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Kemal Çolakoğlu: 
“İzmir’de ortak akılda sorun 
yok, ortak idarede sorun var”
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ESİAD Yaşam’ın değerli okurları,

Mayıs ayında gerçekleştirdiğimiz 16. Olağan Genel 
Kurul toplantımızın ardından, 11. Dönem Yönetim 
Kurulu olarak görevi devir almış bulunuyoruz. 

Yönetim Kurulumuz ve komitelerimiz yeni 
dönemde, özellikle üyelerimizle ilişkileri daha da 
geliştirmeyi ve Türkiye’de uzlaşı kültürünü teşvik 
edecek çalışmalara imza atmayı öncelikli hedef 
olarak belirlemiş durumda. Bölgemizin ve ülkemi-
zin çıkarları çerçevesinde, ESİAD’ın gelenekleri 
doğrultusunda, Türkiye’nin ihtiyacı olan uzlaşıyı 
teşvik eden çabalar göstereceğiz.

Bu kapsamdaki ilk icraatimiz, göreve yeni 
başladığımız zamanlarda, İl Özel İdarelerinin 
kaldırılması sonucunda ortaya çıkan varlıkların 
devir, tasfiye ve paylaştırma sorununa ilişkin 
olarak, İzmir Başkanlar Kurulu’nda konunun gün-
deme gelmesini ve ortak bir görüş oluşturulmasını 
sağlamak olmuştur. Konuyla ilgili İzmir Başkanlar 
Kurulu ortak bildirisi, derneğimiz öncülüğünde 
hazırlanıp, İzmir Başkanlar Kurulu Toplantısı’nda 
kabul görmüş ve basın ile paylaşılmıştır. 

Yönetimimizin bir diğer önceliği de tabii ki 
ekonomimiz. Ekonominin ülkemizin her döne-
minde öncelikli gündemi olması gerektiğini 
düşünüyoruz. Nitekim, geride bıraktığımız yerel ve 
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, gündemde ikinci 
plana düşen ekonominin artık tekrar odağımız 
olması gerektiğini, ESİAD olarak Cumhurbaşkanlığı 
seçiminin hemen ardından yayımladığımız 
basın bültenimizde “yeni dönemden daha fa-
zla demokrasi, uzlaşı ve ekonomide istikrar 
beklediğimizi, artık ekonomiye odaklanmanın 
zamanı geldiğini” söyleyerek vurgulamıştık. 

Değerli Okurlar, 

Yılın son çeyreğine girmiş bulunuyoruz. Dış ticaret, 
ekonomik büyüme, işsizlik, enflasyon gibi mak-
roekonomik göstergelere ait yılsonu tahminler-
inin gerçekleşme seviyesi görülmeye başlanıyor. 
En çok merak edilen ve 2023 yılı hedeflerine ne 
derece ulaşılabileceğine dair değerlendirmelere 
ışık tutan ise, büyüme rakamları. 

Bildiğiniz gibi, 2023 yılında Türkiye’nin gayri safi 
yurt içi hasıla açısından dünyanın ilk 10 ekonomisi 
arasına girmesi hedeflenmiş durumda. Bu hedefe 
ulaşmak için gerçekleşmesi gereken ortalama yıllık 
büyüme hızının gerisinde bir performansla (% 3,3) 
yılı kapatacağız.

Diğer taraftan, Türkiye’nin önümüzdeki yıla dair 
büyüme tahminleri % 4’ün üzerindeki bir oranı 
işaret etmiyor. Dolayısıyla yapısal reformlar da 
dahil olmak üzere tempoyu arttıracak çabaları öne 
çıkarmak gerekiyor.
Dış ticaretimizde, ara mal ithalatına dayalı ihra-
cat anlayışının yerine, daha az ithal girdi ile daha 
yüksek katma değer üreten ekonomik yapının 
tesisi suretiyle arzulanan büyüme oranlarına 
ulaşılmasını sağlamak zorundayız. 
Bu düşüncelerle bu sayımızda, katma değeri yük-
sek ürünlere dönük üretim organizasyonu konu-
suna özel bir yer ayırıyoruz.  
Standardı yükselmiş demokrasisi ile barış içinde 
güçlü bir Türkiye hedefine el ele diyoruz. 

Saygılarımla,

Mustafa Güçlü
Ege Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ESİAD) 
Yönetim Kurulu Başkanı6•
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Sevgili Esiad Yaşam okurları,

Yayın kurulumuzun özverili çalışmaları ile hazırlanan, eko-
nomik, sosyal, kültürel içeriğiyle her sayfası ilgi ile okuna-
cağına inandığımız konularla dolu 19. sayımızı sizlerle pay-
laşmaktan mutluyuz.

Son dönemde gerek uluslararası gerek ulusal piyasalardan 
gelen sinyaller pek parlak değil. 2014 yılının ilk 9 ayı hemen 
hemen tüm sektörlerde iyi geçmedi. Ve pek çok sektörde 
hedefler tutturulamadı. Özellikle 435 halka açık şirketin 
olduğu Borsa İstanbul’da bugünlerde 24 şirketin öz ser-
mayesini tükettiği bilinmekte. Ve borsa tarafından finan-
sal durum düzeltmeleri için uyarılmaktadır. Olumsuz hava 
dış konjonktürden dolayı da olumlu sinyallere dönüşeme-
mektedir. 2’nci çeyrekteki büyümenin beklenenin altında 
kalması da elbette sıkıntı yaratıyor… 17 Aralık sürecinden 
sonra azalan konut satışları sebebiyle gayrimenkul sektörü 
de ciddi bir daralma yaşadı. 

Talep sıkışıklığı sadece konut sektöründe  değil peraken-
deden otomotiv’e kadar tüm sektörleri etkiliyor. Perakende 
sektöründe de tüketim hız kesmiş durumda. Otomotiv’de 
artan vergiler ve döviz kurları pazarı önemli ölçüde daralttı. 
Geçmiş yıllara göre bu daralmanın son üç ayda da devam 
edeceği görülmektedir. Bütün bunlar sıkışıklık göstergesi 
olarak karşımızda durmaktadır. 

Bir çok sektörde artan maliyetler ile birlikte arzın ve reka-
betin de artması karlılığın azalması ve risklerin artması sıkı-
şıklık göstergesi olduğunu gösteriyor. Kar marjlarının düş-
mesi, yüksek maliyet ve faizler ihracatçılarımız için de 
sıkıntı oluşturmaktadır… 

İş dünyası bu yıl içinde başka bir seçimin olmayacağı 
için son iki aya umutla bakmaya çalışıyor. Ancak 2015’de 
önemli bir seçim daha yaşanacağı gerçeği ile karlılığın 
azalacağına ve tahsilat sürelerinde finansal sıkışıklığın  
devam edeceği beklentilerine katılmamak imkansız gibi 
görünüyor.

Pek çok şirketin ödeme güçlüğüne girdiği konuşuluyor. 
Ekonomik istatistiksel verilere göre 2014 yılının ilk 7 ayında 
ödenmeyen çek miktarının 11 milyar TL’ye ulaşmış olduğu 
ve yıl sonu itibari ile 16 milyar TL’ye ulaşabileceği tahmin 
edilmektedir. Sıkışıklık göstergesinin başlıca sebepleri ser-
maye sıkıntısı, finansman güçlüğü ve elbette talep daral-
ması sıkıntı yaratıyor.

2015 yılında yeni sayımızla iyi haberlerle
görüşmek dileği ile...

Ferit Kora
Ege Sanayicileri ve İşadamları Derneği 
Yayın Komitesi Başkanı8•
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Demokrasiyi tartışırken dünyadaki 
yönetim biçimlerine ve seçim sistemle-
rine de bakmak gerekiyor. Başkanlık ve 
Yarı Başkanlık Sistemi’ne, Parlamenter 
Sistem’e, temsili de olsa Avrupa’da var-
lığını koruyan Monarşilere… 
Malum Cumhurbaşkanlığı seçimleri 
sonrası Başkanlık Sistemi’nin gün-
deme gelmesi bekleniyor. Oysa Baş-
kanlık sisteminin en iyi uygulayıcısı olan 
ABD ile aramızda büyük bir fark bulu-
nuyor: Orada federal, bizde ise üniter 
bir sistem var.  Federe devletler baş-
kanın diktatörlüğe gitmesini engelli-
yor.  Yine onların güçlü bir ekonomisi 
ve Türkiye’den farklı olarak serbest 
partileri var… Daha önemlisi ABD’de 
yasama, yürütme ve yargı keskin bir 
şekilde ayrılmış durumda. Türkiye’de 
kuvvetler arasındaki denge tamamen 
bozulduğu için Başkanlık Sistemi tehli-
keli sonuçlara gebe…

Parlamenter sistem 
ama nasıl?
Yolumuza parlamenter sistemle devam 
edeceksek orada da Seçim ve Siyasi 
Partiler Yasası’na çarpıyoruz. Malum 
yüzde 10 barajı meselesi var. Peki, 
demokrasi nasıl mümkün olacak? Farklı 
ülkelerde uygulanan farklı seçim sis-
temlerine baksak bize yeni bir ufuk aça-
bilir mi? Peki, onlar kendi içinde ne 
kadar demokratik? Yoksa her sistemin 
kendi kodları içinde çatlakları, sızıntıları 
var mı? 

Parlamenter sistem, başkanlık ve yarı 
başkanlık… Bahçeşehir Üniversitesi 
Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Seyfettin Gürsel, önce üç sistemi 
kısaca özetliyor: “Parlamenter sistemde 
yürütme erki parlamentodan güvenoyu 
almak zorunda olan Hükümet’e aittir. 

Parlamento çoğunluğu isterse hükümeti 
düşürebilir. Başkanlık sisteminde ise 
Başkan kendi hükümetini kurar. Bakan-
lar parlamento üyesi olmak zorunda 
değildir. Ayrıca güvenoyuna da ihtiyaç-
ları yoktur. Yürütme başkanın ve onun 
hükümetinin sorumluluğundadır.
Parlamento başkanı ancak istisnai 
durumlarda azledebilir. Buna karşılık 
parlamentoda eğer başkanı tam ola-
rak destekleyen bir çoğunluk yoksa, 
parlamento yasama erkini bağımsız 
bir şekilde kullanır. Başkan her istediği 
yasayı çıkaramaz. Çoğu zaman parla-
mentoda farklı partilerin desteğini ara-
mak zorunda kalır (Örnek Brezilya). 

Dünyada kaç tür 
demokrasi var?

Seçim sistemleri ve 
yönetim biçimleri  



Yarı başkanlık sisteminde hem başba-
kan hem de halkoyu ile seçilen başkan 
bir arada yürütmeden sorumludur. Yetki 
paylaşımı her zaman sorundur ama 
son tahlilde başkan başbakanı atadığı 
gibi azledebildiğinden esas sorumlu-
dur. Hükümet parlamentodan güvenoyu 
almak zorundadır.”

“Monarşilerde sistem
saf parlamenterdir”
Ancak Gürsel’e göre doğrudan halk tara-
fından seçilen cumhurbaşkanı ille de 
başkanlık ya da yarı başkanlık sistemi 
anlamına gelmez: “Avusturya, Bulgaris-
tan, Finlandiya, İzlanda ve Portekiz’de 
cumhurbaşkanını halk doğrudan seçi-
yor. Ancak parlamenter rejim mevcut. 
Cumhurbaşkanının yetkileri kısıtlı.” 
“Peki ya monarşi?”… Gürsel, “Demok-
ratik monarşilerde sistem saf parlamen-
terdir. Kral ya da Kraliçe’nin yürütme 
erkine dair yetkileri son derece kısıtlı-
dır” diyor. 
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“Demokrasinin kıstasları 
farklıdır: Bağımsız ve taraf-
sız yargı, hukuk devleti, 
geniş hak ve özgürlükler 
bu kıstasların başlıcaları.” 

Temsilde adalet - 
yönetimde istikrar
Seçim sistemleri “çoğunluk esasına 
dayanan sistemler, nispi temsil esasına 
dayanan sistemler ve karma sistem-
ler” olarak üç bölümde toplanıyor. Bun-
lar kendi içinde farklı yöntemlere bölü-
nüyor. Hepsinin avantaj ve dezavantajlı 
yönleri var. 
Gürsel ise, “Demokrasinin kıstasları 
farklıdır: Bağımsız ve tarafsız yargı, 
hukuk devleti, geniş hak ve özgürlük-
ler bu kıstasların başlıcalarıdır” diyor: 
“Seçimlere serbest katılım hakkı, gizli 
oy açık sayım, yargı güvencesi, parti 
ve adaylara mali desteğin şeffaf olması 
demokratik seçimin vazgeçilmez unsur-
larıdır. Her seçim sistemi aşırı bir azın-
lığı iktidar yapacak ölçüde manipulas-
yona açık olmadığı sürece makbuldür. 
Seçim sistemi literatürünün gözde 
konusu, temsil adaleti ile iktidarın hesap 
verebilirliği arasındaki tenakuzun hangi 
yöntemlerle optimal bir şekilde aşılabile-
ceğidir. Bizde bu tartışma tarihsel dene-
yim nedeniyle daha ziyade temsilde 
adalet-yönetimde istikrar şeklinde teza-
hür etmiştir. Anayasa’nın 67. Maddesi 
de seçim sisteminin bu optimal bileşimi 

gözetmesini talep etmekte. Ancak bu iki 
hedefi birarada gerçekleştirecek sihirli 
bir seçim sistemi mevcut değil. Bu iki 
hedef arasında ödünleşme kaçınılmaz.”

D’Hondt formülü 
Türkiye’de mevcut seçim sistemi esas 
olarak nispi temsile dayalı. Ancak seçim 
çevrelerinde kazanan milletvekilerinin 
belirlenmesinde nispi sistemin birinci 
partiyi en çok kayıran formülü, yani 
D’Hondt formülü uygulanıyor. 
Çok geniş seçim çevreleri ile iki mil-
letvekilinden ibaret fazlasıyla daral-
tılmış seçim çevreleri bir arada. Gür-

sel, “Seçim çevreleri illerle özdeştir. Bu 
nedenle milletvekili başına düşen seç-
men sayıları açısından bire dört gibi 
büyük uçurumlar mevcuttur. Küçük iller 
bu nedenle fiilen kayrılmaktadır” diyor 
ve ekliyor: 
“Sistem nispi olmakla birlikte olağa-
nüstü yüksek (yüzde 10) seçim barajı 
söz konusu. Bu yüksek baraj seçim-
lere serbest katılım açısından bir engel. 
Bu nedenle Kürt kimlikli parti (ler) hatırı 
sayılır miktarda seçim çevresinde birinci 
ya da ikinci parti olmalarına rağmen 
seçimlere bağımsız adaylar ile katılmak 
zorunda kalıyor.”



Tarih seçimle gelen felaketlere şahit oldu. 
Demokratik sayılan pek çok seçim siste-
minin zaman zaman nasıl istismara açık 
hale getirilebildiğine. Bu yüzden demok-
rasi sandık ve seçim sistemleri ile değil; 
daha ziyade yasama, yargı ve yürütme-
nin kurumsal bağımsızlığı ve denetimi ile 
tartışılıyor. Örneğin Fransa, İngiltere ve 
Almanya Senato, Lordlar Kamarası ve 
Bundesrat (Federal Konsey) gibi farklı bir 
yapılanma içerisinde olsalar da, bir nevi 
iki yasama organına sahip. Yani yürütme 
çifte bir yasama süreci tarafından denet-
leniyor. Senato ve Meclis’ten oluşan bir 
kurumsal denge tesadüf değil, tarihi bir 
siyaset sürecinin ürünü. Bu üç ülkede 
de yargı bağımsızlığı sorgulanamayacak 
şekilde oturmuş durumda. Demokrasinin 
beşiği olarak kabul edilen Avrupa, aynı 
zamanda köklü bir monarşi tarihine sahip. 
Dünyadaki 29 monarşiden 10’u Avrupa’da 
yer alıyor. Ancak tarihteki güçlerini kay-
beden krallar ve kraliçeler günümüzde 
sadece sembolik bir misyon ifa ediyor.
 
İngiltere: İngiltere demokrasinin en otur-
muş örneklerinden biridir. Seçim siste-
minde ise adalet olgusu ve temsiliyet 
sorununun en derin yaşandığı ülkedir. 
Dar seçim bölgesi prensibinin uygulan-
dığı bu ülkede toplam 650 seçim bölge-
sinde en yüksek oyu alan aday seçilmiş 
sayılır. Yani her bölgeden 1 aday parla-
menter seçilir. Ancak dar bölge diyebi-
leceğimiz sistem, oylarını ülke genelinde 
yoğunlaştıran iki büyük partinin lehine işli-
yor. Örneğin 1992 seçimlerinde yüzde 41,9 
oy alan Muhazafakâr Parti 336 parlamen-
terle iktidar olurken, anamuhalefet duru-
mundaki İşçi Partisi yüzde 30,8 oy oranı ile 
229 sandalye kazandı. Liberal Demokrat-
lar ise yüzde 17,8’lik oyla sadece 20 mil-
letvekili çıkarabildi. 1983 seçimlerinde de 
Liberaller oyların yüzde 24,4’ünü almala-
rına rağmen meclise sadece 23 milletve-
kili ile girebilmiş, aynı seçimlerde oyların 
yüzde 27,6’sını alan İşçi Partisi 209 mil-
letvekili ile temsil edilmişti. Genellikle tek 
parti iktidarlarını empoze eden bu sistem, 
iki büyük partinin tabanda bir nevi seçim 
öncesi koalisyon kurmasına dayanıyor. 
İki ana parti de küçük partilere listelerini 
açıyor veya bazı seçim bölgelerinde aday 
göstermeyerek, küçük partileri kazan-
maya çalışıyor.

 Fransa: Fransa’da seçim sistemi tek san-
dalyeli dar bölge sistemi ama İngiltere’den 
farklı olarak iki turlu. Bir seçim çevre-
sinde yüzde 50 +1 oy alan aday çıkmazsa 
seçim 2. Tura kalıyor. Bu turda genelde 
iki aday yarışıyor. Ancak 1. Turda yüzde 
12,5 oy oranını aşan her aday ikinci tura 
isterse katılabiliyor. Seçimin iki turlu 
olması Fransa’da çoğulcu bir parti siste-
mini ayakta tutuyor. Gerek sağ gerek sol 
partiler seçimlere koalisyonlar kurarak 
giriyorlar. 1. Tur ertesinde koalisyon içi 
“çekilme ilkesi” uygulanıyor. Önde olan 
partinin adayı lehine koalisyona men-
sup diğer adaylar 2. Tura katılma hakkını 
kazanmış olsalar bile birinci gelen adayın 
lehine çekiliyorlar. 
Bu sistem de, İngiltere’de olduğu gibi 
iki partili bir yapılanmayı, partiler arası 
seçim işbirliğini destekliyor. Yeşiller veya 
diğer sol partiler gibi yüzde 10 civarında 

oy potansiyeli olan partiler sosyalistlerle 
seçim koalisyonu kurarak meclise gire-
biliyor. Ya seçim bölgeleri bölüşülüyor ya 
da ilk turda önde olan aday lehine aday-
lıktan çekilerek küçük partilere mecliste 
temsiliyet sağlanıyor. Liberal merkez parti 
ile yüzde 20’lere varan oy potansiyeli olan 
ırkçı Le Pen’in partisi de genellikle mec-
lis dışında kalıyor veya az sayıda milletve-
kili ile meclise girebiliyor. Komünistler gibi 
sol partilerin de Sosyalistlerle olan işbir-

liği sayesinde meclise girmeleri yanında, 
sistemin yerel seçimlerde de bu partilere 
olanak tanıması, sisteme karşı ciddi bir 
muhalefetin oluşmasını engelliyor.

Almanya: Burada ise dar seçim böl-
gesi ile nispi temsil sisteminin sentezin-
den oluşan bir seçim sistemi uygulanı-
yor. Almanya kuzeyden güneye 299 seçim 
bölgesine bölünmüş durumda. Bu bölge-
ler ortalama seçmen sayısını yansıtmak 
zorunda ve bölgeler arası fark yüzde 15’i 
geçmemeli. Nüfus kaymaları sonucu seç-
men sayısı sınırı aşırı (yüzde 25) geçiyorsa 
bölge sınırı yeniden çiziliyor. İngiltere’de 
olduğu gibi bu bölgelerde en çok oyu alan 
adaylar meclise giriyor, toplam 630 mil-
letvekilinden geriye kalan 331 milletvekili 
parti listeleri üzerinden seçiliyor. Örneğin 
son seçimlerde Yeşiller sadece Türklerin 
yoğun yaşadığı Berlin Kreuzberg seçim 

bölgesini doğrudan kazanabildi, diğer 62 
milletvekili listeden aldıkları yüzde 8,4 oy 
oranı ile hesaplanarak verildi. Bir partinin 
mecliste temsil edilebilmesi için yüzde 5 
barajını aşması veya en az üç seçim böl-
gesinde doğrudan milletvekili çıkarması 
gerekiyor. Tüm eksiklerine rağmen bu sis-
tem (Liberaller yüzde 4,7 ile parlamentoda 
temsil edilmiyor) temsiliyette adalet ilkesi-
nin ileri derecede görülebildiği bu sistem 
olarak tanımlanıyor.

Avrupa parlamenter demokrasilerinden örnekler:
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“Aşırı parçalı parlamento 
oluşmaması için seçim 
çevreleri daraltılmaldır. 
Önerim bir seçim çevre-
sinin en fazla 6 milletveki-
line sahip olmasıdır.”

Karma sistem ve
daraltılmış bölge
Gürsel’e göre Türkiye’ye “en uygun 
seçim sistemi” derken şunu anlamak 
gerekir: “Temsil adaletsizliğinin asga-
riye indirilmesi, bunu yaparken de çok 
sayıda partinin parlamentoda temsil 
edilmesinin, diğer ifadeyle partiler sis-
teminin aşırı ölçüde parçalanmasının 
engellenmesi. Önce şunu belirtelim. Bu 
iki kıstası birden gözetecek seçim sis-
temi karma sistem olmak durumunda-
dır. Temsil adaletini ve yönetim istkrarını 
birarada gözetecek seçim sisteminde 
öncelikle seçim barajının sıfırlanması 
gerekir. Barajın yüzde 5’e düşürülmesi 
hatırı sayılır miktarda seçim çevresinde 
milletvekili kazanan bir partinin pekala 
yüzde 4,9 ile barajın altında kalması 
mümkündür (Almanya’da son seçim-
lerde Alternatif Parti’nin yüzde 4,8 ile 
barajın altında kalması gibi). Buna kar-
şılık aşırı parçalı bir parlamento oluş-
maması için seçim çevreleri daraltılmal-
dır. Benim önerim bir seçim çevresinin 
en fazla 6 milletvekiline sahip olması-
dır. Bu 5 de olabilir. Pratikte fazla bir şey 
değişmemektedir. Daraltılmış bölge, 
seçim öncesi adayların seçmen tarafın-
dan yakından tanınması, seçim sonra-
sında da seçilen milletvekillerinin yakın-
dan takip edilebilmeleri için yararlıdır.”

Sandalye sayısı: 600
Gürsel; karma sistem, barajın düşürül-
mesi ve daraltılmış bölge uygulama-
sının her bakımdan daha demokratik 
olacağını söylüyor. Ve ekliyor: “Bu sis-
temde bölgesel oy yoğunlaşması olma-
yan küçük partilerin parlamentoda tem-
sil olanağı olmadığından bu partilere de 
az da olsa temsil hakkı vermek için 550 
milletvekili sayısına 50 milletvekili ekle-
nerek TBMM sandalye sayısının 600’e 
çıkarılması, ilave 50 milletvekilinin de 
ülke genelinde tam nisbi usulle seçil-
mesi doğru olur. Bu sistemde ‘Kürt’ par-
tilerinin temsil sorunu kökten çözümle-
niyor; ayrıca SP, BBP ve DP gibi kısmen 
bölgesel oy yoğunlaşmasına sahip par-
tiler bir kaç adet de olsa doğrudan iller-
den milletvekili çıkarabiliyor. Bu partiler 
ayrıca ülke genelindeki 50 milletvekillini 
birkaç âdetini alabileceklerdir.”

“AKP, buna yakın
bir sistem önermişti”
Gürsel, kendi önerdiği sistemin olası 
sonuçlarını da değerlendirmiş. Önce-
likle, “Barajsız, daraltılmış bölgeli böyle 
karma bir sistemde yaptığım simülas-
yonlar yüzde 40’ın üzerinde oy olan bir 
partinin tek başına iktidar olabildiğini 

gösteriyor” diyor: “Dolayısıyla belirli bir 
azınlık sınırına kadar (yaklaşık yüzde 
40) yönetimde istikrar da sağlanıyor. Bu 
sistem seçim sistemini değiştirme yetki-
sini elinde tutan iktidar partisi AKP’nin 
de fazla itiraz edeceği bir sistem değil. 
Sıfır baraj ve ilave tam nisbi usulle seçi-
len 50 milletvekili dışında buna çok 
yakın bir sistem önermiş ancak sonra 
‘zaman kalmadı’ diye seçim sistemini 
reforme etmekten vazgeçmiştir.”

“Bu karma rejim 
sürdürülebilir değil”
Peki, hali hazırda konuşulmakta olan 
başkanlık ya da yarı başkanlık sistemi 
uygulamaya geçerse Türkiye’de nasıl 
bir tablo ile karşılaşacağız? Gürsel 
şöyle yanıt veriyor: “Mevcut Anayasa’ya 
göre Türkiye’de paralamenter sistem 
vardır. Bununla birlikte Kenan Evren’e 
göre biçilmiş vesayet işlevi nedeniyle 
cumhurbaşkanının geniş atama yetki-
leri ve gerekli görürse bakanlar kuru-
luna başkanlık etme yetkisi vardır. Bu 
durum paralamenter rejim ile tutarlı 
değildir. Cumhurbaşkanını halkın seç-
mesi bu yetkileri kullanma konusunda 
ek bir meşruiyet gücü sağlayacaktır. 
Bu ‘karma rejim’ sürdürülebilir değildir. 
Cumhurbaşkanını halk seçmeye devam 
etse bile ya cumhurbaşkanının yetki-
leri kısıtlanacaktır (tıpkı yukarıda anı-
lan Avrupa ülkelerinde olduğu gibi) ya 
da rejim başkanlık ya da yarı başkanlık 
rejimine dönüştürülecektir. Şahsi kana-
atim Türkiye’nin seçim ve siyasi parti-
ler yasasını değiştirmek koşuluyla par-
lamenter sistemle devam etmesinin 
doğru olacağı yönündedir.”



Dünyada uygulanan seçim sistemleri...
Çoğunluk Esasına Dayanan 
Seçim Sistemleri
Çoğunluk esasına dayanan seçim sis-
temleri kendi içinde, “tek turlu dar bölge 
çoğunluk sistemi, blok oy, alternatif 
oy ve iki turlu çoğunluk sistemi” olmak 
üzere dörde ayrılır. 

Çoğunluk esasına dayanan seçim sis-
temlerinin kendilerine has özellikleri ve 
işleyiş şekilleri şöyledir:
İki turlu dar bölge çoğunluk seçim sis-
teminde ülke her biri tek aday çıka-
ran küçük seçim bölgelerine bölünür. 
Her seçim çevresinden en çok oyu alan 
aday, milletvekili seçilir. Seçilebilmek 
için mutlak çoğunluk aranmaz, göreli 
çoğunluk yeterli sayılır. “Tek 
parti hükümetlerinin kurul-
masını sağlaması, partile-
rin geniş tabanlı olmasına 
imkan vermesi, seçmenle-
rin partilerin değil adayların 
arasından seçim yapmasına 
olanak tanıması ve seçmen-
ler ile milletvekilleri ara-
sında güçlü bir bağ kurmaya 
yardım etmesi” bu seçim 
sisteminin avantajları ara-
sında sayılır. “Küçük partile-
rin Meclis’te adil bir şekilde 
temsillerine imkan tanımaması, büyük 
partilerin aldıkları oydan daha fazla mil-
letvekiliyle Meclis’te temsil edilmesine 
yol açması ve boşa giden oy sayısının 
çok fazla olması” ise bu sistemin olum-
suzlukları arasında sıralanır.

Blok oy sistemi, her seçim çevresinden 
birden çok kişinin seçilmesine imkan 
tanır. Aday esaslı blok oy sisteminde 
seçmenler partiler yerine adaylara oy 
verirler. Değişik partilerin adayları ara-
sından karma liste yaparak oy kullanmak 
da mümkündür. Partiye dayalı blok oy 
sisteminde ise adaylara değil partilere 
oy verilir. Birinci gelen parti o seçim çev-
resindeki tüm milletvekillerini kazanır.

Alternatif oy sisteminde her seçim çev-
resinden yalnızca bir aday seçilir. Seç-
menlerden o seçim çevresinde seçime 
katılan adayları birden başlayarak sıra-

lamaları istenilen alternatif oy siste-
minde, seçilebilmek için yüzde 50 oy 
oranını aşmak gereklidir. Alternatif oy 
seçim sistemi, seçmenlerin ilk tercihle-
rinin yanı sıra diğer tercihlerini de göz 
önünde bulundurur.

İki turlu çoğunluk seçim sisteminde her 
seçim çevresinden tek bir aday seçil-
mekte, ilk turda yüzde 50 çoğunluk ara-
nır. Eğer hiçbir aday bu çoğunluğu sağ-
layamazsa, ikinci tur seçim yapılmakta; 
bu turda seçilmek için ise en çok oyu 
almak yeterli olur. İki turlu çoğunluk sis-
temi seçmenlerin yalnızca ilk tercihlerini 
değil, diğer tercihlerini değerlendirmesi 
açısından dikkat çeker.

Nispi Temsil Esasına
Dayanan Seçim Sistemleri
Nispi temsil esaslı seçim sistemi, “liste 
usulü nispi temsil sistemi, karma üyeli 
nispi temsil ve aktarılabilir tek oy” olmak 
üzere üç ayrı şekilde uygulanır.
Liste usulü nispi temsil sisteminde, seç-
menler partilere oy verirler, adaylar da 
partilerin aldıkları oylarla orantılı bir 
biçimde milletvekili seçilirler. Bu sis-
temde ülke birden çok milletvekili çıka-
ran seçim çevrelerine bölünür. Liste 
usulü nispi temsil sisteminde partilerin 
oy oranları ile kazandıkları milletvekili 
sayıları arasında genellikle adil bir dağı-
lım gözlenir. Küçük partilere de Meclis’te 
temsil edilebilme imkanı tanınır. Ancak 
bu sistemden çoğunlukla tek parti ikti-
darı yerine koalisyon hükümetleri çıkar. 
Bölünmüş bir parti sistemine yol açması 
da bu seçim sisteminin olumsuzlukları 
arasındadır. 

Karma üyeli nispi temsil siste-
minde Meclis’in bir kısmı dar bölgeler-
den çoğunluk esasına göre, bir kısmı 
da ülke genelinden nispi temsil esasına 
göre seçilir. Seçmenler hem dar bölge 
adayları hem de ülke genelinde partiler 
için oy kullanır. Bu sistemde ülke gene-
lindeki nispi temsil esaslı seçim, dar böl-
gelerde uygulanan çoğunluk sistemi-
nin ortaya çıkardığı dengesiz dağılımı 
düzeltmek için yapılmaktadır. Sonucu 
partilerin ülke genelinde aldıkları oy 
oranları belirler.

Aktarılabilir tek oy seçim sistemi, en kar-
maşık sistem olarak bilinir. İrlanda’nın 
çok uzun zamandır uyguladığı bu sis-

temde seçmenlerden aday-
ları tercihlerine göre birden 
başlayarak sıralamaları isten-
mekte, belirlenen seçilme 
kotasını geçen adaylar kazan-
mış sayılmaktadır. Seçilme 
kotasından fazla oy alan 
adayların oyları diğer aday-
lara dağıtılır, bu işlem tekrar 
edilerek seçmenlerin diğer 
tercihleri belirlenir.

Karma Seçim 
Sistemleri

Bu seçim sisteminde hem çoğunluk hem 
de nispi temsil sistemleri birlikte kullanı-
lır. Toplam milletvekili sayısının ne kada-
rının çoğunluk esasına, ne kadarının da 
nispi temsil sistemine göre belirleneceği 
her ülkeye göre değişir. Rusya bu oranı 
yüzde 50/50 olarak uygularken, Tunus’ta 
milletvekillerinin yüzde 88’i çoğunluk, 
yüzde 12’si de nispi temsil esasına göre 
seçilir. Dar bölgede yapılan seçimin tek 
ya da iki turlu olması da yine ülkelerin 
uygulamalarına göre farklılaşır. 

Örneğin İngiltere, Japonya, Güney Kore 
ve Rusya dar bölgede tek turlu sis-
temi kullanırken, Gürcistan, Arnavut-
luk ve Azerbaycan dar bölgelerde iki 
turlu çoğunluk sistemini kullanır. Parti-
ler, karma seçim sistemlerinde biri ülke 
seçim çevresi için diğeri de dar bölge 
seçim çevreleri için olmak üzere iki ayrı 
listeyle seçimlere girer.
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30 Mart yerel seçimlerinden sonra 
kapanan il özel idarelerine ait taşınmaz-
larla ilgili mücadele sürüyor. AKP’nin 
kazandığı illerde özel idare malları bele-
diyelere devredilirken CHP, MHP ve 
BDP’nin kazandığı illerde sadece per-
sonel devri yapıldı, yani taşınmazlar 
verilmedi.  İzmir Büyükşehir Belediyesi 
de bin 693 mal için şimdiye kadar 160 
dava açtı. Çünkü söz konusu taşınmaz-
larda her şeyden önce İzmirlinin emeği 
var.

Ekim’de büyük yürüyüş
Hukuki süreç bir yana İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Ekim 
ayında “İzmir’in malı İzmir’de kalmalı” 
adıyla yürüyüş ve miting düzenliyor. 
Sivil toplum örgütleri, meslek odaları, 
siyasi partiler, çiftçiler, işçiler, işadam-
ları ve İzmirlilere çağrı yapan Kocaoğlu, 
mitingle tüm Türkiye’ye İzmirlinin duyar-
lılığını, mallarına sahip çıktığını gös-

termeyi hedefliyor. Kocaoğlu, “İzmirli 
nasıl arsenikte ve Kordon’a yol yapı-
mında dik durduysa, İl Özel İdare mal-
ları konusunda da dimdik duracak ve o 
davayı kazanacaktır” diyor. Peki dava-
lar nasıl sonuçlanır, İzmir ne kazanır-ne 
kaybeder? DEÜ İdare Hukuku Anabilim 
Dalı’ndan Prof. Dr. Oğuz Sancaktar ile 
davaların akıbeti üzerine konuştuk.

Hizmet götürmek 
zorunda ama nasıl?
Bu kavga nasıl başladı? 2012’de “6360 
sayılı” kanun gereği büyükşehir olan 
belediyelerde il özel idareleri lağvedildi. 

29 il özel idaresi kaldırıldı. Bunlar kal-
dırılırken görev ve yetkileri büyükşehre 
aktarıldı. Ancak taşınmazlar konusu 
adil bir paylaşıma konu olmadı. Muha-
lif belediyelere sadece görevler yığı-
lırken, taşınmazlar verilmedi. Prof. Dr. 
Oğuz Sancaktar, bu durumun “hakka-
niyet” ilkesine aykırı olduğunu söylüyor: 
“İl Özel İdareleri’nin görevlerini bele-
diye yapacak ama taşınır/taşınmazlara 
sahip olmadan.  İl Özel İdaresi o görev 
ve hizmetleri yaparken o malları kul-
lanıyordu. Dozeri, kepçesi, kira gelir-
leri, binalar, hepsini kullanıyordu. Şimdi 
ister istemez büyükşehir belediyesi 

Prof.Dr. Oğuz Sancaktar:

“O mallarda İzmirlilerin emeği var”

Özel İdare mallarına ait taşınmazların İzmir 
Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmemesi demek 
aynı zamanda İzmir’in 30 milyon TL değerindeki 
kira gelirinden de mahrum kalması demek. 
Sancaktar, “Bu faturayı o zaman vatandaş 
ödeyecek” diyor.

n Deniz Çaba
n Alpay Sönmez (Fotoğraf)



çok geniş bir coğrafyaya kamu hizmeti 
götürmek mecburiyetinde kaldı. Ancak 
1708 taşınmazdan hiçbirisi büyükşehir 
belediyesine verilmedi.” 

“Bu komisyonun kamu 
tüzel kişiliği yok”
Taşınmazların devri konusunda yet-
kili makam, vali yardımcısı başkan-
lığında toplanan “Devir Tasfiye ve 
Paylaştırma Komisyonu.” Ancak San-
caktar, “Bu komisyonun kamu tüzel kişi-
liği yok. Dolayısıyla komisyon karar-
ları öneri niteliğindedir” diyor: “Yasanın 
geçici 1’inci maddesinin 1’inci fırkasına 
bakıldığında komisyondan söz ediyor. 
Komisyonun oluşma şekli ve komis-
yon kararlarının hukuki niteliğine ilişkin 
bir düzenleme yok. Bunun ayrıntılarının 
yönetmelikle düzenlenmesi gerekirdi. 
Bu yapılmadan ‘Kanunda hüküm var’ 
deyip komisyonun değerlendirme yap-
ması hukuken yetersizdir. Yönetimde 
açıklık ilkesine aykırı bir durumdur. Yani 
komisyonun bu kararı hangi gerekçe-
lere göre aldığını açıklaması gereki-
yor. Büyükşehrin yetki alanı genişle-
miş, örneğin köylere yol yapacak ama 
şantiyeyi nereye kuracak? Araç-gereç 
ne olacak? Bunlar verilmediği zaman 
büyükşehir belediyesinin kamulaştırma 
yapması gerekir. Bu ilave bir yük, mali-
yet demek.”

Fatura vatandaşa kesilir!
Rakamlar son derece yüksek 
Sancaktar’ın anlattığına göre bu 
durumda Büyükşehir Belediyesi, dolayı-
sıyla da İzmir 4.5 Milyar TL değerindeki 
toplam taşınmazı bünyesine dâhil ede-
miyor. Bu durumda yaklaşık 30 milyon 
TL değerindeki kira gelirinden de mah-
rum kalmış oluyor. Ve bu gelir olmadan 
il özel idaresinin hizmetlerini yapması 
bekleniyor. Sancaktar, “Bu faturayı o 
zaman vatandaş ödeyecek” diyor: “İdari 
işlemlerin temel amacı kamu yararı-
dır. Görev-yetki ve sorumluluk verilir-
ken bunun gerekleri olan malların veril-

Büyükşehir Belediyesi, 
4.5 Milyar TL değerindeki 
toplam taşınmazı 
bünyesine dahil edemiyor. 
Yaklaşık 30 milyon 
TL değerindeki kira 
gelirinden de mahrum 
kalmış oluyor. Bu gelir 
olmadan da il özel 
idaresinin hizmetlerini 
yapması bekleniyor. 
Bunun faturası o zaman 
vatandaşa kalıyor.



memesi kendi içinde bir çelişki taşıyor. 
Tabii malların niteliğine göre de ayrım 
yapmak lazım. Çünkü şu anda İl Özel 
İdaresinin görevinde olmasına rağmen 
büyükşehrin görevine girmeyen bazı 
hizmetler var. Örneğin hastaneler, okul 
binaları, diyanetin malları gibi. Ama 
onun dışında kalan taşınmazlar büyük-
şehir elinde olmalı.”

“Büyükşehir belediyesi 
kamulaştırma yapmak 
zorunda kalacak”
Bu konuda İç İşleri Bakanlığı bünyesinde 
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün 
bir çalışması da oldu. Devir Tasfiye 
ve Paylaştırma Komisyonu Başkan-
ları ve İl Mahalli İdareler Müdürleri 
Semineri yapıldı. Sancaktar, o semi-

nerin sonuç bildirgesinden söz ediyor: 
“Orada ‘Kamu kurumlarına tahsis olan 
taşınmazlar hazineye devredilerek ilgili 
kurumlara tahsis edilir, diğer taşınmaz-
lar büyükşehir belediyesine devredilir’ 
diyor. Biz de buna katılıyoruz. Öte yan-
dan karayolları bazı hizmetleri taşerona 
veriyor. Yol yapımında il özel idaresinin 
ihtiyacı olan malların verilmeyip bunun 
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karayollarına devredilmesi ya da taşe-
rona verilen uygulamalar dikkate alın-
dığında Karayollarının buna ne ölçüde 
ihtiyacının olduğu tartışmaya açık bir 
konu. Tabii şimdi Büyükşehir Belediyesi 
il özel idare hizmetlerini yerine getirebil-
mek için kamulaştırma yapmak zorunda 
kalacak. Bu da gelirleri önemli ölçüde 
azaltacak.”

“İzmirlilerin vergileriyle 
alındı”
Hukuki durum bir yana, işin “etik” kısmı 
da var. Hepsinden önemlisi de bu. 
Sancaktar’ın da vurguladığı gibi bu 
taşınmazların bir kısmı İzmirlilerin vergi-
leriyle alındı, bir kısmı da yine vatanda-
şın bağışlarıyla: “Hal böyle iken bunların 
belediyeye verilmemesi kabul edilemez. 
Bu dağıtımın hakkaniyete uygun olması 
lazım. Ancak hata düzeltilebilir, tapuda 
gerekli düzeltmeler yapılabilir.” 

“Takdir yetkisi keyfilik 
değildir”
Peki davalar nasıl sonuçlanır? Sancak-
tar, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin eli-
nin güçlü olduğunu söylüyor: “Ortada 
bir idari işlem var. Bütün idari işlem-
lerde beş unsur vardır: Yetki, şekil, 
sebep, konu, amaç. Bu beş unsurdan 
özellikle sebep, yani neden belediyeye 
devredilmedi sorusu karşılanmıyor. 
İdarede dağıtım konusunda bir takdir 
yetkisi vardır ama bu takdir yetkisi key-
filik değildir, gerekçeli kullanılmalıdır. O 
nedenle somut olarak belirlenen kriter-
ler olması lazım. Bir de benzer uygula-
malara bakmak lazım. Bursa, Balıkesir 
ve Denizli’de bu mallar büyükşehir bele-
diyelerine verilmiştir. Örnekler çoğaltı-
labilir. Oradaki uygulamalar da dikkate 
alındılığında bunun gerekçelendirilmesi 
gerekiyor.”

Mülkiyet ve haklar farklı
Bir başka soru da şu: 
- Farklı kentlerde açılan davalar birleş-
tirilebilir mi?

Sancaktar, “Konuları farklı, mülkiyetler 
farklı, o nedenle davalar sadece bağ-
lantı sebebiyle birleştirilebilir ama grup 
davaları idari yargıda henüz kabul edil-
memiştir” diyor: “Mülkiyet ve haklar 
farklı olduğu için ayrı davalar sürdürülür. 
Bu davalarda mahkeme gerekli değer-
lendirmeleri yapacak. İmar planları açı-
sından bu yapıların durumunun dikkate 
alınması lazım. Taşınmazın devredilen 
bakanlıkla ilgisi ya da ilgisizliğinin tespit 
edilmesi gerek. Muhtemelen bilirkişiye 
gidilecek. Gelir getirici mülklere duyu-
lan ihtiyaçların saptanması gerekiyor. 
Sonuçta İzmir hem kamulaştırma yap-
mak zorunda kalacak, hem kira gelirin-
den yoksun kalacak. Ve İzmirliler yerel 
hizmetlere daha fazla bedel ödeyecek.”

Büyükşehir belediyesine 
devredilmeyen 
taşınmazlar
Balçova Termal Tesisleri, Bal-
çova Kaya Termal Otel, Bozdağ 
Kayak Tesisleri, Çeşme Turistik 
Tesisleri, Şaşal Kaynak Suyu Tesis-
leri, Selçuk Havaalanı, Bornova’daki 
motor sporları yarış pisti, Çeşme 
Vali Kutlu Aktaş Barajı, eski Sümer-
bank Basma Fabrikası ve 121 bin 
metrekareden oluşan Tavşan Adası, 
Menemen Soğuk Hava Tesisleri, Urla 
İçmeler Günübirlik Tesisleri Urla Zey-
tinalanı Tesisleri, Selçuk İl Fidan-
lığı, Foça Polen Tatil Köyü, Narlı-
dere Vilayet Ormanı ve Mesire Yeri, 
Bornova Belkahve Atatürk Anıtı ve 
tesisleri, Çeşme Alaçatı Barajı, Buca 
garaj, ambar ve atölye binası, İl Özel 
İdare hizmet binaları, ilçelerdeki hiz-
met binaları, Bergama, Menemen 
ve Tire’deki iş merkezleri, Çiğli Kül-
tür Alışveriş Merkezi, İzmir Engelliler 
Eğitim Merkezi, İl Özel İdaresi hizmet 
binası (Tekel), 482 adet lojman, 209 
adet kamyon ve iş makinesi.

