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Değerli Sanayici Dostlarım;                      
Türkiye 40 yıldır uğraştığı terör bela-
sının ortadan kaldırılması bakımından 

çok ciddi bir adım attı. “Barış Pınarı” harekatı 
ile Türkiye’nin güney ve güneydoğu sınırında 
güvenli bir bölge oluşturmak üzere sınır ötesi bir 
mücadele başlatıldı. Türkiye bu harekat ile bir an-
lamda çok uzun zamandır kendini oyalayan, bu 
oyalama esnasında da Suriye’nin toprak bütün-
lüğünü tehlikeye attığı gibi, Türkiye’nin sınırına 
da bir terör koridoru oluşturmaya çalışan küresel 
güçlere bir başkaldırı gösterdi. 

Öncelikle bu harekat esnasında sivil ve asker 
olarak hayatını kaybeden şehitlerimizi rahmet ile 
anarken, tüm gazilerimize de acil şifalar diliyoruz. 
Türkiye’nin bu mücadelesinin nereye varacağı, 
hangi sonuçların alınacağını zaman gösterecek-

tir. Çünkü bölge tüm küresel güçlerin cirit attığı, 
küresel güç mücadelesinin çok güçlü yaşandığı 
bir coğrafyadır.  Türkiye’nin terörden korunma 
hedefi dışında, diğer ülkelerin çok farklı politik ve 
ekonomik hedefleri vardır.

Suriye ve Irak’taki bu karışık durumun yan-
sımaları sadece sahada yaşanan sıcak çatışmalar 
ile değil, küresel politik ve ekonomik zeminde 
de kendini göstermektedir. Türkiye bu harekata 
başlamak ile birlikte NATO’dan, Arap Birliği’ne, 
ABD’den AB’ye kadar çok geniş bir cephe ile karşı 
karşıya kalmıştır.

Bu güç odakları sahada askeri bir karşılaşma-
dan ziyade, ekonomik ve politik yaptırımlar ile 
Türkiye’ye tavır koymuşlardır.

Bu yaşanan durumlar bize kendi gerçeklerimi-
zi bir kez daha değerlendirme fırsatı da vermiştir. 
Bu da, Türkiye’nin ekonomik gücünü kendine ye-
tebilir hale getirmek zorunda olduğudur. Türkiye; 
tarımdan, sanayiye uzanan yurtdışına bağımlılığı-
nı azaltarak, kendi katma değeri yüksek ürünleri-
ni üretmek zorundadır. Bunun için de teknoloji ve 
inovasyona dayalı, yüksek verimlilikte, istihdam 
yaratan ve istihdamı dengeli dağıtan bir ekono-
mik modeli hakim kılmalıdır.

Türkiye küresel arenada verdiği askeri ve 
politik mücadeleyi, muhakkak kendi ulusal 
düzleminde de ekonomik gelişim için vermek 
zorundadır. Türkiye’nin kayıp ekonomik yıllarını 
hızla tamir etmek, yeni kayıp yıllar yaratmamak 
zorunluluğu vardır. Türkiye bulunduğu jeopolitik 
konum itibarıyla; ‘ABD bize yaptırım uygularsa 
ne olur’, ‘İngiltere’nin Brexit çıkışı bizi nasıl zor-
lar’, ‘AB’deki politik gelişmelerin yarattığı Tür-
kiye karşıtı tavrın bize ekonomik etkileri ne olur’ 
gibi tehdit ve koşullara hazırlıklı olmak zorunda-
dır. Bunun yolu da ulusal ekonomi, hukuk, eğitim 
politikalarımızdaki gelişmeler ile mümkündür. 
Türkiye’nin bir gözü ülkemize yönelik tehditlerde 
olduğu gibi, diğer gözü de yurt içinde yapılacak 
değişim ve reformlar ile sağlanacak gelişmelerde 
olmalıdır.

2019 yılı henüz bitmedi ama yaşadığımız olay-
lar ve zorluklar nedeniyle aklımızda ciddi bir yer 
edinmiştir. 2020 yılının nasıl olacağı hususunda 
ise bizlere ipuçlarını veren en önemli veri; açık-
lanan 2020 yılı bütçesi olmuştur. 2019 yılı bütçesi 
yapılan harcamalardaki ciddi artış ile beklenenin 
çok üstünde bir bütçe açığı ortaya çıkarmıştır. 
2020 yılında bu bütçe açığının 2019’da gelinen 
noktaya göre göreceli artışı öngörülmüştür. Geçen 
yıl Ocak-Eylül döneminde bütçe açığı 56,7 milyar 
TL iken, bu yıl rakam 86 milyar TL’ye dayanmış-
tır. Yıl sonunda ise beklenti 135 milyar TL civa-
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rındadır. 2020 beklentisi ise 138,9 milyar olarak 
tespit edilmiştir. Yani önümüzdeki yıl kamu 
yatırımlarının daraldığı bir yıl olarak planlan-
maktadır.

Bütçenin harcama tarafı böyle kısıtlı öngö-
rülürken, gelir tarafındaki öngörüler çok daha 
yüksek tutulmuştur. 2020 yılı büyüme hedefinin 
yüzde 5 olarak hedeflendiği bu dönemde, ge-
lirler kaleminin nasıl oluşacağına baktığımızda; 
gelir vergisinde yüzde 16, kurumlar vergisinde 
yüzde 21, KDV’de ise yüzde 34 artış kaydedildi-
ğini görmekteyiz. 2019 yılında bir seferlik olmak 
üzere bütçeye giren 90 milyar TL 2020’de olma-
yacağına göre, kamu gelirleri açısından direk ve 
dolaylı vergilerin payı bir hayli yüksek olacaktır. 
Piyasaların hareketlenmediği bir dönemde bu 
tür vergisel beklentilerin yüksek tutulmasının 
uygulamaya yansıması bizleri tedirgin etmekte-
dir.

Türkiye’nin sanayi üretimini nitelik ve 
nicelik olarak artırma zaruriyeti vardır. 2019 
yılında ortaya pek çok teşvik ve destek ortaya 
konmuştur. Ancak yıl sonu büyüme beklentisi 
yüzde 0,5 düzeyindedir. 2020 yılında sanayiyi 
destekleme adına ayrılan 45 milyar TL’nin yetip 
yetmeyeceği ve nasıl bir işlev göreceği merakla 
beklenmektedir.

2020 yılı bütçesinde dikkatle izlenmesi gere-
ken bir başka nokta ise, reel gelirlerde öngörülen 
enflasyona göre yapılacak düzenlemelerin iç 
talebin canlanmasına nasıl bir etki yapacağıdır. 
Bu uygulamanın mal ve hizmetlerin fiyatlan-
dırılmasında da uygulanması gerekirken, 2019 
yılında bu yaklaşıma uyulmamıştır. Bu nedenle 
üretici için maliyetlerin durumu, tüketici için ise 
satın alma gücü çok olumsuz etkilenmiştir.

Ekim ayı söz etmeye çalıştığım ulusal ve 
uluslararası gündem dışında Bölgemiz için de 
çok yoğun geçti. Gerçekleştirdiğimiz Olağa-
nüstü Genel Kurul Toplantısı’nda Bölgemizin 
geleceği ile ilgili çok stratejik iki karar alındı. 
İlki, geçmişte oluşturulan enerji politikalarına is-
tinaden kurulan ve uzun yıllar Bölge sanayimize 
çok değerli katkı sunan ve hizmet veren ATAER 
Enerji Santralimizin taşınabilir değerlerinin 
değerlendirilerek, piyasadan çekilmesi idi. Bu 
karar ile son yıllarda Bölgemiz üzerinde ciddi 
bir risk yaratan bu işletmemizden en az sıkıntı 

ile çıkma şansı olacaktır. Diğer önemli karar ise, 
okulumuzun sürdürülebilirliği için gelir kaynağı 
yaratmak amacı ile yola çıktığımız üst kullanım 
hakkına dayalı AVM projesiydi… Bu proje son 
yıllarda gelişen ekonomik şartlar neticesinde 
tıkanma noktasına gelmişti. Toplantıda alınan 
karar ile projenin devamı yönünde çok kritik 
bir adım atılmıştır. Her iki kararın alınmasında 
Yönetim Kurulumuz’a güvenlerini ve destekle-
rini esirgemeyen, sağduyulu kararlara imza atan 
değerli genel kurul üyelerimize burada teşek-
kür etmek istiyorum. İAOSB camiası birlik ve 
beraberlik içinde her türlü sorunun üstesinden 
geleceğini bir kez daha göstermiştir.

Diğer yandan, Bölgemiz ülkemizde bir 
OSB içinde gerçekleştirilen ve Üniversite-Sa-
nayi İşbirliğinin en somut  örneklerinden olan 
“İAOSB Sanayicileri ve İzmir Üniversiteleri 
Buluşması”nın 9.sunu gerçekleştirdi. Bu buluş-
maya 46 sanayi kuruluşu, 10 üniversite, 6 tekno-
loji transfer ofisi ve 83 akademisyen katıldı.

Ayrıca, Özel İzmir Atatürk Organize Sa-
nayi Bölgesi Nedim Uysal Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi olarak İzmir Yüksek Teknoloji 
Enstitüsünde gerçekleştirilen İZTECH Robot 
Yarışması’nda öğrencilerimizin 5 farklı katego-
ride aldığı birincilik ve diğer dereceler bizleri 
gururlandırmıştır.

Bu tür başarılar okulumuz ile ne denli doğru 
bir yolda olduğumuzu göstermiştir.

Bu faliyetlerin yanında gerçekleştirdiğimiz 
“Dayanışma Gecesi” etkinliğimizde katılımcı-
larımız ve ailerimiz ile birlikte olmaktan mutlu 
olduk. Karşılıklı iletişim ve dayanışmamızı 
geliştirdik.

Elbette Ekim ayının en büyük anlamı Musta-
fa Kemal Atatürk önderliğinde yürütülen Kur-
tuluş Savaşı sonrasında bizlere emanet edilen 
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 96. yılını 
kutlamamız olmuştur. Bu günde ülkemizin en 
büyük değeri olan Cumhuriyetimizin sonsuza 
kadar devam edeceği inancımızı bir kez daha 
teyit ettik.

Cumhuriyetimizin kurulması ve gelişmesi 
dönemindeki prensiplerin ülkemizin ya-
şadığı sıkıntıların çözümündeki en önemli 
anahtar olduğunu asla unutmadık, unutma-
yacağız. 
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SAHİBİ
İAOSB Yönetim Kurulu Başkanı

Hilmi UĞURTAŞ

SORUMLU MÜDÜR
Hüseyin DOĞAN

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

Muhabirler
Meryem Fulya YAZICIOĞLU

Bestenigar PEKER

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

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

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

BASKI: 
Hürriyet Matbaası

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

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

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

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

İmzalı yazılarda belirtilen görüşler sadece 
yazarlarına aittir.

Aylık Süreli Yerel Yayın / Basım Tarihi: 8 Kasım 2019
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İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi sana-
yicilerinin birlik ve beraberlik mesajı verdiği 
İAOSB Sanayicileri Dayanışma Gecesi, Sunis 

Efes Royal Palace Resort ve Spa Otel’de gerçekleş-
tirildi. 

İAOSB Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi 
Uğurtaş, İAOSB Yönetim Kurulu Üyeleri, İAOSB 
Geçmiş Dönem Yönetim Kurulu Başkanları ve 
Üyeleri, EBSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
İbrahim Gökçüoğlu, OSBDER Yönetim Kurulu 
Üyeleri, Kemalpaşa OSB Yönetim Kurulu Başkanı 
Kamil Porsuk, Buca Ege Giyim OSB Yönetim 
Kurulu Başkanı Şener Kırıkkaya, İzmir İTOB OSB 
Yönetim Kurulu Başkanı Onur Ramazan Acar, 
Akhisar OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çınarlı, 

Aydın OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Dereli, 
Çiğli Emniyet Müdürü Şenol Kurt’un yanı sıra 
İAOSB katılımcıları ve basın mensuplarının 
katıldığı gecede Ziynet Sali sahne aldı. 

Geceye ev sahipliği yapan İAOSB Yönetim 
Kurulu Başkanı Hilmi Uğurtaş, Türkiye’nin 
askeri, memuru, işçisi, sanayicisi ile bir arada, 
güçlü bir ülke olduğuna dikkat çekerek, ülke 
ve dünya ekonomisi ile İAOSB’de yürütülen 
çalışmalara yönelik kısa bir değerlendirmede 
bulundu.

Türkiye’de ekonominin zorlu bir süreçten 
geçtiğine dikkat çeken Uğurtaş, açıklanan 
ekonomi programlarının olumlu neticeler 
vermesini ümit ettiklerini söyledi. 

İAOSB’li 
sanayicilerden 
birlik mesajı
Dayanışma 
Gecesi ile geldi

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi katılımcıları arasındaki dostluk bağlarını kuvvetlendirmeyi hedefleyen, 
yoğun bir katılımla gerçekleşen İAOSB Dayanışma Gecesi’ne, birlik ve beraberlik mesajları damgasını vurdu.
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Okulumuz, gururumuz…
İAOSB’de yürütülen çalışmalar hakkında 

bilgi veren Uğurtaş, özellikle Özel İzmir Atatürk 
Organize Sanayi Bölgesi Nedim Uysal Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi’nin her geçen yıl yük-
selen çıtasına değindi.

