almaya başladı. Türkiye 
İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, 2014 
sonunda Türkiye'nin toplam sınai ihracatı dolar 
bazında yüzde 4 artışla 157,6 milyar dolara çıktı. 
TL bazında ise yüzde 19,6 artışla 344,8 milyar 
liraya yükseldi. Fortune 500 listesinde yer alan 
sanayi, hizmet ve inşaat-taahhüt şirketlerinin de 
toplam ihracatı TL bazında yüzde 19.98 artışla 
186.8 milyar liraya yükseldi. Buna göre, ihraca-
tın TL bazında artış oranları TİM ve Fortune 500 

Sanayisiz büyüme demek, sanayinin büyüme hızının ekonominin büyüme hızının gerisinde kalması demektir. 
Bir ülke üretimsiz büyüyemez. Türkiye imalat sanayini büyütmeden istihdama da fakirliğe de çare bulamaz.
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listesinin paralellik gösterdiği söylenebilir.
Listede 22 bilişim şirketi (2013'te 24 şirket 

vardı) bulunurken, bu şirketlerin toplam net 
satışları 43.4 milyar lira oldu. Fortune 500 lis-
tesi içinde bilişim şirketlerinin payının yüzde 
5.49 olduğu görülüyor. Öte yandan, listeye 31 
inşaat şirketi (2013'te 25 şirket vardı) girdi. Bu 
şirketlerin de toplam net satışları 47 milyar lira 
olurken, tüm liste içindeki paylarının yüzde 
5.94 olduğu görülüyor.
Kimler var?

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş (TÜPRAŞ), 
Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin belirlendi-
ği "Fortune 500"de, 39 milyar 722 milyon lira-
lık net satışla yine ilk sırada yer aldı. TÜPRAŞ, 
2014 yılında net satışı bir önceki yıla göre yüz-
de 3.3 azalmasına rağmen liderliği kaptırmadı. 
Şirketin 2014 yılındaki net satışı 39 milyar 722 
milyon lira olarak gerçekleşti.

Listede, TÜPRAŞ'ı 37 milyar 464 milyon 
liralık net satış geliriyle BOTAŞ, 32 milyar 946 
milyon liralık net satış geliriyle de OMV Petrol 
Ofisi izledi. Net satış gelirini 24 milyar 157 
milyon liraya çıkaran Türk Hava Yolları ise 
dördüncü sırada yer aldı. 

Türkiye Elektrik İletim A.Ş.'nin 22 milyar 
593 milyon liralık net satış geliri ile beşinci 
sırada yer aldığı listede, 20 milyar 901 milyon 
liralık net satış gelirine sahip olan Türkiye 
Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. altıncı, 20 
milyar 831 milyon liralık net satış geliri ile de 
Opet yedinci oldu. Sekizinci sırada 15 milyar 
823 milyon liralık net satışla Shell&Turcas 
Petrol olurken, bu şirketi bir önceki yılki sıra-
lamada 10. olan BİM takip etti. BİM, 14 milyar 

463 milyon liralık net satışla listede dokuzun-
cu sıraya yükseldi.

Fortune 500 Türkiye listesinin onuncu 
sırasında ise 13 milyar 601 milyon liralık net 
satışla geçen yıla göre iki basamak gerileyen 
Türk Telekom yer aldı.
Şirketlerin net karı geriledi

Bu yıl 284 milyon lira ciro rakamını getire-
meyen şirket listeye giremedi. Listenin en hızlı 
yükselen şirketi 267 basamakla Nurol İnşaat 
oldu. Ekim Turizm ve Ticaret 153, Arkem Kim-
ya Sanayi ise 124 sıra yükseldi.

Şirketlerin ciroları yükselirken net karların-
da düşüş yaşandı. Listedeki şirketlerin net karı 
ise geçen yıla göre yüzde 1.96 oranında düşe-
rek 26,8 milyar liraya indi. Düşüş bir önceki 
yıl yüzde 13,16 oranındaydı. Net karın düş-
mesindeki sebeplerden ilki şirketlerin faaliyet 
karlarının yüzde 13.49 düşmesi. Bir önceki yıl 
şirketlerin faaliyet karı yüzde 25.3 artış gös-
termişti. Esas faaliyet karlarının düşmesi net 
kardaki azalmaya etki etti.

Şirketlerin finansal gideri 2013'te yüzde 51 
artarken bu oran geçen yıl yüzde 4.52'de kaldı.
İhracat yüzde 19.98 arttı

Fortune 500 Türkiye listesinde yer alan 
şirketlerin ihracatı yüzde 19.98 oranında arttı. 
İlk 500'deki şirketlerin ihracatı 186.8 milyar 
lira olarak gerçekleşti. Toplam satış içerisinde 
ihracatın payı yüzde 23.6 oldu. Listedeki şir-
ketlerin ihracatında dolar bazında yüzde 4'lük 
artış yaşandı. İhracatta ilk sırayı Türk Hava 
Yolları (THY) aldı. Burada THY'nin özellikle 
yurtdışına kestiği biletler baz alındı. Listede 
zarar açıklayan şirketlerin sayısı 121'den 92'ye 
geriledi. Fortune 500 Türkiye listesinde istih-
dam artışı yüzde 6.8 olarak gerçekleşti.
14 sektörde özkaynak karlılığı azaldı

Fortune Türkiye Yayın Direktörü Cüneyt 
Toros, net satış karlılığında düşüş görüldü-
ğünü belirterek, "2012'de yüzde 5.13, 2013'te 
yüzde 4.13, 2014'te ise 3.39 seviyelerine gerile-
diğini görüyoruz" dedi. 

Toros, şirketlerin borçlarının öz kaynağa 
oranında bir artış olduğunu söyledi. Bu yıl 14 
sektörde özkaynak karlılığının azaldığını, 24 
sektörde ise arttığı bilgisini veren Toros, net 
satışlarda da bir artış olduğunu ama bunun 
karlılığa yansımadığını, karlılıktaki düşüşün 
nedeninin faaliyet gelirlerinde yaşanan yüzde 
13'e varan düşüşler olduğunu dile getirdi. Lis-
tenin ilk 10'nunda yer alan şirketlerin Fortune 
500 Türkiye'nin yüzde 30'unu oluşturduğunu 
aktaran Toros, bu oranın ABD'de yüzde 17'ye 
denk geldiğini ifade etti.
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Fortune 500 Türkiye listesinde net satışlar 
sıralamasına göre ilk 50 şirket:

 Şirket İsmi Net Değişim
 Satışlar (TL) (%)

1 TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. ........................................39.722.712.000 ............. -3,3
2 BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. ...................37.464.272.927 .............14,2
3 OMV PETROL OFİSİ A.Ş. ..................................................................32.946.752.000 .............31,9
4 TÜRK HAVA YOLLARI A.O. ............................................................24.157.801.405 .............28,7
5 TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. ..................................................22.593.891.567 .............46,9
6 TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. ...................20.901.156.387 ............. -9,9
7 OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. ..............................................................20.831.159.000 .............16,7
8 SHELL & TURCAS PETROL A.Ş. .....................................................15.823.877.000 .............13,2
9 BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. .................................................14.463.059.000 .............22,1
10 TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ..............................................13.601.623.000 .............3,7
11 ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. .....................................................12.727.939.000 .............3,6
12 ARÇELİK A.Ş. .....................................................................................12.514.033.000 .............12,8
13 TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ......................................12.043.587.000 .............5,6
14 FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. .....................................................11.924.836.507 ..............4,6
15 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. ........................11.484.137.000 ..............17,4
16 ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. ..............10.079.137.000 .............9,6
17 EÜAŞ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. .......................................................8.360.352.822 ............... -23,6
18 MİGROS TİC. A.Ş................................................................................8.122.667.000 ...............14,0
19 VESTEL ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş. ....................................7.767.303.000 ...............24,9
20 DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİC. A.Ş. ....................................7.692.702.000 ...............16,5
21 TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. ..................................7.440.009.000 ...............5,7
22 AYGAZ A.Ş. .........................................................................................7.061.276.000 ...............17,6
23 JTI TÜTÜN ÜRÜNLERİ PAZARLAMA A.Ş. ..................................6.575.238.811 ................3,5
24 SELÇUK ECZA DEPOSU TİC. VE SAN. A.Ş. .................................6.386.429.899 ...............21,9
25 İÇDAŞ ÇELİK ENERJİ TERSANE VE ULAŞIM SAN. A.Ş. ..........6.350.289.705 ...............12,6
26 THY OPET HAVACILIK YAKITLARI A.Ş. .....................................6.141.876.527 ...............25,5
27 LC WAIKIKI MAĞAZACILIK HİZMETLERİ TİC. A.Ş. ...............5.554.740.061 ...............26,3
28 İSTANBUL GAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. A.Ş. .............................4.682.385.391 ...............1,7
29 İÇ İÇTAŞ İNŞAAT TİC. VE SAN. A.Ş. .............................................4.677.505.000 ............... -6,7
30 POLİMEKS İNŞAAT TAAHHÜT VE SANAYİ TİC. A.Ş. ..............4.662.366.591 ...............136,9
31 PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. ........................................4.132.846.077 ............... -0,6
32 UNILEVER SAN. VE TİC. TÜRK A.Ş. .............................................3.688.732.330 ...............13,8
33 ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ...................................3.537.596.000 ...............76,4
34 İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ A.Ş................................................3.439.544.606 ...............84,8
35 BOSCH SANAYİ VE TİCARET A.Ş..................................................3.330.421.710 ...............31,9
36 CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİC. MER. A.Ş. .........3.126.334.716 ...............20,2
37 TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. ............................................3.098.310.267 ...............12,5
38 PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. ............................................3.081.727.739 ...............28,7
39 TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş. ........................................................3.016.438.000 ...............2,0
40 GÜNEŞ EKSPRES HAVACILIK A.Ş. ................................................2.954.315.280 ...............31,4
41 TEKFEN İNŞAAT VE TESİSAT A.Ş. ................................................2.942.434.000 ...............23,5
42 ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ TİC. A.Ş. ................................................2.891.213.747 ...............5,2
43 GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. ..........................................................2.848.230.035 ...............25,7
44 DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜD. ......2.752.483.280 ...............29,8
45 TÜRK TRAKTÖR ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. .............................2.723.317.809 ...............25,2
46 TOSÇELİK PROFİL VE SAÇ ENDÜSTRİSİ A.Ş. ............................2.646.595.426 ............... -11,4
47 ER BAKIR ELEKTROLİTİK BAKIR MAMÜLLERİ A.Ş. ...............2.583.684.576 ...............4,2
48 SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SAN. VE TİC. A.Ş. .........2.546.168.607 ...............5,6
49 TP PETROL DAĞITIM A.Ş. ...............................................................2.543.710.425 ...............26,6
50 İPRAGAZ A.Ş. .....................................................................................2.533.322.628 ...............5,2

Kastaş Sızdırmazlık Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş.
Atatürk Org. San. Böl. 10001 Sok. No:19 35620 İzmir / TÜRKİYE
Tel : +90 232 376 8826  Fax: +90 232 376 8757

info@smartseal.com.tr   www.smartseal.com.tr

Acele İşe
SmartSeal® Karışır
Acil sızdırmazlık elemanı ihtiyaclarınızda 
SmartSeal® uzmanlığı hizmetinizde. 

SmartSeal®'in Avantajları
 î Yüzlerce sızdırmazlık elemanı dizaynı

 î Müşteriye özel üretim

 î Farklı ortam ve koşullar için özel malzemeler

 î 24 saatte teslim



Kastaş Sızdırmazlık Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş.
Atatürk Org. San. Böl. 10001 Sok. No:19 35620 İzmir / TÜRKİYE
Tel : +90 232 376 8826  Fax: +90 232 376 8757

info@smartseal.com.tr   www.smartseal.com.tr

Acele İşe
SmartSeal® Karışır
Acil sızdırmazlık elemanı ihtiyaclarınızda 
SmartSeal® uzmanlığı hizmetinizde. 

SmartSeal®'in Avantajları
 î Yüzlerce sızdırmazlık elemanı dizaynı

 î Müşteriye özel üretim

 î Farklı ortam ve koşullar için özel malzemeler

 î 24 saatte teslim



n İşbaşı eğitim programı nedir?
Kurumumuz tarafından işsizliğin azaltılması-

na yönelik olarak yürütülen aktif işgücü piyasası 
programlarından birisi olan İşbaşı Eğitim Progra-
mı, kuruma kayıtlı işsizlerin yine kuruma kayıtlı 
işyerlerinde sahip oldukları mesleki bilgilerini 
uygulama yaparak pekiştirmelerini, iş ve üretim 
süreçlerini bizzat görerek öğrenmelerini sağlama-
yı amaçlayan bir işi işbaşında öğrenme programı-
dır.

n Program ile Neler Amaçlanmaktadır?
Programın temel amacı mesleki deneyimi veya 

iş tecrübesi olmayan kişilere mesleki deneyim ve 
iş tecrübesi kazandırılarak bu kişilerin istihdam 
edilebilirliklerinin arttırılmasıdır. 

Bir diğer amacı ise nitelikli işgücü temin 
etmekte zorlanan işverenlere işe alacakları kişileri 
işyerinde belli bir süre gözlemleyerek ve eğitim 
vererek kişiler hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olma 
ve işe alma konusunda isabetli bir karar verme 
imkanı sunmaktadır.

Bu sayede, iş arayan ancak iş tecrübesi olma-
dığı için iş bulamayan kişiler iş tecrübesi kazan-
makta, işverenler ise ihtiyaç duydukları işgücünü 
kendileri yetiştirme imkanına kavuşmakta oldu-
ğundan hem iş arayanlar hem de işverenler doğru 
iş ve doğru işçi bulma olanağı elde etmektedirler. 

n Programdan hangi işverenler yararlanabi-
lirler?

Mevcut düzenlemeler kapsamında;
4857 sayılı İş Kanunu veya 5510 sayılı Sosyal 

Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 
4/a. Maddesine tabi olarak en az iki sigortalı 
çalışanı bulunan,

Kuruma kayıtlı işverenler, dernekler, vakıflar, 
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, 
meslek birlikleri, sendikalar, ticaret ve sanayi 
odaları, noterler, kamunun payının yüzde 50’nin 
altında olduğu iktisadi teşekküller, vb. işverenler 
işbaşı eğitim programlarından faydalanabilmek-
tedirler. 

n İşverenler, programa nasıl başvuru yapabi-
lirler?

