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BAŞKAN
EGİAD Yarın Dergisi’nin Değerli Okurları,
Yaz günlerinin geride bırakıp sonbaharı yaşadığımız
bu günlerde Türkiye yeniden sandığa gidiyor.Gönül
isterdi ki 7 Haziran’da ortaya çıkan seçmen iradesi
siyasi partilerimiz tarafından iyi değerlendirilsin
ve Türkiye bir istikrar hükümetine kavuşsun. Ne
yazık ki bu tarihi fırsat kaçtı ve bu arada terör
eylemlerinin tırmandığı, haince saldırılarla şehitler
verdiğimiz yüreğimizin yandığı en sıcak ve en acı
yazı yaşadık. Oysa, kısır çekişmeler ve çatışma
kültüründen beslenen tavırlar yerine siyasi partilerimiz
uzlaşma ve diyalog anlayışı ile hareket ederek asgari
müştereklerde birleşebilselerdi seçmen 1 Kasım
dayatmasıyla karşı karşıya kalmazdı. Güçlü bir
hükümetin kararlı politikalarıyla Türkiye’de dört ayda
yüzlerce askerimizi, polisimizi şehit ve çok sayıda
vatandaşımızı teröre kurban vermezdik.
Son olarak 10 Ekim’de Ankara‘da gerçekleşen
bombalı eylem tarihimizin en büyük terör saldırısı
olarak hepimizi yasa boğdu. Birlik, beraberlik ve
barışa çok ihtiyaç duyduğumuz günler yaşıyoruz.
Siyasi partilerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve
herşeyden önemlisi milletçe teröre karşı daha kararlı
tepki gösterme ve elele verme zamanıdır.
Türkiye’nin, savaşın eksik olmadığı bu coğrafyada
bir istikrar adası olması ve çevresindeki komşularının
toprak bütünlüğünün korunmasına yönelik bir
dış politika izlemesi gerekirken özellikle Suriye
politikasındaki hatalar bugünkü durumu yarattı.
Milyonlarca mülteci, iç savaşın derinleşmesi ve şimdi
de süper güçlerin karıştığı bir kaosa dönüşmesi hep
Türkiye’yi doğrudan ilgilendiren gelişmeler oldu.

Sevgili EGİAD Yarın Okurları,
Türkiye olarak barışın, özgürlüklerin, refah ve
zenginliğin adil paylaşımının, yeniden dünyanın
saygın bir ülkesi olmanın özlemi içindeyiz. Bu ülke
hepimizindir. Gizli gündemleri ve bölücü niyetleri olan
kişi ve gruplar asla amaçlarına ulaşamayacaktır.
Ulusal kurtuluş mücadelemizden sonra yepyeni
ve modern bir ülkenin doğuşunu, Türkiye
Cumhuriyeti’nin kuruluşunu dünyaya müjdeleyen
29 Ekim’in yıldönümünde Cumhuriyet Bayramımız
kutlu olsun.
Atamızın ebediyete intikal ettiği 10 Kasım’ın
yıldönümünde onun manevi huzurunda bir kez daha
saygıyla eğiliyoruz.
Bu duygularla dergimizin bu sayısına emeği geçen
herkese teşekkür eder, EGİAD Yarın’ ın tüm
okurlarına ve değerli üyelerimize en iyi dileklerimle
sevgi ve saygılar sunarım.
Seda KÂYA
Yönetim Kurulu Başkanı

İran başta olmak üzere bölgeyi dizayn ederek kendi
amaçları doğrultusunda kullanmak isteyen ülkelere
meydan bırakıldı. Bugün geldiğimiz noktada Suriye
ve Irak’ın daha uzun süre barışa uzak kalacağını
görmek için kahin olmak gerekmiyor. Türkiye’yi
yönetenlere düşen görev istikrarı ve ülke bütünlüğünü
her ne pahasına olursa olsun korumak olmalıdır.
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YAYIN TAKIMI
Değerli EGİAD Yarın Okurları,
47. sayımızda hepimizi ilgilendiren önem ve hassasiyette,
detaylıca irdelenmiş yeni konular ile karşınızdayız.
İlki kapak konumuz, İklim Değişikliği. Aşırı yağışların olduğu,
mevsimlerin kaydığı bir zaman yaşıyoruz. Araştırmalar
gösteriyor ki zamanında alınmayan her önlemin bedelini tüm
dünya ödeyecek. Sera gazı emisyonlarındaki önlenemeyen
artış küresel ısınmanın başlıca nedeni. Şu an dünyada alınan
her önlem, küresel ısınmanın artışını 2 ºC altında tutmak için.
Şayet 2 ºC’nin üzerine çıkarsak dünyada ve de bu etkiyi en
çok hissedeceklerden biri olan ülkemizde kuraklık, su kaybı,
tarım alanı kayıpları, biyolojik çeşitlilikte gözle görülür azalma
yaşayacağız ve bizler gibi sahil kentinde oturanlar “Küresel
ısınma mültecileri” olarak yer değiştirmek zorunda kalacak. Yıllar
önceki Hollywood filmlerinin gerçeğe dönüşmesini istemiyorsak
bireysel enerji kullanıcısı veya sanayici veya ülkece yapılacak çok
şey var; sayfalar arasında ipuçlarını bulabilirsiniz.

İzmir Penceresi konuğu, Sayın Levent Piriştina. Yeni nesil
belediyecilk anlayışı ile Buca’da özellikle bölge kadınlarının
ekonomiye kazandırılması ile ilgili yaptığı çalışmalar dikkat çekici.
Kuşaktan Kuşağa köşemizde Mert Pala ve Doruk Pala var. “Vida
taktırmak için gelen müşteri en değerli müşteridir. Demek ki size
güveniyor” cümlesi ile güven ilkesini kuşaktan kuşağa aşılayan
bir baba ve oğulun başarılı hikayesini zevkle okuyacağınıza
eminiz.

İkinci dosyamız; Organ Bağışı ve Organ Nakli. Türkiye’nin
en fazla organ bağışı yapılan şehri İzmir’de organ naklindeki
gelişmeleri inceledik. Değerli cerrahlarımız organ naklindeki
başarıları, yaşanılan sıkıntıları ve gelecek beklentilerini aktardılar.
Sektör konumuz; Kırmızı Et. Arz yetersizliği yaşanan son yıllarda
besilik hayvanın miktar ve ırk olarak azlığı, yem üretimindeki
verimsizlik ve maliyetlerdeki artış ortaya ilginç bir tablo çıkarıyor.
Hayvancılığın eskiden beri önemli bir yeri olan ülkemiz de konuyu
uzmanları ile değerlendirdik.

92. yılını kutlayacağımız Cumhuriyetimiz hangi yollardan geçerek
kuruldu; Ata’mızın çizdiği Cumhuriyet Yolunun tarihsel özetini
farklı bir yorumla Atatürk’ün eğitim felsefesi ve Modernleşme
ışığında Prof. Dr. Ergun Aybars’ın eserinden derleyerek
okumanıza sunuyor ve Cumhuriyet Bayramınızı kutluyoruz.
Ülkemizin huzura ve aydınlığa kavuştuğu, acılarımıza yeni
acıların katılmadığı günlerin gelmesi temennisi ile esenlikler
dileriz.

Kültür, Sanat ve Tarih köşelerimizde yine birbirinden değerli
kültürel miraslarımız yer alıyor. 21 yılın sonunda Efes Unesco
Dünya mirası kabul edildi. Efes’in hikayesi ve diğer kültürel
Dünya Miraslarımızı sayfaların arasında bulabilirsiniz. Ortak
değerlere sahip kültürel miraslarımız ülkemizin ne kadar önemli
bir coğrafyada olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.

YAYIN TAKIMI
Erhan Özusta, Bilge Güre, Yonca Güngör, Özgür Usluer

Ayrıca Cityofİzmir projesinin koordinatöründen bu kez projenin
çıkış hikayesini öğreniyoruz; Hukuk köşemizde üyemiz Reşat
Moral’den Mayıs .2015 te yürürlüğe giren Elektronik Ticaretin
Düzenlenmesine iilişkin önemli bilgiler, değerli uzmanlarımızdan
güncel yazılar, derneğimizin şehir raporlarından en yenisi
Kemeraltı Raporu ve 2016 Kış Modasına ilişkin ünlü hazır giyim
mağazasından haberler sayfalarımız arasında.

İzmir’ deki tarihi restorasyonlardan biri ile daha karşınızdayız.
Bet Israel Havrası. 108 yıllık bir geçmişi olan havranın eski ve
yeni halini görmek şaşırtıyor insanı. Gezelim Görelim köşemizde
Salihli ilçemiz var. Paranın ilk basıldığı Lidya toprakları olan bu
bölgede ciddi bir tarih barınıyor.
EGİAD YARIN EKİM 2015
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Araştırma kapsamında görüştüğümüz uzmanlar, küresel ısınma istenilen şekilde
sınırlansa dahi günümüze dek yapılmış sera gazı salınımları nedeniyle iklim değişikliği
etkilerinin kaçınılmaz olarak yaşanacağının altını çiziyorlar

Isınıyor Muyuz,

Soğuyor Muyuz?
Geri döndürülmesi olanaksız olan bu etkilere karşı dayanıklı hale gelebilmek için ulusal uyum
stratejilerinin geliştirilmesi, gerekli önlemlerin zaman geçmeden alınması önem kazanıyor.
n HAZIRLAYAN: SEDA GÖK
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n Dünyamız, 4,5 milyar yıllık jeolojik tarihi boyunca çok
büyük iklim değişmelerine sahne olmuş, bazı dönemlerde
coğrafyası tamamen değişmiştir. Şüphesiz bundan sonra da
doğanın evrimi gereği yavaş da olsa bir değişme görülecektir.
Ancak, insanlık tarihinin başlaması ile birlikte, özellikle de 18.
yüzyılın ikinci yarısından itibaren insanların çeşitli etkinliklerinin
de iklimi etkilediği bir döneme girilmiştir.
Nitekim iklim sistemini oluşturan atmosfer, hidrosfer ve
litosferde bozulmalar başlamış, doğal denge bozulmuş,
bunun sonuçları da iklimi etkilemiştir. Yapılan çalışmalar,
küresel boyutta bir ısınma ile ortaya çıkan iklimdeki
bozulmaların bazı belirsizlikler göstermesi ve bunlara karşı
önlemler alınmasına rağmen, gelecekte de bu belirsizliğin
devam edeceğini ve sorunların yaşanmasına neden
olabileceğini göstermektedir.
Hemen bütün iklim bilimcilerinin üzerinde birleştiği nokta ise,
gelecekte olabilecek iklim değişikliğinin, atmosferdeki sera
gazı emisyonlarındaki artıştan kaynaklanan küresel ısınmadan
olacağı şeklindedir.
Türkiye, dünyanın oluşumundan bugüne kadar görülen,
iklim değişikliğinden en fazla etkilenen ülkeler arasındadır.
Bundan sonra da tartışmasız iklimde meydana gelebilecek
birçok değişiklikten en fazla etkilenecek ve büyük sorunlar
yaşayabilecek bir ülke konumunu koruyacağı belirtiliyor.
İKLİM NEDİR?
İklim; “Yeryüzünün herhangi bir yerinde uzun yıllar boyunca
yaşanan ya da gözlenen tüm hava olaylarının ortalama
durumu” olarak tanımlanıyor. Yani meteorolojik olaylardan
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farklı olarak uzun süreçleri temel alıyor. Meteorolojik olaylar
ise, kısa süreli atmosfer koşullarını ifade ediyor. Bir bölgenin
iklimi, birkaç saniyeden birkaç haftaya uzanan meteorolojik
olaylardan farklı... Başka bir deyişle, meteorolojik olaylar
ve iklim arasındaki en önemli fark “zaman”. Bu yüzden;
taşkın, sel, fırtına, kuraklık, aşırı soğuk ve çığ gibi şiddetli
hava olaylarının mutlaka iklim değişikliğinden kaynaklandığı
söylenemez. Bununla birlikte; giderek artan sera etkisine
bağlı olarak ortaya çıkan iklim değişikliği, bu tür meteorolojik
afetlerin etkisini ve sıklığını artırır ya da bugüne kadar
görülmeyen bölgelerde oluşmalarına yol açabilir.
Böylesi bir süreçte dünyayı nasıl bir geleceğin beklediği
sorusunu sorduğumuzda ise gezegenimizin devrilme
noktasına yaklaşmış durumda olduğu yorumları ağırlık
kazanıyor. Bu konuda yapılan araştırmalarda ortak yorum;
“Grönland ve Antartika’daki buzulların dengesi bozuldu,
Büyük Mercan Resifi beyazlıyor, Amazon ormanları yok
oluyor, deniz seviyeleri yükseliyor. İklim değişikliğinin
tetiklediği doğal afetlerin felakete dönüşmesinin yarattığı ağır
maliyetler, yoksullukla mücadeleyi zayıflatıyor. Gıda güvenliği
olmayan bir milyar insan ve gelişmekte olan ülkelerin yoksul
nüfusları; kuraklık ve çölleşmenin yaygınlaşması, Asya Muson
yağmurlarının değişmesi ve Himalayalar’daki dağ buzullarının
eriyerek hızla yok olması nedeniyle açlık sınırıyla karşı karşıya
kalabilir. Birleşmiş Milletler, kontrol altına alınmayan iklim
değişikliğinin küresel gıda üretimini 2100 yılı itibariyle yüzde
40 azaltacağını öngörüyor” şeklinde dikkat çekiyor.
Türkiye’nin de içinde bulunduğu Akdeniz Havzası’nda küresel
iklim değişikliğinin etkilerinin en fazla kuraklık ve buna bağlı
olarak susuzluk; tarımda ve turizmde gelir kaybı; orman

KAPAK KONUSU
yangınlarında artış; biyolojik çeşitliliğin kaybı
şeklinde yaşanacağı öngörülüyor. Tüm Akdeniz
Havzası’nda yağışların son 25 yılda yüzde 20
azaldığı görülüyor. Avrupa Komisyonu, AB
üyesi 15 ülkenin topraklarında son 30 yılın
kuraklık vakalarının genel ekonomiye etkisini
toplam 85 milyar Euro olarak tahmin ediyor.
Akdeniz Havzası’nın bir parçası olan Türkiye’de
de durumun farklı olmadığını görüyoruz.
Türkiye’de özellikle kurak-yarı kurak iklimin
yaşandığı; Akdeniz, Ege, Orta Anadolu ve
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yağışların
azalacağı tahmin ediliyor.
2007 ve 2008 yılında yaşanan kuraklıkla birlikte
özellikle bu bölgelerde tarımsal verim kaybı;
kentlerde su kesintileri ve orman yangınlarında
artış olduğu gözlendi. 2007 yılında kuraklığın
tarım sektörüne olan maliyeti Türkiye Ziraat
Odaları Birliği tarafından yaklaşık 5 milyar TL
olarak belirlendi.
WWF tarafından hazırlanan Akdeniz’de
2 Derecelik Artış Raporu’na göre iklim
değişikliğinin Akdeniz Havzası’na etkileri şöyle
sıralandı:
“Sıcak dalgaları: Sıcaklık artışı sanayi devrimi
öncesi seviyeyi 2˚C aşarsa, Akdeniz iklimi daha
da ısınacak, kuraklık geniş ölçüde hissedilecek
ve iklimde değişiklikler görülecek. Bölgedeki

sıcaklık artışı şu anki koşullardan 1-2˚C daha
artacak. Ancak, Kuzey İtalya, Türkiye gibi
denizin hafifletici etkisinden uzak kalan iç
kesimlerde sıcaklıklar 5˚C’ye kadar artabilecek.
Akdeniz’de özellikle iç kesimlerde sıcak
dalgalarının ve aşırı sıcak günlerin sayısının
artması bekleniyor. Kuzey Ege’de bulunan
bol rüzgârlı Yunan adalarında bile sıcak
günlerin sayısının iki haftaya kadar çıkacağı
öngörülüyor.
Daha az yağmur: Kuzey Akdeniz’de yaz
mevsiminde yağış miktarının %30 azalması
bekleniyor. Yıl boyunca kurak zamanların
değişmesi ve uzaması bekleniyor.
Yangınların sayısı ve şiddetinde
artış: 2˚C’lik sıcaklık artışı, Güney Akdeniz’de
yıl boyunca orman yangını tehlikesini
beraberinde getiriyor. Akdeniz’in diğer
bölgelerinde ise yangın tehlikesinin altı haftaya
kadar uzayacağı bildiriliyor.

İklim Bilimi
Profesörü Lucka
Kajfez Bogataj:
Sera gazı emisyonlarını
azaltmadığımız sürece
geri döndürülemeyecek
etkileri olacak. Deniz
seviyesi yükseldiğinde
bunu geri döndürmek
çok zor, tekrar
düşürülmesi nesiller
sürebilir.

Tarımsal kayıp: Sıcaklık ve kuraklık verimde
düşüşe yol açacak. Bu durum özellikle yazın
yetişen ve sulanmayan ekinleri etkileyecek.
Bölgede bu durumdan olumsuz olarak
etkilenecek başlıca mahsuller arasında;
fasulye, soya fasulyesi ve mercimek sayılıyor.
Turizm gelirlerinde düşüş: Sıcak
dalgalarındaki artış ve orman yangınları, yaz

EGİAD YARIN EKİM 2015

11

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI
VEYSEL EROĞLU:
“Her yıl 500 bin kişi çölleşme nedeniyle
evini terk ediyor”
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, savaşlardan
sonra en büyük göçün çölleşme ve kuraklık sebebiyle
yaşandığını belirterek, "Her yıl 500 bin kişi çölleşme
nedeniyle evini terk ediyor" dedi. Eroğlu, çölleşme ve
kuraklığa ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, çölleşmenin
toprağın verimliliğini yitirmesi ve bitki örtüsünün
bozulma süreci olduğunu kaydetti.
Son 20 yılda 10 milyon kişinin çölleşme nedeniyle göç
ettiğine değinen Eroğlu, "2050 yılına kadar
135 milyon insan göç etmek zorunda kalacak.
Yine her yıl 12 milyon hektar alan verimliliğini
kaybediyor. Bu yıllık 20 milyon ton buğday üretiminin
kaybı demek” ifadesini kullandı. Türkiye’nin coğrafi
konum itibariyle iklim değişikliği ve kuraklıktan en
fazla etkilenecek ülkeler arasında yer aldığına dikkati
çeken Eroğlu, şöyle devam etti: "Orman alanlarının
yüzde 54’ü, tarım alanlarının yüzde 59’u, meraların
yüzde 64’ü orta ve şiddetli erozyona maruz kalarak
çölleşme tehdidi ile karşı karşıyadır. Türkiye çölleşme
ile mücadelede yaptığı çalışmalar ile dünyaya örnek
olmuştur. Tecrübelerimizi bölgesel işbirliği projeleri
ile Orta Asya, Balkanlar ve Afrika ülkelerine
aktarıyoruz."

aylarında Akdeniz’in tatilcileri kaybetmesine neden olacak.
İlkbahar ve sonbahar bazı tatilciler için halen cazip olmaya
devam etse de, aileler yaz tatillerini başka yerlerde geçirmeyi
tercih edecek. Kuzey Avrupalı çoğu turist Akdeniz’e
gelmeyebilir.
Su: Daha kurak iklim, yağış miktarında düşüş, tarımda su
tüketiminin giderek artması, yüzey sularının kaybedilmesi
bölgede hâlihazırda büyük sıkıntı yaratmış durumda.
Örneğin, İspanya’da yapılan bir çalışma 1˚C’lik artışın bile
İspanya’daki su oranının %5-14 oranında azalmasına neden
olduğunu gösteriyor. Benzeri bir sıcaklık artışının yaşandığı
Cezayir’de su talebi mevcut kaynakların 0,8 trilyon m³
üzerinde.
Biyolojik çeşitlilik kaybı: Yapılan son çalışmalar, 2˚C’lik
sıcaklık artışının Kuzey Akdeniz’de bitkilerin %50 oranında
kaybedilmesine yol açacağını gösteriyor. Bu kayıp,
İspanya’nın kuzeyi, dağları ve özellikle Fransa’da %80’e
kadar çıkabilir. Orman yangınlarındaki artış, istilacı türlerin
ve otların yayılmasına, dolayısıyla orman yangınlarının daha
geniş alanlara sıçramasına neden olacak.”
PEKİ; NELER YAPILMALI?
Küresel ısınma istenilen şekilde sınırlansa dahi günümüze
dek yapılmış sera gazı salınımları nedeniyle iklim değişikliği
etkileri kaçınılmaz olarak yaşanacak. Artık geri döndürülmesi
olanaksız olan bu etkilere karşı dayanıklı hale gelebilmek
için ulusal uyum stratejilerinin geliştirilmesi, gerekli
önlemlerin zaman geçmeden alınması önem kazanıyor. İklim
değişikliğinin etkilerinin meydana gelmesinden sonra alınması
gereken önlemlerin maliyeti de daha fazla olacak.
WWF-Türkiye, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Danimarka
12

EGİAD YARIN EKİM 2015

Hidrolik Enstitüsü’yle işbirliği içerisinde Türkiye’nin
Yarınları Projesi gerçekleştirildi. Proje kapsamında
iklim değişikliğinin Türkiye genelinde ve Konya
ile Göksu Havzaları’ndaki etkileri araştırıldı. Bu
çalışmaya göre sıcaklık artışının 2040’lı yıllara
kadar sınırlı kalacağı ancak bu tarihlerden itibaren
sıcaklıkların ülkemiz ve bölgemiz çapında hızla
artacağı öngörülüyor. Artışlar, mevsimsel ve bölgesel
farklılıklar gösteriyor. Kış mevsimindeki artışların yer
yer 40C civarında olması, yaz mevsimindeki artışların
ise 60C civarına ulaşması öngörülüyor. Kış mevsiminde
genelde sahil kesimlerindeki artış miktarının iç kesim ve
özellikle Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki artış miktarlarına
kıyasla küçük olacağı tahmin ediliyor. Yazın ise bölgesel
farklılıkları daha az olan ancak nispeten yüksek bir artış
olacağı tahmin ediliyor. Mevsimsel olarak incelendiğinde kış
yağışlarında Türkiye’nin güney kesimlerinde ciddi azalışlar,
buna karşılık kuzey kesimlerinde artışlar beklenirken,
Konya Kapalı Havzası’nda bu dönemleri takiben mevsimsel
özelliklere bağlı olarak yağış değerlerinde önemli azalmalar
olacağı öngörülüyor.
Yağışlarda yüzde 20-30 seviyelerinden başlaması tahmin
edilen azalmaların, özellikle bitki deseni üzerinde önemli
etkileri olacağı belirtiliyor. 2030’lu yılların sonuna kadar
Konya Kapalı Havzası’nda mevcut ortalamalara yakın
düzeyde yağışlar beklenirken; 2040’tan 2099 yılına kadar
(2072-2077 yılları arası hariç) genellikle kurak bir dönemin
yaşanacağı tahmin ediliyor. 2057 yılı ortalama 157 mm’lik
yağış miktarı ile gelecek 100 yıllık periyodun en kurak yılı
olacağı öngörülürken, yıllık yağışlardaki düşüş karşısında
yüzey akışları ve yeraltı suyu rezervleri önemli miktarda
azalacak. Bu nedenle de yaşam şeklimizi değiştirmemiz
gerekiyor.

www.bemaktherm.com
Kuruluş 1979
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BAŞMÜZAKERECİDEN
“UYUM” VURGUSU
30 Kasım-11 Aralık 2015 tarihleri arasında Fransa’nın
ev sahipliğinde düzenlenecek Birleşmiş Milletler
İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 21.
Taraflar Konferansı hazırlıkları kapsamında İkinci İklim
Değişikliği Gayrıresmi Bakanlar Toplantısı, 6-7 Eylül 2015
tarihlerinde Paris’te gerçekleştirildi. İklim değişikliği
müzakereleri kapsamında finansman, teknoloji, kapasite
geliştirme, uyum ile kayıp ve zarar konularının ele
alındığı toplantı, Fransa Dışişleri ve Uluslararası Kalkınma
Bakanı Laurent FABIUS başkanlığında gerçekleştirildi.
İklim Değişikliği Başmüzakerecisi Prof. Dr. Mehmet
Emin Birpınar, ikincisi gerçekleştirilen İklim Değişikliği
Gayrıresmi Bakanlar Toplantısı’nda Türkiye’yi temsil etti.
İklim değişikliğine uyum ile kayıp ve zarar konularının
görüşüldüğü oturumda İklim Değişikliği Başmüzakerecesi
Birpınar, uyum konusunun sera gazı emisyonlarının
azaltımı ile aynı derecede öneme sahip olduğunu, iklim
değişikliğinin olumsuz etkilerinin sıklıkla görüldüğü
bir Akdeniz ülkesi olarak uyumun anlaşmada mutlaka
yer alması gerektiğini düşündüğümüzü, ancak iklim
değişikliğine uyum konusunda küresel bir uyum hedefi
belirlemenin mümkün olmadığını, belirlense bile
uygulamanın etkinliğini ölçmek için henüz üzerinde
uzlaşmaya varılmış ölçü birimleri ve göstergeler
bulunmadığını, bunun yerine kapsamlı bir hedef
belirlenebileceğini ve tarafların münferit ve müşterek
çabalarının arttırılması gerektiğini ifade etti.
Uygulama araçlarının görüşüldüğü oturumda
Birpınar finansman konusunda bütün tarafların
kendilerine düşen payı alabileceği bir sistem
oluşturulması gerektiğini, bu sistemin Küresel
Çevre Fonu gibi mevcut finans araçları üzerinde
yapılandırılabileceğini, Yeşil İklim Fonunun gelişmekte
olan ekonomilerin erişimine imkan verecek şekilde
tasarlanması gerektiğini, azaltım ve uyum arasında finans
dengesinin kurulmasının önemini ve Türkiye’nin G20
dönem başkanlığı döneminde iklim finansmanına ilişkin
olarak da çalışmalar yapıldığını ifade etti.
Teknoloji geliştirme ve transferi konusunda ise
Birpınar, teknolojinin azaltım ve uyum faaliyetlerinin
güçlendirilmesi için elzem olduğunu, kapsamlı bir
teknoloji mekanizmasının yeni rejime dahil edilmesi
gerektiğini, bu mekanizmanın Teknoloji İcra Komitesi
ve İklim Teknoloji Merkezi ve Ağı gibi mevcut yapıları
esas almasının makul olacağını, teknoloji geliştirme ve
transferinin güçlendirilmesi için finansman kaynaklarının
hayati öneme sahip olduğunu, bu nedenle teknolojiyi
Sözleşmenin finansman mekanizması altındaki
kurumlarla ilişkilendirmek gerektiğini belirtti.
Birpınar, kapasite geliştirme konusunun birçok unsur ile
ilişkili olması nedeniyle bütüncül bir şekilde ele alınması
gerektiğini, tarafların kalkınma öncelikleri doğrultusunda
kapasite geliştirme ihtiyaçlarının belirlenmesinin
2015 Anlaşmasının temel unsuru olduğunu, kapasite
geliştirme konusunda yeni bir mekanizmaya ihtiyaç
bulunmadığını, hali hazırda kapasite geliştirme
konusunda bir mekanizma bulunduğunu ve kapsamlı
bir gözden geçirme sonucunda mevcut mekanizmanın
güçlendirilebileceğini vurguladı.
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MERKEZİ İDAREYE BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR
İklim değişikliğiyle mücadelede merkezi idarelerin atması
gereken birçok adım bulunuyor. Ulusal su ve iklim değişikliği
stratejileri oluşturmak, Kyoto Sözleşmesi sonrası sürecin
takibi, alternatif enerji kaynaklarına yatırım, kamu binalarında
enerji verimliliğini artırıcı izolasyon ve alt yapı çalışmaları,
korunan doğal alanların artırılması ve su kaynaklarının
güvence altına alınması, iklim değişikliği, akılcı su kullanımı
ve kuraklık konularında kısa ve uzun dönemli planlar,
tüm sektörlerde enerji ve su tasarrufuna teşvik verilmesi,
tarım politikalarında iklim değişikliğini göz önüne alacak
düzenlemeler yapılması temel noktalar olarak özetlenebilir.
Bunun yanı sıra azaltım için doğal habitatların bozulmasını
ve kaybının azaltılmasını ve uyum için doğal ekosistemlerin
esnekliğinin artırılmasını ve kırılganlığının azaltılmasını içeren
korunan alanların rolünün ulusal iklim değişikliği stratejilerine
dâhil edilmesi gerekiyor. Ulusal iklim değişikliği stratejileri
ve eylem planlarında, korunan alanlar sistemlerinin rolüne
yer verilmesi öneriliyor. İklim değişikliği uyum ve azaltımı
ve biyolojik çeşitlilik konularında korunan alanların yarar
sağlaması için korunan alanların etkin yönetimi sağlaması
önem kazanıyor.
İklim değişikliğiyle mücadelede yerel idareler de kentsel
yeşil alanların artırılması, kaynağından kullanıcıya yoldaki
su ve enerji kayıp ve kaçaklarının önlenmesini, kentsel
dönüşüm ve alt yapı yenileme projeleri, modern ve etkin
toplu taşıma hizmeti, yeni inşaatlarda enerji verimliliği ve
izolasyon sağlamalı. Bunun yanı sıra yerel enerji çözümleri

İŞ DÜNYASI BAKIŞ AÇISINI DEĞİŞTİRMELİ
Merkezi ve yerel idarelerin yanı sıra iş dünyasının da iklim
ve enerjiye bakış açısının değişmesi önem taşıyor. Düşük
karbon ekonomisine geçiş için katalizör rolünü özel sektörün
üstlenmesi önem taşıyor. Bazı şirketler, gönüllü olarak
karbon ayak izlerini azaltmak üzere harekete geçiyor, iş
dünyası gelişmiş ülkelerde sera gazlarının uluslararası ve
ulusal ölçekte düzenlenmesi konusunda hükümete talepte
bulunuyor. Konvansiyonel bakışın dönüşümü için ekonomik
büyümenin sera gazı salınımıyla orantılı olduğu bakış açısını
değiştirmemiz gerekiyor. Endüstri karbon salınımının büyük
kısmını dönüştürebilir: Küresel ısınmanın 2 derece üzerine
çıkmaması için yıllık 30 Gt’lik CO2 azaltımı gerekiyor.
Yıllık 525-660 milyon dolarlık yatırımla aşağıda belirtilen
hususlar göz önüne alınarak yıllık 11 Gt’lik CO2 azaltımı
gerçekleştirilebilir.
Hükümetler, yerel yönetimler ve iş dünyasının bu
alanda atacağı hayati adımların yanı sıra bireyler olarak
da yapmamız gereken basit ama önemli adımlar var.
Evlerimizde harcadığımız enerji, Türkiye’nin tüketiminin
%13’ünü oluşturuyor. Eğer evinizin enerji tüketimini
azaltırsanız hem enerji masraflarınızdan tasarruf edersiniz
hem de iklim değişikliğini konusunda görevinizi yerine
getirmiş olursunuz.
“İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN FATURASI; 1.2 TRİLYON
DOLAR”
DARA tarafından hazırlanan raporda iklim değişikliğine
bağlı ölümlerin yüzde 90 oranında gelişmekte olan
ülkelerde olacağı vurgulanıyor. Eğer gelişmekte olan
ülkeler, fosil yakıtlara olan bağımlılıklarını azaltacak hamleler
yapmazlarsa 2030 yılına gelindiğinde ekonomilerinde
ve yaşam kalitelerinde büyük gerilemelerin yaşanacağı ifade
ediliyor.
Raporda yer alan diğer detaylarda, iklim değişiklikleri
sadece insan ölümlerine yol açmayacak, aynı zamanda
dünya ekonomisine de büyük zarar verecek. Küresel iklim
değişikliğinin dünya ekonomisinde günümüzde yılda yüzde
1,6 küçülmeye neden olduğu, bunun rakamlarla karşılığının
1,2 trilyon dolar olduğu vurgulandı.
Önlem alınmaması halinde ise, dünya ekonomisindeki
küçülmenin 2030 yılında iki katına çıkarak yüzde 3,2 oranına
yükseleceği belirtildi.
SU KITLIĞI KAPIDA
Dünya Kaynakları Enstitüsü, 167 ülkenin su kullanımı, aldığı
yağış miktarı, iklim değişikliği ve nüfus artışı gibi değerleri
göz önünde bulundurarak bir araştırma yaptı. Buna göre,
33 ülke su kıtlığıyla karşı karşıya. 2040'ta su ihtiyacı, mevcut

kaynakları yüzde 80 oranında aşacak yerlerde yaşanacak.
Türkiye listede 27. Sırada yer alıyor. Dünya Kaynakları
Enstitüsü (World Resources İnstitute WRI) tarafından yapılan
bir araştırmada; Türkiye 2040 yılında ciddi anlamda su kıtlığı
çekecek ülkeler arasında gösterildi. WRI tarafından 167
ülkenin su kullanımı, aldığı yağış miktarı, iklim değişikliği ve
nüfus artışı gibi değerleri göz önünde bulundurularak yapılan
değerlendirmeye göre, yakın gelecekte 33 ülkede ciddi su
sıkıntısı baş gösterecek.
Yapılan değerlendirmelere göre, yoğun su sıkıntısı
yaşanacağı belirtilen ülkeler listesinde Bahreyn ilk sırada.
Onu takip edenler; Kuveyt, Katar, San Marino, Singapur,
Birleşik Arap Emirlikleri, Filistin, İsrail, Suudi Arabistan
ve Umman. Araştırmada su sıkıntısı yaşaması muhtemel
ülkelerin 14'ünün Orta Doğu ülkesi olması dikkat çekti.
Türkiye ise listede 27. sırada bulunuyor. Söz konusu
araştırmaya göre Estonya, Arnavutluk ve Botsvana, 2020
ila 2040 yılları arasında en fazla su sıkıntısını çekecek yerler
olabilir. WRI'e göre su kıtlığı, 2040 yılındaki su ihtiyacı,
mevcut kaynakları yüzde 80 oranında aşacak yerlerde
yaşanacak. Araştırmanın sonunda hükümetlerin küresel
ısınmaya karşı güçlü eylem planı uygulamaları ve uluslararası
iklim anlaşmasını desteklemeleri çağrısında bulunuluyor.
Daha önce de Birleşmiş Milletler (BM), dünya nüfusunun
yarısının 2030 yılına gelindiğinde su sıkıntısıyla karşı karşıya
kalabileceğini not etmişti.

KAPAK KONUSU

değerlendirilmeli, tarımda dönüşüm sağlanmalı ve sulak
alanların restore edilmesi önem taşıyor.

