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Değerli Sanayici Dostlarım;
Tüm Türkiye’nin ilk gündem maddesi 

haline gelen İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı seçimi sona erdi. Halkın iradesi 
bir kez daha sandıklara yansıdı. Elbette, ‘31 
Mart sonrasında ortaya çıkan iradeye de saygı 
gösterilip, bu seçim telaşına hiç girmeseydik’ 
diyebiliriz, ancak olan olmuş, sonuç ikinci 
kez ortaya çıkarak tescillenmiştir. Dileğimiz, 
Türkiye’nin en büyük kenti olmanın ötesinde, 
ekonominin de kalbi olan İstanbul’un bu sü-
reçten sonra göstereceği performans ile öncü 
ve lider kent olma rolünü başarıyla yerine 
getirmesidir.      

Bilirsiniz; iş hayatımızda yaptığımız şeyler-

den biri de iş planımızı önceliklerimize göre 
yaparak, onları bir sıraya koymaktır. Daha 
sonra sırası gelen işi halledip, bir sonraki 
adıma geçeriz. Gelin görün ki, Türkiye’nin 
önündeki iş planına ve konuların sırasına bak-
tığımızda aylardır hiçbir konunun sonlanma-
dığını, ‘bu işi hallettik, şu sorunu da çözdük’ 
diyemediğimizi görüyoruz. Yüksek faiz, yük-
sek enflasyon, yüksek işsizlik, istikrarsız kur 
davranışları, düşen yatırım ve düşen üretim 
ile artan daralma, gündemdeki yerlerini daha 
da güçlendirerek sürdürmektedir. Hükümet 
tarafından sürekli yenilenen ve tekrarlanan 
birçok destek paketi saman alevi gibi, ilk açık-
landığı günler bir umut ışığı olmakta, ancak 
geçen günler içinde işletmelerimizin derinle-
şen sorunlarına kalıcı çözümler getiremediği 
görülmektedir. Bu durumun temel çözümü 
olarak görülen yapısal reform talepleri yeri-
ne kısa süreli tedavileri tercih etmeye devam 
ediyoruz. Bu yöntemle kalıcı çözümler getiri-
lemediği halde ısrarla devam ediliyor.    

İster özel ister kamu olsun, ülkemizin her 
kurum ve kuruluşunun önüne ciddi finansal 
problemler mevcuttur. Son yerel seçim döne-
minde belediyelerin pek çoğunda ortaya çıkan 
borç rakamları gerçekten ürkütücüdür. Diğer 
yönden reel sektörü değerlendiren İSO 500 
gibi çalışmalarda ise şirketlerimizin bilanço-
larının detaylarına girdiğimizde,  neredeyse 
yapılan tüm işlerin, sadece borçların faizle-
rini çevirmeye yettiğini söylemek çok yanlış 
olmayacaktır. Yaşanan finansman sıkıntısı, 
şirketlerimizin öz kaynak dengesini bozarak, 
yıl sonu karneleri olan bilançolarını sarsmıştır. 
Şirketlerimiz esas faaliyetlerinde canla-başla 
çalışarak, iyi bir performans yakalamış olsalar 
da bu gayret borçlara gitmektedir. Esas tedir-
gin eden nokta ise kısa vadeli mali borçların, 
toplam mali borçlardaki payının yüzde 45’leri 
aşmasıdır. 

Dış ticarette ihracatın artışı pozitif bir değer 
olarak algılanırken, ithalatta yaşanan keskin 
inişin, aslında ülkemizde üretim döngüsünün 
yavaşladığının da bir sonucu olduğu göz ardı 
edilmemelidir. Kısacası yıllardır söylediğimiz 
gibi Türkiye’nin istihdam ve katma değeri 
yüksek ürünlerin başı çektiği bir üretim devri-
mine ihtiyacı vardır.  Bunun için de yapılması 
gerekenler bellidir. Beklenen, sadece bunları 
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yapma iradesi ve kararlılığıdır. Bu duruşu 
gösteremeyen her kim ya da hangi kuruluş 
ise gereken değişim ve yeniden yapılanma-
yı acilen gerçekleştirmelidir. Bizler, artık 
içimize işlemiş, gündemimize kazık çakmış 
sorunların birer birer çözülerek geçmişe 
gömülmesini ve geleceğe odaklanılmasını 
bekliyoruz.

Küresel arenada ise S-400 sorunu, 
F-35’lerin durumunun ne olacağı tartışılır-
ken, ABD yetkilileri Trump’tan haberli mi 
habersiz mi olduğu belli olmayan açıklama-
ları ile Türkiye’nin duruşunu test etmeye 
devam ediyorlar. Düne kadar NATO’nun 
en büyük ikinci gücü olarak Türkiye’ye 
Avrupa’nın Doğu kapılarının nöbetçiliğini 
yaptıranlar, bugün sizsiz de olur havasında-
lar. Suriye’de kalıcı ateşkes ve barışın bir tür-
lü sağlanamaması, pek çok ülkenin müdahil 
olması neticesinde uluslararası bir diplomasi 
çorbasına dönen Doğu Akdeniz’deki enerji 
arama çalışmaları gibi dış politikadaki sorun 
alanlarımız aynen durmaktadır. 

İngiltere’nin yürütemediği Brexit çıkmazı 
Başbakanın değişmesine kadar gitti. Kısa 
süre önce halkın büyük desteğine sahip 
olduğu düşünülen meydanların efendisi 
Çipras, Yunanistan’da erken seçim iste-
mek zorunda kaldı. İtalya’nın da geçmişte 
Yunanistan’ın içine düştüğü ekonomik 
krizin bir benzerini yaşadığı, ama şimdilik 
bu durumun üstünün örtüldüğü görülüyor. 
Fransa’da Macron ise, Türkiye’nin müdahil 
olduğu uluslararası sorunlarda, Türkiye kar-
şıtı politik söylemlerini adet haline getirdi. 
Almanya ve dolayısıyla Avrupa Birliği içinde 
ise ciddi bir ekonomik duraklama ve yavaş-
lama bekleniyor. Yurt içindeki ekonomi ta-
banlı sorunlarımızın yanında, bu uluslararası 
konular da aylardır, iki ileri bir geri tempoda 
Türkiye’nin başındadır. ‘Çözüyoruz’ dediği-
miz anda, karşımıza aynı sorunun bir başka 
detayı, bir başka yansıması çıkmaktadır.

Bu arada, bu günler ülkemizdeki OSB’ler 

için de hareketli geçiyor. Türkiye’deki tüm 
OSB’lerin sorunlarının çözümü ve gelişmele-
ri için bir platform olma hedefi ile yola çıkan 
Organize Sanayi Bölgeleri Derneği (OSB-
DER) 28 Haziran’da yaptığı Genel Kurul 
ile yeni bir döneme adım attı. Değerli OSB 
Başkanı Dostlarımın teveccühleri ile Kurucu 
Başkanı olduğum Derneğimizin bir kez daha 
Başkanı olma onuru ve görevi bana tevdi 
edildi. Bugüne kadar olduğu gibi bundan 
sonra da OSBDER olarak demokratik ve pay-
laşımcı anlayışımız içinde çözüm geliştiren, 
üretken bir sivil toplum kuruluşu olmaya 
devam edeceğiz. 

5 Temmuz’da yapılacak olan Organize 
Sanayi Bölgeleri Üst Kurulu’nun (OSBÜK) 
Genel Kurulu öncesinde, OSB camiası 
da hareketli. Genel kurul öncesinde tüm 
OSB’leri kucaklayan, bağımsız çalışma 
prensibine sahip, sorunlara hakim ve çözüm 
odaklı bir anlayış içinde oluşturulan yeni bir 
oluşum da yola çıktı. Bu oluşumu kuran ve 
göreve talip olan çok değerli dostlarıma da 
gönülden başarılar diliyorum. Ümidimiz ve 
beklentimiz, OSB’lerin sorunlarının çözümü 
ve gelişmeleri yönünde ciddi, yapısal 
adımların atılacağı, üretken bir dönemin 
başlamasıdır.    

Bölgemizde ise, kurduğumuz günden bu 
yana yaptığı çalışmalar ve verdiği kaliteli 
eğitim-öğretim nedeniyle mesleki ve teknik 
eğitim alanında örnek bir okul haline 
gelen Özel İzmir Atatürk Organize Sanayi 
Bölgesi Nedim Uysal Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisemizin 2019-2020 dönemi için 
kayıtlar alınmaya başladı. Öğrencilerimizin 
ve ailelerin okulumuza ilgi ve talebi her 
geçen yıl daha da artıyor. Bu sene de kayıt 
için yüzde 5’lik başarı dilimi gibi oldukça 
yüksek bir çıta olacağı gözüküyor. Dileğimiz; 
mesleki ve teknik eğitime dönük olumsuz 
yargıların yıkılarak, başarılı gençlerimizin 
okulumuza ve bizim gibi olan okullara 
ilgisinin artarak devam etmesidir.
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YAYIN İCRA KOMİTESİ
Hilmi UĞURTAŞ - Enver OLGUNSOY
Nedim ATİLLA -  Hüseyin DOĞAN 

Muhabirler
Meryem Fulya YAZICIOĞLU

Bestenigar BAZİKİ

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: 5 Temmuz 2019
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İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nin en 
kıymetli projesi olarak nitelendirdiği Özel 
İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Nedim 

Uysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ikinci 
mezunlarını verdi.

2015-2019 yılları arasında okulda eğitim-öğre-
timini başarı ile tamamlayan 92 öğrenci, diploma-
larını alarak keplerini fırlatmanın mutluluğunu 
yaşadılar.

Okulun Kurucu Temsilcisi, İzmir Atatürk 
Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başka-
nı Hilmi Uğurtaş, zamanın hızla akıp geçtiğine 
dikkat çekerek, “4 yılın ardından yaşadığımız 
bu mezuniyet günü, bizim bayram günümüz” 
diyerek mutluluğunu dile getirdi.  Okulun bu yıl 
ikinci mezunlarını verdiğini hatırlatan Uğurtaş, 
öğrencilerin Türkiye sanayine ışık olacaklarının 
altını çizdi. Bir ülkenin ancak sanayi ile gelişebi-

leceğine dikkat çeken Uğurtaş, bugün ekonomik 
seviyesi yüksek olan ülkelerin çoğunda sanayi 
payının yüzde 30’lara ulaştığını vurguladı. Bu 
nedenle sanayinin ihmal edildiği yerde ilerleme-
den bahsedilemeyeceğini vurgulayan Uğurtaş, 
sözlerini şöyle sürdürdü:
Sanayi olmadan ilerlemeden söz edilemez

“Ülkemiz inşaatla hiçbir yere ilerleyemez. 
Hizmet sektörüyle de bir yere kadar gidebilir. 
Çünkü üretmeyen, dışa bağımlı, sanayisini ihmal 
etmiş hiçbir ülke gelişmiş olamaz. Bugün gelişen 
ülkelere baktığımızda, mesleki eğitime bundan 
100 yıl önce önem verdiklerini görüyoruz. Düz 
liseler diye tabir ettiğimiz okullar benimsenmez-
ken, meslek liselerinin baş tacı edildiğini görüyo-
ruz. Almanya’nın bugünkü başarısının altında, 
mesleki eğitime verdiği önem yatıyor. Bizde ise 

İAOSB’nin 
gurur gününde 
2. perde

Özel İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Nedim Uysal MTAL’de mezuniyet coşkusu yaşandı. Okulun kurucu 
temsilcisi, İAOSB Yönetim Kurulu Başkanı Uğurtaş, gelişmiş ülkelerde meslek liselerine verilen öneme dikkat çekti. 
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ne yazık ki mesleki eğitim hep son sıralarda 
yer aldı. Bu nedenle biz, sanayinin öneminin ve 
gidişatının farkında olan, ülkemizin gelişiminde 
sanayinin oynadığı rolü bilen sanayiciler olarak; 
tüm Türkiye’ye örnek olacak, alanında mabet 
niteliği taşıyan okulumuzu ülkemize kazandır-
dık.”
Örnek okul misyonumuzu  
başarı ile yerine getirdik

Okulu ziyaret eden herkesin övgü dolu 
sözlerini çeşitli mecralarda duyduklarını vur-
gulayan Uğurtaş, “‘Türkiye’ye örnek gösterilen 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ kurma mis-
yonumuzu başarı ile yerine getirdiğimizi görme-
nin haklı gururunu yaşıyoruz. Öyle ki ülkemizin 
dört bir yanından, OSB’lerden okulumuzu 
heyetler ziyaret ederek nasıl yol aldığımızın 
bilgilerini paylaşmamızı istiyorlar. Bu anlamda 
yaktığımız meşalenin yakın zamanda ülkemizi 
aydınlatacağına olan inancımız günden güne 

pekişiyor. Birçok OSB, okulumuzla benzer 
nitelikleri taşıyan liseleri kurmak için elini taşın 
altına koymaya başladı” diye konuştu.
İzmir sanayinin temellerini meslek  
lisesi mezunları oluşturuyor

Velilere de seslenen Uğurtaş, mezuniyette 
yaşanan gururun mezuniyet sonrası başarı ve 
üretime dönüşeceğinin altını çizerek, şunları 
söyledi:

“Bu noktada siz değerli velilerimize de bü-
yük görev düşüyor. Bu örnekleri ancak sizlerin 
desteği ile çoğaltabiliriz. Yalnızca bizim istek ve 
çabalarımız ile bir yere gelme şansımız olamaz. 
Bizler; Atatürk ilke, inkılâp ve devrimlerine ina-
nan, aydınlıkçı, yenilikçi, geleceğe açık, şüpheci, 
araştırmacı gençler yetiştirdiğimize inanıyoruz. 
Bu kazanımlar ile gençlerimizin ülkemizi ileriye 
taşıyacağından şüphemiz yok. Gelecek nesiller, 
siz değerli mezunlarımızın izini takip edecek-
ler. Sizler, arkanızdan gelecek olan gençlerin 
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rehberisiniz. Bu ülkenin, Türk sanayinin sizlere 
ihtiyacı var. Değerli velilerimiz, kısa dönemli 
avantajları bir kenara bırakın, bu gençlerimiz yıl-
lar içerisinde tahminlerinizin de üstündeki yerlere 
gelecekler. İzmir sanayisine baktığımız zaman, 
kıdemli sanayicilerimizin çok büyük bir kısmı-
nın Mithatpaşa Meslek Lisesi mezunu olduğunu 
görüyoruz. Bizim seçtiğimiz yolda ilerleyecek 
arkadaşlarıma başarılar dilerim. Bugünden sonra 
hepinizi, sanayide kendi mesleki branşınızda ya 
da iyi bir üniversitede veya meslek yüksekokulla-
rında göreceğimize inanıyorum. Kendinize inanın 
ve güvenin, sizi hiçbir şey yolunuzdan alıkoya-
maz. Bununla birlikte burada aldığınız eğitimin 
hayatınızın sonuna kadar size yetmeyeceğini, bu 
nedenle sürekli kendinizi geliştirmek ve yenile-
mek zorunda olduğunuzu unutmayın. Çalışmaya 
devam edin, kökleriniz asla yitirmeyin… Sizi her 
zaman iftiharla takip edeceğiz. Unutmayın ki oku-
lumuzun ortak kültürünü hep birlikte oluşturaca-
ğız. Bu da birbirimizle sürekli temas halinde kalıp, 
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ilişkilerimizi sürdürerek yaşatabileceğimiz bir 
kazanım olacak. Sevgili veliler evlatlarınızı bize 
teslim ettiniz. Emanetlerinizi teslim aldığımız 

noktadan çok daha ileriye taşıdığımızdan emin 
olun.  Gençlerimizi bugünlere taşıyan, başta 
okul müdürüm olmak üzere çok değerli öğret-
menlerimize, mesailerine okulu da dahil ederek 
özveri ile çalışan Bölge Müdürüm Doğan Hüner 
ve Bölge Müdür Yardımcım Ayşe Avanoğlu’na 
da katkılarından dolayı teşekkür etmek istiyo-
rum. Değerli gençlerimizi çok daha iyi yerlerde 
göreceğimizden emin olarak, yolunuz açık olsun 
diyorum.”
Okulumuzun farkı vurgulanıyor

Değerli katkıları ile okulun gücüne güç katan 
duayen sanayici Nedim Uysal da ikincisi gerçek-
leşen mezuniyet töreninin yüzlercesinin haya-
ta geçirileceğine inandıklarını vurgulayarak, 
“Burada herkes sevgi ile üstüne düşen görevi 
yerine getiriyor. Okulu ziyaret eden misafirle-
rimiz, okulun farklı olduğunu vurguladığında 
çok mutlu oluyoruz. Tüm mezun öğrencilerimizi 
tebrik ediyor, öğretmenlerimize de ayrı ayrı 
teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Kendiniz ve ülkemiz için başarılı  
işlere imza atacaksınız

Okul Müdürü Aslı Akı da lise yaşamı boyun-

Hilmi Uğurtaş, Türkiye’nin sanayi ile ilerleyebileceğine işaret ederek ülkemizin meslek liselerinden mezun olan 
gençlere ihtiyacı olduğunu söyleyerek, “İzmir’de kıdemli sanayicilerimizin bir çoğu meslek lisesi mezunu” dedi.



ca birlikte oldukları öğrencilerinin mezuniyet se-
vincini hep birlikte yaşadıklarını söyledi. Akı, dört 
yıl emek verdikleri öğrencilerine yönelik kaleme 
aldığı konuşmasında şunları söyledi:

“Sevgili gençler, artık yeni bir eğitim yaşamına 
başlıyorsunuz, çıktığınız bu yolda burada aldığı-
nız bilgi ve birikimle fark yaratacağınızı biliyo-
ruz. Özel İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 
Nedim Uysal Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi 
öğrencileri olarak, aldığınız teknik eğitim, genel 
kültür ve birikimle kendinizin ve ülkenin gelece-
ğinde önemli işlere imza atacaksınız. 

İlk mezunlarımızdan kimileri eğitimlerine de-
vam ettikleri üniversitede teknik bilgileriyle fark 
yaratırken, kimileri kendi sektörlerinde iş yaşamı-
na adım atmaya başladılar. 2018-2019 mezunları 
olarak sizlerin de okulumuzda ortaya çıkarılan 
yetenekleriniz ve bir birey olarak değer görmeniz 
yaşamda sağlam adımlarla ilerlemenizde temel 

oluşturacaktır. Çünkü sizler, Atatürk’ün dediği 
gibi fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür gençler olarak 
yetiştirildiniz.

Sayın yöneticilerimiz; eğitim-öğretim yaşamına 
kazandırdığınız bu kurum, öğrencilerimize ve biz-
lere sunduğu olanaklar ile teknik eğitim algısını 
değiştirirken, uygulamayı bilen liderler yetiştirme 
hedefimize her gün emin adımlarla ilerlememizi 
sağlamaktadır. 

Özel İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 
Nedim Uysal Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi’ni 
bizlere, İzmir’e ve ülkemize kazandırdığınız için 
sizlere bir kez daha teşekkür ederiz.

Ve sevgili öğrencilerimiz; arkanızda başarıları-
nızı izleyen bizler, önünüzde yolunuzu aydınlatan 
Atatürk ilke ve devrimleri var. Gideceğiniz bu 
yolda güvenle yürüyün. Atatürk’ün çizdiği yolda, 
bilimselliğe inanarak, öz güveninizle atacağınız 
her adımda çok başarılı olacaksınız."

Atatürkorganize
12



Kepler havaya fırlatıldı
Mezun olan öğrenci-

lerden Berkin Şimşek ve 
Gülin Pervin Almasulu, 
Türk Bayrağı’nı ve okulun 
flamasını, öğrenci arkadaşları 
Efe Alagöz ve Duru Çelik’e 
teslim ettiler. Duygu dolu 
anların yaşandığı devir-tes-
lim töreninin ardından tüm 
mezun olacak öğrenciler tek 
tek ‘arkadaşlarının kendile-
rini tanımladığı’ metinlerin 
okunması eşliğinde sahneye 
çıktılar.

Okul birincisi Berk 
Hızarcı, ikincisi İrfan Emin 
Karaman ve üçüncüsü Mert 
Cumhur Şirin’i İAOSB Yö-
netim Kurulu Başkanı Hilmi 
Uğurtaş ve Norm Holding 
Onursal Başkanı Nedim Uy-
sal tebrik ederek hediyeler ile 
başarılarını ödüllendirdiler.

Okul birincisi Berk 
Hızarcı’nın okul müdürü 
Aslı Akı ile birlikte şeref 
kütüğüne ismini çakması-
nın ardından diplomalarını 
alan öğrenciler sahnede kep 
fırlatma merasimi ile yeni bir 
hayatın başlangıcına ‘merha-
ba’ dediler.

İAOSB Yönetim Kurulu Başkanı Uğurtaş: “Sanayinin öneminin farkında olan, ülkemizin gelişiminde sanayinin 
oynadığı rolü bilen sanayiciler olarak; ülkemize örnek, alanında mabet niteliği taşıyan okulumuzu kazandırdık.” 

İZMİR ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ  l  haziran 2019
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Türkiye’nin en modern okulları arasında yer 
alarak, alanında örnek gösterilen Özel İzmir 
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Nedim 

Uysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, yeni 
kayıt dönemi öncesinde öğrenciler ve velilerden 
gördüğü yoğun talep üzerine kayıt kontenjanını 
96 öğrenciden 120’ye yükseltti. 

2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında, teknik 
eğitimle ilgili algıyı değiştirmek misyonu ile tüm 
öğrencilerine yüzde 100 bursla kapılarını açan 
okulun, henüz kayıt süreci başlamamış olmasına 
rağmen gösterilen büyük ilgi nedeni ile mevcut 
kapasitesinin arttırılarak, yeni bir sınıfın daha 
açılmasına karar verildi.

Okula kaydı alınan öğrencilerin çıtası da 
her sene daha yükseğe taşınıyor. 24 Haziran’da 
açıklanan Liseye Geçiş Sınavı (LGS) sonuçları 
doğrultusunda yüzde 5’lik dilime giren öğrenci-
ler, Türkiye’de örnek gösterilen, yüzde 100 bursla 
mühendislik fakültelerine gençleri yetiştiren 
okula kayıt yaptırabilecekler.