Belirlenen şartları sağlayan işverenler, Kuru-
mumuz tarafından kendilerine tahsis edilen iş ve 
meslek danışmanları veya gönderilecek personel 
aracılığı ile ya da doğrudan il müdürlüklerine/ 
hizmet merkezlerine gelerek taleplerini iletebilir-

ler. 
İşverenin program düzenleme talebi, ivedilik-

le değerlendirilerek gerekli şartların sağlanması 
durumunda program düzenlenir. 

n Programa kimler katılabilirler?
İşbaşı programına katılabilmek için gerekli 

şartlar;
15 yaşını doldurmak,
Kuruma kayıtlı olmak,
İşsiz olmak.
Ön lisans dahil üniversite öğrencisi olanlar da 

programa katılabilirler. 
Ancak; 

İşverenin birinci veya ikinci derece kan hısımı 
veya eşi olanlar ile, 

Programın başlama tarihinden önceli 3 aylık 
dönemde programı düzenleyecek olan işverenin 
çalışanı olan kişiler, bu işveren ile düzenlenecek 
olan işbaşı eğitim programına katılamamaktadır-
lar. 

İşbaşı eğitim programına katılmak isteyen 
kişiler, kurumumuz internet sayfasında, Hizmet 
Merkezi veya İl Müdürlüğü ilan panosunda 
yayımlanan ilanlara hem internet üzerinden hem 
de Hizmet Merkezi veya İl Müdürlüğü’ne giderek 
başvuru yapabilirler. 

n Programa katılacak kişiler nasıl belirlenir?
Program düzenlemek isteyen işverenler prog-

rama katılacak kişileri doğrudan kendileri seçerek 
program düzenleyebilirler. 

Eğer işverenler tarafından program düzenle-
necek kişi bulunamamışsa ve kurumumuzdan 
katılımcı talep edilmişse kendilerinin belirlemiş 
olduğu özel şartları taşıyan kişiler arasından işve-
rene yönlendirilen katılımcı adaylarından işveren 
istediğini seçerek program düzenleyebilirler. 

n Programın süresi ne kadardır?
İşbaşı Eğitim Programı en fazla 160 fiili gün 

olarak düzenlenebilir. 
Program günde en az 5 en fazla 8 saat olmak 

üzere haftada 6 günü aşmamak kaydıyla, haftalık 
45 saati geçmeyecek şekilde planlanabilir. Yani 
günde en az 5 saat olması durumunda haftada 1 
gün bile program düzenlenmesi mümkündür. 

Bunun yanı sıra; İl Müdürlüğü veya Hizmet 
Merkezi’nce uygun görülmesi halinde vardiyalı 
olarak çalışılan işyerlerinde normal mesai saatleri 
dışında da program düzenlenmesi mümkündür. 

İşe alacağınız kişiyi işin 
başında görme fırsatı

İŞKUR tarafından işsizliğin azaltılması amacıyla yürütülen İşbaşı Eğitim Programı, kuruma kayıtlı işsizlerin yine 
kuruma kayıtlı işyerlerinde mesleki bilgilerini pekiştirmelerini, iş ve üretim süreçlerini öğrenmelerini sağlıyor.
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n Programın işverene faydaları nelerdir?
İşverenler, programa katılan işsizlere ve 

üniversite öğrencilerine işi öğreterek istihdam 
etmek istedikleri kişiyi işbaşında görme ve mes-
leki deneyim ve becerilerinin gelişip gelişmedi-
ğini gözlemleme şansına sahip olmakta ve bu 
sayede doğru işçiyi seçme imkanına kavuşarak, 
hem işçi arama maliyetlerinden kurtulmakta 
hem de işçi ararken zaman kaybetmemektedir. 
Diğer yandan program kapsamında işverenlerin 
herhangi bir maddi yükümlülüğünün olmaması, 
işverenlere işgücü maliyet avantajını da sağla-
maktadır.

n Programın katılımcıya faydaları nelerdir?
İşbaşı Eğitim Programı, katılımcılara eğitim 

aldıkları meslekte veya başka bir alanda mesleki 
deneyim ve beceri kazanma şansı sunmaktadır. 

Programa katılan üniversite öğrencileri ise 
zorunlu stajlarını bu program aracılığıyla yapma 
şansına sahip olarak, iş arama sürecinde bu 
deneyimlerini cv’lerinde yer vermek suretiyle 
iş bulma sürecinde yaşanan deneyim eksikliği 
engelini aşmaktadırlar. 

Program süresine bağlı olarak katılımcılara 
net asgari ücret düzeyinde (1000 TL) gelir elde 
etme imkanı da verilmektedir. Halen günlük 
38,48 TL zaruri gider ödemesi İŞKUR tarafından 
yapılmaktadır.

Diğer yandan üniversite öğrencilerinin 
program süresince burs veya öğrenim kredileri 
kesilmediğinden, öğrenciler burs veya kredileri-
ni almaya devam edebilmektedirler.

Ayrıca, program süresince katılımcılar adına 
iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık 

sigortası primleri kurumumuz tarafından kar-
şılanarak katılımcıların sağlık hizmetlerinden 
faydalanmaları sağlanmaktadır. 

n Programa katılan kişilerin istihdam edil-
mesi durumunda sağlanan teşvikler nelerdir?

31.12.2016 tarihine kadar başlayan işbaşı 
eğitim programını tamamlayan; 18 yaşından 
büyük, 29 yaşından küçük olanlarda program 
sonrasında 3 ay içinde işe alınması durumunda 
işe alan işverenler, imalat sanayi sektöründe 
faaliyet gösteriyorsa 42 ay, diğer sektörlerde 
faaliyet gösteriyorsa, 30 ay süre ile SGK işveren 
primi İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanmak-
tadır. 

Ayrıca işverenler 30/06/2015 tarihine kadar 
başlayan işbaşı eğitim programlarına katılan 
kişileri işe almış olurlarsa 42 aylık süre 48 aya; 
30 aylık süre ise 36 aya uzamaktadır. 

30 yaşından büyüklerin istihdam edilmesi 
durumunda ise, katılımcının cinsiyetine göre 6 
aydan 30 aya kadar işveren sigorta primi İŞKUR 
tarafından karşılanmaktadır. 

Ayrıca, Programa katılan kişilere İŞKUR’un 
yaptığı ödemeler dışında programın düzenlen-
diği işveren tarafından yapılan ve aylık brüt 
asgari ücretin yarısını geçmeyen fiili ödemelerin 
gelir vergisi kanunu gereğince vergi matrahın-
dan indirilmesi imkanı getirilmektedir.

Ayrıntılı bilgi:
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ve 

Hizmet Merkezleri
www.iskur.gov.tr,

İŞKUR Hizmet Noktaları
İŞKUR iletişim hattı: 444 75 87
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İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi tarafından 
İAOSB Seminerleri kapsamında düzenlenen 
“Kurumsal Başarının Yol Haritası: Yetenek ve 

Performans Yönetimi” konulu toplantı, Ege Üniver-
sitesi İletişim Fakültesi akademisyenlerinden Prof. 
Dr. Gaye Özdemir Erel’in katılımıyla gerçekleştiril-
di. 

Performans değerlendirme sistemi, yöntemleri 
ve değerlendirme biçimi hakkında bilgiler veren 
Erel, çok bilgiye sahip olmanın, kişinin kendini 
sürekli geliştirmesinin, iletişim becerilerine sahip 
olmanın ve özgüvenin başarıyı etkilediğini söyledi. 
Tüm bu bileşenlerin performans yönetimini oluştur-
duğunu bildiren Erel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Araştırmalar; performans sisteminde ne kadar 
yetenekli olursak olalım, önemli olan şeyin potan-
siyeli açığa çıkarmak olduğunu ortaya koyuyor. 
Kurumlar içerisinde de hedefimiz bu olmalı. Bu 
potansiyeli nasıl açığa çıkarabiliriz? Koşullarımız ve 
kültürel mirasımız burada etkili oluyor, ancak sa-
yısal bir verimiz var; bir insanın başarılı olabilmesi 
için o konuda en az 10 bin saat çalışması gerekiyor. 
Bunu yıla vurursak bir konuda uzmanlaşmak en az 
7-8 yıl eder. Performans için ast ve üstten önce her-

kesin öncelikle kendisini değerlendirmesi gerekiyor. 
Kişinin kendini objektif bir biçimde değerlendirme-
sini sağlayabilirsek, performans sistemi arzu et-
tiğimiz boyuta ulaşabilecektir. Üstü tarafın-
dan değerlendirilen kişinin kayırılacağı 
gibi, rakibi tarafından değerlendirilen 
kişi tepetaklak edilebileceğinden, ki-
şinin oto kontrolünün geliştirilmesi 
ve kendini değerlendirmesi gerekir. 
Bireyin performans düzeyindeki 
gelişmelerini takip ederken katkı, 
performans düzeyi ve davranışlarını 
bu sistemde görmek zorundayız.” 
Performans sistemi  
bir iletişim aracıdır

Performans sisteminin bir iletişim aracı ol-
duğunun altını çizen Erel, sürecin unsurlarını; plan-
lama, tasarlama ve değerlendirme olarak tanımladı. 
Yılda en az iki kez bu sürecin gerçekleştirilmesi 
gerektiğinin altını çizen Erel, “Performans yönetimi-
nin tarifine bakacak olursak; başarının tanımlandığı 
ve paylaşıldığı, insanların başarı odaklı yönlendiril-
diği bir süreçten bahsediyoruz. Performans yönetim 

Kurumsal başarının yol 
haritası İAOSB’de çizildi

İAOSB’de düzenlenen “Kurumsal Başarının Yol Haritası” başlıklı seminerde konuşan Prof. Dr. Gaye Özdemir 
Erel, kurumlardaki sistemin adil, geliştirici, motive edici, koşullara uyumlu, güvenilir ve sürekli olmasını savundu.
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sistemi, pek çok kriteri göz önüne alıp bu konuda 
ne kadar iyi olup olmadığınızı gösteriyor, kullan-
dığınız göstergelerin rasyonel olup olmadığını, işe 
yarar olup olmadığını test etme şansı sunuyor ve 
herkesi konuya yönlendiriyor. Her şeyden önce 
performans sistemi bir iletişim aracıdır. Burada 
kişiler karşılıklı bir yılın nasıl geçtiğini müzakere 
ediyorlar” dedi.

Yetkinlikler, kaynakların kullanılma etkinliği, 
organizasyondaki vizyon ve misyon paylaşım 
düzeyi, hedefe ulaşma düzeyi, çalışanların katma 
değeri, bireysel ve örgütsel eğitim ihtiyaçları, 
motivasyon, ödül ve teşvik sisteminin belirlenme-
si için performans değerlendirmesinin yapıldığını 
açıklayan Erel,  çalışanları X ve Y kuşağı olarak 
ikiye ayırarak, her iki kesimin de farklı bakış açıla-
rı ile hareket ettiğini söyledi. 

Erel, X kuşağını; kişilik özellikleri ve davranış-
lara odaklanan, çalışana kapalı, geçmiş dönemi 
dikkate alan, tek yönlü, performansı kontrol etme-
yi hedefleyen, yargılayıcı tutum içerisinde hareket 
eden anlayışa sahip çalışanlar olarak tanımlarken; 
Y kuşağı ile ilgili, “Yetkinlik ve hedef odaklı, çalı-
şana açık, geçmiş ve gelecek dönemi dikkate alan, 
çift yönlü (iletişim esaslı), gelişim odaklı, yön-
lendirici ve destekleyici tutum içerisinde çalışma 
ilkeleri ile hareket ederler” dedi. 

Sistemin kullanışlı olarak sürdürülebilmesi 
için yapıcı eleştiri kültürünün olması gerektiğine 
dikkat çeken Erel, kurumlarda ayrıca; planlama, 
iyileştirme ve geliştirme sisteminin olması gerekti-

ğini söyledi. 
Sistemin; adil, geliştirici, motive edici, koşul-

lara uyumlu, geçerli ve güvenilir, kapsayıcı ve 
sürekli olması gerektiğinin altını çizen Erel, per-
formans değerlendirme sistemine yönelik getirilen 
eleştiriler hakkında şu bilgileri verdi:

“Sistem, başarılı davranışların analiz edilmesi 
ve geliştirilmesidir. Yani kişinin değerlendirilmesi 
değildir. Sen ‘kötüsün’ ile ‘yaptığın bu iş yanlıştı’ 
arasında fark vardır. Yöneticiler tanrı rolü oy-
namamalıdır. Çünkü insanlar değişiyor. Hele ki 
yeni gelen kuşak y ve z kuşakları daha özgürler. 
‘Neden, niçin, nasıl’ sorularını daha çok soruyor-
lar ancak X kuşağı için yönetici ne derse odur. Y 
kuşağı sonuca, X kuşağı sürece bakar. Dolayısıyla 
bakış açıları değişiyor ve bu performans yöneti-
mini de etkiliyor. Bugün; X kuşağının Y kuşağına 
ayak uydurması gereken dönemdeyiz. Çünkü Y 
kuşağı; sorgulamayı, araştırmayı, sonuca en hızlı 
şekilde ulaşmayı hedefleyerek bu çağın gerekli-
liklerini yerine getirir. X kuşağının, Y kuşağından 
doğru faydalanmasını öğrenmesi gerekmektedir. 
Burada iletişim çok önemlidir.”
Sistemde yüreklendirme,  
geliştirme ve devamlılık önemli

Performans yönetimi sisteminin temel ihtiya-
cını; ‘yüreklendirme, geliştirme ve devamlılık’ 
olarak açıklayan Erel,  süreç içerisinde hedeflerin 
tüm çalışanlarla paylaşılması, yapıcı toplantıların 
organize edilmesi ve çalışanların bu sürece katıl-
masının sağlanması gerektiğini söyleyerek, hangi 
değerlendirmenin ölçülebileceği, gelişebileceği 
konusunda çalışanların görüşlerinin sorulması 
gerektiğine vurgu yaptı.