RİSK ALTINDAKİ ÜLKELER
Su kıtlığı konusunda risk altındaki ülkeler; Bahreyn, Kuveyt,
Katar, San Marino, Singapur, Birleşik Arap Emirlikleri,
Filistin, İsrail, Suudi Arabistan, Umman, Lübnan, Kırgızistan,
İran, Ürdün, Libya, Yemen, Makedonya, Azerbaycan,
Fas, Kazakistan, Irak, Ermenistan, Pakistan, Şili, Suriye,
Türkmenistan, Türkiye, Yunanistan, Özbekistan, Cezayir,
Afganistan, İspanya ve Tunus olarak sıralanıyor.
Cop21 İKLİM ZİRVESİ İÇİN GERİ SAYIM
BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Aralık ayında Paris'te
yapılacak 21. İklim Zirvesi (COP21) öncesinde küresel
ısınmanın önüne geçecek bir uluslararası anlaşmanın
imzalanması konusunda iyimser olduğunu ancak
müzakerelerin yavaş ilerlediğini söyledi. Geçtiğimiz ay
kamuoyuna yönelik yaptığı açıklamada ülkelerin sera gazı
salınımı konusundaki çabalarının yeterli olmadığını belirten
Ban Ki-mun, “Daha fazla şey yapmalıyız.
Özellikle gelişmiş ülkeleri, daha uzun dönemli bir vizyonla
hareket etmeye çağırıyoruz" dedi. Paris'te imzalanabilecek
bir anlaşmanın evrensel düzeyde olacağını ifade eden Ban
Ki-mun, bunun bir sürecin sonu değil başlangıcı olacağını ve
küresel ısınmayla savaşta kararlılığı göstereceğini kaydetti.
Yapılan müzakerelere hükümetlerin, iş çevrelerinin ve sivil
toplum örgütlerinin katıldığına işaret eden Ban, "Herkes bir
anlaşmaya varmamız gerektiğinin farkında" dedi.

Küresel ısınmanın ‘hava sıcaklıklarının 1 – 2 derece artması’şeklinde açıklanacak kadar basit bir
hadise olmadığını dile getiren TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Şiddetli yağışları bundan
sonra daha da sık göreceğiz. Buna alışmalı ama her türlü önlemi de almalıyız” dedi. Palandöken,
“Artvin’in ilçelerinde meydana gelen sel felaketinin acı tablosu hepimizi çok üzdü. Bu tür felaketlerin
asgariye indirilebilmesi için küresel ısınmaya karşı önlem almak tüm ülkelerin ve tüm yönetimlerin asli
görevi olmalıdır.
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UZMANLAR NE DİYOR?
Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği Çalışma Grubu’ndan
İklim Bilimci Levent Kurnaz:
“Ne kadar suyumuz olduğunu ve ne kadar suya ihtiyacımız
olduğunu bilmeliyiz. Kuraklık bize özgü değil, eski
Yugoslavya’nın ortasından başlayarak Elazığ’a kadar olan
bölge 2012 Ekim ayından beri ciddi kuraklık yaşıyor. Durum
kötü: çünkü kuraklık var ve bu geçici değil. Biraz daha yağışlı
seneler olabilir ama bir analiz yaptığınızda 2000’den bu yana
her geçen sene ortalama daha kurak oluyor.
İklim değişikliğinin temelinde dünyanın ısınması var. 30.
Enlemdeki çölleri üç derece yukarı çekti iklim değişikliği.
Bu demektir ki 36. Enlemde başlayan Türkiye 29 derece
enlemine geldi. Ülkenin güneyi Irak, Suriye gibi; orta kesim
de güney kesimi olacak. Bu kalıcı olduğu için buna politika
üretmemiz ve gündemde tutmamız gerekiyor. Çözüm önerisi;
su yönetimi yapabilmek için ne kadar suyunuz olduğunu
bilmeniz lazım. İkincisi herkesin ne kadar suya ihtiyacı
olduğunu bilmemiz gerekiyor. Ve paydaşların tamamının bir
araya gelip ihtiyaç olanlara nasıl dağıtılacağına karar vermesi
ve bunu sürdürmesi gerekiyor.”
Doğa Derneği Süreyya İsfendiyaroğlu:
“Anadolu’da kuraklıkla baş etme yollarının bilgisi mevcuttu.
1950’lerin başında Anadolu da uygulanan politikalarla
yağmura dayalı tarımdan sulamalı tarıma geçildi. Sulak
alanları besleyen akarsuların üstüne barajlar yapılıyor
sistematik olarak. Doğal alanların kuraklığa karşı direncinin
azalmasına neden oluyoruz. Sulak alan, mera ve tarım alanı
miktarı arasındaki denge çok önemli. Su sıkıntısıyla nasıl
baş edileceğinin ipuçları zaten Anadolu’da mevcut. Son 30
yıldır sistematik olarak bu bilgiyi tahrip ediyoruz.”
Ayça Aksoy (WWF Türkiye)
“Eylem planları var ama hayata geçmiyor. “Türkiye’de
kuraklık yaşanırken İngiltere’de seller var. Bu, dünyanın iklim
değişikliğine karşı ne kadar kırılgan olduğunu gösteriyor.
Maalesef İstanbul’da kuraklık olduğunda bu konuyu daha çok
konuşmaya başlıyoruz. Devletin birçok eylem planı var; sulak
havza eylem planı, taşkınlık eylem planı vs. ama uygulamada
hayata geçmiyor. STK’lar olarak politik ayağına nasıl destek
olabileceğimizi düşünmemiz lazım.”

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN MALİYETİ KABARIYOR
Dünya Klima Konseyi’nin (IPCC) son raporuna göre iklim
değişikliği nedeniyle deniz balıklarının sayısının azalacağı ve
büyük maddi kayıplar yaşanacağı açıklandı.
IPCC’nin raporuna göre yer kabuğu sıcaklığının 2050 yılına
kadar 2 derece daha artması neticesinde dünya genelinde
balıkçılık gelirleri 17 ila 41 milyar dolar düşecek. Bilim
insanları, yer kabuğu sıcaklığının önümüzdeki 35 yıl içinde 2
derece daha artmasının kaçınılmaz olduğunu savunuyor.
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VERGİSİ GELİYOR
350 Ankara Hareketi’nden Önder Algedik, Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı Ulusal Enerji
Verimliliği Strateji Taslağı’na göre tüketicilerden elektrik ve
doğalgaz tüketimi çerçevesinde ‘iklim değişikliği vergisi’
alınacağını söyledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın bir
süredir üzerinde çalıştığı taslağın mevcut haliyle uygulamaya
geçmesi halinde vatandaşın hayatına 2 yeni vergi türü daha
gireceğini belirten Algedik, şunları söyledi:
“İlki bütün elektrik tüketicilerinden alınacak olan elektrik
vergisi, ikincisi sanayi ve ticaret abonelerinin hem elektrik
hem de doğalgaz tüketiminden alınacak olan iklim değişikliği
vergisi olacak.”
Elektrik vergisi ve iklim değişikliği vergisi gelirinin kurulacak
Ulusal Enerji Verimliliği Fonu’na aktarılacağını kaydeden
Algedik, paranın, devletin yapacağı enerji ihalelerinde
kullanılacağını iddia etti. Dünyada iklim vergisi ya da karbon
vergisi diye bilinen sistemlerin güzel sonuçlar verdiğini
anlatan Algedik, Türkiye’deki uygulamanın ise endişe
vericiğini olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı: “Bir
fabrika doğalgaz veya elektrik tüketirken vergi verecek ama
kömür tüketirken vermeyecek. Vergi vermek istemezseniz
ve fabrikanızın bahçesine kömürlü termik santral kurarsanız,
doğalgaz ve elektrik vergisinden kurtulabileceksiniz. Hal
böyle olunca iklim vergisi yerine kömüre imtiyaz vergisi
demek akla daha yatkın geliyor. Petrolden de iklim vergisi
alınmayacak, toplanan o kadar vergi ise doğrudan devlet
kasasına gidecek. Yani devlet aldığı vergiyi kendine
saklayacak, iklime harcamayacak. Yani ‘iklim vergisi’ demek
yerine, ‘devletin enerji verimliliğine ayırmadığı kaynağı
toplama vergisi’ demek daha akla yatkın geliyor.”
DİNLER, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE BİR ÇÖZÜM
OLABİLİR Mİ?
Bu sorunun cevabını henüz bilmiyoruz ancak dini liderler
son birkaç aydır iklim değişikliği konusunda yoğun mesai
harcıyorlar. Önce Papa Francis, 5 ay önce bir ‘ferman’
yayımladı. İki ay öncede İslam dünyasının dini liderleri
İstanbul’da bir araya gelerek bir ‘deklarasyon’ açıkladı. Tam
adı Uluslararası İklim Değişikliği Sempozyumu… Onlarca
dini temsilci İstanbul’da 17-18 Ağustos tarihleri arasında bir
çağrı metni hazırlamak için toplandı. Küresel ısınmayla ilgili
yıllardır çeşitli organizasyonlar yapılıyor. Ancak ilk kez ‘İslam’
adı altında böyle bir toplantı düzenlendi. Bu toplantılar ve
çağrılar Aralık 2015’te Paris’te yapılacak ‘İklim Zirvesi’ öncesi
bir hazırlık niteliğinde idi. BM’nin 21. Taraflar Kongresi’nde
gezegenin geleceği belirlenecek. Burada dünya devletlerinin
liderleri bir araya gelecek. Mücadele konusunda neler
yapacaklarına dair somut adımlar atılacak. Tabii bunlar
sadece beklenti...
Papa Francis, hazırladığı yaklaşık 200 sayfalık genelgede,
ekosistemin emsalsiz şekilde mahvoluşuna dikkat çekmişti.
Buna karşı hareket geçmek zorunda olduklarını anlatmıştı.
Bu genelgenin en önemli özelliği ise, dünyadaki yaklaşık
300 milyon Ortodoksu temsil eden İstanbul Ekümenik
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KAPAK KONUSU
Patrikhanesi’ne atıflar yapılmasıydı. ‘Yeşil Patrik’ olarak
da anılan Patrik Bartholomeos’un görüşleri Papa’nın
genelgesinde yer bulmuştu. İslam âlimleriyse geri
kalmadı. Sadece iki ay sonra İstanbul’da bir araya
geldiler. İki günlük toplantılar sonucunda 190 sayfa
olmasa da içinde Kuran’dan ayetlerin bulunduğu sekiz
sayfalık bir çağrı metni yayımlandı. Sempozyumun en
önemli eksikliği ise Türkiye’den resmi bir temsiliyetin
olmamasıydı.
SAVAŞTA BİLE AĞAÇ KESİLMEZ
Sempozyuma katılanlardan Dünya İslami Yardım
Örgütü’nden (Islamic Relief Worldwide) Muhammed
Eşmavi, Müslüman ülkelerin eyleme geçmesi
gerektiğine karar verdiklerini ve bu nedenle böyle
bir toplantıyı yapma kararı aldıklarını anlattı. “Bir
gemide yaşayan kardeşleriz, gemiyi kurtarmamız
gerekiyor” diyen Ashmawey, Allah’ın yarattığı her şeyi
korumayı emrettiğini, İslamiyet’in savaşta bile ağaç kesmeyi
yasakladığını hatırlatarak iklim değişikliği konusunda 1,7
milyar Müslümanın çözümün bir parçası olması için yardımcı
olacaklarını anlattı. İslamiyet’in ve Müslümanların gezegeni
kurtarmak için herkesle işbirliği yapacaklarını da söyledi.
Ekoloji İçin İslami Vakfı kurucusu Fazlun Khalid da
deklarasyonu tüm dillere tercüme ettireceklerini, camilerde
de kısa bir versiyonunun cuma hutbelerinde okutulmasını
sağlayacaklarını belirtti.
GÖRMEZ’DEN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KAMPANYASI
22 ülkenin ruhani liderlerinin kendi ülkelerinin devlet
başkanlarına seslendiği ve Paris’teki 2015 Ulusal İklim
Değişikliği Konferansı öncesi yüzde 100 yenilebilir enerji

hedefi koyulmasını talep ettikleri kampanyaya
Türkiye’den Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez
de katıldı. Dünyanın önde gelen dini sivil toplum
kuruluşlarından “Barış İçin Dinler” (Religions for Peace),
Purpose ve HereNow ile beraber iklim değişikliğe karşı
geçtiğimiz Ağustos ayında bir çağrı yayınladı. Ortak
yayınlanan çağrı, dünyanın dört bir yanındaki ruhani
liderleri toplumlarını, iklim değişikliği üzerine harekete
geçirmek için bir araya gelmeye davet ediyor. Diyanet İşleri
Başkanı Mehmet Görmez de bu çağrıya katılıp Change.org
platformunda bir imza kampanyası başlattı.
Görmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-Moon’a seslenen
kampanyada şu sözlerle iklim değişikliğine dikkat çekti ve
şunları söyledi:
“İklim değişikliği, günümüzün en büyük ahlaki
mücadelelerinden birisi. Bu tehlike dünyamızın ve
insanlığın geleceği için büyük bir tehdit oluşturuyor. İklim
değişikliğinden en çok etkilenecek olanlar ise fakir ve
korunmasız olan insanlar. Çocuklarımızın ve sevdiklerimizin
geleceği tehdit altında. Şu an yerel, ulusal ve tüm dünya
olarak hepimizin uyanıp, harekete geçme zamanı. İnanç
ve diğer ahlaki değerlerle, iklim değişikliğine karşı harekete
geçmenin bir zorunluluk olduğuna inanıyoruz. Siz liderleri,
iklim değişikliğine neden olan tehditlere karşı acilen harekete
geçmeye ve 2050 yılına kadar %100 yenilenebilir enerji
hedefi koymaya çağırıyoruz. Küresel sıcaklık artışını geri
dönülemez nokta olan 2 derecenin altında tutabilmek,
karbon salımını sıfıra indirmek, sürdürülebilir kaynaklara
yatırım yaparak, gelişen ve dengeli bir dünya için bu adımı
atmalıyız. Biz, dünyamızı ve birbirimizi koruyup kollayarak,
mutluluk ve uyum içinde yaşamak için üzerimize düşeni
EGİAD YARIN EKİM 2015
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3 Mayıs 2010 tarihinde Yüksek Planlama Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe giren
Türkiye’nin “Ulusal İklim Değişikliği Strateji Belgesi”nde Ulusal Vizyon aşağıdaki gibi
tanımlanmıştır: “Türkiye’nin iklim değişikliği kapsamındaki ulusal vizyonu, iklim değişikliği
politikalarını kalkınma politikalarıyla entegre etmiş; enerji verimliliğini yaygınlaştırmış; temiz
ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını arttırmış; iklim değişikliğiyle mücadeleye
özel şartları çerçevesinde aktif katılım sağlayan ve yüksek yaşam kalitesiyle refahı tüm
vatandaşlarına düşük karbon yoğunluğu ile sunabilen bir ülke olmaktır”.
STRATEJİK HEDEFLER...
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Ulusal İklim Değişikliği Strateji Belgesi’nin Temel
İlkeleri aşağıdaki gibi ifade edilmiştir: “Türkiye’nin iklim
değişikliğiyle küresel mücadele kapsamında temel amacı,
insanlığın ortak kaygısı olan iklim değişikliğini önlemeye
yönelik uluslararası taraflarla işbirliği içerisinde, tarafsız ve
bilimsel bulgular ışığında ortak akılla belirlenmiş küresel
çabalara, sürdürülebilir kalkınma politikalarına uygun
olarak, ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar prensibi
ve Türkiye’nin özel şartları çerçevesinde katılmaktır.
Türkiye’nin temel ilkeler kapsamındaki Stratejik Hedefleri
ise Strateji Belgesi’nde aşağıdaki gibi sıralanmıştır:
BMİDÇS’nin “ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar”
ilkesine uygun olarak ve özel koşulları çerçevesinde; iklim
değişikliğiyle mücadele ve uyum politikaları ile önlemlerini,
ulusal kalkınma planlarına dâhil etmek,

• Azaltım, uyum, teknoloji transferi ve finansman ana
başlıklarındaki küresel stratejik amaçların, tarafların
sorumlulukları göz önünde bulundurulması sureti ile
tasarlanması ve yürütülmesine uyum sağlamak ve
uluslararası faaliyetlerde etkin rol oynamak,

• Sera gazı emisyonlarının azaltılması gayesiyle geliştirilen
küresel politikalar ve önlemlere kendi imkânları ölçüsünde,
sürdürülebilir kalkınma ilkeleriyle uyumlaştırılmış kalkınma
programını sekteye uğratmadan, sera gazı emisyon artış
hızını sınırlayarak katkıda bulunmak,

• İklim değişikliği ile mücadele ve uyum kapsamındaki
faaliyetleri etkin ve sürekli eşgüdüm sağlayarak, şeffaf,
katılımcı ve bilimsel çalışmalara dayanan karar alma
süreçleri ile geliştirmek,
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• Azaltım ve uyum faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç
duyulan mali kaynaklara erişimi artırmak,
• Mevcut teknoloji ve kalkınma düzeyimiz göz önüne
alınarak temiz üretime yönelik araştırma-geliştirme ve
inovasyon kapasitesini geliştirmek, bu alanda rekabet ve
üretimin artırılmasını sağlayacak ulusal ve uluslararası
finansman kaynaklarını ve teşvik mekanizmalarını
oluşturmak,
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yapacağımıza söz veriyoruz. Hep beraber, daha iyi bir yaşam
için korkusuzca harekete geçelim.”
TÜRKİYE’NİN BÜYÜME POLİTİKALARI İKLİMİ
ISKALIYOR MU?
Türkiye'nin iklim değişikliğinden en çok etkilenecek ülkeler
arasında olması bekleniyor. Bu yıl sonunda Paris'te
yapılacak İklim Zirvesi'nde 2020 sonrası için yeni hedefler
ilan edilecek. Yani Kyoto'nun ardından yeni bir iklim rejimi
kurulacak. Türkiye'nin bu zirvede nasıl bir pozisyon alacağı
ise merak konusu… Yıllardır iklim değişikliği üzerine çalışan
Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi'nden Dr.
Ümit Şahin, yeni çıkan kitabı "Türkiye'nin İklim Politikalarında
Aktör Haritası"nda hem bu sorulara hem de iklim değişikliği
politikalarında aktörlerin durumuna bütün yönleriyle ele alıyor.
Bianet'te soruları yanıtlandıran Ümit Şahin, “Sadece
hortumlar çıkınca iklim değişikliği aklımıza geliyor. İklim
değişikliği aslında bildiğimiz dünyanın sonu. Uygarlığın
ve yaşam biçimimizin dayandığı temellerin ortadan
kalkmaya başlaması anlamına geliyor. En başta su
kaynaklarının bozulması, tükenmesi ve yeterince tarımsal
üretim yapılamaması demek. Artık başa çıkamayacağımız
miktarda fırtınalar, seller, hortumlar gibi iklim felaketleriyle
karşılaşacağız. Tabii gıda kıtlığının, açlığın yaratacağı siyasal
sonuçları da görmek lazım. İstikrarsızlık, çatışmalar vs. Asıl
kritik olan bunun eskiden sanıldığı gibi 100 yıllık bir zamanının
olmaması. 2030'larda falan iklim değişikliği ciddi bir üst
aşamaya geçecek. Bugün zaten Sandy kasırgası, Türkiye'de
yaşanan hotumlar, kuraklık vb. hep bunların göstergesi” dedi.
Türkiye sürekli daha fazla fosil yakıtlara bağımlı hale geldiğini
ve bunun da olması gerekenin tam tersi olduğunu anlatan
Şahin, “Çünkü önce karbon yoğunluğunuzu düşüreceksiniz,
sonra gerçek salım miktarını düşüreceksiniz. Türkiye tam
tersine karbon yoğunluğunu artırıyor. Kalkınma politikaları
tamamen iklim değişikliğini hızlandıracak yönde. 1950'lerden
hatta 19. yüzyıldan kalma eski modeller yürütülüyor. En
düşük teknoloji ile maden çıkart, HES yap vb. Tamamen
doğadan çalarak kalkınma modeli. Bu kolaycılık, risk almak
istememek ile açıklanabilir. Uzun vadeli düşünmüyorlar. Günü
kurtarma derdinde, kısa vadede büyüme, kendi iktidarlarını
sağlamlaştırmaya bakıyorlar” dedi.
Gerçekçi olmayan hedeflerin belirlendiğini anlatan Şahin,
“2023 hedeflerini tutturmaları için yüzde 9 büyüme lazım.
Buna ulaşamazlar. Bu yüzden de inşaata yükleniyorlar,
inşaat da beton, çimento, enerji, orman yok etmek demek.
Bu uyuşturucu gibi. Ekonomiyi kilitliyorsunuz. inşaat ve
fosile bağımlı bırakıyorsunuz. Bütün ekonomi politikasını
değiştirmek gerekiyor. İrrasyonel büyüme hedeflerinden
vazgeçmek, büyüme odaklı olmaktan çıkarmak gerekiyor.
Büyümek ancak bir sonuç olabilir” dedi.
Türkiye’nin muhtemelen sera gazı salımlarını artıştan azalım
hedefi koyacağını belirten Şahin, “Yani mesela "2030'da şu
kadar sera gazı salımı hedefleniyordu ama bundan azaltım
yapacağım" diyecek. Ama Türkiye zaten bu hedefi o kadar
yüksek tutuyor ki hiçbir şey yapmasa da zaten azaltmış gibi
görünecek. Ancak yüzde 20'nin üzerinde azaltım hedefi
koyarsa bunun bir anlamı olur. O zaman ekonomisini ona
göre ayarlamak zorunda kalır. Mesela termik santrallere
teşvik primi, lisans veremez vb” dedi.
TÜRKİYE’NİN KARNESİ NASIL?
Türkiye'nin şu anki karnesini değerlendiren Şahin, “1990'dan
2012'ye kadarki dönemde sera gazı salımlarında yüzde 133

20

EGİAD YARIN EKİM 2015

artış var. Gelişmiş ülkeler arasında 1.sıradayız, bütün dünya
içinde 3. sıradayız. Avrupa ülkeleri 2030'a kadar sera gazı
salımlarını yüzde 40 azaltma kararı aldı. Onlar düşerken
Türkiye arttığı için bir süre sonra Avrupa'nın en çok sera gazı
salan ülkesi haline geleceğiz. Yerel ekoloji hareketi Türkiye'de
güçlüdür. Ama o mücadelede de iklim değişikliği mücadelesi
yeterince anlaşılamıyor.
Oysa dünyada güney ülkelerinde yerli halkın toprağına
el konmasına karşı yürüttüğü mücadele iklim değişikliği
mücadelesiyle iç içe geçmiştir. Ama Türkiye'de her ne
kadar halkın yüzde 60'ı iklim değişikliğinin farkında olsa da
mücadelede iklim bağlantısı kurulamıyor. Onun da sorumlusu
gene biziz aslında” diye konuştu.
BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİKTE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN
ÖNEMİ
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Masum
Burak ise Türkiye'de kurdukları gen bankalarıyla 120
binin üzerinde tohumu koruma altına aldıklarını söyledi.
Dünyada, gelişmiş ülkelerde uluslararası organizasyonların
acentelerinde gelecek için mücadele alanları olarak gıda,
su ve enerjinin belirlendiğini vurgulayan Burak, şunları
kaydetti: "Neden gıda, su ve enerji böyle önemli? Çünkü
gıda güvenliği bütün toplumların ortak problemidir. Şimdi
iklim değişikliğinden etkilenecek ülkeler arasında, Akdeniz
havzasında bulunmamız nedeniyle Türkiye'nin olacağı
söyleniyor. Tabi Türkiye, Suriye ve Mısır gibi ülkelerdeki
iklim değişikliğinin en büyük tehlikesi kuraklık. Dolayısıyla
bunlara karşı da hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bu kapsamda
bakanlığımızın da eylem planları var."
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Avrupa kıtasında 12 bin bitki çeşidi bulunduğunu,
bunlardan 2 bin 700'ünün endemik olduğunu ifade eden
Burak, "Bizim zengin bitki çeşitliliğimizin de korunması
lazım. İşte bunun için de dünyanın en gelişmiş kuraklık
merkezini kurduğumuz Konya'daki gen bankamıza ilave
olarak Ankara'da 250 bin ton kapasiteli dünyanın üçüncü
büyük tohum gen bankasını kurduk. Şu anda Konya ve
Ankara'daki 2 gen bankamızda, 120 binin üzerinde çeşitle
tohumlarımız muhafaza ediliyor. Bunlar sadece muhafaza
edilmekle de kalmıyor Ar-Ge çalışmalarıyla yeni çeşitlerin
üretilmesine yardımcı oluyor. Bunlarla geleceğe doğru
kaliteli, yüksek verimli tohumlar üretiyoruz" diye konuştu.
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ DÜNYADAKİ CANLI
TÜRLERİNİN %16’SININ YOK OLMASINA SEBEP
OLABİLİR
Ülkeler sera gazı salımlarını azaltmazlarsa, dünyadaki her
altı canlı türünden birisi yok olma tehlikesi ile karşılaşacak.
www.insideclimatenews.org’da yer alan bilgiye göre iklim
değişikliği büyük bir nesil tükenme olayına sebep olacak.
Bilim insanlarının ‘6.Nesil Tükenişi’ olarak adlandırdıkları
bu durum, 65 milyon yıl önce dinozorların yok olduğu
dönemden bu yana görülen en büyük nesil tükenme olayı
olacak ve ekonomimizi, besin güvenliğimizi ve sağlığımızı
olumsuz yönde etkileyecek. Ekoloji ve evrim konusunda
uzman Mark Urban, bu konuyu şöyle açıklıyor: “Tarımsal
ürünleri yıpratan canlıları yiyen bir haşerenin neslinin
tükendiğini düşünsenize; o zaman yetiştirdiğimiz ürünler bu
durumdan oldukça olumsuz bir şekilde etkilenecektir.
Şu an bile bitkiler, kuşlar, böcekler iklimin hızlı değişimine

Ampullerinizi enerjiyi verimli kullanan ampullerle değiştirin.
Hem ampulleriniz daha uzun süre dayanacak hem de 		
elektrik masrafınız azalacak.
Odanızın sıcaklığını bir derece düşürürseniz, evinizin ısınma
masrafları %10 düşecek.
Uzun süreli banyo yapmak yerine duş yapmayı tercih edin.
Düşük debili duş başlıklarını tercih edin.
Eğer kullanmıyorsanız, elektrikli cihazlarınızın fişlerini 		
prizden çıkarın. Elektrikli cihazlar (şarj aleti, televizyon, DVD
oynatıcı, bilgisayar, müzik çalar) fişe takılı oldukları sürece
güç harcarlar.
Buzdolabınızı 3-5°C aralığında çalıştırın.
Sıcak suyunuzu 60°C’ye kadar ısıtın.
Güneş battıktan sonra perdelerinizi kapatın, ısıyı odanızın
içine hapsedin.
Çamaşır makinenizi 30-40°C aralığında çalıştırın ve 		
kurutma makinesi kullanmak yerine çamaşırlarınızı asarak
kurutun.
Apartmanınızın izolasyonunu iyileştirin. Isınma için 		
kullanılan enerjinin üçte biri izole edilmemiş bölgelerden
kaçar.
Sıcak su deponuzu ve borularınızı yalıtım malzemesi ile
kaplayın.
İki veya üç katlı camlar monte edin.
Güneş enerjisi kullanan sıcak su sistemi monte edin.
Enerji verimliliği sağlayan elektronik aletler ve aydınlatma
sistemleri (A+ makineler, tasarruflu ampuller) kullanın.
Evde çöpleri geri dönüşüme uygun olarak ayrıştırın.
Su tasarruflu banyo ve mutfak ürünleri kullanın.
Ambalajı fazla ürünlerden kaçınarak gereksiz atıkların 		
azaltın.
Doğaya duyarlı firmalara yönelin ve doğa dostu ürünleri
tercih edin.
Evlerde inşaat aşamasından başlayarak ısı yalıtımı ve enerji
verimliliğini sağlayın.
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İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELEDE
BİREYLER NELER YAPMALI?

adapte olmakta zorlanıyorlar. Canlıların yaşam
alanlarının sıcaklığı yükseliyor ve yaşam alanlarına
düşen yağışların miktarı adapte olmayacakları kadar
hızlı değişiyor.
Örneğin, Amerika’da yaşayan küçük bir fare, soyu
yeni tükenen canlılar arasında. Okyanus ve deniz
sularının ısınması ve su seviyesinin yükselmesi de hem
karada hem suda yaşayan canlıların yaşam koşullarını
etkiliyor. Örneğin, su seviyesinin yükselmesi Güney
Amerika kıyılarına yumurtalarını bırakan kaplumbağaların
yumurtlama alanlarını daraltarak çoğalmalarını zorlaştırıyor.
Değişiklikler insanların da iklim değişikliği ile mücadele
etmesini zorlaştıracak. Atmosferdeki karbonun önemli bir
kısmını emen Amazon Ormanları’nın yok olması ile beraber
hem atmosferdeki karbonu dengelemek zorlaşacak hem de
ormanlardaki biyoçeşitlilik azalacak.
Bilim insanlarının güvenli sınır olarak gördüğü 2 derecelik
sıcaklık artışı sınırları içinde kalmayı başarsak bile
dünyadaki canlı türlerinin yüzde 5.2’si neslinin tükenmesi
tehlikesi ile karşı karşıya kalacak. Eğer 3 derecelik bir sıcaklık
artışı olursa bu oran yüzde 8,5’a, eğer 4,3 derecelik bir
sıcaklık artışı olursa da yüzde 16’ya çıkacak. Yüzde 16 oranı
küresel olarak ortalama bir oran.
Eğer bölge bölge değerlendirilecek olursa Güney
Amerika’daki canlı türlerinin yüzde 23’ü, Avustralya ve
Yeni Zelanda’daki canlı türlerinin yüzde 14’ü, Kuzey
Amerika’dakilerin yüzde 5’i ve Avrupa’dakilerin yüzde 6’sının
yok olacağı söylenebilir.”
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TÜRKİYE KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
İLE MÜCADELE DE 2030 YOL HARİTASINI
BELİRLEDİ
Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce’nin başkanlık ettiği
‘İklim değişikliği ve Hava yönetimi Koordinasyon Kurulu’nda
alınan karar çerçevesinde Türkiye, 2030 yılında %21’e kadar
sera gazı emisyon azaltımı yapabileceğini Birleşmiş Milletler
İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne bildirdi.
İklim değişikliği ile mücadele katkısını zamanında bildiren
Türkiye’ye Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve
Sözleşmesi Genel Sekreteri teşekkür etti.
Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Güllüce,
bu bildirimin iklim değişikliği ile mücadele ve çevrenin
korunması kapsamında ülke olarak her zaman üzerimize
düşen görevi yapmaya hazır olduğumuzun göstergesi
olduğunu ifade etti.
Bakan Güllüce; İklim Değişikliği ile mücadele için ulusal
katkının belirlenmesi çalışmasının 2 yıl sürdüğünü, bu süreçte
tüm kurumların özveri ile yoğun bir şekilde çalışmaya katkı
ve destek verdiklerinin altını çizdi.
Ayrıca Türkiye’nin, 2020 sonrasına ilişkin yeni küresel iklim
anlaşmasına kendi imkanları çerçevesinde katkı sağlamaya
kararlı olduğunu dile getiren Bakan Güllüce; Türkiye’nin;
olağan senaryoya göre 2030 yılında %21’e kadar sera gazı
emisyon azaltımı yapabileceğini deklare etti.
Bakan Güllüce açıklamalarına şöyle devam etti; Bu
rakam, 2030 yılına kadar ülkemizin ekonomi genelinde
tüm sektörlerde gerçekleştirdiği ve hedeflediği plan ve
politikaların emisyon azaltım etkisini ortaya koymaktadır.
Söz konusu ulusal katkı ekonomi genelinde, enerji üretimi,
sanayi, tarım, atık, binalar, ulaştırma ve ormancılık sektörlerini
kapsamaktadır.
Olağan senaryoda 2030 yılı itibariyle 1 milyar 175 milyon
ton olarak öngörülen toplam sera gazı emisyonları, azaltım
senaryosunda 929 milyon ton olacaktır ve bu azaltım %21
oranına tekabül etmektedir. Diğer bir ifadeyle, sadece 2030
yılında 246 milyon ton emisyon önlenmiş olacaktır.
Ayrıca, 2012-2020 arası toplam 290 milyon ton, uygulama
dönemi olan 2021 ila 2030 yılları arasında ise 1 milyar 630
milyon ton olmak üzere 2012-2030 arasında toplam 1 milyar
920 milyon ton emisyon önlenmiş olacaktır.
2030 yılı itibari ile olağan senaryoya göre kişi başı emisyon
değerimiz, 13.3 ton yerine 10.5 ton değerine düşecektir.
Ülkemizin 2030 yılında erişeceği bu rakam, OECD ülkelerinin
2012 yılı ortalaması olan kişi başı 12,5 ton değerinin dahi
altında kalmaktadır.
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TURİZM SEKTÖRÜNDE ALINMASI GEREKEN
ÖNLEMLER
Turizm sektörü, iklim değişikliğine karşı alınması
gereken önlemleri iki ana başlık altında topladı. Birincisi,
iklim değişikliğine neden olan ve turizm sektöründen
kaynaklanan sera gazlarının emisyonlarının azaltılması,
ikincisi de iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden turizm
sektörünün en az oranda etkilenmesi için yapılması
gerekenler…
Hükümetler arası İklim Değişikliği Paneli’nin son
ilerleme raporuna göre 2100 yılına kadar küresel
ortalama sıcaklıkların 1,8 ile 4,0 °C arasında artacağı,
deniz seviyesinin 0.18 ile 0.59 m arasında yükseleceği
öngörülüyor. İklim değişikliğinin tarım, sanayi ve hizmetler
sektörlerinin tümü üzerinde olumsuz etkilerinin olduğunu
söylemek mümkün. Turizm sektörü de iklim değişikliğinden
doğrudan ve dolaylı yollarla etkilenecek. Kuraklık ve
çölleşme, orman yangınları, su kaynaklarındaki yetersizlikler
ve aşırı hava olaylarına bağlı gözlenen hastalıklar da iklim
değişikliğinin kitle turizmine dolaylı etkileridir. Bu nedenle
iklim değişikliği ve turizm sektörü ile ilgili daha çok çalışma
yapılmalıdır. Turizm sektöründen kaynaklanan sera gazı
emisyonlarını azaltmak ve iklim değişikliğinin olumsuz
etkilerini en aza indirebilmek için gereken önlemler acilen
alınmalıdır.
“YOKSUL ÜLKELER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNDEN DAHA
ÇOK ETKİLENECEK”
İklim Bilimi Profesörü Lucka Kajfez Bogataj, son yüzyılda
yerkürenin ısındığını ancak, iklim değişikliğine neden
olan fosil yakıtların hala kullanılmaya devam edildiğini
kaydetti. Aralık ayında Paris'te yapılacak Hükümetlerarası
İklim Değişikliği Paneli (IPCC) öncesi, 5. İklim Değişikliği
Değerlendirme Raporu Türkiye'de ilk kez tartışmaya açıldı.
Bununla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bogataj, iklim
değişikliğinin, sadece bilim insanlarının dahil olduğu bir
konu olmadığını, dünyada yaşayan herkesi ilgilendirdiğini
söyledi. Bogataj, iklim değişikliğinin giderek toplumsal
bir soruna dönüştüğünü, enerji kullanımının ve nüfusun
artışının iklim değişikliğini ciddi bir biçimde etkilediğini ifade
etti.
Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının düşük
olduğunu kaydeden Bogataj, "Ormansızlaştırma çalışmaları
da iklimin değişmesinde etkili. Orman alanları tarım
alanlarına dönüştürülüyor. Bu yüzde sorunun % 10'una
denk geliyor. Geriye kalan % 90, enerji kullanımıyla ilgili.
Karbondioksit emisyonları atmosfere karışıyor. Okyanusların
asitlenmesi de iklim değişikliğinin sebeplerinden.
Son yüzyıl içerisinde yerküre ısındı. İklim değişikliğine
neden olan fosil yakıtları hala kullanmaya devam ediyoruz"
diye konuştu. Son yüzyıllara bakıldığında, 2014 yılının
en yüksek sıcaklıkların yaşandığı yıl olduğunu belirten
Bogataj, en büyük etkinin sera gazları olduğunu, iklim
değişikliğinde insanların katkısının da çok yüksek olduğuna
dikkat çeken Bogataj, şunları kaydetti: "İnsanlar, 'İklim
değişikliğinin bizimle alakası yok' diyebilirler ancak
bilimsel veriler tam tersini söylüyor. Pek çok kişi sıcaklıkla
alakalı olarak görüyor iklim değişikliğini ancak, durum
sıcaklıktan daha öte bir konu. Artık kuzeye doğru bir göç
var hayvanlar tarafından. Böcek popülasyonlarında bir
değişiklik var. İklim değişikliğinde en endişe verici durum,
okyanusların seviyesinin yükselmesidir. Okyanuslar yavaş
ısınır ve geç soğurlar. O yüzden iklim değişikliği kolay kolay
geçmeyecek. İklim değişikliğini durduramayız artık, önemli
ölçüde geç kaldık. Bunlar bilimsel veriler."
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Yoksul ülkelerin, iklim değişikliğinden daha çok etkileneceğini
dile getiren Bogataj, "Yüksek dereceli hava koşullarını
yaşamaya başladık. İklim değişikliği bize zarar vermeye
başladı. Cana mal oluyor. Kuraklık, seller, kasırgalar bunlar
daha sık bir biçimde hayatımıza girmeye başladı" dedi.
Bogataj, 200 yüzyıl önce 200 doğal afet yaşanırken son
yüzyılda bu rakamın 800'e ulaştığını, insanoğlunun iklimi
bozduğunu anlattı. Bogataj, "Sera gazı emisyonlarını
azaltmadığımız sürece geri döndürülemeyecek etkileri
olacak. Deniz seviyesi yükseldiğinde bunu geri döndürmek
çok zor, tekrar düşürülmesi nesiller sürebilir. Umudumuzu
kaybetmeyelim, bu savaşı henüz kaybetmedik. Siyasi irade
eksikliği var. İklim değişikliğini en alt seviyeye çekebilirsek
kazançlarımız olacaktır. Hava temiz olursa sağlık problemleri
de önlenebilir” diye konuştu.
“ENERJİ TASARRUFLU ÜRÜNLERİN ÜRETİM VE
TÜKETİMİ TEŞVİK EDİLMELİ”
Küresel ısınmanın ‘hava sıcaklıklarının 1 – 2 derece
artması’şeklinde açıklanacak kadar basit bir hadise
olmadığını dile getiren TESK Genel Başkanı Bendevi
Palandöken, “Şiddetli yağışları bundan sonra daha da sık
göreceğiz. Buna alışmalı ama her türlü önlemi de almalıyız”
dedi. Palandöken, “Artvin’in ilçelerinde meydana gelen sel
felaketinin acı tablosu hepimizi çok üzdü. Bu tür felaketlerin
asgariye indirilebilmesi için küresel ısınmaya karşı önlem
almak tüm ülkelerin ve tüm yönetimlerin asli görevi olmalıdır.
Daha az klima çalıştırmak, ulaşımda toplu taşıma araçlarını