Maliye Hazinesi ve  
bazı bakanlıklara 
devredilenler: 
Bin 693 mal ve parselden 21’i İçiş-
leri Bakanlığı’na, 815’i Milli Eğitim 
Bakanlığı’na, 28’i Sağlık Bakanlığı’na, 
386’sı Maliye Hazinesi’ne, 35’i bakan-
lığa bağlı kuruluşlara, 45’i Valilik Yatı-
rım ve İzleme Komisyonu’na, 284’ü 
DSİ’ye devredildi. Ayrıca 54 lojman da 
İçişleri Bakanlığı’na verildi. Bunların 
dışında 25 mal veya parsel ise Maliye 
Hazinesi’ne devredilmeden, doğru-
dan bazı kurumlara tahsis edildi.

Bütün idari işlemlerde beş unsur vardır: Yetki, 
şekil, sebep, konu, amaç. Bu beş unsurdan özellikle 
sebep, yani neden belediyeye devredilmedi sorusu 
karşılanmıyor. İdarede dağıtım konusunda bir 
takdir yetkisi vardır ama bu takdir yetkisi keyfilik 
değildir, gerekçeli kullanılmalıdır. 
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n Deniz Çaba

Kadınları yeniden eve hapsetmek için 
başlatılan seferberlik sürüyor. Zaten 
“ekonomide” olmayan kadınlar tümüyle 
kadro dışına itilmeye çalışılıyor. “Üç 
çocuk yapın” öğüdüyle başlayan, “Fazla 
seçmeyin de gülistandan olmayın” söy-
lemiyle perçinlenen iktidar operasyonu, 
4+4+4 sistemiyle gelecek günleri de 
garantiye almış durumda. Kadın eko-
nomiden, üretimden anbean uzaklaştı-
rıldıkça gelişmişlikle ilgili istatistikler de 
dibe vuruyor.  

“Toplam gelirin onda 
birini kazanır”
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) 
Türk-Mısır İş Konseyi Başkanı ve TOBB 
Bilecik Kadın Girişimciler Kurulu Baş-
kanı Zuhal Mansfield’e göre kadın 

olmak öyle güçlü bir duygu ki, toplumun 
yarısı suçludur kadın olduğu için, diğer 
yarısı da kadın olmamak için eğitilir. 

Kadın toplam işlerin üçte ikisini yapar-
ken toplam gelirin onda birini kaza-
nır. Özel mülklerin yüzde 1’ine sahiptir; 
mültecilerin yüzde 80’i onlardır; savaş 
kayıplarında ise yüzde 90’lık oran içinde 
çocuklarla beraber yüzde 75’lik gibi 
büyük bir oranı oluşturur. 

İşgücüne katılım AB 
ülkelerinin gerisinde
Onlar ekonomide de yoktur. Türki-
ye’deki bazı rakamlar durumu apa-
çık gözler önüne seriyor. 1.3 milyon fir-
madan sadece 80 bininde kadın ortak 
gözüküyor. İşgücüne katılım yüzde 
20-30’lar seviyesinde. Bu oran AB ülke-
lerinde yüzde 50’lileri geçmiş durumda. 

Kadın ve Ekonomi: Son sıralardayız

Eller aya gider, biz hala yaya!
Küresel Cinsiyet Uçurumu Endeksi 2013 verilerine göre 

“eğitime ulaşım”, “iş yaşamına katılım ve fırsat eşitliği”, “siyasi hayatta yer alma”, 
“sağlık ve hayatta kalma” başlıklarında hazırlanan raporda 

Türkiye 120’nci sırada. 
Yani kadın-erkek arasındaki eşitsizliği ortaya koyan endekste 
136 ülke arasında en kötü tabloyu çizen ülkelerden biri…

1990        % 34
2004        % 24,5
2011        % 29

KADININ İŞ GÜCÜNE KATILIMI

Avrupa Birliği’nde     %57
Türkiye’de          %26

AB Komisyonu Cinsiyet Eşitliği 
raporu verilerine göre 

KADIN İSTİHDAMI

Avrupa Birliği’nde     %58,9
Türkiye’de          %43

Üniversitede okuyan
KADIN SAYISI



Kadın işgücünün 
önündeki engeller
Kadının iş gücü piyasasına girememe 
nedenleri sıralanırken başta eğitim 
düzeylerinin düşük olması, ücretlerin 
düşük olması, kadının ev ve iş yaşa-
mına uyumlaştırılmasına yardımcı ola-
cak destekleyici mekanizmaların bulun-
maması, aileden izin alamama (2002 
yılında yürürlüğe giren Medeni Kanunda 
kadının isteği doğrultusunda çalışabilir-
liğine aile engel olmayacaktır yasasına 
rağmen) ve en önemlisi öz güven eksik-
liği gösteriliyor.

Mansfield, “Bence en önemlisi de bu 
güvensizlik kısmı, bunun nedenini 
anlayabilmek için erkeğe verilen role 
bakmalıyız” diyor: “Erkeğe güçlü ve 
egemen olması öğretildi. ‘Erkek sorum-
ludur, kadın değildir’ ya da ‘Erkek güç-
lüdür, kadın zayıftır’ algısı yaratıldı. 
Tüm bunlar kadını daha az değerli kıl-
dığı için, erkekler bunu şiddet ve tacize 

eşit bir denklem olarak algılıyorlar. Oysa 
dünya değişiyor, sadece iklimiyle, tek-
nolojisiyle değil, bu yeni düzen ekono-
mileri de değiştiriyor. Hizmet sektörüne, 
bilgi sektörüne ve yaratıcılığa dayalı, 
inovatif ekonomilere dönüşüyor. Bu yeni 
ekonomiler birbirinden çok farklı beceri-

ler gerektiriyor ve kadınlar bu becerileri 
edinmede erkeklerden daha başarılılar.”

“Kadına yatırım yap-
mazsak ekonomiden 
bahsedemeyiz”
Mansfield’in üzerinde önemle dur-
duğu Yeni Ekonomi’de kadınlar birin-
cil öneme sahip: “Bu yeni ekonomi hem 
boyut, hem de güce oldukça tepkisiz, 
oysa bu ikisi yıllarca erkeklere yardım 
eden özelliklerdi.  Günümüzün ekono-
misi bambaşka beklentiler içinde; hızlı 
öğrenim, hızlı değişim, açık ve samimi 
iletişim, değişkenliğe hızlı adaptasyon, 
esneklik, detayları kavrama, değişken 
saatler ve koşulsuz hizmet istiyor işte 
kadınlar bu alanlarda doğal yeteneklere 
sahipler ve erkeklerden çok daha başa-
rılılar. Kadına yatırım yapmaz ve kadı-
nın ekonomiye katkısını sağlayamaz-
sak; ne demokrasiden, ne sürdürülebilir 
ekonomiden, ne de her hangi bir istik-
rardan bahsedebiliriz.” 



Türkiye Kadın Girişimciler 
Derneği, kadının ekonomiye 
katılımını arttırmak için 
yoğun olarak çalışan 
derneklerden biri. 
Peki, Türkiye için son 
durum nedir, veriler 
ne söylüyor, çalışmalar 
nasıl gidiyor? 
KAGİDER Yönetim Kurulu 
Başkanı Gülden Türktan 
ile konuştuk. 

Türkiye’de kadının ekonomideki 
yerini nasıl özetleyebiliriz? Veriler 
nasıl bir tablo ortaya koyuyor?
Gerek global verileri ortaya koyan 
Dünya Ekonomik Forumu Küresel Cin-
siyet Uçurumu Endeksi’ne, gerekse AB 
ile kıyaslanan Türkiye rakamlarına bak-
tığımızda ortaya çıkan tablo, ne yazık ki 
ülke olarak kadının ekonomide olması 
gereken yerde bulunmadığımızı göste-
riyor. 

Küresel Cinsiyet Uçurumu Endeksi 
2013 verilerine göre “eğitime ula-
şım”, “iş yaşamına katılım ve fırsat eşit-

liği”, “siyasi hayatta yer alma”, “sağlık ve 
hayatta kalma” başlıklarında hazırlanan 
raporda Türkiye 120’nci sırada. Yani 
kadın-erkek arasındaki eşitsizliği ortaya 
koyan endekste 136 ülke arasında en 
kötü tabloyu çizen ülkelerden biri. 

Ayrıca iş yaşamında fırsat eşitliği ala-
nında 127., işgücüne katılım alanında 

ise 123. sırada yer alıyoruz. Rakamların 
da açıkça ortaya koyduğu üzere, her ne 
kadar geçen yıllara oranla uçurum biraz 
daha azalmış gibi dursa da, hala olması 
gerektiği noktada değiliz.

Dünyanın her yerinde liderler kendi 
kadınlarını ve gençlerini ekonomiye 
kazandırmak için çözümler arıyor, 
girişimciliği teşvik ediyorlar. 
Biz ne yapıyoruz?
Türkiye’de kadınların çalışıp ekono-
miye katkı sağlamasının önündeki en 
büyük engellerden biri ülkemizde bir 
çocuk bakım modeli olmaması ve çocuk 
sahibi olan annenin işi bırakma kararı 
ile karşı karşıya kalmasıdır. KAGİDER 
ve AÇEV olarak ortak yürüttüğümüz bir 
proje öncesinde Türkiye genelinde yap-
tığımız bir anket gösterdi ki daha önce 
çalışmış ama şu anda bir işte çalış-
mayan kadınların yüzde 44’ünün işten 
ayrılma nedeni, çocuk bakım hizmetleri 
konusunda destek almıyor oluşları. Aynı 
anket sonucunda, kadınların yüzde 84’ü 
çocuk bakımı için bir devlet teşviki olsa 
çalışma hayatına geri dönmeyi istiyor.
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KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Gülden Türktan:
“Biz işgücüne katılabilir yaşta olan kadınlar için 

belirlenmesi gereken hedefin 
ilk etapta yüzde 50 olmasını öneriyoruz”



Çocuk bakımı ile ilgili başka ülkeler-
deki politikalar nasıl?
Yurt dışında kadın istihdamını teş-
vik eden çocuk bakım odaklı politika-
lar kapsamlı ve yaygın olarak uygu-
lanıyor. Bazı AB ülkelerinde 18 aya 
kadar ücretli doğum izni; esnek zamanlı 
çalışma seçeneği; hem ev hem de 
kurum merkezli bakımı kapsayan gider-
ler için yüzde 80’lere varan sübvan-
siyon gibi olanaklar sunuluyor. Örne-
ğin İngiltere’de çalışan ebeveynlere, 
0-16 yaş arası çocuklarının tüm okul 
içi ve sonrası bakım ve eğitim giderle-
rine yönelik yıllık 2.860 £ teşvik veriliyor. 
Hollanda’da, 0-12 yaş arasındaki çocuk-
ların her türlü bakım ve eğitim hizmet-
lerini kapsayan teşvikler 1990 yılında 
uygulanmaya başlanmış ve kadınların 
işgücüne katılım oranının yüzde 50’ler 
seviyesinden 2008 yılında yüzde 71’e 
yükselmesine katkı sunmuş. Bu teşvik-
lerin aynı zamanda çocuk bakım sektö-
rünü canlandırıcı bir etkisi de bulunuyor. 
Hollanda’da çocuk bakım hizmetlerinde 
çalışan sayısı 1990’da 8.000 kişiden 
2010’da 80.400 kişiye yükseldi.

Sizin de bu konuda bir 
öneriniz olmuştu…  
KAGİDER ve AÇEV işbirliği ile kadın 
istihdamını artırmaya yönelik çalı-
şan kadınlara aylık bazda verilecek bir 
çocuk bakım ve eğitim hizmetleri teşvik 
modeli üzerinde çalışma gerçekleştir-
dik. Oluşturulan kamu finansman model 
ile aylık 300 TL miktarında bir teşvikin 
kadın istihdamını arttıracağını Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na sun-
duk.

Dünyada örnek model olarak 
hangi ülkeyi gösterebiliriz?
Fransa bir örnek model teşkil edi-
yor denebilir. Ekonomide kadını teşvik 
etmek üzere oldukça belirgin ve üze-
rinde çalışılmış, düşünülmüş bir model 
yaratmışlar. Ben evde oturacağım çalış-
mayacağım ama çocuğuma bakılma-
sına destek verilsin diyen anneden tutun 
da tek başına yaşayan ebeveynleri ya 
da kendi çalışsa da çocuğunu kreşe 
göndermek isteyen ya da evde bire bir 
bakılmasını isteyen anneye kadar pek 
çok seçeneğe çözüm üreten bir kamu 
desteği sunuluyor. Yani kadının kendi 
özel tercihleri doğrultusunda, çalışması 
ya da çalışmaması söz konusu edilme-
den her türlü destek veriliyor. 

Kadının işgücüne katılımı yıllar 
içinde nasıl bir seyir izliyor? 
Yükseliyor mu,  düşüyor mu?
Oranlara baktığımız zaman kadının 
ekonomideki temsili gün geçtikçe artı-
yor. Kadının işgücüne katılım oranı 
halen istenen rakamlara ulaşamasa 
da TUİK Toplumsal Cinsiyet İstatis-
tikleri 2013 raporunda bu oran yüzde 
30,8 olarak açıklandı. Yine aynı raporda 
2007 senesinden bu yana kadının işgü-
cüne katılma ve istihdam oranlarında 
istikrarlı bir artış gözlemleniyor. Bu 
oranların artışında kadın sivil toplum 
kuruluşlarının yanı sıra kamu ve özel 
sektör teşviklerinin büyük faydası oldu-
ğunu düşünüyorum. KAGİDER olarak 
gerçekleştirdiğimiz projelerde bu artışa 
katkı sağlamaktan gurur ve mutluluk 
duyduk. Ama yeterli mi derseniz, henüz 
yeterli değil, çalışmaya devam etmek 
zorundayız. Ülke olarak, kadının işgü-
cüne katılımı konusunda daha iyi hedef 
koyabiliriz. Biz işgücüne katılabilir yaşta 
olan kadınlar için belirlenmesi gereken 
hedefin ilk olarak yüzde 50 olmasını 
öneriyoruz. 

Kadının daha fazla ekonomiye katıl-
ması için hangi politika ve düzenle-
melere ihtiyaç var? Bu konuda kim-
lere iş düşüyor?
KAGİDER olarak, kadın girişimciliği-
nin artması için projeler üretiyor ve eko-
nominin büyümesi ile kadının ekono-
mideki gücünün artmasını sağlamayı 
misyon edinerek yaklaşık on iki sene-
dir çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Der-
nek çatısı altında yaptığımız çalışma-
lar sonucu gördük ki kadınlar çalışma 
hayatında yer almayı tüm samimiyetiyle 
istiyor. Kadının ekonomik hayatta yer 
almak istemesi ve bu alandaki çabaları 
kadınları girişimci yapıyor. Kadının eko-
nomik gücü aileyi ve özellikle gelecek 
nesillerin eğitim ve iş imkânlarını gelişti-
riyor. Ancak bu isteklerin eyleme dönüş-
mesi de yine kadınların kendi haklarını 
savunma bilincine ulaşması ile müm-
kün. Ülke çapında kadın vatandaşlar-
dan gelecek kitlesel bir talep ortaya kon-
madığı sürece arzın gerçekleşmediğini 
tüm rakamlardan açıkça okuyabiliyoruz. 
Dolayısıyla, biz KAGİDER, olarak önce-
likle kendi taleplerimiz olarak sıraladı-
ğımız ve tüm kadın nüfusuna ulaşma-
sını hayal ettiğimiz bir beklentiler listesi 
oluşturduk. Bunları şöyle sıralayabiliriz:  
• Kadının toplumsal yaşamın her ala-

nında eşit temsil edildiği bir Türkiye isti-
yoruz.
• Kadın Güçlenmesi için Bütçe Ayrılma-
sının önemli olduğunu vurguluyoruz, 
toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayacak 
çalışmaları yürütebilmek ve kapsamlı 
reform çalışmaları gerçekleştirebilmek 
için gerekli bütçenin ayrılmasını bekli-
yoruz.
• Daha çok kadını iş yaşamında görmek 
istiyoruz, çocuk bakım modelinin yanı 
sıra kamuda ve özel sektörde fırsat eşit-
liği için gerekli düzenlemelerin yapılma-
sını istiyoruz. 
• Kadın girişimciliğinin desteklenmesini 
istiyoruz. Kadın girişimcilere özel kredi 
destek paketleri ve teşvik politikaları 
geliştirilirken, konu ile ilgili KOSGEB, 
KİŞGEM gibi kamu kurumlarının sağ-
ladığı eğitim ve destek çalışmaları ülke 
genelinde yaygınlaştırılması gerektiğini 
savunuyoruz.
• Kadınların eğitim yolu ile her türlü yet-
kinliğinin artırılmasının ülke kalkınması-
nın ön koşulu olduğunu vurguluyoruz. 
• Kadınları siyasi karar alma ve kamu 
yönetimi süreçlerinde varlığı ve etkinli-
ğinin artırılması için çalışmalar başlatıl-
masını talep ediyoruz. 
• Avrupa Birliği süreci ve buna yöne-
lik reformların kesintisiz sürdürülmesini 
önemsiyoruz.
• Kadına karşı şiddet ile mücade-
leye destek veriyoruz, şiddet konusu-
nun önem ve aciliyetinin, aile içi şiddet 
ile sınırlanmayacak kadar geniş oldu-
ğunu hatırlatıyor, daha kapsamlı yasal 
çözümler ve caydırıcı uygulamalar 
gerektirmesini bekliyoruz. 

Kadın işgücünün önündeki engel-
ler arasında başka ayrıntılar da 
var.  Örneğin erkek egemen top-
lum modeli siyasi iktidar tarafından 
empoze edilmeye devam ediyor… 
En temelde kültürel engeller olarak 
tanımladığımız, kadın erkek eşitsizli-
ğine, toplumsal cinsiyet rolleri ve ste-
reotipilere dayalı engeller var. “Kadının 
yeri evidir, kadın ailenin bir parçasıdır, 
kadının asli sorumluluğu ev işleri ve 
çocuk bakımıdır” gibi yerleşmiş ataer-
kil düşünce biçimleri aslında kadının 
istihdamda, girişimcilikte, toplumsal ve 
siyasi yaşamın her alanında önündeki 
temel engelleri oluşturuyor. Kadın giri-
şimciler için bu kültürel engellere ek 
olarak, finansal kaynaklara erişimdeki 
sorunlar, eğitime erişimdeki problemler, 



iş ve ev uzlaştırma politikalarının olma-
yışından kaynaklanan engeller ve çocuk 
bakımı gibi engeller söz konusu. Erkeğin 
ev geçiminden, kadının ise ev içi emek-
ten sorumlu olduğu bir düzende, kadı-
nın evden çıkıp iş yaşamına katılması 
zorlaşıyor. Ev ve iş yaşamını uzlaştır-
maya yönelik politikalar da ülkemizde 
yok. İş yaşamı ve evdeki bakım sorum-
luluklarını bir arada yüklenen kadınlar, 
hem zaman hem emek açısından eşit 
olmayan bir durumda kalıyor. Çocuk 
bakım hizmetlerinin olmaması ve çocuk 
bakım sorumluluğunun kadınlar tarafın-
dan üstlenilmesini gerektiren toplumsal 
yapı gereği, kadın çocuk sahibi olduk-
tan sonra işgücünden çekilmek zorunda 
kalıyor. İşyerinde görünmez cinsiyetçi 
engeller, mobbing, bazı görev ve pozis-
yonların sadece erkeklere verilmesi, 
terfide yaşanan eşitsizlik ve cam tavan 
sendromu gibi iş yaşamındaki eşitsiz-
liğe dayalı sorunlar da kadınları işgücü 
piyasası dışına itiyor. Burada da yine 
kadınların kendisine büyük görev düş-
tüğüne inanıyoruz. Toplumsal algıyı 
başka bir yöne çevirmek, bu toplumun 
yarısını oluşturan kadınların aynı anda 
harekete geçmesi ile mümkün olabilir.

Oysa dünya tam tersi bir yolda…
Tüm dünya istihdam içinde kadının 
olmasını bir değer ve bir fırsat olarak 
keşfetmişken, ülkemizde bunun tersine 
bir akım ve baskının uzun dönemli yüz 
bulamayacağını düşünüyorum. Ülke-
mizde genç bir nüfus var ve kadınların 
iş bulup paraya ulaşması özellikle şehir-
lerde mümkün. Bu ulaşımı baskı ile kes-
mek sürdürülebilir bir çözüm olamaz ve 
olmadığını istihdam içindeki kadın sayı-
sındaki artıştan görebiliyoruz.  

Cinsiyet eşitliğinin en çok sağlandığı 
10 ülkeden sekizi aynı zamanda dün-
yanın en zengin ulusları arasında. 
Bunu neye bağlıyorsunuz?
Bunu tamamen bahsi geçen ülkele-
rin, aslında hepimizin gözünün önünde 
duran ancak uygulamadığımız bir for-
mülü hayata geçirmiş olmalarına bağlı-
yoruz. Daha basit bir başka örnekle açık-
lamak gerekirse, nasıl uçağın havada 
kalması için iki kanat gerekiyorsa, eko-
nomi yolculuğunda da kadının ve erke-
ğin eşit seviyede görev yapması kal-
kınma için bir zorunluluk. Toplumun 
yarısı kadınsa ve bu yarısı ekonomiye 
katkıda bulunmuyorsa, erkeğin tek 
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başına çalışması ve üretmesi toplumun 
bütününe nasıl faydalı olabilir? 

Çalışan kadının iş hayatındaki rolünün 
azalması, işverenin kadın çalışan sayı-
sında tasarrufa gitmesi ve uzun vadede 
kadının ekonomiye verdiği katkının 
azalmasının vahim sonuçlar doğurabi-
leceğini düşünüyoruz. Kadınları emek 
piyasasına çekecek yeterli sayı ve kali-
tede işlerin yaratılması, hükümetin 
makroekonomik politikalarının önceliği 
haline gelmelidir. Dünyada da bu for-
mülü hayata geçiren, cinsiyet ayrımcılı-
ğını minimuma indirmiş, tam fırsat eşit-
liği sağlamış ülkelerin önünde başka bir 

engel kalmadığını ve her açıdan yıkıl-
maz bir kalkınma seviyesine ulaştıkla-
rını görebiliyoruz. 

Kişi başına düşen gelirin artması her 
kişinin çalışması ve üretmesi ile müm-
kün. Bunu gerçekleştirebilirsek, ülke-
mizin diğer ülkeler arasında önemli bir 
gelişme kaydedeceğine eminim. Bu da 
kadının ve gencin iş imkânına kavuş-
ması ile mümkün.

Türkiye’de kadın girişimcilere veri-
len destekler yeterli midir? Koşulları, 
destek miktarları uygun mudur? 
Ülkemizde kadın erkek eşitliğine dair 
yasal gereklilikler çok büyük oranda 
yerine getirilmiş olsa da, halen bu yasa-
ların uygulamaya geçirilmesinde ve 
gerçek hayatta eşitliğe dönüştürülme-
sinde sorunlar var. Son genel seçim-
lerde kadın milletvekili oranımız arttı, bu 
tabii ki sevindirici ama halen yüzde 14,3 
ile dünya ortalaması olan yüzde 20’nin 
altındayız. İstihdam konusunda da son 
yıllarda ufak artışlar olsa da yüzde 27’lik 
kadın istihdam oranımız ile gelişmiş 
ülke ekonomilerindeki yüzde 60-70’lik 
kadın istihdamı seviyelerinin ciddi ola-
rak gerisindeyiz. Dolayısıyla dinamizm 
ve gelişme var ama bizim hayal ettiğimiz 
düzeyde değil. Dünyada son dönemde 
ülkelerin gelişmişlik ve kalkınma ala-
nında önceliklerinden biri olmaya baş-
layan toplumsal cinsiyet eşitliği konu-
sunda çok yol almamız gerekiyor. 

Kadınlar eğitime, iş yaşamına ve top-
lumsal alana katılım konusunda temel 
engelleri aştıktan sonra çok sonuç 
odaklı bir şekilde başarıya ulaşıyor. 
Kadınların işgücüne katılmalarının 
önündeki engeller başta kültürel sebep-
ler olmak üzere, çok çeşitli. 

Ancak maddi engeller özelinde bak-
tığımızda, kadınları emek piyasasına 
çekecek yeterli sayı ve kalitede işlerin 
yaratılması konusunun öncelikli oldu-
ğunu görüyoruz. Pek çok kadın girişimci 
destek kredisi ve programları olmakla 
birlikte, kadın girişimci sayısının da 
artacağı yarınları düşünerek bu destek-
lerin de aynı paralelde artması gerektiği 
açıkça ortadadır. Bu bağlamda kamu ve 
özel sektörün birçok çalışması olsa da 
henüz bu konuya el atmamış olan gerek 
kamu gerekse özel sektördeki tüm des-
tek elemanlarını göreve davet ediyoruz. 

Kadınlara girişimci 
olma fırsatı: 
Türkiye Grameen
Mikrofinans Programı 
Türkiye’de kadın girişimci sayısını 
arttırmak için pek çok proje geliş-
tiriliyor. Bunlardan biri de Türkiye 
Grameen Mikrofinans Programı 
(TGMP).  Türkiye’deki yoksulluğu 
azaltmak için dar gelirli kadınlara 
hibe yerine küçük miktarda krediler 
veren TGMP, klasik bankacılık siste-
minin aksine, teminatsız ve TC kimlik 
numarası dışında hiçbir belge istenil-
meden veriliyor. Programın öncüsü 
Prof. Dr. Aziz Akgül, “6 Mart 2014 
itibariyle, yaklaşık 130.000 yoksul ve 
dar gelirli kadına (aileleri ile birlikte 
300.000 kişi civarı) ulaşılmıştır. Dağı-
tılan kredi miktarı 290 milyon TL’ye 
yaklaştı” diyor. 

Öncelik hiçbir mal varlığı 
olmayan kadınlar
Mikrokredi işlemlerinde, beş kişi-
lik grup dinamiği uygulanıyor; kişi-
nin beyanı dışında evrak istenmiyor; 
teminat ve kefalet aranmıyor; icra ve 
mahkemeye asla müracaat edilmi-
yor. Bu sistemde, hiçbir varlığı olma-
yan dar gelirli kadınlar, kredi almada 
diğerlerine nazaran daima öncelikli. 
Mikro kredinin temel felsefesi; kre-
dinin bir insan hakkı olması. Ticari 
bankalar tapuya, teminata ve kefa-
lete yani kâğıda kredi verirken, mikro 
kredi de insana kredi veriliyor. 
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İzmir en az 
teşvik alan 

birinci bölgede

2009’da yürürlüğe giren
Yatırım Teşvik Sistemi’nin 
sancıları sürüyor. Manisa
3. Bölge desteklerinden
yararlanırken, İzmir’in
1. Bölge destekleriyle
yetinmesi adaletsizlik
olarak yorumlanıyor.
Peki çözüm önerileri nedir?

Yatırım teşvik 
sistemindeki çıkmaz:

n Deniz Çaba 

24 Temmuz’da İzmir’de yapılan Ekonomi 
Zirvesi yatırım teşvik sistemini tartışmak 
için önemli bir zemin sağladı. Ekonomi 
Bakanı sistemi anlatırken, İzmir’in kanaat 
önderleri sıkıntılarını dile getirdi. Zirve-
den satır başlarını yazdık. Yaşar Üni-
versitesi Ekonomi Bölümü öğretim üyesi 
Doç. Dr. Umut Halaç, yeni teşvik siste-
mini tam olarak okuyabilmek için ayrın-
tıları anlattı ve sorularımızı yanıtladı. 
ESİAD Yabancı Sermaye ve Dış İlişkiler 
Komitesi Üyesi İ. Halil Bağdınlı ise eleşti-
rilerini ve çözüm önerilerini sundu.



İzmir Ticaret Odası (İTO), Ege Böl-
gesi Sanayi Odası (EBSO), İzmir Tica-
ret Borsası (İZTB) ve Ege İhracatçı Birlik-
leri (EİB) ile Yeni Asır Gazetesi tarafından 
24 Temmuz’da düzenlenen, Ekonomi 
Bakanı Nihat Zeybekçi’nin de katıldığı 
Ekonomi Zirvesi’nde ağırlık noktasında 
teşvik sistemi vardı.  İşte o zirvede öne 
çıkan başlıklar:

Ekonomi Bakanı 
Nihat Zeybekçi:
-Mevcut teşvik sisteminin mantığı doğru 
ama üzerinde düzeltmeler yapılabi-
lir. İzmir’in mevcut sistem içinde daha 
fazla teşvik alabilmesi için planlama-
lar yapılması gerek. Ancak bunlar yapı-
lırken Denizli, Manisa, Aydın ve Uşak’ın 
da dahil edilmesi gerekiyor. Manisa şöyle 
oldu, biz böyle olduk demek İzmir’e hak-
sızlık olur. İzmir bir başkenttir. Bölge-
sel planlarda şehir ayrımı yoktur. Bölge-
nin bir planını yaparsınız, hepsi bir bütün 
olarak planlanır. Zamanında tarihte öyle 
yapmışlar. İzmir, Denizli’yle, Manisa’yla, 
Aydın’la, Uşak’la birdir, bütündür, 
bir şehir olarak görmek zorundayız. 
Burayı bir bölge merkez olarak düşü-
nürsek, İzmir bu coğrafyanın tartışma-
sız başkentidir. Dünyada kümeleşmeler 
çok önemli. Her yerde liman olsun, bir 
anlam ifade etmiyor; karlı, piyasada kar-
şılığı olan bir şey değil. Bir tek yapalım, 
çok güçlü olsun, bölgeye hitap etsin. En 
potansiyel yerlerden biri Ege’dir. Dünya-
nın en zengin hammadde kaynaklarının, 
Avrupa’nın giriş kapısı Ege’dir. İzmir’le 
ve bölgeyle ilgili çok geniş düşünmemiz 
lazım.

-Manisa’da sanayi var, İzmir’de de sanayi 
var. Öyle değil. Denizli’de aynı sıkıntı 
vardı. Çardak Havaalanı’na 3 kilometre 
uzakta Afyon’da yatırım yaparsanız teş-
vik oranları farklıydı. Umursamadık ama. 
Eğer ki, burada bir yatırım Manisa’ya 
gidiyorsa, bunu engelleyemezsiniz. Ne 
kadar teşvik verirsek verelim, bazı yer-
lere 6. derece teşvik veriyoruz. Oraya 
giden var mı? Denizli 1 iken Afyon 5-6 
idi. Teşvik ederken farklı şekilde olmalı. 
Bugün yaptığımız teşvik sistemi doğru-
dur, bazı şeyler düzeltilebilir ama man-
tığı itibariyle doğrudur. Sayın Başkanım-

dan rica ediyorum, İzmir Körfezi’ni doğal 
koruma alanları dışındaki tüm alanları 
birlikte elbirliğiyle yapalım, sonra burada 
turizm yatırımlarını 5. bölgeden destek-
leyelim. Termal turizm bölgelerini ola-
bildiğince genişletelim. İzmir’le ilgili en 
önemli yaptığımız çalışma, İzmir’in bir 
serbest bölgeler şehri olmasını istiyo-
ruz. Oturalım, İzmir’i yeniden planlaya-
lım; limanları, çıkışları olsun, sağlık ser-
best bölgeleri olsun. Aydın’ı, Manisa’yı, 
Uşak’ı, Denizli’yi de içine alarak geniş bir 
havzada olsun. Birinci önceliğimizin İzmir 
olması gerektiğini biliyorum. İhmal edil-
mişlikten dolayı sizlerin de sabırsızlandı-
ğını biliyorum. İzmir’de nokta atış yapa-
lım. İzmir’de özel konfeksiyon üretimi 
yapmaya hazırız. İzmir’in küllerini üstün-
den kaldırdığınız zaman altında müt-
hiş bir zenginlik var. Burası kadim bir 
kent. Şehirleşme  anlamında Sdney çok 
düzenli bir kent olabilir ama sıkıcı bir 
şehir. İzmir’in heyecanları var.  İzmir’de 
yapılacak çok şey var, bunları da hep 
beraber yapacağız. İzmir’i körfezin içine 
sıkıştırarak değil, coğrafi sınırları tarihi 
kültür sınırlarını içine dağıtarak, büyüye-
ceğiz. 
-Büyükşehir Belediyemiz üst ölçekli plan-
larda etkin. Önce alt ölçekli bir çalışma 
yapalım. Nerelerde ne yapacağız, serbest 
bölgelerde hangi sektörler olacak karar 
verelim. Sağlık serbest bölgesi, sosyal 
güvenlik serbest bölgesi gibi çeşitli ser-
best bölgeler kuralım.

-İzmir’de öncelikli olarak serbest bölge 
yatırımlarını düşünüyoruz. İzmir’in bir 
serbest bölgeler şehri olmasını istiyoruz, 
bunun için dünyayı inceliyoruz. Serbest 
bölgeler anlamında dünyada bundan 
çok büyük menfaatler sağlamış ülke-
ler var. Türkiye AB’ye girecek ve mükte-
sebatta serbest bölgelerin yeri yok diye, 
serbest bölgelerimizi ihmal ettik, böyle 
bir hata yaptık. 53 yıldır kapısında bek-
lediğimiz ve ne zaman gireceğimiz belli 
olmayan, bir 53 yıl daha sürme ihtimali 
olan bir AB’nin müktesebatında yok 
diye, böyle bir hata yapmaya kimsenin 
lüksü yoktur. Türkiye olarak serbest böl-
gelerden sonuna kadar yararlanacağız. 
Serbest bölgelerdeki imkan ve teşvikleri 
olabildiğince geliştireceğiz.

İzmir Ekonomi Zirvesi’nden satır başları
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Halaç’a göre mevcut teşvik 
sistemi üzerine gereğinden 
fazla amaç ve görev yüklen-
miş bir sistem. Sorunlar da 
buradan çıkıyor. 

Hükümetin bölgesel fark-
lılıkları azaltmak için oluş-
turduğu yatırım teşvik 
sisteminde 6 bölge ve geliş-
mişlik farkına göre verilen 
teşvik oranları var. Sistemi 
nasıl yorumluyorsunuz?
Teşviklerin genel amacının 
özel sektörü çeşitli piyasa 
aksaklıkları nedeniyle yapıl-
mayan yeni yatırımlara yön-
lendirmek olduğu söylenebilir. 
Fakat açıklamalara bakıldı-
ğında yeni yatırım teşvik sis-
temi sadece bölgesel farklılık-
ları azaltmayı amaçlamıyor; 
bununla beraber “yüksek 
ekonomik performansın sür-
dürülebilir hale getirilmesi 
için yatırım, üretim, istih-
dam ve ihracat politikaları 
arasındaki bütünlüğün sağ-
lanması, yüksek teknolojili 
ürünler üretilmesini ve ihraç 
edilmesini sağlayacak yatı-
rımların yapılması, tasarruf-
ları katma değeri yüksek yatı-

rımlara yönlendirmek, üretimi 
ve istihdamı artırmak, ulus-
lararası rekabet gücünü artı-
racak araştırma-geliştirme 
içeriği yüksek büyük ölçekli 
yatırımlar ile stratejik yatı-
rımları özendirmek, ulusla-
rarası doğrudan yatırımları 
artırmak, bölgesel gelişmişlik 
farklarını azaltmak, kümelen-
meye ve çevreyi korumaya 
yönelik yatırımlara önem ver-
mek gibi” başka amaçlar da 
içeriyor.
Kanımca bu kadar amacın 
sadece bir teşvik sistemi ile 
sağlanmasını beklemek fazla 
iyimserlik olacaktır. Ekonomi 
politikası araçlarından olan 

bir teşvik sistemi ile bu kadar 
çok amaca ulaşmak müm-
kün değildir. Ekonomi politi-
kasında elinizde kaç politika 
aracı varsa o kadar amacı 
hedefleyebileceğinizdir. Bir 
taşla iki kuş vurmak iktisat 
politikası için pek mümkün 
değilken, teşvik paketiyle altı 
farklı hedef belirlemek ger-
çekçi görünmüyor.
Ayrıca yatırım teşvik sistemi-
nin etkin işlemesi ve bölgesel 
farklılıkları azaltma amacına 
hizmet etmesi için temel hiz-
metler, eğitim ve sağlık gibi 
alt yapı yatırımlarının daha 
önceden yapılması gerek. 
Daha sonra bu tür teşvik sis-
temleri ile üst yapı elemanları 
oluşturulabilir.

Gelişmişlik endeksine göre 
farklı bölgelere farklı teşvik 
oranlarına ne diyorsunuz? 
Yatırım teşvik sisteminde, 
2011 yılında yapılan sosyal 
gelişmişlik endeksine göre 
şehirlerin sıralamasının yapıl-
dığı bildiriliyor. Aslında 6 bölge 
diye ifade etmek konuyu anla-
mayı biraz zorlaştırıyor. Her 
ne kadar bölge olarak adlan-

dırılsa da, coğrafi bölge ola-
rak anlamamak gerek. Çünkü 
coğrafi olarak aynı bölgelerde 
olmasına rağmen, yatırım 
teşvik sisteminde farklı böl-
gede yer alan iller bulunuyor. 
Bu sistemi “grup iller” olarak 
algılamak daha yerinde ola-
caktır. Burada bahsedilen il 
bazlı sıralamada 6 tane ayrı 
gelişmişlik düzeyi belirlenmiş. 
Fakat bu düzeyler belirlenir-
ken üst ve alt seviyelerin nasıl 
tespit edildiği konusu belir-
siz. Ayrıca zaman içinde ille-
rin sosyal gelişmişlik endeks-
lerindeki durumlarına göre ait 
oldukları grupların değişebi-
leceği ve farklı teşvik sistem-
lerinden yararlanabilecekleri 
belirtiliyor. Bu zaman içinde 
aynı şirketin farklı teşvik siste-
mine tabii olabileceğini veya 
aynı sektördeki iki ayrı şirke-
tin farklı zamanlarda yatırım 
yaptıkları için farklı teşvik sis-
temlerine tabii olabileceklerini 
gösteriyor.
Teşvik oranlarının hangi 
değişkenler göz önüne alına-
rak tespit edildiğini bilmiyo-
rum, bu bağlamda bir yorum 
yapamayacağım ama bu 

Yaşar Üniversitesi 
Ekonomi Bölümü 

Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Umut Halaç:

“Birbirine bu kadar 
yakın iki şehir 

arasında 
iki basamak fark

olmaması gerekli”



konuda çalışan teknisyenle-
rin işlerini düzgün yaptıklarını 
ummak istiyorum.

En büyük eleştirilerden biri 
teşvik paketinin il bazında 
sektör bazlı olarak yapılma-
mış olması. Hangi bölgede 
hangi sektör gelişmişse 
onu teşvik etmek gerektiği 
söyleniyor. Siz ne dersiniz?
Sektör bazlı bir teşvik sistemi 
oluşturmak için öncelikli ola-
rak Türkiye Sanayi Envanteri 
çıkarılmalı. Bu tür bir durum 
tespitinin yapılmadığı ortada. 
Teşvik sistemlerinde genelde 
geliştirmek istediğiniz sektörü 
desteklersiniz. Şayet bölge-
nizde gelişmiş bir sektör var 
ise onu daha çok geliştirmek 
için yatırım teşvikleri dışında 
başka desteklerle daha yoğun 
teknoloji kullanmaya yöne-
lik şekilde yönlendirebilirsiniz. 
Bununla birlikte ileride geliş-
tirmek veya oluşturmak iste-
diğiniz sektörler konusunda il 
veya bölge ayrımı olmaksızın 
da teşvik verebilirsiniz. Fakat 
bu tür teşviklerde bölgesel 
gelişmişlik düzeyini yukarı 
çekmenin mümkün olamaya-

İzmir Ekonomi Zirvesi’nden satır başları

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Aziz Kocaoğlu
-Manisa ile İzmir arasındaki teşvik fark-
lılığının artık kalkması, İzmir Körfezi’nin 
yaklaşım kanalı projesinin başlaması ve 
limanın büyütülmesi gerekiyor.

-İzmir ile Manisa arasındaki teşvik ada-
letsizliğinin mutlaka ortadan kaldırıl-
ması gerek. “Şöyle olursa 3. bölgeden, 
böyle olursa 5. bölgeden vereceğiz; ihra-
cat olursa şöyle yapacağız, ithalat olursa 
böyle yapacağız.” Bunların hepsini dinle-
mekten yorulduk. Bu işi artık Manisa’yla 
eşitleyin! İzmir’in toprağı zaten sınırlı, 
alt yapı yatırımları yapılmış. Daha fab-
rika kurulmadan yolları eskimiş, şimdi 
biz Büyükşehir Belediyesi olarak asfalt 
yapıyoruz. Kemalpaşa OSB kilitlenmişti, 
önünü açtık, çoğu boş duruyor. 

-İzmir Limanı’nın büyütülmesi konu-
sunda ve dünyanın en büyük çevre yatı-
rımlarından birisi olan körfeze sirkülas-
yon kanalının yapılması konusundaki 
projemizi hazırlayıp 15 sayfa halinde 
Binali Bey’e verdim. O günden bugüne 
kadar tam 5 yıl geçti. Devlet Demiryolları 
yaklaşma kanalını büyütecek, derinleşti-
recek. Bunun için geri sahasını tarama 
malzemesi ile dolduracak, geri sahası 
iki-üç kat büyüyecek. İzmir Limanı’nın 
kapasitesi üç kat artacak, üçüncü nesil 
gemiler girecek, ticaretimiz ve lojisti-
ğimiz canlanacak. Biz de İzmir Büyük-
şehir Belediyesi olarak kuzeye sirkülas-
yon kanalı yapacağız. Bizim yapacağımız 
yatırım iki, iki buçuk misli daha pahalı 
ama İzmir’i, Körfez’i kurtaracağız.

-3 yıl önce Başbakan’a arz ettiğim diğer 
konu ise İnciraltı. 450 hektar alanı sağ-
lık kampüsü olarak belirliyorsunuz, içine 
300 dönüm AVM koyuyorsunuz. Şu 
anda Balçova’da alışveriş merkezlerinin 
kapladığı toplam alan 70 dönüm, tra-
fik nasıl sıkışıyor, yaşanmaz hale geliyor! 
300 dönüm AVM’nin yapıldığı yerde 
sağlık turizmi olmaz, sağlık da olmaz. 
Oranın yaşaması için kaç bin araba gire-
cek. “Efendim illa bu olacak, bu kaçınıl-
maz” diyorlar. Turizm Bakanlığı’nda plan 
yapıyorlar, biz de aman düzgün olsun 
diye gidiyoruz. Bakan, “Bu 300 dönüme 
dokunamazsın Aziz” diyor. Doğal sit 

olduğu için Çevre Bakanlığı’na geçti. 
Gittim; Bakan, “Bu 300 dönüme doku-
namazsın Aziz” dedi. Bu 300 dönüme 
dokunamazsak burada sağlık turizmi de 
olmaz. Termal su tamam, her şey tamam 
ama olmaz. Birbirine zıt iki tane şey aynı 
alanda olmaz.

-Jeotermal tarım için Seferihisar’daki 
hazine arazilerinin tahsisini istiyoruz. 
İzmir Jeotermal A.Ş.’nim yönetim kurulu 
başkanı İzmir Valisi, Büyükşehir Belediye 
Başkanı da yönetim kurulu başkan yar-
dımcısı, yüzde 50’şer ortağız. Sera yapı-
mına uygun 49 dönüm hazine arazisi 
bulduk. Vali Bey’in imzası ile bu arazi-
nin tahsisini istedik. Tarımı seracılığı kal-
kındıralım diye. Bir dönüm serada bir kişi 
çalışıyor. Yanında da 39 bin dönüm tat-
bikat alanı var, oradan da 500 dönüm 
verilerse, bacasız 1000 kişinin çalışacağı, 
ihracat yapılacak bir seracılık, üretim faa-
liyetine başlayacağız. Bunu kentin kal-
kınması için yapacağız. Hadi Büyükşehir 
Belediyesi muhalif, bunu gündeme getir-
miyorum. Ama Vali ile ortağız, devletle 
ortağız. Valilik de kamu kurumu, biz de 
kamu kurumuyuz. Bu niye engellenir, bu 
niye tahsis edilmez? Bu garip bir iştir.

-Bu cennet Ege Bölgesi turizmde büyü-
yecekse yatırım yapılması, turizme teşvik 
sağlanması gerekiyor. Sağlık turizmine 
teşvik verilmesi, kongre turizmine, fuar 
alanına, kongre turizmine destek olun-
ması gerekiyor. Başka türlü olmaz.
   