Performans değerlendirme yöntemlerine de 
değinen Erel, özellikle 360 derece yönteminin 
başarı sağladığını söyledi. Erel sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“Performans değerlendirme yöntemleri ara-
sında; kişisel değerlendirme, üstlerin görüşleri, 
astların görüşleri, çalışma arkadaşlarının görüşle-
ri, müşteri raporları ve müşteri memnuniyeti araş-
tırmalarını içeren 360 derece yöntemi yer almakta-
dır. En iyi sonucu 360 derece sistemi vermektedir. 
360 derece sistemi, çok yönlü sorgulamayı ele alır. 
Biz performansı herkese soralım, astına, üstüne, eş 
düzeylerine, müşterisine, tedarikçisine… Böylece 
çok sayıda kişinin davranışını ele almış oluruz ve 
sistem daha objektif, adil ve doğru şekilde işlemiş 
olur. 360 derece sistemi ile çalışanların performan-
sının iyileştirilmesine yönelik çok yönlü geribil-
dirim sağlanır. Çalışanların müşterilerle iletişim 
seviyesi hakkında bilgi verir. Kurumda kişisel 
ilişkilerin gelişmesi konusunda zemin sağlar. Çok 
sayıda değerlendirmeye imkan verir ve duygusal-
lığı önler.”
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Avrupa’nın 
En İyi Havayolu

SKYTRAX KIZ 20.5x29.5cm TR.indd   1 14.07.2015   11:53
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18. yüzyılın ortalarında Avrupa sanayisinin 
büyük bir trent kazandığı yıllarda ana sektör 
dokumaydı. Avrupa, kısa sürede organize 

ettiği tezgâhlarında ürettiği ucuz pamuklularla 
dünyanın geri kalanını yeniden giydirmeye karar 
vermişti. Yaklaşık bir yüzyıl sonra pamuğun 
yerini demir aldı. Demir sektörü hem fabrikaların 
gittikçe artan makine ihtiyacının hammaddesini 
hem de gelişen Avrupa tarımının yeni aletlerini 
karşılama telaşına düştü. Ama sektörün asıl geliş-
mesini sağlayan demiryollarının ortaya çıkması 
oldu. Önce İngiltere ve kıta Avrupa’sının ardından 
da Avrupalıların ulaşmak istedikleri iştah kabar-
tıcı bölgelerin demir ağlarla örülmesi faaliyeti 
demircilik sektörünün sıçrama yapmasını olanaklı 
kılmıştı. Kimi tarihçilere göre, 1860’lı yıllara kadar 
devam edecek olan ‘Demir Çağı’ başlamıştı. Son-
rası da yine demire bağlı olara geliştirilen ‘Çelik 
Çağı’ olacaktı.

Demircilik eski Osmanlı sanatlarından biriydi 
ve imparatorlukta yaygın bir şekilde küçük işyer-
lerinde yürütülmekteydi. Demircilik alanında tek 
fabrika ise 19. yüzyıl başlarında kurulan ve ordu-
nun demir ihtiyacını karşılamaya yönelik çalışan 
Zeytinburnu İmalat-ı Mütenevvia Fabrikası’ydı. 
Diğer sektörlerde olduğu gibi bu sektör de 19. 

yüzyılın ikinci yarısında gerilemeye başlamıştı. 
Bu nedenle İstanbul esnafından bazıları hükümete 
başvurarak şirket halinde birleşmek isteğinde ol-
duklarını belirttiler. Müteşebbisler, içlerinde Avru-
pa imalatı derecesinde demir işleyecek uzmanlar 
olduğu gibi, gerekirse yabancı ülkelerden ustalar 
da getirtebileceklerini öne sürüyorlardı. Ancak bu 
girişimden de sonuç alındığı söylenemez.

Aynı yıllarda İzmir-Aydın Demiryolu’nun 
yapımı, İzmir ve çevresinde makine ve madeni 
eşyaya bağımlı üretimin yaygınlaşmaya başlaması 
demircilik sektörünün gelişmesini sağladı. Ancak 
hemen belirtmek gerekir ki Osmanlı döneminde 
bu sektör hiçbir zaman Avrupa’daki örneklerinin 
seviyesine ulaşamadı. Daha çok günlük madeni 
kullanım araç-gereçleri, basit tarım aletleri ve 
buhar kazanları gibi şeyler üretmekten öteye 
gidemediler.

İzmir’de makine ve yedek parça üretimi 
konusunda ilk verenlerden Karl von Scherzer 
1857 yılına kadar buharlı makinelerin ufak tefek 
onarımlarını yapan küçük bir atölyenin varlığın-
dan söz etmekte, Aydın demiryolunun inşasına ve 
pamuk endüstrisine bağlı olarak makine fabrikala-
rı ve dökümhanelerin açılmaya, yaygınlaşmaya ve 
önem kazanmaya başladığına dikkat çekmektedir. 

Osmanlı döneminde  
İzmir’de madeni eşya 

İzmir-Aydın Demiryolu’nun yapımı, İzmir ve çevresinde makine ve madeni eşyaya bağımlı üretimin 
yaygınlaşmaya başlaması Avrupa’daki örnekleri kadar olmasa bile demircilik sektörünün gelişmesini sağladı. 
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Bu atölyeler, buharlı gemilerden 
başka vilayette sayısı 40’ı aşan 
çırçır fabrikalarına hizmet vermek-
tedir. Scherzer’in verdiği bilgilere 
göre İzmir’de bulunan belli başlı 
makine fabrikaları ve dökümhaneler 
şunlardır: D. Issigonis, S. H. Papps,    
J.  T. Smith, Biejerring ve Westfeld.

İzmir’de yayınlanan Ahenk 
Gazetesi’ne göre 1854’de kurulan Issi-
gonis fabrikası “Memalik-i Osmaniye’de 
mevcut fabrikaların en kadimi ve 
mükemmeli”dir. 1900’de yayınlanan Fran-
sızca bir yıllıkta da bu bilgi teyit edilmekte, 
ancak “Küçük Asya’nın en eski ve 
büyük fabrikası” olarak nitelendi-
rilen fabrikanın kuruluş tarihi 
olarak 1850 yılı verilmekte-
dir. Kuruluş yılı ne olursa 
olsun, Issigonis demir 
fabrikasının İzmir’in en 
gelişmiş ve eski kuru-
luşlarından biri olduğu 
ortadadır. 

Eski İzmir planla-
rına göre, Mesudiye 
Caddesi (bugünkü Kıbrıs 
Şehitleri) üzerinde, Katip 
Sokağı’nın (bugünkü 1479 
Sokak) hemen karşısında bu-
lunan Issigonis demir fabrikası 
buhar kazanları, hidrolik pompalar 
ve her türlü araç gereç yapabilmekteydi. 
Yine Scherzer’in verdiği bilgilere göre 1872’de 
bu fabrikada 2-20 beygir gücü arasında 11 buhar-
lı makine, çeşitli büyüklüklerde 12 buhar kazanı, 
çeşitli büyüklüklerde 20-30 adet hidrolik zeytin 
cenderesi, 100 buharlı pompa ve el pompası, 40 
bahçe tulumbası, 5 yangın tulumbası, su ve yağ 
depolamak için 500-3000 okkaküp hacminde 
60-70 adet demir tank, sabun fabrikaları için 10 
adet bakır ve demir kazan ve 2000 okka demir 
döküm; ayrıca arabalar ve ziraat aletleri için her 
cinste ve boyutta metal dökümü bulunmaktaydı. 
Çeşitli büyüklükte çiviler de imal edebilen fabri-
kada 1870’lerde 60-70 işçi çalışmaktaydı.

Scherzer’in adını verdiği diğer fabrikalar 
genellikle tamir işiyle ilgilenmekteydiler. Bunla-
rın içinde en eskisi olan ve 1893’e kadar genişle-
me fırsatı bulamayan Paps fabrikası, G. J. Paps 
ve Ortaklarına aitti. Biejerring ve Westfeld’in 
fabrikalarında çırçır makinesi imal edilmekteydi. 
J. T. Smith’in fabrikası ise bir ilk olarak, 1873’te 
her parçası İzmir’de üretilmiş olan 100 tonluk 
buharlı bir gemi inşa etmişti. 

Osmanlı sanayi sayımında (1913) İzmir’deki 
demir fabrikalarının İstanbul’dakilere oranla 

daha 
gelişmiş ol-

dukları kaydedilmek-
te, Issigonis, Rankin ve de 

Mas, Rays Biraderler, Hristo 
Dolos Yani, Kalohretas K. 
ve Şürekası, Leonidopu-
los H. ve Leonidopulos 
Y. fabrikalarının isim-
leri verilmektedir. Bu 
fabrikalardan ilk üçü 
dışındakiler daha çok ta-

miratla uğraşmaktaydılar 
ve toplam 7 fabrikada 350 

civarında işçi çalışıyordu.
Issigonis fabrikasının 

hemen yanında bulunan 
Ranquain (Rankin) fabrikası ve 

Rays Biraderler’in fabrikası ise buhar 
makinesi, içten yanmalı motorlar, un, sabun, yağ, 
havlu ve makarna fabrikaları tesisatı imal edebi-
lecek kapasitedeydiler.

I. Dünya Savaşı yıllarında bu üç fabrikanın 
tesisatına tekalif-i harbiye (savaş yüklemleri) 
gereği el konuldu. Bu süre içinde fabrikaların 
akıbeti hakkında pek bilgimiz yok. Ancak 1918 
istatistiklerinde İzmir’de 17 demir fabrikası 
olduğunu, bunlardan 2 tanesinin Türklere, 1 
tanesinin Ermenilere, 5 tanesinin Rumlara ve 9 
tanesinin yabancılara ait olduğunu öğreniyoruz. 
Ancak gerek I. Dünya Savaşı yıllarında ve gerek-
se işgal döneminde piyasada bulduğu siparişlere 
göre çalışan bu fabrikaların büyük sıkıntılar 
çektiğini tahmin etmek hiç de zor değil.

Nitekim 1923 yılında maden sanayi başlığı 
altında 11 kuruluş yer almasına karşın, bunların 
tamamı ‘tamirhane’ veya ‘torna’ niteliğinden öte 
bir işleve sahip değildi. Üstelik bunlardan iki 
tanesi de askeriyeye aitti. Bir başka deyişle, zaten 
son derece sınırlı olan İzmir madeni eşya ima-
latı sektöründen Cumhuriyet dönemine hemen 
hemen hiçbir şey intikal etmedi. Cumhuriyet 
döneminde madeni eşya sanayinin gelişimi ise 
bir başka yazımızın konusu olacak.
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Emekli bir babanın işletme okumuş oğlu, 
elinden çalıştığı firmanın çantasını yere 
bırakarak kendi firmasını kurmak üzere 

yola çıkar. Boeing ve Airbus uçaklarında ürünleri 
kullanılan, BM’nin resmi tedarikçisi kabul edi-
len, Türkiye’ye ‘endüstriyel kimyasallar’ ko-
nusunda birçok ilki kazandıran, kabına sığmayıp 
geçtiğimiz yıl Universal Gözlük markası altında 
Türkiye’nin ‘enlerini’ barındıran fabrikasını kuran 
Emir Ağbaş’ın başarı hikâyesindeyiz. 

Aslında her şey Emir Ağbaş’ın endüstriyel 
temizlik ve bakım kimyasalları üretimi yapan 

bir firmada satış elemanı olarak işe başlamasıyla 
gelişir. Ağbaş’ın ilerleyen yıllarda fabrikasını 
kuracağı OSB olan İzmir Atatürk Organize Sanayi 
Bölgesi ile bağları o yıllara dayanır. 1990’larda 
İAOSB’de faaliyet gösteren firmalara ürün 
pazarlayan Ağbaş, o dönemi şöyle aktarıyor:

“1991’de burada elimde kimyasal ürünlerle 
fabrikaları dolaşarak ürün satmaya çalışıyordum. 
Satış elemanı olarak başladığım firmada önce 
satış şefi oldum. Satış şefliğinin ardından 
Bölge Müdürü olarak 5 yıl boyunca görevimi 
sürdürdüm. 5 yılın ardından artık kendi işimi 
yapmak istedim ve işverenlerime 6-7 ay ön-
ceden haber vererek ayrılacağımı ve kendi işimi 
kuracağımı söyledim.” 
Kendi kanatları ile uçmaya otellerden başlar

Ağbaş, 1994 yılında 5. Sanayi Sitesi’nde 150 
metrekarelik bir depoda kurduğu Universal 
Kimya firması ile yavaş yavaş adını duyurmaya 
başlar. İlk başlarda, kendisine ait formülleri ile 
fason üretim yaptıran Ağbaş, otellere yönelik 
endüstriyel ürünler alanında, ağırlıklı olarak 
turizmin yoğun olduğu Bodrum ve Akdeniz 
bölgelerinde çalışır. Ağbaş, kısa süre içinde hızlı 
gelişen başarı grafiğinin ‘ahlaklı ve dürüst çalışma 
prensiplerine’ bağlı olduğunun altını çiziyor ve 
şunları ekliyor:

İlkleri 
başaran 
bir 
sanayici

Türkiye’ye endüstriyel kimyasallar alanında pekçok ilki kazandıran, BM’nin resmi tedarikçisi olan ve kabına 
sığmayıp geçtiğimiz yıl “en”leri barındıran gözlük fabrikasını kuran Emir Ağbaş’ın başarı hikayesindeyiz.

Meryem Fulya YAZICIOĞLU
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Ağbaş, “Kazandığım tüm parayı ürünlerime yatırıyorum” diyerek Ar-Ge ve Ür-Ge’nin önemini ortaya koyuyor. 
Ağbaş’ın firması Universal Kimya, Airbus ve Boeing uçaklarına kimyasal üreten tek firma özelliği taşıyor.

“Sanayicinin ne demek olduğunu yaşayarak 
öğrendim. Benim deneyimim bir ürünü alıp 
birisine satmak üzerineydi. Başarılı oldum 
çünkü yaptığım her işte benim için ahlak 
ve dürüstlük ön planda oldu. Sattığım mal 
müşterime uygun değilse, para kazanmak adına 
ürünümü almasına izin vermedim.”