tercih etmek gibi bireysel çabaların dahi bu
konuda büyük bir etkisi olacaktır” diye konuştu.
“ENERJİ ARZINI ARTIRMAK YETMEZ
TÜKETİM DE AZALTILABİLİR”
Ülkemizdeki enerji açığını kapatmak için sadece
enerji üretimini artırmanın tek başına çözüm
olmayacağını belirten Palandöken, şunları kaydetti:
“Enerji arzını artırmak yetmez, enerji tüketimi de
azaltılabilir. Bunun için enerji tasarruflu ürünlerin üretimi
de tüketimi de teşvik edilmelidir. LED ampullerden
enerji tasarruflu beyaz eşyalara kadar, enerji tüketimini
azaltan ürünlerin üretiminden de tüketiminden de vergi
alınmamalıdır.”
“A++’ ÜRÜNLERİN VERGİSİ DÜŞÜRÜLMELİ”
Aynı çamaşır makinesinin enerji tasarruflu olanla olmayanının
arasında 1.000 TL’ye varan fiyat farkları olduğunu da
vurgulayan Palandöken, “Tüketiciler enerji tasarruflu ürünleri
tercih etme konusunda oldukça hassasiyet gösteriyorlar.
Ancak aradaki fiyat farkı yüksek olunca enerji tüketimi
yüksek olan ürünlere talep yoğun bir şekilde devam ediyor.
Bu tablonun tersine dönebilmesi için A++ ürünlerin vergisi
düşürülmeli veya tamamen kaldırılmalıdır” görüşlerine yer
verdi.
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞI YÜZEN EVLER;
Uluslararası iklim değerlendirme grubuna göre, deniz
seviyesinin 21. yüzyılda 20 ile 90 cm, 2100 yılında ise şimdiki
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Bu şehirlerin her biri 50 bin kişiyi barındırabiliyor.
Lilypad, farklı yenilenebilir enerji türlerinin (Güneş termal
enerjisi, fotovoltaik enerji, rüzgar enerjisi, hidrolik, ozmotik
enerji, biyokütle ve gelgit enerjisi) entegrasyonuyla
yalnızca tükettiğinden fazla, uzun ömürlü enerji üretmekle
kalmıyor, aynı zamanda atmosferdeki karbondioksidi de
soğuruyor. Binanın çift kaplamalı yapısı; polyester fiber ve
ultraviyole ışınlarına tepki veren titanyumdioksit (TiO2)’ten
oluşuyor. Bu kaplama atmosferdeki kirliliği fotokatalitik
etki ile soğuruyor, içine çekiyor. Yani, yapı atmosferdeki
karbondioksidi, sıfır karbon salınımıyla pozitif enerji dengesi
sağlanıncaya kadar çekiyor.
Tasarımda, Amazon Viktoria su zambağından esinleniliyor.
Yüzen şehirlerin her biri, suni göl ve üç tepeyi içeren insan
yapımı alanlardan oluşuyor. Göl; toplanan yağmur sularının
arındırılması ve tuzunun giderilmesiyle oluşturuluyor, bu
sayede hayvan ve bitki türlerinin hayatlarını sürdürmeleri
sağlanıyor. Bu göller eko dengeyi sağlamak amacıyla
tasarlanmış.
duruma göre 50 cm yükselmesi bekleniyor. Kutuplardaki
buzulların erimesi ve deniz suyu seviyesinin yükselmesi, sahil
bölgelerinde yaşayan insanları, yeni yerleşim yeri aramaya
yönlendireceği belirtiliyor. “Küresel ısınma mültecileri” olarak
tanımlanan bu insanların sorununu çözmek için yapılmış
birkaç tasarım var. Bunlardan makul çözüm sağlayanlardan
biri de Lilypad.
Lilypad, Vincent Callebaut tarafından tasarlanan, hem karada
hem suda bulunabilen, amfibik bir şehir. Diğer şehirlerden
farklı olarak okyanusta yüzebilen bu suni ada şehirler;
ekolojik ve kendi kendine yetebiliyor.
24
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Suyun altında ise kase şeklinde cam duvarla kaplanmış
bir alan mevcut. Şehirler, ya sahile yakın demir atması
ya da okyanustaki akımları, akıntıları takip ederek dünya
etrafında yüzmesi hedefiyle tasarlanmış. Yapıya yukarıdan
bakıldığında açan dev bir zambağı (lily) anımsatıyor. Lilypad
üzerinde yaşayanların sıkılmaması için farklı alanlarda iş,
alışveriş ve eğlence alanları sunuluyor. Tasarımın amacı,
iklim değişikliği sonucu ortaya çıkabilecek durumlara, insan
ve doğanın harmoni içinde birarada bulunabileceği bir
ortam sunarak, çözüm getirmesi. Söz konusu tasarım bu
şekilde OECD tarafından çözüm sunulması önerilen; iklim,
biyo-çesitlilik, su ve sağlık mücadelelerini bir şekilde vermiş
oluyor.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

EYLEM PLANI
VİZYON
3 Mayıs 2010 tarihinde Yüksek Planlama Kurulu tarafından
onaylanarak yürürlüğe giren Türkiye’nin “Ulusal İklim
Değişikliği Strateji Belgesi”nde Ulusal Vizyon aşağıdaki gibi
tanımlanmıştır:
“Türkiye’nin iklim değişikliği kapsamındaki ulusal vizyonu,
iklim değişikliği politikalarını kalkınma politikalarıyla entegre
etmiş; enerji verimliliğini yaygınlaştırmış; temiz ve yenilenebilir
enerji kaynaklarının kullanımını arttırmış; iklim değişikliğiyle
mücadeleye özel şartları çerçevesinde aktif katılım sağlayan
ve yüksek yaşam kalitesiyle refahı tüm vatandaşlarına düşük
karbon yoğunluğu ile sunabilen bir ülke olmaktır”.

STRATEJİK HEDEFLER
Ulusal İklim Değişikliği Strateji Belgesi’nin Temel İlkeleri
aşağıdaki gibi ifade edilmiştir:
“Türkiye’nin iklim değişikliğiyle küresel mücadele
kapsamında temel amacı, insanlığın ortak kaygısı olan
iklim değişikliğini önlemeye yönelik uluslararası taraflarla
işbirliği içerisinde, tarafsız ve bilimsel bulgular ışığında
ortak akılla belirlenmiş küresel çabalara, sürdürülebilir
kalkınma politikalarına uygun olarak, ortak fakat
farklılaştırılmış sorumluluklar prensibi ve Türkiye’nin özel
şartları çerçevesinde katılmaktır. Türkiye’nin temel ilkeler
kapsamındaki Stratejik Hedefleri ise Strateji Belgesi’nde
aşağıdaki gibi sıralanmıştır:

• BMİDÇS’nin “ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar”
ilkesine uygun olarak ve özel koşulları çerçevesinde; iklim
değişikliğiyle mücadele ve uyum politikaları ile önlemlerini,
ulusal kalkınma planlarına dâhil etmek,
• Sera gazı emisyonlarının azaltılması gayesiyle geliştirilen
küresel politikalar ve önlemlere kendi imkânları ölçüsünde,
sürdü- rülebilir kalkınma ilkeleriyle uyumlaştırılmış kalkınma
programını sekteye uğratmadan, sera gazı emisyon artış
hızını sınırlayarak katkıda bulunmak,
• Azaltım, uyum, teknoloji transferi ve finansman ana
başlıklarındaki küresel stratejik amaçların, tarafların
sorumlulukları göz önünde bulundurulması sureti ile
tasarlanması ve yürütülmesine uyum sağlamak ve
uluslararası faaliyetlerde etkin rol oynamak,
• Azaltım ve uyum faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç
duyulan mali kaynaklara erişimi artırmak,
• Mevcut teknoloji ve kalkınma düzeyimiz göz önüne alınarak
temiz üretime yönelik araştırma-geliştirme ve inovasyon
kapasitesini geliştirmek, bu alanda rekabet ve üretimin
artırılmasını sağlayacak ulusal ve uluslararası finansman
kaynaklarını ve teşvik mekanizmalarını oluşturmak,
• İklim değişikliği ile mücadele ve uyum kapsamındaki
faaliyetleri etkin ve sürekli eşgüdüm sağlayarak, şeffaf,
katılımcı ve bilimsel çalışmalara dayanan karar alma süreçleri
ile geliştirmek,

İDEP’İN AMAÇLARI VE HEDEFLERİ
ENERJİ
AMAÇLAR

HEDEFLER
HEDEF E1.1. Yürütülen ve planlanan çalışmalar kapsamında birincil enerji yoğunluğunun, 2015 yılında 2008 yılına göre
%10 oranında azaltılması
HEDEF E1.2. 2015 yılına kadar enerji verimliliğine yönelik kapasitenin geliştirilmesi

AMAÇ E1. Enerji yoğunluğunun düşürülmesi

HEDEF E1.3. Enerji verimliliğine yönelik Ar-Ge çalışmalarının desteklenmesi
HEDEF E1.4. Enerji verimliliği uygulamaları için ETKB tarafından verilen teşvik miktarının 2015 yılına kadar %100 artırılması
HEDEF E2.1. Yenilenebilir enerjinin elektrik üretimindeki payının artırılmasının sağlanması

AMAÇ E2. Temiz enerjinin üretim ve kullanımdaki
payının artırılması
AMAÇ E3. Temiz kömür teknolojileri ve verimlilik artırıcı
önlemler uygulanarak elektrik üretiminde kömür
kullanımından kaynaklanan sera gazı emisyonunun
sınırlandırılması
AMAÇ E4. Elektrik dağıtımında kayıp ve kaçakların
azaltılması
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HEDEF E2.2. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması için 2015 yılına kadar kapasitenin geliştirilmesi
HEDEF E2.3. Yenilenebilir enerji kaynaklarından üretim yapmak üzere 2023 yılına kadar teknolojik gelişim sağlanması

HEDEF E3.1. 2023 yılına kadar kömürle çalışan mevcut termik santrallerin ortalama çevrim verimlerinin artırılması

HEDEF E4.1. 2023 yılına kadar ülke çapında elektrik dağıtım kayıplarının %8’e indirilmesi

BİNALAR
AMAÇLAR

HEDEFLER
HEDEF B1.1. 2023 yılında en az 1 milyon konut ile toplam kullanım alanı 10 bin metrekarenin üzerindeki ticari ve kamu
binalarında standartları sağlayan ısı yalıtımı ve enerji verimli sistemlerin oluşturulması
HEDEF B1.2. 2017 yılına kadar bütün binalarda, Binalarda Enerji Performansı (BEP) Yönetmeliği ve diğer enerji verimliliği
yönetmeliklerinin etkin olarak uygulanması
HEDEF B1.3. Binalarda 2013 yılı sonuna kadar enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve BEP ile ilgili olarak gerekli finansal desteği
sağlayacak araçların geliştirilmesi
HEDEF B1.4. 2017 yılına kadar tüm binalara “Enerji Kimlik Belgesi” verilmesi
HEDEF B1.5 Kamu kuruluşlarının bina ve tesislerinde, yıllık enerji tüketiminin 2015 yılına kadar %10 ve 2023 yılına kadar %20
azaltılması

AMAÇ B2. Binalarda yenilenebilir enerji kullanımının
artırılması

HEDEF B2.1. 2017 yılından itibaren yeni binaların yıllık enerji ihtiyacının en az %20’sinin yenilenebilir enerji kaynaklarından
temin edilmesi

AMAÇ B3. Yerleşmelerden kaynaklanan sera gazı
emisyonları- nın sınırlandırılması

HEDEF B3.1. 2023 yılına kadar yeni yerleşmelerde yerleşme ölçeğinde sera gazı emisyonunun (pilot olarak seçilen ve
sera gazı emisyon miktarı 2015 yılınakadar belirlenen) mevcut yerleşmelere göre en az % 10 azaltılması

SANAYİ
AMAÇLAR
AMAÇ S1. Sanayi sektöründe enerji verimliliğinin
arttırılması

KAPAK KONUSU

AMAÇ B1. Binalarda enerji verimliliğinin arttırılması

HEDEFLER
HEDEF S1.1. Sera gazı emisyonlarının sınırlandırılmasına ve enerji verimliliğine yönelik yasal düzenlemelerin yapılması
HEDEF S1.2 Sanayi sektöründe enerji kullanımından (elektrik enerjisi payı dâhil) kaynaklanan sera gazı emisyonlarının
sınırlandırılması
HEDEF S2.1. Sera gazı emisyonlarının sınırlandırılmasına yönelik mali ve teknik altyapının geliştirilmesi

AMAÇ S2. 2023 yılına kadar sanayi sektöründe üretilen
GSYİH başına eşdeğer CO2 yoğunluğunun azaltılması

HEDEF S2.2. 2023 yılına kadar sanayi sektöründe sera gazı emisyonlarının sınırlandırılmasına yönelik yeni teknolojilerin
geliştirilmesi ve kullanılması

AMAÇ S3. İklim değişikliği ile mücadeleye
yönelik olarak sanayi sektörü kapasitesinin
güçlendirilmesi

HEDEF S3.1. 2015 yılına kadar sanayi sektöründe sera gazı emisyonlarının sınırlandırılmasına yönelik bilgi altyapısının
oluşturulması

ULAŞTIRMA
AMAÇLAR

HEDEFLER
HEDEF U1.1. 2023 yılı itibariyle demiryollarının yük taşımacılığındaki (2009 yılında %5 olan) payının %15’e, yolcu
taşımacılığındaki (2009 yılında %2 olan) payının %10’a çıkarılması
HEDEF U1.2. 2023 yılı itibariyle denizyollarının kabotaj yük taşımacılığındaki (2009 yılında ton-km olarak %2,66 olan) payının
%10’a, yolcu taşımacılığındaki (2009 yılında yolcu-km olarak %0,37 olan) payının %4’e çıkarılması

AMAÇ U1. İntermodal taşımacılık sistemi geliştirilerek
yük ve yolcu taşımacılığında ulaşım türlerinin dengeli
kullanımının sağlanması

HEDEF U1.3. 2023 yılı itibariyle karayollarının yük taşımacılığındaki (2009 yılında ton-km olarak %80,63 olan) payının %60’ın
altına, yolcu taşımacılığındaki (2009 yılında yolcu-km olarak %89,59 olan) payının %72’ye düşürülmesi
HEDEF U1.4. 2023 yılına kadar “Ulaştırma Ana Planı”nın hazırlanması ve uygulamaya konması
HEDEF U2.1. Kent içi ulaşımda, bireysel araç kullanımından kaynaklı emisyon artış hızının sınırlandırılması

AMAÇ U2. Kentsel ulaşımın sürdürülebilir ulaşım
ilkeleri doğrultusunda yeniden yapılandırılması
AMAÇ U3. Ulaşım sektöründe alternatif yakıt ve temiz
araç teknolojilerinin kullanımının yaygınlaştırılması

HEDEF U2.2. Kentlerde sürdürülebilir ulaşım planlama yaklaşımlarının uygulanması için 2023 yılı sonuna kadar kentsel
ulaşıma ilişkin gerekli mevzuat, kurumsal yapı ve rehber belgelerinin oluşturulması
HEDEF U3.1. 2023 yılına kadar alternatif yakıt ve temiz araç kullanımını arttırmaya yönelik yasal düzenlemelerin yapılması
ve kapasitenin geliştirilmesi
HEDEF U3.2. 2023 yılına kadar kentsel ulaşımda alternatif yakıt ve temiz araç kullanımını özendirici yerel tedbirlerin alınması

AMAÇ U4. Ulaşım sektöründe enerji tüketiminde
verimliliğin arttırılması

HEDEF U4.1. 2023 yılına kadar ulaşımda kullanılan enerji tüketiminin sınırlandırılması

AMAÇ U5. Ulaşım sektöründe bilgi
altyapısının geliştirilmesi

HEDEF U5.1. 2016 yılı sonuna kadar taşıma ve yolculuk verileri ile sera gazı emisyon verilerini içeren düzenli, güvenilir ve
sürdürülebilir bir bilgialtyapısının oluşturulması

ATIK
AMAÇLAR

HEDEFLER
HEDEF A1.1. 2005 yılı baz alınarak düzenli depolama tesislerine kabul edilecek biyobozunur atık miktarının, 2015 yılına
kadar ağırlıkça %75’ine, 2018 yılına kadar %50’sine, 2025 yılına kadar %35’ine indirilmesi
HEDEF A1.2. 2023 yılı sonuna kadar ülke genelinde entegre katı atık bertaraf tesislerinin kurulması ve belediye atıklarının
%100’ünün bu tesislerde bertaraf edilmesi
HEDEF A1.3. Ambalaj Atığı Yönetim Planlarının tamamlanması

AMAÇ A1. Etkin Atık Yönetiminin sağlanması

HEDEF A1.4. AB ile uyumlu Entegre Atık Yönetimi anlayışı ile Katı Atık Ana Planı (KAAP/2010) kapsamında öngörülen geri
kazanım tesis- lerinin kurulması
HEDEF A1.5. 2023 yılına kadar vahşi depolama sahalarının %100’ünün kapatılması
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TARIM
AMAÇLAR

HEDEFLER
HEDEF T1.1. Toprakta tutulan karbon stok miktarını belirlemek ve arttırmak

AMAÇ T1. Tarım sektörünün yutak kapasitesini arttırmak

HEDEF T1.2. Toprak üstü ve toprak altı biyokütleyi belirlemek ve arttırmak
HEDEF T2.1. Tarım sektöründen kaynaklanan sera gazı emisyon sınırlandırma potansiyelini belirlemek

AMAÇ T2. Tarım sektöründen kaynaklanan sera gazı
emisyonlarını sınırlandırmak

HEDEF T2.2. Bitkisel ve hayvansal üretimden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının artış hızını azaltmak

AMAÇ T3. Tarım sektöründe bilgi altyapısını ve
kapasiteyi geliştirmek

HEDEF T3.1. İklim değişikliği ile mücadele ve iklim değişikliğine uyumda tarım sektörünün ihtiyaçlarını karşılayacak bilgi
altyapısını oluş- turmak

ARAZİ KULLANIMI VE ORMANCILIK
AMAÇLAR

HEDEFLER

AMAÇ O1. Orman alanlarında tutulan karbon
miktarını artırmak

HEDEF O1.1. Orman alanlarında tutulan karbon miktarını 2020 yılına kadar 2007 yılı değerlerine göre %15 artırmak
(2007’de 14.500 Gg,
2020’de 16.700Gg

AMAÇ O2. Ormansızlaşmayı ve orman zararlarını
azaltmak

HEDEF O2.1. Ormansızlaşma ve orman zararlarını 2020 yılına kadar 2007 yılı değerlerine göre %20 azaltmak
HEDEF O3.1. 2015 yılına kadar arazi kullanımında ve kullanım değişimlerinde iklim değişikliği faktörünü yönetim
stratejilerine entegre etmek
HEDEF O3.2. Tarımsal ormancılık faaliyetleri sayesinde tutulan karbon miktarını 2020 yılına kadar 2007 yılı değerinin %10
üzerine çıkarmak

AMAÇ O3. Orman, mera, tarım ve yerleşim gibi
arazi kullanımları ve değişimlerinin iklim değişikliğini
olumsuz yönde etkilemesini sınırlandırmak

HEDEF O3.3. 2012 yılında çayır ve mera alanlarında tutulan karbon miktarını tespit etmek, 2020 yılına kadar bu değeri %3
artırmak
HEDEF O3.4. 2012 yılında sulak alanlarda tutulan karbon stoğunu tespit etmek ve belirlenen seviyeyi 2020 yılına kadar
korumak
HEDEF O3.5. 2012 yılında yerleşim alanlarında tutulan karbon miktarını tespit etmek ve 2020 yılına kadar yeşil doku ile
bu değeri %3 artırmak

AMAÇ O4. Arazi kullanımı ve ormancılık konularında
iklim değişikliği ile mücadeleye yönelik yasal ve
kurumsal yapıyı güçlendirmek

HEDEF O4.1. 2013 yılı sonuna kadar arazi kullanımı ve ormancılık konularında iklim değişikliği ile mücadeleye yönelik
gerekli yasal dü- zenlemeleri yapmak
HEDEF O4.2. 2014 yılına kadar arazi kullanımı ve ormancılık konularıyla ilgili kurumlarda iklim değişikliği konusunda
kurumsal kapasiteyi güçlendirmek

SEKTÖRLER ARASI ORTAK KONULAR
AMAÇLAR

HEDEFLER

AMAÇ Y1. Emisyon envanterinin daha sağlıklı olarak
hazırlanması için gerekli altyapının kurulması

HEDEF Y1.1. 2016 yılı başı itibariyle anahtar kaynakların sera gazı emisyonlarının en düşük Tier 2 yöntemine uygun
şekilde izlenmesi ve raporlanması

AMAÇ Y2. Çevre koruma amaçlı politika oluşturulması
ve uy- gulama kapasitesinin, sürdürülebilir kalkınma
ilkeleri çerçevesinde iklim değişikliğini dikkate alarak
güçlendirilmesi
AMAÇ Y3. İklim değişikliği ile mücadele ve
uyum alanında finans kaynaklarının daha etkin
kullanılması
AMAÇ Y4. Sera gazı emisyonlarının maliyet etkin
sınırlandırılmasına katkı sağlayan emisyon ticareti
mekanizmalarının optimum seviyede kullanılması

HEDEF Y2.1. Sürdürülebilir kalkınma ilkelerine dayandırılarak düşük karbonlu kalkınma için 2015 yılına kadar mevcut bilgi
zemininin güç- lendirilmesi
HEDEF Y3.1. İklim değişikliği ile mücadele ve uyum konusundaki eylemler için finans kaynaklarına erişim kapasitesinin
2013 yılı sonuna kadar güçlendirilmesi, 2020 yılına kadar yeni finans kaynaklarının daha etkin kullanılması
HEDEF Y4.1. 2013 yılına kadar mevcut ve yeni küresel ve bölgesel karbon pazarlarına Türkiye’nin en avantajlı şekilde
katılımının sağlanma- sına yönelik müzakerelerin yürütülmesi
HEDEF Y4.2. 2015 yılına kadar Türkiye’de karbon piyasasının kurulmasına yönelik çalışmaların yapılması
OHEDEF Y5.1. 2014 yılına kadar iklim değişikliği ile mücadele ve uyum konularında yasal düzenlemelerin tamamlanması

AMAÇ Y5. İklim değişikliği ile mücadele ve uyum
faaliyetlerinde eşgüdümün sağlanması ile etkinliğin
arttırılması

HEDEF Y5.2. 2014 yılına kadar İDKK üyelerinin iklim değişikliği ile mücadele ve uyuma yönelik kurumsal kapasitelerini
güçlendirmek

AMAÇ Y6. Türkiye’nin bölgesel iklim modeli
çalışmalarının yapılması ve iklim değişikliği etkilerinin
analiz edilmesi

HEDEF Y6.1. 2016 yılına kadar ulusal iklim gözlem, tahmin, bölgesel iklim modeli çalışması ile analiz ve etki
değerlendirme kapasitesinin geliştirilmesi

AMAÇ Y7. İklim değişikliği ile mücadele ve uyum
konularında ekoverimliliğe yönelik Ar- Ge ve
inovasyon kapasitesinin geliştirilmesi
AMAÇ Y8. İklim değişikliği ile mücadele ve uyum
konusunda insan kaynaklarının geliştirilmesi
AMAÇ Y9. Tüketim kalıplarının iklim dostu olacak
şekilde değiştirilebilmesi için kamuoyu bilincinin
arttırılmasır
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HEDEF Y7.1. 2014 yılına kadar temiz üretime yönelik Ar-Ge ve inovasyon kapasitesinin güçlendirilmesi
HEDEF Y8.1. 2012 yılı sonu itibariyle üniversitelerde iklim değişikliği ile mücadele ve uyum konularının akademik
programlara dahil edil- mesi
HEDEF Y9.1. Tüketim kalıplarının iklim dostu olacak şekilde geliştirilmesi için 2012 yılı sonuna kadar temel eğitim
programlarında gerekli düzenlemelerin yapılması
HEDEF Y9.2. 2014 yılına kadar iklim değişikliği ile mücadele için kamuoyu bilinçlendirme kampanyaları düzenlenmesi

UYUM
SU KAYNAKLARI YÖNETİMİ
AMAÇLAR

HEDEFLER

AMAÇ US1. İklim değişikliğinin etkilerine uyum
yaklaşımının su kaynaklarının yönetimi politikalarına
entegre edilmesi

HEDEF US1.1. İklim değişikliğine uyum konusunun mevcut strateji, plan ve mevzuata entegrasyonunun sağlanması

AMAÇ US3. Su kaynaklarının yönetiminde iklim değişikliği
etki- lerine uyumun sağlanması için Ar - Ge ve bilimsel
çalışmaların geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması

AMAÇ US4. iklim değişikliğine uyum için su
havzalarında su kaynaklarının bütüncül yönetimi
AMAÇ US5. Yenilenebilir enerji kaynaklarının iklim
değişikliğinin etkileri ve iklim değişikliğine direnci artırıcı
ekosistem hizmetlerinin sürdürülebilirliği dikkate
alınarak planlanması

HEDEF US2.1.Su kaynaklarının yönetiminde yetkili ve ilgili olan kurum ve kuruluşların kurumsal kapasitelerinin arttırılması
HEDEF US2.2. Finansman politikalarının ve uygulamaların geliştirilmesi
HEDEF US3.1. İklim değişikliğinin etkilerinin izlenmesi için mevcut sistemlerin güçlendirilmesi ve yeni sistemlerin
oluşturulması
HEDEF US3.2. Su kaynakları ve kıyı yönetiminin iklim değişikliğinden etkilenebilirliklerinin belirlenmesi, uyum seçeneklerinin
geliştirilmesi, izleme sonuçlarına göre periyodik revizyonların yapılması
HEDEF US4.1. Su kaynaklarının havza temelinde geliştirilmesine yönelik çalışmaların, bütüncül bir yaklaşımla ve değişen
tüketim taleplerini karşılamakta esneklik sağlayan bir şekilde planlanması
HEDEF US4.2. Kentlerin su yönetiminin iklim değişikliğine uyum bakış açısı ile ele alınması

KAPAK KONUSU

AMAÇ US2. Su kaynakları yönetiminde iklim
değişikliğine uyum konusunda kapasitenin, kurumlar
arası işbirliği ve eşgü- dümün güçlendirilmesi

HEDEF US5.1. Hidrolik ve jeotermal enerji kaynaklarının iklim değişikliğine uyum bakış açısıyla planlanması

TARIM SEKTÖRÜ VE GIDA GÜVENCESİ
AMAÇ UT1. İklim değişikliğinin etkilerine uyum
yaklaşımının tarım sektörü ve gıda güvencesi
politikalarına entegre edilmesi

HEDEF UT1.1. Mevcut strateji ve eylem planları ile yasal düzenlemelerin iklim değişikliğine uyum bakımından gözden
geçirilmesi
HEDEF UT1.2. Kurumlar arasında imzalanmış olan protokollerin iklim değişikliğine uyum bakış açısıyla gözden geçirilmesi
HEDEF UT2.1. Ürün, toprak ve suyun etkin yönetimine ilişkin Ar-Ge faaliyetlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması
HEDEF UT2.2. Ar-Ge ve bilimsel çalışma yapan kuruluşların kapasitelerinin ve sayılarının arttırılması

AMAÇ UT2.Tarımda iklim değişikliği etkilerinin belirlenmesi
ve iklim değişikliğine uyumun sağlanması için Ar-Ge
çalışmalarının ve bilimsel çalışmaların geliştirilmesi ve
yaygınlaştırılması

HEDEF UT2.3. Toprak ve Arazi Veri Tabanı ile Arazi Bilgilendirme Sistemi’nin, iklim değişikliğinin etkileri dikkate alınarak
oluşturulması
HEDEF UT2.4. Tarımsal kuraklıklar için afet analizinin yapılması ve izlenmesi
Hedef UT2.5. İklim değişikliğinin tarım sektöründeki sosyo-ekonomik etkilerinin belirlenmesi

TARIM SEKTÖRÜ VE GIDA GÜVENCESİ
AMAÇLAR

HEDEFLER

AMAÇ UT3. Tarımsal su kullanımının sürdürülebilir bir
şekilde planlaması

HEDEF UT3.1. Tarımda su yönetiminin etkinleştirilmesi
HEDEF UT4.1. Toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik verimliliğinin iklim değişikliği etkilerine karşı korunması

AMAÇ UT4. Toprak ve tarımsal
biyoçeşitliliğin iklim değişikliğinin
etkilerine karşı korunması
AMAÇ UT5. Tarımda uyum seçenekleri konusunda
Türkiye’de kurumsal kapasite ve kurumlar arası
işbirliğinin geliştirilmesi

HEDEF UT4.2. İklim değişikliğinin etkilerine uyum için tarımsal biyolojik çeşitlilik ve kaynakların korunması
HEDEF UT4.3. İklim değişikliğine uyum çalışmalarında tarımsal verimliliğin artırılması amacıyla arazi toplulaştırması
çalışmalarının tamamlanması
HEDEF UT5.1. GTHB ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının iklim değişikliği ile mücadele ve uyum konularında kapasitelerinin
geliştirilmesi ve kurumlar arası işbirliğinin güçlendirilmesi
HEDEF UT5.2. Tarım sektörüne iklim değişikliğinin etkileri ve uyum yaklaşımları konusunda sivil toplumun bilinçlendirilmesi
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EKOSİSTEM HİZMETLERİ, BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK VE ORMANCILIK
AMAÇ UO1. İklim değişikliğine uyum yaklaşımının
ekosistem hizmetleri, biyolojik çeşitlilik ve ormancılık
politikalarına entegre edilmesi

HEDEF UO1.1. Mevcut stratejilerin iklim değişikliği etkilerine uyum için gözden geçirilmesi
HEDEF UO2.1. İklim değişikliğinin orman alanlarındaki türler üzerine etkilerinin tespiti ve izlenmesi
HEDEF UO2.2. Orman alanlarında iklim değişikliğinin etkilerinden kaynaklanan arazi kullanım değişiminin tespit edilmesi
HEDEF UO2.3. Orman ekosistemlerinin sağlığının izlenmesi
HEDEF UO2.4. Korunan alanlarda iklim değişikliğinin etkilerini belirleme ve izlemeye yönelik Ar-Ge çalışmalarının yapılması
HEDEF UO2.5. Orman köylülerinin sosyo-ekonomik kalkınmasında iklim uyum faaliyetlerinin dikkate alınması ve bu
yolla kırsal kalkınmaya destek olunması

AMAÇ UO2. İklim değişikliğinin biyolojik çeşitlilik
ve ekosistem hizmetleri üzerindeki etkilerinin
belirlenmesi ve izlenmesi

HEDEF UO2.6. Dağ, step, iç su, deniz kıyı ekosistemlerinde ve sağladıkları ekosistem hizmetlerinde iklim değişikliği etkilerinin
belirlenmesi, izlenmesi, iklim değişikliğine uyuma yönelik önlemlerin geliştirilmesi
HEDEF UO2.7. Deniz ve kıyı alanları yönetimi çerçevesine iklim değişikliğine uyumun entegre edilmesi
HEDEF UO2.8. Ormanların yangınlara karşı korunması

TARIM SEKTÖRÜ VE GIDA GÜVENCESİ
HEDEF UA1.1. İklim değişikliğine bağlı sel, taşkın, çığ, heyelan vb. doğal afet risklerinin tespit edilmesi
AMAÇ UA1. İklim değişikliğine bağlı doğal afetlerin
yönetimi için tehdit ve risklerin belirlenmesi

HEDEF UA1.2. İklim değişikliğine bağlı doğal afetlerle ilgili mevzuatın gözden geçirilmesi ve uygulama esaslarının
belirlenmesi
HEDEF UA2.1. İklim değişikliğine bağlı doğal afetlere müdahalede taşra teşkilat kapasitelerinin güçlendirilmesi ve tatbikat
yapabilme dü- zeyine eriştirilmesi

AMAÇ UA2. İklim değişikliğine bağlı doğal afetlere
müdahale mekanizmalarının güçlendirilmesi

HEDEF UA2.2. İklim değişikliğinin yaratabileceği afet riskleriyle mücadelede toplum temelli afet yönetiminin oluşturulması
HEDEF UA2.3. İklim değişikliğinin yaratabileceği afet ve risk etkileri konusunda toplumsal bilinci ve katılımı yükseltecek
eğitim çalışmalarının sürdürülmesi