Okulun kurucu temsilcisi, İzmir Atatürk 
Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı 
Hilmi Uğurtaş, bu yıl ikinci mezunlarını verdik-
leri okullarına gösterilen ilgiden büyük memnu-
niyet duyduklarını dile getirerek, “İzmir Atatürk 
Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu olarak, 
Türkiye’de örnek gösterilecek bir okul kurmak 
kararı ile bu yola çıktık. Ülkemizin yüksek nite-
likli teknik personel ihtiyacına kayıtsız kalmak 
yerine elimizi taşın altına koyduk. Türkiye’nin en 
modern şartlarına sahip okul-
larından 

Türkiye’nin yüzde 100 
burslu örnek lisesine yoğun 

ilgi, kontenjan arttırdı

Atatürkorganize
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bi-
rini tam dona-

nımla inşa ettik. Akademik kadromuzu 
güçlendirerek, velilerimizin tek kuruş bile 
harcamasına gerek bıraktırmadan giyimden kır-
tasiyeye, eğitimden yemeğe hatta ve hatta ulaşı-
ma kadar tüm giderleri İzmir Atatürk Organize 
Sanayi Bölgesi olarak üstlendik. Maddi 
desteğe ihtiyacı olan öğrencilerimize 
de ayrıca burs imkanı sağladık. 
Okulumuzdan mezun olan genç-
lerimizle ilgilenmeyi görev bil-
dik. İhtiyacı olanlara üniver-
site yaşamları boyunca burs 
vermeye devam ediyoruz. 
Tüm bu şartlar bir araya ge-
lince, öğrencilerimizin kısa 
süre içerisinde birbiri ardı-
na gerek akademik gerekse 
sportif ve sosyal mecralarda 
kazandıkları başarılar ile 
memleket meselesi olarak 
gördüğümüz meslek lisele-
rine yönelik olumsuz algıyı 
kırmaya başladığımızı gördük. 
Bugün okulumuzu ziyaret eden, 
öğrencilerimiz ile İngilizce sohbet 
eden özel sektör, akademi ve kamu-
nun üst düzey temsilcilerinin gittikleri 

her 
platformda bizleri 

örnek gösterdiklerini duyuyor, gönül 
verdiğimiz okulumuz ve öğrencilerimiz adına 
kıvanç duyuyoruz” dedi.

Uğurtaş, okulun rehberlik biriminden aldık-
ları bilgiye göre, henüz kayıt dönemi başlama-
dan gelen yoğun talepler üzerine kontenjanı 
120’ye çıkartmaya karar verdiklerini vurgulaya-

rak, şunları söyledi:
“En iyisini yapma kararı ile yola 
çıktığımız okulumuzda çıta her 

geçen gün yükseliyor. Bu yıl ön 
kayıt sınırımızı yüzde 5’e çektik. 

Sanayiye can suyu olacak, 
okulu biter bitmez dilerse 
mesleğinde ilerleyecek diler-
se mühendislik fakültelerine 
giderek, ‘yaptığı işin ne 
olduğunu bilen mühendis-
ler’ olarak sanayiye geri 
dönecek gençlere ülkemizin 
ihtiyacı var. İzmir Atatürk 
Organize Sanayi Bölgesi 
olarak ailesine maddi bir 

gider yaşatmadan mesleğini 
elde edecek gençleri başarı 

ile yetiştirmenin mutluluğunu 
yaşıyor, yeni eğitim-öğretim dö-

neminde tüm öğrencilere başarılar 
diliyorum.”
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Sanayicilerin sorunlarını kamuoyu ile pay-
laşarak, çözüm odaklı yürüttüğü başarılı 
çalışmalarla göz dolduran Organize Sanayi 

Bölgeleri Derneği’nin (OSBDER) yeni dönem Yö-
netim Kurulu Başkanı, Derneğin Kurucu Başkanı 
Hilmi Uğurtaş oldu. 

Gebze OSB’de düzenlenen Genel Kurul’a tek liste 
ile gidilirken, Genel Kurul’un Divan Başkanlığını 
Gebze Plastikçiler OSB Başkanı Osman Erkan, Divan 
Üyeliklerini Hasanağa OSB Başkanı Ömer Faruk 
Korun ve Bursa Mustafakemalpaşa OSB Başkanı 
Levent Kalın yaptı. 

Gündem maddelerinin tek tek okunup ibra edil-
diği toplantıda Vahit Yıldırım teşekkür konuşması 
yaptı. Yıldırım, OSB camiasına birlik ve beraberlik 
çağrısında bulunurken; bütün OSB’leri kucakla-
yan bir anlayışla hareket ettiklerinin altını çizdi. 
Yıldırım’ın ardından söz alan Ankara Anadolu OSB 
Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay, OSBDER’in geçmiş-
ten bugüne yapmış olduğu çalışmalar hakkında 

bilgi verdi. OSBDER’in camia içerisindeki önemine 
de dikkat çeken Tuncay, OSBDER’in öncülüğünde 
gerçekleştirilen çalışmaların büyük kazanımlar sağ-
ladığını vurguladı. 
Çözüm üretme yeri

OSBDER’in Kurucu Başkanı olan ve yeni dönem 
Yönetim Kurulu Başkanı seçilen İzmir Atatürk Orga-
nize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi 
Uğurtaş, sanayicilerin söz sahibi olduğu kurumların 
varlıklarının önemine dikkat çekti. 

Türkiye’nin ilerlemesinin sanayinin gelişimi ile 
paralel olduğunun altını çizen Uğurtaş, OSBDER’de 
emeği geçenlere teşekkür etti. OSBDER’in Yönetim 
Kurulu Başkanlarının görevlerinin sona ermesinin 
ardından Yönetim Kurulu’nda hizmet vermeye 
devam etme geleneği ile hareket ettiklerini hatırlatan 
Uğurtaş, “Derneğimizin bir geleneği var: Yönetim 
Kurulu Başkanları, görevlerini tamamladıktan 
sonra yönetimde görev almaya devam etmektedir-

OSBDER’in Kurucu Başkanı 
Hilmi Uğurtaş, başkanlık 

bayrağını Yıldırım’dan aldı
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ler. Ben de Derneğimizi 
arkadaşlarımızla birlikte 
kurduktan sonra Yöne-
tim Kurulu Başkanlığı 
görevimin ardından 
yönetimde yer almaya 
devam ettim. Sayın Hüse-

yin Kutsi Tuncay, dernekteki Başkanlık görevinin 
ardından yönetimimizde yer almayı sürdürdü. 
Sayın Vahit Yıldırım’ın da OSBDER Başkanlığı 
görevinin ardından yönetimimizde yer alacak 
olmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Bu vesile 
ile OSBDER’de emeği geçen tüm arkadaşlarıma 
teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Sanayi camiasında değerlendirmede bulunarak 
görüşlerini aldıkları herkesin OSBDER’in mev-
cudiyetinden büyük memnuniyet duyduklarını 
dile getirdiklerini ifade eden Uğurtaş, bugüne 
kadar olduğu gibi, bundan sonra da sanayicilerin 

sorunlarını kamuoyu ile paylaşarak, çözüm üret-
mek konusunda gerekli tüm çalışmaları özveri ile 
sürdürmeye devam edeceklerini söyledi. 
Sanayi desteklenmeli

Genel Kurul’da Organize Sanayi Bölgeleri Üst 
Kurulu (OSBÜK) seçimlerine de değinen Uğurtaş, 
konuya ilişkin şunları söyledi:

“Sanayicinin ihtiyaçlarını ve çözüm arayışları-
nı sanayici anlar ve katkıda bulunur. OSBÜK’ün 
bağımsız olması gerekir. TOBB’un yüzde 20’sini 
sanayiciler oluşturuyor. Sanayinin ihtiyaçlarını, 
sanayicinin çıkarlarını TOBB gereğince yerine ge-
tiremez. Bu ülke sanayileşmeden ilerleme şansına 
sahip değil. Bu nedenle ülkemizi yönetenlerin sa-
nayinin desteklenmesi konusuna öncelik vermesi 
gerekir. Umarım artık OSBÜK’ü gerçek sanayiciler-
den oluşan Yönetim Kurulu yönetir. İşte o zaman 
sanayiciler siyasilere taleplerini çok daha net ve 

gerçekçi biçimde iletirler.”
Toplantıda söz alan İstan-

bul Anadolu OSB Başkanı 
Murat Çökmez de bütün 
OSB’leri kucaklayacak bir an-
layışa ihtiyaç olduğunu söyle-
di. Mardin OSB Başkanı Nasır 
Duyan ise OSB’lerin hür 
iradesiyle hareket etmesinin 
sanayi camiasının gelişimine 
ciddi katkılar sağlayacağı-
nı ifade etti. Konuşmaların 
ardından Derneğin yeni 
Yönetim Kurulu listesi kabul 
edildi. OSBDER’in Yönetim 
Kurulu Başkanlığı’na İzmir 
Atatürk OSB Başkanı Hilmi 
Uğurtaş seçildi. 
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OSBDER  
Yönetim Kurulu 

n Hilmi uğurtaş - izmir Atatürk OSB 
n eyüp Sözdinler – tekirdağ Çerkezköy OSB 

n Hüseyin Kutsi tuncay - Ankara Anadolu OSB 
n Şenol telli - istanbul Birlik OSB 

n Selim Yirmibeşoğlu- Düzce 1. OSB 
n murat önay – istanbul Dudullu OSB 
n Vahit Yıldırım – Kocaeli Gebze OSB

Denetim Kurulu 
n ömer Faruk Korun – Bursa Hasanağa OSB 

n erol Ünal – Ankara Polatlı OSB 
n Osman erkan – Kocaeli Gebze Plastikçiler OSB

Onur Kurulu
n niyazi Akdaş
n ömer Sarıoğlu
n Yücel Güngör

Hüseyin 
Kutsi 
Tuncay

Vahit 
Yıldırım

Hilmi 
Uğurtaş



istanbul’da da değişim

“ATATÜRK 
CUMHURİYETİ’NİN 
PROJESİYİM”
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istanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
için 23 Haziran günü tekrarlanan seçimi AK 
Parti’li Binali Yıldırım’a 806 bin 415 oy fark 

atarak yeniden kazanan CHP’li ekrem imamoğ-
lu “Atatürk Cumhuriyeti’nin projesiyim” dedi.

Seçim akşamı Beylikdüzü’nde halka hitap 
eden imamoğlu, “Sizlerden bir şey istiyorum. 
Yanınızdakilerin ellerini tutarak yukarı kaldı-
rın. Barışmaya, buluşmaya, uzlaşmaya geldik. 
Sevgi kazanacak demiştim, ne mutlu bana ki 
sevgi kazandı. Ben yurdum insanını çok sevi-
yorum. etnik köken yok, insan var. Biz insana, 
inanca saygıyla, bu şehrin çocukları için, biz bu 
şehrin enerjisi, gençleri için, kadınları, kısacası 
herkes için geldik” dedi.

Ayrımcılık içeren söylemlerden uzak dura-
caklarını vurgulayan imamoğlu, “Yıkın bütün 
ön yargıları, Hiç kimsenin giyimi, kuşamı bizi 
ilgilendirmiyor. Herkesi kucaklamaya geldik. 
Biz bu şehirde inançlara saygı için geldik. Biz 
bu topraklarda var olanı hatırlatmaya gel-
dik. Biz Yunus emre’yi, mevlana’yı, Hacı Bektaş 
Veli’yi hatırlatmak için geldik. Şehrin gelişmesi 
için aklı bilimi tercih eden herkesi kucaklamaya 
geldik. Bu şehirde azınlık diye bir şey yok. Bu 
şehirde rum’u, ermeni’si, Süryanisi herkesi 
kucaklayacağız. Biz bu şehirde demokrasi inşa 
edeceğiz. Biz bu şehirde adaleti inşa edeceğiz. 
Biz bu şehirde size söz veriyorum, geleceği inşa 
edeceğiz. Biz bu şehirde maneviyatını bilen, 
milli değerlerine her daim sahip çıkan, vatanın 
bölünmez bütünlüğüne sahip çıkan her yerde 
‘bölünmez türkiye’ diyen, fikri hür, vicdanı hür 
nesiller yetiştireceğiz. Size söz veriyorum, ne 
sizi aldatacağız ne de aldanacağız” ifadelerini 
kullandı.

Herkese söz veren imamoğlu, “Kıymetli 
istanbullular hepinizin huzurunda istanbullu 
hemşehrilerime şunu söyleyeceğim güzel yur-
dumun insanlarına sesleniyorum. Ben bir pro-
jeyim. Ben türkiye Cumhuriyeti’nin, Atatürk 
Cumhuriyeti’nin projesiyim. Siyaseti ahlakla 
buluşturacağız. Hepinize söz veriyorum çocuk-
ların, gençlerin ekrem abisi olmaya geliyorum. 
Bu şehirde biliyorum bugün demokrasiyi tamir 
ettiniz. Yaşa istanbul. Artık güleceğiz ya artık 
gülelim. Bu akşam harika bir akşam. Bu akşam 
muazzam bir akşam. Kıymetli hemşehrilerim, 
size layık olmak için çok çalışacağız” diye ko-
nuştu.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi 
Güven, yenilenen istanbul Büyükşehir Beledi-
ye Başkanlığı (iBB) seçim sonuçlarının tama-
mının sisteme işlendiğini belirterek, ekrem 
imamoğlu’nun 4 milyon 741 bin 868 (yüzde 

54,21); Binali Yıldırım’ın 3 milyon 935 bin 453 
(yüzde 44,99) oy aldığını bildirdi. Açıklamaya 
göre, imamoğlu rakibi Yıldırım’a 806 bin 415 
fark attı.

Kayıtlı seçmen sayısının 10 milyon 560 bin 
963, oy kullanan seçmen sayısının 8 milyon 
925 bin 63, geçerli oy sayısının 8 milyon 746 
bin 464, geçersiz oyların 178 bin 599 olduğunu 
bildiren Güven, katılımın ise yüzde 84,5 olarak 
gerçekleştiğini kaydetti. Sadi Güven, necdet 
Gökçınar’ın 47 bin 829 oy (yüzde 0,55) ve mus-
tafa ilker Yücel’in de 14 bin 545 (yüzde 0,17) oy 
aldığını ifade etti.

BÜYÜK BOrÇlA 
DeVrAlIYOr

istanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
seçilen ekrem imamoğlu, Belediyeyi büyük 
bir borçla devralıyor. Bünyesinde 30 şirketi 
bulunan iBB’nin ekonomik durumu ise 
tartışmalı. iBB meclisi’nin mayıs ayı oturu-
munda açıklanan rakamlara göre borçlar 26 
milyar 800 milyon tl seviyesinde.

Sözcü’de yer alan habere göre, istanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nin (iBB) 2019 büt-
çesi geçtiğimiz yıl Kasım ayında belirlendi. 
Buna göre iBB’nin bütçesi 23,8 milyar lira 
oldu. 2,5 milyarlık iett ve 8 milyar 501 mil-
yon liralık iSKi bütçeleri ile iBB’nin 2019 
yılı toplam bütçesi 34 milyar 801 milyon 
liraya çıktı. iBB bütçesini denkleştirmek için 
3 milyar 200 milyon liralık net borçlanma 
öngörülüyor. Borçlanma yoluyla elde edilen 
kaynağın büyük bölümünün raylı sistem 
yatırımları için kullanılması planlanıyor. 
2019 gider bütçesi içinde faiz giderinin de 
1 milyar 114 milyon 507 bin lira olacağı tah-
min ediliyor. iBB’ye bağlı 30 iştirak şirketi-
nin toplam cirosu da 24 milyar lira civarında.

istanbul Büyükşehir Belediye (iBB) 
meclisi’nin mayıs ayı oturumunda iBB’nin 
2018 yılı kesin hesabı da oy çokluğu ile 
kabul edilmişti. Bilançodaki rakamları 
değerlendiren iBB meclisi CHP Grup Söz-
cüsü tarık Balyalı, iBB’nin 2018 yılı faaliyet 
raporuna göre 22 milyar lira olan borcunun 
kesin hesaba göre 26 milyar 800 milyon lira-
ya yükseldiğini açıklayarak vahim tablonun 
daha da kötü bir hal aldığını vurgulamıştı.

Balyalı, şu anda 500’den fazla firmanın 
iBB’den alacaklı olduğunu belirterek, “ne 
yazık ki ödeme sıkıntısı var, çünkü bütçe 
her ay düzenli olarak açık veriyor” dedi.
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İstanbul Sanayi Odası tarafından hazırlanan 
“Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2018 
Araştırması”na göre İzmir Atatürk Organi-

ze Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren 10 firma, 
Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında 
yer aldı.

İAOSB’de üretimlerini gerçekleştiren Ravago Pet-
rokimya Üretim A.Ş., Norm Cıvata San. ve Tic. A.Ş., 
Abalıoğlu Yağ San. ve Tic. A.Ş., CMS Jant ve Makine 
Sanayii A.Ş., DYO Boya Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş., 
Polibak Plastik Film San. ve Tic. A.Ş., Sun Tekstil San 
ve Tic. A.Ş., Üniteks Tekstil Gıda Motorlu Araçlar 
San. ve Tic. A.Ş., Sun Chemical Matbaa Mürekkepleri 
ve Gereçleri San. ve Tic. A.Ş. ve Bak Ambalaj San. ve 
Tic. A.Ş. listeye adını yazdırdı.

TÜPRAŞ, üretimden satışlarda 79 milyar lirayla 
Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu oldu. Ford 31 
milyar lirayla ikinci olurken Toyota ise 23,6 mil-
yar lira ile üçüncülüğe yükseldi. Listede Toyota'yı 
sırasıyla Oyak-Renault, Tofaş, Arçelik, İskenderun 
Demir ve Çelik, Ereğli Demir ve Çelik, İçdaş Çelik ve 
Hyundai Assan takip etti. 
Üretim ve ihracat

Rapora göre, geçen yıl 56 şirketin İSO 500'e ilk 
kez girmesiyle listenin yüzde 11'i yenilenmiş oldu. 
İSO 500'ün üretimden satışları son 14 yılın en yüksek 
büyümesi oldu ve yüzde 34,5 artışla 878 milyar 
TL'ye çıktı. Satışlardaki artışta fiyat yükselişleri-
nin yanı sıra ihracat gelirlerinde etkili olan döviz 
kurlarındaki artış rol oynadı. Gerçekleşen büyüme 
oranı da İSO 500'de son 14 yılın en yüksek büyümesi 
olarak dikkati çekti.

İSO 500 kuruluşlarının ihracatta kaydettiği yüzde 
11’lik artışın yanında, yaratılan katma değerde 
yüksek teknoloji yoğunluklu sanayilerin payının ve 
Ar-Ge yapan firmaların sayısının artması umut verici 
oldu.

Önceki yıl yüzde 19 olan üretimden satışlardaki 
reel büyüme ise 2018'de yüzde 11,8'e geriledi. İSO 
500'ün faaliyet karı oranı 1,3 puan iyileşti ve yüzde 
9,6'dan yüzde 10,9'a yükseldi.

Araştırmaya göre İSO 500'ün ihracatı 2018'de 
yüzde 11,3 artışla 71,8 milyar dolar oldu. Böylece 
İSO 500'ün ihracat artış oranı, yüzde 7 olan Türkiye 
ve sanayi ihracatı artış oranının üzerinde arttı. Bu 
performansa bağlı olarak İSO 500'ün Türkiye sanayi 

ihracatı içindeki payı da yüzde 44,5'e yükseldi.
Teknoloji ve Ar-Ge'de yükselme dönemi

Yaratılan katma değer itibarıyla en yüksek payı 
yüzde 37,5 ile düşük teknoloji yoğunluklu sanayiler 
alırken, orta-düşük teknoloji yoğunluklu sanayilerin 
payı 4,9 puan azalarak yüzde 35 oldu. Orta-yüksek 
teknoloji yoğunluklu sanayiler grubunun payı ise 
yüzde 20,2'den yüzde 22,2'ye yükseldi. 

Yüksek teknoloji yoğunluklu sanayiler grubu-
nun payı yüzde 3,6'dan yüzde 5,3'e, orta yüksek ve 
yüksek teknoloji yoğunluklu sektörlerdeki firmaların 
yarattığı katma değer payı ise yüzde 23,8'den yüzde 
27,5'e çıktı.

İSO 500 Büyük 2018 listesinde
10 İAOSB firması yer aldı

İstanbul Sanayi Odası tarafından 2018 yılı verileri değerlendirilerek hazırlanan Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi 
Kuruluşu listesinde, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi katılımcılarından 10 firma yer alma başarısı gösterdi.
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İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren firmalardan 13’ü, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin 
“Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı - 2018” listesine girdi. Türkiye’de ihracatın kilogram fiyatı da 1,33 dolar oldu. 

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) bu yıl 
17'ncisini gerçekleştirdiği "Türkiye'nin İlk 
1000 İhracatçısı 2018" araştırmasının sonuç-

ları, İstanbul'da düzenlenen toplantıda açıklandı. 
Listede, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 
katılımcılarından; Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar 
İstihsal Endüstrisi A.Ş., ABB Elektrik Sanayi A.Ş., 
Ravago Petrokimya Satış ve Pazarlama A.Ş., Norm 
Cıvata San. ve Tic. A.Ş., Polibak Plastik Film San. 
ve Tic. A.Ş., Alliance One Tütün A.Ş., Gimas Girgin 
Dış Tic. Ltd. Şti., Abalıoğlu Yağ San. ve Tic. A.Ş., 
Sun Chemical Matbaa Mürekkepleri ve Gereçleri 
San. Tic. A.Ş., Baylan Ölçü Aletleri San. ve Tic. Ltd. 
Şti., Mapeks Gıda ve San. Mamulleri İhracat ve 

Tic. A.Ş., ZF Lemförder Aks Modülleri San. ve Tic. 
A.Ş., Nimeks Organik Tarım Ürünleri San. ve Tic. 
Ltd. Şti. firmaları yer aldı. 

Araştırmaya göre, ilk 1000'de yer alan şirketle-
rin toplam ihracatı 2017'ye göre 10,5 milyar dolar 
artışla geçen yıl 102,8 milyar dolara, toplam ihra-
cattan aldıkları pay da yüzde 61,2'ye yükseldi. İlk 
500 şirketin ihracattaki payı ise yüzde 52,6 oldu.

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş., 5 milyar 683 mil-
yon dolarlık ihracatla Türkiye'nin lider şirketi ola-
rak belirlendi. Ford'u 4 milyar 598 milyon dolarla 
Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş., 2 milyar 998 
milyar dolarla Tofaş Türk Otomobil Fabrikaları 
A.Ş. takip etti.
İlk 1000 şirket, 50 kente dağıldı

Araştırmaya göre, sektörel değerlendirmede 
ilk sırada 154 şirketle hazır giyim ve konfeksiyon, 
ikinci sırada 106 şirketle kimyevi maddeler ve 
mamulleri, üçüncü sırada ise 102 şirketle otomotiv 
sektörü yer aldı.

Şirketlerin 440'ı İstanbul merkezli olurken, 
İstanbul'u, 76 şirketle İzmir, 67 şirketle Kocaeli 
izledi.

Bölgesel dağılımda ise Marmara Bölgesi'nden 
600, Ege Bölgesi'nden 146 ve İç Anadolu 
Bölgesi'nden 83 şirket listeye girmeyi başarırken, 
7 coğrafi bölgede de ilk 1000 listesine girmeye hak 
kazanan firmaların olması dikkati çekti.