Yıllar yılları kovalar diyemeyeceğiz çünkü 
kurulduktan çok kısa bir süre sonra, Şair 
Eşref Bulvarı’nda 300 metrekarelik bir ofis 
kiralayarak yoluna devam eden Ağbaş, 1997 
yılında da İstanbul’daki satış ofisini hizmete 
açar. Kurulduğu 1994 yılından 1999 yılına kadar 
kendi formüllerini fason olarak ürettirerek ürün-
lerin satışını yapan Ağbaş, 1999 yılından itibaren 
ürünlerini kendisi üretmeye başlar. 

2005 yılında İzmir Atatürk Organize Sanayi 
Bölgesi’ndeki fabrikasına taşınan Ağbaş, Ar-
Ge ve Ür-Ge departmanlarını kurarak ilerleme 
hızını daha da arttırır. “Kazandığım tüm parayı 
ürünlerime yatırıyorum” diyerek Ar-Ge ve 
Ür-Ge konusunu ne denli önemsediğine dik-
kat çeken Ağbaş, bunlardan dolayı olsa gerek, 
birçok ürünü ile ‘Türkiye’de ilk’ olma özelliği 
taşıyor. İşte Ağbaş’ın aktarımıyla, piyasaya 
farklılık katan Universal Kimya ürünleri:

“Bizde 1000’e yakın ürün var. Ürünlerimizin 
her biri birbirinden nitelikli. İlk aklıma gelenleri 
sıralayacak olursam; işçiler için bir sabun 
ürettik. İçerisinde özel partiküller var. Döküm 
atölyesinde eldivensiz çalışan işçinin bile ellerini 
pırıl pırıl yapan özel bir sabun. Bir tek dünyada 
Almanlar yapıyordu bu ürünü. Şimdi bir de biz 
yapıyoruz. Onların üçte bir fiyatına satıyoruz. 
Bunun yanı sıra su bazlı ‘aquakrem’ yaptık. 
Krem sürülünce cilt inanılmaz yumuşuyor ama 

yağlanmıyor. Bunu bizden başka üreten firma 
yok. Yine farklı bir ürünümüz olan elektrik 
panosu sıvımız var. Bu ürünle, elektrik pano-
sunu 24 bin volta kadar enerjiyi kesmeden araba 
yıkar gibi yıkayabiliyorsunuz. Bunun dışında 
elektrik motorlarını neme ve rutubete karşı 
koruyan ürünümüz var. Elektrik motoruna 
ürünümüzü püskürtüyoruz. Elektrik motoru-
nun her şeyi açıktayken komple suyun içine 
koyup elektrik düğmesine basıyoruz. Ürünün 
tanıtımında elektriği fişe takarken elektrik 
mühendislerinin bir adım geriye gittiğini 
görü-yorum. Bu ürünümüzle paslanmayı ve 
nemlenmeyi önlemiş oluyorsunuz.1000 ürünü-
müzün 700’ü böyle diyebilirim. Bunların yanı 
sıra lejyoner hastalığının mikroplarını öldüren 
bir dezenfektanı ilk kez biz ürettik. Bu hastalık 
klimalardan, duş başlıklarından, banyolardan 
geçiyor. Bu hastalık o kadar sinsidir ki önce 
grip gibi etki yaratır. 10 gün içinde ölümle bile 
sonuçlanabilir. Ürünümüzü klimaların hava 
çıkışına püskürtüyorsunuz, orada lejyoner 
mikrobu varsa ölüyor, siz de güvenli bir or-
tamda yaşıyorsunuz. Tuvaletlerde pisuarlardan 
akan suyun neden olduğu, uzun süre yerinden 
kaldırılmayan vazoların neden olduğu grimsi 
renkteki lekeleri 3-5 saniye içerisinde çıkartan 
ürünü de ilk biz geliştirdik.”
Airbus ve Boeing onaylı uçak  
kimyasalları üreten tek firma

Farklılıkları ile ön plana çıkan birbirinden 
başarılı ürünleri bir yanda dursun, Airbus 
ve Boeing onaylı uçak kimyasalları üreten 
Türkiye’deki tek firma olma özelliği taşıyan 
Universal Kimya, aynı zamanda Birleşmiş 



Atatürkorganize
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Milletler’in de resmi tedarikçisi olarak hizmet 
veriyor. 21 yıllık süre zarfından kat ettiği me-
safenin ne denli fazla olduğunu görmemenin 
imkânsızlaştığı Ağbaş, söz konusu başarılarına 
ilişkin sözlerine şöyle devam ediyor:

“16 bine yakın müşterimizin yer aldığı ül-
kemizde, daha önce üretilmeyen ürünlere imza 
atıyoruz. Örneğin, Boeing ve Airbus onaylı 
uçak kimyasalları üreten tek firmayız. Tüm 
dünyaya uçak kullanan tüm şirketlere 15 ayrı 
ürünsatıyoruz. Türkiye’deki tüm sivil havacılık 
firmaları da bizim müşterimiz, Emirates, 
Rus Havayolları, Azeri Havayolları da bizim 
müşterimiz. Boeing’den onay almak hiç de kolay 
değildi. 15 ürünümüzün onayını alıp satmaya 
başladık. Bunun yanı sıra şirketimiz Birleşmiş 
Milletler’inresmi tedarikçi listesinde. Tüm bunları 
21 yıl içerisinde başardık. İlk 5 yılda üretim 
yapmadık. Üretimin daha karlı olacağını ve Ar-Ge 
kısmını daha iyi yönetebileceğimize karar ver-
dik.”
“Kazandığımı ürünüme yatırıyorum”

‘Başkası benim ürünüm için benim kadar 
heyecanlanamaz’ düşüncesi ile yola çıkarak 
firmasını kurduktan sonra Ar-Ge departmanına 
büyük önem verdiğinin altını çizen Ağbaş, ayrıca 
Ür-Ge bölümünü de kurarak mevcut ürünlerin 
geliştirilmesine yönelik çalışmaların da kendi-
leri için çok mühim olduğunu söylüyor. 150 
çalışanının mutluluğunun önem derecesi olarak 
ilk sırada yer aldığına dikkat çeken Ağbaş, 
“Mutlu olmayan eleman, mutlu edecek işler 
çıkartmaz. O nedenle, herkes bizim için ne kadar 
özel olduğunu hissetsin diye fabrikamızın en 
güzel yerini yemekhane ve laboratuar yaptık” 
diyerek sözlerini şöyle sürdürüyor:

“Sanayicimizi, sanayici olmadan önce 
çok iyi tanıyorum. Yıllarca patronlara 
ürün sattığım için, bakış açılarını da çok 
iyi bildiğim için doğru nasıl olunur ona 
dikkat etmeye çalıştım. Kurulduğumuzdan 
beri çalışanlarımızın eğitimine, huzuruna, 
mutluluğuna, motivasyonuna, aidiyet 
hissine sahip olmalarına özen 
gösterdim. Rakiplerimizi takip 
etmek yerine kendimizi 
geliştirmeye yöneldik.”

Kabına sığmayan, 
hep bir adım fazlasını 
yapma isteği ile hareket 
eden Emir Ağbaş, 
bahsi geçen ilklerin 
ardından, geçtiğimiz 
yıl yeni bir sektöre 
adım atar. İzmir 
Atatürk Organize 
Sanayi Bölgesi’nde 

bu sefer Türkiye’nin ‘en büyük, en kapsamlı ve 
en modern’ gözlük üretim tesisini kurar. Kısa 
süre içinde gerek ülkemizde gerekse dünyada 
tanınan markalar arasına adını yazdırmakta 
kararlı olduklarını bildiren Ağbaş, sözlerini şöyle 
sürdürüyor:

“Fabrikacılığın ne olduğunu geçmiş deneyim-
lerimiz ve geleceğe yönelik hayallerimizi har-
manlayarak öğreniyoruz. Sanayici olmanın bir 
okulu yok. Başarıyla sürdürdüğümüz Universal 
Kimya’nın ardından geçen yıl Universal Gözlük 
firmamızı da kurduk. Türkiye’nin en büyük, 
en modern ve en kapasiteli gözlük fabrikasına 
sahibiz. Metal, plastik ve asetat gözlük üreten 
bölümümüz var. Şu anda fabrikamızda 80 kişi 
çalışıyor, yakında 100 kişi olacağız. Gözlük işinde 
henüz çok yeni olsak da kısa sürede markamızı 
bilinir hale getireceğiz.”
İzmir’in suyuyla üretip ABD’ye satıyoruz

“İzmir’in suyu ile hazırladığımız ürünleri 
ABD’de müşterilerimize satıyoruz” ifadesinde 
bulunan Ağbaş, New Jersey’de 7 yıl önce kurduğu 
Youniversal Laboratories firması ile ABD’de ciddi 
bir tüketici kitlesi ile buluştuklarını söylüyor. 
Ağbaş her ne kadar başarı hikayesi ile bizi etkilese 
de görüşmemizin sonunda kullandığı şu cümle, 
başarıya ulaşmanın altın anahtarını özetliyor: 
“Teşebbüs edersen tesadüf eder” ve Ağbaş söz-
lerini şöyle noktalıyor: “Biz teşebbüs etmeden 
tesadüf etmesini bekleyemeyiz. Dünyanın kabul 
edeceği bir sabun üretebilir miyiz? Teşebbüs 
edersen oluyor. Bizim tek yapmamız gereken 
Türkiye olarak her şeye teşebbüs etmemiz lazım. 
Geleceğin markalarını üretmek için Ar-Ge’deki 

makinelere yatırım yaparken, yanımızda 
çalıştırdığımız elemanlara yatırım yapmaz-

sak o aletler kendi kendine iş yapmaz. 
Makineye ruh lazım. Savaşlarda bile tankı 
kullanan askerde o ruh varsa harikalar 
ortaya çıkabilir. O ruhu vermek lazım. O 
ruh inanın bizde var aslında ama onun 

için iyi bir eğitim ve bizim geleneklerimize 
bağlı olmamız lazım. İlim ve bilimi 

birleştirmediğimiz sürece başarılı 
olamayız. Bunun yanı sıra sanayici 
olarak eğitimli insanın endüstri-
yel okullarda yetişeceğine 
inanıyoruz. Bütün fabrikadaki 
işleri mühendisler yapmıyor. 
Bize ustabaşı da lazım. Onlar 
yetişmiyor bu ülkede. Nitelikli 
eleman yoksa nasıl başarılı 
olacağız? Sanat okulları, mo-
tor meslek okulları, elektrik-
elektronik, yazılım, dil ko-
nusunda eğitim veren okullara 
ihtiyacımız var.”





Hristiyanların 
hac merkezi, 

yeryüzünün 
cenneti:
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Serap AKYOL AKSÜYEK Meryem Fulya YAZICIOĞLU

M
eryem

 Ana’nın Evi 



Hristiyan alemi için hac niteliği taşıyan kutsal mekanı “Meryem 
Ana’nın Bülbül Dağı’ndaki evindeyiz. Hazreti İsa’nın annesi olan 
Meryem Ana’nın son yıllarını geçirdiği yer olduğuna inanılan 
Bülbül Dağı’ndaki ev, dünyanın dört bir yanından her dinden, 
her mezhepten insanı ağırlıyor, dualarına şahitlik ediyor.

Dilek duvarında birbirinden farklı 
dillerde yazılmış birbirinden değişik 
istekler… Kimisi Elhamdülillah diye-

rek başlamış mektubuna, kimisi haç işaretini 
çizerek; kimisi ev istemiş, kimisi sağlık, kimisi 
hayırlı bir eş, kimisi sağlıklı bir evlat… İstekler 
gibi duyguların da şeffaflaştığı; her renkten, 
her dilden, her dinden insanın tek yürekte bu-
luştuğu huzur dolu bir yerdeyiz. Çok uzaklar-
da değil, İzmir’deyiz…

Bu sayımızda her köşesi ‘cennet’ diye 
tabir edilen ülkemizin Hristiyan alemi için 
hac niteliği taşıyan, kutsal mekanı Meryem 
Ana’nın Bülbül Dağı’ndaki evindeyiz. Haz-
reti İsa’nın annesi olan Meryem Ana’nın son 
yıllarını geçirdiği yer olduğuna inanılan Bülbül 

Dağı’ndaki ev, dünyanın dört bir yanından her 
dinden her mezhepten insanı ağırlıyor, duaları-
na şahitlik ediyor. 

İzmir Selçuk’ta bulunan Bülbül Dağı’na 
tarihin derin izleri arasında yolculuk yapıyor-
sunuz. Efes Antik Kenti’nin arasından yılan 
gibi dolanarak tırmandığınız Bülbül Dağı 
yamacında ‘Yedi Uyuyanlar’ın mağarası sizi 
uzaktan izliyor. ‘İşte tırmanış başlıyor’ dedi-
ğiniz yer ise devasa Meryem Ana heykelini 
gördüğünüzde başlıyor. Siz yukarı tırmandıkça 
İzmir ayaklarınızın altında süzülmeye başlıyor. 
Yemyeşil bereketli ova, siz tırmandıkça daha 
da belirgin hale geliyor. O zaman anlıyorsunuz 
neden bu toprakların medeniyetlerin başkenti 
olarak seçildiğini. Tırmanış tamamlanıyor ve 
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artık zirvedeyiz. Yeşilin bin bir tonunu barındıran 
muhteşem bir doğanın tam ortasında buluyor-
sunuz kendinizi. Ağaçların gölgesinden sıcağı 
hissetmeniz, yapraklardan güneşi görmeniz nere-
deyse imkansızlaşıyor. 

‘Benden başka kimse yok mu acaba’ diye 
kendi kendinizi sorgulayabileceğiniz bir sessizlik 
hakim Bülbül Dağı’nın zirvesine. Bu sessizliği 
yalnızca kuşların cıvıltısı bozuyor. Girişte asılan 
ve her dile çevrilen levha derin bir nefes alma-
nıza yol açıyor: “Bulunduğunuz bölge kutsal bir 
mekan, lütfen sessiz olunuz.” 