Uğurtaş, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Oku-
lumuz 2019 yılında 
ikinci mezunlarını 
vermiş, mezun olan  
tüm öğrencilerimiz 2 
ya da 4 yıllık yüksek 
öğrenim programla-
rına yerleşmeye hak 
kazanmıştır. 91 öğren-
cimizin büyük bölü-
mü yüksek öğrenim 
programlarına yerleş-

miştir. Türkiye gnelinde Anadolu Liselerinden 
mezun olduğu sene 4 yıllık bir lisans programına 
yerleşenlerin oranı yüzde 28 iken bizim oku-
lumzda bu oran şimdiden yüzde 43’tür. Teknik 
liselerde ise bu oran yüzde 6’dır... Okumuzdan 
mezun olan gençlerimizi nitelikli mühendisler 
ve kalifiye ara elemanlar olarak sanayimizde gö-
recek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Meslek 
liselerine yönelik olumsuz algıyı elde ettiğimiz 
başarılarla yıkarsak, bu okulları tercih eden 
öğrenci kaynağını da daha nitelikli hale getir-
miş oluruz. Bunun yolu da meslek lisemizden 
mezun olan gençlerimize üniversite yolunun da 
açık olduğunu gençlerimize ve ailelerine göster-
mekten geçmektedir. Aksi takdirde söz konusu 
algının kırılması hedefini bir kenara koyarak, 
niteliksiz sonuçlara boyun eğmek durumunda 
kalırız. Okulumuzda bu yıl yüzde 8’lik dilimden 
de yüzde 1’lik dilimden de öğrencimiz var. Bu 
yılki mezunlarımızdan İstanbul Teknik Üniver-
sitesi başta olmak üzere, Türkiye’nin önde gelen 
üniversitelerine öğrencilerimiz var. Türkiye’nin 
yolu sanayicilerinden geçiyor. Sanayicilerin yolu 
da yetişmiş teknik elemandan geçiyor. Bizim 
kaliteli mühendislere de ihtiyacımız var, kaliteli 
ara elemana da ihtiyacımız var. Bunların da kay-
nağı meslek liseleri. Eğer gerçekten Türkiye’nin 
geleceği adına adımlar atmak istiyorsak bu ko-
nuda İAOSB gibi elimizi taşın altına koymalıyız. 
Umuyorum ki gelecekte bu fidanlar ağaç olacak 
ve tüm Türkiye’yi kucaklayacaklar.”
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Hİlmİ-ElEnA UĞURTAŞ FATİH-KADRİyE UySAl
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BAnU-ATİllA BAySAK PEymAn-SElİm yİRmİBEŞOĞlU

İBRAHİm-yüKSEl GÖKÇüOĞlU

Aylİn-mEHmET KARAHAlİlOĞlU

ElİF-SİnAn ATİK



ÖmER FARUK KORUn-HüSEyİn KUTSİ TUnCAy-EyüP SÖZDİnlER-
Hİlmİ UĞURTAŞ-VAHİT yIlDIRIm- SElİm yİRmİBEŞOĞlU-ŞEnOl TEllİ

HüSEyİn KUTSİ TUnCAy

ŞEnOl TEllİ

nESlİHAn-ÖmER FARUK KORUn

yIlDIZ-EyüP SÖZDİnlER

EROl-İKBAl ünAl

CAnAn-ŞEnER KIRIKKAyA KAmİl-EmİRE PORSUK
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OnUR RAmAZAn-BAnU ACAR OlCAy-Alİ ÇInARlI

yAlÇIn-HATİCE DERElİ

CAnDAn-mURAT DEmİRER

İBRAHİm-KADRİyE BEŞKARDEŞlER nEŞE-EROl nARİn
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ECE-TEVFİK-ZEHRA mAĞARA
HAyDAR ATIlGAn

DAnIEllE-HüSEyİn PEKCAn

EmİnE-FIRAT-ŞEnER AKGün ERDEm-ERİm-FERDA-SAyIl DİnÇSOy
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CEm-BERKCAn-BAnU İnAm ESAT-CAnAn ÖZDEmİR

GülCE TüKEl-FERAy-HüSEyİn CAnER ÖnAl

REyHAn-EnVER OlGUnSOy FEyZ-TAmER TAŞKIn
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ADnAn-mElTEm CİnSTAŞ Alİ SUAT-BERRİn AKmEŞE

Alİ-BERnA KIZIlTAn Alİ-HAZAl ŞEKER

Alİ-nEŞE DEDElER AlPARSlAn-nEDRET UlCAy
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AlPER-CAnAn KAHVECİOĞlU AlTAn-AynUR ÖZBEK

ARCAn GünEŞ-DEnİZ ŞİRİn ARZU-SEmİH ÇIRAK

Aylİn SüPHAnDAĞlIASUmAn-mURAT AlPARSlAn
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AynUR-RECEP SUSUZlU AySEl-mEHmET mİnARECİ

AySIn AySUn AySEn-TAHSIn ERKAn AyŞE-nEDİm ÖZKUl

BAnU-BAyRAm AKyüZ BARIŞ-BESA CAnKURTARAn
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BEGüm-UĞUR ÇAĞlAROĞlU BEnAl-AKIn ÖZBEK

BEyHAn-KEmAl ACAR BURCU-AHmET-ASlI mERCül

BURÇİn SARIKOÇ-OĞUZ DüZGün BülBUn-TOlGA İŞBİlİR
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BülEnT-BİRGül DOlmEn CAnER-İlKnUR mElEK

CEmİlE-ÇETİn EREnGİn CEREn-OKAn UyBAT

CEylAn-UTKU KAlETüRK CİHAT-AFRA ERCİyES

Atatürkorganize
20



DEmET BAŞEĞmEZ-DİlARA yIlDIRIm DEnİZ-FUAT yAVUZ

DERyA-DİlEK yAlÇIn DİlEK-lEVEnT DOlmEn

DİlEK-mURAT ÖZyIlmAZ ÇİĞDEm-KORAy TümEnTümüR
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DİlER-AHmET ARSlAn ElİF-BURAK BAŞ

EmRE-İREm mAnAV ERDEm-TOPRAK-IŞIlAy mOllA

ERGUn-DEmET BİnBOĞA EROl-TIlOA GOmEl
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ESmA-nEJDET ÖZDEmİR EylEm GülüZAR-ARDA COŞKUnOl

FADİmE-FATİH yAPAR FAHRİ-BERRİn ÖZTüRK

FATmA-BURCU-mURAT-BAHAR KAyA
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FATmA yAPUCU-ülKü GünEŞ-FüSUn ŞİRİn FİGEn-GünEŞ ERTAŞ

FİKRIyE BIÇAK-HİKmET UyAn-İREm- SERHAT ÖKSüZ

FüSUn ŞİRİnER-FATmA yAPUCU GAmZE-ERDİnÇ yAPAn
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GAmZE-VOlKAn GüREl Gül-mETETAmER OmUR

GülnİHAl-HüSEyİn ÇATAl GülÇİn-ERDEm mAĞARA

GünERİ-SUZAn GünDOĞAn GüRBüZ-GAmZE EREnOĞlU
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HACI Alİ-ŞİRİn DİnÇER, FATmA-EnDER AyDEmİR

HAKAn-SEmA BAyHUn HAKAn-yEŞİm SOĞUKDAĞ

HAlİl-OyA ÖRnEKOĞlU HAnDAn-lATİFnUR DOlmEn
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HASAn-EVRE GİRİTlİGİl

HATİCE-CEyDA HünER HüSEyİn-nURŞEn UnAn

HüSEyİn-SEVİnÇ ZOR HüSnü-GüZİn ÖZKERTAn

HARİKA BüyüKKEBAPÇI-
BElKIS-BARTU-DAĞHAn ERKAVUn
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İBRAHİm-ASİyE SARAy İBRAHİm-FİGEn ÇElİKKAl

İKBAl-ADnAn KAyA İmRAn-ADEm KüÇüK

İSHAK-SEVİm ERCİyES İSmAİl İnAn-ERDAl EREK
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KASIm-EDİn-lAlE-müŞERREF-mUSTAFA HEPGülüm

KASIm-FATmA KUTlU KAZIm-SEnİyE SERTDEmİR

KEREm-DİDEm HEPGülüm İSmAİl-REyHAn KOnyA
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İSmET-İnCİ VATAnSEVER KEREm-SEmRA BOŞKUT

KüBRA-SElmA TORUn, nİlSUn-nEJDET GÖÇEDEn lEVEnT HAmURCUOĞlU

lEmAn-SUAT ERTAÇ lEyAl-HAKKI KESİRlİ
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lEVEnT HAmURCUOĞlU

mAHmUT-PInAR ÖZTüRK mEHmET KURT

mEHmET-GülüZAR yEĞEn mEHmET-PAKİZE DEmİRAĞ

mEHmET-Tülİn KIZIlKAn mEHmET-ÇInAR-ARInÇ-SİBEl DURUR



mEHmET-ZEynEP SElİn-OKTAy ATICI mEHmET-ZEynEP ÇETİnEl

mEHTAP-GüRCAn ERAlP mEHTAP-SERDAR ASEnAOKTAR

mERAl-OSmAn ÖZÇAKAR mERAl-ÇETİn GüREl
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mEHTAP-SERDAR ASEnAOKTAR

mERVE-BüŞRA ÖZDEmİR mESUT-lAlE POlAT

mUHİTTİn-EmİnE BİlGET mUİn-mESUDE AlTIn

mUSTAFA-SEmRA yAPAn mUSTAFA TAn
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mUSTAFA-yEGAnE ÇITAK mUSTAFA-ZElİHA KIlInÇ

mUSTAFA-ŞEnCAn AyAn mUSTAFA-ŞUlE KARABAĞlI

müyESSER-mEHmET KARACA nAFİZ-mEHmET yAPUCU
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mUSTAFA-ŞUlE KARABAĞlI

nAİlE GÖnül -HASAn SAnCAKlI nEIl ÇİKUREl-DERİn ÖZTEKİn

nEJDET-müyESSER KüÇüKyIlmAZ nESRİn-HAKAn ÖZKUl

nEVRİyE-yAŞAR yEŞİl nEZAHAT-BülEnT TAlAy
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nURAy-HAmZA SERRA-Alİ GülTEKİn nİHAn-ERDEm KIZIlDERElİ

nURGül-yUSUF ZİyA-mElİS ÖZER nURTEn-mUSTAFA KüÇüKBAy

ÖnDER-AHU AKBUlUT ÖZDEn-HUlUSİ UlUSOy
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nURTEn-mUSTAFA KüÇüKBAy

PElİn-CAn KüÇüKBAy PERVİn-HAlUK AKÇİÇEK

ÖZDEn-TOlKAR KARACE RAmAZAn SOnCUl

ÖZGE-BİRnUR- mEHmET KUBİlAy ÖZlEm-mUHSİn GüRTAn
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RECEP-mAHmUDİyE VARDAR RESmİyE-nEJAT BEKmEn

REyHAn-RECEP ŞEnAy RUKİyE-mUSTAFA KIZIlKAn

SAADET-HüSEyİn ERCİyAS SABAHAT KEllECİ-BAnU ŞEn
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RUKİyE-mUSTAFA KIZIlKAn

SABRİ-ŞüKRAn-AyŞE TACAR SAİmE ORAl-CEylİn-ÖZGE KURAl-FARUK ORAl

SElİn-BURÇİn CAnSIn SEmA-SEmİH yORGAnCIlAR

SERAP-SERDAR ÇElEBİOĞlU SEÇİl-HARUn UyAnIKER
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SERRA-SAlİH mEnTEŞE SİBEl GüRBüZ

SUAT-ŞEnGül ÖZyAmAn

ŞEHnAZ-mURAT SERDAR KOÇ SüREyyA-Alİ DEmİRAĞ
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SİBEl GüRBüZ

SüREyyA-Alİ DEmİRAĞ

ŞEnGül-nEDİm KÖKlEmEZ TEVFİK-SElİn-PInAR ÖlÇEnlER

TAHİR ÖnDER-ElVAn KAyA TAmER AVCI

TUĞBA-AySİmA-SEVİm-KADİR KAlKAn
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ŞUlE-yASİn PEKER

TUĞÇE-OnUR-DEmİR BAySAl

ümIT-ERGül SATIÇ

ünAl-ZEynEP-HASİBE BİnBİR ümİT-nİlüFER-OKyAnUS ŞEVİK



İZMİR ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ  l  ekim 2019

kapak
kapak

43

TUĞÇE-OnUR-DEmİR BAySAl

ümİT-nİlüFER-OKyAnUS ŞEVİK

yEŞİm-ABDUllAH KIZIlKAn

yAŞAR KUŞ

ZüBEyDE yIlDIZ-AŞKIn ERDOĞAn yASEmİn TOPÇU



ÇOK DAHA FAZLASI
MİSAFİRPERVERLİKTEN

Sizi bulutların ötesine çıkaran benzersiz Business Class deneyimimizin sırrı, 
yaptığımız her işin kalbinde dünyaca ünlü misafirperverliğimizin bulunmasında saklı.
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MİSAFİRPERVERLİKTEN
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İAOSB Olağanüstü 
Genel Kurulu yapıldı

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 
Olağanüstü Genel Kurulu Bölge katılımcıla-
rından Kadri Şeker’in Divan Başkanlığı’nda 

gerçekleştirildi. Divan Üyeliğini Cem İnam’ın 
üstlendiği toplantıda; OSB için yapılacak alım-
satım ve ihaleler konusunda alacağı kararlarla 
işlemlerin yürütülmesi ve ihalenin sonuçlan-
dırılması için usul ve esasların belirlenmesi, 
katılımcı veya kiracılardan tahsil edilecek satış 
ve hizmet bedelleri ile bu aidat ve satış bedelle-
rinin tahsilâtında gecikme halinde uygulanacak 
yaptırımlara ilişkin esaslarda değişiklik yapıl-
ması, AVM inşaatı, ATAER A.Ş.’deki gelişmeler 

karara bağlandı. 
OSB için yapılacak alım satım, altyapı, sosyal 

tesisler, arıtma tesislerinin inşaatı ve proje 
dahil tüm ihaleler konusunda alacağı kararlarla 
işlemlerin yürütülmesi ve ihalenin sonuçlan-
dırılması için usul ve esasların belirlenmesi 
konusunda sunulan önerge ve Yönetim Kuru-
lunun yetkilendirilmesi maddesi oybirliği ile 
kabul edilirken, gayrimenkulünü kiraya veren 
katılımcının talebi halinde ve kiracısının Bölge-
ye karşı tüm ödemelerine müşterek müteselsil 
sorumlu olduğunu taahhüt etmesi durumunda, 
katılımcının banka teminat mektubu, nakit veya 
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İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Olağanüstü Genel Kurulu’nda; OSB için 
yapılacak alım-satım, altyapı, sosyal tesisler, arıtma tesislerinin inşaatı ve proje 

dahil tüm ihaleler, katılımcı veya kiracılardan tahsil edilecek altyapı katılım 
payları, AVM inşaatı ile ATAER A.Ş.’deki gelişmeler karara bağlandı. 

şahsi kefalet imzası taşıyan 
teminat senedi ile teminat 
verebileceği hususu uygun 
görüldü. 

Toplantıda AVM 
konusunda söz alan İzmir 

Atatürk Organize Sanayi 
Bölgesi Yönetim Kurulu 

Başkanı Hilmi Uğurtaş; “2018 
yılı Ağustos ayından bu yana 
Türkiye’de dengelerin altüst 
olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu 
durumu değerlendirerek birtakım 
adımlarda bulunduk. Türkiye 
Sınai ve Kalkınma Bankası’ndan 
bir çalışma istedik. Rapor doğrul-
tusunda değerlendirmeler yaptık. 
Biz arsamızın bedelini 7-8 senede 
geri almış olacağız. Hiçbir yerde 
böyle amortisman süresi yoktur” 
dedi. AVM ile ilgili önerge oybirli-
ği ile kabul edildi.