Başbakan Yardımcısı ve 
Eski Ulaştırma Bakanı 
Binali Yıldırım:
-Sabuncubeli Tüneli ile Manisa ve İzmir 
birleşmiş olacak. Türkiye’de birbirine bu 
kadar yakın hiçbir şehir yok. Bu gerçeği 
göz ardı etmeyin. 10 binden fazla nüfus 
Manisa’ya her gün çalışmak için gidip 
geliyor. İki şehir arasında asimetrik teşvik 
olması İzmir’in aleyhine gelişiyor. Bunu 
görmek lazım.
-İzmir’in hak ettiği yatırımları alabilmesi 
için altyapı yatırımları hakkında görev-
lerimizi yaptık. Artık yatırımcı gelmesini 
beklemeyin. Gelip yatırımcıları kendiniz 
arayıp ikna edin. Gerekirse halı bile serin.
-İzmir’in turizm, lojistik, bilişim ve alter-
natif enerjilere odaklanması gerek. 
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cağı ortada. Yatırımcılar eği-
tim, sağlık ve temel alt yapı 
hizmetlerinin gelişmiş olduk-
ları şehirleri bu yeni yatırımlar 
için seçecekler ve gelir dağı-
lımındaki adaletsizlik daha da 
büyüyecektir. Burada gelişmiş 
sektörü teşvik etmek yerine 
yeni sektörlerin yeni bölge-
lerde canlanmasını amaçla-
mış bulunmaktalar. 
Bence de gelişmekte olan 
veya geliştirilmek istenilen 
sektörün, ilin veya bölgenin 
desteklenmesi yararlı olur. 
Tabii bunu yaparken gelişmiş 
olan sektörlerinizi de önemle-
rini yitirmeyecek şekilde yön-
lendirmeniz gerek.

Yapılan planlamada hangi 
yıla ait sosyo-ekonomik 
gelişmişlik endeksinin ele 
alındığı da belirsizliğini 
koruyor. Bu da bir soru işa-
reti midir?
TÜİK’in 2011 yılında yapı-
lan sosyal gelişmişlik endeksi 
çalışmasına dayanarak teşvik 
verilen şehirlerin sıralaması-
nın yapıldığı söyleniyor. Fakat 
illeri sınıflandırırken grupla-
rın alt ve üst sınırlarının nasıl 
belirlendiği veya hangi kritere 
göre belirlendiği belirtilmemiş.

Teşvik sisteminde 
Manisa’nın 3. bölge İzmir’in 
1. bölgede yer alıyor olma-
sının İzmir’in aleyhine olan 
sonuçlarını nasıl açıklamak 
gerek?
Sistemi kuranların bu konu-
daki dayanağı Manisa’nın 
sosyal gelişmişlik endeksinde 
daha aşağılarda yer alması. 
Aslında bu konuda İzmir’in de 
suçu var. Manisa’da çalışan-
ların birçoğu İzmir’de oturuyor 
ve İzmir’in sosyal gelişmiş-
lik endeksine katkı yapıyorlar, 
Manisa’nın sosyal gelişmişlik 
endeksine değil. Diğer taraf-
tan teşvik sisteminde İzmir 
ve Manisa arasında iki basa-
mak fark olmasının da hak-
sızlık olduğunu düşünüyo-
rum. Birbirine bu kadar yakın 
iki şehir arasında iki basamak 

olmaması gerekli. Tabii ki de 
bu durum İzmir aleyhine ve 
Manisa lehine sonuçlar oluş-
turacaktır. Yatırımcıların, teş-
vik oranlarının daha yük-
sek ve rekabet koşullarının 
daha düşük olduğu Manisa’yı 
İzmir yerine tercih etmeleri 
son derece doğaldır. Ürünle-
rini de ek bir maliyet olmadan 
İzmir’in hava ve deniz liman-
larından rahatça dünyaya 
sunabilirler.

Ekonomi Bakanı Nihat 
Zeybekçi, İzmir Ekonomi 
Zirvesi’nde mevcut teş-
vik sisteminin mantığının 
doğru olduğunu söyledi ve 
ekledi: “Manisa şöyle oldu, 
biz böyle olduk demek 
İzmir’e haksızlık olur. İzmir 
bir başkenttir. Bölgesel 
planlarda şehir ayrımı yok-
tur. Bölgenin bir planını 
yaparsınız, hepsi bir bütün 
olarak planlanır.” Bu sözleri 
nasıl yorumlamak gerek?
Mevcut teşvik sistemi üzerine 
gereğinden fazla amaç ve 
görev yüklenmiş bir sistem-
dir. Sadece bir teşvik sistemi 
ile bahsedilen bütün hedef-
lere ulaşmak mümkün değil-
dir. Bakanın söylediklerini; 
“İzmir mevcut sistem içinde 
kendine çeki düzen vermeli 
ve farklı girişimlerde bulun-
malıdır, diğer şehirler ile ilgili 
şikayetlerde bulunmamalıdır” 
olarak algılıyorum. Bu arada 
unutulmamalıdır ki İzmir tek 
başına bir planlama yapa-
maz, bölgenin diğer şehirleri-
nin de işin içine katarak her-
hangi bir bölge planı yapması 
mümkün değildir, çünkü İzmir 
hüküm verici değil uygulayı-
cıdır. Hüküm, ilgili hükümet 
kurumları tarafından veril-
miştir. Bu bağlamda diğer 
illeri kalkındırmak için İzmir’in 
beline basmak anlamlı bir 
ekonomi politikası değildir.
Tekrarlamak istiyorum, mev-
cut teşvik sistemi yanlışları 
olan ve bu yanlışları düzel-
tilebilecek olan bir sistem-
dir. Sistemin doğru olan yan-
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İZTO Yönetim Kurulu Başkanı 
Ekrem Demirtaş:
- Yatırımın tutarına göre yapılan sıralamada 
ilk üç il sırasıyla: Ankara, Manisa, İstanbul. 
Tekirdağ, Antalya, Kocaeli, Mardin, Erzin-
can, Gaziantep, Bursa sırayla ilk 10’da yer 
alıyor. Siirt 11., Kahramanmaraş ise 12. 
sırada. Peki, İzmir nerede? İzmir, 13’üncü 
sırada. Yatırımcı İzmir yerine daha fazla teş-
vik alan illeri tercih ediyor. Çünkü İzmir’in 
sırtına basılmış durumda. Tabii arkasından 
dolanıp iki puan alıyorlar. Örneğin İzmir’in 
ilçesi Kemalpaşa birinci bölge desteklerin-
den yararlanıyorken, Manisa ilçesi Turgutlu 
üçüncü bölge desteklerinden yararlanıyor. 
Kınık birinci bölge desteklerinden yararla-
nıyorken, kapı komşusu Manisa ve ilçeleri 
üçüncü bölge desteklerinden yararlanıyor. 
Kim gider Kınık’a, kim gelir Manisa yerine 
İzmir’e. Siz de sanayicisiniz. Manisa varken 
gelir misiniz İzmir’e? 

-13 OSB’miz var. Doluluklarına bakın. 
Mevcut düzenlemede İzmir’in OSB’leri 2. 
Bölgedeymiş gibi teşvik alıyorlar. Yanı başı-
mızdakilerde 4. Bölge. Üstelik alabildiğince 
verimli ve düz ovada. Doldukça büyütüyor-
lar. Mutlak tarım arazisi falan, bu da orada 
sorun değil.

-İzmir’de işsizlik yüksek. 2013 yıl sonu iti-
bariyle İzmir’de işsizlik %15,4.
İzmir’de yatırım hızı, ne yazık ki göçe ve iş 
talebine ayak uyduramıyor.
İzmir’e, 2014 Ocak-Mayıs döneminde 76 
yatırım teşvik belgesi verilmiş.
11’i yabancı, 65’i yerli sermaye tarafından 
hazırlanmış. 96 Milyon TL’si yabancı ser-
mayeye ait toplamda 722 milyon TL tuta-
rındaki bu yatırımlar ile 2.060 kişi istihdam 
edilecekmiş.

-Ülkemizin hedefi küresel güç olmak. 
2023’de 500 Milyar $ ihracat olacaksa 
İzmir’in 100 Milyar $ yapması gerekir. İzmir 
bunu yapamazsa, Türkiye bu hedefe ulaşa-
maz. O nedenle;
• Teşvik adaletsizliğinin bitmesini,
• Potansiyelimizi kullanmamıza engel olun-
mamasını,
• Başbakanlık Yatırım Ajansının İzmir’de 
şubesinin açılmasını ve gelen yabancı yatı-
rımcılara İzmir’i de göstermelerini,
• Havalimanımız güzel oldu. İstanbul’dan 
sonra 2. “Hub” olmasını,

• Başbakanlık tanıtma fonundan, İstanbul, 
Antalya kadar olmasa da kaynak ayrılma-
sını,
• Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. 
yılında 2023 Dünya EXPO’sunun ve Dünya 
İktisat Kongresinin İzmir’de yapılması için 
hemen çalışmaya başlanmasını,
• Sağlık turizminin gelişmesi için, 
İnciraltı’nın, yerel görüşler çerçevesinde 
kısa sürede düzenlenmesini ve İzmir’in 
pilot bölge olarak desteklenmesini,
• KOBİ’leri her yerde destekliyorsunuz. 
Kaynak veriyorsunuz. Biz, artık KOBİ prog-
ramı değil OBİ destek programı yapılmasını 
ve bu şekilde İzmir’de 2023’de 100 Milyar 
dolar ihracata erişilmesine yol açılmasını,
• Ege için tarım çok önemli. O nedenle, 
ürün bazında destek verilmesini istiyoruz.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar:
-Teşvikler ile yatırımların artması ve 
OSB’lerde yatırımların yapılması gerek. Sınır 
illerde yaratılan haksız rekabetin önlenmesi 
için OSB’ler dolana kadar komşu ilin teş-
vik oranlarından faydalanılmalı. TOKİ’nin 
müşteri portföyüne OSB’leri alması. İzmir 
serbest şehre dönüştürülmesi. ESBAŞ’ın 
başarısı dikkate alınarak İzmir’in pilot il 
seçilerek Aliağa Bölgesi’nin Özel Ekonomi 
Bölgesi’ne dönüştürülmesi sağlanmalıdır.

İTB Yönetim Kurulu Başkanı
Işınsu Kestelli:
-İzmir’in kalkınması için ilk atılacak adım 
İzmir’e Akdeniz çanağının en büyük ser-
best bölgesini kazandırmak olmalıdır. 
İzmir, ESBAŞ gibi başarılı örneklere karşın 
deniz ulaşımına doğrudan bağlantılı bir ser-
best bölgeden yoksundur. Deniz ulaşımına 

doğrudan bağlantılı bir serbest bölgenin 
özellikle ihracata dönük üretim yapan fir-
malara, ara malı ve hammadde temininde, 
dünya fiyatlarıyla rekabet edebilecek şart-
larda tedarik zinciri kurma imkânları sağla-
yacaktır. Deniz bağlantılı bir serbest bölge, 
İzmir’e,  ihtiyaç duyduğu yatırım iklimini 
getirmede önemli bir rol oynayacaktır. Bu 
proje için dünyanın en büyük serbest böl-
geleri olan Dubai Airport Free Zone, Jebel 
Ali Free Zone, Şangay Waigaoqıao Free 
Trade Zone, Iskandar Malezya Free Zone 
gibi dünya devi serbest bölgelerdeki cazip 
teşviklerin bir adım ötesine geçecek teşvik-
ler verme becerisini gösterebilmeliyiz. 
-Benzer bir adım, İzmir Sağlık Serbest Böl-
gesi için atılmalıdır. Dünyada sağlık turiz-
mine harcanan paranın 2020 yılında 500 
milyar doları bulması bekleniyor. İsviçre, 
Güney Afrika, Brezilya, Londra, Los Ange-
les ve Miami estetik mükemmellik merkez-
leri olarak büyük aşama kaydetti. Bugün 
Dubai, Venezüella, Tayland, Jamaika ve 
Filipinler de bu yolda hızla ilerliyor. Bu ülke-
lerde hızla otel-hastaneler inşa ediliyor. 
Macaristan Avrupa’nın, Bangkok Asya’nın 
diş tedavi merkezi oldu. İzmir, sağlık ser-
best bölgesi şapkasıyla dünyanın en dona-
nımlı hastane-otellerini inşa ederek bu 
yarışa hızla girmek durumunda. Burada 
uygulanacak teşvik sistemi ve model ile 
ilgili, Sağlık Bakanlığı ve Ekonomi Bakan-
lığımız koordinasyonunda bir çalışma 
komisyonu kurulmasını öneriyoruz. İzmir 
ekonomisi ivmelenene kadar, kentimi-
zin, çevredeki illerle en azından eşit teşvik 
uygulamalarına ihtiyaç duyduğu açıktır. Bu 
nedenle İzmir’de yapılacak bütün yatırım-
lar için en az üçüncü bölge teşviki verilmesi 
zaruridir.



ları olduğu kadar yanlış olan 
yanları da vardır. İzmir’in, sis-
temin içinde 1.Bölge de yer 
almasından dolayı teşvik-
lerden diğer bölgelere göre 
daha az yararlanacağı da 
ortadadır.

Zeybekçi, aynı zamanda 
“Eğer ki, burada bir yatırım 
Manisa’ya gidiyorsa, bunu 
engelleyemezsiniz. Ne 
kadar teşvik verirsek vere-
lim, bazı yerlere 6. derece 
teşvik veriyoruz. Oraya 
giden var mı? Denizli 1 iken 
Afyon 5-6 idi. Teşvik eder-
ken farklı şekilde olmalı. 
Bugün yaptığımız teşvik 
sistemi doğrudur” diyor. 
Sayın bakan ne dediğinin far-
kında değil bence; çünkü teş-
vik sisteminin amacı yatı-
rımların hükümetin istediği 
yerlerde yapılmasını sağla-
mak ve hükümetin istediği 
sektörlerde yapılmasını sağ-
lamaktır. Siz teşvik sistemi 
oluşturmanıza rağmen yatı-
rımcılar sizin yönlendirmele-
rinize göre hareket etmiyorsa 
ya teşvik sisteminiz yanlış-
tır veya sistemin işlemesi için 
gereken alt yapı hizmetlerini 
daha önceden ilgili şehirlere 
götürmemişsiniz demektir. 
Tekrarlıyorum teşvik sistemi, 
her derde deva bir ilaç olarak 
orta ya atılmış, gereğinden 
fazla abartılmış bir sistem 
olarak karşımızda durmakta-
dır. Yatırım teşvik sisteminin, 
amaçları daha sağlıklı belir-
lense idi daha faydalı olabi-
lirdi diye düşünüyorum. Tabii 
ki de bu sistem özellikle 6. 
Bölgedeki iller bazında bazı 
faydalar sağlar ama 1. ve 2. 
Bölge illerden beklenen per-
formansı çıkması pek müm-
kün görülmüyor.

Birinci ya da ikinci bölge 
gibi tanımlamalar yerine 
şehirlere özel uygulama-
lar yapılamaz mı? İzmir’in 
mevcut teşvik sisteminden 
daha fazla pay alması için 
olması gereken düzenleme 

nedir?
Teşvik sistemleri farklı şekil-
lerde düzenlenebilir, şehir 
bazında düzenleyebilirsi-
niz, sektör bazında düzenle-
yebilirsiniz. Bu tür teşvik sis-
temlerinde önemli olan teşvik 
etmek istediğiniz şehir ve/
veya sektörün potansiyelle-
rini iyi bilmek ve sistemi onları 
geliştirecek şekilde ortaya 
koymaktır. Örneğin, ilaç 
sanayi teşviklerinin işe yara-
ması için ilgili konuda yetiş-
miş insan gücünün ve bu 
yapıyı destekleyecek alt yapı 
hizmetlerinin oluştuğu böl-
gelere yönlendirilmesi gere-
kir. Bu tür girdilerin olmadığı 
bölgeleri desteklemek hiçbir 
anlam ifade etmeyecektir.
Aslında bu sistemin içinde de 
desteklenmesi ön plana alı-
nan bazı sektörler var ve bu 

öncelikli sektörlerin 5. Bölge 
desteklerinden yararlan-
maları sağlanıyor. Kültür ve 
Turizm Koruma ve Gelişim 
Bölgelerinde yapılacak turizm 
yatırımları da bu tür yatırımlar 
arasında; yani 5. Bölge des-
teklerinden yararlanabilir.
İzmir’in yatırım teşvik sis-
teminden daha fazla yarar-

lanması konusuna gelince, 
yeni teşvik sistemi konu-
sunda hükümetin bir süre 
daha ısrar edeceği ortaday-
ken teşvik sisteminin değiş-
tirilmesi yönünde baskıların 
kısa sürede pek işe yarama-
yacağı söylenebilir. Bu siste-
min yanlışlıkları söylenmeli, 
ortaya konulmalı ve düzeltil-
mesi konusunda ısrar edil-
meli, fakat öte yandan geçerli 
sistemden daha fazla yarar-
lanma yolları da aranmalı.
Buradaki en önemli soru 
İzmir’in mevcut sistemden 
daha fazla pay alması için 
ne yapılması gerektiği soru-
sudur. Bu soru hemen bir 
nefeste cevap bulunabilecek 
bir soru değildir. Mevcut teş-
vik sistemi detaylı olarak ince-
lenmeli ve buna uygun olarak 
şirket bazında yeni stratejiler 

oluşturulmalıdır. 

Teşvik sistemi ile ilgili farklı 
öneriler var. İllere göre teş-
vik yerine ilçelere göre teş-
vik verilmesi; ihracatçıların 
da teşvikten yararlandırıl-
ması gibi…
İlçelere verilecek benzer teş-
viklerde de benzer sorun-

lar çıkacaktır. Örneğin, çok 
yakınımızda olan Selçuk 
ve Kuşadası gibi ilçeler bu 
tür açmazları ortaya koy-
mak için örnek ilçelerdir. Sel-
çuk, İzmir’e bağlı, Kuşadası 
Aydın’a bağlı ilçelerdir. İlçe 
temelli bir dağılım yapmak da 
benzer sorunlar çıkaracaktır. 
Bunun için detaylı çalışma-
lar gerekir ve ülkedeki bütün 
ilçelerin potansiyelleri çok iyi 
tespit edilmelidir. 6 bölgeli sis-
temde bu kadar yanlışlık var-
ken ilçe bazındaki ayrımlarda 
nasıl yanlışlıklar olacağını siz 
düşünün.
İhracatçılar için ayrı teşvik-
ler ve destekler var ve birçok 
kanaldan bu teşvikler ve des-
tekler dağıtılıyor. Unutulma-
malıdır ki burada bahsedilen 
yatırım teşvikleridir ve bu teş-
viklerin hedefi (biraz abartılı 
olsa da) açıkça ortaya konul-
muştur. Bu bağlamda ihracat 
teşviklerini, yatırım teşvikleri 
ile karıştırmamak faydalı ola-
caktır.

Olması gereken sistem der-
sek?
Nasıl bir sisteme gerekli soru-
suna ana hatlarıyla şöyle 
cevap verebilirim. 
• Yatırım teşvikleri verilirken 
bölgenin, ilin ve/veya sek-
törün potansiyelleri tam ola-
rak ortaya konulmalıdır. Yerel 
potansiyeller belirlendikten 
sonra ilgili yatırımları teşvik 
etmek daha kolay olacaktır. 
• Yatırımlarım yeşermesi için 
gereken alt yapı yatırımlarının 
(eğitim, sağlık, ulaşım gibi) 
eksiksiz sağlanması gerekir. 
Yatırım gelsin sonra diğerleri 
de olur, “kervan yolda düzü-
lür” mantığı ile bu sistemin 
yürütülmesi mümkün değildir.
• Oy kaygısından uzak, man-
tıklı hedeflere yönelmiş bir 
sistemin oluşturulması gerek-
lidir.
• Devletin elindeki kaynakları 
ihtiyaçları tam olarak belirle-
mek ve bu ihtiyaçları karşıla-
yacak yatırımları teşvik etmek 
için kullanmalıdır.32
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Bağdınlı’ya göre hangi ilde 
hangi sektör gelişmiş ise 
o sektörün teşvik edilmesi 
gerek. Böylece kümelen-
menin getirdiği verimlilik de 
korunmuş olur. 

Bölgeler özelindeki teş-
vik uygulaması geri kalmış 
olan bölgeleri kalkındırma 
yeteneğine sahip mi?
Yatırım teşvik sistemi özünde 
iyi niyetli bir adım. Ancak böl-
gesel gelişmişlik farkları teş-
vik yokluğundan oluşma-
dığı için, geri kalmışlığın asıl 
nedenlerinin çözümüne katkı 
yapmıyor. Zira, Gaziantep’i, 
Denizli’yi Kayseri’yi kalkındı-
ran teşvik tedbirleri olmamış-
tır. Bir başka bakış açısıyla, 
çok özel teşvikler verilse de 
6. Bölgede istenilen sonuç 
alınamamıştır. Kısa vadede 
verilen bu tür teşvikler, geri 
kalmışlığa tek başına çözüm 
olamaz. 

Teşvik paketinde belirlen-
miş sektörler neye göre 
seçilmiştir?
Zaten tartışılması gereken 
kısım bu sektörlerin doğru 
belirlenip belirlenmediğidir. 
Hangi ilde hangi sektör geliş-
miş ise o sektörün teşvik edil-
mesi gerekir. Böylece küme-
lenmenin getirdiği verimlilik 
de korunmuş olur. 

Teşvik edilen iller ve sektör-
lere bakarsınız aslında her 
ilde hemen hemen aynı sek-
törlerin teşvik edildiğini görü-
rüz. Sadece asgari yatırım 
tutarları fark ediyor. Bunun 
yerine bence her il karşılaştır-
malı üstün olduğu sektörlerde 
gelişmişlik farkı gözetilmeksi-
zin teşvik edilmeli. 

Mevcut kararnamede aslında 
İstanbul için bu tür uygulama 
da mevcut. Derinin tabak-
lanması, işlenmesi alanında 
sadece İstanbul’da yapıla-
cak yatırımlar destekleniyor, 
bunun dışında hiçbir ile teş-
vik verilmiyor. Bu uygulama-
nın tüm illerin avantajlı olduğu 
sektörlerde de uygulanması 
gerekir.

Kentlere ve sektörlere özel 
uygulamalar üzerinde dur-
mak gerek gibi görünüyor. 
Peki İzmir’in mevcut teşvik 
sisteminden daha fazla pay 
alması için olması gereken 
düzenleme nedir?
Katılıyorum. Özellikle İzmir’in 
Tarım, Sağlık ve Turizm ala-
nında özel olarak desteklen-
mesi gerekir. Ancak mevcut 
teşvik tedbirlerinde var olan 
bazı sektörleri de gözden 
kaçırmamak lazım. 
İzmir gibi gelişmiş il de dahi 
yapılsa Şirince gibi Kültür 
ve Turizm Koruma ve Geli-
şim Bölgelerinde yapıla-
cak turizm yatırımları, Sağ-
lık Bakanlığı’ndan alınacak 
proje onayına istinaden ger-
çekleştirilecek asgari 20 mil-
yon TL tutarındaki biyotekno-
lojik ilaç, onkoloji ilaçları ve 
kan ürünleri üretimine yönelik 
yatırımlar, maden işleme yatı-
rımları, AR-GE projeleri neti-

cesinde geliştirilen ürünlerin 
üretimine yönelik yatırımlar 5 
inci bölgede uygulanan böl-
gesel desteklerden yararla-
nıyor. Ancak, bunlara ilave-
ten İzmir ve diğer illerin üstün 
olduğu sektörlerde de ilave 
teşvikler verilmesinde tered-
düt edilmemeli.

İlçeler bazında teşvik 
düzenlemesi de olabilir…
İlçelere göre teşvik bence de 
en doğru adım olacaktır. Yıl-
lar önce Gelirler Kontrolörü 
olarak gittiğim Tekirdağ’da 
bunun en tipik örneğini de 
yaşadım. Tekirdağ’da top-
rakları daha verimsiz olan 
Malkara’da nerdeyse bir tane 
üretici yokken tüm üretim top-
rakları son derece verimli 
olan Çerkezköy ve Çorlu’da 
yoğunlaşmıştı. Teşvik siste-
minin Tekirdağ’a değil ilçele-
rine odaklanması en doğru 
adım olacaktır.

İ. Halil Bağdınlı

“Her il karşılaştırmalı 
üstün olduğu 

sektörlerde gelişmişlik 
farkı gözetilmeksizin 

teşvik edilmeli”

KPMG / Yeminli Mali Müşavir, CFE
ESİAD Yabancı Sermaye ve 

Dış İlişkiler Komitesi Üyesi
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n Alpay Sönmez

İzmir’in ekonomisi üzerine kafa yoran 
çok sayıda oluşum var. Kentin tüm 
odalarının, kanaat önderlerinin buluş-
tuğu oluşumlar bunlar. Her biri bir “eko-
nomi forumu” niteliği taşıyor ve sinerji 
üretmeye dayalı bir misyonla çalışıyor. 
Peki o forumlar nasıl işliyor, kararlar ne 
oranda uygulamaya dökülüyor? Ortak 
akıl nasıl somutlaşıyor? İzmir’in en 
sevilen işadamlarından, İzmir Kalkınma 
Ajansı (İZKA) Kalkınma Kurulu Başkanı 
ve ESİAD Yüksek İstişare Konseyi Geç-
miş Dönem Başkanı Kemal Çolakoğlu 
ile uzun uzun konuştuk.

Söze İzmir ekonomisinin dünü ve 
bugünü ile başlamak en doğrusu…
İzmir ticaret yönünden fevkalade avan-
tajlı bir şehir. 8500 yıllık bir liman gele-
neği var. İzmir hem uluslararası tica-
rete hem de ulusal ticarete 8500 yıldır 
önderlik ediyor. Bu bize sadece ticari bir 
kazanç getirmiyor, insan ilişkileri konu-
sunda da çok önemli bir avantaj getiri-
yor. Ticaretin temeli sadece kar değil, 
insan ilişkilerinde başarı da demektir. 
İnsan ilişkilerinde başarılı olursanız tica-
ret arkasından geliyor. İzmir uluslara-
rası ticarete o yüzden de avantajlı baş-
lıyor. Bu kent hiçbir zaman dışarıdan 
gelen insanları ötekileştirmez. Bilakis 
kendi potası içinde İzmirli yapar. Tabii 
geriye dönüp bakarsak siyasi kimliğine 

de değinmek gerekir. İzmir 1945’ten bu 
yana Türk siyasetine her zaman dam-
gasını vurmuş. 

Ekonomiyle siyaseti birbirinden
ayırmak güç değil mi?
1945’te DP burada kurulmuş. 1950-
1960 arasında yöresinden bir başbakan 
çıkarmış. 1963’te Adalet Partisi bura-
dan kurulmuş. 1970’lerde tüm Türkiye 
İzmir’i sağın kalesi olarak bilirken, Kara-
oğlan ile Ecevit’e açık kart vermiş. Tur-
gut Özal’a Selamet Partisi’nde bağımsız 
milletvekili adayıyken kırmızı kart gös-
termiş, Özal 1983’te partisini kurarken 
mesafeli durmuş ama daha sonra onun 
yaptığı ekonomik reformlara ilk adapte 
olan kentlerden biri olmuş. Siyasi yasak-
lar İzmir’in oyları ile kaldırılmış. Böyle bir 
özelliğimiz var. İzmir’in bu tarihine bak-
tığımız zaman en parlak dönemini 1950 
ile 1960 arası olan, yöresinden bir baş-
bakan çıkarttığı dönem olduğunu görü-
yoruz. Buradan çıkan sonuç şu: Eğer 
ekonomik olarak parlak olmak istiyor-
sanız, siyaseten de güçlü olacaksınız. 
Yani İzmir içinden bir başbakan çıkarta-
bilecek eski siyasi zenginliğine geri dön-
meli, bu gücü gösterebilmeli.

Bu durumda İzmir’in muhalif 
kimliğiyle hükümet yatırımları 
arasındaki ilişki geliyor akla. 
Bu sorun nasıl aşılacak?
Bütün bu süreç içinde baktığınızda İzmir 
genelde özellikle 1970’lerde muha-

lif kalmış. Zaten bizim bir protest yanı-
mız var Egeli olarak. Hepimizin bir top-
rağı olmasa da Ege insanının topraktan 
gelme özelliği, her zaman toprağı bir 
güvence olarak görmesi onu açık 
sözlü-dürüst yapıyor. Bundan da siya-
setçiler çok hoşlanmıyor. Bazen İzmir 
bunu oylarıyla da gösteriyor. O zaman 
da cezaya kalıyor. Aynı rahmetli Tur-
gut Özal döneminde olduğu gibi. Evet, 
İzmir’e Turgut Özal döneminde Çeşme 
otobanı gibi bazı yatırımlar yapıldı ama 
genelde İzmir projelerine soğuk bakıldı. 
İzmir o nedenle ticaret ve sanayide 
kendi çorbasını kendi pişirmek zorunda. 
Biz bunu Ege Bölgesi Sanayi Odası ola-
rak gördük ve organize sanayi bölgeleri 
ile yol almanın doğru olacağını düşün-
dük. Organize sanayi bölgelerine bağlı 
bir sanayi yapısını ilk başaran kent de 
İzmir’dir. 
Tabii devletin İzmir’e en büyük yatı-
rımı olan Petkim’in İzmir’de olması da 
İzmir’i petrokimya ve plastik endüst-
risinde kuvvetli bir hale getirdi. Daha 
sonra demir-çeliğin Türkiye’de yatı-
rım yeri olarak Aliağa’yı işaretlemesi 
İzmir’i demir-çelikte ileri bir seviyeye 
getirdi. Organize sanayi bölgeleriyle de 
tekstilde, konfeksiyonda, elektronikte, 
hafif metal eşyada çok başarılı bir yapı 
çıkardı İzmir. Bir de EBSO olarak orga-
nize sanayi bölgelerinin etrafına kentsel 
yapılaşma kurarak göçün İzmir merke-
zine gelmemesini istedik. Nitekim EVKA 
projeleriyle de bu tuttu. 

Kemal Çolakoğlu:
“İzmir’de ortak akılda sorun yok, 

ortak idarede sorun var”  



“İstanbul koşanların, 
Ankara somurtanların, 
İzmir gülümseyerek y
ürüyenlerin şehri... 
Bizde vahşi kapitalizmin 
yırtıcı özellikleri olan 
çete-işadamı ilişkisi, 
hayali ihracat gibi 
konular da yok.”

Bunlara rağmen İzmir’de İzmirlide 
“Biz olmak istediğimiz yerde değiliz” 
diye bir yakınma var…
İzmir olarak kendimizi İstanbul ile muka-
yese etmemeliyiz. İstanbul ayrı bir şehir 
biz ayrı bir şehiriz. Bizim insan yapı-
mız ve ortak aklımız İstanbul’dan farklı. 
İstanbul koşanların, Ankara somurtan-
ların, İzmir gülümseyerek yürüyenle-
rin şehri... Bizde vahşi kapitalizmin yır-
tıcı özellikleri olan çete-işadamı ilişkisi, 
hayali ihracat gibi konular da yok. Bun-
lar olmayınca yüzde 60-yüzde 100’ler-
deki enflasyon dönemlerinde bizim ser-
mayelerimiz yeteri kadar birikmedi. 
İzmirlinin bir başka özelliği de, vergisini 
doğru beyan edip, zamanında ödemesi. 
Bunlar da enflasyonu çok yüksek ülke-
lerde hep sermaye kaybına neden olu-
yor. Bugün İzmir’de neden süper ligde 
bir takımımız yok dendiği zaman cevap 
net olmalı: Çünkü İzmir’de gelirinden 
100 milyon doları bir futbol takımına 
ayıracak kazançta biri yok. Bu neyi geti-
riyor? Zor kazanılan para zor risk edi-
liyor. İzmirli ticarette riski de sevmiyor. 
Riski sevmezseniz yeteri kadar büyü-
yemiyorsunuz. Onun için biz İzmir ola-
rak kabiliyet ve kapasitemizi iyi tespit 
etmeliyiz. Ama şunu da söylemek gere-
kir: İstanbul’u ayırdığınız zaman geri 
kalan iller arasında ister İMKB’de bakın 
isterseniz İstanbul Sanayi Odası’nın 
500 büyük sanayi firması değerlendir-
mesine bakın, İzmir İstanbul’dan sonra 
ikinci, Anadolu şehirleri içinde de açık 
ara birincidir. 



Zaman zaman İzmir’i Denizli, Bursa, 
Gaziantep ya da Eskişehir ile muka-
yese ediyorlar…
Onlar fevkalade yanılıyorlar. Çünkü 
İzmir yüzde 10 büyüdüğü zaman bu 
yüzde 10 Denizli’de yüzde 50’ye tekabül 
ediyor. İzmir yüzde 10 büyüdüm diyor, 
Denizli yüzde 50 büyüdüm diyor ama 
aradaki fark yok, aynı. Yani Denizli’nin 
iş kapasitesi 500, İzmir’in 5000. İzmir 
yüzde 10 büyüdüğü zaman 500 büyü-
müş oluyor, Denizli 500 büyümek için 
yüzde 100 büyümek zorunda. Evet, 
Anadolu’da çok güzel bir gelişme var, 
biz de bundan mutluyuz. Böyle de olsun 
ki biz en az göçü alalım. 

Ortak akla gelince…
Mutlak surette çeşitli kurum ve kuru-
luşlar uzun zamandır buna kafa yoru-
yor. Biz İzmir’de Türkiye’de bir ilk olarak 

Ege Ekonomisini Güçlendirme Vakfı’nı 
(EGEV) kurmuş bir kentiz. Yani vilaye-
tinden tüm odalarına, meslek kuruluşla-
rına kadar İzmir’i kapsayan bir kurum. 
Türkiye’de kalkınma ajanslarının kurul-
masına öncülük etmiş, bu teoriyi geliş-
tirmiş, Türkiye gündemine sokmuş bir 
şehirdir İzmir. EGEV’in en büyük hatası 
İzmir’i bırakıp 10 ile dağılması ile oldu. 
Ama o 10 ili organize etmek mümkün 
olmadı. İzmir Kalkınma Ajansı’nın kuru-
luşu ile birlikte EGEV İzmir için misyo-
nunu tamamlamış oldu. Çünkü artık 
şemsiye ve en büyük kurum İZKA. Ama 
EGEV gibi marka olmuş, bu kadar yıl-
lık birikim olan bir vakfı da kapatamaya-
cağımıza göre, EGEV bundan sonra bu 
10 şehrin kalkınma ajanslarına ortak bir 
sekretarya kursun diye düşündük. Bunu 
ortak akılla bulduk. 

“Kalkınma Kurulları aynı 
Sanayi ve Ticaret Odaları’nın 
meclisi gibi olmalı. 
Seçen, öneren, denetleyen”

İzmir Kalkınma Ajansı beklentileri-
nizi karşıladı mı?
İZKA Kalkınma Kurulu Başkanlığını 
yapıyorum, daha rahat tenkit etme şan-
sına sahibim. İZKA bizim hayal ettiğimiz 
gibi değil. Yönetim Kurulu içinde Sanayi 
Odası Başkanı, Ticaret Odası Başkanı 
var, onlar da mutlu değiller. Çünkü kal-
kınma ajansları kurulurken yöreden 
yönetim, yöreden projelendirme, yöre-
den tespit gibi konuşulmuş ve özel sek-
tör ağırlıklı olması düşünülmüştü ama 
tam tersine çok devlet ağırlıklı oldu. Kal-
kınma Kurulu’nun 100 üyesini vilayet 
tespit ediyor, Bakanlar Kurulu onaylıyor. 

Kalkınma Kurulu’nun başkanı vali, bizim 
kültürümüz itibariyle de valinin kararla-
rına karşı çıkmak çok zor. Buna muka-
bil bir Kalkınma Kurulu var, 100 kişi. 
Orada İzmir’in çok kıymetli insanları 
var. İzmir’in gerçek bir meclisi oluşmuş 
durumda. Ancak o kurul hiç etkili değil. 
O kurulun toplantısına vali dahil yöne-
tim kurulu üyelerinin katılma zorunlu-
luğu bile yok. Sizi dinleme zorunluluğu 
yok yani. Sizin yaptığınız bir proje ya da 
öneriyi yönetim kurulunun tatbik etme 
zorunluluğu da yok. Sadece “inceledim” 
diyor. Öyle olunca Kalkınma Kurulu 
üyesi “Beni kimse dinlemeyecekse ben 
buraya niye geliyorum” diyor. 100 kişi-
den kurulu olan kalkınma kurulu 50 
kişiye indi, yeni 50 kişi yedekten geldi. 
Bizim önerimiz şu: Kalkınma Kurulları 
aynı Sanayi ve Ticaret Odaları’nın mec-

lisi gibi olmalı. Seçen, öneren, denetle-
yen. Yani mali harcamalar da kalkınma 
kurulunda incelenmeli, yönetimin icraat-
ları da. O kurulun aldığı kararı da yöne-
tim kurulu uygulamak zorunda olmalı. 
Böyle bir yapıda denetleyen devlet ola-
cağına göre kurulun başkanı vali olmalı. 
Yani benim görevimi vali yapmalı. Vali-
nin görevini, yani yönetim kurulu baş-
kanlığını da özel sektörden biri yapmalı. 
O zaman iş pratiğe döner.  

Kentin ekonomi forumu denilince 
akla gelen oluşumlardan biri de 
İzmir Ekonomik Kalkınma 
Koordinasyon Kurulu. 
Oradaki sistem nasıl işliyor? 
Burada yine rektörler, sivil toplum kuru-
luşu başkanları, işadamları, sendika-
cılar, basından arkadaşlar var. Ben bu 
oluşumu çok başarılı buluyorum. Tabii 
bu Büyükşehir Belediyesi’nin orga-
nize ettiği bir kurul olduğu için büyük-
şehir belediyesinin arzu ettiği isimler-
den kuruluyor. Ama bugüne kadar Aziz 
Kocaoğlu çok demokrat davrandı. Bir 
çalışma grubu kurdu, ben de üyesi-
yim. O çalışma grubu “Şu arkadaşı ala-
lım” dediğinde kimseyi reddetmedi. O 
kurulda her şeyi konuşmak mümkün. 
Tabii orada da kararlar uygulanıyor mu 
uygulanmıyor mu, tartışılır.

İcraata dökülmüyor mu?
Ben kendi önerimle ilgili örnek verebili-
rim. Benim de içinde olduğum bir grup 
ile birlikte bir İzmir Yaya Yolu projesini 
sunduk. Gemiden inen turistleri tam kar-
şıdan Alsancak Çarşısı’na sokmak, ora-
dan Gazi İlkokulu ve Atatürk Lisesi’nin 
arkasından geçirip Sevgi Yolu’na, Sevgi 
Yolu’ndan da Kemeraltı’na kadar bağla-
mak. O yolu tekdüze döşemek, işaret-
lemek, o yol üzerinde yerleri tespit edil-
miş, belediye tarafından onaylanmış 
sokak sanatçılarından istifade etmek, 
hatta yolun uzunluğunu düşünülürse 
mini tren gibi bir ulaşım sistemi getir-
mek. İnsanları Kemeraltı’na kadar ulaş-
tırmak, oradan isteyen Agora, isteyen 
Kordon’a çıkıp-dönecek şeklinde bir 
yol. Herkes onayladı, Aziz Bey de bizi 
Ulaştırma Daire Başkanlığı ile bir araya 
getirdi. Onlar bir çalışma yaptı, işaret-
lemeleri yaptılar, levhaları taktılar ama 
o kadar. Tam istediğimiz gibi olmadı.  
İzmir-İstanbul Otoyolu için bir grup 
kuruldu, iyi çalışmalar yapıldı. Ben bu 
gruptan memnunum. 
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Ortak akılda bir de Başkanlar Kurulu 
var. Başarılı bir model mi?
Başkanlar Kurulu model olarak 
Türkiye’de ilktir. Ayda bir kere pazartesi 
akşamı buluşuyoruz. Sanayi ve Tica-
ret odası, Ticaret Borsası, İhracatçı Bir-
liği, Deniz Ticaret Odası, Esnaf Odası, 
Ziraat Odası, ESİAD, EGİAD, hepsi var. 
Bu başarılı bir model. Ama maalesef 
Ekrem Demirtaş son iki yıldır katılmıyor. 
Tabii öyle bir kurulda Ticaret Odası’nın 
olmaması çok büyük bir eksiklik.

Siz ayrıldınız artık sanırım…
Benim ESİAD Yüksek İstişare Kon-
seyi Başkanlığı bitince oradaki görevim 
bitti. Kalkınma Kurulu Başkanlığı’nın 
da orada sandalyesi yok. Onlar gayet 
güzel devam ediyor. Başarılılar. 

Orada konuşulanlar, alınan kararlar 
uygulamaya dökülüyor mu?
Basit bir örnek vereyim: Papa Türkiye’ye 
gelecekti ve Trabzon’da öldürülen 
Papaz’ın kilisesini ziyaret edecekti. Biz 
Efes’teki Meryem Ana Vakfı vasıtasıyla 
Vatikan’ı takibe alıp Papa’yı Efes’e gel-
meye ikna ettik. Bu karar Başkanlar 
Kurulu’ndan çıktı. Ve Papa geldi, İzmir’i 
ziyaret etti. Bu Ege ekonomisi için çok 
önemli bir karar.

Şu oluyor: Başbakanı İzmir’de ağırla-
mak istiyorsunuz, o da tek kurula gel-
mek istemiyor. Veya tüm milletvekillerini 
ağırlamak istiyorsunuz, tek yere gelmek 
istemiyorlar. Ama Başkanlar Kurulu ola-
rak davet edince geldiler, İzmir’in eksik-
lerini sıraladık.

“İzmir ve Ege bu altyapı-
lar tamamlandığında tersine 
beyin göçü alacak.” 

Sonuç olarak kentin ekonomisinin 
doğru yönlendirildiğini söyleyebili-
yor muyuz peki?
İzmir nerede, geride miyiz dersek, pro-
test olmak bizi birçok konuda gecik-
tirdi ama geri kalmadık. Mesafeler hep 
kapanır mesafeler oldu ve bana göre 
kapandı da. İzmir tüm protest yanına 
rağmen 9 üniversitesiyle, temizlenen 
körfeziyle, yepyeni bir havaalanıyla, geç 
de bitse hafif raylı sistemiyle yaşanabi-
lir bir şehir halinde. Bunu böyle görmek 
lazım. İzmir’de 50 tane Japon lokan-
tası yok. Çok da meraklıysan onu da 

İstanbul’da yiyeceksin. İzmir’de çocuk-
larımız üniversiteye ya da iş hayatına 
İstanbul’a gitmek istiyorlar deniliyor. 
Bu bir şikayet değil. Bugün Amerika’da 
doğan her çocuk New York’a gitmek isti-
yor. Fransa’da doğan her çocuk Paris’te 
yaşamak ister. Ama biz ne yapmalıyız? 
2023’e kadar İzmir-İstanbul Otoyolu’nun 
bitmesini, Çandarlı Limanı’nın tam kapa-
site çalışmasını, İzmir-Ankara arasında 
ya otoyol ya hızlı tren hattının bitirilme-
sini sağlamalıyız. Bu üç yatırım da ula-
şım ve limancılık. Bu üçü bitiği zaman 
İzmir zaten havalanır. Bugün İstan-
bul ya da Marmara Bölgesi’nde ya da 
Kocaeli’nde bir servet harcasanız yatı-
rım yapacak yer bulamazsınız. 300 kişi-
lik işyeri açsanız çalıştıracak işçi de kal-
madı. Göç bile kesmiyor artık. İzmir ve 
Ege bu altyapılar tamamlandığında ter-
sine beyin göçü alacak. 

Hükümet yatırımlarından söz edince 
yine konuştuğumuz konuya dönü-
yoruz. İzmir Ekonomi Zirvesi’nde de 
konuşuldu. Yatırım teşvikleri konu-
sunda İzmir’in sıkıntısı var…
Burada ben gerçekten cezalandırılıyo-
ruz diye düşünüyorum. Biz devamlı ola-
cak şekilde özel bir uygulama istemiyo-
ruz ki. Organizelerimiz doluncaya kadar 
bu eşitliği sağlasınlar. Yoksa Manisa 
dediğiniz yer zaten İzmir. Manisa bizim 
banliyömüz. Manisa’nın gelişmesi bize 
dezavantaj değil avantaj olur. Tire, Ali-
ağa yarı yarıya boş. Bu iki yerimiz 
doluncaya kadar teşviki Manisa ile eşit-
leyin diyoruz. Bu kadar basit. Ya ceza-
landırılıyoruz, ya anlamak istemiyorlar. 

Ekonomi Bakanı “İzmir Serbest Şehir 
olsun” diyor
Bu, Uğur Yüce’nin de uzun süre üze-
rinde durduğu bir konuydu. Ancak dört 
milyonluk bir şehrin serbest şehir olması 
gerçekten zor. Ama şunu yapmak müm-
kün: İzmir’de serbest bölgelerin sayı-
sını arttırabilirsiniz. Bir de ben İzmir’de 
sağlık serbest bölgesinin kurulmasını 
zorunlu ve hayati görüyorum. Bütün 
dünyada artık sağlık sektörü turizmle 
birlikte çalışıyor. İzmir bu işe çok yatkın. 
Yeri de hazır, İnciraltı bu iş planlanmış.
Ancak son zamanlarda İzmir’in en 
büyük sıkıntısı vilayet-emniyet ve bele-
diye arasındaki koordinasyonsuzluk. 
 