Yüzlerce kişinin arkasından sessizce ilerliyo-
ruz Meryem Ana’nın evine doğru, geride yüzler-
cesi ile beraber. Toplu ayin alanının yanından ge-
çerken Meryem Ana’ya, yaşadıklarına ve Bölge’ye 
ilişkin detaylı bilgilerin olduğu bilgilendirme 
levhalarını okuyoruz. Garip bir huzur bize eşlik 

ediyor. Derken, toplam 20 metrekareyi geçmeye-
cek bir taş evin önüne geliyoruz; dört başı yeşillik, 
huzur dolu. İçeri girdiğimizde odanın kenarlarına 
konulmuş sandalyelerde oturan insanları görü-
yoruz. Her dinden, her dilden, her mezhepten... 
Dua ediyorlar, gözleri kapalı. Birkaç metre ileride 
bir şömine çukuruna benzer alan üzerine yerleş-
tirilmiş Meryem Ana’nın tasviri eve adım atanları 
seyrediyor. Allah’a dileklerini ileten, dualarını 
eden insanlar, ibadetlerinin ardından bu tek odalı 
evin çıkışına doğru ilerliyorlar. Çıkışta yer alan 
üç-beş metrekarelik yerde burayı ziyaret eden din 
büyüklerinin mütevazi hediyeleri de sergileniyor. 

Evin içerisinde ziyaretçilerin almaları için bıra-
kılan mumlardan en fazla iki adet alan inananlar, 
dışarıya çıkarak mumlarını dualar eşliğinde diki-
yorlar. Aşağıya doğru süzülen yoldan ilerleyerek 
yan yana üç çeşmeden sular içiliyor ve hemen 
çeşmelerin yanında bulunan duvarlara dilekler 
yazılarak bir bir sıralanıyor. Dünyanın cennetin-
den ayrılırken içinizde bir huzur, dudaklarda bir 
tebessüm kalıyor. 
Kudüs’ten Efes’e, Almanya’dan günyüzüne…

Gelelim Meryem Ana’nın evinin tarihsel hika-
yesine; Hz. İsa, çarmıha gerilmeden kısa bir süre 
önce, annesini arkadaşı ve havarisi olan St. Jean’a 
teslim eder.  Havari Jean da İsa’nın göğe yükseli-
şinden (Ascension) 4 ya da 6 yıl sonra, Kudüs’te 
bırakmayı sakıncalı bulduğu Hz. Meryem’le 
birlikte Efes’e gelerek Hristiyanlık dinini yayma 
görevini üstlenir. Hz. Meryem’i kent halkından 
saklayarak Bülbül Dağı’ndaki bir evde gizler. Hz. 
Meryem’in ömrünün son günlerini, Vatikan tara-
fından da kutsal ilân edilen Meryem Ana Evi’nde 

İnananlar, Meryem Ana evindeki mumlardan en fazla iki adet alıp dışarıda dualar eşliğinde yakıyorlar. Aşağı 
doğru süzülen yoldan ilerleyerek yan yana üç çeşmeden sular içiliyor ve yanındaki duvarlara dilekler asılıyor.
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geçirdiğine inanılmaktadır.
19. yüzyılda, daha önce hiçbir zaman Efes 

civarına gelmemiş olan Catherine Emmerich 
isimli bir Alman rahibenin çevresindekileri 
şaşkınlık içinde bırakan detaylı Meryem Ana Evi 
tasvirleri üzerine Efes civarında kazılar başlatan 
ekipler, temelleri 1. yüzyıldan olduğu tahmin 
edilen, Hristiyanların ‘Panaya Kapulu’ olarak 
adlandırdıkları yapıyı gün ışığına çıkartırlar.
Hristiyan aleminin ‘Bülbül Dağı’nı 
kabullenişi

Şimdi de sıra, Bülbül Dağı’nın Meryem 
Ana’nın son dönemlerini yaşadığı ve mezarının 
bulunduğu yer olarak kabul edilmesinin gerek-
çelerini sıralamaya geldi. Kaynaklara 
göre Eski Çağ tarihçilerinden Eu-
sebios, M.S. 37-42 yılları ara-
sında Hristiyan havarilerin, 
Kudüs’ten ayrılışlarını konu 
alan kitabında “genel din-
sel kanıya göre St. Jean’ın 
Anadolu’da Hristiyanlığı 
yayma çalışmalarını baş-
lattığını” yazmıştır. M.S. 
200 yıllarında tarihçi 
Tertuliler’in yazdığına 
göre “ St.Jean Anadolu’ya 
48 yılından önce varmıştı.”

Bizans İmparatoru 
Theodosius’un düzenlediği ve 
200 civarında etkin piskoposun 
katıldığı 431 konsili Efes’te Meryem 
Kilisesi’nde toplanmıştı. İstanbul Patriği 
Nestorius’un aforoz edilerek Mısır’a sürülme-
siyle sonuçlanan bu konsilde, Meryem Ana’nın 
kişiliği ve unvanı tartışılmıştı. Bu son derece 
önemli dinî ve politik kurultayın Efes’te düzen-
lenmesi, Hristiyan aleminin Meryem Ana ilişkili 
Efes’e gösterdiği ilk yöneliştir. Ayrıca Efes kon-

sili üyeleri, Patrik Nestorius’un mahkûmiyetini 
İstanbul rahiplerine bildirmek için yazdıkları 
mektupta “İsa’nın bakire anası Hz. Meryem’in 
İlâhiyatçı St. Jean ile Efes’e varışlarında...” ibare-
si kullanılmıştır.

Bilgin Papa 14. Benoît (1740-1758) dinsel 
vaazlarından birinde “Azize bakire Meryem 
Efes’te vefat ettikten sonra oradan göklere yük-
seldi” diyerek Efes ve Meryem Ana bağlantısını 
ısrarla savunmuştur.

Katolik aleminin önderlerinden Papa 6. Paul, 
26 Temmuz 1967 Çarşamba günü kardinalle-
riyle birlikte Meryem Ana Evi’ni ziyaret ederek 
Panaya Kapulu’nun manevî görkemini dünyaya 
ilân etmiştir. Bu, Efes tezinin büyük bir zaferi 

olmuştur. 
1979 yılının Kasım ayında 
Türkiye’ye gelen Polonyalı 

hümanist Papa 2. Jean-Paul, 
Meryem Ana Evi’ni de ziya-

ret ederek hacı olmuştur. 
Yine 2006 yılında Papa 16. 
Benedict de Meryem Ana 
Evi’ni ziyaret etmiştir. 

Bütün bu kanıtlar, 
Efes’teki Meryem Ana ol-
gusunu tarihî bir gerçek 
olarak belgelemekte ve 

Türk turizminin gelişimine 
katkıda bulunmaktadır.

1951 yılında onarılan Mer-
yem Ana Evi Müslümanlarca 

da kutsal sayılır ve ziyaret edilir; 
hastalara şifa aranır; adaklar adanır. 

Çünkü Kuran-ı Kerim, Meryem Suresi ile Mer-
yem Ana’yı kutsanacak bir şekilde dile getirmiş-
tir.Efes yöresinin tarihî önemine dinî ve mistik 
bir boyut katan Meryem Ana Evi günümüzde 
semavî dinlerin dostluk ummanında buluşması 
yolunda önemli bir kavşaktır.
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Bölge katılımcılarının iş hayatının 
stresinden uzaklaşarak, sosyal 
açıdan da birbirleri ile ilişkide 

olmasını hedefleyen İzmir Atatürk 
Organize Sanayi Bölgesi Yönetim 
Kurulu’nun, bu kapsamda düzenlen-
mesine karar verdiği Samos adası turu 
büyük beğeni topladı. Katılımcılar, 3 
gün boyunca tarihi ve doğal güzellik-
lerin iç içe buluştuğu Samos adasını 
gezerek, komşu kentin vatandaşları ile 
birlikte eğlendi.

İzmir Atatürk Organize Sanayi 
Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi 
Uğurtaş ve Yönetim Kurulu Üyesi Erol 
Narin başta olmak üzere, birbirinden 
değerli sanayicilerden oluşan toplam 
26 Bölge katılımcısının yer aldığı Sa-
mos turu, gazeteci/araştırmacı/yazar 
Nedim Atilla’nın rehberliği ile ayrı bir 
renk kazandı.

İlk gün: Samos’la tanışma
Eski adıyla Vathy olan Samos’ta 

birçok liman yer alıyor. Kuşadası’ndan 
gelen feribotların Samos’taki ilk du-
rağı olan Vathy Limanı, mavinin bin 
bir tonunu barındıran Ege Denizi’ni 
kucaklarmışçasına ziyaretçileri selamlı-
yor. Yunanlılarda gücü sembolize eden 
aslan, adanın en ünlü meydanı olan 
Pythagoras Meydanı’nın ortasında yer 
alan aslan heykeli ile kendini gösteri-
yor. Pythagoras Meydanı, insanların 
buluşup dinlenmeleri için popüler bir 
yer olup şehrin başlıca meydanı olma 
özelliğini taşıyor. Meydanın ortasında-
ki aslan heykeli memleketlerini savu-
nurken Samos halkının gösterdiği cesa-
reti ve fedakârlığı sembolize ediyor.  

Pythagoras Meydanı’nın ardından 
kordonda fotoğraflar çekerek sahili 

Tarih ve doğa birarada
İAOSB Yönetim Kurulu Başkanı Uğurtaş ve Yönetim Kurulu Üyesi Narin başta olmak üzere sanayiciler, tarihi 
ve doğal güzelliklerin buluştuğu Samos adasını gezerek komşu kentin vatandaşlarıyla birlikte eğlendi.
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gezen katılımcılar, akşam yemeği için gittikleri 
Taverna Garden’da yunan müzikleri eşliğinde 
sirtaki yaparak güzel bir günü noktaladılar. 
İkinci gün: Tarihi tur başlasın

Bir önceki günün yorgunluğunu üzerinden 
atan katılımcılar, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte 
Eski Kent Merkezi’ne indiler. Samos Katolik 
Kilisesi, Vathy Belediye Sarayı ve Saint Spiridon 
Kilisesi’ni gezen sanayiciler, burada mum ya-
karak dilek tuttular. Katılımcılar, Saint Spiridon 
Kilisesi’nin ardından gelişmiş bir turizm kasaba-
sı olan Pythagorian’ı ziyaret ettiler.

Samos şehrinden 12 kilometre uzaklıkta olan 
Pythagorion bir zamanlar eski Samos şehrinin 
bulunduğu alanın küçük bir parçasında kurul-
muş. Önceki şehir, sık sık yapılan saldırılar ve 
adaya yapılan birçok fetihler sonucu yıkılmış. 
Bugün resim konusu olmaya elverişli limanı, 
plajı, çok sayıda restoranları, tavernaları, barları, 
cafeleri ve turistik dükkânları ile Pythagorion iyi 
gelişmiş bir turist kasabası olma özelliği taşıyor. 
Vathy’den 14 km uzaklıktaki bu şirin kıyı kasa-
bası Adanın ana turizm merkezi. Eskiden Tigani 
olarak bilinen kasaba, daha sonra adını burada 
doğan ünlü matematikçi Pisagor'dan almış. 
Muhteşem bir sahil şeridi ve limana paralel gör-
kemli dağlar ile Iraion Dünya Mirası Pythagorio 
antik limanı, doğal güzellikleri ve tarihi önemli 
alanları kapsamakta. Burada dünyanın en büyük 
Mermer Arkeloji Müzesi’ ni gezen katılımcılar, 
1980-1984 döneminde gerçekleşen Hiera Odos 
kazılarında bulunan devasa boyuttaki “Kouros” 
heykelini ve Heraion kazılarında bulunan, tarih 
öncesi geometrik ve seramik araçların örnekleri-
ni görme şansı yakaladılar.  

Orjinal birçok şeye rastlamanın mümkün 
olduğu bu yere özgü alınabilecek en önemli ha-
tıralık olan Pisagor bardağından da alan İAOSB 
sanayicileri, bardağın özelliğini de öğrendiler. 
Bu bardak sadece işaretli yere kadar dolabiliyor, 
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daha fazla doldurduğunuzda sıvı bardağın altın-
dan akmaya başlıyor. Pisagor, bu bardağı herkes 
eşit miktarda şarap içsin, kimse çoğa tamah etme-
sin diye tasarlamış. 

Geziye, Church of the Transfiguration yani 
Başkalaşım Kilisesi ile devam eden katılımcılar, 
mezarlıkları gezdikten sonra Samos EOSS Şarap 
Müzesi’ne gittiler. 1934 yılında 25 yerel koopera-
tifin birleşerek kurduğu EOSS diye bilinen şarap 
kooperatifi, Samos şaraplarının başlıca üreticisi 
konumunda yer alıyor. Bu kooperatifin iki ayrı 
fabrikasında adanın Bornova Misketi cinsi üzüm-
lerinden yılda 10 bin tona kadar şarap üretiliyor. 
Bu şarabın ise yüzde 80’i Avrupa ve Amerika’ya 
ihraç ediliyor. Samos bağlarındaki asmaların pek 
çoğu Bornova Misketi üzümü olsa da adanın 
yüksek yerlerinde Fokiano ve Ritino adlı kırmızı 
üzümler de yetiştiriliyor. Buradaki şarapların 
özelliği, bal tadında tatlı olması. 

Akşama doğru UNESCO Dünya Mirası olan 
Megali Panaya Manastırı’nı ziyaret eden sanayi-
ciler, Keşiş Dionysios ve Keşiş Nilos tarafından, 
1586 yılında inşa edilerek Meryem Ana’nın vefa-
tına ithaf edilen manastırı ilgiyle gezdiler. Akşam 
yemeğini Samos’un en güzel ve en turistik köyü 
olarak bilinen Kokkary’de yiyen grup; yorucu, bir 

o kadar da keyifli gezinin ardından dinlenmeye 
çekildi.
Üçüncü Gün: Kuşbakışı

Karlovassi’de bulunan Potami Plajına tepe-
den baktık. Samos adasının kuzeybatı tarafında, 
yemyeşil bitki örtüsü ile kaplı köyleri ve eşsiz 
kumsalları ile adanın ikinci büyük kenti olan 
Karlovasi’ye tepeden bakma şansı yakalayan katı-
lımcılar, doğanın her türlü güzelliğinin bahşedil-
diği bu güzel kentten oldukça etkilendiler. 