Araştırmaya göre, Türkiye'de ihracatın kilog-
ram fiyatı 2018'de 1,33 dolar olurken, bu rakam ilk 
1000 firmada 1,37 dolar, ilk 500 firmada 1,40 dolar 
ve ilk 10 firmada 2,76 dolar olarak gerçekleşti.
1 milyar doları geçen  
şirket sayısı 13'e yükseldi

"Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı 2018" araş-
tırmasında 1 milyar dolar ve üzeri ihracat yapan 
şirket sayısı bir önceki yıla kıyasla 10'dan 13'e yük-
selirken, 100 milyon dolar ve üzeri ihracat yapan 
şirket sayısı da 145'ten 171'e çıktı.

2018 yılında listenin en son sırasında yer alarak 
Türkiye'nin en çok ihracat yapan 1000'inci firması 
olan şirket, 21,6 milyon dolar ihracat gerçekleşti-
rirken, bu rakam 2017'de 19,5 milyon dolar olarak 
açıklanmıştı. İlk 1000 şirketin yüzde 66,3'ü üretici 
ihracatçı şirketlerden oluştu.

İAOSB’li 13 firma, en büyük
1000 ihracatçı arasına girdi
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İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından 
1968 yılından bu yana periyodik açıklanan 
“Türkiye’nin Büyük 500 Sanayi Kuruluşu” lis-

tesinde, bu yıl 20 şirket adının ve verilerinin hiçbir 
şekilde açıklanmasını istemedi. 
Bu sayı geçen yıl 24’tü. Ancak 
listenin detaylarına bakıldığında, 
çok sayıda şirketin, İSO anketini 
yanıtlasa bile verilerinin büyük 
kısmının listede yer almasını iste-
mediği görülüyor. Ekonomik kriz 
de bu durumu etkiledi. Ayrıca bu 
durum, önemli bir şeffaflaşma 
alanı olan Borsa İstanbul’daki 
şirket sayısının yetersizliğini açıklama açısından 
da önemli bir unsur olarak karşımıza çıkıyor.
İşte İSO 500’deki detaylar

2018 verileri üzerinden oluşturulan listeye göre 
“adı”, “üretimden satışlar” ile “net satışlar”ının 
açıklamasını istemeyen şirketlerin sayısı bu yıl 20 
oldu. Bu sayı geçen yıl 24’tü.

En çok yayımlanmayan verilerin ilk sırasını ise 
“brüt satışlar” ve “dönem kârı/zararı” paylaşıyor. 
Bu yıl 335 şirket hem brüt satış hem dönem kârı/
zararının listede yer almasını istemedi. Bu sayı 
geçen yıl 299’du.

“Faiz amortisman ve vergi öncesi kâr/zarar” 
verisini açıklamayan şirket sayısı da 328’e çıktı. 
Bu sayı geçen yıl 306 idi.

“Özkaynak” büyüklüğü verisinin listede yer 
almasını istemeyen şirket sayısı 259’dan 284’e 
yükselirken, “aktif toplamı”nı açıklamayan şirket 

sayısı da 226’dan 243’e çıktı.
“Ücretle çalışanlar ortalaması” verisinin açık-

lamasını istemeyen şirket sayısı ise 189’dan 210’a 
yükseldi.

Satışlardan sonra sanayici-
ler tarafından kamuya en rahat 
açıklanan veri ise “ihracat” oldu. 
Yine de, ihracat verisinin listede 
yayımlanmasını istemeyen şirket 
sayısı 188’den 191’e yükseldi.

Öte yandan Türkiye’de, vergi 
listelerinde de benzer durumlar 
görülüyor. Örneğin geçen yıl en 
çok Kurumlar Vergisi ödeyen 

100 şirketin 21’i adının ve verisinin açıklanmasını 
istemedi.
Gıda ilk sırada

İSO 500’de verilerinin yayımlanmasını isteme-
yen şirketlerin sektörlerine bakıldığında, gıda ilk 
sırada yer alıyor. Örneğin, brüt katma değerini 
açıklamayan 335 şirketin 57’si gıda sanayiinde. Bu 
sanayiyi 43 şirketle taşıt araçları, 38 şirketle demir- 
çelik ana sanayii, 27 şirketle elektrikli makine, alet 
ve cihaz sanayii, 24 şirketle dokuma sanayii takip 
ediyor.

En çok açıklanmayan veri olan brüt katma de-
ğer, 2018’de sadece yüzde 5,3 artarak 230,3 milyar 
lira oldu. İSO 500 kitabındaki notta kârlardaki 
erimenin katma değeri sınırladığı belirtildi. Ayrıca 
2018 yılı dönem kârı yüzde 41,7 artarak 84,9 
milyar lira, dönem zararı yüzde 214,1 artışla 21,3 
milyar lira oldu. 

İSO 500 Büyük’teki 
335 şirket veri açıklamadı

Bu yıl “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” arasına giren 335 şirket, brüt katma değer ve dönem kârı/
zararı verisinin listede yer almasını istemedi. Ekonomik krizin de bu durumu etkilediğine dikkat çekildi.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 
Haziran ayına ait Reel Kesim Güven En-
deksi ile İmalat Sanayi Kapasite Kullanım 

oranlarını açıkladı. Haziran’da Reel Kesim Gü-
ven Endeksi 3,6 puan artarak 98,9 seviyesinden 
102,5 seviyesine çıktı. İmalat sanayi kapasite 
kullanım oranı da bir önceki aya göre 0,8 puan 
artışla yüzde 77,1’e yükseldi.

Reel Kesim Güven Endeksi’ni oluşturan 
anket sorularına ait yayılma endeksleri incelen-
diğinde, son 3 aydaki toplam sipariş miktarı, 
genel gidişat, sabit sermaye yatırım harcaması 
ve mevcut toplam sipariş miktarına ilişkin 
değerlendirmeler endeksi artış yönünde etki-
lerken, gelecek 3 aydaki üretim hacmi, gelecek 
3 aydaki toplam istihdam miktarı, gelecek 3 
aydaki ihracat sipariş miktarı ve mevcut mamul 
mal stokuna ilişkin değerlendirmeler ise endek-
si azalış yönünde etkiledi. Mevsimsellikten arın-
dırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) 
bir önceki aya göre ise 4,9 puan artarak 99,6 
seviyesine yükseldi. 

Son 3 aya yönelik değerlendirmelerde, 
üretim hacmi ve ihracat sipariş miktarında artış 
bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre 
güçlendiği, iç piyasa sipariş miktarında azalış 
bildirenler lehine olan seyrin ise zayıfladığı 
gözleniyor.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim nor-
mallerinin altında olduğu yönündeki değer-
lendirmelerin zayıflayarak, mevcut mamul mal 
stoklarının seviyesinin mevsim normallerinin 
üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmelerin 
ise güçlenerek devam ettiği görülüyor.

Gelecek 3 aya yönelik değerlendirmelerde, 
üretim hacmi ve ihracat sipariş miktarında artış 
bekleyenler lehine olan seyrin zayıfladı-
ğı, iç piyasa sipariş miktarında artış 
bekleyenler lehine olan seyrin ise 
güçlendiği görülüyor.

Gelecek 12 aydaki 
sabit sermaye yatı-
rım harcamasına 
ilişkin azalış 
yönlü 
beklen-

tilerin artış bekleyenler lehine döndüğü, gelecek 
3 aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklenti-
lerin ise zayıflayarak devam ediyor. Ortalama 
birim maliyetlerde, son 3 ayda artış olduğunu 
bildirenler ile gelecek 3 ayda artış olacağını 
bekleyenler lehine olan seyrin zayıfladığı gözle-
niyor. Gelecek 3 aydaki satış fiyatı artış beklenti-
lerinin de zayıflayarak devam ettiği görülüyor.

Gelecek 12 aylık dönem sonu itibarıyla yıllık 
ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 0,8 puan 
azalarak yüzde 22,7 seviyesinde geriledi. İçinde 
bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat 
konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser 
olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 9,6’ya, aynı 
kaldığını belirtenlerin oranı ise yüzde 71’e yük-
selirken, daha kötümser olduğunu belirtenlerin 
oranı yüzde 19,4 e geriledi. 
Kapasite kullanımı Haziran’da yükseldi

Merkez Bankası verilerine göre imalat sanayi 
Kapasite Kullanım Oranı (KKO), Haziran ayın-
da bir önceki aya göre 0,8 puan artışla yüzde 
77,1 düzeyine ve imalat sanayi genelinde mev-
simsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım 
oranı da bir önceki aya göre 0,5 puan artışla 
yüzde 76,6 düzeyine yükseldi.

Haziran’da geçen aya göre; Tüketim Malları 
Endeksi yüzde 74,1’den yüzde 75,1’e, Dayanıklı 
Tüketim Malları Endeksi yüzde 73,4’ten yüzde 
76,3’e, Dayanıksız Tüketim Malları Endeksi 
yüzde 74,2’den yüzde 74,9’a, Ara Mallar En-
deksi yüzde 76,3’ten yüzde 76,8’e, Yatırım 
Malları Endeksi yüzde 75,6’dan yüzde 
77,2’ye çıktı.

Reel Kesim Güven Endeksi
Haziran’da 3,6 puan arttı
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Büyük daralma var
Büyüme 
verileri 

açıklandı:

Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) birin-
ci çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş 
hacim endeksi olarak (2009=100), 

2019 yılının birinci çeyreğinde bir önceki 
yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,6 azaldı.

Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt içi Ha-
sıla tahmini, 2019 yılının birinci çeyreğinde 
cari fiyatlarla yüzde 16 artarak 914 milyar 699 
milyon tl oldu.

Gayrisafi Yurt içi Hasıla’yı oluşturan fa-
aliyetler incelendiğinde; 2019 yılının birinci 
çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine 
göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; 
tarım sektörü toplam katma değeri yüzde 
2,5 arttı, sanayi sektörü yüzde 4,3 ve inşaat 
sektörü yüzde 10,9 azaldı. ticaret, ulaştırma, 
konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin 
toplamından oluşan hizmetler sektörünün 
katma değeri yüzde 4 azaldı.

takvim etkisinden arındırılmış GSYH 
zincirlenmiş hacim endeksi, 2019 yılı birinci 
çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine 
göre yüzde 2,3 azaldı. mevsim ve takvim 
etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş 
hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 
1,3 arttı. Hanehalkı nihai tüketim harcamala-
rı yüzde 4,7 azaldı.

Yerleşik hanehalklarının ve hanehalkına 
hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşların 
(HHKOK) toplam nihai tüketim harcamaları, 
2019 yılının birinci çeyreğinde bir önceki 
yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim 
endeksi olarak yüzde 4,7 azaldı. Devletin 
nihai tüketim harcamaları yüzde 7,2 artarken 
gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 13 
azaldı.

mal ve hizmet ihracatı yüzde 9,5 arttı, mal 
ve hizmet ithalatı ise yüzde 28,8 azaldı.

mal ve hizmet ihracatı, 2019 yılının birin-
ci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine 
göre zincirleme hacim endeksi olarak yüzde 
9,5 artarken ithalatı ise yüzde 28,8 azaldı.
işgücü ödemeleri yüzde 20,9 arttı.

işgücü ödemeleri, 2019 yılının birinci çey-
reğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 
yüzde 20,9, net işletme artığı/karma gelir 
yüzde 10,8 arttı. işgücü ödemelerinin Gay-
risafi Katma Değer içerisindeki payı yüzde 
39,3 oldu. işgücü ödemelerinin cari fiyatlarla 
Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı 
geçen yılın aynı çeyreğinde yüzde 38,3 iken 
bu oran 2019 yılının birinci çeyreğinde yüzde 
39,3 oldu. net işletme artığı/karma gelirin 
payı ise yüzde 43,3'den yüzde 40,8'e düştü.
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Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu BA3'ten B1'e indirdi. Moody's, Türkiye'nin 
durumunu negatif olarak değerlendirdi. Fitch de Türkiye ekonomisinin yüzde 1,9 küçüleceğini ileri sürdü.

Kredi derecelendirme 
kuruluşu Moody's, 
Türkiye'nin kredi 

notunu Ba3'ten B1'e indirerek, 
görünümünü 'negatif' olarak 
belirledi. Hazine ve Maliye 
Bakanlığı yazılı bir açıklama 
yaparak Moody's'in kararına 
tepki gösterdi.

Yapılan açıklamada, 
"Türkiye'nin notunda indirim, 
ödemeler dengesi krizi riskinin 
artmaya devam ettiği görüşü-
müzü yansıtıyor. Türkiye uzun 
süreli ekonomik ve finansal oy-
naklık dönemine karşı kırılgan 
olmaya devam ediyor” denildi.
Hazine ve Maliye 
Bakanlığı'ndan tepki

Hazine ve Maliye Bakanlığı,  
not indirimi kararının Türkiye'nin ekonomik 
göstergeleriyle bağdaşmadığını ileri sürdü.

Bakanlık’tan yapılan yazılı açıklamada, 
"Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu 
Moody's tarafından verilen not indirim kararı, 
Türkiye ekonomisinin temel göstergeleri ile 
bağdaşmamakta ve bu nedenle kuruluşun ana-
lizlerinin nesnelliği ve tarafsızlığı açısından soru 
işaretleri yaratmaktadır" denildi.

Türkiye'nin toplam ekonomi ve her bir 
ekonomik aktör düzeyinde güçlü performans 
gösterdiği savunulan açıklamada "Türkiye'nin 
2003 yılından beri uyguladığı ekonomik politi-
kalardaki temel unsur, her koşulda serbest pi-
yasa ekonomisinin gerekleri ile uyumlu hareket 
etmek olmuştur. Bugün de dalgalı döviz kuru, 
sermaye akımlarının serbestliği ve girişimcili-
ğin teşvik edilmesi ekonomi politikalarımızın 
merkezinde yer aldığı gibi bunun aksi Türkiye 
Cumhuriyeti için ne bugün ne de yarın asla söz 
konusu olmayacaktır" denildi.

Fitch: Türkiye bu yıl yüzde 1,9 küçülecek

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu 
Fitch’in araştırma birimi tarafından yayımlanan 

raporda, 2019’da Türkiye ekonomisinin yüzde 
1,9 küçüleceği yönündeki tahmin korunurken, 
TL’de tekrar satış riskleri, enflasyonist baskılar 
ve dış finansman maliyetlerindeki artış nede-
niyle aşağı yönlü riskler bulunduğuna dikkat 
çekildi.

Öte yandan, Dünya Bankası, 2019 yılı küresel 
ekonomik büyüme tahminini yüzde 2,6’ya 
düşürdü. Bankanın Ocak ayında yayımladığı 
raporunda 2019 küresel büyümesi yüzde 2,9 
olarak öngörülmüştü.

Küresel ekonomiyi tehdit eden önemli risk-
lere işaret edilen raporda, küresel ekonominin 
ayrıca ticaret gerginlikleri, gelişmekte olan ülke 
ekonomilerinden mali karışıklıklar ve büyük 
ekonomilerin büyümelerindeki keskin düşüş 
gibi etkilerle ivmenin kırılganlaştığı belirtildi.

Raporda, özellikle küresel ekonomik büyü-
menin 10 yıl önceki mali krizden bu yana en dü-
şük düzeylere gerilemesi ve ekonomiye duyulan 
güvendeki düşüşün endişe verici olduğu ifade 
edildi.

Dünya Bankası ayrıca, gelişmekte olan 
ülkelerde görülen borçlanmanın yüzde 15’lik 
bir artışla 2018 yılı için gelişmekte olan ülkele-
rin toplam gayri safi yurtiçi hasılalarının yüzde 
51’ine ulaştığı uyarısını yaptı.

Moody’s, Türkiye’nin kredi 
notunu düşürdü
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Cari açık küçüldü,
sermaye çıktı

Nisan’da cari açık ekonomideki durgunluğa bağlı olarak 1,3 milyar dolara gerilerken, yerliler yurtdışında    
2,3 milyar dolarlık hisse ve tahvil alarak aylıkta rekor çıkış yaptı. Yabancılar da 2,15 milyar dolarlık hisse sattı.

Cari işlemler dengesi, Nisan’da 1,3 milyar 
dolar, Ocak-Nisan döneminde 3,3 milyar 
dolar açık verdi. Türkiye Cumhuriyet 

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, seçim 
belirsizliğiyle Nisan’da Türkiye’den toplam 5 
milyar 222 milyon dolarlık sermaye çıkışı kayde-
dildi. Yurtiçi yerleşikler yurtdışında 2 milyar 376 
milyon dolarlık portföy yatırımı (hisse senedi 
ve tahvil alımı) yaparak rekor kırdı. Nisan’da 
yabancılar da 2 milyar 143 milyon dolarlık Türk 
hisse senedi ve tahvilini satarak ülkeden çıktı.

1,3 milyar dolarlık açık ve 5,2 milyar dolarlık 
sermaye kaçışı, 3,7 milyar dolarlık kaynağı be-
lirsiz (net hata noksan) para girişi ve 2,8 milyar 
dolar rezerv kullanılarak finanse edildi.

Nisan’da, seçim belirsizliği, TCMB rezervle-
rindeki düşüşün yarattığı panik ve S-400 gerili-
mi nedeniyle finansal piyasalarda büyük dalga-
lanma yaşanmıştı.

Kriz açığı düşürdü
Ekonomik krizle birlikte ithalatın hızla düş-

mesi ve turizm ile ihracat gelirlerindeki artış sa-
yesinde Nisan’da cari açık, Nisan’da geçen yılın 
aynı ayına göre 4,2 milyar dolar azaldı. Mart’ta 
12,9 milyar dolar olan 12 aylık açık da Nisan’da 
8,6 milyar dolara geriledi.
Katar’dan hayır yok

Geçen yıl Ağustos’ta kriz sırasında 
Türkiye’ye 15 milyar dolar doğrudan yatırım 
yapacağı açıklanan Katar’dan beklenen yatı-
rım gelmedi. Katar’ın Türkiye’deki doğrudan 
yatırımları 2018’in ilk 4 ayında 73 milyon dolar 
olurken, bu yılın aynı döneminde rakam 35 
milyon dolara geriledi. Ocak-Nisan döneminde 
Türkiye’ye toplam 3,2 milyar dolarlık yabancı 
doğrudan yatırım gelirken, bunun 1,9 milyarlık 
büyük kısmını gayrimenkul alımları oluşturdu. 
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Tüketici fiyatları mayıs’ta bir önceki aya 
göre yüzde 0,95 yükseldi, yıllık enflas-
yon yüzde 18,71 oldu.

türkiye istatistik Kurumu’nun (tÜiK) 
tüketici Fiyat endeksi (tÜFe) mayıs ayı ve-
rilerine göre, tÜFe bir önceki aya göre yüzde 
0,95, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 
4,99, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 
18,71 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 
19,91 arttı.

mayıs 2019'da endekste kapsanan 418 
maddeden; 48 maddenin ortalama fiyatlarında 
değişim olmazken, 267 maddenin ortalama 
fiyatlarında artış, 103 maddenin ortalama 
fiyatlarında ise düşüş oldu.

tÜiK verilerine göre, ana harcama grup-
ları itibariyle mayıs ayında tüketici fiyatları 

endeksinde yer alan gruplardan; giyim ve 
ayakkabıda yüzde 4,09, ulaştırmada yüzde 
2,18, eğlence kültürde yüzde 1,86, çeşitli mal 
ve hizmetlerde yüzde 1,94 ve lokanta ve otel-
lerde yüzde 1,61 arttı.

tüketici fiyatlarındaki yıllık en yüksek 
artış yüzde 28,44 ile gıda ve alkolsüz içecekler 
grubunda görülürken, çeşitli mal ve hizmet-
lerde yüzde 26,75, ev eşyasında yüzde 24,54, 
eğlence ve kültürde yüzde 20,06 ve lokanta 
ve oteller yüzde 19,77 arttı. işlenmemiş gıda 
ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile 
altın hariç tÜFe'de 2019 yılı mayıs ayında bir 
önceki aya göre yüzde 1,57, bir önceki yılın 
Aralık ayına göre yüzde 3,37, bir önceki yılın 
aynı ayına göre yüzde 16,9 ve 12 aylık ortala-
malara göre yüzde 18,79 arttı. 

Mayıs'ta yıllık enflasyon 
yüzde 18,71 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıklamasına göre, Tüketici Fiyatları Endeksi Mayıs ayında bir önceki aya 
göre yüzde 0,95 arttı. 12 aylık ortalamalara göre TÜFE’deki artış ise yüzde 19,91 olarak kayıtlara geçti.
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Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakiler-
de işsiz sayısı 2019 yılı Mart döneminde geçen 
yılın aynı dönemine göre 1 milyon 334 bin kişi 

artarak 4 milyon 544 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 4 
puanlık artış ile yüzde 14,1 seviyesinde gerçekleşti. 
Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 4,2 puanlık 
artış ile yüzde 16,1 olarak tahmin edildi. Genç nüfus-
ta (15-24 yaş) işsizlik oranı 7,5 puanlık artış ile yüzde 
25,2 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 4 puanlık 
artış ile yüzde 14,3 olarak gerçekleşti.  
İstihdam oranı yüzde 45,4 oldu

İstihdam edilenlerin sayısı 2019 yılı Mart döne-
minde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 704 bin 
kişi azalarak 27 milyon 795 bin kişi, istihdam oranı 
ise 1,7 puanlık azalış ile yüzde 45,4 oldu.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 240 
bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 464 bin kişi 
azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 17,3'ü tarım, yüz-
de 19,7'si sanayi, yüzde 5,5'i inşaat, yüzde 57,4'ü ise 
hizmet sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı döne-
mi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam 
edilenler içindeki payı 0,4 puan, inşaat sektörünün 
payı 1,8 puan azalırken, hizmet sektörünün payı 2,1 
puan arttı. Sanayi sektörünün istihdam edilenler 
içindeki payı ise değişim göstermedi.
İşgücüne katılma oranı yüzde 52,9

İşgücü 2019 yılı Mart döneminde bir önceki yılın 
aynı dönemine göre 630 bin kişi artarak 32 milyon 
339 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,5 puanlık 
artış ile yüzde 52,9 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler 

için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücü-
ne katılma oranı 0,1 puanlık azalış ile yüzde 71,7, 
kadınlarda ise 1 puanlık artışla yüzde 34,4 olarak 
gerçekleşti.

Mart 2019 döneminde herhangi bir sosyal güven-
lik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir 
önceki yılın aynı dönemine göre 1,5 puan artarak 
yüzde 33,9 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde 
kayıt dışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı 
dönemine göre 1,2 puan artarak yüzde 23,1 oldu.  
Mevsim etkisinden arındırılmış oranlar

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam bir 
önceki döneme göre 72 bin kişi artarak 28 milyon 
146 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı 0,1 
puan artarak yüzde 46,0 oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı bir 
önceki döneme göre 68 bin kişi artarak 4 milyon 487 
bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0,1 puan 
artarak yüzde 13,7 oldu.
Sanayi üretiminde azalma devam ediyor

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre sanayi 
üretimi Nisan’da aylık yüzde 1, yıllık bazda ise 
yüzde 4 düştü.

Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre 
yüzde 4 azaldı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğin-
de, 2019 yılı Nisan ayında madencilik ve taşocakçı-
lığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre 
yüzde 9,3 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 
4,2 azalırken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme 
üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,7 arttı.

İşsizlik büyüyor: 14,1
İşsiz sayısı 2019 Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 334 bin kişi artarak 4 milyon 544 bin 
kişi oldu. Genç nüfusta işsizlik 7,5 puanlık artışla yüzde 25,2’ye yükseldi. Sanayi üretiminde de gerileme var.
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İktisatçı Prof. Dr. Korkut Boratav, ekonominin 
küçülmeye devam ettiğini söyledi. Gelece-
ğin parlak olmadığına işaret eden Boratav, 

işsizlikteki artışın vahim tarafının istihdamın 
da düşmesi olduğuna dikkat çekti. 
Boratav ekonominin krizde oldu-
ğunu, cari açıktaki düşmenin 
de ekonomideki cansızlığı 
gösterdiğini vurguladı.  

Prof. Dr. Korkut 
Boratav Cumhuriyet 
Gazetesi’nden Mustafa 
Çakır’a verdiği müla-
katta büyüme, işsizlik 
ve cari açık verilerini 
değerlendirdi. Korkut 
Boratav’dan satır başları 
şöyle: 
Talep düşüyor

Aslında resmi istatistiklerde 
de ortaya çıkıyor. Kalkınma’nın 
haftalık bülteni var. Bu bülten Mart son-
rasının çeşitli talep unsurlarının seyrini belirli-
yor. Oradan anlıyoruz ki mesela elektrik talebi, 
otomobil satış talebi, beyaz eşya satış talebi, pe-
rakende talebinde düşmeler var. Otomobil satışı 
yüzde 55 gerilemiş durumda, beyaz eşya satışı 
yüzde 6,5 gerilemiş, ilaveten açılan şirketlerin 
sayısı yüzde 21 düşmüş... Bu, talebin düştüğünü 
gösteriyor. Bu göstergeler küçülmenin devam 
ettiğini ortaya koyuyor. 
Daralma var

Milli gelirin 2019’da küçülmeye devam 
ettiğini görüyoruz. Ek olarak İstanbul Sanayi 
Odası’nın yayımladığı endeks var. Sanayideki 
çeşitli göstergelerde genişleme mi var, daral-
ma mı? Bu endekse göre de daralmaya devam 
ediyor. 2018 Nisan ayında başlayan daralma 12 
aydır devam ediyor. Bu, sanayinin de ilk 3 ay-
dan sonra da düşme eğiliminde olduğunu gös-
teriyor. Ekonominin küçülmesi devam ediyor. 
Ayrıca henüz ortaya çıkmayan başka problemler 
de var. Dış yükümlülüklerin döndürülmesinde, 
büyük bir adım atılmadı. Oradan gelen borç 
yapılandırma süreçleri ekonomiye yeni bir şok 
getirecek mi öngöremiyoruz.

Türkiye kredi iflas takası primi CDS puanı 
Mayıs ayında 500 puanın üzerine çıkmıştı. Aşağı 
yukarı en yüksek puan bizim. Bu, şu anlama ge-

liyor: Olası kredi batmaları halinde ne kadar risk 
primi ödenecek. Batık krediler sigortalandırıl-
dığında ne kadar yüksek risk kredisi ödenecek? 
Kredilerin batma olasılığına karşı ek risk marjını 

gösterir. Türkiye’nin puanı benzer 
ülkelerin üzerinde, rekor düzeyde. 

Bu da geleceğin parlak olmadı-
ğını gösteriyor.

Ekonominin gücü 
kalmadı

Türkiye Ocak, Şubat, 
Mart’ta cari açık verdi. 
Cari fazla önceki yılın 8. 
ayında başladı, 4 ay fazla 
verdi. Sonra cari açık 

veriyor. Şu anda 12 yıllık 
toplama baktığımızda cari 

açık düşüyor ama 4 ay fazla 
verdikten sonra yine açığa 

dönüştü. Problem budur. Dolayı-
sıyla şu anda cari fazla vermiyoruz. 

Cari işlem açığının düşmesi ekonominin 
cansızlığının göstergesidir. Çünkü esas olarak 
ithalattaki daralmadan kaynaklanıyor. Ekonomi-
nin ithal edecek gücü kalmadı. Sanayi ara malı 
ithal edilmiyor, yatırım durduğu için yatırım 
malları ithal etmiyoruz, tüketim düştüğü için tü-
ketim ithalat girdisi de düşüyor. Bunlar küçülen 
ekonominin cansızlaşmasının göstergesi.
En kötü haber: İstihdam da azalıyor

İşsizlikteki artışın daha da vahim tarafı is-
tihdamdaki azalmadır. Mevsimlik artış normal. 
İnşaat sektöründe bütün çöküntüye rağmen 
istihdamın açıldığı sezona girdik. Şubat ve Mart 
arasında inşaat sektörünün ivmesi istihdamı 
artırıyor görünür ama önceki yıla bakarsanız 
istihdam düşüyor. En kötü haber budur. Mev-
simlik etkeni bırakın, 12 ay ile mukayese edin. 
İstihdam düşüyor. İşsizlik iki yerden besleniyor. 
Yeni iş bulunamıyor, mevcut istihdam durumu 
düşüyor. En ağır problem budur. Ekonominin 
durgunluk değil, kriz içinde olduğunu gösteri-
yor.

Eğer sadece işgücüne katılan yeni ordu, 
gençler iş bulamama güçlüğüyle karşı karşıya 
olsalar, durgunluk var, ekonomi büyümüyor 
derdik. İstihdam düşüyorsa ekonomi krizde 
diyoruz. Bu bize ekonominin krizde olduğunu 
gösteriyor. 

Ekonominin gücü tükendi, 
istihdamdaki düşüş vahim
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Hazine Moody’s’e önceden mi hazırlandı? 
Çiğdem Toker

Kredi derecelendir-
me kuruluşu Moody's, 
Türkiye'nin notunu sert 
düşürdü.

Tartışmalar bir yana, 
Moody's açıklaması 
ile Hazine ve Maliye 
Bakanlığı'nın cevabı 
açıklamasının saatleri, 
meseleyle ilgilenen her-
kesin dikkatini çekti.

Çekmeyecek gibi de-
ğildi. Aradaki süre farkı 
sadece 20 dakikaydı.

Moody's açıklaması 
Cuma gecesi ajanslara 
23.45-23.52 arasında 

geliyor.
Hazine ve Maliye Bakanlığı 00.05'te tweet'liyor 

açıklamayı. İki sayfa. Döviz rezervleri, dış ticaret, 
GSYH, borç yükü, turizm gelirleri gibi teknik ko-
nularda pek çok veri ve değerlendirme içeriyor.

Ankaralı gazeteciler bilir. Bir kamu kuruluşu, 
yazılı tepki verecekse, 20 dakika, hele bu ölçekteki 
bir cevap için hayli kısa.

Alanında yetkin bir uzmanla görüştüm. Şu 
bilgiyi verdi: “Rating kuruluşları kredi notunu 48 
saat öncesinden ilgili ülke hazinesine bildirir.”

Durum bu bilgiyle açıklığa kavuşuyor. Hazine 
ve Maliye Bakanlığı Cuma gece yarısı açıklanan 
not indirimini Çarşamba’dan mı biliyor ve açıkla-
mayı önceden mi hazır etti?

Hazine'nin cevabında not indirimine gerekçe 
gösterilen hangi başlık hiç yok?

S-400 meselesi. Artık niyeyse son derece üst 
perdeden kaleme alınan “Olası ABD yaptırımında 
IMF kredisine bile erişim sağlanamayabilir” ifade-
sine tek satır cevap verilmemiş. 

Şöyle deniliyor ama: “Normal koşullarda 
açıklamaya gerek bile duymadığımız ‘kurumla-
rın bağımsızlığı' ve ‘serbest piyasa' konusunda 
Kredi Derecelendirme kuruluşu tarafından haksız 
biçimde ele alınmıştır.”

Yani? Yani diyor ki Hazine Bakanlığı: Merkez 
Bankası bağımsız, BDDK bağımsız, TMSF bağım-
sız, RTÜK bağımsız..

Tabii tabii.

Kamu bankalarının seçim görev zararı  
Uğur Gürses (DW-Türkçe)

2001 krizinde tüm 
halının altına süpürül-
müş sorunlar ortaya 
çıkıvermişti; kamu 
bankalarının 19 milyar 
dolarlık devasa “görev 
zararı” gibi. Meclis'ten 
geçen bütçelerde ödenek 
ayrılmamıştı ama kamu 
bankalarına hükümetler-
ce verilen "siyasi görev-
lerin” bedeliydi bunlar. 
Bütçe dışı harcamalar, 
bilançolarında veresiye 
defteri gibi şiştikçe şiş-
mişti. Kriz sonrası vergi-
lerimizle kapatılmıştı.

Mart yerel seçimleri öncesi yine kamu ban-
kalarının iki alanda “canhıraş” bir çaba içinde 
oldukları görülüyordu; biri düşük faizle kredi 
pompalamak, diğeri de döviz kurlarını belli bir 
bant içinde seyretmesi için döviz satmak. Verilen 
bu iki görevin de siyasi amacı; seçime giderken oy 
kaybetmemekti.

Kamu bankalarının kredi vermesi kendi faa-
liyet alanlarındaki işleri; ama "orkestra halinde” 
döviz satarak piyasayı düzenleme gibi bir görev-
leri yok. Bununla görevli olan Merkez Bankası.

Kamu bankalarının sattıkları dövizi arka 
kapıdan Merkez Bankası’ndan aldıkları ortaya 
çıkmıştı. Burada aracılık yapıp kur riski taşımıyor 
olabilirler. Ancak sayılardan ortaya çıkıyor ki; 
kamu bankaları kur riski alarak kendi ceplerinden 
de yüklü döviz satmışlar.

Kamu bankalarının yakın zamanda Kamuyu 
Aydınlatma Platformu (KAP) ve kendi web site-
lerinde açıkladıkları bilanço verileri ve denetim 
raporlarından yaptığım hesaba göre, üç kamu 
bankası (Ziraat Bankası, Halk Bank, Vakıfbank) 
Aralık 2018’den Mart 2019 arasındaki üç ayda 
tam 3,2 milyar dolar döviz pozisyonu açmışlar. 
Bunun anlamı, borç aldıkları dövizleri satıp TL’ye 
çevirmişler. Kur riski almışlar demek.

Nitekim, 2019’da yılın ilk 3 ayında kur riski 
taşıyarak açılan yeni ilave döviz pozisyon mikta-
rı bankalara göre şöyle: Ziraat Bankası 1 milyar 
643 milyon dolar, Halk Bank 731 milyon dolar, 

Ekonomideki gelişmeler 
nasıl yorumlandı?
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Vakıfbank 826 milyon dolar. Bu sayılar, kur riski 
alarak ilk üç ayda kendi ceplerinden sattıkları 
net döviz miktarı demek.
Neden bu yola girildi?

Kamu bankalarının siyasi bir direktifle bunu 
yaptıkları çok açık. Peki neden bu yola girildi? 
İki nedeni var; TL’nin fiyatının yani faizinin 
TL’yi korumak için doğru yerde olup olmadığına 
bakmadan, döviz satarak kurları “istenen yere” 
getirebileceğini zanneden deneyimsiz politikacı 
ve teknokratların “özgüveni” olması ki pahalı 
bir eğitim faturası çıkardı bu.

İkincisi ki asıl girişimin nedeni bu; döviz pi-
yasasında kurlar sanki normal akışında piyasada 
oluşuyormuş gibi görülsün diye kamu bankala-
rına döviz sattırıldı; sanki alıcının ve aracıların 
haberi olmayacakmış gibi.

Ne kamu bankalarının cepten, Merkez Banka-
sı dövizlerinin arka kapıdan yine kamu banka-
ları aracılığıyla satılması işe yaradı, ne de swap 
yasakları.

Sırf seçime giderken “kur istikrarlı seyredi-
yor” görüntüsü vermek, oy kaybından kaçınmak 
için satıldı. Sorulduğunda da açıklama yapılma-
dı; bu da rezerv kaygılarını yükseltti.

Kamu bankalarının bu tür “seçim görevi za-
rarlarıyla” eritilen sermayeleri, sonunda Hazine 
tarafından ilave olarak koyulan sermaye ya da 
sermaye benzeri tahvil aktarımları ile kapatılı-
yor. Yani vergi mükellefleri tarafından.

İşsizlik bildiğiniz gibi, artmaya  
devam ediyor  
Prof. Dr. Seyfettin Gürsel

16 Mayıs tarihli 
aylık işsizlik yazıma 
“İşsizlik tehdidi gide-
rek büyüyor” başlığını 
atmıştım. Yazımda 
ekonomik krizden 
çıkışın önceki krizlerin 
aksine yavaş cereyan 
etmesinin çok muhte-
mel olduğunu belirttik-
ten sonra “bu öngörü 
gerçekleşirse düşük 
kalan büyüme işgücü 
artışlarını karşılayacak 
miktarda istihdam 
artışı sağlayamayacak 
demektir” iddiasın-

da bulunmuştum. Ne yazık ki açıklanan Mart 
dönemi işgücü piyasası rakamları bu iddiayı 
teyit eder nitelikte. Son bir aylık gelişmenin özü 
budur.

Şubat-Mart-Nisan ortalaması olan Mart 
dönemi istatistiklerine göre (mevsim etkisinden 
arındırılmış) tarım dışı istihdam toplamda 77 
bin arttı. Ama öte yandan tarım dışı işgücü 156 
bin artış kaydedince işsizler ordusuna 79 bin kişi 
daha eklendi. Tarım dışı işsizlik oranı da yüzde 
15,8’den 16,0’ya yükselirken işsiz sayısı 4,5 mil-
yona dayandı. 

Bu noktada bir parantez açıp inşaat sektö-
ründe aralıksız süren istihdam kaybının Mart 
döneminde de devam ettiğini (53 bin azalma) ve 
son 13 ayda kaybın 608 bine ulaştığını, sonuçta 
ekonomik büyümemizin “göz bebeği” bu sek-
törün yaklaşık bir yıl içinde çalışanlarının tamı 
tamına yüzde 27,6’sını yitirdiğini dikkatinize 
sunmak isterim.

Şubat dönemi de çok benzer gelişmelere 
sahne olmuştu. Açıklanan büyüme rakamlarının 
da ima ettiği gibi son iki dönemdir istihdamda 
ılımlı bir artış başladı ama üç aylık istisnai bir 
gerilemeden sonra yapısal eğilimine dönmekte 
olan işgücü daha hızlı artıyor. Sonuçta Ocak 
döneminden Mart dönemine tarım dışı işsizlik 
oranı, istihdam artışına rağmen, yüzde 15,5’den 
16,0’ya yükseldi.

İşsizliğin makro düzeyinde yeni bir gelişme 
olmadığına göre ufku genişleterek işsizlik artı-
şından hangi kesimlerin ne ölçüde etkilendiğine 
bakabiliriz. TÜİK bu ayrıntıda mevsim etkile-
rinden arındırma yapmadığından son bir yılda 
(Mart 2018-Mart 2019) işteki durum ve eğitim 
düzeyi itibariyle işsizliği mercek altına alalım.
Ücretli kesimde kayıt dışılık artıyor

Türkiye işgücü piyasasında son yılların 
olumlu, bir bakıma da doğal, gelişmelerinden 
biri ücretli çalışan sayısının hızlı bir artış içinde 
olması, aynı zamanda da kayıt dışı ücretli sayısı-
nın azalması olmuştur. 

Nitekim kayıt dışı çalıştırılan ücretlilerin 
sayısı Mart 2018’de 3 milyon 292 bine, toplam 
ücretli çalışanlar içindeki payı da yüzde 17’ye 
kadar düşmüştü.

İstihdamda yaşanan büyük gerilme bu 
eğilimi tersine çevirmiş durumda. Son bir yılda 
toplam istihdamdaki 700 bin kadar azalış ücretli, 
işveren, kendi hesabına çalışan ve ücretsiz aile 
işçisi kesimlerini olumsuz etkiledi ama 275 binle 
en büyük kayıp ücretli kesimde gerçekleşti. Aynı 
zamanda da Mart 2019 itibariyle kayıt dışı sayısı 
3 milyon 354 bine, kayıt dışılık oranı da yüzde 
17,6’ya yükseldi.

Bu şaşırtıcı bir gelişme değil. Özellikle küçük 
firmaların azalan üretimlerine paralel olarak 
çalışan sayısını azaltmakla kalmadıkları, mali 
güçlüklerle baş etmenin bir yolu olarak kayıt dışı 
işçi çalıştırmayı da göze aldıkları anlaşılıyor.
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Krize sokan politika ile  
krizden çıkış beklentisi  
Öztin Akgüç - Cumhuriyet

Albert Einstein göz-
lemleriyle, “aynı deney 
yapılarak farklı sonuçlar 
beklemek akılsızlık-
tır” tanısını koyar. Biz 
1980’den beri 24 Ocak 
Kararları temelli ekono-
mik politikalar izleyerek 
krizlere giriyor, aynı 
politikalarla krizden 
çıkmayı deniyor, kısa 
zaman aralıklarıyla 
yeniden krize giriyor, 
dünya sıralamasında her 
alanda geriliyoruz. 

24 Ocak 1980 Karar-
ları, neoliberal akımlar 

ekseninde serbest piyasa temeline dayanan; 
ekonomide devletin, üretici ve düzenleyici olarak 
ağırlığının azaltılması, özelleştirme ile kamunun 
mal varlığının yok edilmesi, özel sektörün, yaban-
cı sermayenin teşvik edilmesini, sermaye hareket-
lerinin serbestleştirilmesi, kambiyo kontrollerinin 
kaldırılması, vergileme yerine borçlanma önerile-
rinde bulunur. Faiz oynaklığı ve dalgalı kur rejimi 
ile de iç ve dış dengelerin sağlanacağını öngörür. 

1980 sonrası ülkede ne ekonomik ne finansal 
istikrar sağlanabildi. Dış ödemeler açığı, bütçe 
açığı süreğenleşti, dış borçlar 13-15 milyar do-
lardan 450 milyar dolara yükseldi, iç borçlar                      
1 trilyon TL’yi aştı, enflasyon kontrol altına 
alınamadı, üretken yatırımlar GSMH’nin yüzde 
30,0 düzeyinden, ayrılan amortisman kadar dahi 
yapılamayacak tutara değin geriledi, “işsizlik 
oranı resmen yüzde 14,0’ü aştı”, ekonomi 2018 or-
talarından itibaren daralma sürecine girdi, temel 
dengesizlikler derinleşti. 

Sürekli borçlanarak bu sahte refah düzeyini 
sürdürmek olanağı da yoktu. Dış Borç / GSMH 
oranı belli bir sınırı aşınca, reel sektör ve banka-
ların mali yapıları bozularak kur riskleri arttıkça, 
cari açık ekonomik durgunluğa karşın sürdükçe, 
TCMB rezerv yitirdikçe, küresel finansal piyasa-
larda borç verme hoşnutsuzluğu başladı. Tür-
kiye ekonomisi dünyanın en kırılgan beş ülke 
ekonomisi arasına girdi, kredi değerliliği düştü, 
kredi riski arttığı için kredi riski-temerüt-(CDS) 
sigorta primi de 500 baz puana yükseldi. Artık dış 
kaynak bulmak hem zorlaşmış hem pahalılaşmış, 
elde satacak fazla kamu mülkü de kalmamıştı. 
Öngörülen akıbet gerçekleşti, ekonomi içinden 
ne zaman çıkılacağı belli olmayan bir çıkmaza 
sürüklendi. 

Ekonomiyi bunalıma sokan politikalarla, yete-
neği kendilerinden, malum çevrelerden menkul 
politikacılarla, gerekli niteliklerden yoksun bürok-
ratlarla, bankaları ve işletmeleri mali zorluklara 
sokan başarısız yöneticilerle bunalımdan çıkma 
çabaları, A. Einstein’ın yukarıdaki tanısını anım-
satıyor.

Cambaza bak  
Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu

 “Cambaza bak 
cambaza” metaforuna 
uygun şekilde ekonomi 
yetkilileri hep ödemeler 
dengesi istatistiklerinin 
“cari işlemler hesabı-
na” dikkat çekiyorlar. 
Hâlbuki asıl sorun 
“finans hesabında” 
yatıyor. Doğrudur; 
gerçekten Nisan ayı cari 
işlemler açığı bir önceki 
yılın aynı ayına göre 4 
milyar 263 milyon ABD 
Doları azalarak 1 milyar 
334 milyon ABD Doları 
olarak gerçekleşti. Bu 

gelişmede en önemli rolü ekonominin daralması-
na paralel olarak ithalat hacminin iyice düşmesi 
oynadı. “Turizmde patlama” sloganı sürekli 
tekrarlanmasına karşın seyahat kaleminden kay-
naklanan net gelirlerin bir önceki yılın nisan ayına 
göre sadece 144 milyon dolar artışı, daha da par-
lak bir tablonun ortaya çıkmasına izin vermedi.

Finans hesabına gelince; Türkiye’nin yurtdı-
şından taze kaynak bulmak bir yana, vadesi gelen 
borçların yenilenmesindeki güçlükler ülkenin net 
dış borç ödemek zorunda kalmasıyla sonuçlanı-
yor. Özellikle “sıcak paranın” ülkeyi terk etmesi, 
portföy yatırımlarında 4,5 milyar dolarla Ekim 
2008’den beri en yüksek göçe kapı araladı. Büyük 
ölçüde yurtdışı banka borçlarını kapsayan diğer 
yatırımlar kaleminde de 1 milyar 281 milyon 
dolar net çıkış gerçekleşti. Finans hesabındaki 5 
milyar 222 milyon dolarlık kanama, net hata ve 
noksan kaleminden kaynağı meçhul 3 milyar 752 
milyon dolarlık para girişiyle kapatılmaya çalışıl-
dı. Bu da yetmedi, Merkez Bankası rezervlerinden 
2 milyar 805 milyon dolar eksilme yaşandı.

Yurtdışından taze kaynak girmemesi, aynı 
zamanda krizin bir sonucu olarak yurtiçi tasar-
rufların düşmesi banka kredilerini de daralmaya 
zorluyor. En son açıklanan veriler, mevduat ban-
kalarının TL kredilerinin 7 Haziran’da biten hafta 
8 milyar TL azalışla 1 milyar 359 milyon TL’den   
1 milyar 351 milyon TL’ye gerilediğini gösterdi. 
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Bütçe Mayıs’ta 12,1 milyar TL açık verdi. Mer-
kezi Yönetim Bütçesi’nin 5 aylık açığı ise 66,5 
milyar liraya ulaştı.