Birtakım projeler var, sürekli konu-
şulan ama gerçekleşmeyen. Örneğin 
Mega Müze. Bu ortak akıl niye pra-
tikte bir yere varmıyor?
Ali Nail Kubalı, Uğur Yüce, Yılmaz Temi-
zocak, Samim Sivri “İzmir İçin Sinerji 
Enstitüsü” diye bir şey kurduk, ayda 
bir toplanıyoruz. Biz bu projeyi 15 yıl-
dır söylüyoruz. Herkes tamam diyor. 
Yer göster tartışması var. Sümerbank’ın 
okulları olan yer olsun, Agora’nın orada 
otoparkın yerini olsun… Nereye yapıla-
caksa yapın ama olsun. 
Ama fuar projesini başarılı buluyorum. 
Mermer ve İf Wedding iyi gidiyor. Fuar 
sayısı arttıkça otel sayısı da artacak. 
İzmir’e bir mega müze şart, sağlık ser-
best bölgesi de şart.  
Aslında İzmir’de ortak akılda sorun yok, 
ortak idarede sorun var. Kentin ekono-
mik forumu var, bazı kişisel nedenlerle 
zor çalışıyor ama çalışıyor…  
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Hallstatt



n İ. Hakkı Kesirli

UNESCO tarafından dünya mirası ola-
rak kabul edilen Hallstatt’ın güzelliklerini 
doyasıya yaşamak için ne kadar zaman 
gerekir diye bir hesap yaptım. Bu güzel-
liklere doymak için 1 haftanın ayrılma-
sına karar verdim. Turizm acentelerinin 
yarım günlük turlarla tanıtmaya çalıştığı 
bu küçük ve sakin köy, Avusturya’nın 
Salzkammergut bölgesinde bulunuyor. 

Yarım günde ne görebilirsiniz ki? Köyü 
bir uçtan bir uca evlere, hediyelik eşya 
dükkanlarına, göl manzaralarına baka-
rak 1 saatte dolaştığınızı varsayalım 
bir de güzelim sosisler eşliğinde içi-
len birayı sayarsak, gidiş dönüş ile bir-
likte yarım gün doldu sayılır. Oysa bu 
köy yürüyüşünü; keyifli fotoğraflar çek-
mek ve ara sokaklara da vakit ayırmak, 
küçük galerilerdeki sanat eserlerini 
incelemek, hediyelik eşya mağazalarını 
dolaşmak, bira evlerinde bira çeşitleri-
nin listesini çıkarmak, müzede en az 1 
saat geçirmek, kiliselere de zaman ayı-
racak bir plan yaparsanız, size 1 tam 
gün bile yetmeyebilir.

Hallstatt’ta 
neler göreceğinize, 
neler yiyeceğinize ve 
huzuru keşfetmek için 
neler yapacağınıza 
kendiniz karar 
vereceksiniz...
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Hallstatt bütün dünyada tarih öncesi 
çağlardan kalma tuz üretimi ile ünlü 
bir yer. Dünyanın en eski tuz made-
nin bulunduğu bu yöreye gelip de tuz 
madenini görmemek olmaz.

Köy girişinde bulunan finiküler sistemi 
sizi 3000 yıl önce ilk kazmanın vurul-
duğu madenin girişine kadar sizi taşı-
yor. Bugün yüzlerce turistin ziyaret 
ettiği bu madenin galerilerinin ne kadar 
büyük bir çaba ile açıldığını madenin 
içine ilk adımı attığınız anda anlıyorsu-
nuz. Kayalıkların içinde kilometrelerce 
yol alan galerilerin bir bölümü sizin için 
aydınlatılmış ve son derece konforlu bir 
gezi için düzenlenmiş olsa da gözlerinizi 
bir an için kapattığınızda bin yıllar önce-
sinde beyaz altın olarak anılan tuz için 
madencilerin çekiç seslerini duyumsa-
yabiliyorsunuz.

Madenden çıkışta çevrenin doğal güzel-
liği size yaşam enerjisi veren bir ışık gibi 
gelir. Muhteşem bir göl ve uçsuz bucak-
sız Alpler… Buradaki güzellikleri tespit 
için fotoğraf makineniz bile yorulabilir.
Meraklısına muhteşem bir doğa yürü-
yüşü
Gölün tren istasyonunun bulunduğu 
tarafa doğru bir doğa yürüyüşü yap-
mak isterseniz,  çevresinde olağanüstü 
manzaralar taşıyan bir patika sizi bekli-
yor. Patika sizi gölüm karşı kıyısına tren 

Tuz madenine 
sizi küçük bir 
finiküler taşıyor.
(Solda)

Madenin 
içindeki 

yolculuğunuz 
bazen çok 
eğlenceli 

olabiliyor.

Alplerden 
gelen sular, 

köyün içerisinde 
bir şelale 

yapıyor ve hızla 
göle karışıyor.

Salzburg’un 
ünlü biralarını 
Hallstatt’ta da 
bulabilirsiniz.



istasyonunun bulunduğu bölgeye götü-
rüyor. Buradan Hallstatt’ın görüntüsü 
size ayrı bir keyif verecek. Bu sıkı yürü-
yüş tatil sırasında aldığınız fazla kiloları-
nızı eritmek için de bir fırsat olabilir.
Bir göl gezintisi yapmak için turizm ofi-
sinden bilgi almalısınız. Size dalış ve 
göl çevresindeki çeşitli yürüyüş parkur-
ları ve ünlü buz mağaraları hakkında da 
yeterli bilgi verecekler.

Kilise ve kemik evi
Hallsatt’ın küçük Katolik kilisesi görül-
meye değer. Kilisenin hemen arka-
sında yine kasabanın nüfusu ile oran-
tılı boyutta küçük bir mezarlık var. Yıllar 
boyunca bu mezarlığın büyütülmesi gibi 
bir olanak olmayınca. Mezarlar açılıp 
kafatasları üzerine aile isimleri yazıla-
rak ve basit süsler yapılarak “Kemik Evi” 
adını verdikleri alanda sergilemeye baş-
lamışlar. Sizin anlayacağınız Hallstattlı-
ların ölüleri bile turizmini hizmetinde… 
Kafatası görmeye meraklılar için kaçırıl-
maz bir fırsat(!)

90 metreden düşen şelale
Hallstatt sokaklarından görülen şela-
leye daha yakından bakmak için sizi 
daha yukarılara götüren yönlendirme-
leri takip etmeniz gerekiyor. Sizi sıkı 
bir yürüyüş bekliyor ama yolda dinlen-
meniz ve şelalenin çeşitli görüntülerini 
fotoğraflayabileceğiniz dinlenme alan-
ları da yaratılmış.

Hallstat’ta 1 hafta demek, stresten 
arınmış olmakla eş anlamlı. Gündüz-
leri doğa ile haşır neşir olurken, gece-
leri bira keşiflerine çıkabilirsiniz. Biz kış 
mevsimini görmedik ama karlar altın-
daki görüntüleri de mükemmel, soğuk 
tatilden hoşlananlar için ideal olabilir.

Hallstatt’a yolculuk.
Arabayla gidecekseniz 158 no’lu yoldan 
tarihi Bad Ischl kasabasına kadar gidip 
ondan sonra 145 no’lu yola girip 166’ya 
dönmeniz gerekiyor. Yol çok keyifli ve 
yönlendirmeler mükemmel.
En ucuz toplu taşıma, otobüs ve tren ile 
gerçekleşiyor. Salzburg’tan 150 no’lu 
otobüs ile Bad Ischl’e 1,5 saatte varı-
yor, son durağın yanındaki tren istas-
yonundan Hallstatt’ a giderken “Stai-
nach”, dönerken ise “Attnang” yönüne 
giden trene binmek gerekiyor. Bu yolcu-
lukta biletinizi mutlaka gidiş dönüş ola-
rak almalısınız.

Hallstatt sokaklarında 
yapacağınız gezintilerde sizi 

inanılmaz resimler bekliyor...



es
iad

 d
ua

ye
n

44
•

45

n Deniz Çaba Şan
n Alpay Sönmez

“Bu kentin sıçrama yapabil-
mesi için büyük bir atılıma 
ihtiyacı var. Dünyaca ünlü 
bir mimarın buraya gelip bir 
abide inşa etmesi gibi.”

Bu sözler, Ali Nail Kubalı’ya ait. Yıllar-
dır kentin ileriye doğru hamle yapabil-
mesi için strateji üretiyor. Sadece kent 
için değil, büyük şirketler ve holding-
lere danışmanlık yapıyor; siyasi parti-
lere “vatandaşa hizmet önerileri” götü-
rüyor. Şimdi kademeli olarak emekliliğe 
geçse de fikri üretimi durmuyor. Ama biz 
hikâyeyi en baştan dinleyelim istiyoruz. 
Başarı nasıl gelip de insanı buluyor?

Amerika yolcusu kalmasın!
Robert Koleji ve İstanbul Üniversitesi 
İktisat Fakültesi mezunu. Okul sonrası 
kazandığı Fulbright bursu ile Amerika’da 
doktora ve ilk iş deneyimi. Hikâyenin 
başlangıcı şöyle: “Robert Kolej’in yük-
sek lisansı açılmıştı, ben de burs kazan-
mıştım. Bir taraftan işletme, bir taraftan 
iktisat okurken Robert Kolej’de derste 
yanımda oturan arkadaşım ‘Gelecek 
derste ben olmayacağım, notlarını verir 
misin’ dedi, niye diye sordum, “Fulbright 
bursu için formlarımı götüreceğim’ dedi. 
Hemen peşine takıldım ve son anda 
başvurumu yaptım. Amerika macerası 
böyle başladı.”

Amerikan Senatosu’nda
istisna yasası
Amerika’da iktisat doktorası yapar-
ken aynı zamanda çalışıyor Kubalı. Bir 
profesörün başında olduğu, yeni baş-
lamakta olan ve Amerika’da ekono-
mik olarak az gelişmiş grupların kal-
kınması ile ilgili olan bir projeye dâhil 
oluyor: “Orada oldukça başarılı işler 

yaptık. Daha ziyade siyah, Kızılderili 
ve Latin gruplarıyla ilgili çalıştık. Eği-
tim projeleri sürdürdük, çalışan anne-
lerin çocuklarının bakımıyla ilgili ya da 
yaşlı büyükbabaların yalnızlıklarının 
giderilmesi ile ilgili çalışmalardı bunlar. 
Çok da iyi sonuçlar aldık. Bu programa 
federal hükümet fon sağlıyordu. Ben 
bu yapının yönetim sistemini kurdum. 
Sonra özel sektör ilgi göstermeye baş-
ladı. Dediler ki, ‘Ayrılıp bir danışmanlık 
şirketi kurun, size proje verelim.’ Ancak 
o sırada Türkiye’de askerlikle ilgili bir 
sıkıntım oluştu, pasaportumu uzatmı-
yorlardı. Hatta ben Cumhurbaşkanı’na 
kadar yazı yazdım ama bir neticeye 
ulaşmadı. Orada kalıp, doktoramı bitir-
meliydim. Bir gün senatörün ofisin-
den telefon ettiler. Senatör Amerikan 
Senatosu’na ben ve eşim için bir istisna 
yasası teklifi vermiş. Amerikan demok-
rasinin böyle esnek, kıvrak yönleri var.” 

Yaşar Holding yılları
Türkiye’ye döndüğünde İstanbul’da 
çalışır ya da Amerika’ya dönerim diye 
düşünmüş Kubalı. Zira İzmirli değil. 
“Ailem İstanbullu; ilkokulu babamın 
memuriyeti dolayısıyla İzmir’de oku-
dum. Tahsil hayatımın geri kalanı da 
İstanbul’da geçti.” Ama askerdeyken 
gördüğü bir gazete ilanı onu tam bir 
İzmirli yapmış. “Bir şirkete başvurdum; 
kim olduğunu da bilmiyorum. Yaşar Hol-
ding çıktı. O zamana kadar adını duy-
mamıştım. DYO boyalarını, Tuborg’u 
biliyordum ama o kadar. Orada 15 yıl 

Gerçek İzmirli: Ali Nail Kubalı

İzmir iş dünyasında tek başına isim yapmış bir strateji 
danışmanı Ali Nail Kubalı. Bir nevi tek kişilik dev kadro. 

Hayat hikâyesi ise yenilik üretmeye kurulu.  
Bir de İzmir’de doğmayıp, İzmir’i seçenlerden. 

Bu yüzden haklı bir gurura da sahip: 
“Ben herkesten daha çok İzmirliyim.”



çalıştım. Benim çalıştığım yıllar Yaşar 
Holding’in en iyi dönemiydi. 1973-1988 
yılları arası. Bu dönem içinde bugün 
yeni kullanımıyla CEO, yani en tepedeki 
profesyonel yöneticiydim.”

“Tarıma dayalı sanayi lafını 
da zannediyorum Türkiye’de 
ilk kez ben telaffuz ettim.”

Tarım ve tarıma dayalı sanayi lafını 
ilk kim etti?
Kubalı Yaşar Holding’te İdare Meclisi 
Başkan Vekili ve İdare Komitesi Başka-
nıydı. Holdingin tarım ve tarıma dayalı 
sanayiye geçmesinde öncü rol üstlen-
mişti. Yani boya ve kimya yatırımı olan 
holding için artık Pınar Grubu doğu-
yordu. Özellikle de Pınar Balık. Geri-
sini şöyle anlatıyor Kubalı: “Pınar Et de 
öyle. Uluslararası Finans Kurumu (IFC) 
benimle görüştü. Bir et kooperatifine 
ortak olmuşlar ama yürümüyor. ‘Gelir 
misin’ dedi. Biz de araştırdık, ‘Koopera-
tif olmaz ama biz yeni bir modern tesis 

kuralım’ dedik. O zaman tarım ve tarıma 
dayalı sanayi anlamında Türkiye’de hiç-
bir şey yok. Biz bu sektörlere doğru git-
tik. Türkiye bu sektörlere ağırlık ver-
miş olsaydı bugün çok farklı bir yerde 
olabilirdi. Bunu en azından Yaşar Hol-
ding yaptı. Tarıma dayalı sanayi lafını 
da zannediyorum Türkiye’de ilk kez ben 
telaffuz ettim.”

Capital ve Financial Times
Capital Dergisi Cumhuriyet döneminin 
en etkili yöneticilerini seçerken onu da 
dâhil etti. Hatta Türkiye’de tarıma dayalı 
sanayinin fikir babası olarak tanıttı. 
“Çünkü” diyor Kubalı: “Türkiye’de tarıma 
yapılan her bir liralık yatırım, hem daha 
fazla gelir yaratır, hem daha fazla döviz 
yaratır, hem de daha az döviz kulla-
nır. Sonra bildiğimiz üzere tarım ağır 
biçimde ihmal edildi. Yine de 2000 yılına 
geldiğimizde tarım ve tarıma dayalı 
sanayi Türkiye’de üretimin yüzde 60’ını, 
ihracatın da yüzde 50’sinden fazlasını 
yapıyordu. Sonra yine büyük ihmallere 
uğradı. Ama işte o zaman Yaşar Hol-

ding olarak önemli bir rol üstlendik. Biz 
Financial Times’ın normal bir sayısında 
şirketler bölümüne birinci sayfadan 
haber olan ilk kuruluş olduk. Türkiye 
sayısında herkes çıkıyor, reklam gibi bir 
şey o. Ve onlar bizi Türkiye’nin üçüncü 
büyük holdingi diye yazdılar. Ben de 
onlara tarıma dayalı sanayinin önemini 
anlattım. Türkiye bir döviz darboğazına 
doğru gidiyordu, ben de döviz kullanma-
yan döviz yaratabilecek sektörlere yatı-
rım yapılmalı düşüncesindeydim.”

“Siz kaderiniz dolayısıyla 
İzmirlisiniz, ben İzmir’i tercih 
etmiş bir İzmirliyim.”  

“Fikir vereyim, 
yenilik getireyim”
Kubalı, 1988’de Yaşar’dan ayrıldı ve 
NCM adıyla kendi danışmanlık şirke-
tini kurdu. Ancak şirket bir kişilikti, yani 
Kubalı tek kişilik dev kadro oldu. “Kafam-
daki düşünce şuydu” diyor: “Fikir vere-
yim, yenilik getireyim. Şirketlere strateji 
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danışmanlığı yapayım. Yaşar’da çalı-
şırken İstanbul’da Doğuş Holding gibi 
çok önemli şirketlerinden teklif aldım 
ama ben İzmir’i tercih ederek İzmir’de 
kaldım. Yaşar Holding’ten ayrılınca 
da İzmir’de bir şey yapmak istedim. 
Ben İzmir’de doğmadım. Türkiye’ye 
dönünce İstanbul’da olurum diye düşün-
müştüm. Yani o gazete ilanında Yaşar 
Holding çıkmasaydı, ben İstanbul’da, 
hatta belki Amerika’da yaşıyor olacak-
tım. İzmir tesadüf oldu. Yaşar’dan ayrı-
lınca yine İstanbul’a çağıranlar oldu, git-
medim. Hem İzmir’i hem de insanlarını 
çok seviyorum. Doğma-büyüme İzmir-
lilerle dalga geçiyorum: Siz kaderiniz 
dolayısıyla İzmirlisiniz, ben İzmir’i tercih 
etmiş bir İzmirliyim.”  

TÜSİAD’dan ESİAD’a
Kubalı, aynı zamanda TÜSİAD’ın ilk 
“profesyonel” yönetim kurulu üyelerin-
den biri. Yani “Yönetim kurulunda yöne-
ticiler, profesyoneller değil de patronlar 
olsun” tartışmalarının olduğu dönem-
ler. O zaman Kubalı bunu söyleyenlere 
şöyle cevap veriyor: “Sizlerden biriniz 
hisse senetlerinizi satsa yönetim kuru-
luna alınmayacak mısınız? Yani burada 
seçebilen, oy verebilen ama seçileme-
yen üyeler mi olacak? Olmazsa biz ayrı-
lalım, TÜSİAD gibi Türkiye Yöneticiler 
Derneği’ni kuralım. Ya üyeyiz ya deği-
liz. Amerika’da işadamı dediğiniz zaman 
yüzde 90’ı profesyonel yöneticidir, aile 
şirketleri çok azalmıştır.” 

Veto kalkıyor
ESİAD da tam bu dönemde kuruluyor. 
Kubalı, Şinasi Ertan ve arkadaşları bir 
süre sonra “Biz İzmir olarak TÜSİAD’da 
yeterince temsil edilemiyoruz, bizim 
dertlerimiz-yapımız farklı” diyorlar ve 
kararı veriyorlar: “O zaman Cem Boy-
ner başkandı. Onlarla konuştuk ve bir 
İzmir Şubesi açalım dedik. TÜSİAD ‘Biz 
şube açmıyoruz, istiyorsanız İzmirli-
Egeli işadamları olarak bir dernek kurun’ 
dedi. ESİAD böyle kuruldu. Ben o ara-
larda Yaşar’dan ayrıldım. Eski patronum 
ayrıldığım için kızmıştı. Dernek kurulur-
ken bu yüzden onun tarafından veto 
yemişim. Sonra Oğuz Tatış’ın başkan-
lığındaki yönetim kurulundan bir grup 
‘Biz o vetoyu aştık, gelin’ dedi. Yönetim 

kuruluna girdim, başkan vekili oldum. 
Genelde vekiller başkan oluyor, bana 
da ısrar ettiler ama ‘Ben sanayici deği-
lim, bir kişilik danışma şirketiyim’ dedim, 
kabul etmedim.” 

İzmir’den İstanbul’a 
danışmanlık 
Kubalı, NCM Danışmanlık ile tek başına 
İstanbul’daki çok önemli şirket ve hol-
dinglerin stratejilerini üretti. Doğuş 
Holding’e danışmanlık yaptı, dışarıdan 
İcra Kurulu Üyesi de oldu, hatta gru-
bun Garanti Bankası gibi birçok şirke-
tinde yönetim kurulu üyesiydi. Yine Ana-
dolu Endüstri Holding, onun müşterileri 
arasındaydı. Kubalı, “Orada bir ‘çalışan 

İzmir 
ekonomisi 
nereye?
Kubalı’ya göre İzmir ekonomisi 
neden senelerdir hareketlenmiyor 
konusu doğru teşhis edilmeli. “Eko-
nominin çalışma sistemi şöyledir” 
diyor Kubalı: “Farklılıkları dengeler. 
Bir yerde ücretler yüksekse işçi akımı-
yönetimi akımı oraya olur, ücretler 
dengelenir. Dengeleyici bir unsurdur. 
İstisnaları var. Bunlardan birisi böl-
gesel kalkınmadır. İki bölge arasında 
farklılık belli bir noktayı aşarsa bu 
artık kendini dengelemez, aksine bu 
farklılık büyür. İstanbul ile İzmir’i alır-
sanız İstanbul böyle bir fark yarattı. 

Ne oluyor o büyüyen kent? Çevresin-
deki yerleşim merkezlerini bünyesine 
alıp metropol oluyor, daha da büyü-
yor megapol oluyor. İstanbul şimdi 
bir ucu Edirne’de, bir ucu İzmit’te, 
hatta Bursa’da megapol haline geldi. 
Onun uzağında olan kentler ise ona 
kaynak kent oluyor. İzmir İstanbul’a 
30 yıldır kaynak kenttir. Değerli 
insanlarımız, değerli şirketlerimiz 
İstanbul’a gider. Bu, tersine döndü-
rülebilir mi? Bunu yapmak için çok 
radikal büyük bir sıçrama yapılması 
lazım.”

St. Louis ile Chicago 
arasındaki ilişki gibi  
Kubalı’ya göre bu sıçramanın anah-
tarı belli: “Amerika’da St. Louis ken-
tinde yaşadım, Chicago’nun 4 - 5 
saat güneyinde bir yer. St. Louis ile 
Chicago arasındaki ilişki İzmir-İstan-
bul gibi. Chicago tüm yatırımı çeki-
yordu. İzmir’de duyduğunuz tüm 
şikâyetleri St. Louis’de de duyabilir-
diniz. Sonra büyük bir müze yaptı-
lar, üstünde de paslanmaz çelikten 
dünyanın en yüksek abidesini dikti-
ler. Bunun için Finlandiyalı dünyanın 
bir numaralı mimarı ve şehir planla-
macısı Eero Sacrines’i getirdiler. Ve 
St. Louis’de müthiş bir şey oldu; akın 
akın turist gelmeye başladı. 

Biz de İzmir’e böyle dünya çapında 
bir proje yapalım. Biz dünya arkeolo-
jisinin merkezi olabiliriz.” 



Ali Nail Kubalı’nın hayat hikâyesi siya-
seti de kapsama alanına alıyor. Onu 
hiç siyasi arenada görmesek de, 
aklını çelmeye çalışanlar olmuş. Nite-
kim epey hikâye var: “Deniz Baykal 
belediye başkanı adayı olmamı iste-
mişti. Bülent Ecevit, evine çağırdı. O 
hikâye de ilginçtir. Ben hafta sonları 
Çeşme’de olurum, karım da dinlene-
yim diye gelen telefonları bağlamak 
istemez. Bir gün evin balkonunda bir 
şeyler yazıyorum. Telefonu eşim açtı, 
ben de dinliyorum, kime fırça atacak 
diye. Dedi ki, ‘Bir kere Kübalı değil, 
Kubalı’. Dr. Ali Nail Kubalı’yı kim arı-
yor?’ Sonra bir sessizlik… Eşim ‘Çok 
özür dilerim efendim, derhal çağı-
rıyorum’ diyor. Ecevit bizzat ara-
mış meğerse. Siyasete girmemi tek-
lif etti. Dedim ki: ‘Benim tuzum kuru 
değil. Çocuklarım Amerika’da oku-
yor. Tek kişilik bir danışma şirketim 
var.’ Yine de evine davet etti, gittim. 
Döndüm. Rahşan Ecevit eşimi ara-
mış, ‘Siz mi istemiyorsunuz’ diye sor-
muş. Sonra beni İshak Alaton aradı: 
‘Sanırım siyasete girmek için sponsora 
ihtiyacın varmış, biz seni destekleye-
lim’ dedi. Şöyle söyledim: ‘Bülent Bey 
beni yanlış anlamış, ben İzmir’den de 
sponsor bulurum ama sonra şaşırırım: 
Sponsora mı hizmet edeceğim, vatana 
mı hizmet edeceğim? Onun için beni 
mazur görün.” 

Tek siyasi tecrübe: Yeni Türkiye Partisi
Kubalı siyasete girmeyi düşünmediği 
için Ecevit’e o zaman genç bir sanayici 
olan rahmetli İzmir Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Ahmet Piriştina’yı öneri-
yor. Ama ona da “siyasete gir” çağ-
rısı durmuyor. “Süleyman Demirel de 
İzmirli bir işadamı kanalıyla haber gön-
dermişti” diyor: “İl başkanı olsun, ilk 
seçimde milletvekili, ilk kabinede de 
bakan olsun demiş. O zaman ben de 
Yaşar’da yeni ayrılmıştım. ‘Hem siya-
set adamı değilim, hem de yeni bir 
hayat kuruyordum’ dedim.”
Gerçi bir kez siyasete girmişliği var 
Kubalı’nın. Yeni Türkiye Partisi’nin 
kurucusu rahmetle İsmail Cem, lisede 
sınıf ve şube arkadaşı. “Gel” diye 
çağırıyor, Kubalı reddedemiyor: “O 

sırada Kemal Derviş ile ayrıldılar. Bir 
rüzgâr geçmiş, ‘vazgeç’ dedim ben 
de. Bir gece bizde kaldı, uzun uzun 
konuştuk. Üye oldum ama parti mec-
lisine de seçtiler. Seçimde oy alamadı 
parti, almasına da imkân yoktu. Hüsa-
mettin Özkan, Kemal Derviş ve İsmail 
Cem bir arada olsaydı ses getirdi ama 
dağılmışlardı.”

444 0 CHP 
Kemal Kılıçdaroğlu ile de CHP Genel 
Başkanı olmadan önce tanışıyor 
Kubalı.  “Son olarak da bundan beş-
altı ay önce gittim-randevu aldım” 
diyor: “Hizmet için illa ki iktidara gel-
mek gerekmiyor. Muhalefetteyken 
de danışmanlarınız ve gönüllüleri-

niz ile hizmet üretebilirsiniz diye bir 
seri hizmet önerisi götürdüm. Bana 
göre partiler muhalefetteyken hiz-
met yapmazlarsa iktidara gelmeleri 
çok zordur. Bir önerim şuydu: Genç 
hukukçular var, iş bulamıyor. Bir de 
emekli hâkim ve savcılar var. Bunları 
bir araya getirelim, gönüllü olarak hiz-
met versinler. Gruplar kuralım, par-
tinin bir insan hakları girişimi olsun. 
Hukuk Komisyonu Ankara’da çalış-
sın. İkili gönüllüler de her ilçede 7/24 
nöbet tutsun. Örneğin her ilçede 10 
çift oluşturalım, 444 0 CHP gibi bir 
numara alalım. Türkiye’nin neresin-
den telefon edilirse edilsin o ilçedeki 
telefonda çalsın, o çağrı nöbetçi olan 
ikilinin cep telefonuna ulaşsın. Örne-

ğin gece çocuğu evinden alındı, polis 
dövdü, o aile nereye müracaat ede-
cek? İlk müracaat edeceği yer burası 
olsun. Karakolda mı, hastanede mi 
nerede ise çocuğun haklarını savun-
sunlar. Bu hem Türkiye’ye hizmettir, 
hem Türkiye’de insan haklarının geliş-
mesine katkıdır.  Bunun gibi 7-8 tane 
proje götürdüm. Sonra ne oldu bilmi-
yorum, uygulandığına dair bir şey gör-
medim.”

Sosyal demokrasi nasıl 
ayağa kalkar?
Kubalı, Deniz Baykal ile de İshak 
Alaton aracılığıyla tanışmış. Sos-
yal demokrat eğilimli bir grup işa-
damı biraraya geldiğinde o da varmış. 

“Ama” diyor Kubalı: “Partinin dip 
yaptığı bir dönemdi. Sosyal demokrasi 
tekrar nasıl ayağa kalkar diye bir dizi 
toplantı yaptık. Ona da benzer öne-
riler yapmıştım. Baykal ayaklara fır-
ladı, uygulayacağız dedi ama bir şey 
olmadı. Alaattin Yüksel de oradaydı, 
o ‘Yapalım’ dedi. Gerçekten Alaat-
tin Yüksel iyi niyetle güzel bir gönüllü 
ordusu oluşturdu. Ekonomi guru-
bunun raporunu ben yazdım, orada 
İzmir için öneriler de vardı. Bunlar-
dan biri Mega Müze diye anılan Batı 
Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ydi. O 
dönemde Piriştina da CHP’ye geçti ve 
belediye başkan adayı oldu. Bizim bu 
çalışmamız ona verildi, o da bir kısmını 
uyguladı zaten.” 

“Sponsora mı hizmet edeceğim, vatana mı?”



yönetim kurulu üyeleri’, bir de ‘danış-
man yönetim kurulu üyeleri’ vardı” diyor: 
“Ben, Ege Cansel ve İbrahim Kavra-
koğlu danışman üyeydik. İlginç tecrübe-
ler edindik. Honda yatırımında tüm top-
lantılarda bulundum.”

“Kefenin cebi yok”
Otelleri ve tekstil şirketleri olan Narin 
Holding’e de danışmanlık yaptı. The 
Marmara Otelleri’nin sahibi gruba da. 
Neticede Türkiye’de çok sayıda önemli 
holding ve şirketin stratejisine imza 
attı Kubalı. Ama torunları olmaya baş-
layınca yeni bir karar aldı. “İkinci toru-
num dünyaya geldiğinde ‘Kefenin cebi 
yok’ diye düşündüm. Kendimi emekli 
ettim ama tam olarak değil. Emekli-
lik pat diye asansörle inmiş gibi olma-
sın istedim. İlginç bir şey gelirse kabul 
ederim diye düşündüm. İzmir’de 4-5 
şirkete danışmanlık yapıyorum. Bak 
Ambalaj’da yönetim kurulu üyesiyim. 
Ülker’deki görevimi sürdürüyorum. İsti-
şare Kurulu’ndayım. Orada Alev Coş-
kun var, eski CHP bakanlarından. Oltan 
Sungurlu var, eski ANAP bakanların-
dan. Epey bakan, işadamı var. Toplantı-
lara Murat Ülker katılıyor. İçimizden biri 
Türkiye siyasetindeki gelişmeyi anlatı-
yor, ben ekonomideki gelişmeyi anlatı-
yorum, yani çok iyi çalışan bir kurul.” 

Danimarka Kraliyet Ailesi 
ile sohbet
Kubalı, 20 yıl da Danimarka’nın fahri 
konsolosu olarak görev yaptı. İki şövalye 
madalyasını Danimarka Kraliçesi’nin 
elinden aldı. Kraliyet Ailesi ile tanışma 
hikâyesine gelince, şöyle anlatıyor 
Kubalı: “Hem veliaht prensle, hem de 
kraliçenin eşi ile tanışma fırsatım oldu. 
Danimarka’da 10 yılda bir fahri konso-
losları toplarlar. Kraliyet Ailesi de gelir. 
Beni kraliçenin eşi ile tanıştıracaklar. O 
beni tanımıyor ama İzmirli olmam vası-
tasıyla tanışmak istemiş. Bana dedi-
ler ki ‘Konuşmayı prens açar, o bitirme-
den lütfen konuşmayı bitirme.’ Meğer 
adam İzmir’e gelmiş, Herve Giraud’u 
iyi tanıyormuş. Buradan bir sohbet açtı, 
susmuyoruz. Kuyrukta bir dolu insan 
görüşmeyi bekliyor. Ben de kesme-
mek zorundayım. Sonunda bir cesa-
ret, ‘Acaba ben sizi çok mu işgal ettim’ 
dedim. ‘Yok’ dedi. İzmir’in ne kadar 
güzel bir şehir olduğunu söyledi. Atçılık 
sohbetleri yaptık, o da avcılık sohbetleri 
gibidir, bir türlü bitmez.” 

“Hayat neşenizi devam 
ettirmek istiyorsanız 
yeni bir şeyler öğrenin.”

Hayat neşesi neyle gelir?
Kubalı, 40’lı yaşlarda at binmeye, 
50’lerinde de dalgıçlığa merak sarmış. 
“Çünkü” diyor: “Hayat neşenizi devam 
ettirmek istiyorsanız yeni bir şeyler 
öğrenin. İkinci olarak da iş hayatında 
yanınızda gençler olsun. Ben hayatım 
boyunca pek çok şeyi asistanlarımdan 
öğrendim. Yeni mezun, okul birincilerin-
den yönetici adayları alırdık. Onlar yeni 

taze bilgilerle, yaratıcılıkları öldürülme-
miş insanlar oluyordu. Onlardan çok 
şey öğrendim. Eğitim sadece yukarı-
dan aşağıya olmaz, aşağıdan yukarıya 
doğru da olur. İnsanlar kendi patronla-
rını da eğitmeliler. Bizde genelde ayak 
kaydırarak onun yerine geçme durumu 
var. Oysa onu başarılı kılmak, onun 
yükselmesini sağlamak size de yük-
selme getirir.”

Torunlarla geçen bir hayat
Kubalı’nın bir süredir temel uğraşıla-
rından biri de torunlarıyla vakit geçir-
mek. Onlarla çok övünüyor: “Dört toru-
num var. Alara Kubalı 7 yaşında ama 
İZDOB’da sahneye çıkıyor. Diğer toru-
num Alisa Kubalı da ritmik jimnastik 
yapıyor; takım halinde kendi yaş grup-
larında Türkiye birincisi oldular, kişisel 
olarak da Türkiye üçüncüsü oldu. Cey-
lin Kubalı da at biniyor, dede ve amcaya 
uydu. Voleybol oynuyor. En küçük toru-
num ise yaramazlık yapıyor, Ali Nail 
Kubalı. Birbirimize bağlı bir aileyiz. 
Eşimle okurken tanıştık, gelinlerimle 
çok iyi anlaşırız, çok başarılılar.”
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Kısacası Türkiye, finansal alana geçmiş 
olan dünya başat kapitalizmine bu kez 
finansal piyasa olarak hizmet sunacaktı. 
1980’lerde başlatılmış olan ve giderek 
büyüyerek sürdürülen bu süreçten kesin-
likle dönülmesi gerekir. Bu dönüşü AKP 
gibi “mümin kapitalist” ve “teslimiyetçi-

opportünist” bir iktidar değil, ancak bir 
halk iktidarı yapabilir. Fark şuradadır ki, 
halk iktidarı önce Batı ile ilişkisini teslimi-
yetçilik üzerinde değil, eşit ya da yakın 
ilişkiler üzerine kurar. Bunun gerçekleş-
tirilebilmesi için de içeride gelir ve güç 
dengelerinin halka yakın olması gerekir.
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Fon ekonomisi, sıcak para, 
finansal piyasaya bağımlılık… 
Adı ne olursa olsun ekonomi 
politikamız üretmeye endeksli 
değil. İstihdam ağırlıklı, katma 
değer ve birikim üreten bir 
ekonomik model nasıl müm-
kün olabilir? Prof. Dr. İzzet-
tin Önder, siyasi iktidarın 
Türkiye’yi bir uçuruma sürük-
lediğini düşünüyor.  Prof. Dr. 
Sumru Altuğ ise Türkiye’nin 
tümden “üretime dayalı olma-
yan” bir ekonomiye sahip 
olduğunu söylemenin hatalı 
olacağını vurguluyor. 

Sıcak para 
ekonomisi ilenereye
kadar?

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi 
Emekli Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. İzzettin Önder: 
“1980’lerde başlatılmış olan bu ekonomi politikasından 
vazgeçilmesi gerekir. Ama bu dönüşü AKP gibi ‘mümin 
kapitalist’ ve ‘teslimiyetçi-oportünist’ bir iktidar değil, 
ancak bir halk iktidarı yapabilir.”



Türkiye ekonomisinin bugün geldiği 
noktayı nasıl özetlemek gerek?
Türkiye ekonomisi, Cumhuriyet döne-
minin ilk yılları, özellikle de Devletçi-
lik Dönemi hariç, hemen her dönemde 
Batı kapitalizminin gölgesinde ve dümen 
suyunda seyretti. Kâh Batı üretimine 
piyasa işlevi yüklendi, kâh güvenli yatı-
rım yeri fonksiyonu işlevi gördü. Soğuk 
savaş yıllarında Batılıların komünizm 
korkusu çevresel konumlu ekonomileri, 
bu arada Türkiye’yi oldukça rahatlattı. 
Savaş sonrası dönem ve özellikle de 
son kriz Batılıların çevresel ekonomilere 
bakışını değiştirdi, söz konusu ekono-
mileri daha çok kendi sermaye çıkarları 
doğrultusunda etkileme yoluna soktu. 
1950-58 ticari emperyalizm altında ciddi 

vurgun yedikten, 1960-79 döneminde 
ithal ikameci emperyalizm altında ikinci 
sınıf sanayi yapılanmasını gerçekleş-
tirdikten ve 1980 sonrasında ise finan-
sal emperyalizm baskısı altında gerekli 
gelişmesini yapamayan Türkiye, tüm bu 
olumsuzlukların birikimli sonucu olarak 
1999 yılına ağır borçlu, yüksek enflas-
yonlu, yüksek kamu açıklı ve yüksek faiz 
haddi altında IMF’nin gözetimine girdi. 
2000 yılında ise IMF gözetimi fiilen prog-
ramlı denetime dönüştürüldü.

2000 sonrası…
2000 IMF programı, yapısal reform, 
finansal reform ve parasal reform olmak 
üzere üç temel ayağa oturtuldu. Yapısal 
reform paketinde ekonominin serbestleş-

tirilmesi, devletin küçültülmesi, özelleş-
tirme ve piyasa hakimiyeti öne çıkarıldı. 
Finansal reform paketi, bütçe disip-
lini, kamu hizmetlerinin “hizmet alımı” 
şeklinde yürütülmesi, vergi reformu ile 
yükün tabana yayılması ve kamu fonla-
rının kullanımında değişiklik gündeme 
geldi. Parasal reform paketinde ise, 
Merkez Bankası’nın “para kurulu” ola-
rak çalışması ve kamuya borç verilmesi 
anlamında iç varlıkların mevcudiyetinin 
sınırlandırılması, döviz kurunun belirli 
aralıklarla ayarlanarak enflasyona uyar-
lanması gündeme geldi. Bu paket, eko-
nominin hemen tüm hastalık görüntüleri-
nin alt-yapı nedeni olan üretim, verimlilik 
ve istihdam vb gibi temel sorunlara gir-
meden, borçların ödenmesi, ekonomi-
nin dış dünyaya plansız ve programsız 
açılması ve ekonominin dünya piyasası-
nın bir parçası haline getirilmesi amacını 
taşımakta idi. Kısacası, bu programda, 
Batıda birikmiş fonlara hem üretim ve 
finansal piyasa ortamı yaratmak hem de 
ürünlere pazar oluşturmak ve bu süreçle-
rin IMF emir ve doğrultusunda bir hükü-
metle götürerek Batı sermayesini rahat-
latma hedefi açıkça seziliyordu. 

Görülüyor ki, yıllar itibariyle 
portföy yatırımı doğrudan 
yatırımların önüne geçmiş. 
Bu gelişme iki açıdan çok 
tehlikelidir. 
Birincisi, portföy yatırımı 
ekonomiye reel katkı yap-
madan faiz geliri sağlaya-
rak uzun dönemde ekono-
minin büyüme potansiyelini 
ve tasarrufları baskılar. 
İkincisi ise, portföy yatırım-
ları ekonomide ani şoklar 
yaratmaya eğilimli olduk-
larından reel yatırımlara 
olumsuz zemin oluşturur-
lar. Portföy yatırımları ile 
reel yatırımların birbirini 
zıt yönde etkilediği teoride 
tartışılan bir konudur.
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“Türkiye, finansal alana geçmiş 
olan dünya başat kapitalizmine 
bu kez finansal piyasa olarak 
hizmet sunuyor”

Ancak program, 2001 Şubat’ında 
derin bir krizle kısmen çöktü… 
Yaşanan finansal krizin ana nedeni biz-
zat programın kurgulamasında vardı. 
Zira, enflasyonun önlenemediği bir ülke 
parasını sağlam ve istikrarlı bir dünya 
parasına belirli aralıklarla sabitlemenin 
dış ödemeler dengesini sarsacağı teo-
ride biliniyordu. Hem de aynı dönemde 
Dünya Bankası ekonomisti Fisher’in 
American Economic Association’da sun-
duğu raporda bu konu açıkça belirtili-
yordu. 
Duruma Derviş, döviz kurunu serbest 
bırakarak müdahale etti ve tüm badireler 
atlatılmış olarak, finansal alana savrulan 
ve sahte pembe görüntülerle yol almaya 
başlayan ekonomide 2002 yılında AKP 
iktidarı iş başına geldi. Ekonominin çiz-
gisi artık finans hâkimiyetinde gerçekle-
şiyordu. Bu durumun ilk temelleri Özal 
tarafından 1989 dolaylarında çıkarıl-
mış olan 32 sayılı kararname ile yapıl-
mış olan düzenleme ile atılmıştır. Artık 
yabancı finans kuruluşları ve bankalar 
Türkiye’de şube açıp, faaliyette buluna-
bileceklerdi. Kısacası Türkiye, finansal 
alana geçmiş olan dünya başat kapita-
lizmine bu kez finansal piyasa olarak hiz-
met sunacaktı. 
Finansal işlemler ülkeye gelirken oluş-
turduğu pembe tabloyu faiz alıp giderken 
bozmakla beraber, fonların geliş gidişi 
ayrıştırılamadığından, gelişlerin olumlu 

yansıması, çıkışların olumsuzluklarını 
perdeliyor ve halkın algılamasını karar-
tıyordu. Bu durum siyasilere kısa yoldan 
pembe tablo oluşturduğundan siyasiler-
den olumlu not alıyor ve bir tür narkoz 
etkisi altında sürgit devam ediyordu. Bu 
süreç, maalesef, hâlâ devam etmekte...

“Yıllar itibariyle portföy yatı-
rımı doğrudan yatırımların 
önüne geçti. Bu gelişme iki açı-
dan çok tehlikelidir.” 

Bu politikanın devam etmesi bizi nasıl 
bir darboğaza sokuyor?
Sürecin devamlılığı, uluslararası düz-
lemde Türkiye’nin faiz politikasının etki-
sinin iç ekonomide ticaret hadlerine ve 
yatırımlara olan yansımasının organik 
sonucu. Şöyle ki, IMF’nin 2000 başında 
başlatmış olduğu program, bir yan-
dan borçlar için rahatlatıcı ortam sağla-
mazken (örneğin, borçların ödemesiz 
süre sonucunda uzun vadeye atılması 
vb gibi), diğer yandan faiz haddinin 
döviz girişini pompalayarak kuru bas-
kılaması sonucunda dış ticaret açığı-
nın büyüyerek artması, finans narko-
zunu salt kısa dönemde değil, maalesef, 
uzun dönemde de kaçınılmaz kıldı. İçe-
ride enflasyon yükselirken döviz fiyatı-
nın düşük kalması dış ticaret dengesini 
olumsuz etkiledi ve borçların çevrilmesi 
(roll-over) dışında, ithalat için de döviz 
gereksinimini kamçıladı. 1990 yılında 
doğrudan yabancı yatırım 700 milyon 
dolar, portföy yatırımı 547 milyon dolar 
iken, 2000 yılında doğrudan yatırım 112 
milyon dolar, portföy yatırımı ise 1 mil-

yar 22 milyon dolar oldu, 2010 yılında 
ise doğrudan yatırım miktarı 7 milyar 574 
milyon dolar, portföy yatırımı ise 16 mil-
yar 93 milyon dolar düzeyinde gerçek-
leşti. (Dr. E. İpek, Yönetim ve Ekonomi 
Araştırmaları Dergisi, 2013, sayı 21)  
Görülüyor ki, yıllar itibariyle portföy yatı-
rımı doğrudan yatırımların önüne geç-
miş. Bu gelişme iki açıdan çok tehlikeli-
dir. Birincisi, portföy yatırımı ekonomiye 
reel katkı yapmadan faiz geliri sağlaya-
rak uzun dönemde ekonominin büyüme 
potansiyelini ve tasarrufları baskılar. İkin-
cisi ise, portföy yatırımları ekonomide ani 
şoklar yaratmaya eğilimli olduklarından 
reel yatırımlara olumsuz zemin oluştu-
rurlar. Portföy yatırımları ile reel yatırım-
ların birbirini zıt yönde etkilediği teoride 
tartışılan bir konudur. 