Liman, eski kent, orta kent, modern kent ve 
köyden oluşmuş özgün bir yer olan Karlovasi es-
kiden önemli bir ticaret merkezi olarak ün salmış. 
Zengin konaklar, büyük ve süslü kiliselerin yer 
aldığı kent zamanında kültür ve sanat konusunda 
başarılara imza atmış. Karlovasinin 3 km güney-
doğusunda, Konteika'ya giden yolun yanında 200 
metre yükseklikte Profitis Elias (Peygamber Elias) 
Manastırı bulunmakta. Karlovasi'nin batısında ise 
plajları ile ünlü Potami yer alıyor. 

Buranın ardından Vourliotes’de çay-kahve 
molası veren İAOSB katılımcıları, son durak 
olan büyüleyici Psili Amos Plajı’nda denize girip 
eğlenerek başladıkları bu muhteşem geziyi yine 
eğlenerek noktaladılar.

Orijinal birçok şeye rastlamanın mümkün olduğu bu yere özgü alınabilecek en önemli hatıralık olan Pisagor 
bardağından da alan İAOSB sanayicileri, sadece işaretli yere kadar dolabilen bardağın özelliklerini de öğrendi.





Ticareti terk; 
bir ticari 
işletmeyi ka-

patmak, işletmeyi 
dağıtmak anlamı-
na gelen hukuki 
kavram ve fiili 
durumdur. Tacirler 
için ticareti terk 
etme fiili duru-
munun ne şekilde 
gerçekleştirilmesi 
gerektiği İcra ve 
İflas Kanunu mad-
de 44’de düzen-
lenmiştir. Hükme 
göre; ticareti terk 
eden tacirin, kayıtlı 
bulunduğu ticaret 
siciline 15 gün 
içinde terk etme 
hususunu bildir-
meye ve aktif ve 
pasifleriyle alacak-
lılarının isim ve adreslerini belirten mal beya-
nında bulunmaya mecburdur. Terk etme fiili 
ticaret sicili ilanlarının yayınlandığı gazetede 
ve alacaklıların bulunduğu yerde ilan olunur. 
Ayrıca tacir ilan masrafları ödemediği takdirde 
beyanda bulunmamış sayılmaktadır.

Hükmün devamında; ticareti terk eden 
tacir hakkında bir yıl içinde iflas yoluyla takip 
yapılabileceği ve mal beyanından itibaren iki ay 
içinde haczedilebilen mallar üzerinde tasarruf 
edilemeyeceği belirtilmektedir. Üçüncü kişilerin 
zilyetlik ve tapu sicili hükümlerince iyi niyetle 
elde ettiği haklar korunmaktadır. Fakat karı ve 
koca ile altsoy ve üstsoy, ikinci dereceye kadar 
kan ve kayın hısımları, evlat edinenle evlatlık 
arasındaki kazanımlarda iyi niyetli olunduğu 
ileri sürülemez.

Alacaklıları zarara uğratıp ticareti terk eden 
tacir için İcra ve İflas Kanunu 337/a bendinde; 
üç aydan bir yıla kadar hapis cezası öngörül-
müştür. Ancak cezalandırabilmek için zarar 
gören alacaklının şikâyeti koşulu aranmaktadır. 
Şikâyet süresi, fiilin öğrenildiği tarihten itibaren 
üç ay ve her halde işlendiği tarihten itibaren bir 
yıldır. 

Hükümde hangi fiillerin suç tanımına gire-
ceği belirtilmiştir. Borçlu tarafından mal beya-
nında bulunulmaması veya mevcut malların 
eksik gösterilmesi veya aktifinde yer almış malı 
veya yerine geçen değerlerin haciz veya iflas 

sırasında gösterilmemesi veya beyandan sonra 
bu mallar üzerinde tasarruf edilmesi eylemle-
ri ticareti terk etme suçunu oluşturmaktadır. 
Ancak borçlunun cezadan kurtulabilmesinin bir 
yolu hükümde öngörülmüştür. Borçlu, alacak-
lının zarara uğramadığını ispat ederse cezadan 
kurtulabilmektedir.

Haczedilebilir bir malı olmayan tacirin mal 
beyanında bulunmaması sebebiyle de ceza veril-
mez. Aynı şekilde şirketlerin irade dışı sona er-
mesi halinde terkin işlemi için tasfiye bilânçosu 
ile birlikte sicile başvurulması durumunda, 
tasfiye nedeniyle şirketin malı kalmayacağından 
tasfiye memurunun ya da şirket yetkilisinin 
ilgili kanuna göre mal beyanında bulunması 
gerekmeyecektir.

Yakın tarihli Yargıtay kararlarında, ticaret şir-
ketleri müdürü ve yetkililerinin de ticareti terk 
suçunun faili olabilmesinin mümkün olduğu 
öngörülmüştür. Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 
bu yönde verdiği kararla, diğer mahkemelerce 
de bağlayıcılığı olan içtihat haline dönüşmüştür. 
Ancak bunun aksini savunan görüşler de mev-
cuttur. Yargıtay 16. Hukuk Dairesi bir kararında 
ilgili kanun maddesinde sözü edilen yükümlü-
lüklerin gerçek kişi tacirler için öngörüldüğünü 
belirtmiştir. Bu nedenle; ticareti terk suçunun 
ticaret şirketleri müdür ve yetkililerince de 
işlenebilmesi tartışmalı bir husus olup, kanun 
koyucu tarafından bu hususa açıklık getirilmesi 
gerekmektedir.

Ticareti terk suçu
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İş geliştirme ihtiyacının oluştuğu anlardan 
biri de müşterinin ayrılmasıdır?

Karşımıza çıkan soru şudur: Müşterimiz 
bizi neden bıraktı?

Genelde bu soruya bulunan en kolay cevap 
müşterinin fiyat konusunda hassas olduğu ve 
bizim verdiğimiz ürün/hizmet ile bu fiyat düze-
yini tutturamadığımızdır.

Peki, bir müşterinin tercihini değiştirmesinde 
sadece fiyat mı etkindir?

Müşterinin aldığı ürün/hizmetten beklediği 
değer nedir?

Bir müşteri bir ürün/hizmeti neden satın 
alır?

Bu konuda elbette ki pek çok çalışma yapıl-
mış.

Ulaşılabilirlik yüzde 3, çeşitlilik yüzde 5,  
müşteri aklında yer aldığı imaj yüzde 9, ürün-
fiyat-zaman uygunluğu yüzde 15’lik bir orana 
sahiptir. 

Tüm bu oranları topladığımız sadece yüzde 
32’lik kısma ulaştığımızı görüyoruz. 

Peki kalan yüzde 68 nerede?
Bu yüzde 68’lik dilim, müşterinin fark gör-

memesinden kaynaklanmaktadır.
İşinizin gelişimi, müşterinin alım talebinin 

doğması için müşteri ihtiyaçlarına çözüm üret-
meniz yetmemektedir. Farkınızı ortaya koymak 
zorundasınız. Müşteri sizi niye seçsin? Onlara 
neden ya da nedenler vermelisiniz.

Bunun çözümü ise benzersiz olmanın yolları-
nı bulmaktan geçmektedir.

İnsanlar eğer farklılığı görürlerse, bu farklılı-
ğın onların hayatına bir değer katacağına inanır-
larsa, bu değerin tesadüflerle değil bir sistemin 
ürünü olduğuna inanırlarsa ve

farklılığın sürekli olacağına inanırlarsa, sizi 
tercih edeceklerdir.

Bunun için de değer yaratma ve değerin fiya-
tını uygun satın alma ölçütleri içinde bulmanın 
yollarını öğrenmeliyiz.

Müşterinin sadece ürün/hizmet almadığını, 
o ürün/hizmet etrafında oluşan değerler zinci-
rinin, beklentilerine ürettiği çözümlerin önemli 
olduğunu anlamanın ilk yolu da pazarlama 
tanımının ve anlayışının tekrar gözden geçiril-
mesidir.

Onların ne istediklerini, neye ihtiyaçları 
olduğunu doğru tespit ederek, o sonuçlara uy-
gun çözümler üretmek ve bu çözümleri uygun 
fiyatlamayla sunabilmek, işin gelişmesinin çok 
önemli bir anahtarıdır.

Bu anlamda pazarlama elde edilecek değerle-
rin anlatılmasını sağlayan bir enstrüman olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Pazarlamayı yapan kişi 
ve pazarlama faaliyetlerini destekleyen mater-
yaller bu anlatıma uygun olarak eğitilmeli ve 
hazırlanmalıdır.

Tüm bu gerçekler, uzun yıllar piyasalarımıza 
hakim olan klasik/standart pazarlama anlayışı-
nın terk edilmesi gereğini ortaya koymaktadır.

Fiziği düzgün, ağzı laf yapan, araba kulla-
nabilen, insanlarla ilişki kurabilen pazarlama 
elemanına ver çantayı, sal piyasaya, mal kendini 
zaten sattırır anlayışı günümüzde çoktan etkinli-
ğini kaybetmiştir. 

Unutulmamalıdır ki; sizinle aynı çözümü 
üreten, aynı tüketiciye hitap eden pek çok ürün/
hizmet vardır. 

Öyleyse iş geliştirmenin en önemli alanların-
dan biri de yaşayan, kendini geliştiren ve yenile-
yen pazarlama süreçlerinin kurulmasıdır.

İŞ GELİŞTİR/ME  (IV)
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Kişi ve kurumların yaşadığı amaç ve çıkar 
uyuşmazlıklarında ortaya çıkan çatışma-
ların temelinde yatan faktörlerden biri de 

“iletişim yanlışları ve engelleri”dir.  Bunlar, bir 
mesajın verilmesini ve anlaşılmasını olumsuz 
yönde etkileyen bütün etmenlerdir. İletişim engeli 
kaynaklı çatışma ile başa çıkabilmek için ise, 
öncelikle engelin varlığını kabul etmek, iletişim 
kopukluğu ve yanlışlarını ortadan kaldırarak 
anlaşma ve uzlaşma zemini yaratmak gerekir. 

İletişim engelleri; gürültü, kalabalık gibi 
fiziksel kökenli etmenler olabileceği gibi, iletişim-
de bulunan kişilerin algılama farklılıklarından 
kaynaklanan etmenler de olabilir. Bazen tepki 
verme biçimimiz dahi, önemli bir iletişim engeli 
oluşturabilir. Sözel olarak verilen tepkilerin yanı 
sıra, beden diliyle vermiş olduğumuz tepkiler de 
anlaşma zeminin oluşmasını engeller. 

Sözel tepki aracılığıyla oluşan iletişim engel ve 
yanlışlarını 12 maddede toparlayabiliriz. Bun-
lar, her koşulda engelleyici olmamakla birlikte 
çatışmaya zemin hazırlayabilecek potansiyelde 
oldukları için gözden geçirmemizde fayda var. 
İletişim yanlış ve engelleri

Karşıdaki kişinin sorununa 
bir ya da birkaç çözüm önermek 
n Emir vermek ve yönlendirmek: Şikayet 

etme, istediğim değişikliği yap lütfen! 
n Uyarmak, gözdağı vermek: Eğer yükselmek 

istiyorsan hareketlerine dikkat etmelisin…
n Ahlak dersi vermek: Davranışlarını beğen-

miyorum,  hiç hoş değil…
n Öğüt vermek, çözüm ya da öneri getirmek: 

Alt tarafı bir rapor yazacaksın, onu da dünyanın 
en önemli işi gibi görüyorsun!

n Öğretmek, nutuk çekmek, mantıklı düşünce-
ler üretmek:  Raporun kontrollerini en iyi şekilde 
yaptığını düşünüyorum…

Karşıdaki kişiyi yargılamak, 
değerlendirmek, bastırmak
n Yargılamak eleştirmek, suçlamak: Tavırları-

nın başarının önünde bir engel olduğunu düşünü-
yorum. Doğrusu bunu değiştirmen gerekli…

n Ad takmak, alay etmek: Bu konuda daha ol-
gun davranmanı beklerdim, çocuk gibi alıngansın. 

n Yorumlamak, analiz etmek: Bana kalırsa sen 
bu konuda daha yeteneklisin, fakat potansiyelini 
kullanmaktan kaçıyorsun…

Karşıdaki kişinin kendisini iyi hissetmesini 
sağlamak, hatta sorunu yadsımak
n Övmek, aynı düşüncede olmak, olumlu de-

ğerlendirmeler yapmak: Gerçekten çok yetenekli-
sin. Bu işin altından kalkacağına eminim. 

n Güven vermek, desteklemek, avutmak: Bir 
tek sen böyle hissetmiyorsun. İşe başladığında bü-
yüttüğünü göreceksin, zamanla bunlar da geçer…

Karşıdaki kişiyi sınamak ve sorguya 
çekmek için soru sormak
n Sınamak, sorguya çekmek, çapraz sorgu-

lamak: Neden bu kadar geç kaldın, telefonda 

ÇATIŞMA (III) 

İletişim 
yanlışları
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Ahmet’le ne konuştun, sana neler söyledi, 
Ali’lerde neler yediniz?

n Karşıdaki kişiyle ilgilenmemek, dinleme-
mek ya da onun dikkatini başka yöne çekmek

n Sözünden dönmek, oyalamak, alay etmek, 
şakaya boğmak, konuyu saptırmak: Bu sabah 
yatağın tersinden kalkmış olabilirsin, her şeyi 
yanlış anlıyorsun, hem sen bunu geç şimdi, geç-
tiğimiz gün çıkan haberi okudun mu? 
Sen Dili & Ben Dili 

Bazen, hatta çoğu zaman kişiler arası çatış-
malara, taraflardan birinin, karşı tarafla kurdu-
ğu iletişimde suçlayıcı bir tarz olan, “Sen Dili” 
yaklaşımını benimsemesi sebep olur. Sen dili, 
yargılayıcı ve suçlayıcı bir yaklaşım olduğu 
için, karşı tarafta olumsuz duygular ve sonuçlar 
doğurur, aynı zamanda karşı tarafın savunucu 
bir tutum takınmasına yol açar. Kişinin, ancak 
tehdit altında olduğunu hissettiğinde savunma 
durumuna geçtiği düşünülürse, sen dili yaklaşı-
mının ne derece yanlış bir üslup olduğu daha iyi 
anlaşılacaktır diye düşünüyorum. 