ATAER Enerji Elektrik Üretim 
A.Ş. ile ilgili gündem maddesinin 
görüşülmesi sırasında, birçok ener-
ji santralinin kapatılmak zorunda 
kaldığını vurgulayan Uğurtaş, 
“Türkiye ne yazık ki bir yatırım 
yaparken önünüzü göremediği-
niz bir ülke. Bundan 15 sene önce 
olmayan enerji en pahalı enerjiydi. 
O günkü şartlar doğrultusunda 
ATAER kuruldu. O süreç uzun 
bir süre yatırımın ne kadar doğru 
olduğunu gösterdi. Birçok işletme-
ci, ve OSB bu yatırımı yaptı ancak 
Türkiye’nin ön görülen şekilde 
büyüyememesi, bazı seneler dur-
gunluk içerisinde olması, enerji 
talebinin düşünüldüğü kadar 
artmasını engelledi. Bu sebeple 
birçok santral kapanmak zorun-
da kaldı. ATAER A.Ş’nin şu anda 
üretime devam etmesi ile yüzde 
20-25 daha pahalı enerji üretimi 
sağlanacaktır. Santralimize talip 
olan firmaları değerlendirmemiz 
gerekir” şeklinde konuştu.

ATAER Enerji Elektrik Üretim 

A.Ş.’ye ait gaz ve buhar türbinleri 
ile diğer ekipman ve yedek parça-
ların satılması konusunda İAOSB 
Genel Kurulu’nun olumlu görüşü 
dikkate alınarak İAOSB Yönetim 
Kurulu’na bu konuda yapılacak 
işlemlerle ilgili yetki verilmesi 
önergesi de oybirliği ile kabul 
edildi.

Genel Kurul’da ayrıca; İzmir 
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi-
nin sınırlı olan su kaynaklarının 
koruması amacıyla büyük ölçüde 
su kullanan veya tekstil yıka-
ma, boyama ve apre tesislerine 
İzmir Atatürk Organize Sanayi 
Bölgesi’nde yer verilmemesi, 
İAOSB Müteşebbis Heyeti’nin 
31.08.1995 tarih 992-995/52 sayı-
lı kararının aynen uygulamaya 
devam etmesi; Özel İzmir Atatürk 
Organize Sanayi Bölgesi Nedim 
Uysal Mesleki ve Teknik Anado-
lu Lisesi’nde görev almakta olan 
eğitim personelinin sözleşmesinin 
İAOSB tarafından sona erdirilme-
si ya da süresinin sonunda yeni-
lenmemesine İAOSB tarafından 
karar verildiği durumlarda eğitim 
personelinin kıdem tazminatına 
hak kazandığının ve kendisine 
kıdem tazminatının ödeneceğinin 
işyeri uygulaması olarak kabulü; 
İzmir Atatürk Organize Sanayi 
Bölgesi Yönetim Kurulu ve De-
netim Kurulu üyelerine bugüne 
kadar harcırah ödenmediğinden 
uygulamanın bu yönde devamı ile 
Yönetim ve Denetim Kurulu üyele-
rine harcırah ödenmemesi, İAOSB 
çalışanlarına, faaliyete geçtiğimiz 
tarihten bugüne kadar Bölgemizin 
kurucusu olan Ege Bölgesi Sanayi 
Odası tarafından uygulanan harcı-
rah miktarları uygulanması, görev 
karşılıklarının ise Yönetim Kuru-
lumuzca belirlenmesi hususun-
daki mevcut uygulamaya devam 
edilmesine karar verildi.
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Özel İzmir Atatürk Organize Sanayi 
Bölgesi Nedim Uysal Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi öğrencileri, katıldıkları 

İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi tarafından 
düzenlenen IZTECH ROBOLEAUGE yarış-
masında olağanüstü başarılar sergileyerek, 
Türkiye’nin önde gelen üniversite ve kolejlerini 
geride bıraktı. 

Yarışmaya 53 robotla katılan Özel İzmir Ata-
türk Organize Sanayi Bölgesi Nedim Uysal Mes-
leki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri; Mikro 
Sumo kategorisinde 1.’lik, 2.’lik ve 3.’lük, Futro 
kategorisinde 1. ve 3.’lük, Arazi Robotu katego-
risinde 1. ve 3.’lük, Serbest kategoride yaptıkları 
Lazer Arp projesi ve akademik kurula yaptıkları 
sunum ile 1.’lik, Çizgi Labirent kategorisinde 
19 robot arasından parkuru tamamlayabilen iki 
robotu ile 1. ve 2.’lik madalyalarını almaya hak 
kazandılar. 

Henüz lise öğrencisi olmalarına rağmen, 
Türkiye’nin en önemli üniversitelerinden yarış-
maya katılan mühendis grupları geride bıraka-
rak, başarıları ile yarışmaya damga vuran Özel 
İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Nedim 
Uysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğren-
cileri, hazırlık aşamasından sunum aşamasına 
kadar birlikte üretmenin, üniversite öğrencileri 
ile yarışmanın ve akademik jüri önünde sunum 
yapmanın deneyimini yaşama fırsatı buldular.

Futro, arazi, çizgi izleyen, çizgi labirent, 
mikro sumo, serbest, yap-tasarla-yarıştır, ro-
bothon kategorilerinde düzenlenen yarışmaya; 
açıklanan tüm kategorilerde katılan Özel İzmir 
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Nedim Uysal 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 
performansları ile göz doldurdu.  

Okulda kısa sürede elde edilen başarıların 
altını çizen İzmir Atatürk Organize Sanayi 

meslek lisesi algısını kıran
İAOSB’nin okulundan

olağanüstü başarı
Özel İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Nedim Uysal MTAL öğrencileri, IZTECH ROBOLEAGUE yarışmasında 
8 kategorideki projeleriyle Türkiye’nin en önemli üniversite ve kolejlerini geçip ilk üç dereceyi kimseye bırakmadı.
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Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı, aynı zaman-
da okulun Kurucu Temsilcisi Hilmi Uğurtaş, 
“Okulumuz 2019 yılında ikinci mezunlarını 
vermiş, mezun olan tüm öğrencilerimiz 2 ya 
da 4 yıllık yüksek öğrenim programlarına 
yerleşmeye hak kazanmıştır.  91 öğrencimizin 
büyük bölümü yüksek öğrenim programla-
rına yerleşmiştir. Türkiye genelinde Anadolu 
Liselerinden mezun olduğu sene 4 yıllık bir 
lisans programına yerleşenlerin oranı yüzde 28 
iken bizim okulumuzda bu oran daha şimdi-
den yüzde 43’tür. Teknik liselerde ise bu oran 

yüzde 6’dır” diye konuştu. Söz konusu başa-
rılar ile toplumdaki olumsuz ‘meslek lisesi’ 
algısının kırılmasında rol oynamaktan büyük 
mutluluk duyduklarını dile getiren Uğurtaş, 
“Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerine ka-
yıt yaptıran öğrencilerin çıtasını yükseltmek 
istiyorsak, bu okulları tercih eden gençlerimi-
zin gerek akademik gerekse teknik ve mesleki 
alanda imza attıkları başarıların da derecesini 
yükseltmek zorundayız. Türkiye’nin yolu 
sanayiden geçiyor. Bu nedenle hepimiz elimizi 
taşın altına koymalıyız” dedi.
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Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği 
(TAYSAD) Yönetim Kurulu, Ege Odak Üye 
Buluşması’nı  Özel İzmir Atatürk Organize 

Sanayi Bölgesi Nedim Uysal Mesleki ve Teknik Ana-
dolu Lisesi konferans salonunda gerçekleştirdi. TAY-
SAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sarıgözoğlu 
ve Yönetim Kurulu Üyesi Perihan İnci, hazırladıkları 
sunumda TAYSAD’ın çalışmalarına yönelik bilgiler 
verdiler. 

450 üyeye sahip olan TAYSAD’ın sektördeki öne-
mine dikkat çeken TAYSAD Yönetim Kurulu Üyesi 

Perihan İnci, sektörel veriler doğrultusunda odak 
alanlarının İstanbul ve Kocaeli’de yoğunlaştığını 
söyledi. TAYSAD üyelerinin 143 ülkede yatırımlara 
imza attıkları bilgisini veren İnci, uluslararası ölçekte 
ilişkileri geliştirmek adına ve AB üyesi olmayan 
Türkiye’ye yönelik bakış açılarını değiştirmek ama-
cıyla çeşitli çalışmalar yürüttüklerini söyledi. İnci 
ayrıca yurtiçi ve yurtdışında toplantı planladıklarını, 
bunun yanı sıra sosyal medyayı da başarıyla yöne-
terek özellikle Alman basını ile bir araya geldiklerini 
bildirdi.  

Özel İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 
Nedim Uysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mü-
dürü Aslı Akı ise okul hakkında TAYSAD üyelerine 
bilgiler verdi. İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölge 
yönetimi tarafından 2014 yılında kurulan okulun 
tüm öğrencilerinin yüzde 100 burslu olduklarını ha-
tırlatan Akı, okulda Anadolu lisesi ders müfredatı ve 
10. sınıftan itibaren teknik eğitimin alındığı Anadolu 
teknik programın uygulandığını söyledi.
Sanayinin ihtiyacı olan eğitim

Teknik derslerde sanayiye uygun problemlere yö-
nelik uygulamalar üzerinde yoğunlaştıklarına dikkat 

TAySAD üyelerinden 
öğrencilerimize övgü

Ege Odak Üye Buluşması’nı Özel İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Nedim Uysal MTAL’de gerçekleştiren 
TAYSAD Yönetim Kurulu, öğrencilerin farklı alanlardaki kazanımlarını pratiğe döktükleri projeleri çok beğendi.
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çeken Akı, şunları söyledi:
“Öğrencilerimizin iş yaşamında 1 adım öne 

çıkmaları için tam donanımlı laboratuvarlarda 
gerçekleşen bir eğitim programı uyguluyoruz. 
Teknik eğitim, okulumuzda 10. sınıftan itibaren 
başlıyor. 14 bin metrekare alana sahip olan oku-
lumuz 600 öğrenci kapasitesine sahip. 24 kişilik 
tam donanımlı sınıflarımız, konferans salonumuz, 
spor salonumuz, kütüphanemiz ve 21 dersliği-
miz mevcut. Ayrıca ayrı planlanmış fizik, kimya, 
biyoloji laboratuvarlarımız,  sosyal etkinlik ve proje 
hazırlama ve Ar-Ge odalarımız, alanlarla ilgi atölye 
ve laboratuvarlarımız ile öğrencilerimize mesleki, 
teknik ve akademik tüm kazanımları uygulamalı 
olarak vermeye çalışıyoruz. Atölyelerimizde ve 
laboratuvarlarımızda kullanılan araç ve gereçleri 
öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz yapıyorlar. Bu 
çalışmaların yanı sıra öğrencilerimizin kendilerini 
doğru ifade edebilme becerilerini geliştirebilmeleri 
için sosyal etkinliklerin de çok önemli olduğunu 
biliyor, bu bilinçle onların öz güvenlerini ortaya 
çıkarmak için birçok çalışmada yer almalarını 
sağlamaya çalışıyoruz. Bu kapsamda okulumuzda 
birçok kulübümüz var ve öğrencilerimizin fark-
lı alanlarda kendilerini geliştirdiklerini görmek 
bizleri mutlu ediyor. Gerek il gerekse ülke bazında 
çeşitli alanlarda düzenlenen yarışmalara da katılan 
öğrencilerimiz, elde ettikleri başarılarla göz doldu-
ruyorlar. Türkiye’den yoğun katılımın sağlandığı, 
hem öğrencilerin yaratıcılıklarını hem de teknik 
alandaki bilgilerini ortaya çıkaran yarışmalarda yer 
alarak pek çok alanda kendilerini ifade ediyorlar.

Mezunlarımızın birçoğu üniversiteye devam 
etmektedir.  Bununla birlikte iş hayatına devam 
eden öğrencilerimiz de mevcut. İlk mezunlarımızı 
2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında verdik. Mezun 
olan 93 öğrencimizden 92’si sınava girdi ve 57 öğ-
rencimiz bir üst öğrenim kurumuna yerleşti. 2018 
-2109 Eğitim-Öğretim yıllında ise mezun ettiğimiz 
91 öğrencimizin büyük bir kısmı yüksek öğretim 
kurumlarına yerleşti. Okula alış yüzdeliklerinden 
çıkış yüzdelik dilimlerine baktığımızda da öğrenci-
lerimize çok büyük artılar kattığımızı görünce çok 
mutlu oluyoruz. Okulumuza yüzde 18’lik dilimden 
girip yüzde 3 dilimle mezun ettiğimiz öğrencileri-
miz var. Öğrencilerimizin Türkiye’nin önde gelen 
üniversitelerine yerleşmeleri ile gurur duyuyoruz.”
Ziyaret ölümsüzleşti

Akı’nın sunumunun ardından okulu gezen 
TAYSAD üyeleri, öğrencilerin farklı alanlardaki 
kazanımlarını pratiğe döktükleri robot, cihaz ve 
müzik aletlerinden oldukça etkilendiler. Öğrenci-
lere övgüler yağdıran TAYSAD üyeleri, “Sizin gibi 
Türk sanayini şahlandıracak gençler ile fotoğrafı-
mız olmalı” diyerek öğrenciler ile özçekim gerçek-
leştirdiler.
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İşsizlik oranı 
Temmuz'da yükseldi

Temmuz ayı yani yaz verisi 
olmasına rağmen işsizlikte 
tablo çok vahim. İşsizlik 

oranı yüzde 13,9 seviyesinde 
gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) verilerine göre Türkiye 
genelinde 15 ve daha yukarı 
yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı 
Temmuz döneminde geçen yılın 
aynı dönemine göre 1 milyon 65 
bin kişi artarak 4 milyon 596 bin 
kişi oldu. İşsizlik oranı 3,1 puan-
lık artış ile yüzde 13,9 seviyesin-
de gerçekleşti. Aynı dönemde; ta-
rım dışı işsizlik oranı 3,6 puanlık 
artış ile yüzde 16,5 olarak tahmin 
edildi. Genç nüfusta işsizlik ora-
nı 7,2 puanlık artış ile yüzde 27,1 
olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 3,2 puanlık 
artış ile yüzde 14,2 olarak gerçekleşti.
İstihdam oranı yüzde 46,4

İstihdam edilenlerin sayısı 2019 yılı Temmuz 
döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 
748 bin kişi azalarak 28 milyon 517 bin kişi, is-
tihdam oranı ise 1,8 puanlık azalış ile yüzde 46,4 
oldu.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 
130 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 618 
bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 19,8’i 
tarım, yüzde 19,6’sı sanayi, yüzde 5,5’i inşaat, 
yüzde 55,1’i ise hizmet sektöründe yer aldı. Önce-
ki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım 
sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,1 
puan, sanayi sektörünün payı 0,1 puan, hizmet 
sektörünün payı 1,2 puan artarken inşaat sektörü-
nün payı 1,4 puan azaldı.

Sanayi üretimi 12 aydır daralıyor
Türkiye ekonomisinin hayati göstergelerin-

den biri olan sanayi üretimi 12 aydır üst üste 
daralıyor.