Hükümetin seçim harcamaları nedeniyle büt-
çedeki açık derinleşiyor. Geçen yıl Ocak-Mayıs 
döneminde 20,5 milyar lira olan açık, bu yılın aynı 
döneminde 3 katın üzerinde artarak 66,5 milyar 
liraya yükseldi. Geçen yılın Mayıs ayında 2,7 milyar 
lira fazla veren bütçe, bu yılın Mayıs ayında ise 12,1 
milyar lira açık verdi. Bütçenin nereye harcandığı bi-
linmeyen “diğer” kalemlerinden yapılan harcamalar 
da dikkat çekti. “Örtülü ödenekten” 5 ayda yapılan 
toplam harcama ise 1 milyar 600 milyon lirayı aştı. 
Kâr amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transfer-
lerde başlangıç ödeneği daha yılın yarısı dolmadan 
aşıldı. Hane halkına yapılan transferler Mayıs’ta 5 
milyar liraya çıkarken başlangıç ödeneğinin de yarısı 
daha yılın ilk yarısı bitmeden harcandı. Hazine ve 
Maliye Bakanlığı Mayıs ve Ocak-Mayıs dönemi büt-
çe gerçekleşmelerini açıklarken, mali tabloları da ya-
yımlandı. Bütçeden yapılan harcamalar özetle şöyle: 
Mayıs’ta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre 
yüzde 2,2 artarak 71,6 milyar lira, bütçe giderleri 
yüzde 24,2 artarak 83,6 milyar lira oldu. Ocak-Mayıs 
döneminde bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemi-
ne göre yüzde 15 yükselerek 347,5 milyar lira, bütçe 
giderleri ise yüzde 28,4 artışla 414 milyar lira olarak 
gerçekleşti. Güvenlik ve savunmaya yönelik mal, 
malzeme ve hizmet alımları bir önceki aya göre 895,6 
milyon liradan 1,1 milyar liraya çıktı. 5 aylık toplam 
2,5 milyar liraya ulaştı. 
Kiraya dev kaynak

Devlet, Mayıs ayında 117,4 milyon lira kira öde-
di. 5 aylık toplam ödeme ise 490,5 milyon lira oldu. 
Kiralanan arabalar için Mayıs’ta ödenen rakam 34,2 
milyon lira, 5 ayda yapılan toplam ödeme ise 161,9 
milyon lira olarak gerçekleşti.

Görev zararları kapsamında kamu teşebbüsleri-

ne 5 ayda 750 milyon lira ödendi. Sosyal Güvenlik 
Kurumu’na görev zararları kapsamında 5 ayda 35,4 
milyar lira aktarıldı. 
Merkez’den 8 maddelik  
finansal istikrar raporu

Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu’nda 
Türkiye’nin hane halkı borçluluğunun gelişmekte 
olan ülkeler ortalamasının altında olduğu belirtildi. 
Kredi büyümesinde ılımlı bir toparlanma gözlendiği, 
reel sektörün döviz açık pozisyonunun kademeli 
olarak gerilediği kaydedildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 
Mayıs ayı Finansal İstikrar Raporu’nu açıkladı. Eko-
nomide dengelenme eğiliminin sürdüğünün altının 
çizildiği raporda, likit varlık düzeyinin bankacılık 
dayanıklılığını desteklediği ifade edildi.
Raporda paylaşılan başlıklar şöyle:

1. Küresel ölçekte büyüme yavaşlarken iktisadi 
politika belirsizlikleri yüksek seyretmektedir.

2. Son dönemde açıklanan veriler ekonomideki 
dengelenme eğiliminin devam ettiğini göstermekte-
dir.

3. Artan mal ve hizmet ihracatının katkısıyla cari 
dengedeki iyileşmenin sürmesi beklenmektedir.

4. Kredi büyümesinde ılımlı bir toparlanma göz-
lenmektedir.

5. Türkiye’nin hane halkı borçluluğu gelişmekte 
olan ülkeler ortalamasının altında seyretmektedir.

6. Reel sektör yabancı para açık pozisyonu kade-
meli olarak gerilemeye devam etmektedir.

7. Sermaye yeterliliği ve likit varlık düzeyi 
bankacılık sektörünün risklere karşı dayanıklılığını 
desteklemektedir.

8. TCMB, elindeki tüm politika araçlarını fiyat 
istikrarını sağlama ve finansal istikrarı destekleme 
hedefleri doğrultusunda etkin biçimde kullanmaya 
devam edecektir. 

Bütçede açık artıyor
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Kriz kahini olarak ünlenen ekonomist No-
urel Roubini, “Merkez bankaları süratle 
cevap verse dahi etkili tek bir kriz bile 

küresel bir buhranı tetiklemekte yeterli olabilir” 
dedi.

Roubini’nin 14 Haziran’da project-syndicate.
org’da yayınlanan yazısını Medyascope’tan Okan 
Yücel çevirdi.

İşte, Roubini’nin ekonomiye yön veren karar-
lara imza atan herkesin dersler çıkarması gereken 
yazısı…

İleri ekonomiler, mali ve finansal krizleri çöz-
mek için ihtiyaç duydukları araçlardan yoksunlar. 
Daha da kötüsü, bütün dünya halihazırda FED’in 
büyümeyi engelleyen şahin politikalarıyla uğra-
şırken artık elimizde daha da büyük bir problem 
var.

Geçen yaz ben ve iş arkadaşım Brunello Rosa, 
ABD’de ve bütün dünyada ekonomik gerilemeye 
neden olabilecek on faktör belirlemiştik. Bunların 
dokuzu geçerliliğini koruyor.

Bu faktörlerin pek çoğu ABD’yi de kapsıyor. 
Çin ve diğer ülkeler ile girilen ticaret savaşlarının 
yanı sıra göç, doğrudan dış yatırımlar ve teknoloji 

transferlerine getirilen kısıtlamaların küresel arz 
zinciri için büyük etkileri olabilir: Stagflasyon 
(enflasyonun yükselmesi ile ekonomik büyüme-
nin yavaşlaması) riskini büyütebilir. 2017’deki 
vergi yasasının da hâlâ etkisini hissettirmesi ile 
birlikte ABD’deki büyüme hızının yavaşlaması 
beklenenden daha da olumsuz sonuçlara yol 
açabilir.

Bu arada ilk değerlendirmelerimizden bu yana 
ABD hisse senetleri piyasasındaki durgunluk da 
devam ediyor. Gelişmekte olan pazarların yabancı 
para birimleri üzerinden yaptıkları borçlanmalar 
ile birlikte yeni borçlanma şekilleri de kriz riskini 
artırıyor. Merkez bankalarının da son çare olarak 
borç veren kurumlar olma yetilerinin kısıtlandırıl-
masıyla birlikte likit para akışının olmadığı finan-
sal piyasalar fiyatların aniden dip yapması gibi 
başka bozulmalara daha açık hale geliyor. Bu tip 
bir bozulmanın kaynaklarından biri ABD Başkanı 
Donald Trump’ın örneğin İran üzerinden çıkart-
mak için heveslenebileceği bir dış politika krizi de 
olabilir. Bu tip bir kargaşa belki Trump’ın anket-
lerdeki oyunu yükseltebilir; ancak öte yandan bir 
petrol krizine yol açabilir.

Kriz kahini Roubini’den
merkez bankası uyarıları
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ABD’nin ötesinde, borçlanma üzerinden 
ilerleyen Çin ekonomisinin kırılganlığı ve Av-
rupa’daki siyasî, ekonomik ve finansal krizler 
de küresel ölçekte yaşanabilecek ciddi bir krizin 
diğer habercileri. Daha da kötüsü, ileri ekono-
milerde bu krizleri çözmek için kullanılabilecek 
araçlar oldukça sınırlı. 2008 krizinden sonra uy-
gulamaya konan özel sektör destekleri ve mali 
müdahaleler bu kez aynı etkiyi yaratamaz.
FED’in faiz oranları

İncelediğimiz onuncu faktör FED’in faiz 
oranları politikasıydı. FED ve diğer büyük 
bankalar küresel ekonomideki farklı krizlerle 
başa çıkabilmek için faiz oranlarında indirime 
gitmeye devam edecek gibi görünüyor.

Ticaret savaşları ve petrol fiyatlarındaki ani 
artışlar arz yönlü bir risk oluştururken toplam 
talep ve tüketim artışını da tehdit ediyorlar; 
çünkü gümrük vergileri ve yükselen yakıt fiyat-
ları harcanabilir gelirleri de azaltıyor. Bu kadar 
büyük belirsizliklerin egemen olduğu bir ortam-
da şirketler de sermaye yatırımlarını azaltmaya 
meyilli olabilir.

Bu koşullar altında, merkez bankaları süratle 
cevap verse dahi etkili tek bir kriz bile küresel 
bir buhranı tetiklemekte yeterli olabilir. 2007-
2009 yıllarında bile merkez bankaları küresel 
bir buhrana neden olan krizlere ani cevaplar 
vermişlerdi ancak yine de 2008 ekonomik krizini 
engelleyememişlerdi. FED’in 2007 Eylül ayında-
ki faiz oranı yüzde 5,25 iken bugün yüzde 2,25 
ile yüzde 2,50 arasında değişiyor. Avrupa’daki 
çoğu merkez bankası gibi Japonya Merkez Ban-
kası da negatif faiz oranlarının sınırına inmiş 
durumda ve ne kadar daha aşağı inebilecekleri-
ni kestirmek çok zor.

Mali tabloya baktığımız zaman ileri eko-
nomiler olarak adlandırılan ülkelerin 
küresel kriz döneminden bile daha 
fazla açık verdiklerini ve kamu 
borçlanmalarının daha fazla 
olduğunu görüyoruz. Bu da 
teşvik harcamaları için olduk-
ça sınırlı bir alan bırakıyor. 
Geçen sene Rosa ile birlikte 
savunduğumuz gibi: “Finans 
sektöründe şirket hissedarla-
rının daha az vergilendirme 
ile daha çok kazanç sağlama 
eğilimleri, popülist hareketlerin 
güç kazandığı ve siyasî açıdan iflas 
etmek üzere olan hükümetlerin 
görev başında bulunduğu 
ülkelerde başa çıkılamaz 
bir noktaya ulaşa-
cak.”

ABD-Çin ticaret savaşı
2020 ekonomik buhranını tetikleyen riskler 

arasında Çin ve ABD arasındaki ticaret savaşı 
özel bir ilgi hak ediyor. Bu çatışmanın tansiyo-
nu birkaç farklı nedenden ötürü yükselebilir. 
Trump yönetimi henüz vergilerden etkilenme-
yen 300 milyar dolar değerindeki Çin menşeli 
ürünlere ek gümrük vergisi uygulamaya karar 
verebilir. Veya Huawei ya da başka büyük Çin 
firmalarının ABD teknolojisinin bileşenlerini 
kullanmalarını yasaklayabilir ki bu tamamen 
küreselleşme karşıtı bir tavır olur. Eğer bu 
gerçekleşirse Çin de elindeki araçları kullanarak 
misilleme yoluna gidebilir. Örneğin Apple gibi 
ulus ötesi Amerikan şirketlerine kendi pazarını 
kapatabilir. Böyle bir senaryoda, merkez banka-
ları ne yaparlarsa yapsınlar küresel piyasalarda 
ortaya çıkacak büyük bir şok etkisi küresel bir 
krize yol açacaktır. Halihazırdaki gerilimler bile 
iş dünyası, tüketici, yatırımcı güveni ve ekono-
mik büyüme gibi alanlarda ciddi hasara neden 
olurken gerilimin artması küresel ölçekli bir kriz 
ile sonuçlanacaktır. Özel ve kamu borçlanma-
larının da boyutunu düşünürsek, bu finansal 
krizin etkileri de oldukça şiddetli olacaktır.

Ancak Trump da Çin Devlet Başkanı Xi 
Jinping de biliyor ki böyle bir finansal krizin 
yaşanması iki ülke için de felaket olabilir. Dola-
yısıyla birbirlerine karşı misilleme politikaları 
uygulasalar da ve kaba milliyetçi söylemlerin-
den vazgeçmeseler de önümüzdeki birkaç ay 
içinde bir anlaşma sağlamaya çalışacaklardır. 
Trump da Xi de kendi ülkelerinin ekonomik ve 
güvenlik meseleleri için pes eden taraf olmayı 
istemiyorlar. Ve eğer karşıdakinin önce pes ede-
ceğine güçlü bir şekilde inanan bir taraf varsa, 
işte o zaman yıkıcı bir çatışma riski oldukça 
yüksek demektir. Trump ve Xi’nin, Osaka’da 

28-29 Haziran günleri gerçekleştirilecek 
G-20 zirvesinde bir araya gelmeleri 

muhtemel. Ancak görüşmelere yeni-
den başlamaya karar verseler bile 
çatışma noktalarını çözebilecek 
kapsamlı bir antlaşma üzerinde 
uzlaşma ihtimalleri oldukça dü-
şük. İki taraf da birbirinden gide-
rek uzaklaşırken ortada yer alan 
uzlaşma alanı da çatırdamaya 
devam edecek. Bu yüzden de 

zaten kırılgan olan küresel 
ekonomideki 

gerileme ve 
kriz  
riski de 
artmaya 
devam 
edecek.



İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, Bölge 
katılımcıları ve çalışanlarını akademi, ekono-
mi, kültür ve iş dünyasının lider temsilcileri ile 

buluşturduğu İAOSB Vizyon Günleri’ne bir yenisini 
daha ekledi. Küresel Piyasalarda ve Türkiye’de Eko-
nomik Görünüm konularının ele alındığı seminerde 
Garanti Yatırım Araştırma ve Yatırım Danışmanlığı 
Koordinatörü Tufan Cömert, Vizyon Günü konuğu 
oldu.

Önümüzdeki dönemde dünyada etkili olması 
beklenen eğilimler, bu eğilimlerden faydalanacak 
veya zararlı çıkacak ülkeler ve bu değişken ortamda 
Türkiye ekonomisi ve piyasalar ile ilgili beklentilere 
değinen Cömert, 2008-2009 dünya krizinden sonra 
Rusya’nın asgari agresifliğinden İtalyan bankacılık 
sektörüne kadar uzanan birçok problemin kapıda 
beklediği uyarısını yaptı.

Amerika ve Avrupa gibi tüm gelişmekte olan 
ülkelerde ekonomik yavaşlamanın hâkim oldu-
ğunu belirten Cömert; “Burada bizi ilgilendiren 
konu ihracatımızın yarısının Avrupa yönüne doğru 
gitmesi. Bir ülkenin Satın Alma Yöneticileri Endeksi 
(PMI) seviyesinin 50’nin altında olması, ekonomi 
ve üretimde bir yavaşlama beklediğine dair öncü  
göstergedir. Amerika ve Avrupa’nın yanı sıra İtalya, 
Almanya ve Fransa da 50’ler civarında gezmektedir. 
Bu göstergeler ile yavaşlamanın seyir ettiği dünya-
da önemli olan Amerika’daki faiz ortamının nasıl 
olacağıdır. Bu kapsamda Amerika Merkez Bankası 
(FED) üyeleri 2019 yılı için faiz artırımı yapmayacak-
larını belirtirken, piyasa fiyatlandırması faiz indirimi 
yapması yönünde teslim bayrağını çekiyor. FED, 
2020 yılında bir tane faiz artırımı yapacağını belir-
tirken, piyasa fiyatlandırması bir tane daha indirim 
yapacaksın diyor. Dolayısıyla 2020 yılında piyasa ile 
FED arasında toplam yarım puan fark ortaya çıkmış 
oluyor. 2021 yılında ise faiz indirimi gelecek gibi 
gözüküyor” dedi.

Nakit akışı sürecek
Sene başında görülen en büyük riskin faiz artımı 

olduğunu vurgulayan Cömert, bunların zaten 
fiyatlandırıldığını bildirirken önemli olanın FED’in 
bilançosunu ne kadar küçülteceği olduğunu söyledi. 
Cömert, “FED eğer normal programa uysaydı, 4,5 
trilyon dolarlık bütçesinin 600 milyar dolar küçül-
mesi gerekirdi. Ancak yavaşlamayı gören FED, hem 
faiz artırımı yönelmesini aşağıya çekti hem de ‘artık 

bilançomu küçültmeyeceğim’ dedi. Avrupa Merkez 
Bankası (ECB) parasal genişletme programı baş-
lattı. Japon Merkez Bankası aynı şekilde sürekli 10 
yıllık tahvil etmek suretiyle sürekli bir akış sağlıyor. 
Özetle bu üç önde gelen merkez bankasının bilan-
çosuna baktığımızda dünyada nakidin 2019-2020’de 
de artmaya devam edeceğini görüyoruz” şeklinde 
konuştu.

Türkiye’nin kendi sebepleri nedeniyle dünya-
da risk algılaması noktasında daha olumsuz bir 
durumda olduğunun altını çizen Cömert; ticaret 
savaşlarının kimi ne kadar etkileyeceği konusunun 
bu durumu olumsuzlaştırdığını belirtirken; “Eğer 
Amerika Çin’den ithal ettiği tüm mallara vergi 
koyar ve Çin de Amerika’ya karşılık verirse, dünya 
ekonomisi 3,0 puan büyüyecekken 2,0 puan büyü-
me sağlar. Çin ticaret savaşları ile yüzde 1 küçülme 
yaşayacaksa Amerika 0,4 küçülme yaşar ve biz Tür-
kiye olarak yüzde 0,6 karlı çıkacak olsak bile uzun 
vadede bütün dünya bu durumdan zararlı çıkar. 
Amerika’nın ticari açık verdiği ülkeler arasında Çin, 
Meksika, Japonya ve Almanya gibi bilindik ülkeler 
var. Bunların içerisinde elinde Amerikan tahvili en 
çok olan ülkelerin başında 1 trilyon 2 milyar dolarla 
Çin geliyor. Çin elindeki tahvilleri satarsa faizleri 
çok yukarıya çekmiş olacak. Bu durumdan vazgeç-
miş olması bile Amerika’nın finansman tarafında 
zorlanmasına sebep olabilir. Bu bahsedilen senaryo-
lar, bir süredir görmezden geldiğimiz fenomenilerdi, 
tekrar görmemizi sağladı. 2018 yılına baktığımızda 
da ticaret savaşlarının konuşulmasından bu yana 
borsalarda, gelişen ülkelerde ve para birimlerinde 
ciddi kayıplar olduğunu görüyoruz ve bu savaşlar 
devam ettikçe gelişen ülkelere para girişi zayıflaya-
cak, bazı ülkelerden daha çok para çıkacak, bazıları 
ise daha çok para alabilecek” dedi.

TL dalgalanması kontrol altında tutulmalı
2018’de yaşanan TL’nin değer kaybının, nakit 

dönemin yavaşladığı 2013 yılından bu yana dikkat-
siz harcamalar sonucu oluştuğunu belirten Cömert; 
“2018 yılının sonunda Amerika ile ilişkilerimizin 
kötüleşmesinin yarattığı ortam, Türk Lirası’nda 
değer kaybına yol açtı ve bu süreç 2019 yılı itibari 
ile de devam ediyor. TL’nin değer kaybetmesi ile 
enflasyon artıyor, faizler yükseliyor, yatırımlar, 
tüketimler yavaşlıyor ve dış borçlanma zorlaşıyor. 
Hem maliyet anlamında hem de miktar anlamında 

Küresel piyasalarda Türkiye 
ekonomisi ve beklentileri

Garanti Yatırım Araştırma ve Yatırım Danışmanlığı Koordinatörü Cömert, İAOSB Vizyon Günleri kapsamındaki 
sunumunda Türkiye’nin büyümediğine dikkat çekti ve önlem alınmazsa dış borç sorununun artacağını söyledi.
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böyle bir kısır döngünün içerisindeyiz. Dünyada 
faizlerin yükselmesi, düşmesi ve fonların değer 
kaybetmesinin tüm ülkeler üzerinde etkisi olması-
na rağmen, Türkiye’yi bu ülkelerden ayıran nokta 
kötü hikayelerden fazlaca bahsedilmesidir. Türkiye 
2018 yılında 2,6 oranında büyüdü. 2019 için ise 
hedef yüzde 2,3. Bu hedefe yaklaşmak Türkiye için 
çok zor çünkü özel tüketim ve yatırım harcama-
ları ciddi şekilde yavaşladı. Garanti olarak bizim 
beklentimiz 2019 yılı için 0,3 büyüme” şeklinde 
konuştu.  

Nüfus artışı ile beraber ekonomide zayıf büyü-
menin yarattığı en büyük nedenin işsizlik olacağını 
ifade eden Cömert, genel işsizlik oranlarından 
ziyade genç işsizlik oranının yavaş büyümeyle 
beraber artacağını önemle vurguladı.

Tufan Cömert, konuyla ilgili sözlerini şöyle 
sürdürdü: “İşsizlik ve enflasyon yüksek oranları-
nın toplanması gösterge olarak sefalet endeksini 
ortaya koyar. Biz Türkiye olarak en alttan 10’uncu 
sıradayız. Aynı sırada olduğumuz ülkeler Vene-
zuela, Arjantin, İran… Bu bizim ne kadar zayıf bir 
noktada olduğumuzun göstergesidir. Bu durumu 
fabrikalara yatırım yaparak tersine döndürebilir, 
Türkiye’yi büyütebiliriz. 2018 yılında ihracat reko-
ru kırdık, bu yıl ise yapılacak ihracat planlaması 
bir önceki yıldan daha fazla. Bu güzel bir gelişme 
ancak Avrupa’daki fiyat endekslerinin 50’nin altın-
da olduğunu, bu sebeple ihracatın yavaşladığını ve 
bizim pazarımızın yarısının da Avrupa’ya açıldığı-
nı unutmamak gerekir. Bunun yanında büyümede 
bize gelir sağlayacak sektör turizmdir. 2018 yılında 

turist rekoru kırmış olsak da 2015 yılında Rus 
uçağının düşmesi ile 2014 yılındaki gelir sayısını 
yakalayamıyoruz. Ancak Türkiye’ye gelen turist 
ortalama 850 dolar harcıyorken şu anda 650 dolar 
harcıyor. Belki bu durum önümüzdeki birkaç sene 
gelir anlamında rekor kıramasak da büyümeye 
yardımcı olabilir.