Ben dili ise, kişinin karşılaştığı durum kar-
şısında kişisel tepkisini duygu ve düşüncelerle 
açıklayan ifade tarzıdır. Duyguların içtenlikle 
ifade edilmesidir. Başkaları ile ilgili 
değerlendirme ve yorumlar de-
ğil, kendi duygu ve düşün-
celerimizi açıklar. Suçlama 
içermediği için, karşıdaki 
kişiyi savunmaya itmez 
ve anlaşmazlıkları, 
kırgınlıkları azaltır. Ben 
dilinin en önemli yararı, 
karşımızdaki kişiye 
“ben böyle hissediyo-
rum ama bu durumda 
herkes böyle hissetmeye-
bilir” anlamını içeren bir 
mesaj gönderdiğinden, kişinin, 
herhangi bir tehdit hissetmeden 
kendini gözden geçirmesine olanak 
sağlamasıdır.   

Unutulmamalıdır ki her zaman, ‘sen 
mesajı’ iletişimi engeller. Sen mesajı, sen 
dilidir ve genellikle kızgınlık ifadesi için 
kullanılır. Sen mesajları, bizim hakkı-

mızda bir ileti göndermez, odak hep karşımız-
daki kişidir. “Yanlış düşünüyorsun, hatalısın” 
demek yerine “ ben böyle düşünüyorum” dedi-
ğimizde iletmek istediğimiz içerik aynı olacak 
ancak anlamı farklılaşacaktır. 

Çok kabasın, her zaman sözümü kesiyorsun 
yerine; konuşmaya başlayıp sonunu getireme-
yince sinirleniyorum.  Niçin kapıyı hep açık 
bırakıyorsun yerine; kapının açık kalması beni 
rahatsız ediyor şeklinde, hissedilen duygunun 
ifade edilmesi, karşımızdaki kişinin bizi anlama-
sını sağlar. Sürekli sen dilini kullanarak karşısın-
dakini suçlayıcı tarzda iletişim kuran kişilerle 
kimse yeniden konuşmak ve bir araya gelmek 
istemez. 

Sen dili kullanılarak karşı tarafın suçlanması, 
kişisel bir saldırı olarak algılanır. Oysa, her türlü 
eleştirinin yapıcı olabilmesi için kişiliğe değil, 
davranışa yönelik olması gerektiği, üzerinde 
sıkça durulan bir konudur. Çoğu kişi davranışa 
yönelik eleştiriden bile hoşlanmazken, sen dili 
kullanılarak iletilen bir eleştiriyi direkt kişiliğine 
yönelik bir tehdit olarak algılar ve süreci tama-
men bu duygusuna göre genellikle olumsuz 
yönlendirir. Böyle bir iletişimden olumlu sonuç-

lar beklemek ise fazla iyimserlik 
olur. 

Olumsuzluklarda daha 
az “sen” dediğimiz, 

olumlu olan her durum 
ve konuda karşımız-
dakini de yanımıza 

alarak “biz” diyebil-
diğimiz, ileti-

şimi; amaca 
ulaşmak için 
kullanılan 

bir araç olarak 
görmediği-
miz, herkesin 
duygularını 
önemseyerek 
ve onlara değer 

verdiğimizi 
hissettirerek sami-

miyetle iletişim kurduğumuz 
günlerimizin olması ve artma-

sı dileğimle…

Sen Dili - Çatışma Dili
l Suçlayıcıdır-savunmaya iter
l Davranıştan çok kişiliğe yöneliktir
l Kişiye anlaşılmadığını hissettirir
l Yeniden konuşma isteğini engeller
l Neye kızıldığının anlaşılmamasına neden olur
l Kişiyi incitir, kırar
l Kişinin direnmesine, savunucu iletişime neden olur

Ben Dili – İletişim Dili
l Savunmaya itmez
l Suçluluk hissettirmez
l Duygu nlaşıldığından iletişim sağlıklı ilerler
l Başkalarını düşünmeyi öğretir
l Yakınlaşmayı sağlar
l Anlaşmazlıkları azaltır
l Konuşan kişiyi rahatlatır
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Sağlık Bakanlığı İzmir Kuzey 
KHB Genel Sekreterliği’ne 
bağlı Çiğli Devlet Hastanesi 

bünyesinde faaliyet gösteren Ata-
türk Organize Sanayi Bölgesi Semt 
Polikliniğinde, diyetisyen ve doktor 
kontrolünde uygulanan programlar 
sayesinde hastalar fazla kilolarından 
kurtuluyor. 

Semt Polikliniğinde bulunan 
Obezite ve Diyet Polikliniği koordi-
nasyonunda her yıl tekrarlanması 
düşünülen ve bu yıl ikincisi düzenlenen “Diyet 
Sohbetleri” adlı toplantıda kilo vermeyi başarmış 
hastalar bir araya geldi. Kendilerine uygulanan 
diyet programlarıyla 20 ila 66 arası kilo vermeyi 
başarmış ve hala diyet programlarına devam eden 
hastalar kilo verme sürecindeki tecrübelerini pay-
laştılar, elde ettikleri başarıdan dolayı mutluluk-
larını ifade ederken kendilerini dinlemeye gelen 
kişilere geçirdikleri sürecin püf noktaları hakkında 
bilgi verdiler.

Diyet sohbetlerine başta hasta ve hasta yakın-
ları olmak üzere Çiğli Devlet Hastanesi Başhekimi 

Dr. Mustafa Kurtuluş, Sağlık Bakım Hizmetleri 
Müdürü Evrim Karaman, Dâhiliye Uzmanı Aynur 
Demir Kuş ve Diyetisyen Emre Ongan katıldı.

Çiğli Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mustafa 
Kurtuluş, hastalar ile bir araya gelmelerinin asıl 
sebebinin hastaların elde etmiş olduğu başarıyı 
kutlamak olduğunu belirtirken, obezitenin son 
zamanlarda dünya genelinde ciddi anlamda sorun 
haline geldiğini söyledi. Kurtuluş, “Birçok hastalı-
ğın sebebi olduğu gibi çağımızın da hastalığı olan 
obezite hastalığında ciddi bir artış var. Bu artışın 
biran önce engellenmesi gerekiyor ve bu konu ile 
ilgili Sağlık Bakanlığımız ciddi projeler üretiyor. 

Zayıflamanın adresi: 
İAOSB Semt Polikliniği

Çiğli Devlet Hastanesi bünyesinde faaliyet gösteren Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Semt Polikliniği’nde 
uygulanan diyet programlarıyla 20 ile 66 arasında kilo vermeyi başarmış hastalar tecrübelerini paylaştı.

Dr. Mustafa 
Kurtuluş

Emre 
Ongan

Dr. Aynur 
Demir Kuş
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Şu anda burada bulunan hastalarımız 
ise kilolarının fazla olduğunun çok geç 
olmadan farkına varmışlar ve bu konuda 
gerekli tedbiri alarak doktora başvur-
muşlar. Verdikleri mücadele sonucu da 
başarılı olmuşlar. Herkese örnek oldukla-
rı için onları kutluyorum” dedi.

Kilo alındıkça hareketin azaldığını, 
hareket azaldıkça da hastalıkların ortaya 
çıktığını vurgulayan Kurtuluş, obezite 
hastalığı için bazen çok geç kalındığını da 
dile getirerek, “Türkiye’ye örnek olma-
sı açısından hastalarımızın elde etmiş 
olduğu başarıları kamuoyu ile paylaşmak 
istedik. Eylül ayından itibaren hızlan-
dırılmış programlarla daha çok kişinin 
katılımını sağlamayı hedefliyoruz” diye 
konuştu. 

Dâhiliye Uzmanı Aynur Demir Kuş 
ise, “Bayanlar genelde kozmetik şika-
yetler açısından bize başvurmakta ama 
biz obeziteye hastalık olarak bakıyoruz. 
Önlenebilir ölüm nedenlerinde sigaradan 
sonra ikinci olarak obezite yer almakta-
dır. Birçok kronik hastalığın altında da 
bu neden yatmakta ve maalesef toplum 
giderek obez olmaktadır. Bir an önce 
önlem alıp umutsuzluğumuzu yenmemiz 
gerekiyor” dedi.
10 kişiden 3’ü obezite sınırında!

Diyetisyen Emre Ongan ise, böyle 
özel bir günü kutlamaktan mutluluk 
duyduğunu ifade ederek, obezitenin 
uygun diyet programları ile önlenmesi-
nin mümkün olduğunu belirtti. Kronik 
hastalıkların da görülme riskinin böy-
lece azalacağını söyleyen Ongan, “2013 
yılında yapılan araştırmalarda Türkiye 
genelinde ve özellikle Ege’de her 10 
kişiden 3’ünde obezite sınırının geçildi-
ği görülmekte. Yine 2010 yılında Sağlık 
Bakanlığımızın Türkiye genelinde yaptığı 
araştırmada Ege’de kadınların yüzde 44 
oranında obez olduğu saptandı. Sonuçlar 
oldukça ciddi olmakla beraber topluma 
hem maddi hem manevi yük getirmekte. 
Kişileri ise hem fizyolojik hem de ruh 
sağlığı bakımından olumsuz etkilemekte. 
Bakanlığımızın 2010 yılında başlattığı 
‘Obeziteyi önleme’ hareketi kapsamında 
biz sağlık kuruluşlarına düşen görev 
obezite tehdidi ile karşı karşıya kalan 
bireylerin zayıflamaları için yöntemler 
geliştirmek. Bu anlamda 2 yıl önce açılan 
Kliniğimiz 4800 hastaya hizmet vererek 
çok yol kat etti. İyi bir ekiple iyi sonuçlar 
aldığımızı düşünüyoruz” diye konuştu.

Diyetle kilo veren annesinin ve 
arkadaşının kendisine örnek olduğunu 
söyleyen 16 yaşındaki Erdem Çavdar 
diyet tedavisi ve sporla 120 kilodan 94 
kiloya düşerek bambaşka bir görünüme 
kavuştu.

Kilosu ile alay eden arkadaşları 
yüzünden okulu bırakıp dışarıdan lise 
eğitimine devam ettiğini belirten Çavdar,  
“Kilolu olduğumda istediğim renkte ve 
tarzda kıyafet alamıyordum. Kilo verdik-
ten sonra her şey değişti, artık yemek 
yediğimde bile pişman oluyorum” dedi.

İkinci öğretim okuduğu öğrencilik 
döneminde geceleri patates kızartması, 
cips ve hazır yiyecekler tükettiği için kısa 
sürede kilo aldığını ifade eden Özlem 
Tugay, 82 kilodan 64 kiloya düşerek bü-
yük değişim kaydetti. Biyoloji öğretmen-
liğinden mezun olan 25 yaşındaki Tugay 
“Staj için kıyafet almaya gittiğimde bana 
uygun bedende kıyafet bulamadığım 
için kilo vermeye karar verdim ve 5 ayda 
16 kilo verdim. Vücudumda yağ bezeleri 
mevcuttu ama bütün zorlukları atlattım. 
Kontrole devam” diye konuştu.

Elif Alataş (48), daha önce birçok 
diyet programına girdiğini ama devam 
ettiremediğini, kliniğin kendisine yakın 
olması sebebiyle tercih ettiğini ifade etti. 
Alataş “155 kilodan 89 kiloya düşerek 
artık rahat bir şekilde toplu taşıma 
araçlarını kullanabiliyorum, daha rahat 
yürüyebiliyorum. Darısı herkesin başına, 
zayıflamamda emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum” dedi. Alataş rahat ve 
hareketli yaşama kavuştuğunu ve ken-
disi gibi 130 kilo olan oğlunu da en kısa 
sürede polikliniğe getireceğini bildirdi.

İstediğim kıyafeti alıp giyemiyordum

Staj için kıyafet bulamadım

Toplu taşıma araçlarına binemiyordum

Erdem Çavdar

Özlem Tugay

Elif Alataş
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Antivirüs yazılım firması ESET'in Türkiye Genel 
Müdür Yardımcısı Alev Akkoyunlu, sosyal 
medya hesaplarındaki pek çok linkin, kulla-

nıcıları sahte ve virüslü sitelere yönlendirdiğini, bu 
şekilde kişisel ya da finansal bilgilerin elde edilmesi-
nin hedeflendiğini bildirdi.

Siber saldırılardan korunmak için yapılması gere-
ken 4 önemli konu olduğunu vurgulayan Akkoyunlu, 
“Öncelikle sosyal medya linklerine güvenmemekle işe 
başlayabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarındaki pek 
çok link, kullanıcıları sahte ve virüslü sitelere yön-
lendiriyor, kişisel ya da finansal bilgileri elde etmeyi 
hedefliyor. Tıkladığınız linke dikkat edin” dedi.

İkinci sırada parola probleminin olduğunu belirten 
Akkoyunlu, basit şifrelerin hackerlerin işini kolaylaş-
tırdığını, banka, online alışveriş ya da mail hesapları 
için mutlaka ayrı ayrı ve olabildiğince küçük-büyük 
harfli, rakamlı şifrelerin oluşturulması gerektiğini 
ifade etti.

Microsoft Office, Adobe Flash Player ya da Java 
gibi programlara ilişkin sistem güncellemelerinin 
mutlaka yapılması uyarısında bulunan Akkoyunlu, 
şunları kaydetti:

“Zararlı yazılımların pek çoğu güncellenmeyen 
sistemlerin açıklarını kullanarak iş görür. Dördüncü 
olarak, aslında birer bilgisayar olan akıllı cep telefonu-
nuza üçüncü parti aplikasyon mağazalarından kayna-
ğı belirsiz program indirmeyin. Bu dört temel konuya 
özen gösterirseniz, hackerlerin işini zorlaştırmış ve 

cazip bir hedef olmaktan kurtulmuş olursunuz.”
Firmama virüs bulaştı, şimdi ne yapmalıyım?