İNSAN SAĞLIĞI
HEDEF UİS1.1. Aşırı hava olaylarının insan sağlığı üzerine etkilerinin araştırılması
AMAÇ UİS1. İklim değişikliğinin insan sağlığı üzerinde
mevcut ve gelecekteki etkilerinin ve risklerin
belirlenmesi

HEDEF UİS1.2. İklim değişikliği, bulaşıcı hastalıklar ve sağlık riskleri arasındaki bağın araştırılması, izlenmesi ve olası önlemlerin
belirlenmesi
HEDEF UİS2.1. Riskli bölgelerde acil müdahale eylem planlarının oluşturulması ve gerekli altyapının temini

AMAÇ UİS2. Ulusal sağlık sisteminde iklim değişikliği
kaynaklı riskler ile mücadele kapasitesinin geliştirilmesi

HEDEF UİS2.2. İklim değişikliğine bağlı sağlık risklerine karşı sağlık sektörü kuruluşlarının kapasitelerinin güçlendirilmesi

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM BAĞLAMINDA SEKTÖRLER ARASI ORTAK KONULAR
HEDEF UYK1.1. İklim değişikliğine uyumun ulusal kalkınma plan, program ve politikalarına entegre edilmesi
HEDEF UYK1.2. Karar verme süreçlerini destekleyici bilgi, izleme ve değerlendirme sistem ve araçlarının geliştirilmesi ve
uygulamaya konulması
HEDEF UYK1.3. İklim Değişikliği Ulusal Stratejisi’nin ulusal, bölgesel ve yerel ölçekte uygulamaya geçmesi için gerekli finansal
düzenleme- lerin gerçekleştirilmesi ve uygulamaya konulması
AMAÇ UYK1. Yatay kesen konularda iklim değişikliği
etkilerine uyumun sağlanması

HEDEF UYK1.4. İklim değişikliği ile mücadele ve uyum kapasitesinin geliştirilmesi için eğitim, bilinçlendirme, bilgilendirme ve
kamuoyunda farkındalık artırma faaliyetlerinin düzenlenmesi
HEDEF UYK1.5. İklim değişikliğine uyum konusunda Ar-Ge kapasitesinin geliştirilmesi
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İZMİR PENCERESİ
Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina,
2019 seçimlerinde adaylar Buca’da 25 senedir
konuşulan şeyleri vaat edemeyecekler…

“Yerel belediyeciliğin keyfi
bir başka, insan hayatına
dokunabiliyorsun”
n RÖPORTAJ: CEMAL TÜKEL

Pozitif ayrımcılığı çocuklarımıza yaptık. Biz eğitime kafayı takmış durumdayız.
Bu ülkenin geleceğinin iyi yetiştirilmiş çocuklarda olduğunu düşünüyoruz. Eğitimler, pırlanta
merkezleri, web tabanı, kitaplar… Bunları böyle sayıyorum ama web tabanlı eğitim dediğimiz
zaman 49 bin 500 öğrencinin 160 bin kitabını ücretsiz evlerine verdik.
Pırlanta merkez adını verdiğimiz; ailelerin 3 yaştan 8 yaşa kadar çocuklarını bıraktıkları
yuvaları geliştirdik. Burası çocukların eğlendikleri, dinlendikleri bir yer.
Bu merkezler kadınların sokağa çıkmasını sağladı.
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n Levent Piriştina Buca Belediye başkanı seçileli yaklaşık
20 ayı tamamlamak üzere… İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin
Efsane Başkan’ı Ahmet Piriştina'nın oğlu Levent Piriştina belki
soyadıyla bir adım ileri çıkarak seçimlerde avantaj sağladı ama
bu avantajın sonsuza kadar sürmeyeceğinin bilincinde bir
Başkan.. Onun çalışmalarında, uygulamalarında, projelerinde,
planlarında en önemli unsur insan ve insanın geliştirilmesi.
Çalışkanlığın iyi niyetin ve ekibin önemini çok iyi bilen Piriştina
inandığını yapanların kalelerinin asla yıkılmayacağını söylüyor.
Halka yalan söylemeden samimi olarak projelerini geliştirmek
için günde 10 saat çalışan Başkan Levent Piriştina yaptığı
çalışmalarda çocuklara ve kadınlara öncelik vermiş durumda.
Çocukların ve gençlerin daha iyi bir eğitime kavuşması ve
kadının ekonomiye kazandırılması için Buca’da seferberlik ilan
etmiş durumda. Aynı zamanda EGİAD üyesi olan Piriştina’nın
bu kısa başkanlık döneminde yaptıklarını sizlerle paylaşmak
istedik…
Bir buçuk yılı geride bıraktınız. Çalışma sürecinize
baktığınızda, bu süre için karnenizi nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Levent Piriştina: İnsanın kendi karnesini değerlendirmesi zor
olur. Hem bilimsel yaptığımız çalışmalar, hem de objektifliğine
güvendiğimiz muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşları ve kanaat
önderleri ve vatandaşlarımız bize şunu söyledi; “Buca’nın
yollara, parklara, kültür sanat merkezlerine spor alanlarına
ihtiyacı vardı ama her şeyden önce Buca’mızın barış ortamına
ihtiyacı vardı.”
Biraz kırgınlıklar, dağınıklık, kurumlar arası çekişmelerin
olduğu bir ortamdı. Bunun telafisini sağladık. Ne kadar başarılı
olursanız olun huzur ortamı olmadığı zaman olmaz. Başta
meclis üyelerimiz, muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ile
bu barış ortamında projeler geliştirmeye başladık. Bizim bir
iddiamız vardı 5 yıla yaymıştık. Projelerimizde pozitif ayrımcılık
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yapılması lazımdı. Bunlardan bir tanesi 23 tane belediye
tarafından destek almamış mahallelerdi. 20 senedir hizmet
gitmemiş. Tabiiki de çöp arabasını hizmetten saymıyorum.
Yol, tiyatro, spor salonu bunlar hizmet ve 20 yıldır bu hizmeti
almamışlar. Yatırımlara buradan başladık. Adaletli dağıtımı
bozar gibi görünsek de dengeyi sağlayıp çalışmaya başlamak
olarak değerlendirilebilir.
Buraların yollarını, kaldırımlarını, kültür sanat hayatını yeniden
yapılandırarak, geliştirerek başladık. Bu yıl 12 bin 500
çocuğumuza yüzme öğrettik. Onları ücretsiz sinemalarla,
çadır tiyatroları ile buluşturduk. Yaklaşık 65 bin m2 asfalt yol
kaldırım çalışmaları yaptık. 2 tane parkın kullanıma açılmasını
sağladık. Buca’nın 47 mahallesinin aynı zenginliklerden
yararlanması gerektiğini düşünüyorum. Aynı zenginlikten,
sosyal haklardan faydalanmalı.
İkinci pozitif ayrımcılığı çocuklarımıza yaptık. Biz eğitime kafayı
takmış durumdayız. Bu ülkenin geleceğinin iyi yetiştirilmiş
çocuklarda olduğunu düşünüyoruz. Eğitimler, pırlanta
merkezleri, web tabanı, kitaplar… Bunları böyle sayıyorum
ama web tabanlı eğitim dediğimiz zaman 49 bin 500
öğrencinin 160 bin kitabını ücretsiz evlerine verdik. Pırlanta
merkezi dediğiniz zaman, ailelerin 3 yaştan 8 yaşa kadar
çocuklarını bıraktıkları yuva. Eğlendikleri, dinlendikleri bir yer.
Şu an dördüncüsünü açtık. Bu merkezler kadınların sokağa
çıkmasını sağladı. Bu konuda kısa vadeli hedefimiz 8 ama
aslında yola 4 diye çıktık bir buçuk yılın sonunda 8. merkezin
sözünü verdik. Bu tempoda 10’u 15’i buluruz ama şuanda
benim sözünü verdiğim 8 merkez. Yoğun ilgi var.
Neden pırlanta?
Levent Piriştina: Çocukluğunuzdan hatırlarsınız ailelerin
en kıymetli varlıkları çocuklarıdır. Pırlanta gibi evlat denir.
Çocuklar çok değerlidir. Ve onun sembolik bir anlamı vardır.
‘Pırlantanızı bize emanet edin’ sloganıyla yola çıktık. Değerini

İZMİR PENCERESİ
vurgulamak ve ona sahip çıkacağımızı ifade
etmek temennimiz. Çocuklarda eğitime bir
yolculuk yapacak olursak; eğitimi nasıl daha
zevkli hale getiririz? Çocuklar okula gidiyor,
kitaplar, ödevler, ezber… Benden bir başkan
amca figürü yaptılar, karikatürümü çizdiler.
Başkan amca kitaplarını okullara gönderdik. O
kitapta; doğayı, çevreyi, hijyeni, semtimizi, sporu,
sanatı anlattık. Çok verimli geri dönüşler aldık.
Çocuklarla kamu çalışanlarının arasında böylece
eğlenceli bir iletişim oldu. Bunu başarma sebebimiz
çok iyi olmamız değil. Kalbi açık Bucalı’lar. Gerçekten
bize güvenip, kapılarını sonuna kadar açıyorlar. Hangi
adımı atacaksak ilk tepki, uyarı, destek halktan geliyor.
Bu bizi güçlendiriyor.
Bu proje ile kaç çocuğun hayatına dokunuldu?
Levent Piriştina: 45 bin çocuğa web tabanlı eğitim
verdik. Bin çocuğu Çeşme’ye gönderip tatil yaptırdık. 12
bin 500 çocuğa yüzme öğrettik. Buca Belediyesi Pırlanta
Merkezlerinin de 30 bin çocuğumuzun geleceğinde önemli
bir yeri var.
Burada anneler nerede? Kadın nerede?
Levent Piriştina: Kadın her yerde… Attığımız bütün adımlar
çocuklar ama çocuklar için attığımız her adımda anne de
yanımızda çünkü mutlu çocuk mutlu aile. Çocuğun yükünü
kadından alınca kadını siyasette görüyorsunuz, ticarette ve
sokakta görüyorsunuz.
İstihdama dahil etmek anlamında…
Levent Piriştina: Orada semt merkezlerimiz devreye
girdi. Mahallelerin demografik yapısına göre bir ayarlama
yapıyoruz. Kadının aile bütçesine katkı sağlayabilmesi

için hem de boş zamanını verimli ve çağa uygun
değerlendirilmesi için kurslar açıyoruz. Bir kısmı bu sertifika
programlarından aldıkları sertifikaları değerlendiriyor. Bir kısmı
keyfi işler yapıyor. Sanatsal faaliyetler yapılıyor. Hobi sahibi
oluyorlar. Çocuğu eğitmek kadar anne ile de ilgilenmenin
öneminin farkındayız. Anne demeyelim de kadın doğurgan
olsun, işe güce bulaşmasın yarım gün çalışsın aynı maaşı
alsın mümkün oldukça kadın istihdamını cezbeder halden
çıkartıp erkek istihdamını ön plana çıkartan bir toplum
oluşuyor. Kadına yatırım çok önemli. Bütün arkadaşlarım
da bu konuda çok çalışıyor. Kadınlar çok sağduyulu. Kadın
tutumlu, tasarruflu, geri dönüşümü hesaplayabiliyor.
Belediye çalışanlarının kaçı kadın?
Levent Piriştina: Yarı yarıyadır. Bin 600 kişiyiz. Biz
belediyenin ötesinde toplumdaki kadını hayata karıştırıyoruz.
Buca’nın 600 bin nüfusu var. Kayıtlı 485 – 500 bin gibi
gözüküyor. Bunların sadece 3 bini kayıtlı ama biri geliyor
biri de gidiyor. Dokuz Eylül Üniversitesi’nde okuyan 70 bin
öğrenci var. 20- 30 bin kaçak gelen var. Buca, çok hızlı
büyüyor.
Türkiye’de birçok noktada belediyelerin, başkanların
soruşturma süreçleri ile debelendiğini bu nedenle
iş yapamadığı, Ankara’dan onay alamadığı bir
süreçte siz ‘Tam yol ileri’ yol alıyorsunuz. Bunu nasıl
başarıyorsunuz?
Levent Piriştina: Bu söyledikleriniz doğru ama 2 şey
için ağlayamayız. Birincisi paramız yok diye… Gerçekten
paramız yok ve imkânlarımız çok kısıtlı. İkincisi; gerçekten iş
yapmamamız üzerine kurulmuş bir düzen. Böyle bir durum
var. Ama bu zorluklar biz göreve gelmeye karar verdiğimizde
de vardı. Dolayısıyla bunları bahane edemeyiz. Kaynak
yaratacağız, geliri arttıracağız, dinamikleri doğru kullanacağız,
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Buca Cezaevi kesinlikle kalkmalı.
Nedenini sorarsanız cevap basit; çünkü
bunun dünyada örneği yok. Türkiye’de örneği
bir tek Buca... Biz neden istemiyoruz; Bu
bina bir gecede yıkılabilir. Fiziki rapor var.
Bina yıkılacak diyen hükümet.. Ayrıca moral
bozukluğu yaşanıyor. Karşınızda elinizde silahlı
bir asker. Güvenlik açısından baktığımızda da
olumsuz bir tablo var.
Gezi Olayları sırasında cezaevine 4 saatte asker
giremedi. 2 bin kişi yürüyüş yaptı Menderes
Caddesi’nde ve bir kargaşa yaşandı. Toplumsal
olayda cezaevini kontrol edemiyorsun.
Devlet TOKİ’ye talimat verecek ve cezaevi
yeni yerine taşınacak. Bir mimar geldi ölçü
alındı ve projeleri çizilmeye başlandı. Ben
çok umutluyum. Ben inanıyorum bu cezaevi
kalkacak. Bu ayıbı kaldırıp Buca’nın göbeğinde
cezaevi yoksun desinler. Kaldırıldığında 70 bin
rekreasyon alanı yapılacak.

büyük şehirden kredi kullanacağız, özel yatırımcılar
için Buca’yı cazip hale getireceğiz. Her şeyi kitabına
uygun yapacağız. Gelirlerse de dimdik duracağız. Bunu
bahane edemeyiz. 2019’un Mart ayında ‘Ya ne yapayım,
param yoktu, Sayıştay da çok bastırdı’ deme lüksümüz
olmayacak. Ekip arkadaşlarıma 4-5 ay bunu anlatmaya
çalıştım. Bahanelerin arkasına sığınmayalım. Altından
kalkamayacağımız hiçbir şey yok.
Buca Belediyesi olarak 350 milyonluk bir tramvay hattı
yapamayız. Böyle bir konuda oturup tartışıp zaman
kaybetmeye gerek yok. Yapabileceklerimizin farkına varıp
çalışmak gerekiyor. Elimizdeki tüm şartları zorlayarak bu
kentin ekonomisini, sosyal kültürel çevresini, alt yapısını
değiştirebiliriz. Bunu yapacak yüreğimiz ekibiz var. Bunu
yapmalıyız.
“Benim dönemimde bitecek, ben de gidersem gözüm
geride kalmayacak” dediğiniz projeler hangileri?
Levent Piriştina: Şu an devam eden çok projemiz var.
Buca’da 2016 yılında şantiye yılı olacak. Buradan onu da
müjdeleyelim imar durumları, alt yapıları, projelerin çizilmesi
gerçekleşecek. 2016 yılı Buca için hızlı geçecek. 2016’da
bitecek bir Amfi Tiyatromuz, spor kültür merkezimiz, Yıldız
Nikâh Sarayı’nda yaptığımız projemiz, Şirinyer Meydanı’nda
yaptığımız projemiz, Kasaplar Meydanı’nda yaptığımız
projemiz var. Bu projelerin hepsini aynı heyecanla istekle
seviyorum. Birbirinden ayıramam.
Doğuş Caddesi’nde uğraştığımız bir projemiz var. Kültürsanat, spor ile ilgili çalışmalarımız hızla devam ediyor. İzmir
Büyükşehir Belediyesi fidanlığının orada bir spor merkezinin
taslağını bitirmek üzereyiz. Gençlik merkezimiz geliyor.
Eski belediye binamızı 29 Ekim’e ya da 10 Kasım’a kadar
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hazırlıyoruz. İzmir’in en güzel sanat evlerinden
biri olacak tarihi bir binamız olacak. Buca
Belediyesi, kültürü sanatı sporuyla bambaşka
bir belediye olacak. 2019’da Buca Belediyesi’ni
yönetmeye adaylarla röportaj yaptığınız zaman, 25
senedir konuşulan şeyler konuşulmayacak. Bakın
20 sene geriye gidin. Belediye başkanlığı yapmış
arkadaşlarıma bakın, “Biz geleceğiz Buca’da trafiği
çözeceğiz, Kasaplar Meydanı’nı düzelteceğiz, Şirinler
Projesi yapacağız” diyemeyecekler. Bunlar bitmiş,
yapılmış olacak. Daha fazla proje ile gelmesi lazım
arkadaşların. Tokyo’da, Paris’te, Milano’da hep bir yenisi,
daha fazlası. Biz 20 senenin gündemini değiştireceğiz. 11
Ağustos’ta Tramvay Projesi için ihaleye çıkıldı, şimdi yapım
ihalesine çıkılıyor. 20 sene boyunca bu konuşuldu. Ama
artık bu böyle olmayacak. Buca’da gündemi değiştireceğiz.
Yurtiçi, yurtdışı farklı yerlere gidiyorsunuz.
Etkilendiğiniz ve Buca’da gerçekleştirmek istediğiniz
projeler var mı? Yerel yönetim anlamında etkilendiğiniz
şehirler var mı?
Levent Piriştina: Buca aslında tarımsal avantajlara sahip bir
yer. Bu konuda geride kalmış olsa da verimli toprakları var.
Ama o verimli topraklar gayrimenkullere doğru
kayıyor…
Levent Piriştina: İnşallah gitmeyecek. Başta İzmir
Büyükşehir Belediyesi’nin ve Buca Belediyesi’nin bakışı
zaten koruma havzasında olması nedeniyle Kaynaklar,
Karacaağaç bölgeleri bilhassa önemli.
Brüksel’ e gittik. Avrupa Parlamentosu’nda bir takım görüşler
yaptık. Tarımda örnek birkaç tane proje göreceğiz. İtalya’nın

tarihe sahip çıkışı, tarımda ise Hollanda… Biraz örnek alıp
uygulamaları hayata geçirmemiz lazım. Önünüzdeki ay
Hollanda ile tarım çalışacağız. Buca için olmazsa olmaz
üniversite.
Ceza evi taşınacak mı?
Levent Piriştina: Adalet Bakanlığı, İç İşleri Bakanlığı ile
Ulaştırma Bakanlığı ile görüşmelerimiz sürüyor. Şimdi siyasi
iktidarın talimat vermesi gerekiyor. Biz yer de gösteriyoruz.
Kırıklar’da F Tipi Cezaevi’nin olduğu yerde. Cezaevi neden
kalkmalı çünkü bunun dünyada örneği yok. Türkiye’de örneği
bir tek Buca... Biz neden istemiyoruz; Bu bina bir gecede
yıkılabilir. Fiziki rapor var. Bina yıkılacak diyen hükümet.
Trafik açısından çözümün temellerinden biri. Ayrıca moral
bozukluğu yaşanıyor. Karşınızda silahlı bir asker. Güvenlik
açısından baktığımızda da olumsuz bir tablo var.
Gezi Olayları sırasında cezaevine 4 saat asker giremedi.
2 bin kişi yürüyüş yaptı Menderes Caddesi’nde ve bir
kargaşa yaşandı. Toplumsal olayda cezaevini kontrol
edemiyorsun. TOKİ’ye talimat verilecek. Büyük bir maliyeti
vardır illaki. TOKİ o kadar büyük işler yapıyor ki. Yapılır.
Kırıklar var. 8 km ileride bir yer var.
Oraya yapılsın. Bir mimar geldi ölçü alındı ve çizilmeye
başlandı. Ben çok umutluyum. Eğer AK Parti devam ederse
bütçe yok denilmeyecek. Ben inanıyorum bu cezaevi
kalkacak. Bu ayıbı kaldırıp Buca’nın göbeğinde cezaevi
olmaz desinler. Kaldırıldığında 70 bin m2 rekreasyon alanı
yapılacak. Kentin göbeğinde nefes alma alanı olacak.
Otoparkta trafiği mahvediyor. Buca’nın trafiğini otopark
yaparak ve tek çift yollar ile alternatif üretilerek olur. Cezaevi
kanayan bir yara… Bu cezaevi olayının toplumsal bir konu
haline gelmesi lazım.
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Büyükşehir belediye başkanı olan bir babanın
oğlusunuz. Babanızın hangi değerlerini ilke edindiniz?
Levent Piriştina: Çalışkanlık, iyi niyet ve ekip işi...
İnandığınızı yaparsanız asla kaleniz yıkılmaz. O dönemin
başarılarında ciddi bir ekip var. Doğru bir ekibin size inanıyor
olması lazım. Hedefe kitlenmesi lazım. Ekibi oluşturup
çalışırsanız başarırsınız. Halka yalan söylemeyeceksiniz ve
samimi olacaksanız. Yapamam deyip yapmazsanız halk size
sahip çıkar. Halk doğruyu istiyor. Yapılamayacak şeylere
yaparız demeyeceksiniz. Seçmen artık bizden daha bilinçli.
İzmir seçmeni çok bilinçli, onlarla iletişimi çok iyi kuracaksınız,
dürüst olacaksınız. Biz başkan olduğumuzda 13 yaşında
olanlar yaklaşık 50 bin kişi oy kullanacak önümüzdeki
seçimde. Bizim yaptığımız yatırımlar önümüzdeki yıllarda
bize geri gelecek. Ben beş yıl daha bu işi yaparımın kararını
verdiğimde bir anket yaptıracağım ve bu orada yüzde 50’yi
görürsem bu işe bir daha girerim.
Milletvekili adayı da olabilirsiniz…
Levent Piriştina: Olurum tabi, ama bu daha başka,
o çok başka… Orada grup kararı alıyorsunuz yasama
görevindesiniz. Bu görev benim tabiatıma daha uygun.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görev alabilmek, iyi bir
vekillik yapmak da kıymetli ama şuan öyle hissetmiyorum.
Başkanlık çok farklı. Çözebildiğinizi görüyorsunuz. Ama
vekillikte süreç öyle değil ama başkanlıkta bir sokağa
giriyorsunuz o sokakta aldığınız kararla insanların hayatını,
mahallesini değiştirip güzelleştirebiliyorsunuz. Yasama biraz
daha geniş kapsamlı. Şuan öyle bir niyetim yok. Yereldeki
heyecan çok farklı. Biz insana dokunmayı seviyoruz.
Günde kaç saat çalışıyorsunuz?
Levent Piriştina: En az 10 saat çalışıyorum ama sabah da,
6’da çalışmaya başlamıyorum. İşin durumuna göre süreç
uzuyor.

EGİAD’ın üyesisiniz. Nasıl bir genç kuşak
görüyorsunuz?
Levent Piriştina: EGİAD kendi içinde yaptığı çalışmalar
konusunda başarılı bir dernek. Siyaset konusunda da güzel
adımlar atıyor. Seçimlerde tarafsızlıklarını kaybetmeden
devam ettiler. City Of İzmir projelerini çok beğenerek takip
ediyorum. Türkiye’nin en iyi tırmanma yeri burası. Türkiye’de
3. Forbes köşkü, Dekanlığın köşkü falan harika yerler… City
Of İzmir Projesi’ne buradan seslenelim. Biz Buca’nın tarihiyle
bu projeye destek olmaya hazırız. Bazı arkadaşlarımıza
İstanbul’dan, Ankara’dan arkadaşlarımıza gezdiriyoruz ve
inanamıyorlar.
İnsanların ekonomilerine, Buca’nın ekonomisine
belediyenin katkı sağlaması olmaz ama nasıl önünü
açabilir?
Levent Piriştina: Tam mazeret kısmında dediğim gibi;
yatırımların önünü açacağız, kaynakları kullanacağız. Yol,
kaldırım, doğalgaz değil. Çok büyük hedeflerimiz var.
Havaalanına 20 dakikalık mesafedeyiz. İzmir Büyükşehir
Belediyesi’nin yaptığı fuar alanına 15 dakika uzaklıktayız.
Gaziemir’de otur, daha geç gidersin Fuar İzmir’e. Biz
otobandan 10 dakika fuar alanındayız. Bizim buraya güzel
bir otel kazandırmamız lazım. Yok, mu otelleri? Var. 35
odalı. Marka zaten yok. Kentin merkezin dışında esnafı,
trafiği olumsuz etkilemeyecek şekilde ticaret hayatını
canlandırmamız lazım. Mutlaka konaklamayı cezbetmemiz
lazım. Özellikle Seyhan Bölgesi yeni bir ticaret bölgesi olarak
kentsel dönüşümünü başlatıyoruz. Yetkileri aldık. Seçim
bitsin Seyhan Bölgesi’nin hattından Yeşildere Caddesi’ne
paralel olan bölüm orası Buca’nın ticaretini canlandıracak
yer olması lazım. İşte bu adımlar Buca’nın Türkiye’de cazibe
merkezi olması için çalışıyoruz. Kaynaklar Bölgesi’nin turizmin
ve tarımın birleştiği yeni yatırımlar hedefliyoruz.
İnsanlar gelecek bağ bozumunda üzümünü yiyecek.
Kaynaklar’da dağa tırmanacak, Köy Müzesi’ni gezecek. Bu
sefer insanlar diyecek ki ‘Biz bu konağı motele çevirelim,
haftada 400 – 500 TL bize gelir sağlar.’ Bu sefer daha
çok insan gelecek. Biz ciddi adımlar atıyoruz. Biraz daha
şansımız olsa ekonomik anlamda daha çok yol gidebiliriz.
Mazeret etmeyeceğiz dedik ama bazen elimizi kolumuzu
bağlıyor. Bir de bazı noktalarda o kadar gerideyiz ki adamın
yolu yok.
Önce yürümesi lazım. Böyle ciddi sorunlarımız var. Buca’nın
normalleşmeye ihtiyaç duyan yerleri var.
Buca eski bir yer kentsel dönüşüm furyası var yıkılıyor
yapılıyor ama eski yerleşim yerlerinde imar yapmakta
zor. Dar sokaklar, yollar… İzmir yangını İzmir için bir
felaket ama İzmir’de yangın olmasaydı İzmir’de yol
yoktu.
Levent Piriştina: Birçok kentsel dönüşüm örneği var.
Riskli gösteriyor, belgeyi alıyor. Orayı tek başına yıkıyor.
Sonra satıyor. Bunun estetik, güvenlik sosyal yapıyla falan
alakası yok ki. Buca’da maalesef çok sayıda yapılıyor.
Bu ada bazlı bir şekilde bizim tarafımızdan yapılmalı. Bir
kent dönüştürülecekse bunu tek tek müteahhitler değil
belediyeler yapmalı. Tek binaya kentsel dönüşüm çıkartıyor.
Nerede otoparkı, sosyal alanı, parkı? Bir şey değişmiyor.
Bina değişiyor. Biraz daha kar artıyor. Bu çocuklar nerede
top oynayacak? Artan tek şey daire fiyatları. Şiddetle bu tip
dönüşümün değişmesi lazım.

Belediye olarak müşkül durumda olan kendi bakımını
yapamayan insanlara gidiyoruz. Bütün kişisel bakımını
saçından tırnağına her şeyi yapıyoruz. Belli bir standartları
var bunun engelli de olabilir, yaşlı da. Cezaevi kalksın evet
ama bu evlere de girmek lazım. Belediye olarak her evin
içine giriyoruz. Her kapıyı çalıyoruz. Normalde seçim zamanı
kapılar çalınır. Ama biz her zaman yapıyoruz bunu. Bu
hizmet için. Oy istemek için değil. Belediyede herkes güllük
gülistanlık. Ama dışarı önemli olan. Hizmet götürmek lazım.
Bir tane çukur 11 yıldır kapatılmamış. Görülmemiş olay.
Çukuru kapattım diye ömür boyu benle oluyor.
Buca’nın sokaklarına kılcal damarlarına girdik. Muhtarlar
ve aracılarla birlikte sorunlar neyse onları çözmek için
çalışıyoruz. Gittikçe dibe gidiyoruz ve sonuç alıyoruz. Yöntem
olarak önce muhtarlara gidiyoruz. Al beni götür diyorum.
Sıkıntılıları ve sorunları soruyorum ve çözmeye gidiyoruz.
Hepsi olmasa da elimizden geleni yapıyoruz. Son üç yılı
tamamen böyle geçireceğiz.
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Organ nakli;

‘2. Yaşam Piyangosu’
Türkiye'de organ bağışçısı sayısı, farkındalık oluşturma çalışmalarıyla son 1 yılda
yüzde 80 arttı. Geçen yıl 80 bin civarında olan organ bağışçısı sayısı, 145 bine ulaştı. Uzun
yıllardır Türkiye'de organ bağışında ilk sırada yer alan İzmir, 20 bin bağışçısıyla birinciliğini
korurken en az bağış 1 kişiyle Iğdır'da yapıldı.

ÖZEL DOSYA

n HAZIRLAYAN: SEDA GÖK

EGİAD YARIN EKİM 2015

41

Sağlıklı her organ
bağışlanabilir.
Ülkemizde; kalp,
karaciğer, akciğer,
böbrek, pankreas gibi
organlar, kalp kapağı,
gözün şeffaf kornea
tabakası, kas ve kemik
iliği dokuları başarı ile
nakledilmektedir.
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n Türkiye'deki organ
bağışçı sayısı, son bir
yılda yaklaşık yüzde 80
artarak 80 binden 145 bine
ulaştı. Türkiye'de en fazla
organ bağışı 20 bin bağışçıyla
İzmir'den gerçekleştirilirken en
az organ bağışında bulunan kent
ise 1 bağışçıyla Iğdır oldu.

bin 292 bağışçı ile Manisa takip etti.
Ankara ise 5 bin 74 organ bağışçısıyla
listede 8'inci sırada yer aldı. Türkiye'de en
az organ bağışçısı olan il ise 1 kişiyle Iğdır
oldu. Bu kenti 17 kişi ile Bitlis, 22 bağışçı
ile Bayburt, 60 kişi ile Düzce, 76 kişi ile
Kars izledi.

Sağlık Bakanlığı Organ, Doku
Nakli ve Diyaliz Hizmetleri
Daire Başkanlığı’nın Eylül ayı
verilerinden derlenen bilgilere göre,
yaklaşık 28 bin kişinin organ nakli
beklediği Türkiye'de, bu alanda
yapılan çalışmalarla organ bağışında
bulunanların sayısı her geçen gün artıyor.
Geçen yıl 80 bin civarında olan organ
bağışçısı sayısı, 86 bin nüfuslu Tunceli,
80 bin nüfuslu Bayburt, 100 bin nüfuslu
Ardahan, 128 bin kişinin yaşadığı Kilis'in
nüfusunu aşarak 144 bin 850'ye çıktı.

“İZMİR ÖRNEK BİR KENT”
İzmir Sağlık Müdürü Ayhan İzzettinoğlu,
geçtiğimiz günlerde AA’ya yaptığı
açıklamada, kentin organ bağışındaki
duyarlılıkla Türkiye'ye örnek olduğunu
söyledi. Kentin, organ bağışında son 3
yıldır ilk sırada yer aldığına dikkati çeken
İzzettinoğlu, organ bağışını artırmak için
müftülüklerle, imamlarla ve toplumun
birçok kesmiyle ortak çalışma yaptıklarını
kaydetti. Organ bağışına büyük önem
verdiklerine dikkati çeken İzzettinoğlu,
"Organlarımız toprak olup gidecek. Bunun
birine can olması için çaba gösteriyoruz"
dedi.

İZMİR YİNE İLK SIRADA
Organ bağışında ilk sırada ise İzmir
yer aldı. İzmir, 20 bin 26 bağışçısıyla
Türkiye'deki 80 ili geride bırakarak
zirvedeki yerini korudu. İzmir'i, 17 bin
379 bağışçı ile İstanbul, 11 bin 171 kişi
ile Muğla, 8 bin 914 kişi ile Kocaeli, 7

EGİAD YARIN Dergisi olarak biz de
gerek organ nakli gerekse organ bağışı
konusunda geldiğimiz noktayı mercek
altına aldık. Kendi alanında otorite olan
üç isme konuk olduk. Türkiye ve İzmir
özelinde bu alandaki karnemizi birlikte
değerlendirdik.

Organ bağışı nedir?
Bir kişinin hayatta iken kendi isteği ile tıbben yaşamı sona
erdikten(beyin ölümü gerçekleştikten) sonra doku ve
organlarının, başka hastaların tedavisi için kullanılmasına
izin vermesi ve bunu iki şahit huzurunda belgelemesidir.
Akli dengesi yerinde,18 yaşından büyük olan herkes organ
bağışında bulunabilir. Organlarının birini bağışlayacağı gibi
tamamını da bağışlayabilir.
Organ nakli nedir?
Bir organın görevini yerine getiremeyip, vücuda zarar
vermeye başladığı durumda, hasta olan o organın, bir
başka kişiden alınan sağlam organ ile değiştirilmesi işlemidir.
Bağışlanmış olan organın uygunluğu, vericinin beyin ölümü
gerçekleştikten ve ailenin onayı alındıktan sonra, sağlık ekibi
tarafından uygunluğu tespit edildikten sonra yapılır.
Bağışlanacak organlar nelerdir?
Sağlıklı her organ bağışlanabilir. Ülkemizde; kalp, karaciğer,
akciğer, böbrek, pankreas gibi organlar, kalp kapağı, gözün
şeffaf kornea tabakası, kas ve kemik iliği dokuları başarı ile
nakledilmektedir.
Organ bağışı yapılsa bile her ölümden sonra organ
nakli yapılır mı?
Organ alınıp nakil yapılabilmesi için kişinin sadece yoğun
bakımda solunum cihazına bağlı iken beyin ölümü
gerçekleşmiş olması gerekir. Nakil işlemleri sadece Sağlık
Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş profesyonel bir organ nakli
ekibi tarafından yapılır.

Ne zaman organlarımızı bağışlayabiliriz?
Kişi hayatta iken kendi serbest iradesi ile tıbben yaşamı sona
erdikten sonra organ ve dokularının ihtiyacı olan hastalar için
kullanılmasına izin verebilir veya hayatta iken bu konuda bir
beyanda bulunmamışsa yine tıbben yaşamı sona erdikten
sonra yakınları tarafından organ ve dokuları bağışlanabilir. Bu
işlem ölüden (kadavra) canlıya organ bağışıdır.
Kişi hayatta iken kendi serbest iradesi ile bir böbreğini
veya karaciğerinin bir kısmını ihtiyacı olan bir hasta için
bağışlayabilir. Bu işlem de canlıdan canlıya organ bağışıdır.
Organ bağışı için yaş sınırı var mıdır?
Organ nakli yasasına göre canlıdan canlıya organ bağışında
18 yaş altındaki kişilerden organ alınmaz. Ancak, kadavradan
yapılan bağışlarda yaş sınırı yoktur. Ölen bir yenidoğan
bebeğin bağışlanan organları kullanılacağı gibi doksanlı
yaşlardaki bir vericinin de organları kullanılabilir.Bağışlanan
organların kullanılıp kullanılamayacağına nakli gerçekleştirecek
olan cerrah karar verir.