Bu gidişatı durdurmak üzere iktidar-
dan bir hamle bekliyor musunuz?
1980’lerde başlatılmış olan ve giderek 
büyüyerek sürdürülen bu süreçten kesin-
likle dönülmesi gerekir. Bu dönüşü AKP 
gibi “mümin kapitalist” ve “teslimiyetçi-
oportünist” bir iktidar değil, ancak bir halk 
iktidarı yapabilir. Fark şuradadır ki, halk 
iktidarı önce Batı ile ilişkisini teslimiyetçi-
lik üzerinde değil, eşit ya da yakın ilişkiler 
üzerine kurar. Bunun gerçekleştirilebil-
mesi için de içeride gelir ve güç dengele-
rinin halka yakın olması gerekir. Doğaldır 
ki, kağıt üzerinde kolay ifade edilebilen 
bu kavramların politika olarak uygulan-
ması önce halkın olup-biteni siyasiler ve 
çıkar çevreleri tarafından kendisine yan-
sıtıldığı biçimiyle değil, gerçek boyutu ve 
bizzat kendi ve ülke menfaati doğrultu-
sunda algılaması ve siyasi tercihini ona 



göre kullanması gerektiği bilincine ulaş-
ması koşuluna bağlıdır. Bunun gerçek-
leşmesi, açıktır ki, uzun zaman boyutuna 
ve paradigma değişikliğine ihtiyaç göste-
rir. Böyle bir değişim, ekonomide verim 
yükseltilmesi ve tasarruf artışının sağ-
lanması temellerine dayanır. Söz konusu 
değişimler toplumun fedakârlığa katlan-
ması ve sosyal verimi yüksek planlı yatı-
rımlara yönelinmeyi gerekli kılar.  

“Finansal operasyonlarda Tür-
kiye kazandığından çoğunu 
dışa ödüyor, bir anlamda eko-
nomik kemik erimesi yaşıyor.”

Sıcak para değil de sürdürülebilir bir 
ekonomi modeli ortaya koymak siya-
sileri neden zorluyor sizce?
Zamanla biraz da olsa düzelmesi temen-
nisi ile bu gidişin Türkiye’yi bir yere taşı-
yamayacağı, İstanbul’un finans merkezi 
olmasına umut bağlamanın boş hayal 
olduğu anlaşılmalıdır. Finansal operas-
yonlara siyasiler, kısa vadeli avantaj 
sağladığından, bel bağlayabilir, ancak 
toplumun bu eğilimde olması fevkalade 
sakıncalıdır. Fon girişleri ekonomiyi üre-
tim yapılmadan canlandırdığı için dev-
letin kasasına bir miktar vergi girmekte, 
toplumun bir kesimi bundan nemalan-
makta, böylece günübirlik rahatlama 
yaşanmaktadır. Ancak, bu durum çıkış 
değildir. Unutmayalım ki, son krizin pat-
ladığı alan finans alanı idi, hem de bu 
alan dünyanın en gelişmiş ekonomi-
sinde ve en gelişmiş finans alanında 
olduğu halde. Finansal operasyonlarda 
Türkiye kazandığından çoğunu dış dün-
yaya ödemekte, bir anlamda ekonomik 
kemik erimesi yaşamaktadır. Fonlana-
rak yol almaya çalışan bir ekonominin en 
büyük riski de siyasi baskı altında olma-
sıdır. Ekonomiye fon girişinin olmadığı 
durumda siyasi iktidar oy kaybedeceğin-
den, siyasal erk fon çevrelerinin isteğine 
göre karar almak durumunda. 

“Keşke, halkımız “istikrar” kav-
ramı ile kısa vadedeki pembe-
likler yanında uzun vadedeki 
siyahlıkları da görebilse!”

Yine oy kaygısı ile karşılaşıyoruz o 
zaman. Fon ekonomisi  “istikrar” ola-
rak mı algılanıyor?
Örneğin, Türkiye’de yabancı portföy yatı-

rımları iç tasarrufları yolu ile elde edilen 
faiz üzerindeki vergi yükünden daha hafif 
yük altındadır. İlki yüzde 15, ikincisi ise 
yüzde 30 orana tabidir. Fon ekonomisi-
nin ikinci büyük riski iç yatırımcılardan 
gelen “kur riski” olgusudur. Uzun süre 
baskılı tutulan döviz kuruna göre hesap-
larını yapan yatırımcılar kurun ani yük-
selmesinden büyük zarar gördüklerinden 
hükümetleri daima baskılı kur politika-
sına zorlarlar. AKP’nin “istikrar” kavramı 
ile vurgu yaptığı durum bunu anlatmak-
tadır. Keşke, halkımız “istikrar” kavramı 
ile kısa vadedeki pembelikler yanında 
uzun vadedeki siyahlıkları da görebilse! 

Peki, ekonomik göstergeleri nasıl 
okumalıyız? Fert başına düşen mili 
gelir, enflasyon oranları, büyüme 
oranlar doğru mu? 
Küreselleşme tüm ekonomileri tek dünya 
pazarı konumuna getirirken ulusal geli-
rin ölçüm kavramlarını da ciddi olarak 
değiştirdi. Eski dönemde “ulusal gelir” ya 
da “milli gelir” olarak ölçülen değer, küre-
selleşme sonrasında “yurt içi gelir” olarak 
kavramsallaştırıldı. Yurt içi gelir kavramı 
bir ekonomide yaratılan tüm gelirleri kap-

sar. Ekonomide yabancı yatırımın bulun-
ması ve yurt dışına kar veya faiz transferi 
yapılması durumunda bu değerler yurt 
içi gelirden çıkarılır, yani ulusal gelir dış 
âleme transfer edilen değer kadar aza-
lır. Türkiye’de de hesaplamalar bu yön-
temle yapıldığından sonuç tartışmalıdır. 
Ulusal gelirin hesabı konusunda ikinci 
dikkat edilmesi gereken konu dövizin 
baskılı olmasıdır. Dövizin piyasa değeri-
nin baskılı olması, ulusal gelirin dövizle 
ifade edilmiş değerinin yüksek hesaplan-
masına yol açar. Türkiye’de döviz son on 
küsur yıldır devamlı olarak baskılı oldu-
ğundan dövizle hesaplanan gelir gerçek 

değeri yansıtmıyor. Bu konuda üçüncü 
nokta ise kayıt-dışı ekonomi ve hesap-
lara girmeyen bazı hizmet değerleri. Ev 
işleri ya da bazı basit işler, kırsal alan-
larda yapılan öztüketim (kendi ürününü 
üretip tüketim yapılması) ulusal gelir 
içinde olduğu halde, resmi hesaplara gir-
miyor, ancak bu değerler son dönem-
lerde bazı varsayımlarla katsayısal ola-
rak hesaplara sokulmaya çalışılıyor. 

Kayıt dışı ekonomideki göstergelere 
dayanarak yapılacak her türlü önlem 
yanlış değil midir? Bu veriler sağlıklı 
bir veri tabanına dayanıyor mu?  
Kayıt dışı ekonomi meselesi, tüm dün-
yada olduğu gibi, Türkiye’de de büyük 
bir mesele. Türkiye’de banka üzerin-
den ödeme yapma alışkanlığının sınırlı 
olması yanında, ekonominin geri tekno-
lojisi kayıt dışılığı teşvik ediyor. Vergi ve 
sair devlet denetimlerinin de kayıt dışı-
lığı teşvik ettiği ileri sürülmekle bera-
ber, asıl sorun verimsiz ekonomik taban, 
genel denetimsizlik ve kısa görüşlü kapi-
talist çıkarcılık. ABD gibi kayıt sisteminin 
fevkalade düzgün olduğu ekonomilerde 
dahi kayıt dışılık tam olarak ölçülemiyor. 

Türkiye’de bu konuda yapılmış çalışma-
larda oran yüzde 15’lerden yüzde 50’lere 
kadar çıkıyor. Kayıt dışılık üretim değeri 
olarak hesaplara girmiyor, ancak dolaylı 
vergiler yolu ile kısmen de olsa kamu 
gelirine katkı yapıyor. Görülüyor ki, tüm 
bu düşüncelerle ulusal gelir hesapları 
sağlıklı verilere dayanmadığı gibi, fert 
başına 10.000 dolarlık gelir ifadesi de 
sağlıklı veriye dayanmıyor. Ancak, yanlış 
temele dayanıyor olmakla beraber, arit-
metik ortalama olarak fert başına gelir 
olarak ifade edilen 10.000 dolar ve daha 
yukarısı gelir dağılımının ne denli çarpık 
olduğunu açıkça ortaya koyuyor.
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Türkiye’deki ekonomi politikasının 
sıcak para üzerine kurulu olduğu söy-
lenebilir. Bir tıkanma noktası bekliyor 
musunuz?
Türkiye ekonomisinin “sıcak para” üze-
rine kurulu olduğunu söylemek, bana 
kalırsa dünyadaki konjonktürü göz ardı 
etmek anlamına geliyor. Ucuz döviz ve 
likidite bolluğu küresel konjonktürün son 
15 yıldır gözlemlenen en önemli özellik-
lerinden birisidir. IMF’nin derlediği istatis-
tiklere göre, yükselen piyasa ekonomi-
lerine olan brüt sermaye girişleri 2000’li 
yıllarda artarak 2007 yılında bu ülkelerin 
GSYH’sının yüzde 15’ini buluyordu. 

2008-2009 küresel krizi sırasında bu 
girişler toplam olarak sıfıra düşse de kri-
zin sonrasında oynaklık göstermekle bir-
likte tekrar yükselmeye ve gelişen ülke 
ekonomilerinin toplam yurtiçi hasılala-
rının yüzde 5’ine yaklaşmaya başladı. 
Bu likidite küresel kriz sonrasında geliş-
miş ülkelere göre daha yüksek büyüme 
performansı gösteren gelişen ya da yük-
selen piyasa ekonomilerine yöneldi. Bu 
ülkeler arasında Türkiye de var. Dola-
yısıyla büyük ölçekli sermaye girişleri 
Türkiye’ye özgü olmayıp birçok gelişen 
ülkede de gözlemleniyor.

Gelişen ülkeler için olağan bir durum 
diyorsunuz…
Küresel ölçekte bu denli büyük sermaye 
akımlarının gelişen ülkelere yönelmesi, 
FED’in 2008-2009 krizinden sonra izle-
diği parasal genişleme ve düşük faiz poli-
tikasıyla ilintilidir. Ancak ABD ekonomisi-
nin kademeli olarak toparlanması ve son 
çeyrekte yüzde 4 oranında büyüme gös-
termesi işsizlik oranında kayda değer bir 
düşüş görülmese de Fed’in politikasında 
bir değişikliğe gidileceği konusunu gün-
deme getirmiştir. İşte bu noktada büyük 

çaplı sermaye girişleri yaşayan ve deği-
şik açılardan kırılganlık gösteren gelişen 
ülkeler için bazı tehlike sinyalleri mevcut-
tur. Ancak FED’in “tapering” politikasına 
hız vermesi, yani düşük faiz politikasın-
dan kademeli olarak geri dönmesi, Tür-
kiye dahil diğer gelişen ülkelerin illa da 
kriz yaşaması anlamına gelmez. Aşa-
ğıda daha ayrıntılı anlatacağım üzere, 
Fed politikasından da bağımsız olarak 
sermaye girişlerinden ötürü bir tıkanma-
nın yaşanıp yaşanmaması bu tür ülke-
lerde başka şartların varlığına bağlı.
        
Bize gelen sıcak para miktarı nedir? 
Kalıcı olan döviz ile bir kıyaslama yap-
mak mümkün mü?
Aşağıdaki figür Türkiye’ye giren yabancı 
sermaye miktarını GSYH’nın oranı ola-
rak doğrudan yabancı yatırım, portföy 
yatırımları ve diğer yatırımlar (reel sek-
tör, bankalar ve devlet kurumlarının yurt 
dışından borçlanması) olmak üzere gös-
teriyor. Bunlar arasında portföy yatırım-
larının tamamına sıcak para denilebilir, 

zira bu kalemi oluşturan hisse senedi ve 
devlet tahvilleri hemen satılıp yurtdışına 
çıkarılabilir türden yatırımlardır. 

Bu figürden anlaşıldığı üzere, kriz dönem-
lerinde portföy yatırımları azaldığı gibi 
1994 ve 2001 krizlerinde diğer yatırım-
lar kaleminde de büyük düşüşler yaşan-
mıştır. Buna karşın Türkiye’ye yönelik 
doğrudan yabancı yatırımlar 2004 yılı iti-
bariyle artmaya başlayıp 2008-2009 kri-
zinde duraksamış ama krizin ertesinde 
tekrar artış göstermiştir. Bu figürde dik-
kat çeken başka bir nokta, küresel kriz 
öncesinde bankalara ve diğer sektörlere 
yönelen yabancı sermayenin GSYH’ya 
olan oranlarının çok yüksek seyrettiği, 
küresel kriz sonrasında ise portföy yatı-
rımlarının hızlandığıdır.
Özellikle 2002 sonrasında Türkiye’ye 
giren sermaye miktarına bağlı olarak 
yüksek büyüme oranları da gözlemlendi. 
Örneğin 2002-2007 arasındaki ortalama 
büyüme hızı 6.8 oldu. Küresel kriz son-
rasında ise büyüme performansı daha 

Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Sumru Altuğ: 

“Türkiye’nin tümden “üretime dayalı olma-
yan” bir ekonomiye sahip olduğunu söylemek 
Türkiye’nin 850 milyar dolarlık GSYH’sıyla dün-
yanın ilk 20 ekonomisi arasında yer aldığını göz 
ardı etmek anlamına gelir.”



oynak olup 2010 yılında yüzde 8.9, 2011 
yılında yüzde 8.5, 2012 yılında ise yüzde 
2.2 ve 2013 yılında yüzde 4 oldu. Dola-
yısıyla, Türkiye’nin 12 yıllık büyümesinin 
sadece sıcak para ile fonlandığını söy-
lemek doğru değil. Bu büyüme perfor-
mansı aynı zamanda kayda değer bir 
doğrudan yabancı yatırım ile özel sektör 
ve banka borçlanmasına dayanıyor. 
  
“Ben, cari açığa orta vadede 
üretim arttırıcı politikalar açı-
sından bakmaktan yanayım”

Sıcak para değil de sürdürülebilir 
bir ekonomi politikası benimsemek 
neden zor? Küreselleşme çağında 
sadece öz tasarrufa dayanan büyüme 
modelleri geçerli midir? Ya da gelişen 
ülkelere mutlak anlamda önerilecek 
ekonomi politikaları var mıdır?
1930’lu yıllarda Büyük Bunalımla birlikte 
yaşanan korumacılık deneyiminin acı 

sonuçları üzerine İkinci Dünya Savaşı 
sonrasında Bretton Woods Antlaşması 
ülkeler arasındaki dış ticaret ilişkilerine 
bir düzen vermek üzere yapıldı. 1980’ler-
den sonra ise daha serbest bir sermaye 
düzenine geçildiyse de özellikle geli-
şen ya da yükselen piyasa ekonomile-
rinin 1990’lı yıllar ve 2000’lerin başında 
yaşadığı krizler, bu ülkeler içinde birçok 
kurumsal düzenleme yapılması gereğini 
doğurdu. 

Bu tür düzenlemeler 2000-2001 krizi 
sonrasında Türkiye’de de getirilmiş ve 
merkez bankası bağımsızlığı, banka-
cılık sektörü düzenlemeleri, mali disip-
lin, esnek döviz kuru rejimi gibi esas-
ları içerdi. Bu tür düzenlemeler, finansal 
serbestlik düzenini sürdürülebilir kılmak 
amacıyla yapıldı. 

2008-2009 krizi sonrasında merkez ban-
kaları ve ekonomi yönetimleri ayrıca 
finansal istikrarı sağlayacak makro ihti-

yati tedbirlere de önem verdi. Özet 
olarak, serbest sermaye hareketleri 
düzeninde krizlere ya da finansal istik-
rarsızlığa karşı Türkiye dâhil birçok geli-
şen ülke önlem almaya çalıştı.  

Dolayısıyla sorun, iktidarın belli bir politi-
kadan vazgeçip geçmemesi değil, belirli 
bir ekonomi politika rejimi altında sürdü-
rebilir büyüme sergilemektir. Bu ise, para 
girişlerinin varlığıyla doğrudan bağlan-
tılı olmayıp ülkedeki kurumların niteliği, 
yatırım ortamının kalitesi ve öngörülebi-
lirliği, para ve mali politikalarının etkin-
liği gibi bir dizi konuyla ilgili. Tüm bun-
ları kaydettikten sonra Türkiye’nin hızlı 
büyüme dönemlerinde artan bir cari açık 
sorunu olduğu da yadsınamaz. Birçok 
yorumcu, bu olguyu Türkiye’de tasarruf 
yetersizliğine bağlayıp ulusal tasarrufun 
artırılarak cari açığın kapanmasını öneri-
yor. Ben ise, cari açığa orta vadede üre-
tim arttırıcı politikalar açısından bakmak-
tan yanayım.

Sıcak para politikasından vazgeçilmi-
yor ama oranı düşsün isteniyor. Girişi 
devam etsin ama bu kadar çok sıcak 
para gelmesin deniyor! Sizce neden?
Kontrolsüz sermaye hareketlerinin 
zararlı etkilerinden en önemlisi, belki de 
ithalata dayalı iç tüketimi artırması. Özel-
likle Türkiye gibi uzun yıllar yüksek faiz 
rejimi altına yaşayıp faizlerin birden düş-
tüğü bir ortamda ucuz krediye bağlı tüke-
tim talebinin artması normal karşılan-
malı. Dizginsiz artması halinde böyle 
bir tüketim talebi, ekonomide kırılgan bir 
büyümeye ve varlık balonlarının oluş-
ması gibi sorunlara neden olabiliyor.  

Türkiye, sıcak para girişini azaltmak 
yönünde adım atıyor mu? Bunun için 
izlemesi gereken yol nedir?
Bu sorunlara karşı Merkez Bankası, 
BDDK gibi ekonomi yönetiminin kilit 
oyuncuları bir dizi tedbir geliştirmeye 
çalışmışlardır. Bu tedbirlere genel ola-
rak “makro ihtiyati” tedbirler deniliyor ve 
küresel kriz sonrasında birçok başka 
ülke tarafından da uygulanıyor. Bu ted-
birlerle bir taraftan 2012 yılında gözlem-
lenen türden para girişlerini azaltmak, 
diğer yandan ülkedeki tüketici kredisi 
talebini azaltmak hedefleniyor. Bu kap-
samda politika faizinin yanı sıra zorunlu 
karşılık oranları ve faiz koridoru gibi bir-
birini tamamlayıcı nitelikteki araçlar bir 
arada kullanılmıştır.

2008-2009 krizi sonrasında merkez bankaları ve ekonomi 
yönetimleri, finansal istikrarı sağlayacak makro ihtiyati ted-
birlere de önem verdi. Serbest sermaye hareketleri düzeninde 
krizlere ya da finansal istikrarsızlığa karşı Türkiye dâhil birçok 
gelişen ülke önlem almaya çalıştı. Dolayısıyla sorun, iktidarın 
belli bir politikadan vazgeçip geçmemesi değil, belirli bir eko-
nomi politika rejimi altında sürdürebilir büyüme sergilemektir.



Üretime dayalı bir ekonomik büyüme 
için nasıl bir politika benimsemek 
gerek? Siyasi iktidar üretim ekonomi-
sine niye geçemiyor? Bu kapsamda 
ileriye dönük öngörüleriniz nedir? 
“Ben gidersem istikrar bozulur” efsa-
nesi daha ne kadar gider?
Türkiye’nin tümden “üretime dayalı 
olmayan” bir ekonomiye sahip olduğunu 
söylemek Türkiye’nin 850 milyar dolar-
lık GSYH’sıyla dünyanın ilk 20 ekono-
misi arasında yer aldığını göz ardı etmek 
anlamına gelir. Türkiye tarım, imalat 
sanayii, turizm dâhil çeşitli hizmet sek-
törleriyle çeşitlendirilmiş bir ekonomiye 
sahip. Sorun, bu yapının nasıl gelişti-
rileceği ve daha yüksek katma değerli 
ürünlerin üretilerek GSYH içindeki payı-
nın yükseltileceğine dairdir. Bunun 
yanında bölgesel farklılıkların azaltıl-
ması da bir başka konu. Türkiye’nin son 
12 yıldır yaşadığı makroekonomik istik-
rarın bu tür süreçlere katkıda bulunma-
dığını söylemek doğru olmaz. Ancak bu 
tür bir makroekonomik ve siyasi istikra-
rın tek tek kişilerin ya da siyasi partilerin 
ürünü olduğunu ileri sürmek de gerçek-
likle bağdaşmaz. 
Son yıllarda gözlemlenen şu: Siyasi istik-
rar, bir anlamda arkasında bir toplum-
sal mutabakatı da temsil ediyor. Son 12 
yılda Türkiye’nin kurumları da birçok açı-
dan güçlendi. 

Gidişat olumlu o halde…
Türkiye daha deneyimli ve uluslararası 
arenada yerini almaya çalışan bir eko-
nomi yönetimine sahip. Türkiye’nin iş 
adamları aktif olarak yeni pazarlarda yer 
almaya ve kendilerine yabancı ortaklar 
edinerek etkinliklerini artırmaya çalışıyor-
lar. Örneğin göreli olarak Orta Doğu’da 
siyasi ve ekonomik istikrar yaşayan 
Kuzey Irak bölgesine Türkiye’den yatırım 
akıyor. Türkiye’de aktif girişimci grupları 
var ve bu gruplar yurtdışından kredi alıp 
yurtiçinde yatırım yaptıkları gibi artan 
oranda yurtdışında da yatırım yapıyorlar.
Türkiye, bölgesindeki en dinamik top-
lumlarından birine sahip ve ekonomik, 
hatta sosyal olarak gittikçe olgunla-
şan bir yapı sergiliyor. Türkiye, kurum-
sal yapısını iyileştirmeye, para ve mali 
politikalarını ilkesel bazda sürdürmeye 
ve yatırım ortamını iyileştirici tedbirler 
almayı sürdürdüğü sürece ilerideki yıl-
larda kendine özgü toplumsal yapısıyla 
bölgenin en gelişmiş ülkelerinden birisi 
olacak ve uluslararası karar vericilerinin 

dinamoları arasında yer alacaktır. Dün-
yanın evrildiği nokta, birçok ekonomik ve 
sosyal yapının yan yana barış içinde var 
olduğu, kendi rızasıyla ticaret yaptığı ve 
iletişim içinde olduğu bir düzen. 

“Günümüz dünya ekonomi-
sindeki yüksek katma değerli 
mallar bilgi ekonomisi ve hiz-
met sektöründen kaynaklanı-
yor. Bu işletmelerin gelişmesi 
ise, girişimciliğin özendirilmesi, 
“start-up” türü firmalara ola-
nak tanınması ve alternatif iş 
kültürü geliştirilmesine bağlı.”

İzmir ve Ege ulusal ekonomide 
nerede? İş çevrelerine gelişme ve ted-
bir olarak önerileriniz var mı?
İzmir ve Ege bölgesi Türkiye’nin en geliş-
miş bölgeleri arasında yer alıyor. Bir 
ülkedeki büyümeyi salt ulusal politikala-
rın eseri olduğunu düşünüp yerel şartları 
ve politikaları unutmak bence bir yanıl-
samadır. 16 trilyon dolar ile dünyanın 
en büyük ekonomisi olan ABD’ye bak-
tığımız zaman bile büyümenin ve geliş-
menin ülke içinde tekdüze olmadığı ve 
büyük yerel farklılıklar gösterdiği sonu-
cuna varırız. Örneğin coğrafi ve iklim açı-
sından Türkiye’nin Ege ve Akdeniz kıyı-
larına benzeyen Kaliforniya ekonomisi 
İtalya gibi gelişmiş bir Avrupa ekonomisi 
kadar hasıla yaratıyor. 
Egeli iş çevreleri özgün şartlarından yola 
çıkarak gelişmiş tarım, eğitimli nüfus, 
dışa açık bir ekonomi ve ticaret ile turizm 
ve yaşam açısından son derece elve-
rişli şartlarını daha yüksek değerli hasıla 
yaratan bir yerel ekonomiye nasıl dönüş-

türebiliriz sorusunu sormalı. Günümüz 
dünya ekonomisindeki yüksek katma 
değerli mallar imalat sanayii yerine bilgi 
ekonomisi ve hizmet sektöründen kay-
naklanıyor. Bu tür işletmelerin gelişmesi 
ise, girişimciliğin özendirilmesi, “start-up” 
türü firmalara olanak tanınması ve alter-
natif bir iş kültürünün geliştirilmesine 
bağlı. Yine Kaliforniya ekonomisinden 
örnek verirsek, geleneksel finans piyasa-
larında rağbet görmeyebilecek yeni nesil 
yeşil yatırımların “crowdfunding” denilen 
alternatif fonlanma yöntemleriyle fonlan-
dığını görürüz. 

İzmirli iş dünyası, gerçekleştirmek iste-
diği projeler için böyle bir finansal model 
kullanmayı düşünebilir. Türkiye’nin eği-
timli genç nüfusu, birçok komşu ülkeye 
göre siyasi ve makroekonomik istikrarı, 
iş çevreleri için fırsatlar sunuyor. Bu fır-
satları yakalamanın en önemli yolların-
dan birisi, bölgesel dinamiklerden hare-
ketle yeni iş alanlarının özendirilmesinde 
yatıyor.     

Egeli iş çevreleri özgün 
şartlarından yola çıka-
rak gelişmiş tarım, eğitimli 
nüfus, dışa açık bir eko-
nomi ve ticaret ile turizm 
ve yaşam açısından son 
derece elverişli şartlarını 
daha yüksek değerli hasıla 
yaratan bir yerel ekono-
miye nasıl dönüştürebiliriz 
sorusunu sormalı.
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Yabancı yatırım konusunu bir hukuk-
çuyla konuşmanın pek çok açıdan fay-
dası var. Çünkü işin temelinde uluslara-
rası hukuk, karşılıklı anlaşmalar ve mali 
düzenlemeler büyük yer kaplıyor. 

Vardar Hukuk Bürosu’nun sahibi, aynı 
zamanda ESİAD Yönetim Kurulu Üyesi 
uluslararası avukat ve finans hukukçusu 
Banu Vardar Tosunoğlu, uzun süre hem 
yurtdışında, hem Türkiye’de bu alanda 
çalışmış. Yurtdışında yatırım danış-
manlığı yapan kurumlara ve Ticaret 
Odaları’na danışmanlık yapıyor. Yurt-
dışında çalışırken Almanya, İspanya ve 
Çin’de hukuk danışmanlığı yapan bir 
Alman büronun ortağı olduktan sonra 
pek çok hukuk sisteminde yatırım hak-
kında bilgi sahibi olmuş. Tosunoğlu, “Biz 

bu faaliyetler esnasında karşılaştığımız 
uluslararası ilişkiler ağına çapraz ilişki-
ler deriz” diyor: 
“Çinli yatırımcı Almanya’ya gelip yatı-
rım yaparken, Türkiye’de de bir şey-
ler yapmak isteyebilir. Bütün bu çapraz 
ilişkilerin kaynağında çalıştım ve yetiş-
tim. Bu sayede konuya biraz içeriden, 
biraz da dışarıdan bakıyorum. Yoğun 
olarak Avrupa firmaları ile çalışıyoruz 
ama onun dışında Litvanya’dan tutun 
Rusya’ya kadar, zaman zaman Arap 
ülkelerinden, Güney Amerika’dan birçok 
yatırımcı ile çalışma fırsatımız oldu.” 

Yabancı yatırımcı bir ülkeye gelirken 
ne arıyor, neye dikkat ediyor?
Yatırımcı buraya gelirken şunu düşünü-
yor: Riskler nedir, hukuki durum nedir, 
başıma neler gelebilir, vergisel boyu-
tuyla olan biten nedir, bölgedeki sis-
tem avantajlı mı, yerli ve yabancı şir-

ket eşit muamele görüyor mu? Bunları 
değerlendiriyorlar. Genelde bizim kültü-
rümüzde sorun oluştuktan sonra çözüm 
bulmak gibi bir yaklaşım vardır. Ancak 
Batılının genel yaklaşımı önce durumu 
analiz etmek ve riski hesaplamak üze-
rine kurulu. Yatırımcı gelmeden önce 
avukatla, mali müşavirle buluşmak ve 
risk almadan önce artı ve eksileriyle 
süreci değerlendirmek istiyor. 

Diğer yandan politik atmosfer de önemli. 
Dışarıdan bakınca nasıl bir politik tab-
lomuz var? Yatırımcı buraya geldiğinde 
ve sorun yaşadığında buna çözüm bula-
bilir mi? Çözüm mekanizmaları nasıl 
işler? İhtilaf yaşadığında Türk mahke-
mesinde ne gibi sonuçlar ortaya çıkar? 
Kurumlar önünde eşit muamele görür 
mü? Yabancı yatırımcı, güvenilir ortam 
istiyor. Hem hukuki, hem politik, hem 
de vergi açısından güvenilir ve avan-

Av. Banu Vardar Tosunoğlu

“Yabancı yatırımda öncelikli sektörler 
lojistik, geri dönüşüm ve enerji”

Ege Bölgesi’nde 
yabancı yatırımlar ve 
yatırım potansiyeli:



tajlı bir ortam… Bunun en önemli kıstası 
da dışarıda nasıl bir imajımız olduğuyla 
ilgili. Artık dünya bizi takip ediyor, hiç 
ummadığımız yerde ummadık sorularla 
karşılaşabiliyoruz. Herhangi bir Alman 
şirketi burada küçük bir iş bile kuracak 
olsa bizim iç politikamıza dair spesifik 
bir soru yöneltebiliyor. 

Yani sabit ve işbirlikçi bir dış politika, 
yatırımcı dostu koşullar, rekabetçi bir 
pazar, yeterli teşvik sistemi, eşit uygu-
lama… Bunların hepsi önemli.  

Ege’deki potansiyeli nasıl değerlen-
diriyorsunuz?
Ege’de potansiyel çok yüksek. Özel-
likle lojistik, çevre-atık-geri dönüşüm ve 
enerji alanlarında. Bu sektörlerde yatı-
rımı değerlendiren çok sayıda yabancı 
şirket var. Bu başvuruların hepsi her 
zaman yatırıma dönüşmüyor ama bu 

alanlara ciddi ilgi var. Çünkü bu sektör-
ler henüz doygunluğa ulaşmadı. Hizmet 
sektörüne de ilgi var ama yabancı yatı-
rımda bence şu soruyu sormak gerek: 
Hizmet ağırlıklı bir sektöre mi yatırım 
yapıyorsunuz, yoksa istihdam ağırlıklı 
mı? 
Hizmet sektörüne yatırım yapıyorsa-
nız zaten istihdam çok yüksek olmaya-
caktır. Ama bir fabrika kurulduğu zaman 
çok fazla insana ihtiyaç duyuyorsu-
nuz. Bence kanun koyucuların yabancı 
sermaye konusunda teşvik sistemini 
düzenlerken üretim ağırlıklı sektör-
ler üzerinde durması çok daha önemli. 
İlgi duyulan sektörler arasında otomo-
tiv, makine, inşaat sektörü, ileri tekno-
loji, teknoparklar, telekomünikasyon, 
tekstil ve turizm de var. Şimdi tarımdaki 
arazilerin miras yoluyla bölünmesiyle ile 
ilgili Türkiye’de yeni bir mevzuat var; o 
alanda da yatırım artabilir.

Tarım da yabancı yatırımcı için önce-
likli bir sektör mü?
Elbette. Yeni kanun da bu tarım alanla-
rının miras yoluyla bölünmemesi, büyük 
arazilerde üretim ve verimliliğin sağ-
lanmasıyla ile ilgili. Eğer bölünme söz 
konusu olacaksa da yatırımcıya devre-
dilmesi gerekiyor. Ekolojik tarımı önem-
siyorum. Miras yoluyla parçalanıp tarım 
yapılamaz hale gelmesindense yatı-
rımcıya açılması mantıklı görünüyor. 
Çünkü tarımla beraber ona ait üre-
tim sektörünün de o çevrede gelişmeyi 
tetikleyebileceğini düşünüyorum. Bence 
istihdam konusunda da önemli bir sıkın-
tıyı çözer. Tabii bu konularda araştırma, 
tanıtım ve çalışma yapmak lazım. Ortak 
akıl bu yüzden önemli. Tarım ve tarıma 
dayalı sanayiyi desteklemek iyi bir baş-
langıç olabilir. Zaten yurt dışındaki fir-
malar ekolojik tarım ve organik üretimle 
fazlasıyla ilgileniyorlar. 



Yabancı yatırım konusunda mevzuat 
ne durumda?
Mevzuat net değil, mevzuatın birbi-
riyle çeliştiği noktalar var. Yatırımcı des-
tek alırken çok rahat yolunu bulamıyor. 
Daha net bir mevzuat lazım, teşvikin de 
pek çok bakımdan yeniden değerlendi-
rilmesi gerek. 
Uluslararası standartta vergi konusu 
çok önemli. İzmir’de bu yüzden sorun 
yaşamıyor değiliz. Yabancı dilde mali 
konularda danışmanlık desteği almakla 
ilgili sıkıntılar olabiliyor. Yabancı yatı-
rımcı da mali danışmanlık hususunda 
tam destek alamadıklarından şikâyet 
ediyor. Yani yabancı yatırımcıya des-
tek veren birtakım organizasyonların 
olması gerekiyor. Birçok organizasyon 
var ama yatırımcı o yolu bulmakla ilgili 
sıkıntı yaşıyor. Bunun nerede teklediğini 
hep beraber oturup tartışmamız gerek. 
Hukukçuyla, mali danışmanla, yatı-
rım danışmanıyla, yerel idareyle, kamu 
kurumlarıyla hep beraber çalışmalıyız. 

Peki, uluslararası hukuk nerede dev-
reye giriyor? Karşılıklılık konusunda 
sıkıntılar var mı?
Herhangi bir uyuşmazlık oluştu diye-
lim, örneğin alacak davanız var, yüzde 
100 böyle olur diyebileceğiniz bir ulus-
lararası kanun yok. Çıkış noktanız olan 
ülke ile ihtilaf yaşadığınız tarafın ülkesi 

arasında ikili hukuk ilişkisini düzenle-
yen normlar var. Ama her ülkenin kabul 
ettiği, her sisteme uyan bir uluslararası 
kanun ya da uluslararası mahkeme yok. 
İlişki kurduğumuz her tarafa göre bizim 
yeni bir çözüm sistem algılayıp, geliştir-
memiz gerekiyor. Vergi konusunda da 
bu böyle. Karşılıklılık anlaşmaları var, 
uluslararası vergilendirme sistemlerin-
deki farklılıklar var. Bütün bunlarla ilgili 
uluslararası hizmetleri vermemiz gere-
kiyor. Bence bu konuda da tıkanmalar 
var. Örneğin 20’inin üzerinde ülke ile 

serbest ticaret anlaşmamız var. Bu çer-
çevede uluslararası sistemde karşılıklı-
lık çok önemli. 

2012’de Türk Ticaret Kanunu değişti. 
Sanırım yabancı yatırımcı için bu da 
önemli bir gelişme…
Çok önemli. 1950’lilerden bu yana hep 
parça parça yenilenmeye çalışılan tica-
ret kanunu değişince ticaret sistemimiz 
açısından da pek çok avantaj doğdu. 
Artık Batılı sistemlerdekinden çok farklı 
olmayan bir hukuki düzenlemeye sahi-
biz.  Bunu yabancı yatırımcıya anlat-
mak çok daha kolay. Ayrıca artık şirket 
kurmak daha kolay; bu da yabancı yatı-
rımcı için önemli bir unsur: ortalama 6 
günde şirket kurabiliyoruz artık. OECD 
ülkelerinin ortalaması 11 gün. Tabii şir-
ket kurarken bir ön araştırma ve müza-
kere süreci var. O süreç uzayabiliyor 
ama bu gelişme, yine de çok önemli. 
Yine çağdaş rekabet hukuku ve kurum-
sal yönetim ilkelerinin dahil edilmesi pek 
çok avantajlar sağlayacaktır.
2012’deki kanunun sadece şöyle bir 
dezavantajı var: Düzenleme daha çok 
yeni, dolayısıyla henüz içtihat oluşmadı. 
Yüksek mahkemenin bazı konularda 
oluşturduğu görüşler net değil. Biraz 
daha vakte ihtiyacımız var ama yabancı 
yatırımcı açısından yeni kanun yine de 
büyük avantaj. 
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Eski Orhanlı Köyü’nün en yüksek tepe-
sinde tarihi bir ilkokul binası Doğa 
Okulu’na dönüştüğünde orada doğa-
nın kendini yeniden var edeceğini tah-
min etmiştik. Öyle de oldu. Eğitimci-
ler araştırmacı, doğa meraklıları ve 
köyün sakinlerinden oluşuyor.  Sadece 
bina içinde de değiller. Çalışma alanları 
bu güne kadar Seferihisar’da yaşayan 
insanlar tarafından korunmuş her yer; 
dereler, zeytinlikler, makiler, yani doğa-
nın ta kendisi.
Seferihisar Belediyesi ve Doğa Derneği 
bir okul kurmaya karar verdiğinde sınır-
lar çizmemiş. Yaşamın ve öğrenme-
nin iç içe geçtiği, öğreten ve öğrencinin 
bulunmadığı, geleneksel ve akademik 
bilginin birlikte düşünüldüğü, merkezsiz 
bir öğrenim anlayışla hizmet edecek bir 
yapı hayal etmişler. Öyle de olmuş…

İmece usulü 
Okulun temel felsefesi “doğa kültürü-
nün” Türkiye ve dünyada yeniden yay-
gınlaşması. Okul üyelerinden Burçin 
Feran, “Seferihisar’ın Orhanlı köyün-
deki Doğa Okulu, pek çok kişi ve oluşu-
mun ortak çabalarıyla kuruldu” derken 
nasıl bir ruha sahip olduğunu da söze 
döküyor: 

“Doğa Okulu bir kurumdan çok bir işbir-
liği, aslında bir imece. Okulun kuruluş 
amacı paydaşlarına doğayı anlama, 
tanıma ve öğrencisi olabilmek için bir 
fırsat yaratabilmek. Aslında okul doğa-
nın ta kendisi. Bu yüzden çalışma konu-
muz binlerce yıllık Anadolu doğa kül-
türü. Geleneksel tarım, geleneksel 
mimari, halk oyunları, el sanatları, biyo-
çeşitlilik ve yaşam ve şu an keşfetmeye 
çalıştığımız birçok konu Anadolu doğa 
kültürünün birer parçası.”

“Okul” sözcüğüne bakıp, günümüz eğitim sistemindeki kurumlar-
dan birini hayal etmeyin. Burada binlerce yıllık Anadolu doğa kültürü, 
imece usulüyle keşfediliyor ve paylaşılıyor. Geleneksel tarım, gelenek-
sel mimari, halk oyunları, el sanatları, biyo-çeşitlilik ve yaşam hem araş-
tırmacılar hem de köyün kendi sakinleri ile birlikte kayıt altına alınıyor.

Seferihisar Orhanlı Köyü’nde
Doğa Okulu 



Doğanın felsefesi 
Okul, doğanın felsefesi üzerine kafa 
yoruyor. Yani binlerce yıldır Anadolu’nun 
ve dünyanın hemen her köşesinde 
doğayı incitmeden yaşamış ve yaşa-
maya devam eden insanların izinde. 
Bu toplumlar Doğa Okulu’nun da temel 
ilham kaynağı. Feran, “Bu toplumlar, 
rekabet yerine işbirliğine ve adil pay-
laşıma dayalı merkezsiz bir yaşamın 
mümkün olduğunu bize anlatıyor” diyor: 

“Seferihisar Doğa Okulu onların izini 
sürüyor ve başka bir insanın mümkün 
olduğunu bir kez daha ortaya koymaya 
çalışıyor.”

Dağa takviminden geleneksel mimariye
Burada doğa kültürünün farklı alanla-
rında araştırmalar yürütülüyor. Araş-
tırma konuları arasında geleneksel 
tarım, doğa hukuku, ekoloji, sözlü kül-
tür, masallar, doğa takvimi, gelenek-
sel sanatlar, doğa felsefesi ve gelenek-

sel mimari yer alıyor. Okul Müdürü, aynı 
zamanda Doğayı ve Çevreyi Koruma 
Derneği (DOĞADER) Başkanı Güven 
Eken şöyle söylüyor: 

“Anadolu ve dünyanın dört bir yanın-
daki kadim toplumlar, rekabet yerine 
işbirliğine ve adil paylaşıma dayalı bir 
yaşamın mümkün olduğunu bize ispat 
ediyor. Seferihisar Doğa Okulu, bu top-
lumların izini sürüyor ve başka bir insa-
nın mümkün olduğunu gösteriyor.” 



Sözlü kültür
Bu nedenle eğitmenlerin bir kısmını 
köylüler oluşturuyor. Çünkü onların hafı-
zalarındaki hiçbir bilgi kayıt altında değil 
ve hepsi yok olup gitmek üzere. 
“Bu, öğreten ve öğrenci ayrımının olma-
dığı, ezberden ziyade uygulamalı ola-
rak öğretimin sağlandığı bir anlayış 
ile hayata geçirdiğimiz bir proje” diyen 
Eken, sözlü kültürü temel aldıklarını 
anlatıyor: “Bu nedenle köylü vatandaş-
larımız da bu okulun öğretmenleri. Köye 
kurulan okullar köye, köylüye bir şey 
öğretmek için kurulur. Bu okul köyden 
ve köylüden bir şey öğrenmek için kuru-
luyor. Yazılı olmayan kültürün gün ışı-
ğına çıkması çok önemli. Aynı zamanda 
uzmanlık alanlarına göre araştırmacıla-
rımız da var.”

Doğayla barışık
yaşamak
Türkiye’nin ilk yavaş, sakin şehri olan 
Seferihisar için de burası örnek bir 
model gibi. Ve Belediye Başkanı Tunç 
Soyer’in bölgede yaptıklarının özeti. 
İnsanların doğadan uzaklaştığına ve 
yabancılaştığına dikkat çeken Soyer, bu 
okulu özellikle önemsiyor: “Doğa kültürü 
ne yazık ki son yıllarda unutmaya baş-
ladığımız bir kavram. Eskiden bir kuşun 
uçuşu 6 farklı şekilde ifade edilirmiş. 
Ancak şu anda tek bir kelime ile ifade 
ediyoruz. Ne yazık ki sözlü kültürümüz 
yavaş yavaş kayboluyor. İşte bu okulda 
kaybolmaya yüz tutan sözlü kültürü-
müzü tekrar hatırlamaya başlayacağız. 

Temel mantık, doğayla uyum içerisinde, 
doğayla barışık yaşamayı öğrenmek ve 
öğretmek. Ve milyonlarca yıllık doğayla 
bir arada yaşama kültürünün bugünün 
hayatıyla buluşturulması. En önemelisi 
de yavaşlamak. Çünkü yavaşladıkça 
daha derin düşünebiliyoruz.”

Yamaklık kursları
Doğa Okulu, kurulduğundan bu yana 
usta-çırak ilişkisine dayalı kurslar 
düzenliyor. İlk eğitim “Doğaya İlk Adım 
Yamaklık Kursu” idi ve bunu “Ekşi Maya 
Ekmek Yapımı”, “Doğal Beslenmenin 
Püf Noktaları”, “Editörlük ve Yazarlık 
Yamaklık Kursu” izledi. “wwww.doga-
askina.org” adlı web sitesi 2014 yılın-
daki usta-çırak kurslarını da listeliyor. 
Türkiye’nin çeşitli illerinden (İstanbul, 
Hatay, İzmir, Ankara, Denizli, Muğla…) 
yamaklar burada çadırlarda konaklaya-
rak imeceye dayalı ilişkiler kuruyorlar.

“Geleneksel Oyun ve 
Oyuncaklar” 
Eylül ayında ise “Kerpiç Yapımı Yamak-
lık Kursu” ile yola devam ediyorlar. Bu 
kapsamda çeşitli deney ve gözlemler ile 
farklı çamur harçları hazırlanacak, ker-
piç ve çamur sıva yapımının püf nokta-
ları paylaşılacak. Aynı zamanda tarihsel 
süreç içerisindeki konumu, şu anki yapı 
yönetmeliklerindeki yeri mimari açıdan 
da değerlendirilecek.