Akkoyunlu, bilgi güvenliği konusunda güvenlik 
ihlallerini aşmak için neler yapılması gerektiğini 5 
madde ile değerlendirdi. Akkoyunlu, virüs bulaştık-
tan sonra atmanız gereken 5 adım hakkında şunları 
söyledi:

Adım 1: Enfeksiyon kapsamını belirlemek
Virüs kurbanı olmuş firmalar, sorunu analitik bir 

inceleme yoluyla değerlendirmekten ziyade, kendi 
sezgilerini kullanarak sorunu değerlendirirler. Ancak 
şirkette bir bulaşma tespit edildikten sonra, reaksiyon 
hızı oldukça önemlidir.

Eğer gerekli önlemler alınmış ve acil yönetim sis-
temlerinin geliştirilmesi için bir yatırım yapılmışsa, so-
runu bulmaya yönelik kanıtları toplamanız çok daha 
hızlı mümkün olacaktır. Enfeksiyon tek bir donanım 
ya da alt ağ ile sınırlı mıdır? Dışarı sızan her hangi bir 
hassas veri var mıdır?

Adım 2: Hizmet sürekliliğini sağlamak
Güvenlik ihlali tespit edildiyse öncelikle çalışan-

ların, sistem üzerindeki olağan dışı hareketlere karşı 
dikkatli olmaları konusunda uyarılmaları gerekir. Eğer 
her hangi bir donanım ciddi oranda ihlal edilmişse, 
müşteri hizmetini devam ettirebilmek için yedek 
kaynakları aktive etmeniz gerekir. Bu nedenle, saldı-
rılara karşı iyi bir savunma oluşturabilmek adına iş 
sürekliliği ve yedekleme çözümlerine yatırım yapmak 

Tıkladığınız linke 
dikkat edin
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altın değerindedir ve çok pahalı olmak zorunda da 
değildir. Ayrıca firma düzeyine uygun yapılmış bir 
eylem planı, kurumsal güvenliğin tehlikeye girdiği 
bir anda, olaya hızlı yanıt vermenizi sağlayacaktır.

Adım 3: Enfeksiyonlu alanı izole etmek
Güvenliğinin ihlal edildiğini bildiğiniz, enfek-

siyon içeren donanımları izole edin. Kurumsal ağa 
enfeksiyonun daha fazla yayılmasını önlemek ve 
saldırganların verilerini çalmak için kullanmaya ça-
lıştıkları bağlantıyı bozmak için ağdaki ihlal edilmiş 
bu alanı kapatın.

Adım 4: Enfeksiyonu azaltmak ve saldırı hattını 
saf dışı bırakmak

Kötü amaçlı yazılımın nasıl çalıştığını anlamak 
için detaylı kod analizine başlamayabilmek adına 
zararlı bölümün çıkarılması oldukça karmaşık bir 
süreçtir. Antivirüs çözümleri otomatik olarak zarar-
lılardan arınmayı destekler ve aksiyon almak için 
önemli ölçüde zaman kazandırır. Eğer saldırganları 
ağınızdan tamamen söküp atamazsanız, başka bir 
hat üzerinden saldırılarını tekrar gerçekleştirebi-
lirler. Bunu anlamak çok önemlidir. Bu nedenle, 
ilk önce, bulaşmanın gerçekleştiği bölümü izole 
etmek daha sonra da sistemden tamamen kaldırmak 
gerekmektedir. Güvenliği ihlal edilmiş kaynaklar 
algılandıktan sonra güvenlik duvarı kurallarının 
incelenmesi ve kurumsal ağdaki şifrelerin değiştiril-
mesi çok önemlidir.

Adım 5: Her hatadan bir şeyler öğrenin

Firma içerisinde derinlemesine bir soruşturma 
yürütülmesi süreçlerin iyileştirmesi için neden 
olacaktır. Varlığı daha önceden bilinmeyen güven-
lik açıklıklarının ortadan kaldırılması kurumsal 
ağların çevresini güçlendirmek için bir fırsat sağlar. 
Zararlı yazılım bulaşmaları her zaman firmalar için 
olumsuz olaylardır, fakat öğrenmek için de fırsat 
sunar. Sisteminizdeki hangi elemanın güçlendiril-
mesi gerektiğini gösterir ve geçerli savunma önlemi 
kusurlarınızı keşfetmenize izin verir.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Türkiye'de mobil 
bankacılık müşterisi 

iki kat arttı
TEB İnternet ve Mobil Bankacılık Yöneticisi Şahin 

Gör, online bankacılığın geliştiğini, özellikle mobil 
bankacılığa güçlü bir yönelim olduğunu anlattı.

Türkiye'de mobil bankacılık müşterisinin 2014 
yılında bir önceki yıla göre iki kat artarak 6 milyon 
711 bin kişiye ulaştığını aktaran Gör, “Müşterilerin 
beklentilerine cevap vermek için şirketlerin de diji-
talleşmesi ve mobil teknolojileri kullanması gereki-
yor” diye konuştu. Suç bilimleri uzmanı İsa Altun da, 
kişilerin kredi kartı bilgilerini bir biçimde ele geçiren 
siber suçluların bu bilgileri Türkiye'de kullanmak ye-
rine uluslararası suç örgütlerine sattığına işaret etti.

Türkiye'den çalınan kredi kartının Güney 
Amerika'da, Bolivya ya da Peru'da kullanıldığını 
ifade eden Altun, bu ve buna benzer durumlardan 
ancak teknoloji desteğiyle ve tehlikeler konusun-
da bilinçlenerek korunmanın mümkün olduğuna 
dikkati çekti.
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29.Uluslararası İzmir Festivali, gözde mekânı 
Celsus Kütüphanesi’nde oda müziğinin 
dev isimlerini ağırladı. Macar Yaylı Çalgılar 

geleneğinin önde gelen temsilcisi Franz Liszt Oda 
Orkestrası ve Arkas Trio, Celsus Kütüphanesi’nde 
birlikte çaldı.

Başkemancı Peter Tfirst ve birbirinden yete-
nekli 16 sanatçıdan oluşan Franz Liszt Oda Or-

kestrası konsere Grieg’in Holberg Suiti ile başladı. 
Daha ilk eserde Celsus Kütüphanesi’ni tamamen 
dolduran sanatseverleri büyüleyen Franz Liszt 
Oda Orkestrası, Arkas Holding işbirliği ile gerçek-
leştirilen konserin ikinci yarısında Arkas Trio’ya 
eşlik etti. Cumartesi gecesi Celsus’da bulunma 
şansına sahip olan yaklaşık 750 dinleyici, Devlet 
Solist Sanatçısı Tuncay Yılmaz, çağımızın en iyi 

çellistlerinden Gustav Rivinius ve genç kuşa-
ğın en iyi piyanistlerinden Emre Elivar’dan 
oluşan Arkas Trio ve Franz Liszt Oda Orkest-
rası Martinu’nun keman, çello, piyano ve yay-
lı çalgılar orkestrası için triple konçertosunu 
seslendirdi. Dinleyicilerin soluklarını tutarak 
dinledikleri eserin ardından dinmeyen alkışla-
ra Arkas Trio; Astor Piazzolla’nın Oblivion 
adlı eseriyle teşekkür etti. 

Konserin ikinci yarısında Orkestra 
Bartok’un Yaylı Çalgılar Orkestrası için 
Divertimento’sunu belleklerde iz bırakan 
bir yorumla çaldı. Ardından gelen Liszt’in 2 
numaralı Macar Rapsodisi, orkestranın adının 
niçin Franz Liszt olduğunun kanıtı gibiydi. 
Orkestra kesilmeyen alkışlara 4 numaralı 
rapsodi ile teşekkür etti.

Celsus’da oda 
müziği keyfi

Franz Liszt Oda Orkestrası 
ve Arkas Trio birlikte çaldı
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29. Uluslararası İzmir Festivali, Kültürpark 
Açıkhava Tiyatrosu’nda yapılan Cenevre 
Büyük Tiyatrosu Balesi gösterisi ile sona 

erdi. Böylece, 26 Mayıs’ta AASSM’de dünyanın 
en önemli şeflerinden Riccardo Muti yöneti-
mindeki Luigi Cherubini Orkestrası konseriyle 
başlayan Festivali, modern dansın ilahları kapat-
mış oldu.

Geçmişi 19. yüzyıla kadar uzanan Cenevre 
Büyük Tiyatrosu Balesi, dünyanın en iyi kore-
ografları ve dansçılarıyla çalışmış, köklü ve her 
anlamda yetkin bir topluluk olduğunu Koreog-
raf Ken Ossola’nın “Lux” ve Koreograf Andonis 
Foniadakis’in “Glory”adlı eserlerini sahnelediği 
Festival gösterisinde bir kez daha kanıtladı. 

Ossola’nın Gabriel Faure’nin Requiem’i 
üzerine yazdığı, karanlık ve aydınlığı, ölüm ve 
yaşamı sorguladığı “Lux”, izleyenler üzerinde 
çarpıcı bir etki bıraktı. 35 dakikalık eserde görev 
alan 19 dansçı hayranlıkla izlendi. Gösterinin 
ikinci yarısı Koreograf Andonis Foniadakis’in 
“Glory” sine ayrılmıştı. 23 bölümden olu-
şan ve toplam 63 dakika süren eser, Tassos 
Sofroniou’nun kostümleri ve Jullien Tarride’nin 
Haendel’in seçilmiş eserleri ve bunlar üzerine 
yaptığı düzenlemelerle oluşturduğu müziği ile 
adeta soluksuz izlendi.

Gece, modern dansın ilahları kabul edilen ve 
her iki eserde de görev alan 19 dansçının dakika-
larca alkışlanmasıyla sona erdi.

29. Uluslararası İzmir Festivali’nde final 
Cenevre Büyük Tiyatrosu Balesi
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Avrupa’da 
online seyahat 
acentalarının 

oteller üzerindeki fiyat 
baskılarının gideril-
mesi yönünde önemli 
kararlar alınıyor. Avru-
pa turizm sektöründe 
Türkiye turizmini ve 
tüketicileri de yakın-
dan ilgilendirecek 
gelişmeler yaşanıyor. 
Dünya turizminin en 
önemli ve en iddialı 
ülkelerinden Fransa’da 
da hem Türkiye hem 
dünya turizm sektörü 
açısından bir karar 
alındı.  
Almanya’dan 
sonra Fransa’da 
da oteller, müş-
terilerine ve 
işbirliği yaptı-
ğı kurumlara 
kendi uygun 
gördükleri 
fiyat avantajlarını 
özgürce sunabilme 
haklarını kazandı. 
Yani online siteler artık 
otellere ‘en düşük fiyatı an-
cak bana verebilirsin’ diyemeyecek. 

Ülkede uygulamaya başlanan yeni bir yasayla, 
online seyahat acentalarının oteller üzerindeki 
fiyat baskısını sonlandırılması yönünde ilk adım 
atıldı. Karar kapsamında, otelciler müşterileri-
ne ve işbirliği yaptığı kurumlara kendi uygun 
gördükleri fiyat avantajlarını özgürce sunabilme 
haklarını kazanırken, online site ile oteller arasın-
da yapılan kontratlardaki parite şartı yasaklandı.

Bu karar sonrasında Turistik Otelciler, İşletme-
ciler ve Yatırımcılar Birliği de (TUROB) harekete 
geçmeye hazırlanıyor. TUROB, yeni kurulacak 
hükümetten Türkiye’de de bu yönde bir karar 
alınmasını talep edecek.

Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Tu-
ristik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği 
(TUROB) Başkanı Timur Bayındır, bu konunun 
Türkiye’deki otelcileri de yakından ilgilendirdiği-
ni belirtti. Bayındır “Aynı sorunlar ile bizim otel-
ler de karşı karşıya. Online internet siteleri oteller-
den ‘en düşük fiyat’ garantisi istiyor, bu durumda 
otel kendi internet sayfasında bile bu fiyatın altına 

düşemiyor. Bu durumun yarattığı haksız 
rekabetin yanında otelleri belli başlı online 
sitelere mahkum bırakıyor” dedi.

“Fransa’da ortaya çıkan kanun bizim 
için önemli bir rol model olabilir” diyen 
Bayındır, yeni kurulacak hükümetten ilk 

taleplerinden birinin de bu yönde olaca-
ğını belirtti. TUROB’un da üyesi olduğu 

Avrupa Otelciler Birliği (HOTREC) nezdinde 
bir süredir bu yönde çalışmalar yürütüldüğü-

nü belirten Bayındır, süreci şöyle anlattı: “Online 
seyahat acentalarını artan pazar payları ve tüketi-
ci eğilimlerini kötüye kullanarak, otellere dayat-
tıkları parite şartları, uzun bir süredir eleştirilerek, 
kamu otoritelerine, haksız rekabete yol açan bu 
konunun takibi konusunda girişimlerde bulunul-
du. Ulusal otelcilik örgütlerinin de çabalarıyla, 
Almanya ve Fransa’daki rekabet kurumları, otel-
cileri haklı bularak, online seyahat acentalarına, 
parite uygulamalarını sonlandırmaları gerektiği 
çağrısı yapmıştı. Gelinen son noktada, Fransa’da-
ki karar ücret parite şartlarını açıkça yasaklayan 
Avrupa›daki ilk yasal karar olması bakımında 
büyük önem taşıyor.”

Bu gelişmenin, benzer kontratlarda ücret 
parite şartlarını açıkça yasaklayan Avrupa’daki ilk 
yasal karar olduğuna dikkat çeken Timur Bayın-
dır, “Bu kararla, Fransa’daki otelciler girişimcilik 
özgürlüklerini ve müşterilerine, uygun gördükle-
ri, tüm ticari ve ücret avantajlarını sunabilme hak-
larını yeniden kazandı. Böylelikle Almanya’dan 
sonra Fransa kamu otoritelerince online seyahat 
acentaları kontratlarındaki parite şartlarını yasak-
layan ikinci ülke oldu” diye konuştu. 

Turizmde on-line savaşlar