Ağustos ayında sanayi üretimi bir önceki yı-
lın aynı ayına göre yüzde 3,6 azaldı. Sanayinin 
alt sektörleri incelendiğinde, 2019 
yılı Ağustos ayında 
ma-

dencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir 
önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6, imalat 
sanayi sektörü endeksi yüzde 3,3 ve elektrik, 
gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve 

dağıtımı sektörü endeksi 
yüzde 0,4 azaldı.

2019 yılı Ağustos ayın-
da madencilik ve taşocak-
çılığı sektörü endeksi bir 
önceki aya göre yüzde 
9,2 ve imalat sanayi sek-
törü endeksi yüzde 2,7 
azalırken elektrik, gaz, 
buhar ve iklimlendir-
me üretimi ve dağıtı-
mı sektörü endeksi 
yüzde 0,9 arttı.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 
(TCMB) Ağustos ayında 41,8 ton ile bugü-
ne kadarki en yüksek aylık altın alımına 

imza atması dik-
kat çekti. Dünya 
Altın Konseyi 
verilerine göre, 
Temmuz ayın-
daki 6,6 tonluk 
alımla birlikte 
TCMB’nin ken-
dine ait toplam 
altın rezervi 
Ağustos sonu 
itibarıyla 362,5 
tona yükseldi.

Temmuz-
Ağustos döne-
minde Rusya 
Merkez Bankası 23,5, Çin Merkez Bankası 15,9 
tonluk alım yaparken, bu dönemde dünyada en 
fazla alım yapan merkez bankası TCMB oldu.

Ocak-Ağustos döneminde TCMB’nin toplam 

altın alımı 109 tona yükselirken, TCMB’nin top-
lam rezervleri içinde sahip olduğu altının payı 
son 2 yılda yüzde 5,7’den yüzde 19’a sıçradı.

Ağustos 
sonu itibarıyla 
TCMB’nin kendi-
ne ait toplam altın 
rezervinin değeri, 
sene başına göre 
7 milyar 526 
milyon dolarlık 
artışla 17 milyar 
970 milyon dolara 
ulaştı. Son yıl-
larda yurtdışın-
daki altınlarının 
büyük bölümünü 
Türkiye’ye geti-
ren TCMB, 2016 

sonunda 116 ton olan kendisine ait altın rezervi-
ni, 2 yıl 8 aylık sürede 362,5 tona yükseltti. Re-
zervlerin toplam değeri de 4,3 milyar dolardan 
17,9 milyar dolara yükseldi.

mB’den rekor altın alımı

Uluslararası Para Fonu (IMF), 2019 ve 
2020 yıllarına ilişkin küresel büyüme tahmi-
nini yeniden düşürdü. IMF, 2020 yılı için 
ise Türkiye'nin büyüme tahminini yüzde 
2,5'ten yüzde 3'e yükseltti.

IMF, Dünya Ekonomik Görünüm 
Raporu'nun Ekim 2019 sayısını “Küresel 
İmalatın Gerileme Dönemi, Artan Ticaret 
Engelleri” başlığı ile yayımladı. Raporda, 
küresel ekonomik büyümenin bu yıl için 
yüzde 3,2'den yüzde 3'e, 2020 için de yüzde 
3,5'ten yüzde 3,4'e çekildiği belirtildi.

Kişi başına ortalama bireysel kredi kartı 
borcu, bu yıl Ağustos ayında geçen yılın 
aynı ayına göre yüzde 12,9 artarak 4 bin 485 
liraya ulaştı. Geçen yılın aynı ayında kişi 
başına borç 3 bin 794 lira, borç bakiyesi 
100,8 milyar lira, borçlu kişi sayısı da 25,4 
milyondu. Ayrıca, geçen yılın Ağustos ayın-
da yüzde 6,1 olan batık kredi kartı oranı da 
yüzde 6,6’ya yükseldi. Kredi kartı borcu ve 
borçlu sayısı geçen Nisan ayından bu yana 
düzenli olarak artıyor. 

ImF Türkiye için büyüme 
tahminini yükseltti

Ortalama kart 
borcu 4,485 Tl
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Cari işlemler fazlası 
Ağustos ayında, geçen 
yılın aynı ayına göre 554 

milyon dolar artarak 2 milyar 
604 milyon dolara yükseldi ve 
12 aylık cari işlemler fazlası              
5 milyar 97 milyon dolara çıktı.

Merkez Bankası’ndan yapılan 
açıklamada, bu gelişmede, hiz-
metler dengesi kaynaklı net gi-
rişlerin 848 milyon dolar artarak 
5 milyar 216 milyon dolara ve 
ikincil gelir dengesi kaynaklı net 
girişlerin 73 milyon dolar artarak 
100 milyon dolara yükselmesinin 
etkili olduğu bildirildi.

Merkez Bankası verilerine göre yıllık bazda; 
altın ve enerji dışı cari işlemler fazlası, 1 milyar 83 
milyon dolar artarak 5 milyar 649 milyon dolara, 
ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığı, 45 
milyon dolar artarak 1 milyar 619 milyon dolara, 
hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden 
kaynaklanan net gelirler, 737 milyon dolar artarak 
4 milyar 59 milyon dolara, birincil gelir dengesi 
kalemi altında yatırım geliri kaleminden kay-
naklanan net çıkışlar, 353 milyon dolar artarak            
1 milyar 27 milyon dolara yükseldi. Buna karşılık, 
doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, 

bir önceki yılın aynı ayına göre 20 milyon dolar 
azalarak 825 milyon dolara gerilerken, portföy 
yatırımlarında 1 milyar 337 milyon dolar tutarın-
da net çıkış gerçekleşti.

Portföy yatırımları kapsamında, yurtdışı yerle-
şikler hisse senedi ve devlet iç borçlanma senetleri 
piyasasında sırasıyla 512 milyon dolar ve 149 
milyon dolar net satış yaptı.

Yurtiçi bankalar, uluslararası piyasalardan tah-
vil ihracı yoluyla 85 milyon dolar net borçlanma 
gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlarda 1 milyar 47 milyon dolar 
tutarında net çıkış gerçekleşti. 

Eylül ayında ihracat rekoru
Türkiye’nin Eylül ayı ihracatı geçen yılki 

rakamların da üzerine çıkarak 15 milyar 220 
milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracat rakam-
larını açıklayan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 
yılın 9 aylık dilimindeki kümülatif ihracatın da 
geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 
2,56 artışla 132 milyar 
505 milyon 

dolar olduğunu bildirdi. Türkiye'nin en fazla 
ihracat yaptığı ülkelerin yine Almanya, İngil-
tere, İtalya, Irak ve Amerika Birleşik Devletleri 
olduğunu söyleyen Bakan Pekcan, bu rakamla-
ra ulaşılmasında gösterdikleri 

çabalar için tüm ihracatçılara 
da teşekkür etti.

Eylül ayındaki ithalat da 
yüzde 0,15 artışla 16 milyar 
961 milyon dolar oldu.

Ticaret Bakanı Pekcan, 
“Geçen sene 9 ayda 52,5 
milyar dolar olan dış ticaret 
açığımızın yüzde 68,8 gibi 
ciddi bir düşüşle 16,4 
milyar dolara gerilemesi 
önemli” diye konuştu.

Cari fazla Ağustos ayında
554 milyon dolar oldu
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Bütçede, yılın 9 aylık dönemindeki açık 
geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 
51,3 artarak 85,8 milyar liraya çıktı. Bu 

sonuca göre, 2018’de açıklanan Yeni Ekonomi 
Programı’nda (YEP) bu 
yıl için hedeflenen 
80,6 milyar liralık 
açığa ulaşılmış oldu.

Hazine ve Maliye 
Bakanlığı verilerine 
göre; Eylül’de bütçe 
gelirleri bir önceki 
yılın aynı ayına göre 
yüzde 3,3 artarak 63,1 
milyar lira, giderler 
yüzde 20,5 artarak 80,8 
milyar lira oldu. Geçen yı-
lın Eylül ayında 6 milyar lira olan açık da 
17,7 milyar liraya çıktı.

İlk 9 ayda ise gelirler bir önceki yılın aynı 
dönemine göre yüzde 19,6 artarak 653,8 milyar 
lira, giderler yüzde 22,5 artışla 739,6 milyar lira 
oldu.

Faiz ödemeleri Eylül ayında 12,1 milyar lira-
ya, 9 ayda ise 81,4 milyar liraya ulaştı.

Güvenlik ve savunmaya yönelik 
mal, malzeme ve hizmet 
alımları Eylül’de 664,7 
milyon lira, 9 ayda 5,5 
milyar liraya çıktı.

Devlet Eylül’de 
101,9 milyon lira, 9 
ayda 1 milyar lira kira 
ödedi. Kiralanan ta-
şıtlar için 9 ayda 311,5 
milyon lira verildi. 
Temsil, tanıtma gider-
leri için 9 ayda 92,6 

milyon lira harcandı.
Cari transferler kapsamında bütçeden 

Eylül’de 35 milyar lira çıktı. 9 aylık toplam ra-
kam 326,2 milyar liraya yükseldi. Görev zarar-
ları kapsamında Eylül’de 6,9 milyar lira, 9 ayda 
72,5 milyar lira harcama yapıldı. SGK’ye görev 
zararları kapsamında Eylül’de 6 milyar lira,         
9 ayda 67,4 milyar lira verildi.

9 aylık bütçe açığı 85,8 milyar

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Eylül 
ayında aylık yüzde 0,99 arttı.

TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Eylül ayın-
da bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 
8,42, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 
9,26 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 
18,27 artış gerçekleşti.

Aylık en yüksek artış yüzde 2,15 ile 
konut grubunda oldu. Ana harcama grupları 
itibarıyla 2019 yılı Eylül ayında endekste 
yer alan gruplardan, giyim ve ayakkabıda 
yüzde 2,13, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 
2,09, alkollü içecekler ve tütünde yüzde 1,79 
ve ulaştırmada yüzde 1,61 artış gerçekleşti.

Kısa vadeli dış borç stoku, Ağustos sonu 
itibarıyla, 2018 yıl sonuna göre yüzde 5,4 
artışla 120,7 milyar dolara yükseldi. Orijinal 
vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya 
daha az kalmış dış borç stoku da, 172 milyar 
dolar olarak hesaplandı.

Merkez Bankası verilerine göre, bu 
dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli 
dış borç stoku yüzde 0,1 artarak 57,2 milyar 
dolar olurken, diğer sektörlerin kısa va-
deli dış borç stoku yüzde 11,0 artarak 57,1 
milyar dolara çıktı. Bankaların yurtdışından 
kullandıkları kısa vadeli krediler 9,5 milyar 
dolara geriledi.

Eylül enflasyonu 
yüzde 0,99 

Kısa vadeli 
dış borçta artış
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159 milyar liralık teşvikin  
95 milyarı ithal makineyi mi kapsıyor?  
Vahap Munyar

Makine 
İhracatçıları 
Birliği (MAİB) 
Başkanı ve 
Türkiye İhra-
catçılar Meclisi 
(TİM) Yönetim 
Kurulu Üyesi 
Kutlu Karave-
lioğlu, Birliğin 
kurulduğu 
2002 yılındaki 
sektör ihracatı-
na baktı:

2002’de 
makine ihraca-
tımız 1,7 milyar 
dolardı.

Geçen 16-17 
yılda sektörün 

ihracatının 10 kat arttığını gördü:
- İhracatımız 17 milyar dolara ulaştı. Ülkemiz 

toplam ihracatının yüzde 10’unu sektörümüz 
gerçekleştiriyor. ABD’de bu oran yüzde 12’dir.

Sektörün toplam büyüklüğü üzerinde durdu:
- Makine üretimi yapan 17 bin şirket var. Sek-

törün toplam cirosu 110 milyar lira. İstihdam 250 
bin kişi dolayında.

Sonra ABD-Çin arasındaki makine ticaretine 
uzandı:

- ABD, 400 milyar dolarlık makine ithal ediyor. 
Bunun 125 milyar dolarlık bölümünü Çin’den 
alıyor. ABD’nin Çin’den makine alımının bu 
boyuta ulaşması, Çin’deki ABD yatırımlarından 
kaynaklanıyor.

Türkiye’deki ABD, Alman şirketlerinin yatı-
rımlarının benzer etkiyi gösterdiğini irdeledi:

- ABD, Eskişehir’deki TEİ’den GE’nin ortaklı-
ğının açtığı kapıyla alım yapıyor. Bosch Rexroth 
da aynı etki ile başta Almanya olmak üzere Avru-
pa ve dünyaya ihracat yapıyor.

Bu örneklerden yola çıkarak şu yorumu yaptı:
- Ülkemize gelen uluslararası yatırım, ihracatı-

mızı da önemli ölçüde tetikliyor.
Yanı sıra makine sektörünün de yurtdışına 

yatırıma gitmesi gerektiğini düşündü:
- Örneğin Rusya, 45 milyar dolarlık makine 

ithal ediyor. 9 milyar dolarlık da ihracatı var. Yani, 
36 milyar dolarlık açık söz konusu. Coşkunöz’ün, 
Dalgakıran’ın Rusya’da yatırımı var. Başka üreti-
cilerimizin de gitmesi iyi olur.

Yurt dışında yatırımda devletin rolüne dikkat 
etti:

- Devlet, yurt dışına yatırım yapanları destek-
lemeli.

Yeni tesis ve fabrika yatırımlarında ithal ma-
kine alımlarının çok önde olduğunu şu hesapla 
ortaya koydu:

- Geçen yıl 159 milyar liralık yatırım teşvik bel-
gesi verilmiş. Bu yatırımlar için alımı söz konusu 
olan ithal makine bedeli toplam 16,7 milyar doları 
(95 milyar lira) buluyor. Yani, bir anlamda ithal 
makine de teşvikten yararlanmış oluyor.

Bu hesap üzerine şüpheci bakış sergiledi:
- Yani, ithal makine korunuyor.
Ağustos sonu itibariyle sektörün ihracatını 

gözden geçirdi:
- Makine sektörü ihracatı 13,2 milyar dolar dü-

zeyinde. Miktar artışı yüzde 14,5 ama değer artışı 
yüzde 4,8 düzeyinde.

İhracatta kilo başı değeri analiz etti:
- Sektörümüzün kilo başı ihracat geliri geçen 

yıl 6,1 dolardı. Şimdi 5,6 dolar civarında.
Pazardaki genel eğilimi analiz etti:
- Makine fiyatla değil, itibarla satılır...
İç pazarda “itibar çıtası” ihalelerdeki ithal sap-

lantısı yüzünden hedeflenen düzeyde olmayan 
sektör, yabancıda beklediği güveni yakalayabilir 
mi?