ÖZEL DOSYA

EN ÇOK SORULAN SORULAR…

Ölen bir kişinin organları alınırken vücut bütünlüğü
bozulur mu?
Yaygın inanışın tam tersine ölen bir kişinin bağışlanan
organlarının başka hastaların tedavisinde kullanılabilmesi için
organ çıkarım ameliyatının normal ameliyathane koşullarında
ve normal ameliyat tekniklerine göre yapılması gereklidir. Tıpkı
canlı bir insana ameliyat yapıyormuş gibi multidisipliner bir
yaklaşım ile işlem yapılır. Eğer karın içi organlar çıkarılacaksa
göbek üstü ve altı bir orta hat kesisi ile, kalp ve akciğerler
çıkarılacak ise göğüs kafesi ön duvarından yapılacak bir orta
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hat kesisi ile organlar çıkarılır. Yine normal ameliyat teknikleri
ile gayet özentili bir şekilde cilt kapatılarak cenazeye saygı
içerisinde temizliği yapılarak morga gönderilir. Görüldüğü
gibi burada cesedin parçalanması veya vücut bütünlüğünün
bozulması gibi bir durum söz konusu değildir.

belirlediği kurallar ve prensipler çerçevesinde organ nakli
merkezlerine ve hastalara tahsis edilmektedir. Irk, din, dil,
cinsiyet ve statü farkı gözetmeksizin kurallar katı bir şekilde
uygulanarak organlar en uygun hastalara adalet ve şeffaflık
ilkeleri çerçevesinde nakledilmektedir.

Organ bağış kartı taşırsam bir gün ölmeden
organlarım alınır mı?
Organ bağış kartı taşıyan bir kişi, hayatının herhangi bir
döneminde ağır bir sağlık durumu nedeniyle acil servise
getirilirse acil hastaya yaklaşım prosedürleri gereği öncelik
ağır hastaya verileceğinden tüm imkanlar seferber edilecektir.
Genel durumu çok kötü bir hastanın üzerinden organ
bağış kartı çıktı diye göz ardı edilmesi durumunda beyin
ölümü gelişse bile iyi bakılmadığından dolayı organları
kullanılamayacak durumda olacaktır. Dolayısıyla üzerinden
organ bağış kartı çıksın veya çıkmasın en ağır hasta en
öncelikli hastadır. Milyonda bir yaşam şansı bile olsa bu
öncelikten dolayı hasta yaşam şansını kullanır, aksi halde bu
iyi bakıma rağmen beyin ölümü gelişmişse zarar görmemiş
organlarının başka hastaların tedavisinde kullanılma ihtimali
olur.

Organ bağışı dini açıdan uygun mudur?
Diyanet İşleri Başkanlığı 6.3.1980 tarih ve 396 sayılı kararı
ile organ naklinin caiz olduğunu açıklamıştır. Diğer İslam
Ülkelerinde ve diğer bütün büyük dinlerde de benzer kararlar
mevcuttur. Hıristiyanlık, Yahudilik, Budizm gibi diğer dinler
de organ bağışı insan sevgisinin bir parçası olarak kabul
edilmektedir. Kim bir kimseye hayat verirse, o sanki bütün
insanlara hayat vermişçesine sevap kazanır. (Maide Suresi,
Ayet 32)

Öldükten sonra kullanılmak üzere bağışladığım
organlarım satılır mı?
2238 Sayılı organ nakli yasasına göre organların satılması
yasaktır ve ağır cezai müeyyide gerektirir. Ölen kişilerin
bağışlanan organları Sağlık Bakanlığı Organ Nakli Ulusal
Koordinasyon Sistemi içerisinde adil, şeffaf ve kontrollü bir
sistemle dağıtılmaktadır. Bu nedenle bağışlanan organların
herhangi bir ticari döngüye girmesi mümkün değildir.
Bağışladığım organlar adaletli bir şekilde ihtiyacı
olanlara nakledilir mi?
Ölen kişilerin bağışlanan organları Sağlık Bakanlığı
Organ Nakli Ulusal Koordinasyon Sistemi içerisinde
akademisyenlerden oluşan bilimsel danışma komisyonlarının
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Nakledilen organın kıyamet günü asıl sahibine
döndürülmesinde bir tereddüt var ise Kıyame Suresi
3. ve 4. Ayette ‘İnsan kendisinin kemiklerini bir araya
getiremeyeceğimizi mi sanıyor? Evet, bizim onun parmak
uçlarını bile aynen eski haline getirmeye gücümüz yeter.’
(Kıyame Suresi, Ayet 3-4) beyan bulunduğu bilinmelidir.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez 4 Kasım
2013 tarihinde yaptığı konuşmasında “Lütfen bütün hastane
köşelerinde belki aylarca belki yıllarca gözyaşı içerisinde
bekleyen anneler, babalar, yavrular şifa bekleyen hastalara
imdat olalım. Onlara hayat taşıyalım. Dini, ilmi, tıbbi ve hukuki
açıdan şartlar yerine getirildikten sonra bizim organlarımızı
bağışlamamız, onlara bir organımızı bağışlamamız candan
cana giden en büyük sadakadır.”ifadesinde bulunmuştur.
Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Mehmet Görmez’in
konuşmasının tamamına http://www.diyanet.gov.tr/
UserFiles/Document/Video/debbae7c-717f-446f-879a54238d4d1c48.mp4 linkinden ulaşabilirsiniz.
Kaynak: Sağlık Bakanlığı Organ Doku Nakli ve
Diyaliz Hizmetleri Daire Başkanlığı
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Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim
Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cüneyt Hoşcoşkun, “Böbrek,
karaciğer ve kalp konusunda Türkiye dünyada Süper Lig’in
üst seviyelerinde yer alıyor. Sonuçları da mükemmel…
Bu hem canlı hem kadavra için geçerli” diyor.

“Organ
naklinde
‘Süper Lig’in
üst sıralarındayız”
“Kadavradan organ bağışı konusunda vatandaşlarımıza yeteri kadar ulaşamıyoruz. Bu konuda
kabahati kendimizde aramamız gerekiyor. Aynayı kendimize tutmalıyız. İnsanlarımız bu konuda
tereddütlü. Her şeye rağmen kadavradan organ bağışını arttıramıyoruz. Organ nakli oranını
kadavra yönünde arttıramıyoruz, yüzdeyi değiştiremiyoruz.”
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Mustafa Çınar ile Cüneyt Hoşcoşkun bir arada…

n Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cüneyt Hoşcoşkun, Türkiye’nin organ
nakli konusunda teknik ve akademik tecrübe açısından
dünyadaki konumunu “Süper Lig’in üst sıralarındayız” diye
anlatıyor. Türkiye’deki nakillerin yüzde 80-85’inin canlıdan
yapıldığına dikkat çeken Hoşcoşkun, dünya genelinde ise
organ naklinin yüzde 80- 85’inin kadavradan yapıldığının altını
çizdi. Türkiye’nin bu konuda kendine ayna tutması gerektiğini
belirten Hoşcoşkun, YARIN Dergisi’ni ağırladı ve organ nakli
ameliyatı sonrasında hayatları değişen hastalarını bizlerle
buluşturdu.
Organ nakli konusunda Türkiye’de yapılan çalışmaları
dünya ile karşılaştırdığımızda nasıl bir noktadayız?
Organ nakli konusunda Türkiye, dünya ile aşağı yukarı aynı
standardizasyonu yakalamış durumda. Buna futboldan
bir örnek vermemiz gerekirse; dünyada süper ligin üst
sıralarında yer alan bir konumdayız. Böbrek, karaciğer ve
kalp konusunda Türkiye dünyada süper ligin üst seviyelerinde
yer alıyor. Sonuçları da mükemmel… Bu hem canlı hem
kadavra için geçerli.
Sayısal açıdan baktığımızda canlı mı kadavra mı ön
planda?
Dünyada gelişmiş batı ülkelerinde organ naklinin yüzde 8085’i kadavradan alınan organlarla yapılmaktadır. Türkiye’de
ise bunun tam tersi; yüzde 80 - 85 kadarı canlıdan alınan
organlarla yapılmaktadır.
Bunun nedeni nedir?
Teknik açıdan, beceri ve başarı açısından bir nedeni yok.
Ama Türkiye’mizde kadavra organ bağışı konusunda bir
tezatlık var. Sebebi; öncelikle bu mesleği yapan bizlerin o
kadar çalışmamıza, başarılı olmamıza rağmen vatandaşımızı
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organ nakli konusunda yeterince bilinçlendiremememizdir.
Kadavradan organ bağışı konusunda vatandaşlarımıza
yeteri kadar ulaşamıyoruz. Bu konuda kabahati kendimizde
aramamız gerekiyor. Aynayı kendimize tutmalıyız. İnsanlarımız
bu konuda tereddütlü. Her şeye rağmen kadavradan organ
bağışını arttıramıyoruz. Organ nakli oranını kadavra yönünde
arttıramıyoruz, yüzdeyi değiştiremiyoruz.
‘Aynayı kendimize tutalım’ dediniz. Bir yerlerde hata
yapıyoruz. Nerede hata yapıyoruz da tam istediğimizi
gerçekleştiremiyoruz?
Her türlü çalışmayı yapmamıza rağmen insanlarımıza yeteri
kadar ulaşamıyoruz. Gönüllerini fethedemiyoruz. Organ
bağışı, gönülden gelmeden olacak bir şey değil. Bağış
gönülle olur, iç huzurla olur. Bağış denilen şey zorla veya
kanunla olmaz. Zorla veya kanunla olursa bağış olmaz.
Burada eksikliğimiz var. İnsanları gönüllü hale getirmemiz
gerek. Bu alanda her türlü çalışmayı yapmamıza rağmen
insanları bilinçlendiremiyoruz, inandıramıyoruz. Bunu
insanlarımıza anlatmamız lazım. Güvensinler bize, güvenle
organlarını bağışlasınlar. Güven duygusu. Eksikliğimiz her
halde burada…
Maalesef Türkiye’de zaman zaman bazı basın mensuplarının,
bazı kişilerin yaptıkları bir takım hareketler bu sonucu
doğurmuştur. ‘Türkiye’de organ mafyası vardır, kadavradan
alınan organlar başka yerlerde kullanılmaktadır’ deniliyor.
Bunun gibi birçok gerçek olmayan söylemler var.
‘Depremde ölenlerin organları alınmıştır’, “Kaçırılan
çocukların, insanların organları organ nakli için çalınmıştır”
gibi gerçek dışı, yalan ve yanlış yönlendirmeler insanlarımızın
organ bağışından uzak durmasına sebep olmaktadır. Bu
söylemler vatandaşlarımız için yapılmış en büyük kötülüklerin
başında gelmektedir.
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Halise Çınar, 74 yaşında… Böbreğinin birisini 53 yaşındaki oğlu Mustafa Çınar’a verdi. Organ Nakli ve
Bağışı konusunda hazırladığımız dosya çalışması kapsamında Ege Üniversitesi’nde olduğumuz gün EGİAD
Yarın Dergisi’ne duygularını “Oğluma ikinci kez hayat vermek çok güzel, çok ağrım var ama buna değer”
diye anlattı.

Bu söylem kimin işine yarar?
Ben bu konuya girmek istemiyorum. Bir
diğer hususta bizim mesleğimizdeki kişilerin
kadavradan organ nakli yapma konusunda
isteksizlikleri. Çünkü kadavradan organ
nakli yapmaya kalktığınız zaman öncelikle
zamanı hiç belli değil. Gece yarısı, bayram
tatili, evlilik yıl dönümü, doğum günü veya
özel günler… Her gün her saat olabilir. O an
her şeyi bırakmak zorundasınız. Bu zor bir
işlem… 24 bazen de 48 saatinizi alıyor. Bu
sebepten bazı kurumlar ve meslektaşlarımız
kadavra yerine canlıdan organ nakli
yapmayı öne çıkartıyor. Kadavradan organ
bağışını arttırmak yerine; canlı vericili
olarak akrabalardan, aileden ve ya akraba
olmayan insanlardan hatta çapraz vericili
organ naklini ve bağışını öne çıkaran
çalışma yapıyorlar. Organ nakli denilince
kadavradan gerçekleşmesi gerekirken
canlıyı tercih ediyorlar. Canlı vericili organ
naklinin reklamını yapıp bunun hastalar
için tercih sebebi olmasına çalışıyorlar.
Bu şekilde davranışlar kadavradan bağış
konusunda halkın üzerinde olumsuz etki
yapıyor. ‘Mademki bu alternatifler de var,
yani canlıdan organ nakli var; ben neden
organlarımı ya da ailemin organlarını
başkasına bağışlayayım” diyorlar. “Anası,
babası, kardeşi, akrabası kendi organlarını
versin’ diyor. Çapraz bağışla halledilsin
tutumunu sergiliyorlar. Ve bunlar kadavradan
organ bağışını olumsuz etkileyen
faktörlerden biri.

Biz ne yapmalıyız?
İnsanlara organ naklinin ne olduğunu
anlatmamız lazım. Onlara doğru bilgi
vermemiz lazım. Vatandaşımıza güven
vermemiz ve gönüllerini kazanmamız
şart. Bir de her önüne gelen organ nakli
konusunda yalan yanlış konuşuyor, ahkâm
kesiyor, herkes konuşuyor. Böyle olmamalı.
Öte yandan iki ahlaki mesele de var.
Birincisi; meslektaşlarımızın bir kısmının
İslamiyet’te organ naklinin yerini
değerlendirmek için sarf ettiği sözler. İslam
Dininin ve İslam İnancının organ nakline,
kadavradan organ bağışına veya organ
bağışına karşı olduğu veya olumsuz olduğu
ifade ediliyor. İslam Dininde ve İnancında
böyle bir durum yok. Organ Naklinde
1987’den beri çalışıyorum. İlk zamanlar
koordinatörler yoktu, koordinatörlerin işini
de kendimiz yapıyorduk. Bire bir kadavra
donörlerinin aileleriyle görüştüğümüz için
biliyorum. Dini yönden engel olduğunu öne
sürerek reddedenlerin sayısı yüzde 5- 6’yı
bulmaz. Fakat bu tür bir engel varmış gibi
öne çıkartılmaya çalışılıyor.

Ege Üniversite’sinde
yılda kaç operasyon
gerçekleşiyor?
Aşağı yukarı 100’ün
üzerinde böbrek nakli
yapıyoruz. Geçen sene
bu rakam 135 idi.
2013 yılında ise 137…
Bir yılda ortalama
120- 140 nakil diyelim.
Canlı donörden ve
kadavradan böbrek
naklini gerçekleştiriyoruz.
Yüzde 60 canlıdan, yüzde
40 kadavradan oluyor.
Karaciğer nakli geçen sene
33’dü. Ondan önceki sene
26 idi. Kalp de karaciğere
yakın bir sayıda, yılda
28- 30 civarında nakil
yapılıyor.

İkincisi; çok az bazı kişiler var, organlarını
inanç olarak bağışlamak istemiyor. Bunu da
sorguladığınızda ise tam olarak neyi neden
yaptığını bilmiyor. Bu kişilere söylenecek söz
yok, eksik yaptığımız işi bu vatandaşlarımıza
tamamlamalıyız, tam yapmalıyız, yani
bilgilendirmeli ve öğretmeliyiz.
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Esas sorun bunun dışında, yani Organ bağışlamak
istemeyen bazı insanlarımız İslamiyet’in arkasına saklanıyor.
Şöyle ki; inancı gereği inancı olan İslam Dininin organ
bağışını haram kıldığını söyleyerek, organ bağışını
yapmıyorlar. Oysa İslam Dini’nin organ bağışına böyle bir
karşıtlığı yok. Hatta bir insanın hayatını kurtaranın tüm
insanlığın hayatını kurtarmış gibi sevap kazanacağına
dair hüküm bile var. Bazı vatandaşlarımız organlarını
bağışlamak istemeyebilirler. Bu en tabii haklarıdır. Kimse de
sorgulayamaz. Ve sorgulanmamalıdır.
Çünkü organ bağışı bilgi, güven ve gönüllülük işidir. Ancak
bunu açıkça, “Organlarımı veya yakınımın organlarını
bağışlamak istemiyorum” şeklinde söylemek yerine İslam
Dini’nin arkasına saklanmak, alet etmek düzgün bir davranış
değildir. Bu da ahlaki bir mesele… Bunu bu kadar net
söylüyorum.
Biri İslamiyet’i organ nakline karşıymış gibi gösterdiği için
akılları karıştırıyor, diğeri de isteksizliğini ve gönülsüzlüğünü
İslam İnancına alet ediyor. Bazen bu soru ile bize de
geliyorlar, ‘Dini açıdan bir sakıncası var mı?’ diye soruyorlar.
Ben tıp bilimini biliyorum. Ama İslami yönden bildiğimiz
kadarını paylaştığımızda insanlar bunun sakıncalı olmadığını
anlayıp kabul ediyorlar. Yakınlarını kadavra donörü olarak
bağışlıyorlar. Hatta benim dediklerimi teyit etmek için gidin
büyüklerinize, dini açıdan bilgisine güvendiğiniz birilerine, din
adamlarına, hocalarınıza danışın sonra gelin diyorum.
Daima açık ve net, yan yollara sapmadan insanların
anlayabileceği şekilde anlatmak lazım. Ameliyatta
organlarının alınacağını, organların başkasına
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nakledileceğini, bu organların başkasında hayat bulacağını,
hayatını idame ettirmesi için vesile olunacağının açık bir
şekilde anlatılması gerekiyor. Bir kalp, karaciğer veya böbrek
ameliyatı oluyor gibi göğüsün ve karnın açılıp o organların
ameliyathane şartlarında alınacağını ve sonra ameliyat
yerinin kapatılıp ameliyattan çıkartılacağını söylemek,
anlatmak lazım. Anlatılması da gerekli... Doğru ve gerçek
bilgi verilmelidir. Yanlış bilgilendirme insanların güvenini
sarsıyor, gönüllülüğünü yok ediyor.
Bazı özel sektör kuruluşları imkanlarını kullanıp çalışanlarını
medya kuruluşlarında konuşturuyorlar. Bir kısmı bazı şeyleri
perdeleyerek anlatıyorlar. Bazıları da net bilgi veremiyorlar.
Ahlaki bir sorun. Maalesef kötü bir şey bu.
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin organ nakli
konusunda özel bir yeri var. Farklı alanlardaki organ
nakli konusunda da yol alıyorsunuz…
Ege Üniversitesi Organ Nakli Merkezi’nde ilk kez 12
Ekim 1987’de kadavra donörden organ naklini ben
gerçekleştirdim. Böbrek nakli ameliyatıydı. Daha sonraki
yıllarda karaciğer ardından kalp nakli gerçekleştirildi.
Kornea, kemik iliği, pankreas ve akciğer nakilleri oldu.
Şimdi de karaciğer naklinde bir sorun var galiba…
Bizim aslında karaciğer nakli ekibimiz var. Karaciğer
naklinde çalışan sorumlu arkadaşım hocam başka bir
hastaneye geçtiği için, Sağlık Bakanlığı tarafından şimdi
yeniden denetleniyor ve yapılanıyoruz. Yeni ruhsatlanma
sonrası çok yakında aynı tempo ile karaciğer nakillerine
devam edeceğiz.

Ege Üniversitesi Kalp Damar Cerrahisi Prof. Dr. Mustafa Özbaran,
“Organ nakli, yeni bir yaşam. Her şey bitti gibi derken yaşama yeniden
başlamak gibi bir şey” diyor.

Dünyaya
organ naklini
öğretiyoruz
“Hedefimiz; bilgi fazlalığımızı başkalarıyla paylaşmak ve dünyada ilk
3 merkez arasına girmek.”
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n Ege Üniversitesi Kalp Damar Cerrahisi Prof. Dr. Mustafa
Özbaran, ömrünü kalp nakline adamış bir hekim… Organ
naklinin önemini “Ölürken dört yapraklı yoncayı bulmak gibi
bir şey” diye anlatan Özbaran, bugün Türk hekimlerinin dünya
genelinde birçok ülkede konuyla ilgili eğitim verdiğinin altını
çiziyor.
Kıbrıs, Azerbaycan, İran, Bakü ve Kazakistan’dan gelen
hekimlerin de Ege Üniversitesi’nden eğitim aldıklarına dikkat
çeken Özbaran,“Hedefimiz artık bilgi birikimimizi başkalarıyla
paylaşmak ve Avrupa’daki ilk 3 merkez arasına girmek.
Almanya’dan iki merkez ve Fransa’dan bir merkez ilk 3’te yer
alıyor. Biz ise 5’inci sıradayız” diyor.
Özbaran ile Türkiye’deki kalp nakli konusunda yapılan
çalışmalar üzerinden organ naklinin önemi, dünyadaki yerimiz
ve bu alanda beklenen gelişmeler üzerine sohbet ettik.
Organ nakli ama özellikle kalp nakli konusunda
Türkiye’deki gelişimi yıllar itibariyle anlatır mısınız?
Dünyada ilk kalp nakli 1967 yılında Güney Afrika’da ve takip
eden yıl 1968 yılında da Türkiye’de kalp nakli yapılmıştır.
Ama vücudun reddetmesini engelleyen ilaçların bilinmemesi
nedeniyle hastalar 24-36 saat içerisinde kaybedildi. Tüm
dünyada olduğu gibi Türkiye’de de geniş bir sessizlik dönemi
oldu. 1980’li yıllarda takılan organın vücut tarafından red
edilmesini engelleyen ajanlar keşfedildi ve Cambridge
Üniversitesi’nde karaciğerde kullanıldı böylece nakil sonrası
yaşam şansı arttı. Bu artışla birlikte 1980’li yılların sonrasında
tüm dünyada yaşam oranları arttı ve organ nakli hızlandı.
Organ nakli rakamları, senede 100’lerden 5 binlere 10 binlere
kadar yükseldi. Türkiye’de Doktor Cevat Yakut, ilk başarılı kalp
naklini 1989’da Koşuyolu Hastanesi’nde yaptı.
Ülkemizde yeni dönem kalp nakli programları başlamış oldu.
Aynı dönemde karaciğer nakli de yapılmaya başlandı. 2000’li
yıllara kadar çeşitli derneklerin destekleri ve bu işe hevesli
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hastanelerin el atması ile kalp naklinin yanı sıra tüm solidorgan
nakli ameliyatları başarıyla yapılmaya başlandı.
Ege Üniversitesi ise 1990’larda organ nakli çalışmalarına
başladı. Konuyla ilgili hekimler organ nakli için eğitime
gönderildiler. Biz Cambridge Üniversitesi’ne gittik. Eğitimler
sonrası 1998 Şubat ayında Ege Üniversitesi’nde ilk kalp
naklini gerçekleştirdik. Ege Üniversitesi’nin gelişmiş kurumsal
yapısı, bilimsel yaklaşımların zenginliği, yöneticililerin üstün
öngörü ve hekimlerin özverili çalışması ile Ege Üniversitesi
Türkiye’de en fazla organ-kalp nakli yapan merkez haline
geldi. Hala Türkiye’de yapılan kalp nakillerin yaklaşık üçte
biri Ege Üniversitesi’nde yapılıyor. Yaklaşık 250’ye yakın kalp
nakli yapıldı. Bu rakamı 15 yıla bölersek her ay bir kalp nakli
yapılıyor.
Bu sayı ilk başlangıç yıllarında az iken daha sonra yükselmeye
başladı ve şu an yılda 20-25 civarında kalp nakli ameliyatı
yapılmaktadır. Bu artışta en önemli pay 2000’li yılların
başında Sağlık Bakanlığı’nın, Türkiye’deki organ nakli
organizasyonunu üstlenmesi ve sahip çıkması olmuştur.
Bu organizasyon çerçevesinde beyin ölümü tespitinden,
organ nakli koordinatörü yetiştirilmesi, hangi merkezin bu
işi yapabileceğini, yapamayacağını, konuyla ilgili kanunların
çıkarılması ve yapılan her naklin takip ve denetimine kadar her
şey yapılmış ve yapılmaya devam etmektedir.
Ayrıca her farklı Organ Nakli için Bilim Kurulları ve o kurulların
başkanlarının oluşturduğu Ulusal Koordinasyon Kurulu
oluşturulmuştur. Ben de o tarihten bu yana kadar Kalp Nakli
Kurulu’nda ve 6 yıl boyunca Ulusal Koordinasyon Kurulu’nda
yer aldım. Bu çalışmaların temel amacı Türkiye’deki
organ bağışını artırmak ve yapılan bağışların en iyi şekilde
kullanılmasını sağlamak olmuştur. Bu dönem içerisinde
Sağlık Bakanlığı 112 Acil Servis’lere uçak, helikopter

20 yılın sonunda mı oldu?
Organ naklinin önemi anlaşılmaya başlandı. Ülke
olarak biz bu hastalıkların ve organizasyonun altından
kalkarız dediğimiz an oldu. Türkiye, tüm organ nakilleri
için alt yapı konusunda hızlı şekilde yol kat etti. Ve
dünya ülkelerinin çoğundan kaliteli bir yapıya sahip
duruma geldi.
Model olarak kimleri aldık?
Kendi görüşüm organizasyon, harcamaların karşılanması,
hastaların objektif olarak bakanlık bünyesinde toplanması
gibi konular açısından kurumsallaşmış yapılar olarak ABD,
İngiltere, İran, İspanya ve tüm dünya ülke örneklerini
inceleyerek biz model oluşturduk. Şimdi ise bizi örnek
alıyorlar.
Bu kadar iyi bir sisteme sahip olmamıza rağmen
neden rakamlar bu kadar düşük?
Kalp naklinde organ bağışı önemli… Çünkü canlıdan
nakil yapma şansımız yok. Şuan dünyada canlıdan
yapılan karaciğer ve böbrek naklinde dünya birincisiyiz ve
canlıdan yapılan organ nakli için ülkemize geliyorlar. Bizim
hekimlerimiz ve altyapımızda bir sıkıntı yok. Organ bağışı
son zamanlarda arttı ama toplumsal yaşadıklarımız o kadar
çok karışık ki birşeye hedeflenemiyoruz. Dikkat çok çabuk
dağılıyor. Süreklilik arz edilmeli. Kamu spotları, din bilginleri
bunu destekliyor ama tüm dünyada organ bağışında düşüş

var. Kalp nakli olabilmesi için de organ bağışı zorunlu, canlı
kalp naklide olamayacağından kalp naklinde kalp destek
cihazları ön plana çıkıyor bir anlamda “canlı kalp nakli”
diyebiliriz.Kalp destek cihazlarını takma ve hastanın yaşam
kalitesi açısından Ege Üniversitesi, dünyada ilk 10 numarası
arasında, Avrupa’da ilk 5 klinik arasında. Türkiye’de kalp
destek cihazlarının yüzde 50’si Ege Üniversitesi'nde takılıyor.
Organ bağışının artmasını beklemiyorum. Amerika’da organ
bağışı yıllarca artmış olsa bile artık bir plato yapmıştır, o plato
da senede 2 bin tane 3 bin tane kalp nakli yapılır ama hiçbir
zaman bu rakam 5 bin olmaz.
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alınması sağladı. Eskiden askeriyeye ait
uçaklardan yardım isteniyordu. Kısaca Organ
nakli konusunda 1994 yılında İngiltere’de
eğitimimsırasında görüp yaşadığım oradaki
organizasyon ‘Bunlar bizde olacak mı’ dediğim
her şey Türkiye’de oldu, hem de fazlası oldu.

Dünya genelindeki konferanslarda gündem maddesi
ne? Dünya şuan organ nakli konusunda neyi
konuşuyor?
Dünyada kalp nakli her zaman için altın çözüm. Ama
teknolojideki ilerleme,yapay kalp cihazlarının kullanımı
2007’den sonra hızla ilerlemiş ve en son çıkan cihazlarla
çok büyük başarılar elde edilmiştir. Eskiden kalp nakline
giden hastalar cihaz takılmamış hastalardı. Bugün yüzde
40’ı cihaz takılı olan ve sonradan nakil olan hastalar olmaya
başladı. Cihaz kullanımı son derece arttı. 1990’lı yıllarda
kalp nakli olarak daha fazla merkez varken, daha sonra bu
kalp nakli oranı ve sayısı azaldı. Ortalama bir seviyeye geldi.
Paralel olarak 90’lı yıllarda 4 bin-4 bin 500 civarı kalp nakli
yapılıyordu. 2000’li yıllardan sonra azalmış. Bugün ortalama
3 bin rakamını görüyoruz.
Akciğer konusunda da lisans alma sürecinde
olduğunuzu belirttiniz. Uzmanlaşma önemli.
Ege Üniversitesi olarak başka alanlara da mı
odaklanıyorsunuz?
Akciğer konusunda lisans alma sürecindeyiz. Organ nakli
Ege Üniversitesi’nin temel hedeflerinden biridir. Örnek olarak
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Türkiye’de karaciğer naklini yapan 5 hekimden 2 tanesi
Ege Üniversitesi patentli. Demek istediğim Ege Üniversitesi
organ naklinde öncü onun için her tür organ naklinde
olmamız lazım.
Ege Üniversitesi olarak kendinize nasıl bir hedef
belirlediniz?
Ege Üniversitesi olarak biz işimizi düzgün yapmak istiyoruz.
Yapmak isteyenlere yardımcı olmak istiyoruz. Kıbrıs
ve Azerbaycan, İran, Bakü ve Kazakistan hepsi bizim
kliniğimizde eğitim alıyorlar. Ege Üniversitesi olarak eğitim
almak isteyen hekimlere, hastanelere (yurt içi ve yurt dışı)
kalp nakli ve destek cihazlarının kullanımında yardımcı
oluyoruz ve eğitim veriyoruz. Ayrıca eğitim sonrası oralara
gidip ilk uygulamalarını yaparlarken yardımcı oluyoruz. Şili’ye
bile gitmişliğimiz vardır. Hedefimiz bilgi birikimimizidaha
fazla başkalarıyla paylaşmak klinik tecrübemiz ve bilimsel
yayınlarımız ilelider olmak istiyoruz. Almanya’dan iki merkez
ve Fransa’dan bir merkez ilk 3’te yer alıyor. Biz ise 5’inci
sıradayız.
Özel hastanelerden talep geliyor mu?
Elbette ki geliyor. Kalp nakli ve organ nakli derinliği
olan hastanelerde olması gerekiyor diye düşünüyorum.
Bakanlığın da bu konuda tasarrufları var. Kriterler var.
Kurum ve kişilere özel lisanslar veriliyor. Özel hastaneler bu
işe girmek isterse kriterlerin hepsini karşılamak zorunda.
Oldukça emek isteyen bir iş . Diyelim ki 300 kalp nakli, 300
gece demek. Bir gecede hastanın erken dönem takibini
ekleyin 600 gece oluyor. Ben ve çalışma arkadaşlarım, son
10 –15 yılımızın bir buçuk senesini hastanede geçirmişiz
demek ki. Bu, maddi bir karşılığı olmayan manevi bir
heves, tutku ve emek... Ama bazen bir kapı çalıyor 10
sene önce nakil yaptığınız hastanız gelmiş kimi öğretim
üyesi olmuş,kimi baba olmuş dede olmuş hayatın normal
akışı içindeler. Bunları görmek güzel şeyler. Hep fantastik
inanılmaz hikâyelerin içinde yer alıyorsunuz.
Bunların notunu alıyor musunuz? Kitap yazmayı
düşünüyor musunuz?
Organ nakli, ölürken en büyük ikramiyenin çıkması gibi
bir şey, sonu mutlu bitiyor, oyuna devam etmek için bir
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can bonusu kazanmış oluyorsunuz ve yaşama devam
ediyorsunuz. Bu fotoğrafın içinde olmak çok güzel. Kendi
deneyimini dünya ile paylaşıp bundan takdir görmek hoş
ve güzel bir şey. Mesleki açıdan doyum verici. Ekim ayı
içerisinde Kazakistan’a gideceğiz ve yetiştirdiğimiz ekibi
ziyaret edeceğiz. Onlar da çok başarılı işler yapıyorlar.
Bugüne kadar toplam kaç ameliyat gerçekleştirdiniz?
Unutamadığınız bir öykünüz var mı?
Bugüne kadar 300 nakil ameliyat gerçekleştirdim ama total
olarak 20 bine yakın ameliyat gerçekleştirdim.Hepsinin
hikâyesi var. Mesela Mehmet Ali Bey, kalbi iflas etmişti
daha önceden de 2 kalp ameliyatı geçirmişti. Herkes sona
yaklaşıyoruz diye düşünürken, bugün 80 yaşında 20 yıldır
yeni kalbi ile hayatta. On üç yaşında bize gelen ileri kalp
yetmezliği olan, 2 sene yapay kalple yaşayan Barış’ımız
vardı. 2 sene boyunca yapay kalp ile yaşadı, burada
büyüdü, kalp nakli gerçekleşti şimdi okuyor, çalışıyor.
Yakışıklı bir ergen oldu. O kadar çok öykümüz var ki hepsi
bir yerden dokunuyor.
En enteresanı neydi diye sorarsanız Şili’ye gidip yapay
kalbin nasıl takılacağını, oradaki ekibe göstermemiz
oldu. Uygulayıcı olarak ilk davet alarak gitmem keyifliydi.
Türkiye’den oraya gidip bunu öğretmek çok önemli. Ege
Üniversitesi bu işe girdikten sonra Türkiye’de kartlar yeniden
dağıtılmış. İlk çift akciğer nakli, yapay kalp nakli dahil olmak
üzere bir çok ilklere imza attık
Organ nakli konusunda mesaj vermenizi istesem, ne
derdiniz?
Organ nakli çok önemli özellikle organ bağışı bir ülkedeki
sevecenliği, hümanizmi gösteren çok önemli bir şey. Bir
ülkede organ bağışı oranları iyiyse, toplumsal olarak çok iyi
yerlerdedirler demektir. Organ bağışı yüksek olan ülkelerde
suç oranın yüksek olması mümkün değil.
Onun içinde bir ülkede organ bağışı oranları iyiyse toplumsal
barış ve sevgi var demektir. Organ bağışlamak çok üst
düzey bir erdem. Şu ana kadar organ bağışı yaparak
binlerce canın kurtulmasına sebep olmuş bu insanların
önünde saygı ve minnet ile eğiliyorum.
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İzmir Kent Hastanesi Karaciğer Transplantasyonu Bölüm
Başkanı Doç. Dr. Murat Kılıç, “Organ bağışı yerine bedelsiz
organ sigortası denilmeli” diyor.