Bu ay içerisindeki diğer kurs ise “Gele-
neksel Oyun ve Oyuncaklar”. Bu kap-
samda aile ve çocuklar, çocuklara uyum 
ve birlikte hareket etme becerisini aşı-
layan geleneksel oyunları tanıyacak 
ve bu oyunların arkasındaki birleştirici 
düşünme biçimi üzerine düşünme fır-
satı bulacak.
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Fuarlar ve kongreler kenti kimliğiyle, 
dokuz üniversitesiyle, termaliyle, civar 
tatil beldeleriyle, tarihiyle “Ben bura-
dayım” diyen İzmir, bir süredir artan 
işsizlik rakamlarıyla gündemde. 2013 
yılında Türkiye genelinde işsizlik oranı 
9,7 iken İzmir’de ibre 15,4’ü göster-
mişti. Peki turizm hedefi istihdam mese-
lesine bir çözüm olabilir mi? İzmir Üni-
versitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği 
Program Başkanı Yrd. Doç. Dr. Koray 
Akman, “Turizm, teknolojinin az kulla-
nıldığı ve emek yoğun bir sektördür. 50 
milyon dolar yatırımla yapılan bir otel 
ortalama 200 kişiye istihdam sağlarken, 
aynı tutarla kurulmuş bir tekstil fabrikası 
ancak 100 kişiye istihdam sağlar. Yani 
turizm sektöründe insandan vazgeçmek 
imkânsız” diyor ve bizi bir kez daha bu 
konu üzerine düşünmeye itiyor. 

Turizm üzerine konuşmak gerek, çünkü 
bu konuda geriye doğru bir gidiş var. 
Koray Akman’la sorduk.   

İzmir’de turizmin niye 12 aya çıkarı-
lamadığı yıllardır konuşuluyor. Özel-
likle Çeşme, Urla gibi civar bölge-
ler de hesaba katılırsa… Bu konuda 
bir türlü ivme sağlanamadı. Sorun 
nerede?
Bir kere ülkemizde uygulanan tanıtım 
stratejilerini tekrar gözden geçirmemiz 
gerek. Biz Türkiye olarak bugüne kadar 
hep topyekûn bir ülke tanıtımı yapmaya 
çalıştık. Hâlbuki bu yöntem ile bölgesel 
özellikleri ön plana çıkarıp turizmde bir 
Çeşme markası yaratmanız mümkün 
değil. Dünya turizm gelirinden en fazla 
payı alan ülkelere baktığınız zaman böl-
gesel tanıtım yaparak başarıya ulaştık-
larını görebiliriz. Bu ülkeler daha fazla, 
daha çeşitli ve daha nitelikli bir turizm 
potansiyeli elde edebilmek amacıyla 

değişik turistik bölgelerini ve ürünle-
rini ön plana çıkarmışlar ve çok başarılı 
olmuşlar. Örneğin siz hiç Fransız hükü-
metinin tüm Fransa’yı tanıtmaya çalış-
tığını gördünüz mü? Düşünün, siz tati-
linize Fransa’ya mı gidiyorsunuz yoksa 
Paris’e ya da Cote d’Azur’amı? Ya da 
siz İtalya’ya mı gidiyorsunuz yoksa 
Venedik’e ya da Roma’ya mı?

Bu ülkelere bakıldığı zaman, turistik 
bölgelerin özelliklerini yansıtan, akılda 
kalıcı bir logoya da simgenin yaratılmış 
olduğu görülür. Eiffel Kulesi gören bir 
kişinin aklına Paris’ten başka ne gele-
bilir ki. Ne yazık ki Türkiye’nin hemen 
hemen hiçbir turistik bölgesinin dün-
yaca tanınmış logosu yok. Bölgesel 
tanıtımı kuvvetlendiren bir diğer destek 
de film sektörüdür. Yaşı 50’nin üzerinde 
olanlar, birçok şehri adıyla anılan veya 
orada çekilen filmlerle öğrenmiştir. 

Sinema sektörünün desteğine ihti-
yaç var diyorsunuz...
Konusu Paris’te ya da Roma’da geçen 
birçok film vardır. Yüzüklerin Efendisi 
filminin çekilmesinden sonra sırf fil-
min çekildiği platonun bulunduğu Yeni 
Zelanda’nın Matemete Kasabası’nı 
görmeye 266 bin kişi gitmiş olduğu ve 
sadece 6000 nüfusu olan kasabaya 
595 milyon $ kazandırdığını unutma-

Yrd. Doç. Dr. T. Koray Akman:
“Siz hiç Fransız hükümetinin 

tüm Fransa’yı tanıtmaya 
çalıştığını gördünüz mü?”

İzmir’de işsizlik rakamları herhangi bir düşüş emaresi göstermez-
ken, turist sayısındaki azalma da kentin ekonomisi üzerine bir kez 
daha düşünmeye zorluyor. Ancak turizmde ivme yakalamak için 
öncelikle politika değişikliğine ihtiyaç var.n Deniz Çaba

“Biz Türkiye olarak bugüne 
kadar hep topyekûn bir ülke tanı-
tımı yapmaya çalıştık. Dünya 
turizm gelirinden en fazla payı 
alan ülkelere baktığınız zaman 
ise bölgesel tanıtım yaptıklarını 
görürüz”

es
iad

 ha
be

r

Yrd. Doç. Dr. T. Koray Akman



mak gereklidir. Bunun Türkiye’deki 
örneklerinden biri de Asmalı Konak dizi-
sidir. Bu dizi Kapadokya Bölgesini iç 
turizme tekrardan kazandırmıştır. Ben 
merkezi yönetimin yerinde olsam, çek-
tiği filmleri dünya seyreden Walt Dis-
ney gibi yapımcı firmaların merkezlerini 
Türkiye’ye çekmeye çalışırdım. Çektik-
leri filmlerde bölgesel tanıtım yapmaları 
karşılığında bu firmalara vergi muafiyeti 
sağlardım.

Meselenin özünde, sadece bölgesel 
tanıtıma odaklanmamak mı yatıyor? 
Bugüne kadar ülkemizde bölgesel tanı-

tım yerine hep ülkesel tanıtım strate-
jisi izlendi. Bu nedenle, Avrupalı bir 
turist ülkemizin doğu ve güneydoğu-
sunda yaşanan terörist faaliyetler ya da 
doğal afet nedeniyle Çeşme’ye ya da 
Bodrum’a tatile gelmekten vazgeçebi-
liyor. Bölgesel Tanıtım stratejisi izlendi-
ğinde bu durumla karşılamak mümkün 
olamayacak. Çünkü o Türkiye’ye değil, 
Çeşme ya da Bodrum’a gidecek. 

Uygulanan ikinci yanlış politika ise, mer-
kezi yönetimin, turizm ve turizm teş-
vikleri denildiğinde hala sadece otel-
leri algılaması ve seyahat acentalarını 

hala yok sayması. Zaten neredeyse 
hiçbir teşvikten yararlanamayan seya-
hat acentaları, geçen süre içinde ken-
dilerine tanınmış olan birkaç ufak kolay-
lığı da kaybettiler. Bu düşünce tarzı, 
Türkiye’de turistin konaklayacağı düz-
gün otellerin olmadığı 80’li yıllar başında 
doğru gibi görünmekle beraber, aslında 
bu otelleri dolduracak en büyük güç olan 
seyahat acentelerinin zayıf, güçsüz kal-
malarına ve ülkenin turizm kaderinin 
sermayesi güçlü, çok uluslu tur opera-
törlerinin eline geçmesine neden oldu. 
Ellerine geçen pazarlama gücünü çok 
iyi kullanan yapancı tur operatörleri ise, 
kazançları uğruna Türkiye’yi ucuzcu bir 
ülke olarak pazarlayıp, sadece kendi-
lerinin kazandığı bir “turizm hamallığı” 
halinde dönüştürdüler.

İster Çeşme’nin ister bir başka destinas-
yonun bölgesel tanıtımında yapılabile-
cek olan en etkili yöntemlerden biri de o 
destinasyonu tanıtıp pazarlayacak olan 
seyahat acentalarımıza devletin mut-
laka destek vermesidir. Örneğin, katkı 
payı yerine, katalog ve broşür basımı 
için ücretsiz kâğıt verilebilir ya da katı-
lacakları yurt dışı fuarları ve yapacakları 
AR-GE çalışmaları için düşük faizli ve 
uzun vadeli kredi kullanma olanağı geti-
rilebilir. Özellikle yurt dışına şube aça-
cak acentalar desteklenip, yurt dışında, 
ülkemizi kendi tur operatörlerimizin sat-
ması sağlanabilir.



İzmir rotasını sağlık turizmine çevirdi 
ama turizmde 12 ay hedefi tek bir 
turizm türü ile mümkün olabilir mi?
Tabii ki mümkün değildir. Evet sağlık 
turizmi turizm sektörünü 12 aya yay-
mak açısından çok doğru karar ancak 
bunun yanında kongre turizmini, kruva-
ziyer turizmi, alışveriş turizmini neden 
bir kenara koyalım ki. Bence belli bir 
süre sağlık turizmine kilitlendikten 
sonra, başka seçeneklere de yönel-
memiz gerekiyor. Örneğin İzmir aynı 
zaman da üniversiteler kenti de olabi-
lir. Özellikle de bu üniversitelerin turizm 
ve otelcilik bölümleri gibi bazı bölümle-
rinin sahil kesimine kurulması, bu yöre-
lerin kış aylarında da gelir elde etmele-
rini sağlayabilir. Önümüzde bir Londra 
örneği var zaten. Londra çevresin-
deki kasabalar dünyanın her yerinden 
dil eğitimi için gelen kişilerle dolup taş-
makta. Ama aynı zamanda tarih ve kül-
türünü görmek için de milyonlarca insan 
Londra’ya gelmekte. Biz de bunun ben-
zerini Türki Cumhuriyetlere ya da Arap 
ülkelerine neden yapmayalım ki.

Bir alternatif de niş pazarlamadır. Örne-
ğin engellilerin hala birçok ülke ve des-
tinasyonda tatil yapma şansı bulunmu-
yor. İzmir çevresindeki destinasyonlar 
birkaç düzenleme ile pek ala “engelsiz 
turizm” hizmeti verebilirler.

İzmir ve yakın çevresinin olanak-
ları göz önüne alındığında ve turizm 
çeşitlemesi dediğimizde hangi baş-
lıklar öne çıkıyor?
Sağlık turizmi, kruvaziyer turizm, 
kongre ve seminer Turizmi, üniversite-
ler kenti olmak ön plana çıkıyor. Sağ-
lık turizmi İzmir için bir fırsat. Bugün 
Amerika’da fast food alışkanlılığı sebe-
biyle 300.000’den fazla hasta obezite 
cerrahisi için sıra bekliyor, güneş fakiri 
olan yaşlı Avrupa halkında ise özel-
likle fizik tedavi-rehabilitasyona ve hatta 
diş protezine büyük ihtiyaç var. Rusya 
ve çevresinde ise, Çernobil faciasının 
etkisi ile her üç kişiden biri kanser has-
tası. Yukarıdaki hastalıkların tedavileri 
ise kendi ülkelerinde Türkiye’ye göre 
son derece pahalıya geliyor. Ayrıca artık 
tüm ülkelerde ihtiyaç haline gelmiş olan 
plastik ve estetik ameliyatlar Türkiye’de 
çok ucuza yapılabiliyor. İzmir tıp tekno-
lojisi olarak son derece yeterli bir şehir. 
Ayrıca bölgede jeotermal enerji zengin-

liği de var. Balçova Termal başta olmak 
üzere yörede 20’nin üzerinde şifalı 
su kaynağı bulunuyor. Merkezde Bal-
çova, çevresinde ise Çeşme, Urla, Tire, 
Menemen olmak üzere birçok ilçe ve 
köyünde yer altı ılıcaları mevcut. İklimi-
nin yumuşaklığı ve kent içinde mesafe-
lerin yakınlığı ise gelecek olan hastala-
rın rahatı için çok büyük avantaj.

Kurvaziyer ile önemli bir turist girişi 
sağlandı ama gemiden inenlerin ken-
tin içinde nasıl dolaştığı tartışmalı…
“Turizm Oscar’ı olarak kabul edilen 
World Travel Awards’ın Avrupa Ödül-
lerinde İzmir üst üste üçüncü kez 
“Avrupa’nın en iyi kurvaziyer destinas-
yonu” ödülünü aldı. İTO’nun bu konuda 
büyük emeği ve çabası var. Eğer 
gemiyle gelen turistlerin Alsancak, Kıb-
rıs Şehitleri Caddesi ve Kemeraltı’nda 
daha çok vakit geçirip para harcama-
larını sağlarsak bu iş tutacak gibi. Kıb-
rıs Şehitleri Caddesi sağlı sollu olarak 
tarihi Rum evlerinin yoğunlukta olduğu 
sokaklardan oluşuyor. Bu sokaklar ve 
evler düzenlenip eski İzmir ve Levan-
ten kültürünü yansıtan, turistlere yöne-
lik butik otel, restoran, eğlence ve tax 
free alış-veriş merkezi haline getirilebi-
lirse, burası turistlerin daha uzun süre 
vakit geçireceği ve bol harcama yapa-
cağı özel bir cazibe merkezi haline gelir.

İzmir ve çevresi aynı zamanda iyi bir 
üniversiteler kenti olabilir. Üniversiteler 
kuruldukları yere hem medeniyet hem 
de ekonomik canlılık getirir. Şu anda 
bile Anadolu’da yaşayan aileler çocuk-
larını İstanbul ya da Ankara’ya gönder-
mektense yaşamın çok daha ucuz ve 
kolay olduğu İzmir’e göndermeyi tercih 
ediyorlar. Tabii Türki Cumhuriyetleri ve 
Arap Ülkeleri’ni de unutmamak lazım.

Turizm yatırımlarıyla ilgili merkezi hükü-
met ile yerel yönetim arasında uzlaş-
mazlıklar var. Kentin kanaat önderleri 
farklı birlikler kuruyor, yani bu konuda 
da çok başlılık var. Topyekûn bir birlik ya 
da ortak akla mı gereksinim duyuyoruz?
Bir kere Bakanlıklar arasındaki mev-
zuat ve uygulamada büyük farklılık-
lar mevcut. Bir kurumun olumlu baktığı 
bir proje, mevzuat birliği olmadığından 
dolayı mutlaka bir başka kurumda takılı-
yor. Bu dağınıklık mutlaka giderilmeli ve 
mevzuat birliği sağlanmalı.

Bir diğer konu da merkezi yönetim-
yerel yönetim çekişmesi. İktidar partisi 
ile aynı partiden olmayan belediyelerde 
bazı işler maalesef daha zor yürüyor. 
İzmir’de yerel yönetimler çok uzun süre 
süredir hep iktidar partisi dışındaki parti-
lerden. Yerel yönetimlerle merkezi yöne-
timin en kısa zamanda siyasi çekişme-
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lerden kurtulup topyekûn bir turizm 
politikası yürütmeleri gerek. Uzun vadeli 
olması gereken bu hedef ve politikalar 
yerel yönetimler ya da merkezi yöneti-
min değişmesi halinde bile yeni yöne-
timler tarafından devam ettirilmeli.

İstatistiki olarak İzmir’in turizm 
envanteri dersek nasıl bir tablo ile 
karşılaşırız? 
İzmir, 8 bin 500 yıllık tarihi olan ve bu 
tarihin her döneminde önemli bir yerle-
şim yeri olmuş bir il. Günümüze ulaşan 
sayısız sit alanları, taşınmaz kültür var-
lıkları ve müzeleri ile Türkiye genelinde 
en fazla sit alanına sahip kent. Taşın-
maz kültür ve tabiat varlıkları açısından 
bakıldığında ise İstanbul ve Bursa’dan 
sonra üçüncü kent konumunda. İzmir 
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2012 
yılında ilk defa yapılan bir çalışmayla 
İzmir’in kültür envanterini çıkardı ve üç 
cilt olarak bastı.

Ancak İzmir’e gelen turist sayısı ve 
turizmden elde ettiği kazanç maalesef 
yukarıda sözü edilen kültür değerleri-
nin varlığı ile aynı oranda değil. İzmir’i 
2013 yılında ziyaret eden yabancı turist 

sayısı 1943.253 kişi. Bu İzmir’in tüm 
Türkiye pazarından ancak yüzde 5 
kadar pay aldığını gösteriyor. İzmir’in, 
ülkemizin turizm gelirlerinden aldığı 
pay da yüzde 5 dolaylarında. Türki-
ye’deki turizm istihdamının yüzde 7’si, 
konaklamadaki istihdamın da yüzde 
4’ü İzmir’de. İzmir’in tüm Türkiye’nin 
kruvaziyer yolcu pazarındaki payı ise 
yüzde 35. Uluslararası kongre ve semi-
ner organizasyonlarında ise İstanbul ve 
Antalya’nın ardından 3. sırada. Kaplıca 
turizmi için gelen turistlerin çoğunluğu 
(yaklaşık yüzde 60’ı) Denizli ilini tercih 
ederken İzmir yüzde 13-14 pay ile ikinci 
sırada. Öte yandan hastanelere tedavi 
amacıyla gelen yabancı hasta sayısına 
göre, ilk sıralarda; İstanbul, Kayseri, 
Adana ve Gaziantep yer alıyor. İzmir ili 
son yıllarda yüzde 3-4 dolayındaki payı 
ile ilk 10 içinde. Ülkemize sağlık amaçlı 
olarak gelenler içinde de İzmir yüzde 20 
dolayında pay alıyor.

2014 yılı verileri nasıl bir tablo ortaya 
koyuyor?
2014 yılına bakıldığında ise, İzmir’e 01 
Ocak-31 Ağustos arası 924.837 yabancı 
turist girişi var. 2013’ün aynı dönemine 

bakıldığında maalesef yüzde 34,28 ora-
nında bir azalış kaydedilmiş. 2014’ün 
bu ile sekiz ayı içerisinde İzmir’e gelen 
yabancı turistlerin arasında yüzde 25 ile 
Almanlar ilk sırada. Bunu yüzde 10 ile 
Fransa, yüzde 9 ile İtalya, yüzde 7 ile 
İngiltere ve Hollanda, yüzde 6 ile Bel-
çika, yüzde 4 ile İran, yüzde 3 ile Yuna-
nistan,  İrlanda, Rusya ve yüzde 23 ile 
diğer ülkeler izliyor. Ziyaretçi sayısın-
daki azalma karşısında, İzmir’e gelen 
yabancı ziyaretçilerin oranında eko-
nomik düzeyleri ve kültür harcamaları-
nın yüksek olduğu Avrupa devletlerinin 
önde olması İzmir’in turizm geleceği için 
umut verici.

İzmir’de turizm çeşitlendirilmesi ve özel-
likle kış aylarını dolduracak olan alter-
natif faaliyetler şüphesiz İzmir’in turizm 
gelirlerini ve istihdamını önemli ölçüde 
arttıracak. Özellikle Avrupa ülkeleri ile 
yüzde 50 fiyat avantajı olması sağlık 
turizminde İzmir’i çok avantajlı kılıyor.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü veri-
lerine göre 2014 yılı Haziran ayında 
İzmir’e gelen turist sayısında geçen 
yıla göre yüzde 5,67’lik bir düşüş 
yaşandı. Ağustos ayı verilerine göre 
ise yüzde 31.5 oranında azalma var. 
Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. İge Pırnar’a göre bu düşü-
şün ardında uzun yıllardır yaşanan 
tanıtım ve markalaşamama sorunları 
var: “4 aydır ortalama yüzde 6,5 ora-
nında düşüş trendi yaşanıyor. Kentin 
potansiyelini etkin olarak kullanabil-
mesi için acilen tanıtım çalışmalarına, 
sağlık ve termal, kültür ve müze, gast-
ronomi turizmi gibi alanlarda turizm 
kümelemeleri yaklaşımının benimsen-
mesi şart. Çünkü müze ziyaretçi sayı-
sında da gerileme mevcut. 1 Tem-
muz 2014 itibariyle, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’na bağlı İzmir’deki müze-
lerin işletmesi TÜRSAB’a devre-
dildi. Bundan sonra TÜRSAB’ın etki-
siyle, operatörlerin, tur kapsamlarına 
İzmir’deki müzeleri dahil edebileceğini 
ve ziyaretçi sayılarına olumlu olarak 
yansıyabileceğini düşünüyorum.”

En çok düşüş kruvaziyerde
İzmir’de, özellikle deniz yoluyla gelen 
turist sayısında son 6 aydır düşüş 
yaşanıyor. Geçen Ağustos ayında bu 
düşüş yüzde 31,5’u bulurken İzmir’e 
gelen toplam turist sayısındaki kayıp 
da sürüyor. Ağustos’ta gelen yabancı 
turist sayısı yüzde 6,20 oranında 
düşerken 8 aylık dönemdeki ziyaretçi 
sayısı da yüzde 4,56 gerileyerek 924 
bin 837 kişi oldu. Kruvaziyer turisti 
sayısındaki düşüş de dikkat çekti. Kru-
vaziyer turisti sayısında 2013’ün aynı 
ayına göre geçen Ağustos’ta yüzde 
44,8’lik düşüş yaşanırken 8 aylık top-
lam düşüş ise yüzde 29,1 oldu. Geçen 
yıl İzmir’e ilk 8 ay 305 bin 422 kru-
vaziyer turisti gelirken bu yıl bu sayı 
216 bin 488’de kaldı. Bu yüzden Pır-
nar, “İzmir’in potansiyelini etkin olarak 
kullanabilmesi için acilen yaratıcılığa, 

stratejik ve ortak koordineli tanı-
tım çalışmalarına ihtiyacı var” diyor: 
“Ayrıca, İzmir’in, kültürel cazibesine 
odaklanarak rekabet gücünün olduğu, 
sağlık, termal, medikal ve müze turiz-
minde kümeleme faaliyetlerini gerçek-
leştirmesi, hatta pazar lideri olabile-
ceğimiz, yavaş şehir, yerel mutfak ve 
gastronomi turizmi, kültür turizmi, fes-
tival ve etkinlikler turizmi ile eğitim 
turizmine yönelik pazar bölümleriyle 
kentimizin farklılığını vurgulayabili-
riz. Kuvvetli bir imaj konumlandırması 
yardımıyla, olumsuz gidişat tersine 
döndürülebilir.” 

“İzmir’e gelen turist sayısı 
Ağustos ayında yüzde 31.5 

oranında düştü.”

Yaşar Üniversitesi 
Öğretim Üyesi  

Prof. Dr. İge Pırnar
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Rönesans’ın İzmir’e yansıması:es
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Bir Kemeraltı’nı keşfetme turundası-
nız. İzmir’in merkezinde olmanıza rağ-
men tam olarak neresinde olduğunuzu 
bilmediğiniz hissini veren bu labirentli 
sokakları sindirmek istiyorsunuz. Han-
ların, pasajların içinden geçerek arka 
sokaklara çıkmak, her birinde ayrı usta-
lıkların kök saldığı, zihninizdeki hiç-
bir haritaya yerleşmeyen ama aslında 
kendi içinde ağırbaşlı bir uyuma sahip 
bu sokakları keşfetmek istiyorsunuz. 
Çarşının en işlek bölgesinde yer alan 
Salepçioğlu İş Hanı’na girdiniz. Ağırlıklı 
olarak ayakkabıcıların ve konfeksiyon-
ların yer aldığı hanın alt katında, sakin, 
büyük bir pasaj içinde gezinirken arka 
sokağa çıkış olduğunu fark edersiniz. 
Çıkarsınız. Sanırsınız ki Kemeraltı’nın 
arka sokaklarına özgü, sırt sırta vermiş 

küçük, eski zaman yapılarında zana-
atıyla meşgul ensafın mütevazılığını 
göreceksiniz. Hayır! Karşınızda hey-
betli, gösterişli, süslü ama bir o kadar da 
zarif bir yapı durmaktadır. Ama siz dur-
duğunuz yerde değilsinizdir artık; 850 
Sokak’ın atmosferinin hakimi o yapı-
dır ve siz de onun çekim alanındasınız-
dır. O; göz kamaştırıcı süslemeleri son 
derece net görülen ayrıntıları, kudret ve 
haşmet işareti mimarisi ile İzmir’in tek 
barok cami, Salepçioğlu Camii’dir. Sizi 
kendine ilkin, bu apansız karşılaşmada 
çevresiyle arasında var olan görsel zıt-
lıklar çekmiştir. Ayrıntılarını incelediği-
nizde, asıl çekiciliğinin nedenini anlar-
sınız. Doğu ile batı figürlerini ustalıkla 
birleştiren, son derece şık giyinmiş zevk 
sahibi bir hanımefendi gibidir. 

Eskiçağ çizgilerinin yeniden yorumlandığı Napolyon dönemi 
Fransız tarzı, Yunan, Roma, Rönesans, Türk sanatları ve oryan-
talizm... Kemeraltı’nda eski ile yeninin karmaşık birlikteliğini 
taşıyan bir arka sokağında çıkıyor karşımıza. Gelecek yüzyıl 

insanlarının neyi göreceğini biliyoruz.



Yapımı 11 yıl sürdü
Kemeraltı’ndaki diğer camilerle karşı-
laştırınca epey gençtir, Salepçioğlu. 
Adını taşıdığı ailenin 19. Yüzyıl’da yap-
tırdığı üç ahşap handan geriye kalan-
dır. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakül-
tesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. İnci Kuyulu Ersoy’un ‘’Salepçi-
oğlu Ailesi’nin İzmir’e Katkıları Ve Salep-
çioğlu Camii’’ adlı makalesinden öğren-
diğimize göre hanlardan ikisi, şimdi 
aynı adlı iş hanının bulunduğu alanda-
dır. Üçüncüsü, yani Büyük Salepçioğlu 
Hanı’nın yeri ise, bugünkü iş hanının 
arkasındadır. 

1968-1969’da yıktırılan hanlardan 
günümüze yalnızca cami kalır. Büyük 
Salepçioğlu‘nun bir kısmı daha önce 
yıktırılmış, bu alana Salepçioğlu Camii 
ile, mektep ve medresesi yaptırılmış-
tır. Prof. Dr. Ersoy, ‘’Salepçizade Hacı 
Ahmet Efendi’ye ait 27 Eylül 1893 tarihli 
vakfiyeden, Kemeraltı Caddesi Hacı 
Mahmut Sokağı’nın köşesinde, Büyük 
Han’ın içine bir cami, bir mektep ve yedi 
oda ile bir dersane ve heladan oluşan 
bir medrese inşa ettirilmesini vasiyet 
ettiği anlaşılmaktadır’’ diyor. 

Vasiyet üzerine İzmir Kadısı Mehmet 
Emin Efendi’nin nezaretinde, han içinde 
inşa edilen bu yapılar iki katlı bir binada 
toplanmış. Üst kata cami, alt kata ise 
mektep ve medrese yapılmış. Caminin 
son cemaat yerinde, ortadaki kapı üze-
rinde yer alan ayet kitabesi, inşasına 
13 Ekim 1895’te başlanan yapının, 27 
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Şubat 1906’da tamamlandığı söylüyor.
Yeşil ve kırmızı kesme taş ile mermer 
malzeme, ibadet mekanını kaplayan 
kurşun kaplı büyük bir kubbe ile onun 
önünde, son cemaat yerinin üstünde 
üç küçük kubbe ve yapıdan ayrı inşa 
edilmiş minare. Salepçioğlu Camii’nin 
dış görünümü, ilk görüşte etkilenmenin 
nedeni. Bu sadece bizim yorumumuz 
değil, bilim de öyle söylüyor.

Rönesans ile oryantalizm 
bir arada
‘’Cami, konumlandırılışı ile bunun sonu-
cunda ortaya çıkan anıtsal görünümü ile 
dikkati çeker. Yapıda çarpıcı etki bıra-
kan en önemli özellik, inşa malzemesin-
den kaynaklanmaktadır. 
Yeşil taşlarla örülmüş cephelerde plas-

terlerle, pencere ve kapı açıklıklarının 
beyaz çerçevelerinin yaptığı renk kont-
rastı bir uyum içindedir. Son derece 
simetrik düzenlenmesinin yanı sıra 
hem köşeleri belirleyen hem de cephe 
yüzeylerinini belirli alanlara ayıran plas-
terler, sadelikleri ve kesin geometrik çiz-
gileriyle önem kazanır ki bu da ampir 
tarzın özelliklerini akla getirmektedir. 
Yine simetrik tasarımı ile dikkat çeken 
alt katta da renk etkisi yeşil ve pembe 
taşların dönüşümlü olarak kullanılma-
sıyla elde edilmiştir.’’

Ersoy’un üzerinde durduğu “ampir” tarz; 
Napolyon döneminde Fransa’da başla-
mış, eskiçağ tarz ve üsluplarının yeni-
den yorumlandığı, mimariden deko-
rasyona ve modaya dek pek çok alanı 
etkilemiş bir üslup. Cami mimarisindeki 

doğu ile batının kesişme noktaları ise 
çekiciliğinin ayrıntılarını saklıyor. Kub-
besi, Avrupa etkisi ile 16 dilimli yapılmış. 
Ersoy, kubbenin yüksek bir kasnak üze-
rine oturtularak daha da yukarı taşındı-
ğını böylece kubbeye yükselme vurgu-
sunun yüklendiğini tespit ediyor. Alttaki 
üç kubbenin tepe noktalarının yüksel-
tilerek birer alemle taçlandırılması da 
görüntü tasarımı açısından oryantalist 
denilebilecek bir yaklaşıma işaret edi-
yor. Mihrabında hem geleneksel Türk 
sanatlarının hem de batılı unsurların  
kullanıldığını belirten Ersoy, tüm bu özel-
likleriyle Salepçioğlu Camii’nin, döne-
min pek çok Anadolu camisinde olduğu 
gibi plan kuruluşu ile bezeme programı 
arasında gelenekselle geleneksel olma-
yanı bir arada barındırması açısından 
bir tezat gözlendiğini söylüyor: 
‘’Bir yandan kare alan içerisinde kub-
benin sekiz ayaklı bir sistemle taşın-
dığı geleneksel şemasını sürdürürken, 
diğer yandan ise bezemelerinde Yunan, 
Roma ve Rönesans mimarisine özgü 
çeşitli biçimleri bir araya getirmekte-
dir. Dönemin süsleme repertuvarında 
oryantalist eğilimli yaklaşımlar dikkati 
çeker.’’

Mektep-medrese farkı
Salepçioğlu Camii’nin öne çıkan özel-
liklerinden bir de birçok mimari yapı 
tipini bünyesinde toplaması. Yapı, 
Osmanlı’nın Anadolu’da inşa ettiği, alt 
katları farklı işlevler için yapılmış fev-
kani camilerden. 
Alt katı medrese ve mektep, üst katı 
cami olarak inşa edilen Salepçioğlu 
Camii, bu yönden fark yaratıyor. Prof. 
Dr. Ersoy’un belirttiğine göre, Anadolu 
Türk mimarisinde bir caminin alt katını 
işgal eden mektep, medrese ve örnek-
lerine pek rastlanmıyor. Ersoy, Salep-
çioğlu Camii Medresesi’nin belirli bir 
tipolojiye uymadığını, ancak tamamen 
kapalı mekanlardan oluştuğu için kapalı 
avlulu medreselerle karşılaştırılmasının 
daha doğru olacağını söylüyor. Osmanlı 
dönemi medreseleri arasında sadece 
iki yapı, kapalı avluya sahip: Bursa 
Lala Şahin Paşa Medresesi ile Gümüş 
Hacı Halil Paşa Medresesi. Salepçi-
oğlu Camii Medresesi’nin de bu katego-
rinin yeni bir örneği olarak ayrıcalıklı bir 
yerde durduğu kabul ediliyor. 

Salepçioğlunun alt katı bugün, Kuran 
kursu olarak kullanılıyor.
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n Ayşe Tatari
n Khalid Al Busaidi (fotoğraf)

Festival özel konseri gerçekten özel bir 
konserdi. 28.Uluslararası İzmir Festi-
vali kapsamında ünlü çellist Yo-Yo Ma 
ve Silk Road Ensemble, Ahmed Adnan 
Saygun sahnesinde dinleyenleri büyü-
lediler. Sanat ve kültürün evrenselliği bir 
kere daha vurgulandı.

Paris’te dünyaya gelen Yo-Yo Ma Çinli 
bir ailenin çocuğuydu. İlk konserini 5 
yaşındayken verdi. 7 yaşındaki konse-
rinde dinleyenler arasında A.B.D baş-
kanı John F.Kennedy vardı.
Ailesi ile birlikte Amerika’ya göç eden 
Yo-Yo Ma ünlü müzik okulu Juillard’da 
eğitimini sürdürdü.1976’da Harvard 
Üniversitesi’nden mezun oldu. O sıra-
lar tüm dünyada tanınan bir çellistti.1991 
yılında onursal doktora unvanı aldı.

Çok yönlü kariyeri olan sanatçı, dinleyi-
cileriyle iletişim kurmak için sürekli yeni 
yollar arayışında… Dünyanın en ünlü 
orkestraları ile solist olarak sahnede, 
15’ten fazla Grammy Ödülü sahibi 75’in 
üzerinde albümü, sayısız ödülleri var.
Çelloyu Alman ekolünün hâkimiyetinden 
kurtarıp, geçmiş yüzyıllardaki “Doğal 
çalma teknikleriyle yeniden buluştur-
ması” en önemli özelliği.
Antik dönemde İpek Yolu’nun geçtiği 
ticaret rotaları boyunca kültürel sanatsal 
ve entellektüel gelenekleri desteklemek 

için kendisinin kurduğu bir organizasyon 
olan Silk Road Project adlı grubun sanat 
direktörü.

Chicago Senfoni Orkestrası’nın 
Öğrenme, Erişim ve Eğitim Enstitüsü’ne 
bağlı Judson ve Joyce Green Sahne 
Sanatları Merkezi’nde yaratıcı Danış-
manlık görevini yürütmekte.
Sanatçı, Birleşmiş Milletler Barış Elçisi 
olarak ve the Arts the Humanities’de 
Başkanlık Komitesi’nin bir üyesi olarak 
da görev yapmakta.

Silk Road 
Ensemble
20’ye yakın 
uluslararası 
sanatçıdan 
oluşuyor ve 
izleyicilere 
sürekli 
yenilenen bir 
repertuar 
sunuyor.

Yo-Yo Ma 
ve Silk Road 

Ensemble



SİLK ROAD ENSEMBLE 
Grubu, Vancouver Sun Gazetesi “21.
yüzyılın müthiş orkestralarından bir 
tanesi” olarak nitelendiriyor.
2000 yılında Yo Yo Ma’nın sanatsal 
yönetimi altında kurulan grupta 20 yi 
aşan sanatçı ve besteci yer alıyor.
Çağdaş müziğin kesişme noktalarını 
büyük bir şevkle keşfetme yolunda olan 
grubun sanatçılarının her biri son derece 
değerli müzisyenler. Yenilikçi bakış açı-
ları ile müziğe deneysel ve demokratik 
yaklaşıyorlar. Yeni repertuarlar geliştiri-
yorlar.
Tüm Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika’da 
sahne alarak dinleyicilerin beğenisini 
toplamaya devam ediyorlar. Son kayıt-
ları Off the Map, Grammy Ödülleri’nde 
en iyi Klasik Müzik Crossover albümü 
için aday gösterildi.
Grubun kültürler arası anlayışı destek-
lemeye yönelik 15 yıllık misyonu, Sony 
Masterworks tarafından Eylül 2013 
yılında piyasaya sürülen yeni bir CD ve 
DVD ile yeniden hayat buluyor.
Gurup, kar amacı gütmeyen bir sanat ve 
eğitim organizasyonu.

Tarihi İpek Yolu’nun ticaret rotası, guru-
bun ilham kaynağı…
Boston Globe, bu gurubu “Duvarları 
olmayan bir tür seyyar müzik laboratu-
arı” olarak adlandırıyor.

Tarihte İpek Yolu,14.yüzyıla kadar öne-
mini korumuş, yaklaşık iki bin yıllık süre 
boyunca Japonya’dan Akdeniz’e kadar 
çeşitli mal ve yeniliklerin takasına imkân 
sağlayarak Avrasya üzerinde geniş bir 
ağ kurmuştur. Manyetik pusula, matbaa, 
ipek, barut ve ayrıca seramik ve lake 
teknikleri başta olmak üzere matematik 
ayrıca bilimsel ve teknolojik açıdan bir-
çok önemli yenilik yüzyıllar boyunca bu 
yol üzerinden Batı’ya aktarılmıştır. Böy-
lece kıtalararası bir düşünce havuzu 
yaratılmıştır. 
Bilginin, dini inançların, sanatsal teknik-
lerin ve müzikal geleneklerin yayılmasını 
sağlamıştır.

Tarihi İpek Yolu, Silk Road Ensemble a 
sadece adını vermekle kalmayıp aynı 
zamanda tüm dünyadan sanatçı ve izle-
yicileri birleştirme vizyonunun altında 

yatan metaforu da temsil etmektedir.
Yo-Yo Ma, rotalar için ”Antik çağların 
İnternetiydi” der.

Tarih, sembolik elementler, kültürler ve 
disiplinler arasındaki çok eskiye daya-
nan takas geleneğinden ilham alan guru-
bun misyonundan örnek almalıyız.
Anadolu topraklarında yaşayan bizler 
için harika bir ders.

Yo-Yo Ma ve Silk Road 
Ensemble İzmir’den geçti…
Sadece müzikleri için değil felsefesi için 
de ayakta alkışlanmayı hak ettiler.

3 Eylül akşamında tarihi İpek Yolu’nda 
birer gezgindik, Yo-Yo Ma ve Silk Road 
Ensemble müzikleri ile uzun bir yolcu-
luğa çıktık.
Japonya’dan Akdeniz’e kadar Avrasya 
Üzerinde dolaştık durduk.
Klarnet, kontrbas, ,viyola, tabla, perküs-
yon, keman, kemança, viyolonsel, gaita, 
pipa ve sheng ile herhangi bir müzikal 
sınıflandırmaya tabi olmayan eşsiz bir 
müzikal deneyim yaşadık.
Ahmet Adnan Saygun’un Partita’sını Yo 
Yo Ma’nın harika yorumu ile duygulana-
rak dinledik. Besteci ve klarnet sanat-
çısı Kinan Azmeh’in eseri ile Binbir gece 
masalların İsfahan yakınlarında Zer-
düştlük inancına göre inşa edilen tapı-
nak “Atashgah” tan esinlenip aynı adlı 
eseri besteleyen İranlı müzisyen Kayhan 
Kalhor’un kemançası, Pipa virtüözü ve 
bestecisi Çinli Wu Man’ın değişik sazı ile 
yeni keşiflere yelken açtık.

Gökten üç elma düştü, Biri Yo-Yo Ma’ya, 
ikincisi Silk Road Ensemble’a, üçüncüsü 
de İKSEV’e...
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n Tufan Erbarıştıran

Resim sanatı, ressamın renklerle duy-
gularını ve düşüncelerini ifade etmesi 
demektir. Renklerle belirli bir tema yara-
tılır ve bu çerçevenin içine soyut-somut 
figürler, imgeler, çeşitli dinamikler, nes-
neler yerleştirilir. Bunların her biri, res-
samın duygularını, düşüncelerini, 
yaşamda gördüklerini, kişisel düşlerini 
belirli oranda yansıtır. 

Bahattin Bilgin, resim serüvenine Eski 
Foça’da açtığı sanat galerisinde devam 
ediyor. Genellikle soyut ağırlıklı çalışan 
sanatçının, renk kullanımı ve çizgilerin 
biçimsel yapısı, her ikisinin dinamikliği, 
resmin bütünselliğine yönelik bir yaratı-
cılık olarak karşımıza çıkıyor.    

Sanatçının, genel anlamda kullan-
dığı renkler mavi, sarı, kahverengi, 
yeşil, turuncu ağırlıklıdır. Yaşamı, renk-
ler ve devinim ile ifade ediyor, yansıtı-
yor. Renklerle deneysel bir anlayışın ve 
yetkinliğin öncülüğünde, insan-doğa, 
insan-insan birlikteliğini simgeleyen 
düşünsel bir yorum algısı yaratıyor. 
Mavi ve yeşilin uyumlu bir teknikle iç içe 
geçmişliği, bazen hayli keskin bazen de 
yumuşak translarla bütünselliği, insanın 
duygusal yapısını gözler önüne seri-
yor. Renk harmonisi içinde özne-algı 
ve özne-özne yapısallığını dile getiren 
genel bir bakış açısı olduğunu söyle-
yebiliriz. Resimlerdeki renkler, insana/
özneye yönelik içsel bir arayış sunu-
yor. O renklerin tanımında, dinamikli-
ğinde ve/veya edilginliğinde kendinizin 
içsel sarkmalarla neler duyumsadığı-
nızı ve kim olduğunuzu anlamaya yöne-
lik yoğun bir algı vardır. Zihinsel bir oku-
mayla, insan/özne ile renkler arasında 
duygusal, ayrıntılı, bazen de temalı bir 
iletişim söz konusudur. Mavinin tonla-

rında gökyüzünün büyüleyici atmos-
ferini, ilahiliğini, sonsuzluğunu yaşar-
sınız. Aynı mavinin –tonlarının- başka 
bir yorumunda ise, denizin, dalgala-
rın, yakamozların bütünselliğinde yaşa-
mın farklı bir yönünü bulursunuz. İşte 
orada, siz ve içinizdeki ‘ben’ arasında 
bir iletişim, çağrışım, yaklaşım belirgin-
leşir, dolaylı bir yoldan kendini gösterir. 
Renkler bazen sizin kendi ‘ses’iniz olur, 
bazen de doğrudan kendinize yönelik bir 
algı yaratırsınız. O renkler, sizin için bir 
yol arkadaşıdır artık. Sözünü ettiğimiz o 
‘ses’, sizin kendi içselliğinizin, benliğini-
zin dışavurumudur aslında. Kendinize 
yönelik doğrudan yapılan bu gönderme, 
duygu yoğunluklu iletişim, hep o ‘ses’in 
tınısında, hecelerinde, harflerinde var 
olan kişiliğinizin göstergesidir. O ‘ses’ 
ile oluşan bu zihinsel okumalar sonu-
cunda, kişi, kendi öz benliğini tanıma 
şansını yakalar. Bahattin Bilgin’in soyut-
lamalarında, resme bakan (izleyen) kişi 
ile o resmin renk/yapı/doku/biçem/çizgi/

tema ağırlıklı oluşumu arasında bilinçal-
tınıza yönelik bir bağlantı ortaya çıkar, 
sonrasında o bağlantı sağlam bir kur-
guya dönüşür. 

Sanatçının resimlerinde soyut ağır-
lıklı çalışmalar göze çarpmaktadır. Her 
soyutlamada, insan-insan, insan-doğa 
birlikteliği söz konusudur. İnsanın/özne-
nin varlığı, yapısı, etkinliği, resimlerin 
ana konusudur aslında. Orada doğa-
nın renklerle ifade edilmesiyle, aynı 
renklerin kıvrımlarında ve başka renk-
lerle tamamlandığında, insanın doğa-
nın bir parçası olduğunu söyleyebili-
riz. İnsanın (edilgin) aktif-pasif (edilgen) 
çatışkısında, yaptırım gücü ile doğanın 
cömertliği arasında uyumlu bir kesişme 
olduğunu gözlemliyoruz. Doğanın çok 
çeşitli yapısı, insana yönelik (anaç-
korumacı) zenginliği ile birleştiğini, 
bu anlamda karşımıza çıkan tablo-
nun özünde (arka planında) zihinsel bir 
görüntü oluştuğunu söyleyebiliriz. İşte 
bu yeni beliren, yavaşça kendini göste-
ren oluşumda, insanın içindeki fırtına-
ları, içsel sarkmaları, heyecanları, coş-
kuları, düş kırıklıklarını tanımlayabiliriz. 
Tüm bunların ortasında insanın saf ve 
yalın hali vardır. Yani insanın en doğal, 
en açık yapısından söz ediyoruz. Orada 
dünyaya geldiğinizdeki en masum, en 
temiz, en günahsız olduğunuz dönem-
dir. İnsanın doğa ile birlikteliğinde, kar-
şımıza çıkan görüntünün temelinde 
bunlar saklıdır.  

Bahattin Bilgin, insanın ruhsal, beden-
sel ve düşünsel yapısını, renklerle tanıtı-
yor diyebiliriz. Onun kullandığı renklerin 
her bir tonu, insan yaşamındaki ayrın-
tıları imlemektedir. Kişinin belleğinde 
yer alan, unutmak istediği ya da sonra-
dan anımsadığı bazı olayları, renklerin 
büyülü dünyası ile karşımıza getiriyor. 

Bahattin Bilgin

resmi üzerine
düşünsel bir deneme



Kırımızı ile günahlarımızı, hatalarımızı, 
ayıplarımızı yansıtır. Beyaz renk; iyiliği, 
güzelliği, saflığı, temizliği tanıtır. Her bir 
rengin, özgün atmosferi vardır. Sanatçı 
tüm bunları, bilinçli bir kullanımla, kadim 
dönemden günümüze kadar, oradan da 
fantastik bir yapının içinde, geleceğe 
yönelik bir gerçeküstücülük anlayışı ile 
tuvaline konuk etmektedir.  