Önümüzdeki dönemlerde kur şoku yaşamadı-
ğımız sürece enflasyonun yüzde 15’e düşmesini 
bekliyoruz. 2018 yılında enflasyona yüzde 7,9 ile 
başlamış, hedefi yüzde 20 olarak bitirmiştik. Şu 
anki süreçte ise yüzde 14,6’dayız. Kontrol altın-
da tutmamız gereken TL’de dalgalanma olduğu 
zaman, bu enflasyona da yansıyor. Burada tartışı-
lacak iki konu mevcut. Birincisi; döviz rezervleri, 
ikincisi ise; net döviz rezervlerimiz ne kadar net? 
Bu durumlarda piyasaya müdahale çok mantıklı 
bir yöntem değil ama biz maalesef bunu yapı-
yoruz. Daha etkin ve yaygın bir faiz politikası 
kullanmamız gerekiyor. Enerjiyi hariç tuttuğu-
muzda cari açığımızın 12 milyar dolara düştüğünü 
görüyoruz. Türkiye’de petrol, doğal gaz ve bunun 
gibi enerji kaynakları çıkmadığı sürece her zaman 
cari açığımız olacaktır. Çünkü büyümüyoruz ve 
büyümediğimiz için de ithalat yapamıyoruz. 2018 
yılı sonu itibariyle toplam dış borç stokumuz, 100 
milyar doları kamuya ait olmak üzere, 450 milyar 
dolar. Bu olumsuz tablolar bizim kredi notumuzu 
da yansıttığından ülke olarak yatırım yapılabilecek 
potansiyelin dört basamak altında değerlendirili-
yoruz. Tüm bu bahsedilenlerin önlemini almazsak 
dış borç sorunumuz artacak.”

Piyasa 
beklentileri
• TL’nin değerlenmesi için olması 
gereken şartlar.
• Türkiye –ABD ilişkileri düzelmeli.
• Siyaseti ardımızda bırakmalıyız.
• TCMB rezervlerine dair soru işaretleri 
giderilmeli.
• Küresel piyasalarda bir kez daha 
iyimserlik hâkim olmalı.
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İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi semi-
nerleri kapsamında düzenlenen Tehlikeli Mad-
delerin Karayoluyla Taşınması konulu toplantı 

Atatürk Toplantı Salonu’nda gerçekleşti. 
Söz konusu toplantıya konuşmacı olarak 

katılan Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı Karayolu ve Demiryolu Tehlikeli Yük 
Taşımacılığı Daire Başkanı M. Bülent Özçelik ile 
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı ve Eğitme-
ni Çiğdem Eren, 24 Nisan 2019 tarihli Tehlikeli 
Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkındaki 
Yönetmelik ile ilgili mevzuatlar, tehlikeli madde-
lerin neler olduğu ve Tehlikeli Madde Güvenlik 
Danışmanlığı (TMGD) hakkında detaylı bilgiler 
aktardılar.

Amaçlarının Avrupa Birliği müktesebatı 
gereğince uluslararası anlaşmalar panelinde 
yerel mevzuatı hazırlayıp, bunun uygulaması-
nı sağlamak olduğunu vurgulayan M. Bülent 
Özçelik, yaptıkları işlemlerde çevre ve sağlığa 
dikkat ederek, sonraki nesillere temiz bir toplum 
bırakma arzusunda olduklarını belirtti. Özçelik; 
“Bu mevzuatlar kapsamında sektör ayrımı artık 
yok. Biz yaptığınız işe değil, bu tehlikeli madde 

ile ilgili ne işlem yaptığınıza bakıyoruz” şeklinde 
konuştu.

Karayolları ile tehlikeli madde taşıyan araç-
ların belirlenen mevzuatlara uymaması sonu-
cu yaptığı kazaların, çevre kirliliklerinin yanı 
sıra ciddi yaralanmalara ve ölümlere de neden 
olduğunu örnekler ile açıklayan Çiğdem Eren, 
“Günlük hayatta karşılaştığımız birçok madde bu 
sınıfa giriyor. Doğaları gereği, içerik ve durum-
ları itibariyle dikkatsizlik ve kazalar sonucunda 
çevre güveliğini, hayvanları, insanları ve doğayı 
yani genel güveliği tehlikeyi düşüren maddeler-
dir. Çoğu sanayide yoğun olarak kullanılan bu 
tehlikeli maddeler, patlayıcı olan maddeler, gaz 
halindeki tehlikeli maddeler, alevlenebilir sıvılar 
ve katılar, kendiliğinden yanmaya yatkın mad-
deler, su ile temas ettiğinde alevlenir gaz çıkaran 
maddeler, oksitleyici ya da yakıcı maddeler, 
organik peroksitler, zehirli, bulaşıcı maddeler, 
radyoaktif, aşındırıcı/korozif maddeler ve diğer 
tehlikeli maddeler olmak üzere sınıflara ayrılıyor. 
Kontamine olmuş olan malzemeler tehlikeli atık-
lardır. Yağlar tesise girerken çoğunlukla tehlikesiz 
olarak, kirlendiğinde ise otomatik şekilde tehlikeli 

Tehlikeli maddelerin taşınması 
seminerine büyük ilgi

Tehlikeli maddelerin karayolu ile taşınması işlemlerinde sektör ayrımı kalktı. Tehlikeli madde ile iştigal edenler 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan belge almak zorunda. Kurallara uymayanlara yaklaşık 9 bin TL ceza var.
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madde olarak sınıflandırılıyor. Böylece çevre ve 
ilgili mevzuatın yanında ADR dediğimiz ulusla-
rarası sözleşmenin ülkemizdeki yansıması olan 
yerel tehlikeli maddeler işareti de dahil olmuş 
oluyor” şeklinde konuştu.
Tarafların yükümlülükleri

Tehlikeli maddelerin karayolu ile uluslararası 
taşımacılığına ilişkin bir Avrupa Sözleşmesi olan 
ADR’nin (Accord Européen Relatif Au Transport 
International Des Marchandises Dangereuses 
Par Rout) 2015 yılından itibaren Türkiye’de 
yürürlüğe girdiğini ve uygulanması gereken 
yükümlülüklerinin olduğunu detaylandıran 
Eren, “ADR’nin amacı insan güvenliği başta 
olmak üzere, çevre güvenliğini ve doğayı koru-
mayı sağlamak. 2015 yılından itibaren yürürlüğe 
giren bu sözleşmenin yaptırımı olan kurallarını 
herkes uygulamak zorunda. Dolduran, boşal-
tan, taşıyan veya yükleyen tarafların her birinin 
ayrı ayrı yükümlülükleri var. Tehlikeli madde 
ile iştigal eden herkes Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı’ndan Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi 
(TMFB) almak zorunda. Bu zorunluluk, bütün 
sektörler için geçerlidir. Sonrasında tehlikeli 
madde danışmanlığı görevlendirilmesi, mad-
delerin sevkiyatı sırasında her türlü güvenlik 
önlemlerinin alınması, yüklerin araca belli stan-
dartlara göre yüklenmesi, taşınması ve boşaltıl-
ması gerekiyor. Bunun yanı sıra tehlikeli madde-
ler, bu iş için üretilmiş ve onaylanmış ambalaj ve 
tanklara konulmak suretiyle tehlike etiketlerin-
den hangisine sahipse o etiketi takmak zorun-
dadır. Burada dikkat edilecek en önemli nokta 
ise akredite yapan firmanın maddenin Avrupa 
standartlarına uygunluğunu gösteren UN kodu-
nu ambalaja koyma yükümlülüğüdür. Çünkü 
oraya konulan her rakam ya da harfin ambalaj 
uygunlukları ile ilgili farklı anlamları vardır. 

ADR’de araçların her birinin türüne ve taşıma 
şekline göre işaretlenmesi gerekmektedir. Çevre 
Bakanlığı’nda olduğu gibi Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı’nda da ADR gereği her yıl Mart ayı 
sonuna kadar bir önceki yılın faaliyetlerinin 
raporlanması zorunluluğu mevcuttur” dedi.

 Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı’nın, 
tehlikeli maddelerin paketlenmesi, yüklenmesi 
ve taşınması gibi bütün süreçlerin koordinasyo-
nundan sorumlu olduğunu belirten Eren, yü-
kümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda 
para cezası yaptırımları uygulandığını vurgula-
yarak sözlerine şöyle devam etti: “Buradaki asıl 
amaç kazaların önlenmesi. Bu konuda mevzuata 
aykırı davrandığı için firmalara bazı yaptırımla-
rımız oluyor. Güncel olmamakla beraber; serti-
fikalandırılmış ambalaj kullanımı sorumluluğu 
ile ilgili gönderen için 1380 TL, araç işaretleme 
turuncu plaka ve tehlikeli ikaz levhası işaretleri-
ni takmama veya eksik takma konusunda gön-
derene 1380 TL, taşıyıcıya 698 TL, sürücüye 173 
TL, Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almadan 
faaliyette bulunan İşletmelere 1380 TL, Tehlikeli 
Madde Güvenlik Danışmanı istihdam etmeyen 
İşletmelere 3564 TL, ADR’ de belirtildiği şekilde 
düzenlenen taşıma evrakı taşımayan gönderene 
ise 689 TL para cezası uygulanıyor.
TMGD ve İGU 

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı 
(TMGD) ile İş Güvenliği Uzmanı’nın (İGU) fark-
lı sorumluluk alanları olduğunun altını çizen 
Eren, şunları kaydetti:

“TMGD, işletmelerde tehlikeli maddenin ka-
rayolunda taşınması için yapılan ambalajlama, 
tanka doldurma, boşaltma ve maddenin paket-
lenmesi gibi karayolu taşımacılığını etkileyecek 
her konuda rehberlik yapma ile yükümlüdür.  
İşletme içi faaliyetler diyebileceğimiz, labora-

tuvar faaliyetleri, kimyasal 
depolama, üretim, tesis içi 
sabit tahsisat, borulama 
ve güvenlik ile ilgili riskli 
noktalarda İGU devreye 
girer. TMGD, Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanlığı’na rapor 
verirken İGU, Aile, Çalış-
ma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı’na raporlama 
yapmak zorundadır. Bu 
farklılıkların yanı sıra ortak 
çalışılan alanlar içerisinde 
tehlikeli maddeler ile ilgili 
tatbikatlar, bu süreçlerle 
ilgili kazaların araştırılma-
sı ve raporlanması da yer 
almaktadır.”
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SMED-Tip Dönme Süresi 
ve Poka Yoke, Jidoka 

izmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 
seminerleri kapsamında “SmeD: tip 
Dönme Süresinin Kısaltılması ve Poka 

Yoke, Jidoka: Hatayı Kaynağında önleme” 
konulu toplantı Atatürk toplantı Salonu’nda 
gerçekleşti.

Yalın üretimin müşteri gözüyle değer, 
değer akışı, mükemmelliği aramak, akış 
ve çekme prensiplerini kısaca açıklayarak 
sözlerine başlayan eğitimci Bahar er, müşte-
rinin para ödediği her şeyin değer olduğunu 
ve bu değeri kesintiye uğratmadan akıtmak 
gerektiğini hatırlatarak; “Sizin üretim progra-
mı yapmanız müşterinin bir gün onu alacağı 
anlamına gelir, bu itme prensibidir. müşteri 
siparişi verdikten sonra üretime başlamanız 
ise çekme prensibidir. Fazla para harcamadan 
adım adım yapılan iyileştirmelerle de mü-
kemmele ulaşılabilir” dedi.

 tekli Dakikada tip Dönme (Single minu-
te exchange of Die-SmeD) konusuna değinen 
er, intern ve extern tip dönme işlemlerini 
açıklayarak, “tip dönme, bir makinedeki 
kalıbı değiştirdiğinizdeki harcanan zamanı 
kısaltarak, stokları azaltır, tam zamanında 
lojistik sağlar, lot büyüklüğünü azaltır ve 
müşteri taleplerine hızlı reaksiyon sağlar. Bir 
iş yerinde tip dönme işlemindeki kayıplara 
tip dönme kayıp zamanı, makinenin durduğu 
sırada yapılması zorunlu olan işlemlere intern 
tip, makinenin durmasına gerek kalmadan 
yapılabilen işlemlere ise extern tip dönme iş-
lemleri diyoruz. Burada önemli olan mümkün 
olduğu kadar makineyi işler halde tutacak 
şekilde yapabileceğimiz işlemleri saptamak-
tır” diye konuştu.

Güncel durum analizi yaparak SmeD’e 

başlanabileceği ifadesinde bulunan er, intern 
ve ekstern zamanlarının ayrılması, intern 
zamanlarının extern zamanlarına dönüştürül-
mesi ve bu zamanların iyileştirilmesi olmak 
üzere, sistemin toplam 3 adımda uygulanabi-
leceğini vurguladı.

Analiz ve iş sırası
Bahar er, “Burada iş gören, makinenin 

yanına gidip bir tip dönmeyi videoya çeke-
cek ve operatörüyle analiz yapacak. Analiz 
yaparken de eksik buldukları noktaları not 
alacaklar. Zaman kaybı olmaması için maki-
neyi durdurmadan yapılabilecek işlemlerin 
notlarının alınması önemlidir. Burada da dev-
reye dönüştürme işlemi giriyor. makinede iş-
leyen A malzemesi bittikten sonra rafta duran 
B malzemesini gidip alıp makineye takmanız 
ve bu süreçte makineyi durdurmanız gerekti-
ğinden zaman kaybına yol açacaktır. Ancak A 
makinesinden son parçayı almadan B malze-
mesini hazırlarsanız makineyi durdurmadan 
A malzemesinin peşi sıra B malzemesini 
koyabilir ve makineyi durdurmak zorunda 
kalmazsınız. Dolayısıyla zaman kaybı ve israf 
olmaz. tip dönme sürenizi hesaplamanız son-
rasında mümkün olduğu kadar tip sayınızı 
arttırmanız, esnekliğinizi arttırır. 

tüm bu yapılacakları belirdikten sonra 
çalışan ustaya bir talimat yazarak tip dönme 
süresi 1 saat ise onu yarım saate indirecek ve 
gözlemlemeye devam edeceksiniz. Böylece 
SmeD’i uygulamış olursunuz” ifadelerini 
kullandı.

Seminerler, ‘Kanban, Süreçteki Stokları 
Kontrol Aracı ile FmeA Hata modu ve etkile-
ri ve Analizi’ konulu toplantılarla devam etti.
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Dünyada ve dolayısıyla Anadolu’da ipek 
üretiminde büyük gerilemelere yol açan 
ipekböceklerindeki hastalık Fransa’da Lo-

uis Pasteur’ün uğraşları sonucunda umut olmuş 
ve onun bulguları uygulanarak İzmir ve çevre-
sinde önemli bir gelir kaynağı olan ipek üretimini 
yeniden canlandırmıştır. Bu konuda öncü olan 
isim yukarıda da belirttiğim gibi uzun yıllar ABD 
İzmir Konsolosluğu’nda görev yapmış olan Mr. 
Griffitt olmuştur.

Konunun pek yazılı olmayan kayıtlarını ve 
sürecin nasıl işlediğini, İskoç kökenli William 
Cochran kente yaptığı ziyaret sırasında ve Griffitt 
ile kurduğu dostluk sayesinde tanıklıklarına yer 
vererek aktarmıştır (Cochran, William; Pen and 
Pencil in Asia Minor or Notes from the Levant, 
Londra 1887). Cochran, Liverpool’dan Malta’ya, 
Malta’dan İzmir’e oradan İstanbul’a uzanan 
seyahatinin notlarında konuya uzun uzun yer 
vermektedir. Anadolu’da 1885 yılında dört ay 

kalan yazar ziyaretinin altı haftasını Bornova’da 
geçirmiştir. Yazar burada arkadaşı John Griffitt 
ile ipekböceği yetiştiriciliği üzerinde bir proje 
yürütmüştür. Cochran, özellikle İzmir ve Aydın 
bölgesinde ipekböceği yetiştiriciliğini incelemiştir. 
Halıcılık ve genel tarımsal yapı hakkında da bilgi-
ler veren yazar, kitabın büyük bölümünü kapsa-
yan İzmir ve Aydın civarına seyahatler yapmış ve 
yalnız tarımsal faaliyetleri değil; bu bölgelerin, 
arkeolojik yapısı, halkın yaşayışı, misyonerlerin 
çalışmaları ve Rumlara ait eğitim ve bilimsel faali-
yetler yürüten kurumlara da yer vermiştir.

Pek bilinmese ve üzerinde durulmayan ko-
nulardan olsa da, ipekböcekçiliği ve ipek üretimi 
İzmir’de yaygın bir uğraş alanı ve önemli bir gelir 
kaynağı olmuştur. Yazar, Griffitt’in çalışmalarına 
yer vermeden önce Anadolu’yu da etkisi altına 
alan böceklerdeki hastalığın nasıl bir ekonomik 
gerilemeye ve özellikle yetiştirici olarak uğraş 
veren köylülerin bu süreçte nasıl etkilendikleri 

İzmir’de İpekböcekçiliği ve 
Bornovalı Mr. Griffitt - 2

ABD İzmir Konsolosluğu’nda uzun yıllar görev yapan Mr. Griffitt, Louis Pasteur’un çalışmalarını kendi yöntem-  
leriyle harmanlayarak İzmir ve çevresinde önemli bir gelir kaynağı olan ipek üretimini yeniden canlandırdı.
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üzerinde durur. Buna bağlı olarak ham-
madde yokluğu nedeniyle İzmir’de 
ipek değirmenlerinin birer birer 
kapandığını ve sektörde ça-
lışanların başka alanlarda 
kendilerine gelir kapısı 
aradığını aktarır. 
Hatta ipek üretimi-
nin neredeyse yok 
denecek düzeye 
gelmesi ve üretile-
bilen az sayıdaki 
ipeğin fiyatının da 
çok yüksek olması 
nedeniyle İzmirli 
balıkçıların dahi ağ 
yokluğundan balığa 
çıkamaz olduklarına ve 
dolayısıyla balıkçılığı da 
vurduğuna yer verir.

Cochran, Mr. Griffitt’in 
Bornova’da yürüttüğü çalışmalara 
ilişkin şu bilgileri aktarır:

“33 yıl İzmir’de ABD Viskonsülü olarak gö-
rev yapan Mr. Griffitt, Pasteur’ün çalışmalarını 
yakından takip ederek ve okuyarak, kendisinin 
geliştirdiği yöntemlerle de harmanlayarak son 
yıllarda inanılmaz başarıya ulaşmıştır.

1885 İlkbaharı’nda Bornova’da ve yakın 
çevrede dağıtılan ipekböceği yumurtaları halka 
ücretsiz olarak verilmiştir. Yumurtaları alanlar 
beslenme ve bakım işlerini üstlenmişlerdir. Mr. 
Griffitt çalışmalarına başlamak için Dicle kıyıla-
rından (muhtemelen Diyarbakır’dan) hastalık-
sız Bağdat cinsi ipekböceği tohumları getirtmiş 
ve üretime başlamıştır.

Getirilen yumurtalardan ilk etapta dişi ve er-
kek olmak üzere 7000 güve üretildi. Mikroskop 
altında yapılan incelemede 200 güvenin hasta-
lıktan arî olduğu saptandı. Hücresel bölünme 
yoluyla yapılan üreme sonrası 42 güvenin mut-
lak olarak sağlıklı olması üzerine; az sayıdaki 
ancak güçlü bağışıklık sistemine sahip bu 42 
güve sayesinde Bağdat ırkının rejenerasyonu 
sağlanmış olup İzmir ve çevresinde ipekböcek-
çilik ve buna bağlı olarak ipek üretimi yeniden 
canlanmıştır.

Mr. Griffitt, Bornova dışında Mersinliköy, 
Narlıköy, Kokluca ve Halkapınar gibi hemen ci-
var köylere de ücretsiz yumurta dağıtmış ve bu 
köylerdeki üreticileri belli zaman aralıklarında 
ziyaret ederek hem eğitimlerinin devamını sağ-
lamış hem de ipekböceklerinde hastalık tarama-
sı yapmıştır. Kendisinin gidemediği zamanlarda 
veya geniş bir alana yayılan üretici yelpazesini 
bu anlamda denetlemek ve eğitim vermek için 
görevlendirdiği çalışanlarını göndermiştir.”

İzmir’de 
kaldığı sürece 

İzmir’in bürokratlarıyla da yakınlıklar kuran 
Cochran, kentteki ipekböceği üretiminin yeni-
den canlanması üzerine kentte bulunan Osman-
lı bürokratlarına ve ileri gelenlerine bir an önce 
çok sayıda yeni dut ağacı fidanının dikilmesi 
gerektiği konusunda uyarılarda bulunmuş; ye-
niden canlanan ipekböceği üretiminin daha da 
yaygınlaşması sonucunda –talebin fazla olması 
nedeniyle pahalanan- dut yaprağının yeterli 
olması için bu önlemin elzem olduğu konusu 
üzerinde de durmuştur.

Fotoğrafaltı

1) İpekböcekçiliğiyle uğraşan Bornovalı bir 
ailenin topladıkları dut yapraklarını parçalama-
sı

2) İpek çeken Bornovalı bir aile
3) Bornova’da ipekböcekçiliğiyle uğraşanla-

rın kullandığı inkübatör

bir zamanlar
izmir sanayi tarihinden
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın stratejik 
planına göre, 2019-2023 döneminde "sana-
yinin teknolojik dönüşümünü sağlamak, 

yenilikçilik ve tasarım kapasitesini artırmak" için 
1,8 milyar lira harcama yapılması öngörülüyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı stratejik planına 
göre, sanayinin teknolojik dönüşümünü sağlamak 
için 5 yılda 1,8 milyar lira harcama yapılacak.

Bakanlık tarafından hazırlanan 2019-2023 
yıllarını kapsayan stratejik planda, amaç, hedef 
ile bu unsurlara yönelik stratejiler ve performans 
göstergeleri yer aldı. 

AA muhabirinin derlediği verilere göre, Bakan-
lığın söz konusu döneme ilişkin planında, 7 amaç 
ve 32 hedef oluşturuldu ve stratejileri hayata ge-
çirmek için tahmini maliyet toplamda 3,6 milyar 
lira olarak hesaplandı. 

Söz konusu maliyet kalemleri gelecek 5 yıl için 
ayrı ayrı incelendiğinde 2019'da 417,1 milyon lira, 
2020'de 448,5 milyon lira, 2021'de 569,5 milyon 
lira, 2022'de 1,2 milyar lira ve 2023'te 924,9 milyon 

lira harcanması gerekiyor. 
Plan döneminde, söz konusu hedeflere ulaş-

mak ve amaçları gerçekleştirmek için en yüksek 
maliyetin 1,8 milyar lira ile "sanayinin teknolojik 
dönüşümünü sağlamak, yenilikçilik ve tasarım 
kapasitesini artırmak" için oluşması bekleniyor. 

İkinci yüksek maliyet kaleminin 1 milyar lira 
ile "sanayi alanında yatırım ortamının oluşumuna, 
sanayinin planlı gelişimine ve rekabet gücünü 
artırıcı iş birliklerine destek vermek" olması öngö-
rülüyor.

Tahmini maliyetlerin 5 yıllık süreçte Cumhur-
başkanlığı Yatırım Ofisi ile koordinasyon halinde 
iş ve yatırım ortamını iyileştirmek, yurt içinde ve 
yurt dışında iş birliklerini ve rekabetçi yatırımları 
teşvik etmek amacı için toplam 329,1 milyon lira, 
teknolojik gelişmeler doğrultusunda rekabetçi, 
sürdürülebilir, verimli, yerli ve milli bir sanayi 
yapısının oluşmasını sağlamak için 190,5 milyon 
lira olacağı da hesaplandı. 