Üç enflasyon  
Veysel Ulusoy

“Yeni Eko-
nomi Prog-
ramı” (YEP) 
geçen günlerde 
hayatımıza gir-
di. Girdi de ne 
oldu, başkala-
rından bir farkı 
mı var, yine 
aynı cümleleri 
duyduk, gör-
dük diyebilir-
siniz.

Demeyin!
Hedeflenen 

Ekonomideki gelişmeler 
nasıl yorumlandı?
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enflasyon adıyla, tüketici ve üretici enflasyonu-
nun yanında, üçüncü bir enflasyonumuz var 
şimdi.

Hafife almayalım bu yeni finansal ürünü, bu 
yeni enflasyonu... Cebimize örtülü bir vergi ola-
rak etki edecek, gelir dağılımını bozacak, açık-
çası tüm dengeleri değiştirecek bir etki alanına 
sahip olacak nitelikte... Nasıl mı olacak bu?

Bunun yanıtı YEP’teki şu cümlede saklı: “Ka-
munun fiyat belirleme ve yönlendirme politi-
kasına tabi belirli alanlarda, geçmiş enflasyon 
verisi yerine YEP’te yer alan enflasyon hedefle-
ri dikkate alınacaktır.”

Kısa ama etki alanı çok fazla olacak bir enf-
lasyonla karşı karşıyayız!

İsterseniz her birini ve doğurdukları sonuçla-
rı irdeleyelim!

Birinci enflasyon: Kamunun enflasyonu
Karar vericiler, kamu hizmetleri zamlarını 

Üretici Fiyat Endeksi’nde meydana gelen ortala-
ma fiyat artış oranı kapsamında yapar. Diğer bir 
deyişle, kamunun yönlendirdiği veya doğrudan 
ürettiği çay, şeker, ulaşım, sağlık, vergiler, enerji 
vb. hizmet ve ürünlerin fiyatlarına bu endekse 
göre artış yapılır.

Örneğin 2018 yılı için bu oran yüzde 23,73 
gerçekleşmiş, 2019 için beklediğimiz ÜFE artışı 
ise yüzde 22 civarında şekillenecek, 2020 yılında 
kamu zamları eğer düzenleme yapılmaz ise bu 
oran kullanılarak yapılacaktır.

Şimdi bu oranı aklınızda tutun lütfen...
İkinci enflasyon: Tüketicinin enflasyonu
Ücret artışlarının temel alındığı bu enflasyon 

ise çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz poli-
tikasına dayalı ölçüm birimidir. Son dönemde 
“güvenilirliği” üzerinde kamuoyunun farklı dü-
şüncelere sahip olduğu tüketici fiyat endeksi ve-
rileri, ücretlerin seviyesini belirleyen veri olarak 
karşımıza çıkıyor. Kamu çalışanları ücret düzen-
leme toplantılarının anlamsızlığını bir kenara 
bırakırsak, karar vericilerin belirledikleri ücret 
artışının enflasyondan düşük çıkması halinde 
ise aradaki farkın ücretlere yansıtıldığını görü-
yoruz... Görüyorduk ama artık görmeyeceğiz.

YEP ile bundan vazgeçiliyor...
Artık kamu çalışanları bu yöntemle değil de, 

YEP hedeflerinde belirtilen enflasyon oranlarına 
göre zam alacaklar.

Nasıl mı?
Şöyle...
YEP kapsamında 2019 yılı için yüzde 12, 

2020 için yüzde 8,5 ve 2021 yılı için yüzde 6 
olarak hedeflenen enflasyon, ücretleri ve diğer 
hakların seviyesini belirleyen veriler olarak 
karşımıza çıkacak. Çalışanlar karar vericilerin 
bu enflasyon beklentilerine göre zam alacaklar, 
diğer bir deyişle...

Üçüncü enflasyon: Halkın enflasyonu
Hislere ve cüzdana dayalı en gerçekçi enflas-

yondur bu. Hiçbir endekslemeye, anketle veri 
toplamaya ve bunlara ağırlık vermeye gerek 
olmadan hesaplanan enflasyondur. Gelir grup-
larına göre yıllık yüzde 30, 40 ve 50’lerden aşağı 
değildir oran.

Son dönemde bu hislerin seviyesi ile resmi 
veriler arasında oluşan büyük farklar, hayatın 
ne kadar pahalı hale geldiğini gösteren “eş” 
göstergeler olmuştur.

Sonuç
Kamu, hayatımıza giren her tür veri toplama 

ve bunları açıklama konusunda tekel gücüne 
sahiptir. Enflasyon için de geçerlidir bu. Farklı-
laşan enflasyonları kullanarak uygulanan ücret 
ve fiyat politikaları ise tüm kesimleri etkileyen 
bir durum ortaya çıkarmaktadır.

Kamu çalışanlarının ücret ayarlaması 
için düşük oranları kullanmak, kamunun ürün 
ve hizmetlerine ise daha yüksek enflasyon 
oranlarını uygulamak, karar vericilerin “den-
gelenme” diye tanımladıkları süreci rayından 
çıkaracak, yüksek kamu hizmet ve ürün fiyatları 
ile düşük ücretler arasındaki fark olan örtülü 
vergi ise gelir dağılımını bozacaktır.

Bu arada, gelir dağılımı bozukluğunun eko-
nomik krizlerin baş nedenleri arasında olduğu-
nu tekrar belirtmekte de yarar var.

Küresel ekonomide  
durgunluğun anatomisi  
Erinç Yeldan

2019 
yılına ait ve-
riler küresel 
ekonomide 
durgunluğun 
yaygınlaş-
makta oldu-
ğunu belirti-
yor. Dünya 
Bankası, IMF, 
OECD ve bir 
dizi ulusla-
rarası kuru-
luşun 2020 
ve sonrasına 
yönelik öngö-
rüleri dünya 
ekonomisin-
de belirgin 
bir yavaşlamanın gündemde olduğunu, hatta 
mevcut borç yükü ve köpükleşmiş kredi piya-
salarının 2009 benzeri bir kriz ile sarsılabileceği 
uyarılarını dile getiriyor.

İZMİR ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ  l  ekim 2019

ne dediler?
ne dediler?

57



Amerika’da bir yandan Başkan Trump’ın 
yüksek gelir grupları ve şirketler kesimine yönelik 
vergi indirimlerinin, diğer yandan Amerikan Mer-
kez Bankası Fed’in genişleyici para politikalarının 
yaratmış olduğu coşku döneminin artık geride 
kaldığı ve yeni bir teknolojik ivmelenme dalga-
sının gerçekleştirilemediği sürece dünya ekono-
misinin durgunluk kıskacından çıkamayacağı 
anlaşılmakta. Kapitalizmin iş çevrimlerinin dalga-
lanmalarına dayalı inişli çıkışlı seyri iktisatçıların 
açıklamaya uğraştığı ana sorunların başında. 
Büyümenin bu denli dalgalı ve oynak karakteris-
tiğinin ardında ne yatıyor?

AB üyesi on ülke ekonomisinde işgücü üret-
kenliği 1995’e değin ABD’den daha yüksek 
seyretmesine karşın 21. yüzyılın başından bu yana 
üretkenlik kazanımları yüzde 1’in altında, dur-
gunluk düzeyinde, gözükmekte. ABD ise özellikle 
2008/09 krizinin etkilerini sadece parasal genişle-
me aracılığıyla ertelemiş; üretkenlik kayıplarının 
önüne geçememiş durumda.

Üretkenlik kayıplarının ardında sabit sermaye 
yatırımlarındaki durgunluk, genel anlamda ta-
rihsel boyutuyla sanayisizleşme olgusu ve bunun 
yarattığı yapısal işsizlik baskısı; ücretli emeğin 
gelirlerindeki gerilemeye koşut olarak düşük 
efektif toplam talep ve tüm bu olumsuz koşulların 
beslediği sosyal dışlanma ve şiddet yatmakta.

Dolayısıyla, küresel ekonominin hegemonik 
merkezleri Amerika ve Avrupa Birliği ekonomile-
rinden derlenen göstergeler, bu karmaşıklığın ve 
çelişkili mesajların yoğunluğu içerisinde kısa dö-
nemde ileriye dönük güven sunmuyor. Düşen kâr 

marjları, giderek artan tekelci yapılaşma, suskun-
laşan sabit sermaye yatırımları; dolayısıyla, tö-
kezleyen üretkenlik kazanımlarına bağlı yapısal/
sistemik sorunlar kapitalizmin merkezlerinden 
yükselen piyasa ve kalkınmakta olan ekonomile-
rine, oradan da küresel yoksullara değin dünya 
ekonomisinin her köşesinde kapitalist sistemin 
çelişkilerle dolu anarşik yapısını çok açık biçimde 
sergiliyor.

Senkronize durgunluk, çözüm arayışları, 
küresel yeşil yeni düzen  
Aslı Aydın

İşin dudak 
uçuklatan kıs-
mı ise gençlerin 
istihdamına ait. 
Dünyada genç-
lerin istihda-
mında 1993’ten 
2018’e yüzde 
15’lik bir düşüş 
gerçekleşirken, 
yüksek-orta 
gelir bandında-
ki ülkelerde bu 
düşüş yüzde 23 
olarak gözleni-
yor. Bu grupta-
ki ülkelerde her 
100 gençten sa-
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dece 37’si iş bulabiliyor. Gerçek yaşamda ise bu 
rakam daha da yüksek; çünkü bu verinin içine 
dahil edilebilmesi için resmi iş bulma kanallarını 
kullanması ve belli bir süreyi aşmayacak şekilde 
iş araması gerekiyor.

“Küresel ekonomide durgunluk rüzgârları 
esiyor, bu rüzgarların 2020’de gelişmiş ekono-
milerle birlikte birçok çevre ekonomisini havaya 
uçuracağı beklentileri güçleniyor. 2008 Krizi 
sonrasında ortaya atılan parasal normalleşme 
hedefleri çoktan rafa kalktı, fakat bir gerçek var 
ki o da artık bir tur daha parasal gevşemenin 
toplam talebi artırmada başarısız olacağıdır… 
Finansal şişkinlik, ekonomik kutuplaşma ve 
çevresel bozulma, hiper küreselleşme dönemi-
nin belirleyici özellikleri haline gelmiştir. Tüm 
bu olgular aynı zamanda, ekonomik, sosyal ve 
çevresel bozulmalara yol açarak birbirini besle-
mektedir.”

Bu ifadeler UNCTAD’ın (Birleşmiş Millet-
ler Ticaret ve Kalkınma Konferansı) yayınladığı 
Ticaret ve Kalkınma Raporu’na ait. Ve Türkiye 
başta olmak üzere gelişmekte olan ülkeler için 
şu tespitlere yer veriliyor: “Parasal genişleme 
olsa bile bunun yükselen ekonomilerin işine ya-
rayacağı açık bir soru işaretidir. 2019’daki veriler 
gelişmekte olan tüm ekonomilerde (özellikle de 
Latin Amerika’da) yavaşlamayı ortaya koymak-
tadır.” Belirli periyotlarda krizlerle ilerleyen 
kapitalist sistem uzunca bir zaman V-tipi kriz 
olarak ifade edilen yavaşlama-dibe çöküş-topar-
lanma-normalleşme şeklinde de ifade edebile-
ceğimiz kriz çevrimleri ile ilerliyordu. Ne var 
ki 2008 krizinden sonra bu çevrim yerini L-tipi 
yani dibe çöküş sonrası tam anlamıyla toparlan-
manın yaşanamadığı bir kriz özellikleri gös-
teriyor. Bu durum kimi yerlerde ‘yeni normal’ 
olarak tanımlanan uzun soluklu bir durgunluk 
dönemini ortaya koyuyor. Öyle ki IMF’nin yeni 
başkanı Kristalina Georgieva, bu süreci senkro-
nize durgunluk olarak adlandırarak resesyonun 
kapıda olduğunu ifade ediyor. Elbette ki pasta-
nın boyutları öncekine göre epey küçüldüğü için 
bu “yeni normal” süreçte kartlar yeniden karılı-
yor, ekonomilerin yapısı, siyasi aktörler, jeopoli-
tik ve ticari ilişkiler de yeniden belirleniyor.

UNCTAD’ın raporundaki makro verilerden 
bugün nasıl bir dünyada olduğumuzu resmet-
meye çalışırsak, 2008 krizinin ardından küresel 
piyasalara empoze edilen parasal genişleme 
programları, gelişmiş ülkelerde toparlanma 
havası estirirken, diğer yandan gelişmekte olan 
ülkelere (GOÜ) yoğun sermaye akışlarına neden 
olarak yüksek büyüme hızlarına neden oldu. 
Fakat bu olumlu hava sadece birkaç yıl sürdü, 
gelişmiş ülkelerin bir türlü kriz öncesi büyüme 
tempolarına dönememesi, istihdam ve üretim 

kısmında verilerin gerçek anlamda bir iyileş-
meye işaret etmemesi kalıcı bir durgunluğun 
yaşandığını ortaya koyuyor. Burada önemli bir 
konu ise bu durgunluk sürecinde GOÜ’lerle 
gelişmiş ülkeler arasındaki büyüme hızı maka-
sının giderek kapanıyor olması. Bu eğilim aynı 
zamanda küresel kapitalizmde bir dönemin 
kapandığını, yeni bir dönemin başladığına işaret 
ediyor.

Bu yeni dönemin öğeleri hiç kuşkusuz düşen 
ticaret hacimleri, yüksek dış borç seviyeleri, sa-
nayisizleşme, yüksek işsizlik ve gelir eşitsizliği 
olarak karşımıza çıkıyor.