Karaciğer
naklinde
Avrupa’nın üssü
olduk
“Gönüllü bağışçılarla bilinç oluşturmaya çalışıyoruz ama esas olarak bizim istediğimiz insanların
vasiyet gibi yakınlarına bunu söylemesi. Akılda kalan bu oluyor. Kart doldurmaktansa,
yakınlarınıza bu isteği belirtmek lazım.”
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Organ nakli, dinimizce
sakıncalı bir durum değil.
Din adamları da bu konuda
destek veriyorlar.
Organ nakli caizdir.
Din bir engel değil.
Organların yerine
gitmediğini düşünebilirler.
Bağışlanan bütün organlar
Ankara’da sistematik
bir şekilde kullanılıyor.
Hangi hastanın durumu
daha acil ise bağışlanan
organ nakil yapılıyor.
Meslek, para vs bu konuda
etkisiz oluyor. Tamamen
hastanın parametreleri
devreye giriyor. Sistem
çok iyi bir sistem ama
anlaşılan insanlara bunu
anlatamıyoruz.

nİzmir Kent Hastanesi Karaciğer
Transplantasyonu Bölüm Başkanı Doç. Dr.
Murat Kılıç, Avrupa’da en çok karaciğer
naklinin Türkiye’de yapıldığını söyledi.
Kılıç, karaciğerde organ bağışı açığını canlı
vericilerin kapattığına dikkat çekti. “Biz
toplum olarak çok sosyal ve aile bağları
kuvvetli bir toplumuz. Biri hasta olduğunda
herkes koşuyor. Yüzde 75- 80 canlı
vericiden nakil yapıyoruz. Böbrek naklinde
de benzer bir durum var. Batı’da ise tam
tersi. Kadavra 4’te 3’ünü oluşturuyor.
İnsanlar sağlıklıyken organını veriyor ama
öldükten sonra vermiyor. Bu çok ilginç.
Bizim insanımız böyle. Bu organlar
hepimize lazım olacak. Böyle bir sistem
olsa sağlıklı kişiyi ameliyat etmek zorunda
kalmasak… Anneden babadan değil de
organ havuzundan alsak… Bu bilinci
oluşturmamız lazım. Bireysel emeklilik
sigortası herkesin istediği bir durum bunu
bedelsiz yapıyoruz desek insanlar koşa
koşa gelir. ‘Organ bağışı’ ifadesi yerine
bedelsiz organ sigortası ifadesini kullanmak
belki daha iyi olur” önerisinde bulunan Kılıç
ile karaciğer nakillerinde Türkiye ve İzmir’in
gelişimi, yaşanan sorunlar, organ bağışının
teşvik edilmesi için yapılması gerekenler
üzerine konuştuk.
Geçtiğimiz günlerde rakamlar
açıklandı. İzmir özelinde rakamlara
baktığımız organ bağışında birinci
sırada yer alıyoruz. Ankara’ya
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baktığımızda daha çok üniversite
olmasına rağmen 8. sırada. Öbür
taraftan baktığımız zaman hala
olması gereken rakamlara ve sosyal
bilinçlenme düzeyine ulaşamıyoruz.
Altyapı ve akademik kadro olarak
güçlüyüz ama neden bu konudaki
gelişim hızımız olması gereken
düzeyde değil?
İzmir’de bilinç daha yüksek, bağışlar da
daha çok. Gönüllü bağışçılar “Organlarımızı
bağışlamak istiyoruz” diyerek, kart
dolduruyor. İzmir’de 20 bin, Ankara’da
6 bin... Açıkçası bu rakamlar bize bir
şey ifade etmiyor. Açıklanan rakamlar
doğrultusunda son 1 yılda; organ bağışı
konusunda yüzde 80 artış olmuş. Toplam
rakamın 145 bine ulaştığını görüyoruz.
Bağışçı kişi sayısının 70 milyon nüfuslu
bir ülkede daha çok olması gerekir. Ama
bizim için sonuç önemli. İnsan öldüğünde
bağışlanan sayı bizim için önemli. Bu
rakam yılda 300-400 kadar. Milyon nüfus
başına 4-5 gibi. Batı Avrupa ülkelerinde
Amerika, İspanya gibi ülkelerde bu rakam
20- 30’larda milyon nüfus başında.
İspanya’da yıllık bin 500 kadar bağış var.
Türkiye’de ise bu rakam 300-400 kadar.
Bu da son yıllardaki artışa rağmen. İnsanlar
organ bağışında tereddüt yaşıyor.
Neden?
Bunun birçok sebebi var. Birincisi bu
bilinç oluşmadı. Gönüllü bağışçılarla bilinç

ÖZEL DOSYA
oluşturmaya çalışıyoruz ama esas olarak bizim
istediğimiz insanların vasiyet gibi yakınlarına
bu söylemesi. Akılda kalan bu oluyor. Kart
doldurmaktansa, yakınlarınıza bu isteği belirtmek
lazım.

hayati bir organ kalp ve karaciğerin bekleme şansı yok.
Diğer organları küçümsemek gibi olmasın ama kalp bir
pompa, böbrek bir süzgeç ama karaciğer bir fabrika çok
değişik fonksiyonları var. Bunu yapabilecek bir makine yok.
Beyin de hayati ama karaciğer çok önemli.

Prosedür olarak zorlu bir süreç mi?
Hayır. Hiç değil.

Türkiye olarak organ nakli konusunda akademik
kadromuz, gücümüz ne noktada?
Çok iyi durumdayız. Bağışla ilgili olarak şöyle bir durum var.
Bağış deyince insanlar çekiniyorlar. Bağış negatif bir ifade.
Bağış demek sizden bir şey istenecek demek. İnsanlar
bundan çekiniyor. Özellikle yaşayan birine sorunca aman
‘Allah korusun’ deniliyor. Buna sigorta denmesi gerekiyor.
Bedelsiz sigorta yapılıyor. Organ bağışı artmış olsa herkes
bağışlamış olsa ilerde kime lazım olacağı bilinmez. Parasız
bireysel emeklilik sigortası gibi ileride emeklilik hakkın olacak
dersek herkes onaylar. Ama bağış deyince herkes kaçıyor.

Neden bağışlamıyorlar?
Bu konuda bilgi eksikliği var. Bunun nedeni araştırılıyor.
Sisteme güvensizlik olabilir. Bu konuyu inanç olarak
değerlendirmiyorum. Dinimizce bu sakıncalı bir durum
değil. Din adamları da bu konuda destek veriyorlar. Organ
nakli caizdir. Din bir engel değil.
Organların yerine gitmediğini düşünebilirler. Bağışlanan
bütün organlar Ankara’da sistematik bir şekilde kullanılıyor.
Hangi hastanın durumu daha acil ise bağışlanan organ
nakil yapılıyor. Meslek, para vs bu konuda etkisiz oluyor.
Tamamen hastanın parametreleri devreye giriyor. Sistem çok
iyi bir sistem ama anlaşılan insanlara bunu anlatamıyoruz.
Organ mafyası diye bir şehir efsanesi var. Bir çocuğu kaçırıp
organlarını kullanmak gibi… Böyle bir şey yok. Bugüne kadar
bunun yaşanmışlığı yok. Kaçırılıp organları çalınmış bir örnek
yok. Bu operasyonu yapan biziz. Çocuk nakillerinde uzman
doktor birkaç kişi… Çok üst düzey uzmanlık isteyen bir
ameliyattan bahsediyoruz. Zaten dünyada da böyle bir örnek
yok.
Kaç kişi organ nakli için sıra bekliyor?
60 bin kişi böbrek nakli için bekliyor. Karaciğer için bu
rakam 2-3 bin. Bu sayı neden az, çünkü karaciğer hastası
bekleyemiyor. Ölüyor. Her sene bekleyen hasta kadar ölen
hasta var. Bu sayı bizde sabit ama hasta değişiyor. Karaciğer

Türkiye’deki sigorta kavramını düşündüğümüzde
sigorta kelimesi tam olarak doğru mu?
O da yanlış olabilir. Bedelsiz emeklilik sigortası, paranı biz
ödeyeceğiz. Yaşı 18’in üzerindeki herkes, 50 milyon insan bu
sistemin içerisinde olsa koşulsuz bir şekilde alınabilinir mi?
Onda da zoraki bir durum oluyor. İnsanlar bundan da
korkuyor. İnsanlarda bu bilinç uyanırsa olur. Biraz daha
yolumuz var. Yavaş yavaş gidiyoruz. Yine de pozitif şeyler var.
10 yıl önce bağışlanan organ sayısı 50’yi bulmuyordu. Bu
bedelsiz sigorta dediğimiz organ nakli sigorta kapsamında
yapılıyor. Özel hastanelerde bile şu an özerk yönetilen bir
kamu kuruluşu burası, ama organ naklinde para geçerli
değil. devlet bu konuda üzerine düşeni yapıyor. Şu anda
helikopter uçak, ambulansı Sağlık Bakanlığı karşılıyor. Bizim
hastanemize her yerden çocuk geliyor. SGK, geri ödemelerin
tamamını yapıyor ve kimsenin para almasına izin vermiyor bu
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Filistin, Ürdün vb. Batı Avrupa dışından diğer ülkelerden
geliyorlar. Amerika’dan bile gelen hasta oldu. Fiyat olarak
daha ucuz bu da bir gerçek. Bu işler Amerika’da 300- 500
bin dolara yapılıyor. Ama esas faktör fiyat değil, başarı oranı.

iyi bir uygulama, biz bunun arkasındayız. Böylece suiistimal
ihtimali sıfır. Organlar kamu malı olarak değerlendiriliyor.
Özel hastanelerde organ nakli yapabilsin yaygınlaşsın diye
getirilen bir uygulama. Karaciğer için 80 bin TL, böbrek nakli
için 30 bin TL, kalp için 60 bin TL ödeme yapıyor. Bu sayede
Türkiye’de yapılan organ nakli sayıları çok arttı. İlginç olan
Avrupa’da en çok karaciğer nakli yapılan yer Türkiye. Son iki
senede Avrupa’da yılda yapılan 1200 karaciğer nakli sayısı
ile lideriz, bizden sonra yılda 1100 nakille Almanya geliyor ki
Almanya’nın nüfusu 81 milyon.
Bu nasıl oluyor?
Canlı vericiler sayesinde oluyor. Bağıştaki açığı canlı
vericilerden kapatıyoruz. Biz toplum olarak çok sosyal ve
aile bağları kuvvetli bir toplumuz biri hasta olduğunda herkes
koşuyor. Yüzde 75- 80 canlı vericiden nakil yapıyoruz.
Böbrek naklinde de benzer bir durum var. Batı’da ise tam
tersi. Kadavra 4’te 3’ünü oluşturuyor. İnsanlar sağlıklıyken
organını veriyor ama öldükten sonra vermiyor. Bu çok ilginç.
Bizim insanımız böyle. Bu organlar hepimize lazım olacak.
Böyle bir sistem olsa sağlıklı kişiyi ameliyat etmek zorunda
kalmasak anneden babadan değil de organ havuzundan
alsak… Bu bilinci oluşturmamız lazım.
Organ bağışı konusunda okullarla ve müftülüklerle
birlikte ortak bilinçlendirme çalışmaları oldu. Bu
çalışmalar hiç mi işe yaramadı?
Az da olsa artış var. Yapılanları küçümsememek lazım. Organ
naklinde çok iyi bir yere gelindi. Canlı sayısı da çok arttı.
Bizdeki organ nakli merkezleri üst düzeyde yurtdışından da
hasta geliyor.
Yurtdışından gelen hasta profili nedir? Hangi alanda
bizi tercih ediyorlar?
Karaciğer nakli ciddi bir ameliyat. Bizdeki başarı oranı
Kent Hastanesi özelinde de Türkiye için de yüzde 90’lar
seviyesinde. Türkiye’de de iyi durumda Avrupa standartları ile
aynı. Gelen ülkeler olarak Balkanlar, Kafkaslar ve Ortadoğu
ülkelerini başta sayabiliriz. Gürcistan, Azerbaycan, Ukrayna,
Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Romanya, Bulgaristan,
Arnavutluk, Kosova, Bosna-hersek, Karabağ, Suriye, Irak,
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Çocuk ve yetişkin operasyonu birbirinde çok mu
farklı?
Farklı. Biraz önce ayrımını yaptığınız gibi bir yerin karaciğer,
bir yerin kalp konusunda uzmanlaşması gibi tıp artık
spesifik bir şekilde ayrılıyor. Organ naklinde de eğitim alırken
uzmanlaşıyorsun ama bunun içinde de uzmanlaşarak
tek alanda daha da yoğunlaşabiliyorsunuz. Ben genel
cerrahım ama karaciğer ameliyatlarına giriyorum bu konuda
uzmanlaştım. Geçmiş dönemlerde böbrek nakli de yaptım
ama artık yapmıyorum çünkü karaciğer bütün gücümüzü
alıyor. bu sayede uzmanlaştıkça bilgi birikimi de beceri de
başarı da artıyor. Başarı için uzmanlaşmak şart. Karaciğer
içinde çocuk yetişkin bile birbirinden ayrı. Çocuklar çok ufak
doğuştan safra yollarının olmadığı bir grup hastamız var. 3- 5
kiloluk yeni doğmuş bebeklerden bahsediyorum. Bu grubun
damarları çok ince, mikroskop altında yapıyoruz her şeyi. Bu
da ekip çalışması, bilgi birikimi önemli. Bu bir cerrahın değil,
üç dört cerrahın yaptığı bir iş. Biz de 7 kişi var. Herkesin farkı
var.
Kent Hastanesi özeline karaciğer ağırlıklı mı olacak?
Yoksa diğer branşlara da girecek misiniz?
Bizim hedefimiz karaciğer naklinde çocuklarda dünya birincisi
olmak… Buna yakınız da.
Bunun kriteri nedir? Kaç tane yapılmış, sizin hedefiniz
nedir?
Bizim ekip olarak yaptığımız karaciğer nakil sayısı 17001800’lerde. Kent Hastanesi’nde son 6 senede 820 nakil
yaptık. Senede 130- 140 karaciğer nakli yapıyoruz. Bunun
3’te 1’i çocuklar. Senede 50’den fazla çocuğa, bebeğe nakil
yapıyoruz. Bu çok büyük bir rakam. Bunu bizim kadar yapan
dünyada bir iki yer var ya da yok. Bu rakam oturduğu zaman
senede 300- 500 çocuğa nakil yaptığımız zaman dünya
liderleri de olmuş olacağız. Bu yolda da ilerliyoruz. Bilimsel
arenadaki veriler bunu doğruluyor. Amacınız nedir derseniz
de karaciğer naklinde çok iyi bir yere gelmek ama çocuk
naklinde dünya birincisi olmak. Hastane olarak böbrek nakli
kalp naklinde projeler tabi olabilir.
Proje aşamasında mı?
Kemik iliği nakli var, böbrek nakli var ve karaciğer nakli var.
Bazı şehirler nakillerde öne çıkıyor. İzmir karaciğer naklinde
öncü bir şehir. Böbrek naklinde Antalya çok önde. Akdeniz
Üniversitesi böbrek ve yüz nakli ile öne geçti. Kalp naklinde
Ege Üniversitesi’nin önemli bir tecrübesi ve yeri var. Birkaç
yer daha var bu konuda ismini duyuran. Ege Üniversitesi,
Dokuz Eylül Üniversitesi, Medical Park Hastanesi, Kent
Hastanesi ve Şifa Hastanesi olarak 5 kurum İzmir’de
karaciğer nakli yapıyor. İzmir’de karaciğer nakil oranı daha
yüksek. Başarı oranlarımızda yüzde 90’larda. Canlı vericiden
nakil kadavraya göre daha zor. Biz zor alanda çalışa çalışa
uzmanlaştık. Batı dünyasını geçmiş durumdayız.
Uyum nasıl yakalanıyor?
Karaciğerde kan grubu uyması gerekiyor. Böbrekte doku tipi
diye ek detaylar var. Ama karaciğer ve kalpte bu yok. Uyumlu
gözükmesine rağmen yüzde 3-5 oranında da vücut nakli ret
edebilir tabi bu da olasılıklar arasında ama dediğim gibi sayı
çok düşük.

Milli Mücadeleden
Cumhuriyete
Atatürk'ün eseri olan Türkiye
Cumhuriyeti'nde rejimin yapısını anlamak
için başvuracağımız bir yer eğitim kurumu
ve elbette eğitim felsefesidir.
Her rejimin bir insan yetiştirmek davası
vardır. Türkiye Cumhuriyeti eğitim
felsefesi Atatürk tarafından çizilmiş ve
tüm sistem Batı örneğine göre
düzenlenmeye başlanmıştır.
Bu bakımdan Türkiye'nin eğitim
felsefesi demokrasi, barış,
insan hakları gibi evrensel değerlere
dayanmaktadır.

MİLLİ MÜCADELE
n Mondros’ta, Osmanlı Devleti, koşulları
ağır bir mütareke imzalamıştı. Müttefikler
emperyalist ihtiraslarla “Hasta Adam”ın
mirasını yağma etmek için ülkeyi pay etmeye
başlamışlardı. Atatürk’ün deyişiyle; “Büyük
Harbin, uzun yılları süresince, ulus yorgun
ve fakir bir durumda.” Ulus ve ülkeyi Genel
Savaş’a sokanlar, kendi yaşamları endişesine
düşerek kaçmışlar. Saltanat ve Hilafet mevkiini
işgal eden Vahdettin, mütereddi, şahsını ve
yalnız tahtını koruyabileceğini düşündüğü yeni
önlemler araştırmakta. Damat Ferit Paşa’nın
başkanlığındaki kabine aciz, haysiyetsiz, yalnız
padişahın iradesine tabi ve onunla beraber
şahıslarını devam ettirebilecek herhangi bir
vaziyete razı. (25)
İzmir'in işgali karşısında vatanı koruma görevini
yapmayan Padişahın yerine, ulus “hukukunu
bizzat korumaya” karar verdi. Padişah’ın
aczi ve teslimiyetçi tutumu karşısında ulusun
önderliğini yapan Atatürk “Bu durum karşısında
bir tek karar vardı. Ulusal egemenliğe dayanan,
kayıtsız ve koşulsuz bağımsız yeni bir Türk
Devleti kurmak” (26) diyerek, bağımsızlık
savaşının amacını belirliyordu. Türk Ulusal
Bağımsızlık Savaşı yalnızca düşman ordularına
karşı yapılmıyordu. Amasya Genelgesiyle
belirtilen ulusal egemenliği getiren, teokratik
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bir devlet yerine ulusal laik bir devlet kurmanın da savaşı
idi. Daha Erzurum’da arkadaşı Mazhar Müfit Bey’e, savaşın
kazanılmasından sonra Cumhuriyetin ilanı, Saltanat ve
Hilafetin kaldırılacağı çağdaş Türkiye’nin esaslarını not
ettiren Atatürk, daha işin başında son amacın ne olduğunu
kesinlikle saptamıştı. Bu sebeple Türk Devrimi, Atatürk’ün
düşüncesinden doğarak, gerçekleşen bir başarılar dizisidir.(27)

iradesinin bütün esasları da tarihi bir zaruret olarak (31) önüne
geçilmez bir şekilde gerçekleşiyordu. Bunu anlayan hanedan,
Ulusal Savaşın amansız düşmanı olduğu gibi Atatürk ile
beraber yola çıkmış olanlardan bazıları da ulusal egemenlik
ve devrime doğru gelişmelerde, kendi idrak sınırlarına
geldikçe Atatürk’ün yanından ayrılarak karşısına geçmeye
başlayacaklardır.

Amasya Genelgesi’nde ulusun kurtuluşunu, ulusun kendi
iradesine bağlaması, Erzurum Kongresi’nde, “kuvay-i milliyeyi
etken ve milli iradeyi üstün kılmak” esasının belirlenmesi
ulusal bir ihtilal olarak örgütleniyordu. Gerçi, başlangıçta
hareket bir askeri ayaklanma biçiminde görülmüştü. Fakat
Atatürk’ün meşruluk anlayışı ve ulusa olan inancı, hareketi
ulusallaştırırken; Erzurum ve Sivas Kongreleri ile tüm asker ve
sivil güçlerin bir otorite altına alınması da başarılıyordu. Ulusal
bir örgütlenme, Atatürk’ün buna bir ruh vermek için her ulus
bireyini ve düşüncesini buna bağlamaktaki üstün yeteneği
(28)
sayesinde Anadolu’da Padişah iradesinin yerini alıyordu.
Ulusal bağımsızlık için Sivas Kongresi sırasında zorlu günler
geçirecek, mandacıların karşısında yalnız kalan Atatürk’ün
kararlılığı sonunda üstün gelecektir. Atatürk’e göre “Esas,
Türk milletinin onurlu ve şerefli bir millet olarak yaşamasıdır.
Bu esas ancak tam bağımsızlıkla sağlanabilir”. Yabancı bir
devletin himayesi altında yaşamak acizliktir. (29)

T.B.M.M.’nin açılması ile birlikte, ulusal egemenlik fikrinin
meşruluğu tartışılmaz bir biçimde ortaya konurken; Atatürk’ün
“yeni bir Türk Devleti” ülküsünü de gerçekleşiyordu.
"Egemenlik Kayıtsız Şartsız Ulusundur” hükmü, yeni Türk
Devleti’nin egemenlik anlayışını, kaynağını halktan alan insan
hakları esaslarına dayanıyordu.
23 Nisan 1920’de egemenlik İstanbul’dan Ankara’ya
(saltanattan halka) geçmekle kalmıyor, egemenliğin kaynağı ve
yapısı da kökten değişiyordu. Yasama ve yürütme yetkilerini
elinde toplayan T.B.M.M. bir ihtilal meclisi olarak tarihsel bir
sorumluluk yükleniyordu. Meclisin kurucusu Atatürk bu olayı
“23 Nisan” Türkiye milli tarihinin başlangıcı ve yeni bir dönüm
noktasıdır. Bütün bir dünyanın husumetine karşı ayaklanan
Türkiye halkının (32) Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni vücuda
getirmek hususunda gösterdiği harikayı ifade eder (33) diyerek;
ulusal iradenin eseri olarak gösteriyor.

Atatürk için başarısızlık söz konusu değildir. “Bir millet
varlığını ve bağımsızlığını sağlamak için, düşünce sınırlarını
aşan girişimler ve özverilerde bulunduktan sonra başarılı
olur. Ya başarı olmazsa demek, o milletin ölmüş olduğuna
hüküm etmek demektir. (30) diyen Atatürk, Türk ulusu için
başarısızlığın söz konusu olamayacağını Sivas’ da bir
yabancıya böyle anlatıyordu. Ulusal Savaş, dış düşmana
karşı vatanın kurtuluşunun ilk amaç saymakla beraber,
savaş başarıya erdikçe, aşama aşama “ulusal egemenlik”

Hatta meclis toplanmadan önce ordu toplanmasını, sonra
gerekirse bir meclis toplanmasını ileri sürelere, “Meclis halk
iradesinin meşru temsilcisidir, önce Meclis, sonra ordu.
Asker ve vergi toplamak için kararı halkın temsilcileri verebilir”
yanıtını vererek ulusal iradeye ve egemenliğe olan inancını
belirtiyordu. Türk Ulusu uzun savaş yılları içinde bitkin ve
perişan düşmüştü. Türkiye’de yaygın bir biçimde düşman
işgali kabulleniyordu. Yöresel direnmeler ise yeterli olamıyordu.
Padişah tahtını kurtarabilmek için düşmanla işbirliği yapıyordu.
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Padişah iradesinin yüzyıllardır kökleşmiş dinsel ve geleneksel
etkisinde olan, bu iradenin dışında bir irade bilmeyen
Türk ulusu, Padişahın ihanetinden habersiz olduğu için,
başlangıçta Ulusal Savaş ile bütünleşmiyordu. Ancak
Atatürk›ün, ulusu savaşa kazandırmakta ve yeni bir devlet
kurmadaki dehası bütün zorlukları yenecektir.
20 Ocak 1921 tarihinde “Teşkilat-ı Esasiye Kanunu”nda “Türk
Devleti” sözü yer alıyordu. Atatürk’ün devlet kuruculuğundaki
çabaları ve inancı başarıyla sonuçlanıyordu. Böylece “ulus
egemenliği”, “halk egemenliği” ilkesine dayanan yeni
bir devlet kurulurken, Yasa’nın 2. Maddesinde yer alan
“yürütme kudreti ve yasama yetkisi milletin yegâne temsilcisi
olan Büyük Millet Meclisi’nde belirir ve toplanır” ilkesiyle,
egemenliğin kaynağının halka geçtiği, ulusun kendi iradesi
olarak belirleniyordu (34) Olağanüstü tehlike karşısında B.M.M.
yasama ve yürütme kuvvetlerini kendinde toplarken, ihtilal
mahkemeleri olan İstiklal Mahkemelerini kurarak da yargı
yetkisini kendinde bulunduruyordu (35). Olağanüstü tehlike
karşısında başvurulan bu kuvvetler birliği sistemi, Atatürk’ün
bu durumda uygulanabilecek tek yol olarak gördüğü
çözümdür.
Ulusal devlet ilkesine dayanan devletin temelleri atılırken,
onun ayrılmaz bir parçası olan laiklik ilkesi ise ancak savaşın
bitmesi ve ayrı bir savaşımla başarılabilecektir. Uluslaşmayı
başaramayan toplumların modernleşemeyeceğini
(çağdaşlaşamayacağını) belirten Atatürk için uluslaşmak
ve ulusal devlet kurmak ve ulusal bağımsızlığı kazanmak,
savaşın birinci bölümüdür. Emperyalizmin askeri işgalinden
kurtulmakla sorun bitmeyecektir. Asıl önemlisi, Türkiye’nin
çağdaş uygarlık düzeyine erişmesidir. Ulusal Savaş içinde
temelleri atılan “Atatürk Milliyetçiliği”, sosyal bir ulusalcılıktır.
Osmanlı imparatorluğu döneminin tüm tutumlarının hiç
birini, yeni Türkiye’nin siyasal yapısının tutacağı yol olarak

görmeyen Atatürk, ulusun güçlü, mutlu ve sürekli yaşaması
için devletin tüm ulusal bir siyasa izlemesi ve bu siyasanın iç
örgütlere uygun ve dayalı olması gerektiğini belirterek, yeni
Türkiye’nin ulusal siyasasını şöyle açıklıyor: “ulusal sınırlarımız
içinde her şeyden önce kendi gücümüze dayanarak
varlığımızı sürdürmek; ulusun ve ülkenin gerçek mutluluğuna,
kalkınmasına, çalışmak... gelişi güzel büyük özlemler peşinde
ulusu uğraştırmamak, harcamamak (36), uygarlık dünyasından
insanca karşılık ve dostluk görmeyi beklemek.”(37)
Ulusal Savaş, ulusal benliğin idraki Türk halkının Atatürk’ün
önderliğinde ümmetten ulus haline geçişin tarihidir.
Atatürk Türk ulusunun ortak duygusu olan din duygusunu
sömürmekten özenle kaçınmış, Milliyetçilik duygusunu
sarsılmaz bir inançla kullanmış ve halkı bu yeni değer
etrafında birleştirmeyi ve Türk askerini bu inançla savaştırmayı
başarmıştır (38). Osmanlı İmparatorluğu’nda, “Osmanlılık”
her şeye damgasını vurmuştu. Toprak “Memalik-i Mahrusa-i
Osmaniye” devlet “Devlet-i Al-i Osmanî”, hatta sanat ve
tüm değerler bu şekilde tanımlanmıştır. Savaşlar bile halkın
değil Osmanlı’nın savaşı olmuştur. Ulusal Savaş ile tüm bu
değerler yıkılıyordu. Atılan her adım, her girişim, başına bir
sıfat alıyordu, “milli” sıfatı. Mücadele millidir, Mücadelenin
siyasi Misak-i Milli, varılmak istenen sınırlar millidir; Hareketin
enerji merkezi olmak üzere kurulan teşekkül millidir “Türkiye
Büyük Millet Meclisi" (39). Savaş millidir. Halkın kendi savaşıdır.
Atatürk Milliyetçiliği; ırkçılığı kesinlikle ret eden, halk (ulus)
egemenliği ilkesine dayanan birleştirici bir ilkedir.
14 Ağustos 192O’de, daha savaşın başında yaptığı
konuşmada Atatürk izlenen politikanın, kuvvetin, kudretin,
egemenliğin idarenin doğrudan doğruya halka verilmesi olan
“halkçılık” olduğunu belirtirken; Türk milliyetçiliğinin esaslarını
da bütün uluslara hürmet ve riayet eden, bütün ulusların
gereklerini tanıyan, “hodbinane ve mağrurane olmayan” bir
milliyetçilik biçiminde açıklıyordu. (40)

EGİAD YARIN EKİM 2015

67

Din temeline dayanan Osmanlı İmparatorluğu’nda halkı
birleştiren en önemli değer de yine din olduğu için, bayramlar
da dinsel bayramdır. Oysa tüm Batı’da ulusal bağımsızlık
ve egemenlik hareketleri ulusların bayramları olarak
kutlanmaktadır. Ulusal bağımsızlık ve egemenlik savaşı
yapan Türk ulusunun iradesinin eseri olan Büyük Millet
Meclisi’nin açılışının ulusal bayram olması da kaçınılmazdı.
Bu amaçla bir yıl sonra yani 23 Nisan 1921’de Atatürk’ün
yanında olanlar bu büyük günün “iyid-i milli” olarak kabulü
için bir yasa önerisinde bulundular. Öneriyi yapanlar ulusal
bayramın üzerinde hiçbir bayram olmayacağını belirtirken
buna karşı çıkan meclis içindeki gericiler, “böyle nümayişlerin
bayram olmamasını ve dini itikatlar varken milli bayrama
ihtiyaç olmadığını”... İleri sürüyorlardı. Gericilerin azınlıkta
kalması üzerine, yapılan bir öneri ile de “iyid-i milli” sözü
sadeleştirilerek “Milli Bayram” önerisi kabul edildi.(41)
Büyük zaferden sonra toplanacak barış konferansına
Osmanlı Hükümeti’nin katılmak istemesi, Saltanat sorununu
ortaya koyuyordu. Atatürk Sadrazam Tevfik Paşa’ya yolladığı
yanıtta, T.B.M.M.’nin kuruluşundan beri ancak T.B.M.M.
Hükümeti’nin var olduğunu, İstanbul’un siyasi varlığının
bulunmadığını kesin bir dille belirtiyordu. 1 Kasım 1922’de
Saltanat’ın kaldırılışı ile altı yüzyıllık Osmanlı egemenliği sona
ererken Atatürk’ün şu tarihi sözleri O’nun ulusal egemenlik
konusundaki kararlılığını belirtiyordu: “Egemenlik, saltanat,
kuvvetle, kudretle ve zorla alınır. Osmanoğulları zorla Türk
milletinin egemenlik ve saltanatına el koymuşlardı: Bu
tesallutlarını altı asırdan beri devam ettirmişlerdi. Şimdi
de Türk milleti bu saldırganların hadderini ihtar ederek,
hâkimiyet ve saltanatını, isyan ederek, kendi eline bilfiil
almış bulunuyor. Bu bir olupbittidir. Söz konusu olan, millete
saltanatını, egemenliğini bırakacak mıyız, bırakmayacak
mıyız meselesi değildir. Mesele zaten bir olupbitti gerçeği
açıklamaktır. Bu mutlaka olacaktır. Burada toplananlar, Meclis
ve herkes meseleyi tabii görürse, fikrimce uygun olur. Aksi
takdirde, yine gerçek usulü dairesinde ifade olunur. Fakat
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ihtimal bazı kafalar kesilecektir”. Ulusal egemenlik bu güçlü
iradenin eseridir. Atatürk bundan asla ödün vermez. Ulusal
egemenliğin ve laik devletin en büyük engeli olan SaltanatHilafet makamının siyasal gücü yok edilmişti.
Türk Devriminin ikinci bölümü olan Türkiye’yi çağdaş uygarlık
düzeyine çıkarma eylemi başlıyordu. Atatürk Meclis içinde
ve dışında bu oluşuma karşı çıkanlara, Halifeye siyasal güç
kazandırmak isteyenlere kararlılığını, 23 Ocak 1923’de bir
yurt gezisinde yaptığı “inkılâbın kanunu mevcut kanunların
üstündedir. Bizi öldürmedikçe, bizim kafamızdaki cereyanı
boğmadıkça başladığım devrim ve ilerleme bir an bile
durmayacaktır”. 27 Ocak’ta İzmir›de annesinin mezarı
başında milletin bu kadar kan dökerek elde ettiği egemenliğin
korunması uğruna annesinin yanına gitmedikçe bir an bile
duraksamayacağını belirten sözleriyle açıklıyor. 20 Mart
1923’de Konya’da yaptığı bir konuşmada da gericilere
karşı tek başına kalsa dahi “yine tepeler ve yine öldürürüm”
sözleriyle, dönülmez yolun anlamını vurguluyordu.
Özgürlük için devrim yapılır, özgürlükle birlikte devrim
yapılamaz. Bu cümleyi açarak konuya açıklık getirmek
istiyorum. Türk Devriminin milli, laik, cumhuriyet ve demokrasi
fikirlerinin kaynağını Fransız Devrimi oluşturur. “İnsan ve
Yurttaş Hakları Bildirisi”nin esasları tüm Avrupa uluslarına
örnek olmuş, ulusal devlet ve ulusal egemenlik fikrine
dayanan mücadeleler 19. Yüzyıl boyunca Avrupa’daki
gelişmelerin özünü oluşturmuştur. İnsan hakları fikrinin
başarısının bir sonucu olarak, özellikle Batı Avrupa’da
demokrasinin geliştiğini görüyoruz. Halkın iktidarı seçmek,
denetlemek biçiminde hak ve yetkilerinin genişlemesi ve
yaygınlaşması, ulus iradesinin belirdiği anayasalarda açıkça
yer almaktadır. Avrupa’da bu gelişmeler 1830 ve 1848
ihtilalleri, İtalyan ve Alman birliklerinin kuruluşunda etkili oldu.
Ancak bütün Avrupa demokratikleşme başarısı gösteremedi.
Batı Avrupa (İngiltere, Fransa, Belçika, Danimarka, Hollanda,
İsveç, Norveç vb.) ülkeleri cumhuriyet veya meşrutiyet