Bakanlığın kurumsal yapısı ile stratejik yöne-

Sanayinin teknolojik 
dönüşümüne 1,8 milyar TL
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tim ve uygulama kapasitesini güçlendirmek için 
158 milyon lira, güvenli, güvenilir ve kaliteli 
sanayi ürünlerinin yer aldığı, izlenebilir bir 
piyasanın oluşmasını sağlamak için 111,8 milyon 
lira ve merkezi ve yerel düzeyde kurumsal 
kapasitenin artırılması suretiyle bölge içi ve 
bölgeler arası gelişmişlik farkını azaltmak ve 
bölgelerin ulusal kalkınmaya katkısını azami 
düzeye çıkarmak için 2,3 milyon lira tahmini 
maliyet oluşacağı belirlendi. 
2023'te toplam 2 bin 750  
Ar-Ge ve Tasarım Merkezi hedefi 

Öte yandan stratejik plan dönemi sonunda 
faaliyete geçen Ar-Ge merkezlerinin 1000’den    

2 bin 200'e ve tasarım merkezlerinin 275'ten 
550'ye çıkarılması planlanıyor. 

Bakanlığın temel performans göstergeleri 
arasında 2023'te Sanayi İşbirliği Programı uy-
gulama sayısının 13, bölgesel girişim sermayesi 
modelinin uygulandığı bölge sayısının 7, kredi 
desteğiyle tamamlanan OSB proje sayısının 26, 
yatırımcıya tahsise hazır hale getirilen endüstri 
bölgesi sayısının 6 ve finansal destek sağlanan 
küme iş birliği sayısının 15 olması öngörülüyor. 

Ayrıca 5 yıllık dönem sonunda, Dijital Dönü-
şüm Yol Haritası Eylem Planı’nı yüzde 45 ger-
çekleştirmek, yüksek ve orta-yüksek teknolojili 
yatırımların toplam yatırım tutarı içerisindeki 
payını yüzde 39'a çıkarmak da hedefleniyor. 

Bakanlığın stratejileri doğrultusunda amaçlarını hayata geçirmek için oluşturduğu maliyet tahminleri (lira) 5 yıl için şöyle 
Amaç 2019 2020 2021 2022 2023 5 Yıl Toplam 

Teknolojik gelişmeler doğrultusunda rekabetçi, sürdürülebilir, verimli, yerli ve milli bir 
sanayi yapısının oluşmasını sağlamak 33.260.280 37.022.023 36.975.841 39.996.875 43.286.185 190.541.204 

Sanayinin teknolojik dönüşümünü sağlamak, yenilikçilik ve tasarım kapasitesini artırmak 213.114.275 237.669.166 353.317.541 459.782.450 538.011.538 1.801.894.970 

Sanayi alanında yatırım ortamının oluşumuna, sanayinin planlı gelişimine ve rekabet 
gücünü artırıcı iş birliklerine destek vermek 64.300.000 60.500.000 61.500.000 607.000.000 207.050.000 1.000.350.000 

Güvenli, güvenilir ve kaliteli sanayi ürünlerinin yer aldığı, izlenebilir bir piyasanın 
oluşmasını sağlamak 18.409.600 20.950.800 22.961.800 24.123.400 25.401.000 111.846.600 

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile koordinasyon halinde iş ve yatırım ortamını 
iyileştirmek, yurtiçinde ve yurtdışında iş birliklerini ve rekabetçi yatırımları teşvik etmek 60.394.000 61.981.000 62.879.500 68.768.950 75.079.845 329.103.295 

Merkezi ve yerel düzeyde kurumsal kapasitenin artırılması suretiyle bölge içi ve bölgeler 
arası gelişmişlik farkını azaltmak ve bölgelerin ulusal kalkınmaya katkısını azami düzeye 
çıkarmak 

870.000 647.500 247.500 247.500 247.500 2.260.000 

Bakanlığın kurumsal yapısı ile stratejik yönetim ve uygulama kapasitesini güçlendirmek 26.766.679 29.759.895 31.618.462 34.032.249 35.804.880 157.982.065 

Toplam 417.114.834 448.530.384 569.500.644 1.233.951.424 924.880.948   
 

Salgın hastalıklara yol açan virüslerin yü-
zeyinde keşfedilen bir oyuk, hastalıklara karşı 
yeni ilaçların geliştirilmesini sağlayabilir.

Finlandiya'nın Helsinki ve Belçika'nın 
leuven Üniversitelerinden araştırmacılar, "rhi-
novirus" ve "enterovirus" adı verilen ve insan-
larda hastalıklara yol açan virüslerin yüzeyinde 
keşfettikleri bir oyuğun, virüsün yayılmasını 
engellemede kilit rol oynayabileceğini açıkladı.

Salgın hastalıklara yol açan virüslerin yüze-
yinde keşfedilen bu oyuklar sabitlendiğinde, 
virüsler kendi kendini kopyalayarak çoğala-
mıyor. Bilim insanlarının ortaya çıkardığı bu 
buluş sayesinde, yeni anti-viral ilaçlar geliştiri-
lebilir ve bu yöntem solunum yolu enfeksiyon-
ları ile nezle, çocuk felci ve diğer hastalıkların 
tedavisinde kullanılabilir.

rhinovirusler ve enterovirusler, her yıl basit 
griplerden ileri düzeyde astıma kadar milyon-
larca üst solunum hastalığıyla birlikte menenjit, 
beyin iltihabı ve çocuk felci gibi salgın hasta-
lıklara yol açan enfeksiyonlara sebep oluyor.

Araştırmacılar virüs üzerinde yaptıkları 
deneyde, söz konusu oyuğu geliştirdikleri bir 
bileşke ile sabitleyerek, sıcak hücreyle temasın-
da şekil değiştirmesini önlemeyi başardı. Söz 
konusu şekil değiştirmenin virüsün kopyalana-
rak yayılmasını sağladığına dikkati çeken araş-
tırmacılar, keşfin yeni anti-virüs ilaçları geliştir-
mede yol gösterici olabileceğini vurguladı.

Virüsteki özellik tedavide umut
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Bilindiği üzere 6102 sayılı Türk Ticaret 
Kanunu’nun 573. maddesinin 2. fıkrası uya-
rınca Limited Şirketlerin borçları konusunda 

ortakların herhangi bir sorumluluğu bulunmamak-
la beraber, ortakların sorumluluğu şirkete karşı 
taahhüt ettikleri ortaklık payı ile sınırlıdır. Ne var 
ki Limited Şirketin amme borçları konusundaki 
yasal düzenlemeler farklı yöndedir.

Limited Şirketin amme borçlarından dolayı 
şirket ortaklarının sorumlu olabileceğine dair 
istisna, 6183 sayılı Amme Alacakların Tahsili Usulü 
Hakkında Kanun’da karşımıza çıkmaktadır. İşbu 
Kanunun 35. maddesinin 1. fıkrasında 
“Limited Şirket ortaklarının, şir-
ketten tamamen veya kısmen 
tahsil edilemeyen veya 
tahsil edilemeyeceği an-
laşılan amme alacağın-
dan sermaye hisseleri 
oranında doğrudan 
doğruya sorumlu 
olacağı ve bu Kanun 
hükümleri gereğince 
takibe tabi tutulacağı” 
düzenlenmektedir. Buna 
göre şirketin amme borcu-
nun şirket sermayesinden tahsil 
edilememesi halinde bu kez şirket ortak-
ları şirkete karşı taahhüt etmiş oldukları sermaye 
hisseleri oranında şirketin amme borcu ile ilgili 
doğrudan doğruya sorumlu olacaktır.

Aynı düzenlemenin 2. fıkrasında “Ortağın 
şirketteki sermaye payını devretmesi halinde, payı 
devreden ve devralan şahısların devir öncesine 
ait amme alacaklarının ödenmesinden birinci 
fıkra hükmüne göre müteselsilen sorumlu tutu-
lacağı” belirtilmektedir. Öte yandan 6183 sayılı 
AATUHK’nun mükerrer 35. maddesinin 1. fıkra-
sında “Tüzel kişilerle küçüklerin ve kısıtlıların, 
vakıflar ve cemaatler gibi tüzel kişiliği olmayan 
teşekküllerin mal varlığından tamamen veya kıs-
men tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği 
anlaşılan amme alacakları, kanuni temsilcilerin ve 
tüzel kişiliği olmayan teşekkülü idare edenlerin 
şahsi mal varlıklarından bu Kanun hükümlerine 
göre tahsil edilir” şeklinde düzenlenmiştir. 

İşbu yasal hüküm gereği Limited Şirketin mal-
varlığından kısmen veya tamamen tahsil edile-
meyen amme borçlarından dolayı kanuni temsilci 
sıfatını taşıyan şirket müdürü tüm malvarlığı ile 
şahsen sorumludur.

Her halükarda amme alacağının tahsili konu-
sunda alacaklı tahsil dairesi tarafından öncelikle 
gerekli işlem ve araştırmalar yapılarak amme 
alacağının şirketten tahsil edilip edilemeyeceği ko-
nusunda bir sonuca ulaşılmalıdır. Amme alacağı-
nın tahsili konusunda şirket ortaklarına doğrudan 
doğruya yasal takip başlatmak mümkün değildir.

Nitekim Yargıtay 21. Hukuk Dairesi güncel 
nitelikte olan 06.02.2019 tarih, 2018/684 E. ve 
2019/654 K. sayılı kararında “6183 sayılı Kanun’un 
35. maddesinin 1. fıkrasına göre; Limited Şirket 
ortaklarının şirketten tamamen veya kısmen tahsil 

edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği 
anlaşılan amme alacağından 

sermaye hisseleri oranın-
da doğrudan doğruya 

sorumlu oldukları ve 
bu kanun hükümleri 
gereğince takibe tabi 
tutulacakları, ortağın 
şirketteki sermaye 
payını devretmesi 

halinde, payı devreden 
ve devralan şahısların 

devir öncesine ait amme 
alacaklarının ödenmesinden 

birinci fıkra uyarınca müteselsilen 
sorumlu tutulacakları, amme alacağının 

doğduğu ve ödenmesi gerektiği zamanlarda pay 
sahiplerinin farklı şahıslar olmaları halinde ise bu 
şahısların amme alacağının ödenmesinden birinci 
fıkra uyarınca müteselsilen sorumlu tutulacakları, 
bu nedenle yargılama esnasında yapılacak işin 
dava dışı borçlu şirketin malvarlığını araştırmak, 
şirket malvarlıklarının borcu karşılamaya yetecek 
durumda olup olmadığını gerekirse bilirkişi mari-
feti ile hesaplattırmak, tahsil imkanı olması halinde 
şirkete başvurmak, olmaması halinde ise şirket 
ortağının sorumluğunun belirlenmesi” gerektiği 
yönünde karar vermiştir.

Sonuç itibariyle tüzel kişiliği bulunan bütün 
kurum ve kuruluşlarda olduğu gibi Limited Şirket-
lerde de amme borcun ödenmesinden esas itiba-
riyle şirket tüzel kişiliği sorumludur. Bu kapsamda 
alacaklı amme idaresi tarafından söz konusu 
alacakların takip ve tahsili şirketin malvarlığından 
yapılmaktadır.

Yukarıda belirtmiş olduğumuz durumlarda ise 
şirket ortaklarının ve şirket müdürünün şirketin 
amme borcundan doğrudan doğruya sorumlu 
tutulması mümkün olacaktır.

Limited şirketlerde amme 
borçlarından sorumluluk
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Başarılabildi mi sizce? Nerdee… 31 Mayıs, 
Dünya Sağlık Örgütü’nce “Dünya Tütün-
süz Günü” olarak ilan edilmiştir. Yıllardır 

konunun önemine vurgu yapan çeşitli etkinliklerle 
tütün kullanmanın tehlikelerine dikkat çekilmeye 
çalışılır.

Dünyada yılda 7 milyon, günde 11 bin kişinin 
ölümünden sorumlu olan sigara, insanlığın büyük 
bir belası olmaya devam ediyor maalesef. Hatta 
öyle ki nükleer reaktörde çalışmaya göre bile 36 
kat daha fazla kanser riski taşıdığı uzmanlarca 
ifade ediliyor. Vücuda verdiği zarar DNA düzeyi-
ne kadar gidiyor.

Öyle “az içiyorum, zararını görmüyorum” 
kandırmacası ile günde 1 adet bile içilse, organlar-
da ciddi hasar oluşabiliyor. Yani azı da zarar. Hatta 
içmeseniz, içenlerin civarında bile olsanız bu hasar 
oluşuyor. Elektronik sigara da dahil olmak üzere, 
tüm tütün mamulleri, kalp ve akciğer üzerinde 
olağanüstü zarar meydana getirebiliyor. Ayrıca 
nasıl olsa süzülüyor, o nedenle zararı azalıyor savı 
ile ülkemizde tüketilen nargile de büyük bir sorun. 
Evet, nargile de tüm tütün ürünleri gibi vücu-
da ciddi hasar veriyor. Üstelik tütünün içine ne 
konulduğu da belli değil. Çeşitli aromalar ve belki 
uyuşturucular bile ilave edilerek nargile tütünü 
hazırlanabiliyor.

Yani kısacası, “içime çekmiyorum ki”, “günde 
bir-iki taneden bir şey olmaz”, “elektronik sigara 
zararsız”, “nargilede tütünün zararlı maddeleri 
süzülüyor” gibi kendini aldatmalara son vermek 
gerekiyor. Hatta hala, kapalı ortamlarda içmeyen 
kişileri de tehlikeye atarak, tütün mamulü kullan-
mak, bence kişilik haklarına saldırıdır en hafifin-
den sorumsuzluk ve vurdumduymazlıktır. Zira; 
oda ayırmak, iç mekanları havalandırmak, klima 
çalıştırmak gibi önlemler bile pasif içicileri sigara-
nın zararlı etkilerinden korumaz. Belki tek çözüm, 

tamamen açık havada sigara içilmesidir. Bu bile 
yakın çevredeki kişilere zarar verebilir. Bu nedenle 
birçok çağdaş ülkede kamusal alanda, tamamen 
açık hava bile olsa, yasaklanma yoluna gidilmekte-
dir. Bir de şu laf çok kullanılıyor: “İçen de ölüyor, 
içmeyen de.” Neresinden tutsanız elinizde kalır, 
saçmalığın daniskası bir laf.

Sağlık Bakanlığı “Tam Dumansız Türkiye” 
sloganı ile tütünle mücadeleyi sürdürüyor. Sür-
dürüyor ama, özellikle gençler arasında kullanım 
alabildiğine artıyor. Bence tütünle mücadele ko-
nusunda Avusturalya ve İrlanda örnek alınmalı ve 
tavizsizce tütün kontrolü uygulamalarına geçilme-
lidir. Ülkemizdeki tütün mücadelesi ilk başlarda 
başarıya ulaşıyor gibi olsa da maalesef samimi ve 
sorumlu bir şekilde devam etmedi. Mekanların 
önünde yaratılmaya çalışılan yarı açık alanlar 
da sorunu çözmüyor, aksine nasıl olsa açık alan 
diye tütün kullananların sorumsuzca bu alanları 
kullanmaları, yasanın arkasından dolaşarak, legal 
alan olduğu görüşü problemleri ve tüketimi daha 
da arttırıyor.

Ekonomik tarafı da başlı başına sorun. Zira 
ülkemiz yılda 20 milyar dolar tütün mamulü al-
maya harcarken, tütünün yarattığı sağlık sorunla-
rını çözmek için de 30 milyar dolar harcıyor. Yani 
ülkeye açtığı yara 50 milyar dolar civarında. Kişi 
sigara bırakıldıktan sonra bile bazı rahatsızlıklarda 
15 yıl, bazılarında 10 yıl gibi uzun süreler hastalık 
riski taşımaya devam ediyor. Ancak bırakıldıktan 
12 saat sonra bile iyileşme süreci başlıyor. Örneğin 
12 saatte kandaki karbonmonoksit seviyesi nor-
male iniyor. Sonuç mu? Bence tütün mamullerini 
kullanmak “soft intihar”dır. Ekonomiye, sevdikle-
rinize ve çevreye verdiğiniz zarar da cabası.

Puro ve pipodan ülkemizde tüketimi az olduğu 
için söz etmedim ama bunların da bir tütün ma-
mulü olduğu unutulmamalı.

DUMANSIZ TÜRKİYE
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Yaz geldi, 
spor ve 
havuz 
zamanı
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izmirimizin en güzel spor ve havuz tesisle-
rinden biri olan izmir Atatürk Organize Sa-
nayi Bölgesi Sanayici Aktivite merkezi, yaz 

aylarının başlaması ile hareketlendi. tesislerde 
düzenli olarak spor yaparak katılımcılara örnek 
olan iAOSB Yönetim Kurulu  Başkanı Hilmi 
uğurtaş, 

“tesislerimize her gelişimde sanayicileri-
mizin hizmetine böyle bir tesis sunabilmenin 
gururunu yaşıyorum. Fitness salonumuz son 
teknolojiye sahip her türlü alet ve ekipman-
larla donatılmış durumda. Saunamız ve buhar 
odamız istenildiği anda sanayicilerimizin 
kullanımına hazır. iki havuzumuz ise izmir’de 
eşi olmayan boyutlarda, yazın tadını çıkarmak 
için ideal ortamı sunuyor. Havuzlarımızın suyu 
her gün düzenli olarak tahlil edilerek, sağlık ve 
hijyen konusunda hiçbir riske izin verilmiyor. 
Ayrıca spor hocamız ve cankurtaranımız ile de 
misafirlerimize gerekli destek hizmeti veriliyor. 
tesislerimizde restoranımız ve dinlenme alanla-
rımızda günlük stres ve sıkıntılardan kurtulmak 
isteyen sanayici dostlarımıza nitelikli ve kaliteli 

güzel ortam sunuluyor. Hepimiz iş hayatının 
yoğun baskısı altındayız. ruh ve beden sağlığı-
mız için kendimize zaman ayırmayı öğrenmek 
zorundayız. Sanayici Aktivite merkezimiz 
ayırabildiğimiz bu zamanları değerlendirmek 
için her türlü imkana sahip. Bölgemizdeki tüm 
katılımcılarımızı ve ailelerini tesislerimize bek-
liyoruz. Katılımcılarımızın tesislerden düzenli 
olarak yararlanmaları için Bölgemizin idari işler 
müdürlüğü’nden kart almaları yeterli olacaktır. 
Ayrıca, bu kartlar dolayısıyla alınan ve diğer 
tesislere göre son derece ekonomik olan ücret-
ler de doğrudan kurmuş olduğumuz iAOSB 
Vakfı’na gitmektedir” diye konuştu.

Yaz ayları boyunca Cumartesi ve Pazar gün-
leri de kart sahibi olmayan, iAOSB çalışanlarına 
“Halk Günü” olarak hizmet veren havuz çok 
yoğun bir ilgi görmekte.

Fitness Salonu ve/veya Havuz Kartı 
hakkında detaylı bilgi için: 

iAOSB idari işler müdürlüğü 
tel: 0232 376.71.76 –iç hat: 206
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Liderler takipçilerini nasıl harekete geçirir? 
Liderlerin takipçilerini etkilemede kullan-
dıkları iletişim teknikleri nelerdir? Liderler 

takipçilerinin motivasyonunu nasıl yükseltir? İşte 
başarılı liderlerin her gün kullandığı motivasyon 
cümleleri…
Başarılı liderlerin her gün söylediği 9 şey

Kullandığınız kelimeler, iletişimdeki en etkili 
araçlardan biridir, çünkü bu kelimeler, sizin görüşle-
rinize, değer yargılarınıza ve yeteneklerinize açılan 
bir penceredir. İster büyük bir organizasyonu yürü-
tün, ister insanları belli bir sonuca yönlendirmeye ça-
lışın. Burada, kurmaya çalıştığınız iletişimi aksatma-
manız ve doğru bir şekilde liderlik edebilmeniz için 
dikkat etmeniz gereken şeyler vardır. Listede yazılı 
olan ifadeleri günde en azından bir kişiye söyleyin 
ve sonuçlarını hayretle izleyin.

1. DURUM BU
İnsanlar ne olup bittiğini öğrenmek isterler.  

Gariptir ki, bu insanlar bir şekilde durumu anlar-

lar veya daha kötüsü bu boşlukları varsayımlarla 
doldurmaya çalışırlar. Önemli şeyleri gizli tu-
tuyorsanız, ekibiniz adına anlayıştan çok uzak-
taysanız ve onların moralini bozuyorsanız, bu 
onları oldukça değersiz hissettirecektir. Onları her 
şeyden haberdar etmek kulağa garip mi geliyor? 
Walmart’ın kurucusu Sam Walton yıllarca böyle 
yapmıştır ve bu oldukça yararlı olmuştur.

2. PLANıMız şUDUR
Bir liderin liderlik etmesi gerekir. İnsanlar 

muhteşem tekliflerle gelebilirler, özellikle siz liste-
deki her şeyi söylerken ve yaparken. Fakat burada 
mantıklı kararlar vermek ve bu kararların arka-
sında durabilmek oldukça önemlidir. Diğer bir 
önemli nokta ise, planlarınızla tutarsızlık gösteren 
şeylere “hayır” diyebilmektir, bunu unutmayın.

3. NEYE İHTİYACıMız vAR?
Bu iki açıdan çok önemlidir. Birincisi insanlar, 

kendilerinin kişisel ve profesyonel seviyelerine ve 

Motivasyon cümleleri 

İster büyük bir organizasyonu yürütün, ister insanları belli bir sonuca yönlendirmeye çalışın, burada kurmaya 
çalıştığınız iletişimi aksatmamanız ve doğru şekilde liderlik edebilmeniz için dikkat etmeniz gereken şeyler vardır.
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başarı durumlarına önem verip vermediğinizi 
öğrenmek isterler. İkincisi, eğer büyük bir plan 
üzerinde çalışıyorsanız, insanların becerilerini 
olabilecek en iyi ölçüde güçlendirmeniz gerekir. 
İnsanlar çok büyük çaba göstermediklerinde, 
bunun nedenini bilmek istersiniz.

4. DAHA DETAYLı BİLGı vERİN
Bırakın insanlar, sizin kendinizi dinlemek-

ten çok, onların bulduğu cevaplara daha ilgili 
olduğunuzu bilsinler. Üstü kapalı veya açık; bir 
şekilde onları fikirlerini paylaşmaya davet edin. 
Sessiz kalmak, diğerlerinin fikir ve görüşlerine 
açık olduğunuzu göstermenin en etkili yolların-
dan biridir.