Sanatçının soyut resimlerinde imgesel 
bir duygu yoğunluğu vardır. Denizdeki 
dalgaları, tekneleri, sandalları, yaka-
mozları gördüğünüzde, ruhunuzda bir 
yoğunluk başlar. O ağır baskı, kendi-
nizi tanıma isteği ve duygusal yoğunluk 
nedeniyle, benliğinizde bir 
‘kırılma’ olur. Bu kez, ‘ben 
kimim, neden böyle şey-
ler düşünüyorum’,  dersi-
niz. İşte o kendinizle olan 
iletişim, benliğinize yönelik 
çağrışımlar ve karşınızdaki 
tablonun teması, renkleri/
çizgileri ile bir bağlantı kur-
maya çalışırsınız. Aslında 
kurduğunuz bağlantı, res-
min ana konusu değil-
dir artık. Siz kendi benli-
ğinize yönelik bir arayış 
ve bu arayışın açtığı kapı-
dan geçmek, ruhunuzun 
ve bilincinizin diplerinde 
bastırdığınız anılarınızı 
yeniden canlandırırsınız 
(belki de yaşarsınız). Deni-
zin maviliği ve dalgaların 
acımasızlığı sayesinde, 
yaşadığınız bir aşkı, derin 
bir hüznü, terk edilmişliği 
anımsarsınız. Deniz mavi 
olmaktan çıkmıştır artık. O 
mavinin her tonunda, yakamozların eşli-
ğinde, içinizde barındırdığınız ve kimse-
lere söylemediğiniz tüm duygularınız, 
anılarınız açığa çıkmaya başlar. Bak-
tığınız resim bir aynadır, sizinle onun 
arasında kendi yüzünüze (aslında ruhu-
nuza) doğrulttuğunuz bu ayna saye-
sinde kişiliğinizin gerçek yapısını tanır-
sınız. İnsanın geçmişinde ayıpladığı, 
belleğinin en diplerine attığı ve orada 
unutmaya çalıştığı tüm bu duygular/anı-
lar/kişiler/olaylar bir yerden sonra canla-
nır, kendini göstermeye ve etkili olmaya 
başlar. Baktığınız resim sayesinde, bir 
anda yıllar önce unuttuğunuz “o olay 
(?)” yeniden belirir, söylediğiniz bir 
yalanı anımsarsınız, yaptığınız bir kötü-

lük ya da iyilik karşınıza geliverir. Psiko-
lojik anlamda, onun resimleri, size, geç-
mişinizle ilgili birçok duyguyu ve anıyı 
yeniden yaşatır. İnsanın en yalın, en 
dingin, en saf hali karşımızdadır. Özü-
müzün bu denli temiz, düzgün ve geli-
şime açık potansiyeli, çevresel etkiler 
ve insanın kişiliğindeki anlık kırılma-
lar nedeniyle, kendi kulvarından ayrılır, 
nihayetinde iyilik-kötülük arasında gidip 
gelmeye başlar.  

Bahattin Bilgin’in resimleri ve sanat 
anlayışı yerelden evrensele uzanan, 
neredeyse tümevarım diye tanımlaya-
bileceğimiz bir ana yapıyı andırıyor. 

Tıpkı bir “Babil Kulesi” gibi, içinde birçok 
ayrıntıyı, çeşitliliği barındıran bir görün-
tüye sahiptir. Onun resimleri dünyanın 
birçok bölgesinde, farklı diller ve inanç-
lar/milletler arasında kendine yer bula-
bilir, orada yaşayanlarla iletişim sağla-
yabilir. Sözünü ettiğimiz coğrafyalarda 
yaşayan insanlara yönelik çok çar-
pıcı, izleyeni derinden etkileyen, deniz-
insan-doğa üçlüsünü soyutlamayla 
renklendiren bu deneysel anlamdırma 
ve yüksek teknik sayesinde ortak bir ‘dil’ 
oluşturulabilir. Sözgelimi, Batı Avrupa 
kültüründe sanat anlayışı yüzlerce yıl 
öncesine dayanmaktadır. En az Ortaçağ 
dönemine kadar uzanan, resim/heykel/
seramik ürünleri ile sanatçıların kişilik-

leri, kültür düzeyleri, iletileri ve estetik 
becerileri halen bizlere ışık tutmaktadır. 
O nedenle sanatın tarihinde, özünde, 
tamamen insana yönelik bir etkinlik var-
dır. Bu türden resimlerde, ana temanın 
yerelden evrensele uzanması, insanı 
kurgunun içinde bir merkeze koyması 
önemlidir. İnsanı kendi duyguları/düşleri 
ve düşünceleri üzerine yoğunlaştırması, 
Bahattin Bilgin’in resimlerindeki tüken-
meyen ‘töz’ün göstergesidir. Resimler-
deki “ben/merkez” anlayış ve yorum, 
soyut/figüratif tekniğin ana temasını 
oluşturmaktadır. İnsan ağırlıklı resim-
lerinde, kurgunun ve temanın “ben/
merkez” ağırlıklı bir çekim gücü yarat-

ması, onun çevresinde renk-
ler ve diğer nesnelerin, cisim-
lerin, figürlerin yer alması, 
sonuçta resme bakan kişinin 
kendine yönelik bir “arayış” 
içinde olması kaçınılmazdır. 
Hemen burada gözden kaç-
maması gereken bir başka 
konuya değinelim istiyoruz. 
Sanatçının resimlerindeki 
ben/merkez anlayış, ‘kişisel-
lik’ içeren, kişiyi yalnızlığa, 
içe kapanıklığa, paradoksa, 
bunalıma götüren bir anla-
yış/istenç yaratmaz. Resim-
lerdeki bireysellik, insan/
özne kavramından, yerelden 
evrensele uzanan bir yapı-
nın göstergesidir demiştik. 
Bireysellik insanın ontolo-
jik anlamda genel bir tarihini, 
içselliğini, düşünsel yapısını, 
dönüşüme açık olmasını ve 
çevreyle (doğayla) olan bağ-
lantısını gözler önüne seri-
yor. Resimdeki soyut/figüratif 

kişi, tam anlamıyla söylemek gerekirse, 
bireysellikten çoğula geçişi sağlayan, 
hadi buna ilk belirlemeye göre transpa-
ran bir değerlendirme ile ‘çoğaltım’ diye-
lim. İşte bu ‘çoğaltım sayesinde birey-
çoğulculuk, insan/özne-toplumsallık 
denklemi ile karşılaşırız. Onun resim-
leri psikoloji, felsefe, ontoloji ve yüksek 
sanat duygusu içermektedir. 

İmgesel anlamda renklerin ve çizgilerin 
eşliğinde denizdeki sandallar, tekneler 
bize başka bir deneysellik vermektedir. 
Resimdeki balıkçıların yaşadığı kaos, 
dayanışma, ekmek parası kazanma 
arzusu, tekneyle ‘bir’ olmuş görüntü-
leri… Bunların hepsi soyutlamanın eşli-
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ğinde, özünde hatta teknik yapısında 
gizlidir. Resimlere baktıkça, oradaki 
figüratif nesnelerin ardındaki ‘gerçek-
liği’ tanıdıkça, resmin yalınlaştığını, size 
daha da yakınlaştığını fark ediyorsunuz. 
Tablodaki sembolik anlatım, ressam ve 
resmin bütünselliği, resme bakan (izle-
yen) kişinin arasında bir bağlantı, ileti-
şim söz konusudur. Resimlerdeki tek 
başınalık, yalnızlık gibi güçlü renkler 
ve duygularla ifade edilen görüntüler, 
tam anlamıyla psikolojik bir bozukluk 
değil, tam tersine insanın kendini tanı-
maya yönelik ve bir değişim sürecine 
girdiğinin göstergesidir. Aslında insan 
öncelikle ruhunun en diplerine 
inmeli, orada yalınlığı yakala-
malı, kendini eleştirmeli, tanı-
malı ve sonradan bu birikim-
leri özüne koyarak yükselmeli 
ve ortaya çıkmalıdır. Sözünü 
ettiğimiz ruhsal anlamda iniş 
çıkışlar, yükselmeler, derinlik-
lerde kaybolmalar sonucunda 
insan kendini –ruhunu- yeni-
den tanımalı ve olgunlaştırma-
lıdır. Bunun için sanatla uğraş-
mak çok önemlidir. Bahattin 
Bilgin’in resimlerinde de ben-
zer bir tutarlılık, yetkinlik vardır. 
Balıkçılar, tekneler, dalgalar 
üçlüsü, bunlara yönelik doğa 
ana’nın yetkinliği, kişiye yöne-
lik verdiği çeşitlilik sayesinde, 
insanın (ruhsal anlamda) temel 
yapısı biçimlenmektedir. 

Resimlerdeki martılar/kuşlar 
özgürlüğü, insanın yaşama 
arzusunu, var oluşu, geleceğe 
yönelmeyi simgelemektedir. 
Resim içindeki kurgu ve renk-
lerle yaratılan ‘dil’ sayesinde, 
insana yönelik bu görüntü kes-
kinlik içermeden, insan-martı 
özdeşleşmesiyle ortaya çıkan 
doğa=insan-hayvan bütünselli-
ğidir. Martıların kanatları, gök-
yüzüne süzülmeleri, kıyılarda 
gezinmeleri, teknelerinden atı-
lacak balıkları beklemeleri, sahildeki 
günlük yaşantının bir dönüşüm içerdiği-
nin kanıtıdır. Siz, o resme baktığınızda, 
kendi gerçekliğinizi ve genel anlamda 
insan olmanızın koşullarını görmüş 
olursunuz.
                      
Bahattin Bilgin, soyutlama ağırlıklı 
resimlerinde, insanın ruhsal anlamda 

dönüşümünü, kendine olan başkalaş-
masını, anatomik yapısı aynı kalsa bile 
yetkinlik (ve ruhsallık) olarak farklılaş-
tığını imliyor. Resimlerindeki nesneler, 
figürler birer imgesel anlatımdan başka 
bir şey değildir. Her soyutlama bir diğe-
rine ‘geçiş’ sağlar, tıpkı bir reenkarnas-
yon gibi bu evrimleşme süreci devam 
eder. Soyutlama resimlerinde bir tür 
meditasyon yaşarsınız. Tüm ruhunuzu 
bir dinginlik kaplar, sakinleşirsiniz, içi-
nizdeki gerçek kişiliğiniz yavaşça belirir, 
ortaya çıkar, sonrasında onun gerçekli-
ğinde resmi yeniden yorumlarsınız. Bir 
de bakmışsınız, siz, o karşınızdaki res-

min içine geçmişsiniz. Orada bir balıkçı, 
bir martı/kuş, bir tekne, kıyılara çarpan 
bir dalga, bir avuç yakamoz olmuşsu-
nuz. Siz ve resim karşılıklı bir dönüşüm 
yaşamıştır. Bahattin Bilgin’in tabloları 
bir resim olmaktan çok daha ötede bir 
anlam içermektedir. Bu yetkinlik ile psi-
kolojik anlamda kendinizi tanıma şan-
sını yakalarsınız. 

Soyutlama resimlerini izlerken, bir anda 
kendinizi aynalar odasında gibi düşler-
siniz. Her bir tablo, sizin farklı bir yönü-
nüzü sergilemektedir: Küçük, kısa, 
büyük, şişman, ince, zayıf olan fizikî 
görüntüleriniz bu kez başkalaşır ve yeni 
anlamlar yaratır. Yani bazen bir martı, 
bir balıkçı, bazen de bir renk olursunuz. 
Her tablosu kendi göreceliğinde, insa-
nın benliğini tanımaya yönelik, ruhunun 
diplerini kazıyan, tıpkı bir arkeolog gibi 
toprağı eşelemesini andırır. Siz de onun 
resimlerine baktığınızda, o renklerin ve 
çizgilerin ardındaki düşler ve imgelerin 
dünyasına girdiğinizde, zihinsel çağrı-

şımlarla yeni çıkarımlar elde 
edersiniz.  
Bahattin Bilgin, soyut-figüra-
tif çalışmalarında, insanı mer-
kez bir konuma getiriyor, onun 
çevresini imgelerle, renklerle 
çeşitlendiriyor. Renklerden 
yarattığı gerçeküstü bir dün-
yada, insanın varlığını ve onun 
yetkinliğini, “değişim” süre-
ciyle tanımlıyor. Sözünü etti-
ğimiz bu “değişim” sürecini, 
kendine özgü bir deneysel tek-
nikle, insanı renklerle tanıtıyor. 
Her bir renk, bir insanın düş-
lerini, değişimini, arzularını, 
günahlarını, sevaplarını, geç-
mişini yansıtıyor. Bunu yapar-
ken, yine renklerden yarattığı 
“dil” ile insanı kurguluyor, onu 
kendi varlığının ötesine taşı-
yor ve sonuçta yeni bir insa-
nın ilk oluşumlarını gözlem-
liyorsunuz. Bahattin Bilgin, 
renklerden bir “dil” yaratmakta 
hayli yaratıcı, yetkin ve özgün-
dür. Onun renklerden yarat-
tığı insan, resme bakan herke-
sin kişisel geçmişini, anılarını, 
umutlarını, düşlerini, acıla-
rını, yerelden genele uzanan 
düşünsel ve duygusal yapısını 
sergilemektedir.

Bahattin Bilgin, resim sanatını, 
bir ressamın renklerle tuvalin başında 
saatler harcayarak, göze hoş gelen, 
estetik değer taşıyan bir anlayıştan çok 
daha öteye taşıyor. Onun resimlerinde, 
ruhsal çözümlemeler, insanın doğru-
dan kendisine ve belleğine ayna tutan 
soyutlamalar söz konusudur. Bahattin 
Bilgin’in resimleri, sizi kendinizle tanış-
maya götürüyor diyebiliriz.
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“Serbest radikaller” ve onların zıttı veya panzehiri 
olarak  “Antioksidanlar”  giderek daha fazla, günlük 
hayatımızın bir parçası olmaya başladı.  Bu pek 
gizemli görünen sözcüklerin anlamını herkes bili-
yor mu, emin değilim ama bunlar çok önemli kav-
ramlar. Çağdaş tıp tedavileri ve kozmetik dünyası, 
“Antioksidanlara” her geçen gün daha fazla önem 
veriyor.

- Nedir bu serbest radikaller ve antioksidanlar? 
- Bunların adı neden vitamin, amino asit  veya 
mineraller değil de, “Antioksidan”?  

Bildiğiniz gibi, yaşamın en temel faaliyeti hücre 
yenilenmesidir. Hücre yenilenmesi oksijene bağ-
lıdır. Vücutta oksijen molekülleri üretilirken, kimi-
leri bazı değerlerini kaybederler. Yani bir bakıma 
özürlü doğarlar! Ve bu sorunlu oksijen molekülleri, 
eksiklerini sağlıklı hücrelerden karşılamaya çalı-
şırlar yani onları sömürürler. İşte bunlara “serbest 
radikal” adı verilir. Mikroplar, virüsler, bakteriler gibi 
serbest radikaller sağlığımızı tehdit ederler. 

Yaşlanmanın en önemli nedeni,  
serbest radikaller 
Yaşlanmanın en büyük nedenlerinden biri, vücu-
dumuzda serbest radikallerin yaptığı tahribattır. İyi 
beslendiğimizde, sağlıklı olduğumuzda ve yaşa-
mımızı temiz bir çevre içinde  sürdürdüğümüzde 
bile, belli bir miktarda serbest radikal üretiriz. Bu 
bir dereceye kadar normaldir ve hatta gereklidir. 
Ancak güneş etkileri, sigara,   dengesiz beslen-
me ve hareketsizlik  gibi olumsuz  yaşam koşulla-
rı, serbest radikallerin çoğalmasına neden olurlar. 
Yaşam kalitesinin bozulmasıyla artan  serbest radi-
kaller, çok büyük sorunlara yol açarlar. Kandaki 
akyuvarlara, beyne,  tüm hücre yapısına, vücudun 
eşsiz  yaşam şifresi olan DNA’ ya ve yağ dokusuna 
büyük zarar verirler.  Cildin gerginliğini ve esnek-
liğini sağlayan en önemli şeye, yani kollajene ve 
vücuttaki tüm proteinlere musallat olurlar. Böylece 
zamansız tahribata ve yaşlanmaya neden olurlar. 
Antioksidanlar ise, serbest radikalleri etkisiz hale 
getirirler... 

Serbest radikallerin en önemli zararı, hücre duva-
rındaki lipidlerden(yağlardan) atom çalmalarıdır. 
Bu durum, hücreleri bir arada tutan ve onları koru-
yan sistemi çökertir. Hücreler hızla su kaybeder ve 
bu hasar onarılamaz. Sonuçta  hücreler erkenden 
ölmeye başlar… 

Çoğu zaman vücudumuz  
kendi doktorumuzdur 
Vücudumuz kendini yenileme ve onarma gücüne 
sahiptir. Dış etkenlerin, kirli havanın, güneşin, yor-
gunluğun, stresin bu denli yıkıcı etkilerine karşın 
yıllarca dimdik ayakta kalmamızı,  bu  yeteneğe 
borçluyuz. Yaşam kalitemizi ne kadar yüksek tutar-
sak, serbest radikaller bize o kadar az zarar vere-
bilir. Sağlıklı beslenme, temiz hava, spor, güneşten 
korunma ve sigaradan uzak durmak bize çok uzun 
yıllar gergin bir cilt ve güzel, canlı bir vücut  sağla-
yabilir. Bakır ve çinko gibi minerallerin takviyesi  de  
bu konuda çok yardımcı olurlar.  

Antioksidanların her biri önemlidir 
Antioksidan etki gösteren birçok maddeyi sıra-
lamak mümkün. A, C ve E vitaminlerinden baş-
ka: Kalsiyum, Magnezyum, Krom, Çinko, Selen-
yum, Bakır, Manganez, L-Glutathione, Koenzimler, 
Lutein, Ginko Biluba, D Vitamini, Alfa lipoik Asit, 
DMEA, Asitil L Karnitin, Glutamin, Omega 3 ve 6, 
Pycnogenol, Polifenoller, EGCG, Süperoksit dis-
mutas, en önde gelen antioksidanlar arasında yer 
alırlar. Eczanelerden kaliteli bir antioksidan karışı-
mı aldığınız zaman, içinde bu maddelerin çoğunun 
bulabilirsiniz. Bunların hepsine ihtiyacımız var çün-
kü antioksidanların her biri farklı organlarda etkin-
dir. Örneğin Ginko Biloba en çok beyin üzerinde, 
süperoksit dismutas kılcal kan damarları, lavonoid-
ler kara ciğere etki ederken, C vitamini idrar torba-
sında harekete geçer. A vitamini özellikle akciğer-
ler ve cilt üzerinde etkilidir. 
Antioksidan ürünleri  
günde iki kez kullanın 
Güne başlarken kendimizi ne kadar iyi hazırlarsak 
hazırlayalım, serbest radikaller gün boyunca hüc-
re yapısını yıpratırlar. Gece uykudan önce bu tah-
ribat en yüksek seviyeye ulaşır. Antioksidan içeren 
gıdaların, tabletlerin ve ürünlerin yalnız sabahla-
rı değil, akşam yatarken de kullanılmasını tavsi-
ye ediyorum. Antioksidanlar, gece vücudunuz din-
lenirken, hücreleri onarmak  için harika bir ortam 
bulurlar. Antioksidanlar, gençliği korumak ve yaş-
lanma etkilerini önlemek için gerçek tazelik aşısı-
dırlar. Mikroplar, virüsler, bakteriler vb. hakkında 
bir fikir sahibi olmamız, kendimizi onlardan koru-
mamız ne kadar doğalsa, nispeten yeni bir kavram 
sayılan (aslında 50 yıllık) serbest radikaller hakkın-
da biraz bilgi sahibi olmalıyız... 

Bize hem yakın hem de uzak olan antioksidanlar

Dr. Yasemin Fatih Amato
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Bu yılın ikinci yarısında 3 filmi ile beyaz 
perdelere gelecek olan Kate Hudson, 
sinema kariyerinde yükselmeye devam 
ediyor.
Oscar ödüllü oyuncu Goldie Hawn ve 
müzisyen, komedyen ve oyuncu olan 
Bill Hudson’ın kızı olarak Los Angeles’ta 
dünyaya gelen Hudson henüz 18 aylık-
ken anne-babası boşanmış. O ve erkek 
kardeşi Oliver Hudson, Colorado’da 
annesi ve annesinin erkek arkadaşı 
aktör Kurt Russel tarafından büyütül-
müş. Hudson baba olarak Kurt Russel’ı 
benimsemiştir. İtalyan, İngiliz ve Yahudi 
soylu bir aileden gelen ve anneannesi 
tarafından yahudi gelenekleriyle yetiş-
tirilen Hudson 1997 yılında, Santa 
Monica’da Crossroads adlı gösteri 

sanatları okulunu bitirmiş ve New York 
Üniversitesi’ne kabul edilmiştir fakat o 
oyunculuk kariyerini tercih ederek üni-
versiteye gitmemiştir.
1996 yılında ilk profesyonel sahne 
deneyimini konuk oyuncu olarak yer 
aldığı “Party of Five” dizisinde yaşa-
yan Hudson’ın ilk filmi küçük bir kasa-
bada serseri gençlik yıllarının yaşantı-
sını konu alan Ricochet River oldu.
Hudson’ın sinema kariyeri Christina 

Ricci, Ben ve Casey Affleck ile birlikte 
rol aldığı “200 Cigarettes” filmi ile hız 
kazandı.

Kate Hudson, “İlk görüştüğümüz Hal-
loven Partisinde bir gün onunla evle-
neceğimi biliyordum” dediği Chris 
Robinson’la New York’ta bir partide kar-
şılaştılar. Central Park gezintileri, müze 
ve sanat galerileri ziyaretleri ile geçen 
4 günün sonunda Hudson, Robinson’un 
dairesine taşındı. 

Almost Famous (2000) filmindeki Penny 
Lane rolü ile Oscar’a aday gösterilirken, 
bu rol ile En iyi yardımcı kadın oyuncu 
dalında Altın Küre ödülünü aldı.
31 Aralık’ta Hudson ve Robinson yeni yıl 

gecesinin de yaşandığı 70 kişilik bir par-
tide evlendiler. Ha§n ve Russel çiftinin 
muhteşem bir doğaya sahip eski kayak 
evinde gerçekleşen düğünde bir şaman 
da katılarak yeni çifti kutsadı. Yeni evli-
ler balayları için Hudson’ın  “The Four 
Feathers” filminin çekimlerinin yapıldığı 
İngiltere’ye gittiler. İş ve aşk bir arada 
yaşandı.
Hudson, 2001 yazında Matthew McCo-
naughey ile “10 günde bir erkek nasıl 

kaybedilir?” filmini çekti. 2002’de viz-
yona giren bu romantik komedi 100 mil-
yon dolar gişe sınırını aşarak Hudson’ın 
kariyerinde önemli bir yere oturdu.

2003 Haziranında yine bir romantik 
komedi olan “Alex ve Emma”nın çekim-
leri sırasında Hudson bir bebek bekledi-
ğini açıkladı ve çekimler sonrasında eşi 
ile çok mutlu günler yaşadığı bir Ame-
rika turnesine katıldı.

Hudson ve Robinson, Goldie Hawn’ın 
da Hudson’a 6 aylık hamile olduğu 
dönemde yaşadığı evi satın aldılar.  
Çocukluğunu yaşadığı bu ev onun eski 
anılarını yaşayarak güzel bir hamilelik 
yaşamasını sağladı.

7 Ocak 2004’te oğlu Ryder Russell 
Robinson’ı dünyaya getirdi. Ryder ismi 
bebeğin hamilelik sırasında çok fazla 
hareketli olduğu için konuldu.
Ailede mutluluklar sürüyordu. Ryder, 2 
yaşında büyük erkek kardeş Oliver’in 
Mexico’daki düğününde yüzük taşıyıcı 
çocuklardan biri oldu. Robinson grubu 
ile birlikte 9 haftalık bir turneye çıktı-
ğında Hudson, “You, me and Dupree” 
filminin çalışmalarını sürdürüyordu

Kate
Hudson
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Owen Wilson ve Matt Dillon ile birlikte 
rol aldığı “Sen, ben ve Dupree” çekim-
leri sonrasında verdiği bir demeçte “Wil-
son kardeşler hakkında her şeyi biliyo-
rum. Mizah anlayışları birbirinin aynı, 
söylemem gerekir ki Owen biraz tuhaf” 
demişti.

14 Ağustos 2006’da 6 yıl süren bir 
evlilikten sonra Hudson’ın menajeri 
Hudson’ın eşiyle ayrıldıklarını açık-
ladı. 22 Ekim 2007’de boşanma davası 
sonuçlandı ve resmen ayrıldılar.
Hudson ve Robinson ayrıldıktan sonra, 
Hudson Owen Wilson’la çıkmaya baş-
ladı. Bu ilişki uzun sürmedi ve İkili Mayıs 
2007’de ayrıldı. Ardından aktör Dax 
Shephard’la kısa süren bir ilişkileri oldu.

Hudson, 2008 yılında hazine peşin-
deki yeni boşanmış bir çiftin canlandı-
rıldığı macera komedi filmi “Fool’s Gold” 
çekimlerini gerçekleştirdi. Film ağır 
eleştirilere konu olduysa da iyi bir gişe 
geliri getirdi. 
Hudson’ın 2009’daki çalışması en iyi 
arkadaşlarından biri olan Anne Hatha-
way ile oynadığı “Bride Wars” oldu. 

Yönetmen Rob Marshall’ın göz kamaş-
tırıcı müzikali “Nine”da yakaladığı rol ile 
içindeki rock yıldızı olma arzusunu göz-
ler önüne serdi.

2009 Haziranında Kate Hudson Matt-
hew Bellamy ile yeniden aşkı yakaladı. 
Bu aşk Ryder’a Bingham Hawn adlı bir 
kardeş getirdi.

Filmleri
Desert Blue(1998), 200 Cigaret-
tes(1999), Dr. T & The Women(1999), 
Almost Famous (2000), Gossip(2000), 
About Adam(2000), The Four Feat-
hers(2002), Le Divorce(2003), Alex and 
Emma(2003), How to Lose a Guy un 
10 Days(2003), Raising Helen(2004), 
The Skeleton Key(2005), You, Me and 
Dupree(2006), Fool’s Gold(2008), My 
Best Friend’s Girl(2008), Gelinlerin 
Savaşı(2009)…
Gelelim Kate Hudson’un en yeni film-
lerine Bu yaz vizyona giren “Keşke 
Burada Olsam” Zach Braff’ın yazıp, 
yönettiği ve başrolünü üstlendiği 
komedi, dram türünde bir film. 35 yaşın-
daki Aidan Bloom’un kocalık, babalık ve 
aktörlük arasındaki mücadelesini konu 
alıyor. Hudson bayan Bloom rolünde…

Good People, 19 Eylülde vizyona gire-
cek bir gerilim filmi. Henrik Ruben 
Genz’in yönettiği, senaryosunu Kelly 
Masterson’un yazdığı filmde Hudson 
başrolü James Franco ile paylaşıyor.
Born to be King ile Kate Hudson çağ-
daş bir masalın içine giriyor. Peter 
Capaldi’nin yönettiği film romantik bir 
komedi.
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Amerika’da ‘Keeping up with the Joneses’ diye 
bir terim kullanılır. Komşunla aşık atmak diyebi-
liriz...

Gelir seviyesi çevresindekilerden daha düşük 
olan bir kişi, başarısız olduğunu düşündüğü için 
daha mutsuz olur. O yüzden çevresindekilerin 
standartını yakalamaya çalışır. En az onlar kadar 
zengin ve başarılı olmak, onlar kadar iyi çocuk 
yetiştirmek, onların satın alabildiklerini almak, 
onların gittiği tatillere gidebilmek için idare ede-
bileceğinden fazlasını sıkıştırmaya çalışır haya-
tına…

Facebook ve Instagram sayesinde bırakın 
sadece kendi çevremizdekileri, hiç tanımadığı-
mız ve bizden daha ‘cool’ yaşadığını sandığımız 
Jones’larla bile aşık atmaya çalışıyoruz. Ve daha 
mutsuzlaşıyoruz.

Ölçümüz iyi bir hayat değil, başkalarınınkinden 
daha iyi bir hayat…

Bir yığın gereksiz yük ve anlamsız aktiviteyle ken-
dimizi yoruyoruz, bitkin düşüyoruz, tahammül-
süzleşiyoruz. Daha hırslı ve maymun iştahlı olu-
yoruz. Bu uğraş içinde yıllar geçiyor ve bu arada 
yaptığımızın bizim için ne kadar doğru olduğunu, 
bizi mutlu edip, etmediğini sorgulamıyoruz.

Çünkü daha fazlasına sahip olmaya çalışmak 
artık alışkanlığa dönüşmüş. 

Sorun da bu galiba! 

Belki gerçekten ne istediğimizi bilmiyoruz, sadece 
istemeyi seviyoruz. Belki de, var olmayan bir ide-
alin, bir fantazinin pesindeyiz.

Bu uğraşa bağımlılığımız; ruh sağlığımızı bozu-
yor, bizleri daha endişeli, depresif, doyumsuz, 
maymun iştahlı ve narsist insanlar yapıyor.

Peki, insanoğlunun kaderi mi doyumsuz bir 
yaşam sürdürmek? Yoksa bu duygusal stres, 
size özgüven ve mutluluk arayışınız için enerjinizi 
yanlış yere yöneltiğinizi mi göstermeye çalışıyor?

Belki de mutlu olmak için yaratılmadık, sürekli 
öğrenmek ve gelişmek için yaratıldık.  

Belki de yaşadıklarımız; olgunlaşmak ve haya-
tımızdaki öncelikleri tekrar değerlendirmek için 
yaşanması gereken şeyler...

Hayatta anlam, derinlik ve değerin mücadele 
etmeden, özveride bulunmadan kazanılmadığını 
öğreniyoruz.

Daha bilinçli ve sorumlu bir hayat yaşamak için 
kendimizi tahlil etmesini öğreniyoruz.

Madem mutluluk; önce mücadele gerektiriyor, 
hayattaki en önemli değerler sıkıntı çekmeden 
kazanılmıyor, o zaman asıl sorulması gereken 
soru şu:

Hayatımda ne için ıstırap çekmeye değer? Benim 
için gerçekten önemli olan ne? 

Onun cevabını bulun, geri kalan olur olmaz her-
şey için de kendinizi heba etmeyi bırakın.

Şöyle bir durup, düşünürseniz, aslında kimseye 
kendimizi ispatlama zorunluluğumuz yok, kendi-
mize bile…

Mutluluğu nerede arıyorsunuz?
Elvan Demirkan
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n Nazlı Beste Çetinasker

Ankara’da endüstriyel sanatlar eğitimi 
almış ve 20 yıl iş eğitimi öğretmenliği 
yapmış Nurdan Bozkurt. Emekli olunca 
ise kendini tümüyle seramiğe adamış. 
Ünlü seramik sanatçıları Bingül Başa-
rır ve Mehmet Tüzüm Kızılcan ile yol-
ları kesişince seramik serüvenindeki ilk 
adımları oldukça sağlam attığını söy-
lüyor. Sanata ilgisi çok küçük yaşlarda 
başlamış. Yaşıtları gezmeye giderken, 
sergilere gidip sergi broşürlerini biriktirir-
miş. Başta sadece hobi olarak uğraştığı 
seramik için “Bingül Başarır, Mehmet 
Tüzüm Kızılcan ve Yıldız Şima Derneği 
önderliğinde 10 ödül aldım” diyor.

“Bildiklerimi paylaşmak
istedim”
Bozkurt, bireysel olarak dört yıl sera-
mikle uğraştıktan sonra bilginin ve 
sanatın paylaşımla artacağına inandığı 
için bir atölye kurmaya karar vermiş. 
Fakat bu bildiğimiz “hobi atölyelerin-
den” değil. Sadece sanata gönül ver-
miş, seramikle uğraşan ya da belli bir 
sanat dalında başarılı olup, seramikle 
de uğraşmak isteyen insanlara arala-
nacak bir kapı. Zaten öyle de olmuş. 
Bozkurt, 20 senedir varlığını koruyan 
atölyesinde, zorunlu kopmalar yaşa-
yan sanatçılar dışında hep aynı insan-
larla beraber üretiyor. Lakin kapısı özel-
likle “genç” sanatçı, akademisyen ya da 
sanat eğitimi almış kişilere açık. 

“Ben bildiklerimi paylaşmak iste-
dim. Çünkü bilgi paylaştıkça güzeldir. 
Sanatla yaşıyorum ben. Ve seramik 
sevgisi ile sağlığıma kavuştum. Bugün 
doktora gittiğimde bile bana çok fazla 
ilaç yazmaz. ‘Senin ilacın zaten sana-
tın, kimyasala gerek yok’ der ve yollar 
beni. Sanat ile uğraşanlar daha sağ-
lıklı, huzurlu ve mutlu oluyorlar. Özel-
likle de emeklilik dönemlerinde sanat 
her zaman kurtarıcı oluyor.”

Teknik bilgi ile
seramik harmanlanıyor
Bozkurt, kurs sözcüğünü fazla kullan-
mak istemiyor. “Ben kurs vermiyorum; 
yani sanatçı arkadaşlarım hobi amaçlı 
gelmiyor buraya” diyerek devam ediyor;
“Biz burada hep beraber üretiyoruz. 
Mühendis, kimyager, arkeolog gibi deği-
şik meslek dallarından sanata gönül ver-
miş kişilerle beraber çalışıyoruz ve her 
alanın teknik bilgisinden yararlanarak 
yeni şeyler üretiyoruz. Örneğin bozuk 
bilgisayarın parçalarını seramikle har-
manladık ve ortaya çıkarttığımız ürünle 
ödül aldık. Seramik denince genel ola-
rak sanat değil de sokakta satılan tabak, 
kültablası, vazo gibi süs ve ev eşya-
ları gelir akla. Ama seramik bu değil. 
Biz burada Çinlilerin bulduğu teknik-
leri geliştirmeye çalışıyoruz. Soyutlama 
yapıyoruz. Amacımız evin bir kenarını 
süsleyecek eşyalar değil, bu sanat için 
neler yapabiliriz? Nasıl katkı sağlayabi-
liriz? Bunları düşünüyoruz.”

“Sanatın saati yoktur”
Sanatın bir saati olmadığına inanan 
sanatçı “Atölyenin sahibi ben olsam da 
atölyeye gelen her arkadaşımın anahtarı 
vardır, ne zaman isterlerse gelip burada 
çalışırlar. Sanatın bir saati yoktur. Gece 
gündüz farketmeksizin fırını açarlar ve 
sanatlarını icra ederler” diyor. Ve yine 
ısrarla ekliyor: “Kursiyer demeyin arka-
daşlarıma, çünkü ben burada kurs ver-
miyorum. Sadece bu sanata gönül ver-
miş arkadaşlarımla beraber ortak bir 
paydada bilgi alışverişiyle sanatı har-
manlıyorum, seramik için neler yapabi-
lir, bunun peşinde koşuyorum.”

“Soyutlamanın sınırı yoktur”
Bozkurt, seramikle ilgilenmeye başta 
basit süs eşyalarıyla başlamış. “Ama 

Karşıyaka Bostanlı’da bir atölye... 
Ve bu atölyenin mütevazı, yetenekli, 

soyut zekâsıyla insanı kendine hayran bırakan 
sahibi Nurdan Bozkurt. 

NU Seramik Atölyesi



yapmak istediğim bu değildi” diyerek 
sözlerini sürdürüyor. 

“Yani eğer soyutlama yapmazsanız, 
sadece süs eşyası yapmış olmakla 
kalırsınız; bu da sanat değildir. Sera-
miği sanata dönüştürmek ancak soyut 
düşünme ile gerçekleşir. Ben bir kayık 
yaparken bir anda karşımda bir at gör-
düm ve sonra at yapmaya başladım. Ve 
şu aralar hem at hem kayık üzerinde 
soyut çalışmalar yapıyorum. Soyutla-
manın sınırı yoktur. Biz şu an güncel 
konularla alakalı soyut eserler de üre-
tiyoruz. 
Soma’daki maden ocağı faciasından 
sonra arkadaşlarımla beraber ortak bir 
karar alarak bu facia ile alakalı eserler 
yapmaya başladık. Bu sadece Soma ile 

sınırlı değil, gündemde o an ne varsa bir 
anda bir kıvılcım ile kile aktarıyoruz.”

“Özellikle genç ve sanata âşık 
arkadaşları bekliyoruz”
Atölyesinde yıllardır aynı sanatçı arka-
daşlarıyla çalışan Bozkurt, özellikle 
yaptığı işe tutkuyla bağlı genç sanatçı-
ları yanında görmek istiyor. Katılımcı-
nın genç olması ve genç beyinlerle yeni 
sanat eserleri yapmanın iki tarafa da 
büyük katkısı olacağını düşünen Boz-
kurt, “Bunun dışında” diyor: “Atölye aile-
sine sanat eğitimi almış, sanatçı, aka-
demisyen ya da sanata aşık olan kişileri 
bekliyoruz.”Kış aylarında atölyede yapı-
lan eserler yaz aylarında Alaçatı Peri Art 
Galeri’de sergileniyor. Galerinin bir katı 
da dışarıdan gelen sergilere açık. 
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Bu sayıda sizinle, Portekiz’in baş-
kenti Lizbon’a gidiyor ve oraya 
yapacağınız bir seyahatte mut-

laka yarattığı lezzetleri denemeniz gere-
ken bir şefi tanıyoruz.
Yemek pişirmek José Avillez için her 
zaman büyük bir tutkuydu ve işletme 
tahsilinin son yılında şef olmaya karar 
verdi. Aynı yıl Portekiz mutfağının usta 
ismi Maria de Lurdes Modesto’nun eği-
timlerine katıldı. Ünlü Fransız şef Anto-
ine Westermann’ın mutfağında staj 
yaptı. Yemek pişirme tutkusu ve kendi 
yaratıcılığına güveni ile hedeflerini 
büyüttü. Dünya mutfaklarını tanıdığı bir-
çok özel kurslara katıldı ve profesyonel 
kariyeri için birçok ünlü şef ile çalıştı. 
Ama El Bulli’de Ferran Adria ile yap-
tığı çalışmalar onun kariyerinde yeni bir 
ufuk açtı. 
2008 yılında Tavares Restoran’ın 
başına geçti ve restoran çok kısa bir 
süre sonra Michelin yıldızı ile ödüllen-
dirildi. 2011 yılında kendi restoranını 
açmak için Tavares’ten ayrıldı.

Lizbon’da
bir lezzet 

ustası

José 
Avillez



Bugün Portekiz’in en büyük şeflerinden 
birisi olarak kabul edilen José Avillez, 
lezzet yaratıcılığının yanı sıra girişimci-
liği ile dikkat çekiyor. Lizbon’da 5 farklı 
mekanda hizmet üreten Avillez’in bir de 
Catering firması bulunuyor.
1958 yılında açılmış çok eski bir resto-
ran olan Belcanto’yu 2011 yılında yeni-
den yarattı ve yenilenen restoran açılı-
şından 1 yıl sonra Michelin yıldızı aldı. 
Lizbon’un tarih ve kültürel alanı Chiado 

Bölgesi’nde bulunan Belcanto’da Por-
tekiz mutfağının lezzetlerini Avillez’in 
yaratıcı katkıları ile tadabilirsiniz.
Restoranda iki kişilik bir yemek için içe-
cekler dahil 150 ile 400 Euro arasında 
bir ödeme yapmanız gerekiyor. 

Restaurante Belcanto
Largo de SaoCarlos 10, 
1200-140 Lisboa
Telefon +351.21.342-0607 

DİĞER MEKANLARI
José Avillez’in diğer mekanları arasında 
bir gençlik rüyası olan “Pizzaria Lisboa” 
ile Sao Carlos Meydanına yeni bir hava 
vermek için tasarlanmış olan “Cafe 
Lisboa”yı sayabiliriz. Pizzaria Lisboa’da 
tüm İtalyan tadlarını Avillez’in yeni kat-
kıları ile deneyebilirsiniz. Sao Car-
los Ulusal Tiyatro binasının bir parçası 
olan Cafe Lisboa’da ise atıştırmalıklar 
ve çeşitli içecekler almak, harika tera-

sında öğle ve akşam menülerini dene-
mek mümkün.

Sao Luiz Tiyatrosu’nda bulunan “Mini 
Bar” ise Avillez’in ilk gurme barı olarak 
tanımlanıyor. Keyifli bir gece eğlencesi-
nin yanısıra Mini Bar’da zengin içecek 
menüsü ile birlikte küçük ama çok çeşitli 
yiyecekleri keşfedebilirsiniz.

Eğer bu mekanlara uğrama fırsatı bulur-
sanız. Jose Avillez’in yemek kitapların-
dan edinmeyi sakın unutmayın.



Poyraz Karayel
Kanal D, D’sini diziden alıyor herhalde, 
sezona çok iddialı yapımlarla geli-
yor. Başrollerini Burçin Terzioğlu, İlker 
Kaleli, Musa Uzunlar’ın paylaştığı Poy-
raz Karayel de bunlardan biri. Oğlunu 
geri alabilmek için mafya babasının 
yanına girip bilgi sızdırmak durumunda 
kalan bir adam, bilgi sızdırdığı adamın 

kızıyla aşkları, sırlar, olaylar; oldukça 
hareketli bir kurgusu olan dizide acıma-
sız düşmanlıklar, imkansız aşklar konu 
alınıyor.

Bana Artık Hicran De
Bana artık Hicran de, Kanal D’nin yeni 
bombalarından biri hem de oldukça 
güçlü bir bomba. Başrollerini Aslı Enver, 
Buğra Gülsoy, Alican Yücesoy ve Şeb-
nem Hassanisoughi paylaşıyor. Şüphe-
siz ki bu kadro ile izleyici ekrana kitle-

necek. Yaşadığı bir aşk sonucu bedeller 
ödemiş bir kadının hayatta kalma müca-
delesini anlatılıyor. Aslında çok bildik bir 
hikaye fakir genç kız, kariyer sahibi iş 
adamı ve dram dolu bir aşk hikayesi. 

Urfalıyam Ezelden’in başrollerini Bülent 
İnal ve Dolunay Soysert paylaşıyor. 
Adından da anlaşılacağı gibi yeni bir 
yöre dizisi daha ekranlara dahil oluyor.

Benim Adım Gültepe
Merakla beklenen Benim Adım Gül-
tepe seksenlerin İzmir’inde geçen bir 
dizi. Bu sezon Kanal D’nin en büyük 
kozlarından biri. Başrollerini Ayça Bin-
göl, Mete Horozoğlu ve İlker Kızmaz 
paylaşıyor ve dizinin dış seslendirme-
sini Nejat İşler yapıyor. Seksenli yıl-
larda Gültepe sokaklarında yaşayan 
dört gencin hayatta kalma mücadelesi 
anlatılıyor. Ekranlardaki İstanbul dizile-
rinin yanında bir İzmir dizisi yapılması 
da oldukça heyecan verici.

Kurtlar Vadisi Pusu
On ikinci sezonuyla ekranlara gelecek 
olan Kurtlar Vadisi Pusu da bu sezon 
Kanal D’de olacak.92
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Yeni Sezon Dizileri 

Eylül ayının gelmesiyle dizi 
yarışı tekrar başladı. Bu 

sezon yeni dizilerin de gel-
mesiyle ekranlar şenlenecek. 

Biz de halihazırda devam 
eden ve ekrana yeni gele-
cek olan dizileri sizler için 

derledik. Bu sezon dramdan 
komediye, maceraya çeşit 
çeşit dizilerin içinden karar 
vermek oldukça zor olacak.



Güllerin Savaşı
Güllerin Savaşı ise zengin kadın Gül-
fem ve fakir kadın Gülru’nun hayatları-
nın kesişmesini ve rekabetlerini anla-
tıyor. Yazın başlayan dizilerden olan 
Güllerin Savaşı, oldukça ilgi görmekte. 
Türk halkının tam da sevdiği tarz bir 
hikaye ile sezonda da devam ediyor.

Sabah kuşağının hafta içi her gün 
ekrana gelecek olan yeni dizisi Alın 
Yazım’ın dışında Kanal D’de devam 
eden diziler: tam bir komedi olan 
Ankara’nın Dikmeni, şimdiden fenomen 
olan Yaren ve Karlos karakteriyle Ulan 
İstanbul, Galip Derviş, Küçük Ağa, Paşa 
Gönlüm, Yalan Dünya ve tabii ki Arka 
Sokaklar. Gördüğünüz gibi bu sezonda 
da Kanal D yarışa oldukça iddialı giriyor. 
Rakipleri de boş durmuyor tabii ki.