şeklinde olsun, demokrasi yolunda büyük gelişmeler
gösterdi. Bunlara okyanusun öteki yakasındaki A.B.D.
ni de katabiliriz. Oysa Doğu Avrupa’da çarın despotizmi
sürmekteydi. Orta Avrupa kuşağında ise her iki etkiyi birden
görmek mümkündür. Birinci Dünya Savaşı içinde Rusya’da
çıkan ihtilal ile çarlık yıkıldı ve komünist-totaliter bir rejim
kuruldu. Sosyo-ekonomik yapısı bozulan orta Avrupa’da
komünizme karşı faşist rejimler kurulmaya başladı. İtalya›da,
1922›de ve 1932›ye kadar geçen dönemde hemen tüm
doğu Avrupa›da Çekoslovakya hariç Faşist ve Nazi rejimleri
kuruldu. Batı Avrupa’da İspanya ve Portekiz de faşist rejimler
kurulmaktaydı.
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu yıllarda Avrupa’nın
tablosunu iyi değerlendirmek gerekir. Türkiye Cumhuriyeti’nin
kuruluşunu sağlayan ve hazırlayan Bağımsızlık Savaşı
İngiltere, Fransa ve onların güdümlerinde bulunan
Yunanistan’a karşı yapılmıştı. Atatürk bu olayı emperyalizme
karşı bir savaş olarak tanımlıyordu. Savaştığı ülkeler ve
Lozan’da bağımsız Türk Devleti’ni kabul ettirdiği devletler
İngiltere ve Fransa başta olmak üzere Batı Avrupa’nın
demokratik ülkeleriydiler. Atatürk, Türkiye Cumhuriyetini
kurduktan sonra ülkeyi ve ulusu çağdaş uygarlık düzeyine
çıkarmak mücadelesini başlattığı zaman, kastettiği çağdaş
uygarlık, demokratik olan bu ülkeler, onların dünya görüşü
idi. Atatürkçü dünya görüşü olarak da tanımlanan Türk
Devrimi’nin ilkeleri çağdaş uygarlık sentezinden alınıyordu.
Bu bakımdan çağdaş uygarlık Atatürk’e göre ne bir
Hıristiyanlık uygarlığı ne Rönesans ve Reform, ne Antik Çağ,
ne de Kapitalizmdir. Batı denilen bu uygarlık bütün bunların
bir sentezidir.
Temelinde akıl ve ilim olan bu sentezin bütününün
özümsenmesi ve Türkiye’ye yeni bir dünya görüşü olarak
getirilmesi Türk Devrimi’nin ifadesi olmaktadır. Bu bakımdan
Türk Devrimi Türkiye Cumhuriyeti’nin çağdaş uygarlık

düzeyine çıkartılması olayıdır. Türkiye Cumhuriyeti›nin siyasi
modelde yaptığı tercih bu tabloda açıkça görülmektedir.
Atatürk Komünist ve Faşist rejimlere itibar etmedi. Batı
Avrupa kuşağında gördüğümüz çok partili parlamenter Batı
Demokrasisini tercih etti. İstiklal Savaşı’nda savaştığı ülkelerin
modelini örnek aldı. Uygarlık tanımlamasında tek uygarlık
olduğunu, bu uygarlığa yabancı kalanların bu uygarlığın
ateşi ile yanıp mahvolacağını da belirtti. Çağdaşlaşma ve
modernleşmenin başarılabilmesi için ilk yapılacak şey ulusal
benliğini bilmektir. Türk İstiklal Savaşı’nın yapıldığı yıllarda
dünyanın üçte ikisi sömürgeydi. Atatürk’e göre bunun esas
sebebi bu toplumların ulusal benlikten yoksun olmalarıydı.
Çünkü toplumsal bağı oluşturan eğitim ve terbiyeleri ulusal
değildi.
Her devrimin bir fikri ve amacı vardır. Türk Devriminin fikir
ve amacını Atatürk’ün şu sözleriyle açıklayabiliriz: “Fransa
ihtilali bütün cihana hürriyet fikrini nefh eylemiştir ve bu fikrin
halen esas menbai bulunmaktadır. Fakat bu tarihten beri
beşeriyet terakki etmiştir. Türk demokrasisi Fransa İhtilali’nin
açtığı yolu takip etmiş lakin kendisine has vasf-i mümeyyizi
ile inkişaf etmiştir. Zira her millet inkılâbının içtimai muhitinin
tazyikatı ve ihtiyacına tabi olan ve vaziyetine ve bu ihtilal ve
inkılâbın zaman-i vukuuna göre yapar”(43). Demokrasi ve
cumhuriyet sözleri Atatürk tarafından sık ve eş anlamlı olarak
kullanılmaktadır. Devletin siyasi modelinde demokrasiyi
vazgeçilmez bir sistem olarak kabul eden Atatürk, “İrade ve
egemenlik ulusun tümüne aittir.
Demokrasi prensibi ulusal egemenlik şekline dönüşmüştür.
Bir ulusu oluşturan bireylerin o ulus içinde, her çeşit
özgürlüğü, yaşamak özgürlüğü, çalışmak özgürlüğü,
düşünce ve vicdan özgürlüğü, güven altında bulunmalıdır”
sözleriyle, yeni Türkiye’nin demokratik fikir temellerini de
atıyordu. Hak ve adalet kavramları, özgür bir toplumun
sosyal yapısına olanak verdiğinden Atatürk Türkiye’de
iktidarı, hak ve adalet olarak anlıyor ve bunu meşru temel
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yapıyordu. Öğretisinin temelinde yatan değerler içinde bu
değerler üstündür. Meşruluğunu yitirmiş Osmanlı Devletini
ve kurumlarını yıkmakla kalmıyor, yerine meşru ve çağdaş
Dünya görüşünün eseri olan yeni değerler ve kavramlar
getiriyordu.
Laik devlet öğretisinin yanı sıra modern hukuk ve öğretisi
için gereken hamleler yapılıyordu. Rejimin kuruluş biçimi bir
devrimdi. Demokratik amaca ulaşılma için tek yol bu idi.
Kurulan yeni rejim demokrasi ilkelerine bağlı amacını açıkça
ilan eden ve toplumu demokratik ideale göre eğitmeyi amaç
edinen bir rejimdir. “Cumhuriyet rejimi erdemlilik ahlâkıdır.
Korku ve tehdide dayanan Sultanlık ise zelil, sefil insanlar
yetiştirir” diyen Atatürk, erdemli insanların ancak özgür
yetişen insanlar olduğunu belirtir. “Ulusa efendilik yoktur,
hizmet vardır” sözü yeni rejim anlayışının ifadesidir. Devlet
işlerinde sorumluluk anlayışını Atatürk şu sözle açıklıyordu.
“Ben yaptıklarım için vicdanıma, milletime ve tarihe karşı
sorumluyum” Samsun’da 25 Ağustos 1924’de öğretmenlere
yaptığı konuşmada, yeni kuşakların yetiştirilmesinde
rejimin felsefesini, Tevfik Fikret›in şiirinden aldığı şu cümle
ile dile getiriyordu: “Hiçbir zaman hatırınızdan çıkmasın ki
Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiler
ister”. Daha ileri yıllarda da aynı konuyu açıklıkla ifade
etmiştir: “Biz Türkler, ruhen demokrat doğmuş milletiz. Şuna
emin olabilirsiniz ki, dünya üzerinde yaşamış ve yaşayan
milletler arasından ruhen demokrat doğan yegâne millet Türk
milletidir.”(44) Türkiye Cumhuriyeti’nin Atatürk’ün en çok
önem verdiği bir ilkesi laikliktir. Ulusal egemenlik, ulusal birlik
ve milliyetçilik ilkesini de tanımlayan laiklik, aynı zamanda
demokrasinin de vazgeçilmez bir parçasıdır.
Türkiye Cumhuriyeti’nde demokrasi fikrinin işlendiği ve
Atatürk’ün Türk devrimine bu yönüyle temel olan en önemli
eseri, Atatürk’ün yazdığı “Vatandaşa Medeni Bilgiler”
kitabıdır. Gerçek bir “Demokrasi öğretim ve eğitimi” başyapıtı
değerindeki (45) bu kitap, okullarda demokrasi eğitim ve
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öğretimi amacıyla ders kitabı olarak okutuldu. Atatürkçü
dünya görüşünün insanlığın XXI. Yüzyıla girerken hala
ardından koştuğu demokrasi ilkelerine, insanlık ülkülerine
en uygun yaklaşımını ortaya koyan bu kitapta, Atatürk
cumhuriyet, yani demokrasi düzenine özgün insan ve yurttaş
hak ve görevleri kavramını bütüncül bir anlayışla görüp
açıklamaktadır. Bu kitapta Atatürk ulusal ahlâkımızın, uygarlık
ilkeleriyle özgür düşünce ile güçlendirilmesi tezini işlemekte;
akıl çağı, sanayi devrimi, kapitalizm, sömürgecilik, sosyalizm,
faşizm ve demokrasi tecrübelerini yaşayan insanlık için, en
gerçek yaşama biçimi olarak demokrasiyi öngörmektedir.
Türk Devrimini, Türkiye Cumhuriyetinin demokrasiye bir
hazırlık ve geçiş süreci olarak tanımlayan Maurice Duverger
ve batı uygarlığının dört beş yüzyılda yaptıklarını birkaç
yıla sığdıran Atatürk’ün bu başarısını büyük bir olay olarak
değerlendiren Toynbee’nin görüşleri ve UNESCO’nun
Atatürk’ün 1963’de 25. ölüm yıldönümünü anmak ve
1981’de yüzüncü doğum yıldönümünü kutlamak için aldığı
kararla, Türk Devriminin tüm insanlığa örnek olan başarısı
dolayısıyla hümanist ve demokratik değerleri sebebiyle
Atatürk’e gösterdiği ilgi Türkiye Cumhuriyeti’nin demokratik
anlayışını da belirtir.
Atatürk’ün eseri olan Türkiye Cumhuriyeti’nde rejimin yapısını
anlamak için başvuracağımız bir yer eğitim kurumu ve elbette
eğitim felsefesidir. Her rejimin bir insan yetiştirmek davası
vardır. Türkiye Cumhuriyeti eğitim felsefesi Atatürk tarafından
çizilmiş ve tüm sistem Batı örneğine göre düzenlenmeye
başlanmıştır. Bu bakımdan Türkiye›nin eğitim felsefesi
demokrasi, barış, insan hakları gibi evrensel değerlere
dayanmaktadır. Yukarıda tanıttığımız Medeni Bilgiler Kitabı
bunu açıkça ortaya koyar. Yeni Türk Eğitim sistemi özgür
insan anlayışına, aklın ve ilmin üstünlüğüne dayanmaktadır.
Okul programları ve ders kitapları bu amaca uygun olarak
yeniden yazıldı ve düzenlendi (46) Tevhid-i Tedrisat kanunu
ile eğitim birleştirilirken laik, akılcı, ilmi ve yalnız ulusal gerçek
temellere oturtulmaya başlandı. Millet Mektepleri ile eğitimin

yaygınlaştırılması sağlanırken Harf ve Dil Devrimi ile büyük bir
başarı gösterildi. Daha sonra Üniversite Reformu ile eğitimin
alacağı demokratik ve çağdaş yapı belirlendi.
Türkiye Cumhuriyeti’nin rejiminin yapısını belirlemeye yarayan
önemli bir kurum meclis’tir. T.B.M.M.’nin kuruluş ve çalışması
üzerinde durmak gerekir. Türkiye’nin demokrasi tarihinde ilk
meclis I.Meşrutiyetle gerçekleşmişti. I.Meşrutiyet ve Kanun-i
Esasi uzun ömürlü olmadı. Osmanlı-Rus Savaşı’ndaki ağır
yenilginin yarattığı ortamdan yararlanan II. Abdülhamit
Meclis-i Mebusan’ı dağıttı ve Kanun-i Esasiyi uygulamadı.
Despotik bir biçimde kendi iktidarını korudu. I.Meşrutiyet
denemesinin başarısızlıkla sonuçlanmasının asıl sebebi, bu
hareketin halka mal olmaması, siyasi partilerin bulunmaması,
kültürel birikim ve ekonomik taban yokluğu ile bu birikimin
sağlanmasını hazırlayan demokratik deneyimlerin olmayışı
idi. II. Abdülhamit’i meşrutiyeti yeniden ilanına zorlayan
İttihat ve Terakki hareketi ile 1908’de yeniden meclisli ve
anayasalı bir dönem başlamış oldu. Hatta 1909’da “31 Mart”
olayı, Abdülhamit’in tahttan indirilişi ve Anayasa değişikliği
ile Padişah haklarının sınırlanmasına rağmen egemenlik
kaynağından bir değişiklik yapılmadı ve Padişahın dini
otoritesi üzerine gidilmedi.
II. Meşrutiyet dönemi siyasi fikir, siyasi partiler anarşisini ve
İttihat Terakki ile en büyük rakibi olan Hürriyet ve İtilaf Partisi
arasında düşmanlıkla açıklanan bir partizanlığa yol açtı.
Bu partizan düşmanlık Balkan Savaşı’nda en acı biçimiyle
yaşandı. Orduya da bulaşmış olan partizanlık Balkan Savaşı
faciasına yol açtı. II. Meşrutiyet de Bab-ı Ali baskını ile iktidara
el koyan İttihat ve Terakki’nin mutlak iktidarı ile son buldu.
Görülüyor ki her iki meşrutiyet denemesi de savaş sonunda
yıkıldılar.
Mondros Mütarekesi imzalanmadan önce İttihat-Terakki
kendisini feshetti. Mütareke Dönemi’nde Hürriyet ve İtilaf
Partisi ise İngilizlerle işbirliğine girdi. Atatürk Samsun’a
ayak basar basmaz başlattığı İstiklal Savaşı’nı yeni bir
siyasi kadrolaşma tabanı üzerine oturttu. Çoğunluğu eski
İttihatçı olan bu kadro, Sivas Kongresi sırasında İttihatçılık
yapmayacağına yemin etti. Yeni siyasi kadrolaşma ve
örgütlenmenin adı “Müdafaa-i Hukuk” hareketi idi. Anadolu
ve Rumeli’deki bütün dağınık Müdafa-i Hukuk örgütleri Sivas
kararı ile “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” adı
altında birleştirildiler. Bu bir bakıma siyasi bir mektep, diğer
yandan kurtuluş mücadelesinin örgütü olacak idi. Meclis-i
Mebusan’ın dağıtılması ve İstanbul’un İngilizler tarafından
işgali üzerine Mustafa Kemal Ankara’da bir “Kurucu Meclis”
toplanacağını duyurdu. Fakat kurucu kelimesi ihtilal meclisi
anlamını vereceği için arkadaşlarından bile tepki gelince
Mustafa Kemal “selahiyet-i Fevkalede-yi Haiz Meclis” formülü
ile Meclisin ihtilalci karakterini korudu, Meclisin toplanması
çalışmalarının sürdüğü bir sırada Ankara’ya gelen Yunus Nadi
Bey ortada bir ordu bulunmadığını görünce çok şaşırmış
ve Mustafa Kemal ile yaptığı görüşmede meclis toplamakta
vakit kaybedilmemesini, her şeyden önce ordu kurulmasını
teklif etmişti.

niyabeten meclistir. Çünkü ordu demek yüz binlerce insan
ve milyonlarca servet ve saman demektir. Buna iki üç şahıs
karar veremez. Bunu ancak milletin karar ve kabulü meydana
çıkarabilir.(47)
Atatürk B.M.M.’nin açılışı ve İstiklal Savaşı’nı milli iradeye
dayanan, meşru bir temele oturtmakla kalmıyordu. B.M.M.
nin açılışı ile egemenlik İstanbul’dan Ankara’ya taşınırken,
egemenliğin dini ve geleneksel kaynağı yıkılarak, milli irade
egemenliğin kaynağı oluyordu. Ancak olağanüstü dönemin
şartları altında Meclis kuvvetler birliği esasına dayandı. Hatta
İstiklal Mahkemeleri ile de ihtilalci yargı metodunu da kullandı.
Savaş dönemi Meclisi’nin 16 Nisan 1923’de dağılmasından
sonra toplanan yeni Meclis Lozan’ı tasdik ve arkadan da
Cumhuriyeti ilan eden Meclis oldu. Bu yeni Meclis savaş
dönemi Anayasası (Teşkilat-ı Esasiye) yerine, yeni bir
Anayasa hazırladı.
20 Ocak 1921 tarihli Teşkilat-ı Esasiye Kanunu savaş
döneminin şartları içinde hazırlanmıştı. Egemenliğin tekliği ve
kayıtsız şartsız millete ait olduğu ilkesini getiriyordu. Böylece
yepyeni bir egemenlik kaynağına dayanan, yepyeni bir devlet
kurulmasının ifadesini taşıyordu.
1924 Anayasası Cumhuriyet ilkelerine dayanan ve çok
partili demokrasinin oluşumunu hazırlayan bir anayasadır.
Egemenlik ulusa aittir ve onun adına kullanma yetkisi
T.B.M.M.’nindir. Doğal olarak da meclis üstünlüğü görüşü
ağır basıyordu. Bu yasada bulunan devletin dini İslamdır
hükmü ise 1928’de kaldırılınca, Türkiye Cumhuriyeti’nin milli,
laik, halkçı (Demokrasinin açık ifadesi) bir cumhuriyet olduğu
kesinlik kazandı. Bu Anayasanın uygulandığı dönemde
Medeni Kanun, Borçlar, Ticaret ve Ceza Kanunları gibi laik ve
modern kanunlar kabul edildi. Kıyafet ve günlük hayatla ilgili
önemli köklü değişiklikler gerçekleştirildi.

Bir asker olan M. Kemal’in yanıtı meşruluk anlayışının ve
yeni Türk Devleti’nin kuruluşundaki temel fikri ifade etmesi
bakımından büyük önem taşır:

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası bu Anayasa zamanında
Kasım 1924’de kuruldu ve Şeyh Sait İsyanı üzerine çıkarılan
Takrir-i Sükûn Kanunu ile Mart 1925’de kapatıldı. 1930’da
Atatürk tarafından arkadaşı Fethi Bey’e kurdurulan Serbest
Cumhuriyet Fırkası da yine Fethi Bey tarafından kapatıldı.
Bu her iki çok partili deneme de Türkiye Cumhuriyeti’nin
milli ve özellikle laiklik ilkesine karşı bir tehdit ve tehlikenin
oluşmasına yol açtıkları için kapanmışlardı. Cumhuriyet
ve ülke tehlikede olduktan sonra siyasi partilerin varlığının
bir anlamı olmaz görüşünde olan Atatürk için çok partili
denemeyi ertelemekten başka çare kalmamıştı. Terakkiperver
Parti Türk Devrimi’nin en buhranlı yılları olan 1923–1927
arasında doğmak istemişti. Oysa devrim çok parti ile
yapılamazdı. Serbest Parti ise 1923–1930 ekonomik buhranı
sırasında ve Cumhuriyetin henüz 7 yaşında olduğu bir
tarihte kurulmuş büyük bir tehlikenin doğmasına yol açmıştı.
Ama hiç şüphesiz Türkiye 1946’da çok partili uygulamaya,
bir anayasa değişikliği yapmaya gerek görmeden 1924
Anayasası ile geçmişti. Çünkü tek parti Türkiye için ideal bir
rejim değil, devrimin yerleşmesi, yani Türkiye Cumhuriyeti’nin
sarsılmaz temelleri üzerinde yerleşmesi için bir araç, başka
bir deyişle demokrasiyi hazırlayan bir geçiş sürecidir.
Başta da belirttiğimiz gibi özgürlük için devrim yapılır,
özgürlükle birlikte devrim yapılamaz. Türk devriminin burada
tanımını yapmak gerekiyor.

“... Bir devre yetiştik ki, onda her iş meşru olmalıdır. Millet
işlerinde meşruiyet, ancak milli kararlara istinat etmekle,
milletin temayülat-ı umumiyesine tercüman olmakla hasıldır,
evvela meclis, sonra ordu... Orduyu yapacak millet ve ona

Türkiye’yi geri bırakmış kurumları kaldırıp, yeni bir dünya
görüşünün eseri olan çağdaş kurumları ani ve köklü bir
biçimde kuvvet yoluyla getirmek, Devrimin genel tanımına da
bakarsak, yaşama olanağı kalmayan bir sosyal, ekonomik,
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siyasi düzenin ve kurumlarının, kuvvet yoluyla birdenbire
yıkılması, yerine yeni bir dünya görüşüne dayanan bir düzenin
getirilmesidir. Bu bakımdan Türkiye Cumhuriyeti’ni bir devrim
eseri kabul ediyor ve buna Türk Devrimi diyorsak; bu olayı
kendi mantığı ve tarihi şartları içinde değerlendirmemiz
gerekir.
Demokrasinin bir ülkede yerleşebilmesi için demokratik bir
sürecin yaşanması ve şartların oluşması gerekir. Avrupa’da
demokrasinin, ulusal devletlerin kurulmasından ve sanayi
devriminden sonra ortaya çıktığını göz önüne alırsak;
demokrasinin gerçekleşebilmesi için milli birlik, iç barış,
ekonomik taban ve kültürel birikimin bulunması gerektiğini
görürüz. Bu sebeple Türkiye’de de demokrasi, bu şartlar
göz önüne alınmadan düşünülemez. Atatürk siyasi partiler
konusunda, ülke var olmadan siyasi partinin ne anlamı var
derken özellikle bu şartları lüzumlu görüyordu. Bağımsızlık
Savaşı’nın yeni bittiği, 1912–1922 arası on yıl savaş yaşamış,
nüfusunun büyük bir kısmını yitirmiş, halkı fakir, hastalıkların
perişan ettiği harap bir ülkede, demokrasinin uygulamasını
beklemek ancak hayaldir. Cumhuriyetin çıkardığı ilk kanunlar
arasında “İzale î Şekavet (Soygunu yok etme) Kanunu”nun
bulunduğunu belirtmek sosyal bünyenin hastalığını da
göstermek için yeterlidir.
Demokrasi ki buna Atatürkçü düşüncenin tanımlanması
bakımından çağdaş uygarlığın siyasi biçimi de diyebiliriz,
ancak uluslaşma sürecini tamamlamış, ulusal devlet kurmuş,
modernleşmenin en önemli bir aşaması olan laikliği başarmış
toplumlarda gerçekleşebilmektedir. Bu bakımdan Türkiye
demokrasi için önce uluslaşma, ulusal devlet, ulusal birlik,
ekonomik bir taban ve kültürel bir birikim gerekiyordu.
Bu da ancak bir inkılâp (devrim) ile gerçekleşebilirdi. Türk
Devrimi Türkiye’de demokrasinin temelini atması, şartlarını
oluşturması açısından büyük bir özellik gösterir.
15 Nisan 1923 tarihinde, Hiyanet-i Vataniye kanununa
saltanatı geri getirmek isteyenleri vatan haini kabul eden
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bir madde eklendi. Cumhuriyetin ilanı ile Atatürk’ün bu
devrimci gidişi arkadaşları ile arasının bozulmasını da
hızlandırır. Cumhuriyetin ilanından sonra sıranın Hilafetin
kaldırılmasına geldiği görülüyordu. Basının muhalif kanadında
H.Cahit Yalçın, Lütfi Fikri Beyler gibi yazarların ağır saldırıları
yoğunlaşmıştı. Lütfi Fikri Bey yazılarında halifeyi direnmeye
kışkırtıyor ve saltanatın savunuculuğunu yapıyordu.
Aynı tarihlerde Ağa Han Başbakan İsmet Paşa›ya bir
mektup göndererek, Hilafetin kaldırılmamasını istedi. Bu
mektuplar Başbakanın eline geçmeden İstanbul basınında
yayınlandı. İsmet Paşa, devletin içişlerine karışmak sayılan
bu mektupların basında yayınlanmasının mecliste gizli
bir oturumda ele aldı ve İstanbul’a bir İstiklal Mahkemesi
gönderilmesin istedi. K. Karabekir Paşa ve arkadaşları
karşı çıktılar, fakat meclis çoğunluğu İstiklal Mahkemesi
gönderilmesini kabul etti.
İstanbul İstiklal Mahkemesi, Ocak 1924›de sona eren
çalışmalarında basın mensuplarını yargıladı ve hepsi Lütfi Fikri
Bey dışında beraat ettiler. Lütfi Fikri Bey beş yıla mahkûm
olduysa da Şubat 1925’de Meclis’ten çıkartılan bir af kanunu
ile af edildi. Böylece İstanbul basınına Hilafet konusunda
bir gözdağı veriliyordu. İstiklal Mahkemesi›nin görevine son
verilmesinden yaklaşık bir ay kadar sonra 3 Mart 1924›de
laiklik yolunda büyük bir başarı sağlandı. Hilafet kaldırıldı. Laik
eğitimin temeli olan “Tevhid-i Tedrisat Kanunu” kabul edildi.
Dikkat edilecek olursa bu kanunlar “Milli-Laik-Cumhuriyet” in
altyapısını sağlayacak değişikliklerdir.
TERAKKİPERVER CUMHURİYET FIRKASI VE SONRASI
1923’de Cumhuriyet ilan edildiği zaman işin daha
başında bulunuluyordu. Her ne kadar Milli Mücadele
demokratikleşmenin esasını oluşturan ulusal egemenlik
sisteminin temelini atmışsa da laik devlet ve modern
ulus ve hukuk sistemi kurulmadan yapılanlar yıkılabilirdi.
Atatürk, Fransız Devrimi sonrası yeniden imparatorluk ve
krallığın kurulduğunu biliyordu. Diğer yandan II. Meşrutiyet
döneminde çok partili uygulamanın siyasal-düşünsel bir

anarşiye nasıl yol açtığını görmüş ve yaşamıştı. Bu sebeple
Türk Devrimi’nin başarılması süreci içinde aynı hastalıkların
tekrar yaşanmasını istemiyordu. Kaldı ki 1923’de Cumhuriyet
ilan edildiği tarihte Türkiye’nin sosyal ve ekonomik görünümü
ise tek kelime ile korkunçtu. On yıl savaş, açlık, sefalet kişi
başına düşen ulusal geliri yüz doların altında fakir bir ülke,
salgın hastalıklar ve savaşlar sebebiyle nüfusu azalmış,
genç nüfusu tükenmiş bir tablo. Bu görünümün içinden yeni
bir toplum ve devlet yaratma mucizesi, dünya yüzündeki
“mazlum uluslar” için ilk örnek olacaktı. Bir yandan devrim,
diğer yandan İngiltere ile savaş tehlikesi, isyanlar ve yetersiz
bütçelerle kalkınma ve ulusal ekonomiyi kurma çabaları,
Cumhuriyetin ilk yasalarından olan “İzale-i Şekavet (Soygunu
yok etme) Kanunu” eşkıyalığın ne boyutta olduğunu gösterir.
Yeni devletin kâğıt parası kırsal kesimde geçmiyor, eğitilmiş
kadrolar olmadığı için toplum eğitimi en büyük sorunların
başında geliyordu. 1924 yılında üniversite öğrenci sayısı iki
binin altında idi.
Hilafetin kaldırılması siyasi kadrodaki bölünmenin açıkça
ortaya çıkmasına sebep oldu. Dışta Musul sorununun, içte
devrimin yaşandığı bir sırada muhalefetin yeni bir siyasi parti
kurmak yolundaki çalışmaları, 1908 Meşrutiyet döneminin
endişelerini yaratıyordu. Muhalefet, demokrasinin tek partili
olamayacağını ve M. Kemal’in Cumhurbaşkanı olarak
partiler üstü yansız kalmasını istiyordu. M. Kemal ise «Buna
şüphe yok ama iş Cumhuriyetin ilanı ile bitmemiştir. Dünya
medeniyet alemine katılmak için de geçici bir süre muhalif
bir cephe yaratılmaması gereklidir”(49) diyordu. O’nun’
yansız kalması inkılâbın durması demekti. Fakat bir yanda
İstanbul›un muhalif basınının eleştirileri ağır bir biçimde
çoğalırken; diğer yandan yeni bir parti doğuyordu.

kuruluşunu tamamladı. Başkan Kazım Karabekir Paşa,
Genel Sekreter Ali Fuat Paşa idi. Adnan Adıvar, Rauf Bey,
Rafet Paşa gibi önemli isimler bu yeni partide yer aldılar.
Bu partinin Cumhuriyet kelimesi kullanması üzerine H.P. de
adını “Cumhuriyet Halk Partisi” yaptı. Terakkiperver Partinin
özellikle (Fırka, efkar ve itikad-ı diniyye hürmekardır) ve
her yeniliğin halkın karar alınarak yapılabileceği prensipleri,
henüz doğan genç Cumhuriyetin sosyal bünyesinde bir
iç parçalanmayı da beraberinde getirdi. Bu gelişmelerin
üzerine Kasım ayı sonunda İsmet Paşa Hükümeti çekildi
ve ılımlı Fethi Bey Hükümeti kuruldu. Ancak bu, ne dengeyi
sağlayabildi, ne de Şeyh Sait ayaklanmasının çıkmasına
engel olabildi. Cumhuriyet’e düşman olanlar, Padişahın
Anadolu’daki kışkırtıcı ajanları (50), halkı şeriat adına isyana
kışkırtıyorlardı. Yeni kurulan siyasi parti bir yandan bu irtica
için umut olurken, diğer yandan ittihatçıların birikme yeri
oluyordu.
Fethi Bey, Şeyh Sait isyanını eşkıya hareketi olduğunu
belirterek sıkıyönetim tedbirleri ile ayaklanmanın
bastırılacağını savunuyordu ve Terakkiperver Parti de bu

Meclis’te İsmet Paşa Hükümetine karşı baskı arttı ve
özellikle mübadele ile Yunanistan’dan gelen Türk ailelerinin
sıkıntıları ileri sürülerek, konu bir güvenoyu isteme boyutlarına
ulaştı. Kasım başında İsmet paşa güvenoyu aldı, fakat 17
Kasımda yeni parti “Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası” adıyla

EGİAD YARIN EKİM 2015

73

görüşü destekliyordu. Atatürk tarafından acele Ankara’ya
çağrılan İsmet Paşa ve Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa’nın
Çankaya›da yaptıkları toplantıdan sonra bu ayaklanmanın
basit bir olay olmadığı, ülkenin iç güvenliği ve Cumhuriyeti
tehdit ettiği kararına varıldı. Fethi Bey Terakkiperver Parti
başkanına “Partilerinin kapatılması için kendilerine duyuru
yapmakla görevlendirildiğini” bildirdi. Parti kendini kapatmayı
kabul etmedi. Fethi Bey istifa etti ve 4 Mart 1925’de İsmet
Paşa kabinesi kuruldu. Aynı gün “Takrir-i Sükûn Kanunu”
kabul edildi ve İstiklal Mahkemeleri kurulması yoluna gidildi.
Martta da İstiklal Mahkemeleri’nin üyeleri seçildi. İsyan
bölgesinde ve Ankara›da idam kararları da dahil, verdikleri
kararların derhal infazı yetkisi ile kurulan bu mahkemeler
devrimin yargı organı oluyorlardı. İsyan bölgesi İstiklal
Mahkemesi ise Cumhuriyete karşı işlenen bütün suçlara
bakacak idiler.
Fransız ihtilal mahkemeleri örneğinden alınan bu mahkemeler
milli birlik, milli ve laik Cumhuriyet hareketinin başarılmasını
sağlayacaklardı. Bu mahkemeler devrim düşmanı
her teşebbüsü, hürriyet, eşitlik, birlik ve Cumhuriyetin
bölünmezliği ilkesine, devletin iç ve dış güvenliği aleyhindeki
her suikastı ve padişahlığı tekrar kurmak hedefini güden,
milli hâkimiyete karşı koyan bütün komploları yargılamak
ve cezalandırmak yetki ve amacı ile kuruldular. Bu nitelikleri
bakımından 1924 Anayasası’nın da zorlandığını görüyoruz.
Yeni kurulmuş olan genç Cumhuriyet dünya görüşünü
gerçekleştirmek, devrimi tüm kurumlarıyla yerleştirmek için
devrimin kanununa başvururken, amaçta demokrasiye
yöneliyordu.
Hükümet Takrir-i Sükûn Kanunu’na dayanarak,
Cumhurbaşkanı’nın onayı ile Tevhit-i Efkâr, İstiklâl, Son
Telgraf, aydınlık, Orak Çekiç, Sebi-ül Reşat gazetelerini
kapattı. Daha sonra Tanin gazetesi de kapatıldı. Yeni
kurulmuş bulunan Terakkiperver Cumhuriyet Partisi de
kapatıldı. Ülke bütünlüğünün tehlikeye girdiği, Cumhuriyet
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ilkelerinin tehdit edildiği, devrimin tamamlanmasının
gerektiği bir dönemde ülkenin varlığı daha önemli olduğu
görüldüğünden çok partili uygulama erteleniyordu.
Siyasi çok partili yaşamın, devrimin gerçekleşmesi süreci
içinde başarılması beklenemezdi. Terakkiperver Cumhuriyet
Fırka’nın kapatılması, iktidarı bu amaçla ele geçirme şansını
yitiren eski ittihatçılar; Atatürk’ü öldürerek, iktidarı ele
geçirmeye kadar varan bir ihanete itti. Kapatılan partinin de
bazı milletvekillerinin katıldığı bu suikast Haziran 1926’da
İzmir’de yapılmak istendi. İhbar sonucu suikast ortaya çıktı.
Suikastçılar ve Terakkiperver milletvekilleri yargılandılar.
Paşalar (Kazım Karabekir, Ali Fuat, Refet, Mersinli Cemal,
Cafer Tayyar vd.) beraat ettiler.
Rauf Bey Londra’dan dönüp mahkemeye çıkmadı. Gıyaben
on yıla mahkûm oldu. Partinin bir kısım milletvekili ise
suçlu bulunarak, suikastçılarla birlikte asıldılar. İttihatçıların
yargılanması Ankara’da yapıldı. Eski Maliye Vekili Cavit
Bey de dahil olmak üzere Ankara’da idamlarla İttihat ve
Terakki’nin defteri kapandı. Siyasi çok partili uygulama
istenmeyen bir ortamda başlamıştı. Vatanın ve ulusun
kurtarıcısı Mustafa Kemal’i değil, devrimci M. Kemal’i
öldürmek istemişlerdi. Bu olaydan sonra muhalefet sustu.
Terakkiperver milletvekilleri siyasi yaşamdan uzaklaştılar.
Birçok ülkede böyle bir tasfiye kanlı biçimde yapılırken
Atatürk muhalif arkadaşlarını emekliye sevk etmekle yetindi
(51)
. Bütün bu olağanüstü duruma ve uygulamalara rağmen
mahkemeler kıyıcı olmadılar, rejim basın mensuplarına
karşı saygılı ve yumuşak davranmaya özen gösterdi (52). Bu
mahkemelerden yalnızca, Cumhuriyet rejimini (53) sarsılmaz
temelleri üzerinde yerleştirmek amacıyla yararlanıldı ve 7
Mart 1927 tarihinde de görevlerine son verildi. Takrir-i Sükûn
Kanunu ise 1929’da kaldırıldı.
Bu dönem (1923–1927) Türkiye’nin devlet yapısının ve
sosyal yapının köklü değişiklikler geçirdiği, devletin laik
temele oturduğu, çağdaş hukukun ülkeye girdiği yıllar

oldu. Ceza, Borçlar Kanunları, şapkanın giyilmesi, tekke ve
zaviyelerin kapatılışı hep bu yıllarda gerçekleşti. Cumhuriyeti
tehdit eden irticaya karşı önlemler İstiklal Mahkemeleri’nin
çalışmalarından doğdu. Dini ve mukaddesat-ı diniyeyi
politikaya alet ederek devlete karşı isyan eden vatan hainlerini
cezalandıran İstiklal Mahkemelerinin bu uygulamaları 163.
Maddenin de kabulünü hazırladı. 1927 yılından itibaren
Cumhuriyete yönelik tehditler yenilmiş, güven ve huzur
ortamı doğmaya başlamıştı. Bu sebeple aynı yıl çıkartılan
“Af Kanunu” ile birçok suçlu, başta basın mensupları olmak
üzere affedildiler. 1928’de Anayasa’dan devletin dininin “Din-i
İslam” olduğu maddesinin kaldırılması ve harf devrimi bu
ortamda gerçekleşti.
“Yeni Türkiye’nin eski Türkiye ile hiçbir ilgisi yoktur.
Osmanlı Hükümeti tarihe karışmıştır. Şimdi yeni bir Türkiye
Doğmuştur”. Tam bağımsız, Çağdaş Türkiye kuşkusuz yeni
bir temel üzerine kurulacaktır. Bunun için 29 Ekim 1923’de
yeni devletin idare biçiminde, 23 Nisan 1920’den beri
fiilen uygulanan halk egemenliği sistemi olan “Cumhuriyet”
olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti’ni Osmanlı kurumlarından
kurtarmak, Türk toplumunu dünyaca kabul edilmiş sosyal
ve kültür değerlerine kavuşturmak gerekiyordu. Atatürk
30 Ağustos 1924’de Dumlupınar’da yaptığı konuşmada
“milletimizin hedefi, yani milli mefkûresi, bütün cihanda
tam manasıyla medeni ve içtimai heyet olmaktır” sözleriyle
anlatıyordu. Ord. Prof. Enver Ziya KARAL bu esasları şöyle
belirtiyor:
1. Yeni ve modern bir Türk Devletinin kurulması,
2. Din ve mezhep ideolojisinin yerine milliyet ideolojisinin
milletçe kabul edilmesi,
3. Batı uygarlığını meydana getiren ilim ve vasıtaya
bağlanılması,
4. Yeni Türk Devleti kanun ve örgütlerinin dünya ihtiyaçlarına
göre düzenlenmesi,
5. İlmin hayat için tek mürşit kabul edilmesi (54).
İslâmiyet ise özüne dönüyordu. İnanç (Kelime-i Şahadet)
ve onun ayrılmaz parçası olan ibadet serbest idi. Bu
bakımdan Atatürk İslamiyeti halkın batıl inançlarından ve
ulemanın elinde politik araç olmaktan kurtararak, en büyük
hizmeti yapıyordu. Türk Devrimimin temel ilkelerinden biri
olan ulusalcılık gecikmiş olarak Osmanlı İmparatorlu-ğunda
yaşayan tüm unsurların ulusalcılık ilkesi ile bağımsızlıklarını
kazanarak ayrılmalarından sonra ortaya çıkmıştı.
Uluslaşmayan toplumların çağdaşlaşamayacağını ileri süren
Atatürk’e göre emperyalizm suçunu yalnız Batı uygarlığına
yüklemek yetmezdi. Sömürge durumunda olan toplumlar,
uluslaşmadıkça, çağdışı değerlere bağlı, uygar ulusların
avı olurlar. Bu uluslar Batı uygarlığı düzeyine çıkacak
devrimleri başarmadıkça eşit hak ve güç sahibi iddiasında
bulunamazlar. Türkiye’nin uluslaşma eylemi çağdaşlaşma
savaşıdır (55) Bu sebeple, emperyalizme karşı yapılan silahlı
ulusal bağımsızlık savaşı tüm dünyanın sömürge uluslarına
da örnek olacaktır. Bunu anlayan emperyalist devletler
Türkiye’ye aman vermek istememişlerdi. Türk ulusunun
bağımsızlık mücadelesi yalnız kendi savaşı değildi. Eğer
öyle olsaydı daha az şanlı olurdu diyen Atatürk; savunulan
davanın bütün mazlum ulusların, şarkın davası olduğunu
belirtiyor (56).