5. DEğERLERİMİzİ UNUTMAYıN
İnsanların sunduğu ve organizasyonunuzu 

etkileyebilecek her karara hakim olabilmeniz 
elbette çok mümkün değildir. Bunun yerine, 
onlara bir karar alırken, ilerde tüm ekibin gurur 
duyabileceği değerleri unutmamaları gerektiğini 
hatırlatın. Bu değerlerin gerektirdiklerini hatır-
latırken de elbette ortak değerlerinizle ilgili bazı 
noktaları dile getirebilirsiniz.

6. SİzE GÜvENİYORUM
Eğer insanlara güvenmezseniz, onlar sizin 

ekibiniz olmaktan çıkar, bambaşka bir şeye dö-
nüşür. Onların birliğine, yargılarına, kendilerine 
olan güvenlerine ve tutkularına güvenmeniz 
gerekir. Ve en önemlisi de, onlara ne kadar bağlı 
olduğunuzu her zaman hissettirmelisiniz.

7. BANA GÜvENEBİLİRSİNİz
Bu, bir önceki maddeyle oldukça bağlantılı-

dır. Çünkü insanlar size güvenemezse, onlar için 
yaptığınız liderliğin gururunu yaşayamazsınız. 
Eğer onların arkasında olduğunuzu söylediy-
seniz, verdiğiniz sözleri yerine getirmek için 
elinizden geleni yapmalısınız.

8. DAHA İYİSİNİ YAPABİLİRİz
Lider olmanın en önemli ve zor taraflarından 

biri ise, ekibinizdeki insanları belli standartlara 
ulaşmaları için ilerletmektir. Yani, ekibinizdeki 
insanlar başarı gösterdiklerinde tebrik etmeli 
ama başarısız olduklarında da fazla üstlerine git-
memelisiniz. Çünkü bu, sizin de önünüze konan 
hedeflere ulaşamadığınız anlamına gelir.

9. HAYDı KUTLAYALıM!
Harika bir işin ödülü olarak, asla daha fazla 

işin olduğu bir anlayış oluşturmayın. Hem 
büyük hem de küçük kazanımlarınız için pratik 
kutlama şekilleri geliştirin. Bu, bir parti veya 
ikramiye gibi büyük ya da insanları arayarak 
başarılarını tebrik etmek gibi küçük ama sevin-
dirici bir şey de olabilir.

Kaynak/ Yazar: Sedef Yakarışık
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Hızla gelişen, büyüyen ve 
yaşantımızın hemen her yerinde 
bulunan teknolojik devinim artık 
bizim içerisinde küçük bir yere 
sahip olmaya çalıştığımız büyük 
bir alana dönüşürken, yaşadığı-
mız hayat boyunca edindiğimiz 
alışkanlarımızın, gelenekleri-
mizin, ürettiklerimizin ya da 
tükettiklerimizin ve en önemlisi 
de sahip olduğumuz işlerin sür-
dürülebilirliğini ve işleyiş süreç-
lerini de etkiliyor. Birçok yeni iş 
alanlarının oluşmasını sağlayan 
dijitalleşme, işverenlerin ve iş 
görenlerin kendi uzmanlık alan-
larına göre çalışmalarını özelleştirerek, planlaya-
rak daha esnek şekilde çalışmalarını sağlasa da 
otomasyon sisteminin getirdiği yeniliklere uyum 
sağlamak da bir o kadar zor.

ekonomik işbirliği ve Kalkınma örgütü’nün 
(OeCD) yayınladığı istihdam Görünümü 
raporu’nda dijitalleşme, küreselleşme ve de-
mografik değişimlerin iş hayatını nasıl etkilediği 
açıklanırken, mevcut işlerin yüzde 14'ünün yok 
olabileceği uyarısı da yapıldı. Gelecek 20 yıl 
içerisinde otomasyonun iş hayatına girmesiyle 
temel bilgi iletişim teknolojisi (Bit) becerisinin 
öneminin giderek artması, özellikle düşük vasıflı 
iş görenlerin kendilerini acil olarak eğitimle des-
teklemeleri gerektiği sonucunu ortaya çıkarıyor. 
Yapılan araştırmaya göre şirketlerde çalışanların 
yarısından fazlası Bit becerisine sahip değil. 
Dijitalleşme ile yaratılan yeni iş alanları mevcut 
olanlardan çok daha fazla. rapor’da ülkelerin bu 
oluşuma yönelik vereceği kararlara göre işgücü 
piyasasının şekilleneceği, dönüşümle beraber 
gelen fırsatların iyi değerlendirilmesi durumun-
da risklerin azalacağı da belirtildi. Serbest veya 
yarı zamanlı çalışanların standart çalışanlara göre 
sendikalaşma oranlarının yarı yarıya düştüğü 
açıklamada, işsiz kalanların gelir desteği oranları 
da paralel olarak düşüyor.

Bilgi ve beceriler geliştirilmeli
Dijitalleşme ile beraber şirketlerde otomas-

yonun devreye girmesiyle sistemler değişiyor ve 
mevcut çalışanların yetkinlikleri yeterli kalmıyor. 
Açıklanan rapor’da bireysel işlerin dijitalleş-
mesiyle mevcut işlerin yüzde 32’sinin dönüşüm 

geçireceği öngörülürken, iş görenlerin büyük 
çoğunluğunun gelecekteki işlerin ihtiyaçlarını 
karşılaması için yetkinlik kazanması veya bece-
rilerini geliştirecek eğitimler almaları gerektiği 
vurgulandı. “OeCD işsiz bir geleceği öngörmü-
yor. Ancak işin geleceği için büyük zorluklar 
öngörüyor” denilen rapor’da, türkiye, Slovakya 
ve litvanya’dan sonra risk altında olan üçüncü 
ülke olarak görülüyor. tüm bu olumsuzluklara 
rağmen istihdam Görünüm raporu’nun, OeCD 
ülkelerinde şu zamana kadar dönüşümün yol 
açtığı yapısal bir işsizliğe yol açmadığı sonucuna 
varması, istihdamın geçtiğimiz 10 yıla kıyasla 
arttığını gözler önüne seriyor.

OeCD raporu’na göre 55-64 yaş arası kadın ve 
erkek personellerin istihdamında artış görülüyor. 
Otomasyon işine sahip olan bu kesimin kaliteli 
eğitim eksikliğinden, kendilerini geliştirmemele-
rinden ve kalifiye eleman olmadıkları sürece risk 
altında oldukları aşikâr. Hızla gelişen dijitalleş-
meye ayak uydurmakta zorluk çeken bu kuşaklar 
ile yeni otomasyon sisteminde çalışan nitelik 
ve yetkinlikte bulunan kuşak arasında uçurum 
gerçekleşiyor. rapora göre son 20 yıl içerisinde 
OeCD ülkelerindeki yüksek nitelikli işlerin payı 
yüzde 25 artmış durumda. Aynı zamanda dijital-
leşme üretim sektöründeki istihdamı yüzde 20 
azaltırken, hizmet sektöründeki istihdamı yüzde 
27 arttırmış. türkiye’de mevcut işlerin gelecek 
yıllarda yüzde 43’ünün hızla gelişen otomasyon 
ile risk altında olacağı ifade edilen rapor’da ül-
kelerin işçi koruması, sosyal koruma, öğrenme ve 
sosyal diyalog gibi 4 temele odaklanması önerisi 
verildi.

Kaynak: Cem Kılıç, milliyet Gazetesi Yazarı

Dijital dönüşümün 
çalışma hayatına etkileri
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Bir elinizde makas, karşınızda iletişimden 
oluşturulmuş bir kurdele. Önce makasla 
yavaşça kurdeleyi kesmeye hazırlanıyorsunuz, 

ardından hışımla hızlanan bir hareketle saniyenin 
onda birinde kesiveriyorsunuz iletişim kurdelesini. 
Neyin açılışını yaptınız peki? Bir, yalnızlığınızın; iki, 
anlaşılmazlığınızın; üç, çocukluğunuzun… 

Anlayamadığımız ya da anlaşılamadığımız 
durumlarda artan sinirlerimiz ile diyalogda bu-
lunduğumuz kişiyle iletişim kurdelemizi kesmek, 
aramıza duvar örmek işine küsmek diyoruz. Yaşa-
dığınız küskünlük durumunu bir başkasına aktarır-
ken anlaşılmadığımızdan dem vururken, içimizden 
istediğimizi kabul ettiremediğimiz gerçeğini bazen 
aklımıza getiriyoruz, bazen ise ne gelen oluyor ne 
giden… Tıpkı çocukken yaptığımız gibi… İyi de 
küsmek çözüm mü? 

Şımarıklıklarınızın yaşınızla bağdaştırılıp top-
lumsal kabul görmesinin sağlandığı yıllarda küsmek 
‘kendi içinize dönerek doğruyu bulma çabanız’ 
olarak belki kabul görüyordu. Tıpkı arkadaşınızın 
oyuncağını alıp geri vermek istememenizin, çikola-
tanızı paylaşmamak için ağlamanızın ya da sizden 
önce salıncağa binen arkadaşınızın saçını çekmeni-
zin ‘çocuk olduğunuz için’ doğal karşılanması gibi. 

Evet küsmek çocuklara özgü bir tepki, ancak te-
meline ve mantığına baktığınızda kesinlikle yetişkin-
lere uygun bir eylem veya bir iletişim şekli olmadı-
ğını göreceksiniz. “İnsanlar konuşa konuşa anlaşır” 
demiş atalarımız. Haklı veya haksız, gerekçe her ne 
olursa olsun iletişimi sonlandırmak, zaman aşımına 
uğratmak size asla bir çözüm getirmeyecektir. 

İletişiminiz ne denli başarılı olursa, yaşadığınız 
ilişkiler de o denli başarılı olur. Ancak küsmeyi ken-
dinize acil çıkış kapısı olarak görür ve en ufak sorun-
da soluğu bu kapıda almaya kalkarsanız, ileride geri 
dönmenize gerek kalmayacak bir yer bırakırsınız. 

Küsmek; bile isteye bir hedef doğrultusunda yap-
tığınız iletişimi sonlandırma eylemidir. Çocuk gibi, 
hadi bitti gitti… Halbuki gerginliğin ardından soru-
nu uzatmamak, daha sakin ve makul şekilde dav-
ranarak gerekçeleri konuşabilecek duruma gelmek 
ve karşı tarafın aynı duruma gelmesini beklemek, 
ilişkinin iyileşmesi için atılan adımdır. Yani bitmedi 
de gitmedi de… Konuşma sonunda hala bir ortak 
yol bulamazsanız, kendinizi geri çekmeniz, ne ken-
dinizin ne de karşınızdaki kişinin ‘anlaşılamadığınız 
süreç batağında’ daha fazla yorulmamasına olanak 
sağlar ki bu asla küsme değildir. Sular durulunca 
bir yetişkin olarak tekrar harekete geçersiniz. ‘Hadi 
gel bir kahve içelim’, ‘biraz hava alalım mı’ soruları 
rolünüz ne olursa olsun; eş, baba, anne, iş arkadaşı, 
evlat, kesinlikle yetişkin karşılığı ile size geri döne-
cek, siz de mahalle arkadaşına küstüğü için herkes 

dışarda top oynarken evde mutsuz mutsuz oturan 
‘çocuk’ olmayacaksınız. Unutmayın ki kendini doğ-
ru ifade edebilen, ne istediğini bilen, duygularının 
farkında olabilen ve aktarabilen insanların, ‘yetişkin 
gibi davrandıkları için’ küsme oranları daha azdır. 

Küsmek yüceltmez, bilakis küskünlüğü uzatma-
mak ya da buna meydan vermemek için mücadele 
etmek kişiyi yüceltir. Çünkü söz konusu kişi çocuk 
gibi değil, yetişkin gibi davranmıştır. 

“Ben de etten kemiktenim, yetişkin de olsam 
kırılabilir, haliyle iletişimi kesebilirim” diyebilirsiniz, 
haksız da sayılmazsınız. Ancak önemli olan küsme 
eylemini, kaba tavır ve davranışlarla süsleyip kronik 
hale getirmemektir. Eğer sık sık küserseniz, bu 
davranışınız bir müddet sonra iletişiminizi, haliyle 
ilişkinizi bozan bir eyleme dönüşür. İletişimi kurar-
ken kırıldık, çocuksu duygularımızı devreye aldık, 
etten kemiktenim dedik ve küstük… Bu işin sonlan-
dırılmasında sorumluluk kesinlikle bize, yani küsen 
tarafa aittir. Ancak genelde küsen kişi, küstüğü kişi 
tarafından anlaşılmak, alttan alınmak, pohpoh-
lanmak ister. Karşı taraf da bu çocukluğa yetişkin 
olarak karşılık verir ve gönlünüzü almaya çalışır ve 
iletişimi tekrar kurarsınız. Zamanla küsen kişi ‘nasıl 
olsa karşı taraf beni alttan alıyor’ diyerek, bu işi 
sürdürmeye kalktığında ise bir bakmış ki alttan alan 
tarafça yok sayılmaya başlamış bile... 

Sürprizler dolu şu kısa hayatta ne karşı tarafı 
küskünlükleri ile yıpratan ne de sürekli alttan alan 
çocuk olmak yerine, yetişkin övgüleri ile içinizi dol-
durduğunuz yetişkin hayatı sürdürmeniz dileği ile…

İletişimin makası: Küsmek

Meryem Fulya YAZICIOĞLU



Saint 
Polycarpe 
Kilisesi

İzmir’de Hıristiyanlığı yaydığı gerekçesiyle 
öldürülen Sen Polikarp (Saint Polycarpe) 
adına ithaf edilen Sen Polikarp Kilisesi 

Konak’ta sade görüntüsünün içinde yatan muh-
teşem freskleri ile turistleri kendine çekiyor. 

St. Polycarpe, havari ve incil yazarı; St. 
Jean'ın ilk müritlerinden biridir. Yaklaşık 
olarak m.S. 69 yılında Anadolu'da doğmuştur. 
ermişliği, havarilik geleneği ve Hristiyanlık 
öğretisine dair engin bilgisi, izmir Kilisesi'nin 
yönetimine gelmesini sağlamıştır. 

izmir’in en eski kilisesi olan Sen 
Polikarp’ın 19. yüzyılın son dönemlerinde 
Fransız sanatçı, ressam ve mimar raymond 
Pere tarafından içine yapılan freskler, dönemin 
tarihine ışık tutuyor. Sen Polikarp’ın şehit olu-

şunu tasvir eden freskin sol tarafında yer alan, 
elleri bağlı figür, Karşıyaka’daki Sen Helene 
Kilisesi ve izmir Konak meydanı’nda bulu-
nan Saat Kulesi’nin de mimarı olan Pere’nin 
kendisidir. 

Osmanlı imparatoru Sultan Süleyman’ın 
izni ile Fransa Kralı 13. louis tarafından 1625 
yılında inşa ettirilen kilise, dışarıdan bir o 
kadar sade görünürken, içeride bambaşka bir 
dünyayı yansıtıyor. Ayrıca kilisenin içinde Hz. 
isa’nın çarmıha gerildikten sonra ölümünde 
sarıldığı kefenin repredüksiyonun yer alması, 
Sen Polikarp’ın Hristiyan dünyasının sayılı 
din alimlerinden olması, Hristiyanlarca kabul 
edilen Küçük Asya’nın en önemli 7 kiliseden 
birisi olması, Sen Polikarp Kilisesi’nin inanç 
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turizminde önemli duraklar arasında yer 
almasını sağlıyor. izmir'de farklı mezheplere 
hizmet eden, günümüze kadar gelebilmiş ve 
bugün ibadete açık en eski kiliselerden olan 
Sen Polikarp Kilisesi, incil'de de adına rast-
lanması nedeni ile oldukça önemlidir. 

Kilise ve sonradan binaya eklenmiş olan 
manastır, 1688 yılındaki deprem ve ardından 
yaşanan yangın iye ciddi hasar görür. 1691 
yılında kilise yeniden inşa edilir

1774’te Osmanlı makamlarının binaların 
yeniden inşa edilmesi için izin vermesiyle 
1820’de Kral 13. louis’in şerefine mermerden 
bir plaka monte edilir. 1898’de de kilise geniş-
letilir ve dekore edilir.

Sen Polikarp Kilisesi ve manastırı, 13 
eylül 1922’deki büyük yangında harap olur 

ve 1929’da şimdiki haliyle yeniden inşa edilir. 
Kilise bugünkü onarılmış haliyle; doğu-batı 
doğrultusunda üç nefli, bema kesimi kubbeli, 
dikdörtgen şeklinde bir bazilikadır. Batı cep-
hesinin güney ucunda yükselen bir çan kulesi 
bulunmaktadır.

romalı yöneticilerin inancından vazge-
çirmek için çok baskı yapmalarına rağmen 
Polikarp inancından vazgeçmemiş, bunun 
üzerine 23 Şubat 155’te Kadifekale eteklerin-
deki roma Stadyumu’nda yakılarak öldü-
rülmüştür. Kiliseyi gezmek isteyenlere kısa 
da bir not verelim; izmir’de şehrin kalbinin 
attığı Konak’ın Çankaya semtinde bulunan 
kilise, Cumhuriyet meydanı, Konak mey-
danı, Kemeraltı Çarşısı, Kordon ve Pasaport 
iskelesi’ne eşit uzaklıkta yer alıyor.
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İAOSB Özel Eğitim Uygulama 
Okulu’ndan İtalya çıkarması 

izmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi özel 
eğitim uygulama Okulu’nun Avrupa Birliği 
erasmus+ Programı Ana eylem 2 Okullar 

Arası Değişim Ortaklıkları kapsamında hibe 
almaya hak kazanan “Orff Bizi Birleştirir” 
projesi italya’da kendini tanıttı. 21 mayıs-25 
mayıs 2019 tarihleri arasında italya’nın napoli 
şehrinde “Orff Bizi italya’da Birleştirdi” başlığı 
ile gerçekleştirilen buluşmada izmir Atatürk 
Organize Sanayi Bölgesi özel eğitim uygulama 
Okulu’ndan 3 öğrenci ve 4 öğretmen katılım 
sağlarken, türk ortakları Çiğli ÎmKB mesleki ve 
teknik Anadolu lisesi 3 öğretmen ve geleceğin 

özel eğitim öğretmeni adayları olan 5 öğrenci ile 
buluşmaya katıldı. 

Katılımcılardan özel eğitime ihtiyaç duyan 
öğrencilerin Orff müzik aktiviteleri aracılığıyla 
kendilerini ifade etmelerinin yanı sıra normal 
gelişen akranlarıyla kaynaştırılmaları, birlikte 
sahne deneyimi yaşamaları ve bu yolla kendini 
ifade becerilerinin artırılması, bunlarla birlikte 
özgüven gelişimlerinin desteklenmesi, empati 
ve adaptasyon becerilerinin güçlendirilmesi gibi 
yeterlilikler elde etmeleri hedeflendi. Başarıyla 
gerçekleştirilen buluşma, tüm katılımcılara unu-
tulmaz bir italya ve erasmus+ deneyimi yaşattı.
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2013 yılında 2 milyon 240 bin yolcu ile rekor 
kırılan kruvaziyer turizminde 2016’da 
başlayan gerileme sürerken, toparlanmanın 

2019 ve 2020’de de olamayacağına ilişkin işaret-
ler gelmeye başladı.

Operatörlerin Uzakdoğu'ya yönelmesi, 
Akdeniz'de istikrarsızlık ve güvenlik endişesi 
nedeniyle düşüşe geçen kruvaziyer turizminde 
2016'dan başlayarak önce İstanbul'u rotadan 
çıkaran firmalar, ardından Kuşadası'na da ya-
naşmama kararı almışlardı. Rotalar Yunanistan 
adalarına kaydırılırken 2018'de düşüş hızlan-
mış ve 250 gemi ve 220 bin yolcu ile sektör dip 
yapmıştı.

Daha önce 2019’da 300 gemi ve 300 bini 
aşkın yolcu beklentisi açıklamaları yapılırken, 
yılın ortasına gelinen bu günlerde bu beklenti-
nin de gerçekleşmeyeceği kaygısı artıyor.

İstanbul’da Karaköy ve Salıpazarı’nda aynı 
anda başlayan Galataport projesinin başlama-
sı ve sürmesinin olumsuz etkilerinin yanısıra 
sigorta sorununun çözülememesi de olumsuz 
etkenler arasında gösteriliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın kruvaziyer 
hizmeti verilen limanlara 1 Ocak 2018 tarihin-
den başlamak üzere 31 Aralık 2018'e kadar 100 
ve daha fazla yolcu kapasitesine sahip kruvazi-
yer gemi ile turist getiren A Grubu seyahat acen-
telerine destek ödemesi 2018 sonunda bitmişti. 
Azamara Cruises, Holland American Line, Nor-

wegian Cruise Line, Oceania Cruises, Regent 
Seven Seas Cruises, Royal Carribean Cruise Line 
ve Viking Cruises’un 2019'da Türkiye'yi rotasına 
yeniden eklediği bildirilmişti. Ancak özellikle 
Avrupa’nın büyük kruvaziyer firmaları 2019 
ve 2020’de Türkiye’yi rotalarına almayacakla-
rını açıkladı. Firmalar, konu ile ilgili herhangi 
bir gerekçe göstermezken daha önce sıkça dile 
getirilen güvenlik sorunu da bir gerekçe olarak 
gösterilmiyor. Avrupalı kruvaziyer firmalarının 
“talep yetersiz” yönündeki açıklamalarının ise 
Türkiye’ye karşı siyasal gerginliklerden dolayı 
devam eden ön yargıların turizm genelinde 
kırılsa bile kurvaziyerdeki bir yansıması olarak 
değerlendiriliyor.

Alman haber ajansı DPA’nın derlediği bil-
gilere göre Aida Cruises, TUI Cruises, Costa ve 
MSC Cruises gibi önemli kruvaziyer firmaları 
2019 ve 2020’de Türkiye’yi rotalarına almayı 
düşünmüyor.

Türkiye’ye 2019 ve 2020 yılı planlamalarında 
yer vermeyeceklerini bildiren göre Aida Cruises, 
Costa ve MSC Cruises bununla ilgili herhangi 
bir gerekçe göstermezken TUI Cruises 2019 
rotalarını 2 yıl önce oluşturmaya başladıklarını, 
Türkiye’ye talep olmadığını belirtti. 2019’da 
sadece Bodrum Limanı’na birkaç sefer yapacak-
larını bildiren TUI Cruises yetkilileri, 2020’den 
itibaren yeniden Türkiye’yi gündemlerine ala-
caklarını ifade ettiler. 

Kruvaziyerde umut 
başka bahara kaldı

Kruvaziyer gemi ve yolcu sayıları 

Yıl Gemi Yolcu 
(Bin kişi) 

2011 1.623 2.192 
2012 1.587 2.095 
2013 1542 2.240 
2014 1.285 1.790 
2015 1.456 1.889 
2016 590 628 
2017 311 306 
2018 250 220 
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