Dünya Ticaret Örgütü’nün (DTÖ) verilerine 
göre, küresel ticaret hacmi 2019 yılında 2009 
yılından sonraki en dip noktasında bulunuyor. 
Düşen büyüme rakamları sonucu kızışan reka-
betle birlikte ortaya çıkan ticaret savaşları da 
bu duruma tuz biber oluyor. DTÖ şefi Roberto 
Azevêdo’nun küresel ticaretteki en karanlık 
görünüm olarak tarif ettiği bu dönem önemli 
derecede istihdam kayıplarına, ticaretle uğra-
şan şirketlerin daha az işçi çalıştırmalarına yol 
açıyor. Örneğin, ABD’nin Çin’den ithal edilen 
mallara yönelik gümrük vergisi uygulaması-
nın toplamda 300 bin kişinin işine mal olacağı 
tahmin ediliyor.
Bir krizin çözümü, başka bir krizin nedeni

2008’deki krizin çözümü için küresel piya-
salara salık verilen trilyonlarca dolar, başta dışa 
bağımlı ülkelerde ucuz krediye dönüştü, özel 
kesim dış borçlanmasında sıçramaya neden 
oldu. Aslına bakarsanız bu durum, küresel kapi-
talizmin sürekli olarak aynı hatayı vermesi anla-
mına geliyor. Bu nedenle bugün hala 1970’lerin 
sonundaki kriz döneminde sıkça kullanılan 
‘borç tuzağı’ kavramını kullanmak durumunda 
kalıyoruz. Hiper finansallaşma zemininde para-
sal politikaların her derde deva olacağı anlayışı, 
sonu bitmek bilmez krizlere, reel ekonominin 
üretim-yatırım-istihdam sorunlarında ölümcül 
darbelere neden oluyor. UNCTAD raporuna 
göre, örneğin 2008 krizi ile birlikte G20 ülkele-
rinde dış borçların milli gelire oranı yüzde 151’e 
ardından da yüzde 131’e kadar düşmüştü. Fakat 
düşük faiz, ucuz kredi denklemine dayanan pa-
rasal politikalar sonucu bugün bu oran yeniden 
yüzde 151’e sıçramış oldu. Yükselen ekonomi-
lerde ise durum daha da vahim, 2000-2008 arası 
ikiye katlanan dış borçların milli gelire oranı hız 
kesmeyerek 2018’e dek yeniden ikiye katlanmış 
durumda. Bu yüksek dış borçlar nereye kadar 
devam eder diye sorarsanız, Arjantin ve son 
olarak Türkiye’de patlak veren kriz, bu borçlu-
luğun artık patlama noktasına geldiğini göster-
mede örnek olarak gösteriliyor.
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İlhan PINAR / Tarihçi

İzmir’in I. Dünya Savaşı yılları üzerinde pek 
durulmamıştır. Savaşın izleri ve etkileri, sosyal 
ve iktisadi boyutları vb. Özellikle Yarımada 

köyleri ve kasabalarının (Narlıdere, Kilizman/
Güzelbahçe vd.) belli bir yaşa gelmiş sakinlerinin 
anlattıkları 1915 (Haziran-Eylül ayları arasında) 
yılındaki İngiliz savaş gemilerinin bu kıyıları 
bombardıman altına alması…

Hâlbuki çok yakın bir tarih olmasına rağmen 
bu dönemdeki olaylar ve gelişmeler yeteri ka-
dar değerlendirilmemiş, araştırmacılar tarafın-
dan çalışılmamıştır. İngilizler, Çanakkale Deniz 
Savaşları’nda ve ardından meydana gelen kara 
savaşlarında bozguna uğrayınca savaş gemilerini 
3 Haziran 1915’ten itibaren İzmir Körfezi’ne de-
mirleyerek giriş çıkışları kontrol altına almış, hat-
ta kıyı yerleşimlerini bombalamıştır. Osmanlı’nın 
körfezi mayınlaması nedeniyle de kent merkezine 
pek yaklaşamamışlardır.

Bu dönemde kentte yaşayanların ruh halleri 
nasıldı ve nasıl yaşıyorlardı acaba? Kentte ticaret 
hayatı devam ediyor muydu veya ediyorsa nasıl 
devam ediyordu?

Yakın dönem olması ve kentte bulunan birçok 
yabancı temsilciliklerin ülkelerine düzenli ra-
por geçiyor olması aslında araştırma malzemesi 
konusunda sıkıntı olmayacağını gösteriyor. Bu 
düzenli rapor yazanlardan biri de kentteki Ameri-
ka Başkonsolosu George Horton olmuştur (Görev 
süreleri; 1911-17 ve 1919-22). Horton’un birinci 

dönem konsolosluk yaptığı sıralarda düzenli 
rapor geçmesi söz konusudur. Bu raporlardan 
savaşın hemen başında verdikleri bilgiler, özellik-
le İzmir'deki liman faaliyetleri, ticaretin durumu 
üzerine oldukça ayrıntılı bilgiler içermektedir 
İzmir için. Bizim sadece rakamlardan ibaret olan 
bilgileri değil bu rakamların toplumsal boyutları 
üzerinde de düşünmemizi sağlayacak niteliktedir.

Başkonsolos Horton savaşın hemen başlarına 
dair 1914 yılı için kentteki üretim ve ticaret üzeri-
ne bilgiler aktarırken rakamların daha etkili sonuç 
vermesi açısından bir önceki yılla karşılaştırmak 
suretiyle iki yıl arasındaki farkı bariz olarak 
ortaya koymaktadır. Horton'un belli başlı ürün-
ler bazında aktardığı kentteki üretim miktarları 
fiyatları şöyledir:
Zeytinyağı üretimi ve fiyatı

1914 yılında 560 bin kental (1 kental=100 kg) 
olan zeytinyağı üretimi 1913 yılının yarısı kadardı 
ve fiyatı yüzde 10 artmıştı.
Arpa üretimi ve fiyatı

Arpa hasadı 1914 yılında (115 bin ton) 1913 
yılına (100 bin ton) göre daha iyiydi; ancak 100 
Pfund’un (50 kg) açılış fiyatı olan 1,36-1,54 Dolar, 
kısa bir süre sonra 97,2 Cent’e geriledi.
Pamuk üretimi ve fiyatı

Pamuk üretimi her biri 220 kg olan 15.000-

1. Dünya Savaşı 

başlarında 
İzmir’de ticaret

İzmir ticaretinde 1914 yılının Haziran ayında başlayan durgunluk, savaşa girilmesiyle birlikte Kasım ve Aralık 
aylarında neredeyse sıfır noktasına geriledi. Gümrük vergilerinin de 5-6 katına çıkarılması bunda etkili oldu.



bir zamanlar
izmir sanayi tarihinden
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16.000 balya kadardı 1913 yılında ise 35.000-
36.000 balyaydı. Ayrıca zaten ihracatı yasaklan-
mıştı ve askeriye tüm üretimi talep etmişti.
Buğday üretimi ve fiyatı

Buğday hasadı çok yüksek miktarda oldu. 
1913 yılında 53 bin ton olan hasat bu yıl (1914) 80 
bin 500 ton oldu. 50 kg’ı 1,54-2,31 Dolar arasında 
değişiyordu.
İncir üretimi ve fiyatı

İncir üretimi 1914 yılında her biri 200 kg olan 
80 bin deve yükü olmasına karşılık 1913 yılında 
92 bin deve yükü olmuştu. Pazarda açılış fiyatı 
kental başına 4,40 dolar iken Ekim ayında 1,74 
Dolar’a kadar düştü. Bunun başlıca nedeni İzmir 
Limanı’nın kapatılması idi. Bunun üzerine Urla 
Limanı kullanılmaya başlandı. Ancak bu işlem 
kental başına 66-90 Cent kadar bir ek maliyet 
getirdi.
İplik işletmelerinin üretimi -  
yakıt olarak pirina kullanılması

İzmir’de bulunan 13 değirmenin günlük 
üretim kapasitesi günlük 4 bin çuvaldır. Ancak 
sermaye yokluğu ve kömür temin edememe gibi 
başlıca nedenlerden ötürü 5 değirmen üretimini 
sürdürebilmiştir.  İki pamuk ipliği üreten fabrika 
ise üretimini yarıya düşürmek zorunda kalmıştır 
ve üretimi günlük 9 bin 500 metredir. 

Normal zamanlarda 350 işçi çalıştıran üç 

yünlü dokuma üreticisinden sadece bir tanesi 
üretimini sürdürmektedir. O da çok sağlıklı 
çalışamamaktadır. 

Askeriyeye üretim yapan fabrika yün, ser-
maye ve kömür yokluğundan düzenli üretim 
yapamamaktadır. Bir ara İstanbul yakınlarından 
düşük kalorili kömür getirildi. Ancak yeteri 
kadar hazır kömür olmaması ve ayrıca nakliyesi 
zor oluyordu. Bunun üzerine yakıt olarak pirina 
kullanılmaya başlandı.

Normal zamanlarda 4,62-5,58 dolar arasın-
da değişen kömürün ton fiyatı 20,70 Amerikan 
Doları’na kadar yükseldi. Buna karşılık pirina-
nın 50 kg’ı için 19,8 Cent ödenmektedir.

İzmir-Aydın Demiryolu'na el konulması ve 
İzmir Limanı'nın kapatılması gibi savaş anında 
birdenbire alınan kararlar kentin ticaretinde etki-
li olmuştur. Örneğin limanın bir gecede kapatıl-
ması yük boşaltmak ve yüklemek için bekleyen 
gemileri zor durumda bırakmış, gemilerin bir 
kısmı yüklerini Sakız Adası ve Urla İskelesi'ne 
boşaltmak zorunda kalmışlardır. Bazı gemiler de 
-limanın kapatılması nedeniyle- alması gereken 
yükü alamamıştır. Özellikle yükleme için Urla 
İskelesi'ne mal götürmek zorunda kalınması ek 
bir maliyet daha getirmiştir.

İzmir ticaretinde Haziran/1914'te başlayan 
durgunluk savaşa girilmesiyle birlikte Kasım ve 
Aralık aylarında neredeyse sıfır noktasına gerile-
miştir. Özellikle gümrük vergilerinin 5-6 katına 
çıkarılması bu gerilemede büyük rol oynamıştır.  
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 
yüksek katma değerli ürünlerin, yerli imkan 
ve kabiliyetlerle üretimini amaçlayan Tek-

noloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nı çağrıya 
açtıklarını bildirdi. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 
"Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı"na 
ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlığın 
uyguladığı teşviklerde yeni bir aşamaya geçtiği-
ne dikkat çekti. Varank, Ar-Ge, Ür-Ge ve yatırım 
desteklerini uçtan uca bir sistemle kurguladıkla-
rını ve hem üreticinin hem de alıcının aynı anda 
teşvik edilmesini öngören Teknoloji Odaklı Sanayi 
Hamlesi Programı'nı çağrıya açtıklarını bildirdi. 
Yüksek katma değerli ürünlerin, yerli imkan ve 
kabiliyetlerle üretimini amaçlayan programın 
benzerinin Türkiye'de daha önce uygulanma-
dığının altını çizen Varank, odak sektörlerdeki 
öncelikli ürünlerin destekleneceği programın ilk 
olarak makine sektörüyle başladığını kaydetti.

Mustafa Varank, teknolojinin hızla geliştiği bu 
dönemde, fırsatlardan en iyi şekilde faydalana-
caklarına hatta kendi fırsatlarını oluşturacakla-
rına dikkati çekerek, bu noktada ortaya konulan 
çabanın, reel sektörün yatırım ve istihdam iştahını 
da artıracağını vurguladı.

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı 
ile desteklenecek yatırımların, stratejik yatırım 
teşviklerinden faydalanacağını aktaran Varank, 

"Katma değerli üretimi artırmak için önemli bir 
adımı hayata geçirdik. Yatırım tutarı 50 milyon 
lirayı aşması durumundaysa proje bazlı teşvik 
sistemi devreye girecek. Programın amacı, dış 
ticarette rekabet gücümüzün zayıf olduğu ya da 
dış ticaret açığı verdiğimiz ürünlerde yerli üretim 
kapasitesinin geliştirilmesi. Bir diğer amacımız da 
gelecekte hızlı bir talep artışına sahne olacak ileri 
teknolojili ürünlerde öncü ülkeler arasında yer 
almak" değerlendirmesinde bulundu.

Teknoloji 
Odaklı Sanayi 
Hamlesi
Programı 
başvurulara 
açıldı



Vergisel açıdan pişmanlık ve ıslah, beyana 
dayanan vergilerde, vergi ziyaı cezasını 
gerektiren fiilleri işleyen mükellefler ve 

bunların işlenişine iştirak eden diğer kişilerin 
kanuna aykırı hareketlerini, Vergi İdaresine 
kendiliğinden haber vermeleri durumunda, belli 
şartlarla vergi ziyaı cezası kesilmemesi sonucunu 
doğuran bir uygulamadır. 

Pişmanlık hükümlerinden, mükellefler ve 
vergi sorumluları ile vergi ziyaı cezasını gerek-
tiren fiillerin işlenişine iştirak eden diğer kişiler 
yararlanabilir. Pişmanlıktan yararlanabilmek için 
vergi ziyaına neden olunan fiilin beyana dayanan 
bir vergiyle ilgili olması gerekir. Gelir Vergisi, 
Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi, Özel 
Tüketim Vergisi, Banka ve Sigorta Muameleleri 
Vergisi, Gelir Stopaj Vergisi, Veraset ve İntikal 
Vergisi, Tapu Harcı  gibi beyana dayanan vergi-
lerde pişmanlıktan yararlanılabilir. Emlak Vergisi 
ve beyana dayanmayan vergiler 
için pişmanlık ve ıslah 
hükümleri 
uygulanmaz. 

Pişmanlık 
hükümlerinin 
uygulana-
bilmesi için, 
vergi ziyaının 
doğmuş olması 
gerekir. Ayrıca  
mükellefin, ken-
diliğinden,  kanu-
na aykırı davra-
nışını üçüncü bir 
şahıs tarafından  
resmi bir makama 
ihbar edilmeden 
önce yazılı dilekçe 
yada tutanağın resmi kayıtlara 
geçirilmesi şeklinde haber verilmiş olması, 
haber verme dilekçesinin mükellef nezdinde 
her hangi bir vergi incelemesine başlandığı veya 
olayın takdir komisyonuna intikal ettirildiği gün-
den evvel verilmiş ve resmi kayıtlara geçirilmiş 
olması, hiç verilmemiş olan vergi beyannameleri-
nin mükellefin haber verme dilekçesinin verildiği 
tarihten başlayarak 15 gün içinde verilmesi, eksik 
veya yanlış yapılan vergi beyanının mükellefin 
bu durumu haber verme tarihinden başlayarak 
15 gün içinde tamamlanması veya düzeltilmesi, 

mükellefçe haber verilen ve ödeme süresi geçmiş 
bulunan vergilerin, ödemenin geciktiği her ay ve 
kesri için, 6183 sayılı Kanun’un 51. maddesinde 
belirtilen nispette uygulanacak gecikme zammı 
oranında bir zamla birlikte haber verme tari-
hinden başlayarak on beş gün içinde ödenmesi, 
gerekmektedir. 

Vergi Usul Kanunu’nun 359. maddesinde 
belirtilen kaçakçılık suçlarını işleyenler hakkında 
pişmanlık hükümlerinin uygulanması mümkün 
bulunmaktadır. Kaçakçılık suçlarından birini 
işlemek suretiyle neden oldukları vergi ziyaı için 
pişmanlık talebiyle beyanname veren ve belirtilen 
şartları taşıyan mükellefler hakkında bu suçla-
rından dolayı suç duyurusunda bulunulmaz ve 
adlarına vergi ziyaı cezası kesilmez.

Pişmanlık hüküm- lerinden yararlanan 
mükel- leflere vergi ziyaı 

cezası kesilmez. 
Ancak,  pişman-
lıkla beyanname 
vermek, usulsüz-
lük ve özel usul-
süzlük cezasının 
kesilmesini 
engellemez. Ve-
rilen 15 günlük 
süre içinde 
vergi aslı ve 
pişmanlık 
zammının 
tamamı 
ödenmez 
ise pişman-

lık hüküm-
leri ihlal edilmiş sayılır. 