Kara Para Aşk
ATV geçtiğimiz sezondan oldukça kali-
teli olan yapımlarını bu sezona da 
taşıdı. Tabii ki bunlardan biri Kara Para 
Aşk. Başrollerinde Tuba Büyüküstün 
ve Engin Akyürek’in olması izlenmesi 
için yeterli diyen seyirci çoğunluğu her-
kesin kabulü. Ancak oyuncu kalitesinin 
yanı sıra senaryonun alışılmışın dışında 
olması; hareketli, içinde hem aşkı, hem 
macerayı, hem dramı barından, hem de 
klasik Türk dizisi tahmin edilebilir özelli-

ğini yıkıp izleyiciyi devamlı şaşırtan çok 
yönlü bir dizi. İzlenme oranları da bunu 
kanıtlar nitelikte ve bu sezonda aynı 
hızla devam ediyor.

Kaçak
ATV’nin tek kuvvetli yapımı Kara Para 
Aşk değil tabii ki de, Kaçak’ı da atla-
mamalı. Geçen sezon bir mafya polis 
hikayesi olarak başlayan dizinin tek bir 
bölümünde bile aksiyon düşmedi. Gür-
kan Uygun, Berk Hakman ve Begüm 
Birgören’li Kaçak’ta; Özlem Yılmaz ve 
Mustafa Avkıran geçtiğimiz sezon dizi-
den ayrıldı ancak bu sezon yeni iki 
isimle maceraya devam ediyor. Haluk 
Bilginer ve Güneşi Beklerken’in Melis’i 
Yağmur Tanrısevsin, kadroya dahil oldu. 

Karadayı
Karadayı,  Atv’nin bir diğer efsanesi bu 
sezonda kaldığı yerden devam ediyor. 
Acaba Hakime Hanım da hapse girecek 
mi merakla bekleniyor.

Kalp Hırsızı
Medcezir’in Ender’i Mine Tugay, dizi-
den ayrılmasıyla izleyiciyi çok üzdü 
ama Atv’nin yeni dizisi Kalp Hırsızı ile 
de sevindirdi. Oldukça ilginç bir konusu 
olan dizide evine gelen hırsızla oğlu 

için arkadaşlık kurmak zorunda olan bir 
anne ve onların hikayeleri anlatılıyor. 
Mine Tugay’a Kenan Ece eşlik ediyor. 
Eğlenceli bir dizi daha ekleniyor geniş 
dizi kategorimize.

Üç Arkadaş da Atv’nin kozlarından biri 
tabii ki. Kadro oldukça sağlam ve komik 
oyuncular barındırıyor. Vine fenomeni 
Anıl İlter’den Hakan Yılmaz’a, Burak 
Hakkı, Leyla Feray rol alıyor.

Ali Sürmeli’nin tabii ki de mafya ola-
cağı Kenan Çoban’ın da ondan intikam 
almaya çalışacağı Beyaz Karanfil isimli 
yeni bir dizi daha geliyor Atv’de. Aksiyon 
severlerin tanıdığı isimlerle dolu yeni 
bir mafya dizimiz daha oluyor. Atv yine 
macera konseptinden vazgeçmiyor.

Selçuk Yöntem’li Bugünün Saraylısı, 
İpek Tuzcuoğlu’lu Diğer Yarım Atv’nin 
devam eden dizileri arasında.

Macera dizilerine ağırlık veren Atv’de 
bir de yenilik var. Pazartesi gecelerini 
Hawaii Five isimli yabancı bir dedektif 
dizisi ile süsleyecek.

Medcezir
Star Tv deyince akla ilk gelen muh-
temelen Medcezir, aldığı reyting-
ler, ödüller, fanları belki de Muhteşem 
Yüzyıl’dan sonra Star’ın en çok sevilen 
dizisi oldu. Çağatay Ulusoy ve Serenay 
Sarıkaya’nın başrollerini paylaştığı dizi-
den Mine Tugay’ın ayrılması seyirciyi 
baya üzmüş olsa da bu gençlik dizisi bu 
sezon da tam gaz devam eder.

Aşktan Kaçılmaz
Türk dizilerinde oyuncu değişimi bu 
kadarla da sınırlı kalmaz. Osman Sınav 
dizisi olan Kızılelma’nın başrolünden 
seyirciyi ağlatarak ayrılan Pelin Akil Star 
Tv’nin oldukça iddialı yeni dizisi Aşk-
tan Kaçılmaz ile tekrar başrol olarak 



karşımızda. Pelin Akil’in yanı sıra Berk 
Oktay, Ceren Hindistan, Çağdaş Onur 
Öztürk başroldeki diğer isimler. Tabi bu 
dörtlüyü bir arada görmek bile insanı 
heyecanlandırıyor. Tutulan bir dizi ola-
cağı daha şimdiden belli. Nişanlısın-
dan ayrılıp Mardin’e göreve giden savcı 
hanım ve orda yaşanacak yeni bir aşk, 
esas oğlana aşık olan bir kız ve unuta-
mayan eski bir nişanlı oldukça karışık 
bir aşk hikayesi ve töreler, gelenekler.

Reaksiyon
Reaksiyon da Star’ın yeni dizilerinden, 
izleyiciyi Behzat Ç. sine kavuşturan dizi. 
Bu dizi de Erdal Beşikçioğlu bildiğimiz 
Behzat komiser havasında değil ama, 
saçlar başlar özenli. Genç kızların sev-
gilisi İbrahim Çelikkol, Nehir Erdoğan, 
Selen Soyder de başrolü paylaşan diğer 
isimler. Star TV’ye göre sezona damga 
vuracak olan dizi, bir grup cesur insanın 
tarihin akşını değiştirme çabasını konu 
alıyor. Farklı bir şeyler geleceği kesin.

Güzel Köylü
Güzel köylü bir süredir ekranda olan  
ama yine de yeni sayılabilecek bir Star 
dizisi. Konusunu hatırlamakta fayda 
var; başrolünde Gizem Karaca olan 
dizi İstanbul’da yaşadığı stres ve talih-
sizlik dolu hayata havlu atıp Muğla’nın 
köyüne yerleşen sosyetik bir kızın haya-
tını ve yeni hayatında oluşan kaosu 
zaman zaman komik zaman zaman ise 
romantik bir biçimde seyirciye aktarıyor.

Aramızda Kalsın
Uğur Yücel, Binnur Kaya, Gökçe Baha-
dır... Bu kadroyla dram-komedi nasıl 
olur Aramızda Kalsın izlemeden göre-
mezsiniz. Ve bu sezon bir de sürpriz var 
Özge Özpirinçci de kadroya dahil olu-
yor. Dizi kaldığı yerden devam ediyor.

Kaçak Gelinler de yeni sezonda kaldığı 
yerden devam eden dizilerden. Güneşi 
Beklerken’in senaryo ekibinin buraya 
transfer olduğunu atlamayalım tabii ki.

Kurt Seyit ve Şura
Tescilli yakışıklı Kıvanç Tatlıtuğ, güzel-
ler güzeli Farah Zeynep Abdullah. Ger-
çek bir hayat hikayesi, savaş, göç, ölüm 
ve aşk. En pahalı oyuncular burada, 
çekim, kıyafetler, ortam, her şey kali-
teli. Çok büyük beklentilerle geçtiğimiz 
sezon başladı ancak reytinglerde hayal 
kırıklığı yarattı. İzleyicinin Rusya’yı izle-
mek yerine İstanbul’u tercih edeceğini 
düşünen yapımcılar kitap uyarlamasını 
hızlandırıp biran önce diziyi İstanbul’a 
çektiler. Dizinin adı da değişip Kurt 
Seyit ve Şura İstanbul oldu. Yüksek büt-
çeli bir dizi olduğu için bu sezonda bek-
lediği reytingi alamazsa diziye final yolu 
gözükebilir.

Dizileri tutulan kanallardan biri de şüp-
hesiz Fox TV. Fox Tv’nin bir de sürp-
rizi var; 

1 Erkek 1 Kadın 1 Çocuk
Demet Evgar (Zeynep) ve Emre 
Karayel’in (Ozan) oynadığı komedi 
dizisine bir de ufaklık geliyor, 1 Erkek 
1 Kadın 1 Çocuk oluyor. Tam bir feno-
men olan bir diziyi bilmeyen yoktur her-
halde, günümüz kadın erkek ilişkilerine 
tam ayna tutan diziyi artık çocuklular da 
ilgiyle izleyecek gibi görünüyor. 

Kardeş Payı hayranları için Star’dan 
son bir bilgi daha verelim, güldüren dizi 
Ocak 2015’te tekrardan ekran başında. 

Kulislerde başrolünü Beren Saat’in 
oynayacağı konuşulan Kösem Sultan 
için biraz daha bekleyeceksiniz, tam bir 
yıl kadar. Dizi eylül 2015 de başlayacak. 

Kiraz Mevsimi
Yeni başladı ve resmen patladı, bir 
gençlik hikayesi tabi ki Kiraz Mevsimi. 
Medcezir’in Ada’sı bir anda yıldızı par-
layan Özge Gürel başrolü Serkan 
Çayoğlu, Dağhan Külegeç ile payla-
şıyor. Oldukça eğlenceli ve romantik 
bir gençlik dizisi olan Kiraz Mevsimi 
kısa sürede çok büyük bir hayran kit-
lesi edindi. Güneşi Beklerken’in final 
yapmasıyla kitlesinin buraya geçtiğini 
söyleyenler çok olsa da dizinin doğru 
zamanda başlamasının etkisi de büyük. 
Çok şaşıracaksınız, bir aşk üçgeni var. 

Emanet
Fox Tv’nin yeni dizisi, Askerin Dönüşü 
filminin televizyona uyarlaması olan 
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Emanet. Kaçak’tan ayrılan Özlem Yıl-
maz, Mehmet Akif Alakurt ile başrolü 
paylaşıyor. Tuz Gölü ve Kapadokya’da 
çekilen dizide yanlışlıkla bir adam öldü-
ren ve onun gelinine aşık olan bir ada-
mın hikayesi anlatılıyor. Oyunculara ve 
konuya bakılacak olunursa, şimdiden 
tutulacak yeni bir Fox Tv klasiği daha 
geliyor diyebiliriz.

Karagül
Ece Uslu ve Yavuz Bingöl’ün oynadığı 
Karagül, rekor reytinglere ulaşan dizi 
başka kanallardan teklifler de almasına 
rağmen Fox TV’de devam etmeye karar 
verdi. Sevilen dizi bu sezonda kaldığı 
yerden devam ediyor. Yeni dizi anlaş-
ması için diziden ayrılan Özcan Deniz’in 
gitmesi seyirciyi nasıl etkiler bilinmez 
ama dizinin müdavimleri ilgiyle izle-
meye devam edecektir.

Kocamın Ailesi
Kocasını seven ailesine katlanır sloga-
nıyla başlayan bir Fox dizisi. Yeni evli 
modern bir çift, komşuları olan gele-
neksel, kalabalık bir aile ve bir de sürp-
riz. Ailenin 25 yıl önce kaybolmuş oğlu 
komşuları çıkarsa gelin izleyin şama-
tayı, komik bir dizi daha.
Keremcem, Ezgi Asaroğlu, Ceren 
Moray’ın oynadığı O Hayat Benim bu 
sezonda devam eden Fox Tv yapımla-
rından.

Fox’un yeni dizilerinden Kadim Dostum, 
Mahsun Kırmızıgül’ün yazdığı bir hika-
yeden uyarlanmıştır. Mahsun Kırmızı-
gül deyince ağlayacağız diye düşünme-
yin bu sefer bolca kahkaha var.
Fox Tv de Unutma Beni devam eder-
ken, yakında Günahkar isimli bir dizi 
daha başlayacak.

Show TV’nin yeni sezonunda Fatih Har-
biye devam ediyor. Neslihan Atagül ve 
Kadir Doğulu’nun oynadığı dizi sezona 
çok heyecanlı girecek.

Yılanların Öcü
Yılanların Öcü filminin aynı isimle diziye 
uyarlanmasıyla başlayan yeni Show 
TV dizisinde Hande Soral, Ceyda Ateş, 
Cemal Toktaş gibi tanıdık yüzler mev-
cut. Çekimlerin çoğu Kapadokya’da 
yapılan dizide, köy hayatı ve karışık iliş-
kiler ekrana yansıtılıyor.

Perran Kutman’ın oynadığı Neriman 
karakteri ve üç kızının hayatlarının bir 
anda değişmesi; Ah Neriman Show 
Tv’nin diğer yeni dizisi.

Kızılelma
Bir Osman Sınav klasiği daha, geçen 
sezon TRT’de başlayan Kızılelma, bu 
sezon da kaldığı yerden devam ede-
cek. Deli Yürek’ten başlayıp Sakarya 
Fırat gibi dizilerle çizgisini hiç bozma-
yan yapımcı Osman Sınav, Kızılelma ile 
tekrar bir halk kahramanı yarattı. Fur-
kan Palalı’nın hayat verdiği Murad Altay, 
MİT görevlisini canlandırıyor. Pelin 
Akil’in canlandırdığı Zeynep karakte-
rinin ölmesiyle sezon finalinde yedi-
den yetmişe izleyicileri ağlatan Osman 
Sınav klasiği bir dizi. Klasik diyorum 
çünkü Osman Sınav başrolleri öldür-
meye kıyamayan Türk yapımcılardan 
değil, o yüzden heyecan hiç bitmiyor. 
İzlemeye değer bir Türk yapımı macera. 
Fikret Kuşkan, İdil Fırat, Onur Saylak ve 
Özge Özberk’in rol aldığı Hayat Ağacı 
yakında Trt’de başlayacak yeni bir dizi. 

Seçip, beğenip, izlemek size kalmış. 
Komedisinden dramına, macerasından 
aşk hikayesine, birbiriyle aynı ve birbi-
rinden farklı konularıyla soğuk kış gece-
lerine arkadaşlık edecek dizilerimiz bu 
sezonda da dolu dolu. İyi seyirler.

Yeni sezon ile birlikte ekranlarda yine 
bir dizi furyası… Türk televizyon tari-
hini alt üst eden reytingler eşiliğinde, 
elimizde kumanda bir o kanala bir bu 
kanala “zap”lıyoruz… Yeni başlayan 
dizilerden hangisi daha güzel? Hangi 
oyuncu daha ünlü, güzel, karizmatik ya 
da yakışıklı? Genel itibariyle konusu ne 
kadar ilgi çekici? Ya da algılarımızı hangi 
dizi daha çok besler? gibi kriterlerden 
seçim yapıyoruz… Bizim yaşantımıza 
yakın olanlar mı? Yoksa belki de ömür 
boyu çalışsak kazanamayacağımız kadar 
bol paranın içinde yaşanan hayatların 
insanlarını mı rol-model alarak izliyor-
uz?… Ama öyle yada böyle bir şekilde 
hepimiz bu dizi furyasının içinde kayıp 
balıklar gibi, okyanusta savrulurcasına 
halkanın bir parçası oluyoruz… Çok izli-
yoruz, az düşünüyoruz… Şöyle bir gözler-
imizi kapatalım, kumandayı bir kenara 
bırakalım ve düşünelim… Hangi dizi 
bizim gündelik hayatımızın içinde bize 
yön gösterebilecek, bizi olumlu yönde 
etkileyebilecek ve izlerken harcadığımız 
vaktin bize olumlu bir geri dönüşünü 
yapabilecek? Zaman akıp giderken, dizi 
izlemek bizim zamanımızdan çalan bir 
eylemse eğer – ki öyle – bize bir şeyler 
katması gerekmez mi? Konusu itibariyle 
baktığımızda: zengin kız-fakir oğlan ya da 
tam tersi, doğunun ağalık sistemine dair 
diziler ya da gençlerin bütün algılarını 
paraya, şan, söhret, lüks yaşama sahip 
olmaya heveslendirici diziler var hep 
ekranlarda… Bunları izlemeninse bize 
kattığı ne var? Kusuruma bakmayın ama 
bence pek bir kazancımız yok bu vakit 
kaybında…

Bizlere daha çok bizim kültürümüzü 
harmanında yoğrulan: sofra düzenleri, 
büyüklerle konuşurken saygılı olan gen-
çler ve onlara sevgili davranan büyükler, 
erken yatan çocuklar, ahlak çerçevesinin 
algısını çok da fazla zorlamayan insan 
ilişkileri ve hayatımızın her alanına bir 
şekilde uyarlayabileceğimiz gerçek-
liklerin biraz da sosyo-kültürel-ekonomik 
yapımıza uygun dizilerin olması gerektiği 
inancındayım… Ki bu böyle olmadığı 
sürece de yapımların birbirine benzerliği, 
taklitçiliği ve bir çoğunun daha ilk 
haftadan yayından kaldırılması kaçınılmaz 
son. Biraz eğlenmeli biraz ağlamalı, 
insan olmanın her duygu durumunu 
yaşamanın yanı sıra bolca eğitilmeliyiz 
de… Toplum olarak ihtiyacımız; uyutul-
mak değil, eğitilmek… Zaten yıllardır 
uyutulduğumuzdan, eğitilemedik…

Çok izliyoruz, az 
düşünüyoruz...
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r Yönetmen Liv Ulmann
Oyuncular Jessica Chastain, Colin Farrell, Samantha 
Morton
İsveçli asil bir aileye mensup olan Julie, önemli bir 
gecede, ait olduğu sınıfın rutin ve geleneklerinden faz-
lasıyla sıkılarak hizmetçilerin verdiği partiye konuk olur. 
Genç kadın burada hizmetçilerden biri olan John’dan 
etkilenir. John aynı zamanda Julie’nin babasının kah-
yalığını yapmaktadır ve genç kadının cesur davranış-
larından çok hoşlanır. Öte yandan John’la nişanlı olan 
Kathleen de bir türlü evliliğe gitmeyen ilişkisinin huzur-
suzluğu içerisindedir. John ile Julie, aralarındaki sınıf 
farkına rağmen birbirinin çekimine kapılmışlardır. İkisi 
arasında başlayan aşk, tüm düzeni altüst edecek; ikisi 
için de trajik anların yaşanmasına neden olacaktır. 

August Strindberg’in aynı adı taşıyan tiyatro oyunundan 
beyazperdeye uyarlanan film ülkemizde ilk olarak 2014 
Filmekimi programında izleyiciyle buluştu.

Yönetmen Liv Ullmann, Miss Julie’yi canlandırması için 
Michelle Williams’ı seçmişti, fakat zamanlama sorunları 
nedeniyle Williams projeden ayrılmak zorunda kaldı.
Michelle Williams’la zaman konusunda uyuşmaz-
lık yaşayınca Liv Ullmann bu kez ilgisini Jessica 
Chastain’e yöneltti. Yönetmeni Chastain hakkında şöyle 
diyor: “Onunla yalnızca bir kez Los Angeles’ta buluş-
mamız aynı frekansa sahip olduğumuzu anlamam için 
yeterli oldu. Görüşmeye hazırlıklı gelmişti ve onu görür 
görmez ilk önce finali hayal ettim, inanılmazdı!”

John Wick • 28 Kasım
Yönetmen David Leitch, Chad Stahelski
Oyuncular Keanu Reeves, Michael Nyqvist, Alfie Allen

David Leitch ve Chad Stahelski daha önce dublörlük 
yapıyordu. John Wick, ikilinin ilk yönetmenlik deneyimi. 

Film; kendisini öldürmek için tutulan eski bir dostunun 
peşine düşen tetikçi John Wick’in intikam öyküsünü 
anlatıyor. Yapılan klasik bir araba hırsızlığı, Rus maf-
yasının önemli adamlarından birinin oğlunun başını 
belaya sokacaktır. John Wick, emekliye ayrılmış bir 
tetikçidir. Emekliliğinin tadını çıkarırken karısının yaka-
landığı amansız hastalıkla hayatı altüst olur. Karısın-
dan kendisine kalan en değerli varlığı ve can yoldaşı 
köpeğidir. Ancak evine dalan üç gangster onu da öldü-
rür. Gansterlerden biri, mafya babası Viggo Tasarov’un 
oğlu Josef Tasarov’dur ve John’un daha önce birlikte 
çalıştığı bir adamdır. Artık kaybedecek hiçbir şeyi de 
kalmayan John Wick’in tek istediği intikamdır ve New 
York sokaklarında düşmanlarıyla nefes kesen bir kova-
lamacanın içine girer.

Filmde John Wick’i canlandıran Keanu Reeves, film 
için şunları söylüyor: “Aksiyon filmlerinin duygusal 
yönün olmasını seviyorum. Sadece şov olmaktan çıkıp 
bir hikaye anlatıyor.”

Aşk ve Tutku • 28 Kasım

Kesik • 5 Aralık
Yönetmen Fatih Akın
Oyuncular Taha Rahim, Simon Abkaran, Makram Kho-
ury
Türkiye asıllı sinemacı Fatih Akın’ın imza atttığı 10. 
uzun metrajlı iş olan The Cut’ın senaryosu da Akın ile 
birlikte Mardik Martin’e ait. Filmin başrolünde Cezayir 
asıllı ünlü oyuncu Tahar Rahim yer alırken kadroda ken-
disine Simon Abkarian, Arsinée Khanjian, George Geor-
giou ve Akın Gazi, Numan Acar, Korkmaz Arslan gibi 
oyuncular eşlik ediyor.



Yönetmen Ridley Scott
Oyuncular Christian Bale, Joel Edgerton, 
Aaron Paul
Ünlü yönetmen Ridley Scott’ın yönetmen-
liğini yaptığı film, Hz. Musa’nın hayatının 
önemli dönüm noktalarını konu ediniyor. 
Tevrat’ın bazı bölümlerinden esinlene-
rek yazılan hikaye, Musa’nın doğumu ve 
Mısır kraliyet ailesi tarafından evlat edili-
şiyle başlıyor. Sonrasında ise firavuna baş 
kaldırıp Mısır’da köle olarak çalıştırılan 
İbraniler’i serbest bırakılmasını sağlama-
sıyla başlayan ve ölümüne kadar geçen 
sürece odaklanıyor. 
Senaryosunu Bill Collage, Adam Cooper 
ve Steven Zaillian’ın senaryosunu kaleme 
aldığı filmin başrollerini Christian Bale, 
Aaron Paul ve Ben Kingsley paylaşıyor.

Exodus: 
Tanrılar ve 
Krallar• 12 Aralık

Yönetmen Çiğdem Vitrinel
Oyuncular Erdal Beşikçioğlu, Sezin 
Akbaşoğulları, Erdinç Gülener

Yazar Arif, henüz yazdıkları basılı olarak 
yayınlanmamış, sadece ‘yazan’ bir yazar-
dır. Erkeklerin büyük çoğunluğu gibi onun 
da aşka ve kadınlara karşı kafası soru-
larla doludur. Tam muğlak bir dönem içe-
risindeyken, karşısına Müzeyyen çıkar 
ve bu kadının gizemli ve tutkulu hayatına 
doğru sürüklenir... 

İlhami Algör’ün aynı adlı romanından esin-
lenilerek kaleme alınan filmin yönetmeni 
Çiğdem Vitrinel ilk  filmi “Geriye Kalan” 
ile 48. Uluslararası Antalya Altın Portakal 
Film Festivali’nde En İyi Yönetmen ödü-
lünü almıştı.

Fakat Müzeyyen bu derin bir tutku • 12 Aralık

Yönetmen Peter Jackson
Oyuncular Martin Freeman, Ian 
McKellen, Richard Armitage

The Hobbit üçlemesinin son 
bölümü olan üçüncü filmde, Bilbo 
Baggins’in heyecan dolu macera-
sını noktalamasını ve eve dönüş 
yolunu buluşunu seyredece-
ğiz. Ejderha Smaug ile karşı kar-
şıya geldikten ve günahkar Hobbit 
Gollum’dan öeşhur güç yüzüğünü 
aldıktan sonra sağ salim eve ula-
şıncaya kadar Bilbo’yu halen daha 
onlarca yeni serüven bekliyor. 
İlk başta iki bölüm olarak tasarlan-
masına rağmen Peter Jackson ve 
ekibi Hobbit Bilbo’nun macerala-
rını üçlemeye çevirmeye kara ver-
mişlerdi. Bu sayede anlatılmamış 
hiçbir hikaye kalmayacak ve üçle-
menin çemberi açık uçlu sorulara 

yer vermeden nihayete erecek...
Filmin başlığı olan “The Hob-
bit: There and Back Again”, aynı 
zamanda Bilbo Baggins’in tüm 
macerasını kaleme aldığı ve 
Yüzüklerin Efendisi serisinin son 
filmi olan Kralın Dönüşü’nde karşı-
mıza çıkan Kırmızı Kitap’ın da adı.

Hobbit: Beş ordunun 
savaşı • 28 Aralık
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Denizde yeriniz hazır!
Bu minik karavan sizin denizdeki yeni eviniz. 
Takın arabanızın arkasına dostlarınızla birlikte 
ister deniz ister bir göl kıyısında onu tekne olarak 
da kullanın. Geniş havadar ve konforlu bir tekne 
ile balık avlamanın keyfini de çıkarabilirsiniz.

Daktilo Klavye
Tabletiniz için nostaljik bir klavye. 
Hem dokunmatik hem de sizi daktilo 
kullanıyormuş gibi hissettiren… 
Meraklısına, yazı keyfi için birebir…

Tabletlere ses yükseltici kulaklıklar
Tabletinizin sesi size yeterli gelmiyorsa bu 
özel kulaklıkları kullanın. Çok daha temiz ve 
yüksek bir ses elde edeceksiniz.

Tuval Mobilya 
Duvara 

yaslanmış resim 
olarak görünen 

bu kanepe, 
ahşap, metal ve 

elastik kanvas 
kumaştan 
yapılmış.

Her ev için 
dekoratif ve 

ummadığınız 
kadar kullanışlı.



Chainmail Koşu Ayakkabıları 
Küçük metal zincirlerden oluşan bir ayakkabı 
ister misiniz? Çıplak ayakla ama en mükem-
mel korunaklı bir şekilde koşmak için Chain-
mail koşu ayakkabıları bütün doğa koşucuları 
tarafından tercih ediliyor. 

iPhone taşıyıcı
Şimdi bu yeni tasarım iPhone kol ile 

telefonunuza çok daha kolay hakim olabilir ve 
birçok işlevi çok daha kolay yapabilirsiniz.

Ayaklar Hamakta 
Masada çalışırken ayaklarınızı dinlenmek 
gibi bidr fikriniz varsa bunun için basit bir 
çözüm var. Ayak hamağı masanın altında 
sarkan ve yükselen modu ile ayaklarınızı 
çalışırken dinlendirir.

Cep boyutunda yazıcı
Yeni tasarlanmış cep boyutunda 
mobil robot yazıcı, lazer yazıcılara 
göre daha yavaş ancak tüm kağıt 
boyutu için uygun.

Akordeon Şişme Yastık 
TV izlerken, okurken göğüs, bacaklar veya boyun 
rahat bir şekilde yükseltilmiş olmasına olanak sağ-
layan bir uzaktan kumandalı şişme yastık.
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“Moda yakışandır” söylemi hepimizce 
malum olmasına rağmen modaya 
uymadan sadece yakışanı giymek 
mümkün olmuyor. Hazır giyim, üretim 
çokluğu ve reklâm karşı konulmaz 
biçimde beynimizi yıkıyor ve böylece 
giymem dediğimiz pek çok ürün 
gardırobumuza giriyor.

Moda sadece giyimde değil, yeme-
içmeye kadar her alanda insanları 
etkiliyor. Moda kurbanı olmadan, 
modayı izlemek güzel, insan 
yenileniyor. Moda, hızla yayılıp hızla 
tüketiliyor.

Günümüzde erkek de kadın gibi 
rahatını arıyor giyimde, şortlar 
bermudalar çok renkli seçimler şehir 
sokaklarında bile rastlanan görüntüler.
Kısa paça pantolon bir zamanlar tuhaf 
bir şekil iken şimdi her yerde ve her 
yaşta insanın üzerinde görülüyor. Yaz 
mevsiminde Tokyo terlikli ve bermudalı 
erkeklere şehirde bile rastlanıyor.

Erkeklerde modayı izleme ülkelere 
göre değişiyor. Milano, Paris, Londra 
gibi kentlerde şık, ilginç giyimli erkekler 
çoğunlukta zira bu ülkeler moda 
dünyasının merkezleri.
Sokaktaki insan saçı, traşı ve genel 
görünüşü dikkati çekecek kadar 
düzgün ve estetik. Batı, özellikle 
Avrupa erkek giyimi, Doğu ve Ortadoğu 
erkeği ile çok farklı. Toplumların 
giyim tarihine bakıldığında bugünkü 
seçimlerini anlamak daha kolay.

Her yıl modacılar modanın ana 
kurallarını açıklarlar. Renkler, paça 
boyları ve şekilleri, ceket stilleri, kravat 
ebatları, ayakkabı stilleri belirlenir.

Erkekte de kadında olduğu gibi 
iş giyimini seçerken meslek 
düşünülmelidir. Bankacılar, iş adamları, 
bürokratlar klasik takım elbise 
seçmeliler. Mimarlık, grafik vb. güzel 
sanatlar ile uğraşanlar işlerine uygun 
olarak tasarım ürünler ve değişik 
renkler seçebilirler.

Bir insanın giyimdeki seçimleri 
kişiliği ile ilgili ipuçları verir. Özellikle 
saat, kalem, telefon, ayakkabı gibi 
aksesuarlar tam bir göstergedir.
Her zaman lacivert ve siyah takım 
elbise kaliteli ve şık durur. Gömlek 
ve “basic” ile kullanılabilir. Lacivert, 
siyah, “camel” tek ceket, kaşmir ve 
keten kumaş tercihleri ile mükemmel 
parçalardır, varyasyonlar ile pek çok 
kılık yapılabilir. Ayakkabı giyimin tacıdır. 
Kıyafetteki son noktadır. Her şeyi 
anlatır. Bunlar genel tavsiyelerdi.

Yılın erkek modasında 
otoriteler ne diyor bakalım...
Pantalon paçaları dar ve kısa. Ceketler 
genel olarak dar omuzlu ve bedene 
oturuyor. Geniş vatka yok.
Gömlek ve bermudalarda floral (çiçekli) 
desenler görülüyor.

Moda günümüzde tek tip giyimi 
empoze etmiyor. Seçenekler çeşitli; 
ılımlı, orta karar giden markaların 
yanında aşırı uçlar da var. 

Moda, karşı konulmaz bir rüzgâr… 



Erkek modasında bir başka eğilim 
de 1950 yıllarından esintiler taşıyan 
siluetler. Naturel tonlar, yumuşak ve 
dökük kumaşlar ve elegan duruş. 
Vücuda oturmayan bir görünüş…

Saç traşlarında uzun- kısa, hepsi kabul 
yeter ki yakışan olsun diyor moda…
Sakal modası benimseniyor, kısa- uzun 
her türlü saç ile sakal kullanılıyor.

Çizgililer gözde… Yatay ve düşey hepsi 
kabul. Ayrıca, Spor trendi gözde… 
Spor salonuna gider gibi giyinebilirsiniz. 
Sokak kıyafeti olunca dikkatli olunması 
gereken bir trend, bilinçli olmak gerek.

Fular sevenlere müjde; ister boynunuza 
dolayın ister eski usul bağlayın. Eski 
yerli film jönleri gibi olma tehlikesini göz 
ardı etmeyin eğer uygularsanız.

Aksesuarların başrolde olduğu bir 
moda yılındayız. Gözlük, çanta, fular 
kullanmayı sevenlere...
Gözlüklerde 1960 yıllarının çizgileri 
bohem etkiyi kuvvetlendiriyor.

Renkli makosenler, sandaletler iddialı 
erkeklerin vazgeçilmezi.
Kruvaze ceket gözde, ister günlük giyin 
ister özel günlerde. Tek ceket olarak 
kullanabilirsiniz.

Moda, kendimizi yenilememiz için 
bir fırsat. Ancak kişi kendi fiziksel 
özelliklerini, toplumdaki yerini, zamanı 
ve mekânı dikkate alarak giyinmelidir.

Stil sahibi olun. Moda tuzaklarla 
doludur… Moda diye dar kısa paçalı 
renkli bir pantolon her erkek için 
uygun değildir. Alışveriş yaparken 
güvendiğiniz bir satış elemanına 
danışın. Giyim konusunda kararlı ve 
seçimlerinizden eminseniz mesele yok.

İş kılıklarında gözü yormayan renk ve 
şekilleri tercih edin. Huzurlu ve sakin 
bir duruş diyaloglar için önemlidir.

Giyinirken karşınızdakilere nasıl 
göründüğünüzü düşünüp empati yapın. 
Perdesü ve şapka seviyorsanız onlarla 
kılığınızı zenginleştirin.
Bakımlı olun.

Hepinize trendlerden uzak olmadan 
kendi çizginizde sezonlar dilerim. 
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Audi A3 e-tron
Araç gücünü 1,4 litrelik TFSI bir motorla birlikte çalışan elektrikli motor 
kombinasyonundan alıyor. Bu güç kaynakları toplam 204 HP güç ve 
350 Nm tork üretiyor. Araç 0’dan 100 km/s’ye 7,6 saniyede çıkıyor ve 
222 km/s hıza ulaşabiliyor. Audi, A3 e-tron’un 100 kilometrede sadece 
1,5 litre yakıt tükettiğini ve kilometrede 35 gr/km CO2 oluşturduğunu 
söylüyor ki bu değerler şu anki en verimli modele göre çok daha iyi. Üç 
farklı sürüş modu var: Sadece motor, sadece elektrikli motor ya da iki-
sinin kombinasyonu. E-tron sadece elektrikli modda 130 km/s’ye kadar 
hızlara ve 50 km maksimum menzile ulaşabiliyor.
Audi A3 e-tron’un 2014’ün sonunda pazara sunulması bekleniyor.

Range Rover Hybrid
2014 model Range Rover ve Range Rover 
Sport hibrit modelleri dünyanın ilk pre-
mium dizel SUV hibriti. Ayrıca markanın da 
ilk hibritleri olma özelliğini taşıyor.

Yeni Range Rover ve Range Rover Sport 
Hybrid modellerinin hibrit sistemi, 3.0 litre 
SDV6 dizel motor ile 8 ileri ZF marka oto-
matik şanzımana entegre edilmiş 47 hp 
gücündeki elektrik motorundan oluşuyor.

Land Rover’a göre SDV8 motoruna ben-
zer bir performans sergiliyor. Bu sistem – 
lityum iyon batarya, inverter (evirgeç) ve 
elektrik motoru da dahil olmak üzere – 120 
kg ağırlığında. Sistemin toplam gücü 340 
PS, torku ise 700 Nm. Her iki modelin de 
0-100 km/sa hızlanması 7 saniyenin altında 
ve azami sürati 218 km/sa. Ayrıca hibrit 
sistemi sayesinde yüzde 26’ya kadar CO2 
salımında azalma ve 6.4 l/100 km civarı 
yakıt tüketimi söz konusu.

BMW i-8
Dört kişilik bir spor otomobil olan tasarlanan 
BMW’nin yeni nesil çizgilerini taşıyan 2014 
model, düşük burun tasarımı, yukarı doğru açı-
lan kapıları ve güçlü çizgileriyle dikkat çekiyor. 

Toplamda 357 beygir güce sahip olan i8, arka 
kısımda yer alan 228 beygirlik 3 silindirli 1.5 lt 
benzin motoru ve önde 129 beygirlik elektrik 
motorundan gücünü alıyor.
Hızı 250 km/s ile sınırlandırılan modelin 0’dan 
100 km/s hıza çıkış süresi 4.4 saniye.
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Porsche Panamera S 
E-Hybrid
Plug-in Hybrid teknolojisi ile geliştirilen 2014 model 
Panamera S E-Hybrid model araçta, yüksek per-
formans için 3.0 Litre hacminde geleneksel V6 
motora yer veriliyor. 

Aracın daha teknolojik yanı olan elektrikli motor 
altyapısına baktığımızda ise, karşımıza 9.4 kWh 
lityum-iyon pillerden beslenen 70 kW kapasiteli 
elektrik motoru çıkıyor. Her iki motor ile birlikte top-
lamda 410 beygirlik güce ulaşan yeni Panamera S 
E-Hybrid, 0-96Km/saat hızlanmasını 5.5 saniyede 
tamamlarken, azami sürat olarak saatte 269Km 
hıza ulaşabiliyor. 
Söz konusu Porsche olunca kuşkusuz akıllara 
gelen ilk madde performans oluyor ancak Pana-
mera S E-Hybrid, performanstan taviz vermeden 
daha verimli sürüşü hedef alan bir araç. Açıkla-
nan verilere göre dört kapılı spor otomobil, sadece 
elektrik motoru devrede ilen 35Km yol gidebiliyor, 
ayrıca toplamda 3.1 litre/100 km yakıt tüketimi ve 
71 gram CO2 emisyon değerleri sunuyor. 

Toyota Yeni Prius Hibrid
• 220 V ile 1,5 saatte şarj 
• Menzil kaygısı olmadan 2.2 lt/100 km yakıt tüketimi 
• Elektrikli sürüş performansı 100km/s hız

Prius Plug-in Hybrid, dünya üzerinde bugüne kadar 
200 milyar km sürüş ile dayanıklılık ve güvenilirlik 
konusunda kendini kanıtlayan tam hibrid teknolojisi-
nin en yenisi ve en çevrecisi olarak dikkat çekiyor.

Yeni Prius Plug-in Hybrid, Toyota’nın güvenilirlik stan-
dartlarını karşılamak amacıyla geliştirilen daha kom-
pakt lityum-iyon pil ile donatılmış. 0 emisyon sunan 
elektrikli sürüş menzili önemli oranda artan Prius 
Plug-in Hybrid, bu sayede 100 km’de sadece 2.2 
litre yakıt tüketirken, otomobilde benzeri görülmemiş 
bir şekilde yalnızca 49* gr. CO2 salımı gerçekleşiyor. 
Prius Plug-in Hybrid, ayrıca normal bir prizden 220 V 
ile 1.5 saatte şarj edilebilirken, elektrikli sürüş perfor-
mansı 100 km/saat hıza ulaşıyor.

Toyota, Auris ve Yaris’le başlayarak tam hibrid tek-
nolojisi ile donatılmış ürün gamını pazara sunar-
ken, gezegenin en sevdiği otomobil Prius da Hybrid 
Synergy Drive teknolojisindeki en yeni gelişmeleri 
yansıtmaya devam ediyor. Lider hibrid üreticisinin en 
gelişmiş ve en çevreci Prius modeli de Prius Plug-in 
Hybrid’de hayat buluyor.
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“Absolute Global Projesi” 
mozaiğinin başka bir 
parçası.

Tabii ki, “Absolute 60 FLY” da 
diğer yatlarda olduğu gibi 
güneşte bronzlaşmayı seven-

leri keyiflendirmek için onlara sesleni-
yor. Üstelik bu teknede, tam üç özel 
yerleşim bulunmakta. Baştaki 3 ayrı 
ayarlanabilir arkalıklı güneşlenme 
alanına ek olarak; biri flybridge’in baş 
tarafında, biri arka taraftaki geniş bal-
konda ve diğeri de normalde çok 
daha büyük teknelerde görebile-
ceğimiz geniş ve harika manzaralı 
flybridge’de. Bu üç alanın da hemen 
içerisinde bulunan duşlar, flybrid-
ge’deki bar, oturma grupları ve ses 
sistemi sayesinde konfor zirveye taşı-
nıyor. Aynı diğerleri gibi bu yat da 
eğlenceli anlar, partiler ve misafirleri 
en iyi şekilde ağırlamak  için dona-
tılmış, günün herhangi bir saatinde, 
herhangi bir anda veya herhangi bir 
zamanda maksimum esnek kullanım 
için çeşitli opsiyonlar sunulmuş.
“Absolute 60 FLY”ın alt güvertede, 
mürettebat kabiniyle birlikte, top-
lamda dört kabini bulunmakta. Bu 
düzenleme sayesinde tüm alan-
lar değerlendiriliyor. Bütün bu alan-
lar maksimum yükseklik, maksimum 

doğrusallık, maksimum yatak ve duş 
boyutu (tamamen birbirinden ayrıl-
mış) ve maksimum boyutta pencere-
lere sahip. 
“Absolute 60 FLY” IPS transformas-
yonlu sabit seyri 25 milden az olma-
yan (maksimum 31 mil) iki dizel 
motorla güçlendirilmiş. Sürpriz olan 
şey ise performansının yalnızca iki 
motorla 533KW’a ulaşabilmesi. Bu da 
enerjisinin inanılmaz derecede yeterli 
olduğunu kanıtlıyor. Aynı zamanda 
kullanım masraflarında ve emisyonda 
belirgin şekilde tasarruf etmesini sağ-
lıyor.(diğer 60 fitlik motor yatlarda 
%30 daha az).
“Absolute 60 FLY” diğerleri gibi yal-
nızca bir yat değil, daha da fazlası... 
Burada verilen detaylar “Absolute 60 
FLY”’ın “normal” özelliklerinin sadece 
küçük bir kısmından oluşuyor.
Her ne kadar bu resmin özellikle-
rini birkaç kelimeyle anlatmanın bir 
olanağı olmasa da karşılaştırılamaz 
denizcilik yeteneklerini ve rahatlığını 
yakalamak için bunu denizde kendi-
niz yaşamalısınız. 

Teknik Özellikler
Tam Boy: 18,40 m
En: 5,05 m
Yakıt Kapasitesi: 2400 lt
Su Kapasitesi: 600 lt
Motor: 2×D11 - IPS 800

Absolute 60 FLY



Sea Ray’in yeni L serisi, modern 
bir yatın nasıl olması gerekti-
ğini yeniden tanımlıyor. Düzgün 

ve iddialı dış hatlar, çekici ve iyi aydın-
lanmış iç mekanlar,  yenilikçi özellik-
ler… Tüm bunların birleşimi L serisinin 
ta kendisi. 
Serinin şimdilik tanıtılan L650 ve L650 
FLY modellerinde çift 1150 beygir dizel 
Caterpillar motorlar kullanılmakta.
 
‘Galley-up’ dizaynı ile salona alınmış 
mutfak, iyi aydınlatılmış ve sosyal etki-
leşimin olduğu rahat bir oturma planı 
sunmakta. Mutfağın diğer önemli özel-
likleri ise tümü ankastre olan buz maki-
nali derin dondurucu, buzdolabı, fırın, 
mikrodalga, ocak, davlumbaz, ve depo-
lama bölümü olması.
Skyflow dizaynı; hardtoplardaki sunro-
oflar ve geniş gövde pencereleri dışa-
rısı ile içerisini birleştirerek güneş ışığı-
nın her köşeye yayılmasını sağlarken 
salondaki harman kardon ses sistemi 
ve led TV özellikleri konfor ve lüksü 
ikiye katlıyor. 
Stratejik olarak yerleştirilmiş gövde pen-
cereleri, alt güvertenin orta bölümünde 
ve tam en genişliğinde konumlandırıl-
mış master kabini aydınlatırken aynı 
zamanda çok geniş bir giyinme bölü-
müne ve oldukça ferah bir banyoya 
sahip.
L650 Fly’ın bridge’ine baktığımızda kar-
şılaştığımız büyük mekan, yepyeni bir 
anlayışı bize gösteriyor. Teknenin ken-
disi tamamen sosyal bir bölge olmakla 
beraber Flybridge bu sosyal mekanların 
en göze çarpan bölümlerinin başında 
geliyor. Geniş dinlenme, yemek ve 
güneşlenme alanları ile Flybridge, 
emsalsiz... 
Mühendisler teknede ortalama 86,2 
desibel olan sınırı Quiet Ride kullana-
rak 79,4’e (neredeyse 7 desibel) indir-
gedi ki bu da titreşim genliğinin yarısın-
dan daha az. Yani bu demek oluyor ki, 
Sea Ray yolcularına seyir halindeyken 
adeta sessiz bir araba yolculuğu dene-
yimi yaşatıyor.

L serisi’nin ayrıcalıkları yalnızca kabin, 
güverte ve yapım özellikleriyle bitmiyor. 
Lüksü her anlamıyla yaşatmakta ken-
dinden emin adımlarla ilerleyen Sea 
Ray, tüm L class müşterilerine garanti, 
7/24 çağrı merkezi, teknik servis ve 
yedek parça temini konularında da ayrı-
calıklar tanıyor. 

L650 FLY Teknik Özellikler 
Tam Boy: 19,84 m
En: 5,23 m
Ağırlık: 35.607 kg
Yakıt Kapasitesi: 3.899 lt 
Su Kapasitesi: 1.060 lt
Motorlar: 2x1150 hp Caterpillar

L650 Teknik Özellikler 
Tam Boy: 19,84 m
En: 5,23 m
Ağırlık: 33.339 kg
Yakıt Kapasitesi: 3.899 lt 
Su Kapasitesi: 1.060 lt
Motorlar: 2x1150 hp Caterpillar

Sea Ray  L-Class
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