Bu durumda bu mükelleflerin verdiği 
beyannameler kanuni süresinden sonra verilen 
beyanname olarak kabul edilir. Pişmanlık şartları-
nın ihlali halinde; pişmanlık zammı terkin edilir,  
bunun yerine gecikme faizi tahakkuk ettirilir ve 
tahakkuk fişindeki vade 15 günden 1 aya tamam-
lanır. Elektronik ortamda pişmanlıkla gönderilen 
beyannameler kanuni süresinden sonra verilen 
beyanname olarak kabul edildiği için ziyaa uğ-
ratılan verginin yüzde 50’si oranında vergi ziyaı 
cezası kesilir. Elden veya posta yoluyla verilen 
beyannamelerde ise 1. derece 2 kat usulsüzlük 
cezası ile vergi ziyaı cezasının yüzde 50’si kıyasla-
narak tutar itibariyle ağır olanı kesilir.

Vergilerde pişmanlık 
uygulaması 
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İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi tara-
fından düzenlenen İAOSB Seminerleri kapsa-
mında, İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık 

Vakfı iş birliği ile düzenlenen “Örgütsel 
Güven” konulu toplantı, Atatürk 
Toplantı Salonu’nda gerçekleşti. 
İzmir Ekonomi Üniversitesi 
İşletme Fakültesi İşletme Bö-
lüm Başkanı Prof. Dr. Burcu 
Çangarlı, katılımcılara kişi-
ler arası ve örgütsel güven 
hakkında detaylı bilgiler 
aktardı.  
Söylemler ve davranışlar 
tutarlı olmalı

‘Kime, neye, neden güveni-
riz? Yaradılışımız gereği duydu-
ğumuz güven kültürel mi yoksa 
evrensel mi? Güvenilir kurumlar, 
neden güveniyoruz? Güven arttırıcı pratik-
ler, örgüte güvendiğimizde neler olur?’ sorularını 
örnek olay ve etkinliklerle aktaran Prof. Dr. Burcu 
Güneri Çangarlı, etik ve adaletli olmanın güven 
konusunda önemli bir paya sahip olduğunu belir-
tirken, söylemler ile davranışların tutarlı olması-
nın da güven arttırıcı olduğunu vurguladı.

Çangarlı, “Güven öğrenilebilir, geliştirilebi-
lir bir beceri olmakla beraber aynı zamanda bir 
kültürün pratik parçasıdır. Türkiye’de güven 
konusunda belirli aralıklarla yapılan anketlerde, 
maalesef Türkiye bilinen en düşük güvenli top-

lumlardan birisi olarak karşımıza çıkıyor. Bunun 
sebebi, birçok etmenin bu anketlere vereceğimiz 
cevapları etkilemesidir. Ebeveynlerimizin bizi 

büyütürken sahip oldukları bakış açıları, 
onlarla küçük yaşta kurduğumuz 

güven ilişkisinin sağlamlığı, ken-
dimize duyduğumuz özgüven 

ve tabi ki toplumda edindi-
ğimiz pratikler, yaşanılan 
deneyim ve ilkler olumlu 
etkilerdir. İlişkilerinize 
güvenerek başladığınız 
noktada işlerin çok daha 
kolay ve doyurucu ilerledi-
ğini görebilirsiniz. Çünkü 

güven güveni, güvensizlik 
de güvensizliği çeker” dedi.  

Sosyal güvenin cinsiyete, 
yaşanılan bölge ve kültüre göre 

daha çok, eğitim seviyesine göre ise 
daha az değiştiğini vurgulayan Çangarlı, 

“Cinsiyete baktığımızda kadınların erkeklere, 
bölgeye göre baktığımızda da pratik kent yaşa-
mındakilerin kırsal yaşamdakilere göre daha zor 
güvenebildiğini görüyoruz. Çünkü kırsal yaşam-
daki kişilerin hayatlarına giren yabancı sayısı 
kentlerdekine göre çok daha az. Kırsal yaşamda 
bir şekilde bir yerlerden tanıdık çıkabiliyor. Gelir 
seviyesi yüksek olanların güveni çok daha yük-
sek, çünkü istedikleri şeylere ve yerlere ulaşma-
ları daha kolay. Ancak, Türk toplumunda güven 
seviyelerine baktığımızda, eğitimin istatistiksel 

İzmir Ekonomi Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Başkanı Prof. Dr. Çangarlı, İAOSB Seminerleri 
kapsamındaki “Örgütsel Güven” toplantısında, etik ve adaletli olmanın önemine dikkat çekti.

Güven 
güveni 

çeker
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anlamında farklılık yaratmadığı 
görülüyor. İlkokul mezunu ile 
üniversite mezunu arasın-
da açık ara fark olması 
gerekirken, fazla bir fark 
olmadığını görüyoruz. 
Halbuki eğitim dediği-
miz sadece öğretim değil, 
bir takım sosyal pratikle-
ri geliştirmemize yarayan 
bir olgu olmalı” ifadesin-
de bulundu.
Güven, aynı  
zamanda risktir

Güven tanımının kendi içerisinde 
risk taşıdığını belirten Çangarlı, “Biriyle 
bir ilişkiye başladığınızda; bu, yönetici-çalışan 
ilişkisi, romantik bir birliktelik veya dostluk iliş-
kisi olabilir. Bir şekilde risk alıyorsunuz demek-
tir. Kendinizle ilgili zayıf alanlarınızı, mahrem 
bilgilerinizi paylaşmak, kendi özelinizi açmak 
ve birtakım beklentileri o kişiye yüklemek 
aslında risk aldığınızı gösterir. Riskin teorisine 
hâkim olmak kolay olsa da uygulamak bir o ka-
dar zordur. Ama yine de kendimize çeki düzen 
verme pratikliğini kazandırır. Departmanları-
nızdaki kişilere güvenebilirsiniz fakat hepsine 
aynı şekilde güvenemezsiniz. Bu da bize güve-
nin içerisinde derecelerin ve yerlerin olduğunu 
gösterir. Kelimeler iletişimde yüzde 10 etkilidir. 
Sizin bir şey demenize gerek kalmadan insanlar 
hareketleri ile size mesajlar gönderirler. Güven 
problemini daha çok tanımadığımız yabancılar 
ile iş yaparken yaşar ve hukuk sistemlerinden 
yardım alırız. Bunun sebebi de hayal kırıklı-
ğı riskini hukuki yollarla korumaya almaya 
çalışmamızdır. Biz insanlar genelde dürüst 
ve açık olan kişilere güveniriz. Ancak burada 
atladığımız nokta; karşıdaki insan dürüst ancak 
işinde yetkin olmayabilir, dolayısıyla orada da 

bir güven problemi yaşanacaktır. 
Tutarlılık bu konuda çok önem-

lidir. Yetkin olan insanlarda 
bu durum psikolojik olarak 
mevcut. Tüm bunlara 
baktığımızda duygu 
boyutunu geri planda 
bırakmamamız gerektiği-
ni görebiliriz. Düşüncele-
rimiz arka planda yapa-

caklarımızı etkileyebilir” 
şeklinde konuştu.

Son olarak örgütsel gü-
vene değinen Çangarlı söz-

lerini şöyle tamamladı: “Örgüt 
dediğimiz şey kâr amacı gütsün ya 

da gütmesin toplumların içinde doğuyor ve 
toplumun kültürüne göre şekilleniyor. Bütün 
bu geçmişte yapılan pratiklerin toplamı, insan-
ların çalıştıkları kuruma güvenmelerini ya da 
güven duymadan biraz daha mecburiyetten 
çalışmalarına yol açıyor. Bir çalışan ister iste-
mez beraberinde çalıştığı insanları gözlemler 
ve onlar hakkında bilgi sahibi olur. Dolayısıyla 
bazı kıyaslamalara girer. Yöneticinin çalışanlara 
doğru ve yeterli bilgiyi sağlamak gibi rolleri ve 
sorumlulukları vardır. İkinci kısım ise etkileşim 
adına olan ilişkilerdir. İnsan ilişkilerinde ve sos-
yalleşmede bir adalet olması gerekir. Güç istis-
marı, kabalık yapmama, gülümseme, selamlaş-
ma, asansörde karşılaştığımızda ufak bir sohbet 
yapmaktan kaçmamak gibi bazı teorik, uyul-
ması gereken kurallar var. Eğer yönetim sorum-
luluğunuz varsa lütfen unutmayın; iyi, etik ve 
adil olmanız yetmez, güvenmeniz gerekir. İşte o 
zaman yönetim sorumluluğunuz tamamlanır.” 
Seminerin ardından İzmir Ticaret Odası Eğitim 
ve Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardım-
cısı Bülent Korgen de, İzmir Ticaret Odası (İTO) 
Eğitim ve Sağlık Vakfı ile çalışmaları hakkında 
katılımcılara bilgi verdi.



Türkiye uzay 
teknolojilerine yöneldi

Türkiye’de uzay alanındaki çalışmalar 
yoğunlaşırken TÜBİTAK Uzay Teknolo-
jileri Araştırma Enstitüsü de uydu 
ve havacılık teknolojileriyle optik ve 
haberleşme sistemlerine yönelik 
faaliyetlerine hız verdi. Uzay teknolojileri 
alanında 20’ye yakın proje yürüten 
kurum, Türksat 6A projesine odaklandı.
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Uzay alanındaki çalışmalarına hız veren 
Türkiye, bu alandaki teknolojilere yöne-
lik Ar-Ge ve ürün geliştirme faaliyetleri-

ni yoğunlaştırdı.
Türkiye'de uzay alanındaki çalışmalar 

yoğunlaşırken TÜBİTAK Uzay Teknolojileri 
Araştırma Enstitüsü de uydu ve havacılık tekno-
lojileriyle optik ve haberleşme sistemlerine 
yönelik faaliyetlerine hız verdi.

TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma 
Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Lokman Kuzu, ens-
titünün uzayla ilgili teknolojiler geliştirdiğini, 
özellikle uydu ve uydu sistemleri üzerine ça-
lışıldığını söyledi. Uzay teknolojileri alanında 
20'ye yakın proje yürüttüklerini belirten Kuzu, 
enstitünün halihazırda Türkiye'nin ilk milli 
haberleşme uydusu Türksat 6A projesine odak-
landığını ve en büyük bütçenin de bu projeye 
ayrıldığını bildirdi.

Türksat 6a, 2022'de yörüngede olacak
Kuzu, Türksat 6A projesinin 2014'te başladı-

ğını hatırlatarak, şöyle konuştu:
"Türksat 6A, TÜBİTAK Uzay önderliğinde 

TUSAŞ, ASELSAN ve CTech ortaklığında üreti-
liyor. İlk defa yapıldığı için zaman alıyor. Elde 
edilen platformla sonraki haberleşme uyduları 
çok daha kısa sürede yapılabilecek. Yurt dışında 
da bu gibi büyük projeler zaman almıştır. Mü-
tevazı bir insan kaynağıyla uyduyu yapıyoruz. 
Bu projede yaklaşık 350 kişi çalışıyor. Çalışma-
larımız güzel gidiyor. Daha önceki haberleşme 
uydularından farklı olarak milli imkanlarla 
geliştirilen Türksat 6A'nın 2022'de yörüngeye 
yerleştirilmesi planlanıyor."

İMECE uydusu bir dönüm noktası
Enstitünün bir diğer önemli pro-

jesinin yerli gözlem uydusu İMECE 
olduğunu vurgulayan Kuzu, bu 
projenin de 2016 yılının sonunda 
başladığını anımsattı. Kuzu, "İMECE 
uydusu bizim için bir dönüm noktası. 
Türkiye'de ilk defa bu çözünürlükte 
yapılan bir uydu projesi. Bundan 
önce yapılan RASAT uydusu 
7,5 metre, Göktürk ise 2,5 
metre çözünürlüğüne sahipti. 
İMECE ise 1 metre altında 
çözünürlüğe sahip olacak. 
Bu projeyle Türkiye'de ilk 
defa yüksek çözünürlük-
lü bir kamera yapılmış 
olacak. Bu projede önemli 
tecrübeler elde edeceğiz" 
dedi.

Enstitünün uydu projelerinin yanı sıra 
bunların alt sistemlerine yönelik faaliyetlerini 
de sürdürdüğüne işaret eden Kuzu, tepki tekeri, 
yer istasyonu, yıldız izler, güneş algılayıcı gibi 
sistemler geliştirdiklerini aynı zamanda uydu-
lardan elde edilen görüntüleri işleyip hizmete 
sunduklarını dile getirdi.

Uydu teknolojilerinde  
çeşitliliği artırma hedefi

Kuzu, Türkiye'nin uzay teknolojilerine 
yönelik çalışmalarına geç başladığına dikka-
ti çekerek, ilk uzaktan algılama uydusu olan 
BİLSAT'ın 2003 yılında teknoloji transferi yön-
temiyle yapıldığını anımsattı.

Enstitünün gelecek dönem hedeflerine de 
değinen Kuzu, şunları kaydetti:

"Gündemimizde haberleşme uydumuz Türk-
sat 6A'yı tamamlamak var. Bunun yanı sıra 0,5 
metre gibi yüksek çözünürlüğe sahip bir uydu 
yapmayı hedefliyoruz. Dünya artık bu teknolo-
jide çözünürlüğü artırdı, ABD, Japonya, Fransa 
gibi ülkeler yüksek çözünürlüklü uydular yaptı. 
Uydu teknolojilerinde çeşitliliğimizi artırmak, 
sentetik açıklıklı radar, meteoroloji ve GPS gibi 
uyduları geliştirmek de gündemimizde. Bizim 
için öncelikli olan Türkiye'nin ihtiyaçları. Bu 
uydular savunmanın yanı sıra tarım, şehir plan-
lama, su yönetimi, ormancılık gibi alanlarda 
da kullanılıyor. Bizim amacımız bu ihtiyaçlara 
yönelik çözümler üretmek."

İnsan kaynağı vurgusu
Kuzu, uzay teknolojilerinde Türk mühen-

dislere güvendiklerini belirterek, "Bu zamana 
kadar yaptıklarımız bunun kanıtı. Biz bir şey 

yapmak istersek yaparız, hiçbir şey için geç 
kalmış değiliz" diye konuştu.

Türksat 6A projesinin bütçesinin 800 
milyon lirayı aştığını, İMECE'nin ise 350 
milyon lira seviyesinde olduğunu aktaran 
Kuzu, "Uzay teknolojilerine yıllık 100 mil-

yon dolar civarında bir bütçe ayrılıyor" 
bilgisini paylaştı.

Doç. Dr. Lokman Kuzu, 
uzay teknolojileri alanında-
ki çalışmaların çok pahalı 
olduğuna dikkati çeke-
rek, uluslararası uzay 

istasyonu, küresel uydu 
seyrüsefer sistemi gibi 
projelerde ülkeler 
arası iş birliğinin ge-
liştirilmesine yönelik 
çalışmaların sürdüğü-

nü kaydetti.
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Ne güzel demiş Robin Sharma, “İnsan 
beklentisi kadar mutludur, sıfır beklenti, 
sonsuz mutluluk.”

Siz hiç kimsesiniz, siz kendinizsiniz. Hiç 
kimse sizin duygunuzu, coşkunuzu, inancını-
zı, sevginizi, verdiğiniz değeri aynı ölçülerde 
hissetmek ve bu doğrultuda davranmak zo-
runda değildir. Elbette başarılı iletişimin teme-
linde dengeli ilişkiler yatar. Dengeli ilişkiler de 
terazinin kefesi gibi karşılıklı artıların; değerin, 
anlayışın, hoşgörünün, samimiyetin, özverinin, 
inancın, güvenin ve en önemlisi içten sevginin 
dengede kalması ile kurulur. Aksi halde sürekli 
bu dengenin ağır basan kısmı, kendini fedakar 
olarak addeder ve duygusal hüsrana uğrar. Ken-
dince yaptığı fedakarlıkların zaman içerisinde 
karşı taraftan beklentiye giren bir bakış açısına 
dönüştüğünü fark etmez. 

Bu duygu ile yüzleşmeyen insan sayısı yok 
denecek kadar az olsa gerek. İşte tam da bu nok-
tada beklenti dediğimiz konu devreye giriyor. 
Aslında beklentilerimizi kendi davranışlarımız 
belirliyor hatta ve hatta karşı taraftan beklentile-
rimizi kendi ellerimizle yaratıyoruz.

Beklentinin varlığı mutsuzluk evreninin 
çekirdeğini oluşturur. Ne kadar beklenti için-
deyseniz o kadar hüsrana uğrama olasılığınız 
yüksektir. Sharma’nın dediği gibi yani, ‘sıfır 
beklenti, sıfır sorun’… Beklenti içine giren, ken-
dini iletişimde fedakar olarak gören taraftır. Hep 
anlayışlı davranmış, hep yanında yer almış, her 

konuda hesapsız kitapsız hep destek olmuştur 
karşı tarafa. Ama karşı taraf öyle mi yapmıştır!!! 
Bırakın ardından gelsin yazıklar olsun ile başla-
yan cümleler. 

Ne kendinize bunu yapın ne de karşınızdaki-
ni bu duruma düşürün. Kimse size zorla o ‘iyi-
likleri, o güzel niyetleri’ yaptırmadı, diletmedi… 
Tam ikiye böldüğünüz elma bile aynı değilken 
siz nasıl duygusal yoğunluğunuzun karşı tarafla 
aynı olmasını beklersiniz, hadi olmadı bir de 
duruma kahredersiniz…

İnsanız, çiftçi sürdüğü, suladığı, ektiği topra-
ğın ekinini görmek ister, tıpkı ebeveynlerin bin 
bir özveri ile yetiştirdikleri evlatlarının başarılı 
olduğunu görmek istemesi gibi. Aslında hayatta 
hep bir karşılık vardır. Bu nedenle belki de hepi-
mizin doğası bu beklenti çamuruna bir yerlerde 
saplanır, kalır…  Ondan sonra gelsin değme 
senaryolara şapka çıkarttırabilecek entrikaların, 
vicdansızlıkların, hainliklerin döndüğü taraf ile 
fedakar kişinin mutsuzluk yakarışlarına… 

Bırakın, önce herkesi olduğu gibi kabul edin. 
Siz yapabilirsiniz, karşı taraf yapmayabilir, siz 
sevebilirsiniz, karşı taraf sizin kadar sevmeye-
bilir, siz arkasında körü körüne durabilirsiniz, 
karşı taraf arkasını dönüp gidebilir... Hoşlanma-
dınız mı bu durumdan, kahredeceğinize ken-
dinizce verdiğiniz fazla değeri tekrar bir ölçün, 
birazını eksiltip tekrar tartıya yerleştirin. İşte bu 
kadar… Sıfır beklenti, sıfır sorun. Seni seviyo-
rum kendim…

Sıfır beklenti, sıfır zarar
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Esmerini işleme tabi tutarsanız beyazlaşır ve 
“tam tahıl” olmaktan çıkar. Tüm sofraların 
gözdesi, Türk halkının milli yemeği “kuru” 

ile harika bir ikili oluşturan pilavın hammadde-
si pirinçten söz ediyorum. Tabii aslında bizim 
bulgurumuzun gıda değeri olarak yanına bile 
yaklaşamaz ama, o bağımlılık yapan tadı yok mu, 
pirinci vazgeçilmez yapıyor. Bağımlılık, gerçek bir 
bağımlılık aslında. Zira şeker, beyindeki 
bağımlılık merkezine çok yakın 
reseptörlere bağlanıyor. 
Pirinç de acilen şekere 
dönüşüyor. Şekere o 
nedenle ‘bağımlılık 
yapan bir zehirdir’ 
deniyor ya…

Beyaz pirinç 
de –çünkü biz 
genellikle beyazını 
tüketiyoruz– vücutta 
hemen şekere dönüşür, 
fazlası da yağ olarak de-
polanır. Bu arada da bulgura 
ve esmer pirince göre, beyazdan 
aldığımız haz tavan yapar, uzmanların tüm uya-
rılarına rağmen bir türlü beyaz pirinç pilavından 
vazgeçemeyiz.

Aslında pirinç kabuğu nedeni ile esmerdir 
ve tam tahıl olarak değerlendirilir. Esmer pirinç 
daha fazla vitamin, mineral ve özellikle lif içerir. 
B vitamini, niyasin, tiyamin, riboflavin, selenyum, 
manganez ve magnezyum yönünden zengindir, 
ama en önemlisi dediğim gibi işlenmiş pirince göre 
yedi kat lif ihtiva etmesidir. Tabii kalori değeri de 
beyaz pirinçten daha azdır. Ama tüm bu üstünlük-
lerine rağmen ağız tadını önde tutar, esmer pirinç 
yemeyiz.

Tüm rafine işlenmiş karbonhidratlar gibi beyaz 
pirinç de, kan şekerinin hızla artmasına sebep 
olabildiğinden, bu da insülin seviyelerinde artışa 
yol açar. Sonuçta diyabet ya da insülin direnci olan 
kişiler için sorun teşkil edebilir. Bu arada glisemik 
indeksi en yüksek pirinç türü kısa taneli beyaz pi-
rinçtir. Uzun, orta taneli ve esmer pirincin glisemik 
indeksi daha düşüktür. Bir söyleme göre 40 bin 
çeşidi vardır.

Buraya kadar hakkında pek de olumlu şeyler 
yazmadığım pirinç, insanlık için çok ama çok 
önemlidir. Zira dünya nüfusunun yarısı için temel 
besin kaynağıdır. Yaşamın ve doğumun sembo-
lü olarak algılanan pirinç, hayat kaynağı olarak 

değerlendirilir ve düğünlerde bile bereket getirsin 
diye konfeti gibi atılır. Dünyanın birçok yerinde, 
özellikle de Asya ülkelerinde “kutsal” bir ürün, 
bizim deyimimizle “nimet” olarak algılanır.

Pirinç ayrıca C vitamini, A vitamini, Kalsiyum 
yönünden de zengindir. Ah bir de o glisemik 
indeks düşük olsa. Rahatlıkla sağlıklı yiyecekler 
sınıfına girecek, ama maalesef tüm yararına karşın, 

özellikle diyabetlilere ve obezite hika-
yesi olan kişilere doktorlar ve 

diyetisyenleri tarafından 
yasaklanır hep. Halbuki 

düşük sodyum değeri 
nedeniyle tansiyon 
hastaları için de 
çok uygun bir 
besindir.

“Horasan 
harcı” diye ifade 

edilen ve tüm eski 
yapılarda camilerde, 

han, hamam gibi yapı-
larda çimento bulunmazdan 

önce kullanılan bir bağlayıcı harcımız 
vardır. Eski kaynaklara göre tamamen organik 
maddelerden meydana gelir. (Ağaç yaprakları, 
soğan, sarımsak, yumurta akı, peynir, kıl, hatta kan 
karıştırılarak oluştuğu söylenir).

Buna benzer organik bir harcın da dünyanın 
en görkemli, en büyük uzaydan bile görünen 
ünlü Çin Seddi’nin yapımında kullanıldığı yine 
eski kaynaklarda bulunmaktadır. Ming Hanedanı 
döneminde (15. ve 16. yüzyıllarda) inşa edilen 
Çin Seddi’nde kalsiyum karbonat ile pirinç lapası 
karışımından yapılan harç kullanılmıştır.

Pirinç pişirildiğinde ağırlığının 3 katına kadar 
çıkar. Uygun şartlarda saklanırsa 30 yıla kadar 
dayanabilir. Tuzluk içine koyduğumuz pirinç tane-
leri, rutubeti emerek tuzun kolay akmasını temin 
eder. Aynı şekilde özellikle kazara ıslanan cep 
telefonlarının kuru pirinç torbası içinde bir süre 
tutulması ile kurtarılabildiği de vakidir.

Türk mutfağında çok önemli bir yer tutan 
pirinç, çorba, pilav, dolma, sütlaç benzeri daha 
birçok yemeğimize tat verir. Ama ölçülü yenmesi 
önerilir. Ancak en çok Türklerin milli yemeği kuru 
fasulyenin yanına yakışır. Pilav, hele hele domates-
li pilav eşliğinde kuru fasulyenin tadına doyulmaz. 
Hay Allah ağzım sulandı, bu iki kafadarı düşleyin-
ce… Afiyet şeker olsun. Ama dikkat, şeker alışkan-
lık yapan bir zehirdir.

Bütün beyazlar 
aslında esmerdir
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Likya ülkesinin gizemini, Akdeniz’in son-
suz maviliğini, Tahtalı Dağı’nın zirvesi-
ni,  dağların kekik toplayıcı Yörüklerini, 

keçiboynuzunun kekremsi tadını, yalnızlığı, 
doğayı, dinginliği hissedebilmek için zamanın 
ve mekanın içindeki Likya Yolu serüvenini yaşa-
mak gerekiyor.

Likya Yolu geçmiş yıllarda yurt dışında ya-
yınlanan çeşitli dergiler tarafından dünyanın en 
iyi 10 ve en güzel manzaralı 50 yürüyüş rotasın-
dan biri seçildi. Hisarönü (Ovacık) mevkiinden 
başlayan rota, 555 kilometrelik güzergahın so-
nucunda Antalya’nın Geyikbayırı köyünde sona 
eriyor. Rotayı Antalya’dan başlayıp Fethiye’de 
bitirebilmek de mümkün.

Teke Yarımadası üzerinde kuzeyde Burdur-
Gölhisar, batıda Muğla-Köyceğiz ile doğuda 
Antalya arasındaki bölge ‘Işık Ülkesi’ Likya’nın 
anayurdu sayılıyor.

Kendilerini ‘Trmili’ olarak adlandıran Lik-
yalılar, özgürlüklerine düşkünlükleri ve savaşçı 
gelenekleriyle ün salmışlar. Coğrafyası çetin, 
iklimi sıcak bu bölgede kartal yuvası olarak 
tanımlanacak sayısız kent kuran Likyalılar, yerel 
kireç taşını işleyerek oluşturdukları ev ve tapı-
nak tipindeki kaya-lahit mezarlarıyla özgün bir 
kültüre sahiptiler.

Başkenti Patara olan Likya Birliği, özerk 
yönetim anlayışıyla günümüzdeki birçok devlet 
modeline örnek olmuş durumda. Denizcilik, 
korsanlık ve paralı askerlik yapan Likyalılar, 
anaerkil bir toplum yapısına sahiptiler.

Adını Likyalılardan alan yürüyüş rotası, 20’yi 
aşkın antik kentin yanı sıra zaten bir turizm ha-
reketliliği olan Fethiye, Ölüdeniz, Kelebekler Va-
disi, Kabak Koyu, Yediburunlar, 18 kilometre ile 
dünyanın en uzun doğal plajlarından biri olan 
Patara Kumsalı, Kalkan, Kaş, Kekova, Demre, 
Finike, Korsan Koyu, Türkiye’nin en güzel deniz 

feneri seçilen Gelidonya (Taşlık Burnu) Feneri, 
Adrasan Koyu, Musa (Olimpos) Dağı, Çıralı 
Plajı, Avrupa ve Türkiye’nin sahildeki en yüksek 
zirvesi olan Tahtalı Dağı (2366 m), Tekirova, 
Kesme Boğaz, Göynük Kanyonu, Göynük gibi 
doğal güzelliklerden geçerek Akdeniz kıyı şeridi 
boyunca uzanıyor.

Parkur sadece kıyıyı takip etmekle kalmıyor, 
yer yer sarp yamaçlara çıkarak, kumsallara ve 
limanlara iniyor. Yaylalardan ve ormanlık alan-
lardan da geçen güzergah, Tahtalı Dağı’nda 1800 
metredeki sedir ormanlarının yukarısında en 
yüksek noktasına ulaşıyor.

Dinlenmek, yüzmek veya güneşlenmek 
isteyenler için de alternatifler sunan Likya Yolu, 
pansiyon, restoran ve plaj olanaklarından yarar-
lanabileceğiniz birçok sahil köyünün içinden 
veya yakınından geçiyor.

Rota ayrıca Kalabantia, Sidyma, Pydnai, 
Letoon, Xanthos, Patara, Phellos, Antiphellos, 
Sebada, Apllania, Aperlai, Teimussa, Simena, 
Sura, Andriake, Myra, Belos, Gagai, Melanippe, 
Olimpos, Chimera (Yanartaş), Phaselis antik 
kentleri yanı sıra St Nicholas (Noel Baba) Kili-
sesi, Alakilise, Papazın Kayası, Gedelme Kalesi, 
Delikkemer ile Xanthos’a su götüren su kemer-
leri gibi tarihi mekanlara uğruyor. Xanthos ve 
Letoon ören yerlerinin UNESCO dünya mirası 
listesinde olduğunu belirtelim.

Patikalarda her 50, toprak yollarda ise yakla-
şık her 200 metre aralıklarla işaretlenen kırmızı-
beyaz çizgiler, doğaseverlerin işini kolaylaştı-
rıyor. Kırmızı boya ile çizilmiş ‘çarpı’ işaretleri 
patikadan sapıldığını, işaretin başında bulundu-
ğu yola girmemeniz gerektiğini söylüyor.

Üst üste çizilmiş kırmızı-beyaz işaretlerse, bir 
yol ayrımına geldiğinizi hatırlatıyor. Söz konusu 
işaretler periyodik aralıklarla gönüllüler tarafın-
dan yenileniyor.

Sonbaharda likya yolu