ulusal bilince eriştirmek, bağımsız, ulusal ve laik bir devlet
kurmak amacında olan Atatürk için din devletinin yıkılması
gerekliydi. Laiklik, insan aklının sonsuz gelişimine inanmış,
yaşamdaki bütün gerçeğin ilimde ve fende olduğunu
gösteren, bunun dışında gerçek aranmayacağını açıkça
söyleyen Atatürk için yeni Türk Devletinin devlet sistemi
olacaktır. Tanrı hakları sisteminin yıkılarak, insan hakları
sistemine dayanan devlet biçiminin olduğu kadar, ulusal
egemenlik ve birliğin de ideolojisi olan Laiklik, ulusalcılık
ideolojisinin tamamlayıcısıdır.
Ulus iktidarının, dini iktidardan üstünlüğünü vurgulayan
laiklik için en büyük engel olan Hilafet 3 Mart 1924’de
kaldırıldı. Atatürk’e ve Türk Devrimi’nin bu aşamasına
karşı çıkan tüm güçler, O’nun iradesi karşısında ve İstiklal
Mahkemeleri aracılığı ile yıkıldılar. 1928’de anayasadaki dini
inanç özgürlüğüne ve laikliğe aykırı olan dinle ilgili hüküm
de kaldırılınca amaç tamamlanmış oldu. Yeni düzenin temel
ideolojisi olan laiklik, devlet sisteminin ve siyasal yapının
ve toplumsal ilişkilerin de dinamizmini oluşturuyordu.
Türkiye’nin tüm devlet yapısı ile birlikte sosyal yapısı da
yeni çıkan yasalarla laikleştirilmeye başlandı. Bu anlamıyla
laiklik Türkiye’nin çağdaşlaşmasının da temel ilkesi oluyordu.
Bunların içinde Türk toplumunu doğulu toplum olmaktan
kurtaran, Türk kadınına eşitlik ve özgürlük getiren Medeni
Kanun özellikle önemli bir yer alır. Laiklik ulusal egemenliğin
temelini oluştururken, asırlarca sürmüş olan mezhep
kavgalarına son vererek, ulusal birliğin de esasını ve
geleceğini belirliyordu.
Atatürk, Osmanlının dinsel ideolojisini yıkarak, ulusal ve laik
ideolojiyi getirmişti. Osmanlı ideolojisinin devlet biçimi Hilafet
idi. Din ve Hilafet örgütlerinin hukuk sistemi «Şeriat» idi.
Bunların eğitimi ise dine dayalı eğitim sistemi olan “medrese”
idi. Bunların dayandığı ahlak anlayışı ise din ahlakı idi.
Yeni Türkiye’de bu örgütlerin tümü değişti. Din ideolojisi
yerine ulusal laik ideoloji, Halifelik ve Saltanat yerine
Cumhuriyet, Şeriat’ın yerine Çağdaş Hukuk alındı. Medrese
yerine Çağdaş Eğitim geldi. Din ahlâkının yerini de laik ahlak
aldı (57). Böylece Atatürk Türk Devrimi ile Türk Toplumunu
kapalı Orta Çağ toplumu olmaktan; açık, sivil, demokratik ve
modern bir toplum olmaya, ümmetten ulusa, ulusal devlete,
Cumhuriyete ve demokrasiye geçişin; yani doğulu bir toplum
olmaktan kurtularak çağdaş uygarlığa (58) yönelten köklü bir
değişimin gerçekleşmesini başardı.
SERBEST CUMHURİYET FIRKASI OLAYI
1927 sonrası devrim başarılmış, siyasi ve hukuki kurumlar
çağdaş biçime sokulmuşlardı. Fakat halkın, Türk Devriminin

Ulusalcılık, ulusal savaş içinde başarılan birleştirici bir unsur
olmuştu. Fakat savaşın kazanılmasından sonra, yeniden
kuruluş döneminde, Türkiye batı uygarlığına yönelirken
temelde yatan yeni ideoloji “laiklik” olacaktır. Türk ulusunu
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getirdiği yenidünya görüşü ve yaşam biçimi karşısında
tutumu ne idi, bilmek zordu. 1929 -1930 yıllarında dünya
ekonomik buhranı, Türkiye’ye ve özellikle Ege Bölgesi’ne
yansıdı. Üretici büyük sıkıntıya düştü. Diğer yandan
C.H.P bürokratlaşmış, halkla bütünleşemiyordu. Mecliste
muhalefetin bulunmaması Atatürk’ü düşündürüyordu.
Atatürk, muhalif fakat kendisine bağlı bir partinin kurulmasını
istiyordu. Bu şekilde muhalif bir partinin giderek ve Devrim
ilkelerini tehdit etmeden Türk siyasi yaşamında yer almasını
samimiyetle isteyen Atatürk, 1930 Ağustosunda Paris
Elçisi ve eski arkadaşı Fethi Bey’le Yalova’da yaptığı özel
bir görüşmeden sonra, Serbest Cumhuriyet Fırkası’nı
kurdurttu (59). Atatürk, devrimin ortaya çıkardığı diktatör
görünümünden hoşnutsuzdu.
Cumhuriyeti ulus için yaptığını, ölümünden sonra istibdat
rejimi bırakmak istemediğini ve yeni kurulan parti ile C.H.P.
arasında laik devlet ilkeleri tehlikeye düşmediği sürece
tarafsız kalacağını belirtti (60). Atatürk çok partili demokrasiyi
samimiyetle istiyordu. Fakat yedi yaşındaki Cumhuriyet için
gerekli sosyo-ekonomik-kültürel taban daha oluşmamıştı.
Fethi Beyin seçim gezileri, şapkaya tepki nümayişlerine
dönüşüyordu. Şeriat isteklileri ortaya çıkmak için bu girişimi
fırsat olarak görüyorlardı.
Parti C.H.P. ekonomik programına karşı liberal bir programla
ortaya çıktı. Ancak yeni partinin başlattığı muhalefet ve
devrime olan bağlılığına rağmen, muhalefetin gücü halk
arasında giderek yayıldı ve anti devrimci bir görünüm
kazandı. İzmir mitingi kanlı bir biçimde sonuçlandı. Laik
devlet tehdit altında görünüyordu. Bu durumda Atatürk
Serbest Fırka’ya karşı tavır alınca Fethi Bey de ülkenin
ihtilallerle sarsılmasının yaratacağı tehlikeleri görerek
partiyi kapatma kararı aldı. (17 Kasım 1930) Partinin
kapatılmasından bir ay kadar sonra Menemen’de Kubilay
olayı oldu, bir grup yobaz şeriat istekleriyle ayaklandı ve bir
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yedek subay vahşice öldürüldü. İrtica çok sert bir biçimde
bastırıldı. Divan-ı Harp otuzdan çok insanı idama mahkûm
ederek astı. Çok partili denemenin başarısızlığı ve ardında
irtica, çok partili uygulamayı ertelemek zorunda bıraktı.
1931 Ocak-Şubat aylarında Atatürk, Türk Devriminin ve
laik Cumhuriyetin yaşamasındaki kararlılığını ifade ederken
milletvekili adaylarından “Milli-Laik Cumhuriyet’e samimiyetle
sadakat bekliyordu.) (61
Atatürk demokrasinin öğretilmesi için, yukarıda belirttiğimiz
Medeni Bilgiler Kitabını yazdı ve ortaöğretimde ders kitabı
olarak okutulmaya başlandı. Maurice Duverger’in “Vesayetçi
yahut eğitici demokrasi süreci” dediği bu dönemde
vatandaşlara “demokrasi ve cumhuriyet” in erdemli bir
rejim olduğu öğretilmeye çalışıldı. Halk henüz demokrasiye
hazır değildi. Okullarda ki öğretimin yanı sıra Halk Evleri’nin
kuruluşu ve Köy Enstitüleri programlarının hazırlanışı,
Atatürk’ün Türk ulusunu çağdaş uygarlığa hazırlama
girişimlerinin dünyada örneği olmayan orijinal kurumlarıydılar.
Arnold Toynbee, biz batılıların dört yüz yılda yaptığını,
ülkesinde dört yılda başaran Atatürk’ü överken, Bernard
Lewis, Modern Türkiye’nin Doğuşu adlı eseriyle bunu her
yönüyle anlatıyordu.
1930–1938 arası Türk Devriminin ilkeleri açıkça belirdi ve
Şubat 1937’de altı ilke Anayasa’da yer aldı. Ekonomide ılımlı
devletçi ve beş yılık kalkınma modeli benimsendi. Kadınların
seçme ve seçilme siyasal özgürlüğü sağlandı. 1938›de
Atatürk›ün ölümünden sonra Cumhurbaşkanı seçilen İsmet
İnönü›yü iç ve dış politikada büyük sorunlar bekliyordu.
II. Dünya Savaşı ve olağanüstü durum dönemi ve savaş
sonrası dünyanın aldığı yeni görünüm, Türkiye’yi çabuk
etkiledi.
Not: Bu makale Prof.Dr. Ergün Aybars’ın “Atatürkçülük ve
Modernleşme” isimli eserinden derlenmiştir.

HAYATTA NE İSTEDİĞİNİ
BİLENLERE
YENİ JAGUAR XF

Yenilenen alüminyum gövdesiyle artık daha hafif, 2.0 litre dizel 180 BG Ingenium motoruyla daha güçlü.
Dinamik çizgileriyle iş yaşamında prestij, aileniz için de konfor sağlayan Yeni Jaguar XF, Borusan Otomotiv
Yetkili Satıcıları’nda sizi bekliyor.
JAGUAR-TURKIYE.COM
0850 252 80 80

JAGUAR
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Türkiye’nin 2023 yılında kişi başına et tüketimi 17 kilogram,
toplam et ihtiyacı ise yaklaşık 1.6 milyon ton olacak

Kırmızı ette
arz yetersiz, talep

yüksek

Yüksek girdi maliyetleri, buzağı ölümleri, düşük verimlilik gibi
birçok nedenden dolayı kırmızı ette arz eksikliği yaşanıyor.

SEKTÖR

n HAZIRLAYAN: SEDA GÖK

n Türkiye’de kişi başına kırmızı et üretimi 13 kilogram. Bu rakam Avrupa ülkelerinde
domuz eti dahil yaklaşık 62 kilogram. Dengeli beslenmede kişi başına yıllık kırmızı et
tüketiminin yaklaşık 33 kilogram olması gerektiği göz önüne alındığında, Türkiye’de
kırmızı et üretiminin artırılmasına yönelik çalışmalara, pratik ve sürdürülebilir politikalara
ihtiyaç olduğu ortaya çıkıyor.
Ancak sektörde fiyat istikrarsızlığı var. Bunun en büyük sebeplerinden birisi arz-talep
dengesizliği diğeri de sektörde sürdürülebilirliğin olmaması… Bu durum özellikle
hayvansal ürünlerde daha sık ve yaygın olarak görülüyor. Sektördeki arz-talep
dengesine kırmızı et açısından bakıldığında, son yıllarda arz açığı olduğu ve buna bağlı
olarak fiyatların sürekli artış eğiliminde olduğu dikkat çekiyor.
Özellikle gelir düzeyinin belli ölçüde olması ve artan nüfus ile birlikte iç talep artışı önemli
rol oynuyor. Artan talebi ithalatla karşılamak da ülkemizdeki üreticiler ve tüketiciler
açısından uzun vadede sürdürülebilir bir politika olarak görülmemekte. Bunun en
önemli gerekçesi olarak dünyada az sayıda kırmızı et ihracatçısı ülkenin olması
gösteriliyor. Bütün bunları dikkate aldığımızda, Türkiye’nin stratejik, sürdürülebilir ve
akılcı bir tarım ve hayvancılık politikası geliştirmesi, var olan potansiyelini en iyi şekilde
kullanarak kırmızı et sektörünü canlandırması, rekabet gücünün artırılması, sağlıklı ve
güvenli bir şekilde iç talebi dünya fiyatlarına yakın bir şekilde karşılamayı hedeflemesi
gerekiyor. İthalatla karşılanamayacak kadar stratejik öneme sahip bir ürün olan kırmızı
ette sürdürülebilir üretim planlaması ve destekleme politikası geliştirebilmek için
geleceğe yönelik tutarlı arz ve talep projeksiyonlarının yapılması önem arz ediyor.
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Bakanlığa göre et
fiyatlarındaki tırmanışını
frenlemek için çözüm,
mevcut varlığın veriminin
artırılmasında…

KIRMIZI ET İHTİYACI 2023’TE 1,6
MİLYON TON OLACAK
Türkiye’nin 2023 yılında kişi başına et
tüketimi 17 kilogram, toplam et ihtiyacı
ise yaklaşık 1.6 milyon ton olacak. 2023
yılında 85 milyon 153 bin 647 kişi olacağı
tahmin edilen ülke nüfusunun yanı sıra yılda
yaklaşık 63 milyon turistin ülkeye geleceği
tahmin edilerek yapılan hesaplamaya göre,
bir turistin ortalama 10 gün konakladığı
ve günlük 225 gram kırmızı et tükettiği
öngörülüyor. Turistlerin tüketimi ve iç tüketim
hesaplandığında yıllık kırmızı et ihtiyacının
2023’te 1 milyon 590 bin ton olması tahmin
ediliyor. İhtiyaç olan bu etin 1 milyon 192
bin 500 tonunun büyükbaş hayvandan, 397
bin 500 tonun ise küçükbaş hayvandan
sağlanması hedefleniyor. Peki bu rakamlara
cevap verebilmek için Türkiye’nin altyapısı ne
durumda?
Geçtiğimiz Ağustos ayında Gıda, Tarım
ve Hayvancılık Bakanlığı, Kırmızı Et
Stratejisi Raporu’nu açıkladı. Uygulanan
hayvancılık politikasındaki eksiklikleri,
sorunların ele alındığı çalışmada kırmızı et
arz talep projeksiyonları yer alıyor. Kırmızı
Et Stratejisi’ne göre kırmızı et konusunda
Türkiye’de arz açığı var. Talep ise her geçen
gün artıyor. Kırmızı ette arz açığına neden
olan 3 sorun ise sürülerde gebelik oranı
ve döl veriminin düşük olması, ölüm ve
hastalık nedenleriyle yaşanan kayıplar ile etçi
ve kombine ırk hayvan sayısının az olması
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olarak sıralanıyor. Bu konudaki gelişme
eğilimleri kaygı verici olarak yorumlanıyor.
KIRMIZI ETTE GELİŞME EĞİLİMİ;
“KAYGI VERİCİ”
Kırmızı Et Stratejisi’ne göre ete olan
talep artıyor. Ancak besicilikte yaşanan
birçok sorun var. Bu sorunlardan birisi de
ekonominin temel ilkelerinden biri olan arz
talep dengesinin sağlanamaması gösteriliyor.
Yüksek girdi maliyetleri, buzağı ölümleri,
düşük verimlilik gibi birçok nedenden dolayı
kırmızı ette arz eksikliği yaşanıyor.
Az eksikliğinin nedenleri “Türkiye’de mevcut
duruma bakıldığında, sığır besisi, yılda bir
en fazla iki dönem yapılmaktadır. Ancak
Türkiye’nin kırmızı ette arz yetersizliği
vardır. Bu sonucun ortaya çıkmasında 3
önemli sorun sırasıyla; sürülerde gebelik
oranı ve döl veriminin düşüklüğü, ölüm ve
hastalık nedenleriyle yaşanan kayıplar, etçi
ve kombine ırk hayvan sayısının azlığıdır.
Bu üç önemli sorun, Türkiye’nin kasaplık
gücünü sığırda yüzde 28’den yüzde 23.8’e,
küçükbaş hayvanlarda ise yüzde 43’ten
yüzde 16’ya düşürmüştür” olarak ifade
ediliyor.
Bakanlığın hazırladığı Kırmızı Et Stratejisi’ne
göre kırmızı et maliyeti çok yüksek. Ayrıca
kasaplık gücünün azalma eğilimi gösteriyor.
Bu bağlamda çalışmada, “Bir ülkede ırk/
genotip, sağlıklı çevre, doğru besleme
ve sürü yönetimi konularında yeterli
başarı elde edilemezse, ne süt ne de et

MATERYAL YETERSİZLİĞİ
Türkiye’de besilik hayvan ve besilik materyal yetersizliği
yaşanıyor. Bu konuya dikkat çeken Bakanlık çalışmasında
“Karkas fiyatlarının sürekli artış eğiliminde olması bunun
göstergesidir. Arz yetersizliği reforme inek kesimiyle telafi
edilmeye çalışılmaktadır. Hayvanını kesime götüren besici
bunun yerine koyacak besilik materyal temininde sıkıntı
çekmekte veya süt ırkı buzağıyı verimsizlik nedeniyle almak
istememektedir. Bu döngünün kesintiye uğraması, devam
eden sezonda besiye alınan hayvan varlığında düşüşe
neden olmaktadır. Sektördeki ani fiyat değişikliklerine çözüm
bulunarak fiyatta istikrar sağlanmalıdır. Karkas fiyatındaki artış
et tedarikinin bütün aşamalarına, sonuçta market fiyatlarına
yansımaktadır. Bu artışı piyasaya yansıtmamaya çalışan
sektör önceden taahhüt ettiği koşullarda anlaşmasını yerine
getirebilmek için zarar etmektedir.Bu istikrarsız ortam,sektöre
zarar vermektedir” ifadeleri dikkat çekiyor.
“FİYATI ULUSAL ET KONSEYİ BELİRLESİN”
Türkiye’de çiğ süt fiyatı Ulusal Süt Konseyi belirliyor.
Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, kırmızı et konusunda da

Ulusal Et Konseyi’nin bu konuda görev almasını istiyor. Bu
bağlamda Kırmızı Et Stratejisi’nde şu değerlendirmeler yer
alıyor: “Ulusal Kırmızı Et Konseyi tüm aktörlerin katılımıyla,
belli aralıklarla kesim fiyatının belirlenmesi ve sistemin tesis
edilmesinde koordinasyonu üstlenmelidir. Bu sistemde
ırklara göre besilik materyal fiyatları da belirlenebilir. İstikrarlı
bir piyasa temini için yurt dışındaki fiyatları ve yurt içindeki
dinamikleri dikkate alarak kesim fiyatları belirlenmelidir.”

SEKTÖR

üretiminde istenen hedeflere ulaşılabilir.
Bu dört önemli konuda arzu edilen başarı
sağlanamadığından, kırmızı et üretim
maliyetleri ülkemizde çok yüksektir. Kırmızı et
üretiminde işletme açısından uzmanlaşmaya/
ihtisaslaşmaya yönelik bir üretim modeli
benimsenmemiştir. Düşük kesim kapasiteli
mezbahalar nedeniyle kayıt dışılık artmaktadır. Bir
besi materyali hesabı ve üretim planlaması yapmak
için mevcut veriler yetersizdir. Mevcut maliyet
sistemi, finansal tablolar ve raporlama formatı Avrupa
Birliği ile uyumlu değildir” değerlendirmesi yapılıyor.

HAYVANCILIK DESTEKLERİ 3 YILLIK BELİRLENSİN
Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği’nin
hayvancılık sektörüne yönelik yatırım ve işletme kredilerinde
besiciliğin payı çok düşük seviyelerde kaldı. Stratejiye göre
2010-2014 döneminde kullandırılan faiz indirimli kredilerde
besi işletmelerinin payı binde 26 ile binde 10 seviyesinde
gerçekleşti.
Tarım sektörüne verilen desteklerin önemli bir bölümünü
hayvancılık destekleri oluşturuyor. Yem bitkilerinin
üretiminden belgeli, damızlık kullanımının teşvik edilmesine
kadar geniş bir yelpazede hayvancılığa destek veriliyor. Son
yıllarda hayvancılık desteklerinin tarım destekleri içerisindeki
payı ciddi oranda artış gösterdi. 2000 yılında hayvancılık
desteklerinin tarımsal desteklemedeki payı binde 5 düzeyinde
iken 2014’te bu oran yüzde 28.5’a ulaştı.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Kırmızı Et
Stratejisi’nde de besi sektöründe destekler ve finansman
konusuna geniş yer verildi. Hayvancılık destekleri genel
olarak analiz edilmesinin yanı sıra besiciliğe doğrudan
veya dolaylı sağlanan destekler ve düşük faizli yatırım
ve işletme kredileri de mercek altına alınıyor. Kırmızı Et
Stratejisi’nde besiciliğe doğrudan verilen desteklerle ilgili şu
değerlendirmeye yer veriliyor:

EGİAD YARIN EKİM 2015

81

1 - Kırmızı et üretimine yönelik hayvan materyali
teminindeki strateji mevcut sığır,koyun ve keçi
varlığımızın değerlendirilmesi ve verimlerinin
artırılması şeklinde olmalıdır.
2 - Sadece hayvan sayısı artışı yoluna
gitmeyip,mevcut hayvansal üretimde
verimliliği artırmak daha rasyonel bir yol olarak
gözükmektedir.Kırmızı et üretimine dönük etçi
ırkların yaygınlaştırılması ülkemiz koşullarına
uygun görülmemektedir.
3 - Türkiye’de hayvancılık işletmeleri genelde
küçük ölçeklidir. Yem bitkileri üretimi ile çayır ve
meraların korunma ve ıslahı yetersizdir.
4 - Toplam yem ihtiyacında 20 milyon ton açık
var. Açığın 15 milyon tonluk bölümünü kaba
yem, 5 milyon tonluk bölümünü karma yem
ihtiyacı oluşturuyor.

“2010 yılında sığır eti karkas fiyatlarında yaşanan yükselişi
önlemek amacıyla alınan kırmızı et ithalat kararı sonrasında
üreticilerde oluşacak tedirginliğin giderilmesi ve ithalat
karşısında korunması amacıyla 2011 yılında ilk 6 aylık
döneminde kesilen erkek sığırlar için destekleme verilmeye
başlanmıştır.
Bu destekleme 2012, 2013 ve 2014 yıllarında, yılın tamamını
kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Uygulamanın ilk 3 yılında
kesilen erkek sığır başına 200 lira olarak uygulanmıştır.
Üreticiler arasında desteklemeye olan farkındalığın zaman
içerisinde artması ile 2012, 2013 ve 2014 yıllarında başvuru
sayısı ve destekleme miktarları artmıştır.
Destekleme sonuçları, ülkemizde büyükbaş hayvan
besiciliğinin yapısı hakkında önemli göstergeler sunmaktadır.
İç Anadolu, Ege ve Marmara Bölgesi destekten
yüzde 70 pay almıştır. İklim ve coğrafi koşulları besiye uygun
olması ve besilik yem materyaline ulaşımın daha
ucuz ve kolay olması nedeniyle bu bölgelerde entansif
besicilik yoğun olarak yapılmaktadır. Bu nedenle et entegre
tesisleri de bu bölgelerde yoğunlaşmıştır ve pazara ulaşım
daha kolaydır.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nin daha çok besilik
materyal üretiminde etkili olduğu bilinmektedir. İklim koşulları,
hayvancılık kültürü ve coğrafi yapı ise entansif besiye çok
uygun değildir. Hayvancılıkla ilgili sanayi kuruluşlarının (süt,
et ,yem) sayı ve niteliğinin düşük olması, hayvancılığın mera,
meraya dayalı ve mevsimsel yapılması da besiciliğin geri
planda kalmasına neden olmuştur. Bu bölgelerde sektörün
geliştirilmesi,üretimin artırılması adına bölgesel olarak değişik
üretim ve destekleme modelleri geliştirilebilir.”
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DESTEKLER; KESİMHANEYİ ARTTIRDI,
KAÇAK KESİMİ AZALTTI
Besi hayvan kesimine verilen desteğin onaylı
kesimhane sayısını artırırken, kaçak kesimi de
azalttığı vurgulanan Kırmızı Et Stratejisi’ne göre,
yapısal reformların gerçekleştirilmesi için verilecek
desteklemelerle ilgili öneriler şöyle: “Bölgesel bazda
yeterli kapasite büyüklüğüne sahip süt ve kırmızı
et işleyen yerlerde,bu alanda kullanılacak kaynağın
hayvan pazarlarının, kesimhanelerin rehabilitasyonu
ile hayvan sağlığı ve refahı konularına yönlendirilmesi
daha etkili olacaktır. Canlı hayvan pazarları, damızlık
ve kırmızı et üretici birliği üyelerini bir araya getirecek
şekilde aracıların devreden çıkarıldığı bir yapıya
kavuşturulmalıdır. Buna göre damızlık birliği üyeleri besilik
olarak satılacak buzağı, dana sayılarını birliklerine bildirmeli.
Bu bilgiler Türkiye genelinde kırmızı et üretici birliklerince
paylaşılarak belirlenen tarihlerde ilgili hayvan pazarında
kırmızı et üretici birliği üyelerine satışı yapılmalıdır. Tüm
büyükbaş ve küçükbaş hayvan satışları birlikler üzerinden
yapılarak online olarak il müdürlüklerine ve ticaret borsalarına
bildirimlerinin yapılması sağlanmalı. Kesime gidecek
hayvanların kesimhaneye nakli ve karkasının pazarlanması
üretici birliği aracılığıyla sağlanmalı. Karkaslar üzerine birliğin
ve çıktığı işletmenin logosu mutlaka belirtilmeli. Bu şartları
sağlamak üzere ilgili mevzuatlar yenilenmeli. Bu yapıyı
tesis etmek adına damızlık-süt ve üretici birliklerine hibe
destekleri,üreticilere ise özel prim verilebilir.” Yüksek girdi
maliyeti kıskacındaki kırmızı ette arz yetersiz, talep yüksek
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın hazırladığı Kırmızı Et
Stratejisi, uygulanan hayvancılık politikasındaki eksiklikleri,
sorunları somut olarak ortaya koyuyor.

Bakanlığın Stratejisi’nde az eksikliğinin
nedenleri şöyle sıralanıyor: “Türkiye’de
mevcut duruma bakıldığında, sığır
besisi,yılda bir en fazla iki dönem
yapılmaktadır. Ancak Türkiye’nin kırmızı
ette arz yetersizliği vardır. Bu sonucun
ortaya çıkmasında 3 önemli sorun sırasıyla;
sürülerde gebelik oranı ve döl veriminin
düşüklüğü, ölüm ve hastalık nedenleriyle
yaşanan kayıplar, etçi ve kombine ırk
hayvan sayısının azlığıdır. Bu üç önemli
sorun, Türkiye’nin kasaplık gücünü sığırda
yüzde 28’den yüzde 23.8’e, küçükbaş
hayvanlarda ise yüzde 43’ten yüzde 16’ya
düşürmüştür.”
Kasaplık gücünün azalma eğiliminin
yanı sıra karkas ağırlığın da istenilen
seviyede olmadığı belirtilen Kırmızı Et
Stratejisi’nde, “Bir ülkede ırk/genotip,
sağlıklı çevre, doğru besleme ve sürü
yönetimi konularında yeterli başarı elde
edilemezse, ne süt ne de et üretiminde

istenen hedeflere ulaşılabilir. Bu dört
önemli konuda arzu edilen başarı
sağlanamadığından, kırmızı et üretim
maliyetleri ülkemizde çok yüksektir.
Kırmızı et üretiminde işletme açısından
uzmanlaşmaya/ ihtisaslaşmaya yönelik bir
üretim modeli benimsenmemiştir.

TÜRKİYE’DE KİŞİ
BAŞINA KIRMIZI ET
TÜKETİM (KG)
YIL 		

TÜKETİM

Düşük kesim kapasiteli mezbahalar
nedeniyle kayıtdışılık artmaktadır. Bir besi
materyali hesabı ve üretim planlaması
yapmak için mevcut veriler yetersizdir.
Mevcut maliyet sistemi, finansal tablolar ve
raporlama formatı Avrupa Birliği ile uyumlu
değildir” bilgisine yer veriliyor. İstikrarsız
ortam sektöre zarar veriyor. Türkiye’de
besilik hayvan ve besilik materyal
yetersizliği yaşandığı hatırlatılan Kırmızı Et
Stratejisi’nde, “Karkas fiyatlarının sürekli
artış eğiliminde olması bunun göstergesidir.
Arz yetersizliği reforme inek kesimiyle telafi
edilmeye çalışılmaktadır. Hayvanını kesime
götüren besici bunun yerine koyacak
besilik materyal temininde sıkıntı çekmekte
veya süt ırkı buzağıyı verimsizlik nedeniyle
almak istememektedir. Bu döngünün
kesintiye uğraması, devam eden sezonda
besiye alınan hayvan varlığında düşüşe
neden olmaktadır. Sektördeki ani fiyat
değişikliklerine çözüm bulunarak fiyatta
istikrar sağlanmalıdır. Karkas fiyatındaki
artış et tedarikinin bütün aşamalarına,
sonuçta market fiyatlarına yansımaktadır.

2000		
2003		
2007		
2009		
2011		
2013 		

7.24
5.3
8.17
5.7
10.4
12.7

SEKTÖR

ARZ TALEP DENGESİ
SAĞLANAMIYOR
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kırmızı
Et Stratejisi’ne göre, besicilikte yaşanan
birçok sorun var. Bu sorunlardan birisi de
ekonominin temel ilkelerinden biri olan arztalep dengesinin sağlanamaması. Yüksek
girdi maliyetleri, buzağı ölümleri,düşük
verimlilik gibi bir çok nedenden dolayı
kırmızı ette arz eksikliği yaşanıyor.

KAYNAK: Tarım Bakanlığı Kırmızı
Et Strateji Belgesi
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KIRMIZI ETTE TEMEL GİRDİLERDE SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ…
KABA YEM
n Türkiye’de

kaba yemler; çayırmeralar, yem bitkileri ve bitkisel
üretim atıkları olmak üzere 3 temel kaynaktan karşılanmaktadır.
n Mevcut mera alanları çok ciddi boyutlarda azalmış,yıpranmış
ve zayıflamıştır.Meraların kullanım amacının dışına çıkışının
önlenmesi ve ıslahı hayati önem taşımaktadır.
n Yem bitkileri hayvansal üretimin en önemli girdilerinden
birisidir. Yem bitkileri olarak yonca,fiğ,korunga,hasıl ve silajlık
mızır,burçak,üçgül, ve hayvan pancarı yetiştirilmektedir. Şu anda
mevcut yem bitkileri ekim alanlarımız,gerek duyulan kaliteli kaba
yemin tamamını karşılayamamaktadır.
n 2013 itibarıyla yem bitkisi ekim alanı dane mısır dahil
yaklaşık 2.6 milyon hektar iken, Bakanlıkça desteklenen yem
bitkileri ekiliş alanı 637 bin 609 hektardır.Ekilebilir arazinin yem
bitkilerine ayrılan kısmı yüzde 11’den yüzde 15’e çıkartılmalıdır.
n Yem bitkisi desteklemeleri, ekiliş alanı ve kaba yem üretiminin
artmasında etkili olmuştur. Silajlık mısır ve yoncada destekleme
kuru madde oranına göre yapılabilir.
n Kaba yem ve karma yemleri kayıt altına alabilmek için KDV
yüzde 1’e düşürülmeli.
n Yüksek kuru maddeli silaj (haylaj) üretim ve teknolojisi
geliştirilmeli.
n Ekmeklik buğday ekim alanından elde edilen ve yeme giden
2.5 milyon ton buğday için ayrılan ekim alanında da yem bitkisi
ekilişi teşvik edilmeli.

KARMA YEM

n Karma yem sektörü yüzde 40-45 oranında ithal yem
hammaddelerine bağımlı üretim yapmaktadır. Kısa vadede ithalat
kaçınılmaz görülmektedir.
n Hububat ve yağlı tohum üretiminde son 10 yılda kayda değer
bir artış görülmemiş olup,ithalata olan bağımlılık artarak devam
etmektedir. Hububat ve yağlı tohum üretimi hayvancılığın
ihtiyacına yeter seviyeye getirilmesi gerekmektedir. Bunun için
iyi tarım uygulamaları ile verimlilikte artış sağlanması ve yağlı
tohumlarda sözleşmeli üretim modelini özendirici tedbirlerin
getirilmesi üretim artışına yol açacaktır.
n Kırmızı et /yem paritesinin en az 22’de,süt/yem paritesinin
ise 1.2’de tutulması sürdürülebilir hayvancılık açısından gerekli
görülmekte.
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BESİLİK MATERYAL

n Besi materyali temini amacıyla Türkiye’de üretilen 6 milyon
baş civarında sağmal süt ineğinden (Holstein) 1-1.5 milyonuna
3’üncü veya 4’üncü laktasyondan itibaren etçi ırk sperması
verilerek her yıl 1-1.5 milyon melez erkek ve dişi hayvan
materyali elde edilebilir. Dişilerin de besiye alınması halinde yağın
et lifleri arasına yayılmasıyla daha lezzetli bir et elde edilmesi
mümkündür.
n Doğu Anadolu ile Batı ve diğer bölgeler arasındaki iklim
farklılıkları, yetiştirici gelenekleri ve eğilimlerinde görülen
farklılıklar,hayvan materyalinin genotip farklılıkları göz önünde
bulundurularak besi materyalleri üretim modelleri geliştirilmelidir.
Doğu’da etçi ve kombine ırklarla kullanma melezi yetiştirme
teknikleri uygulanmaktadır. Bu şekilde kullanma melezlemesi
yoluyla elde edilen hayvan materyali için özel destekler
verilebilir. Erzurum Kars, Ardahan gibi illerimizde özel teşvikler
uygulanmalıdır.
n Süt ve kırmızı ette, ilgili üretici birliklerinin katkılarıyla üretim
planlaması yapılmalı, bu planlama doğrultusunda süt arzında bir
yetersizliğin olmaması veya fazlalığın olduğu dönemlerde süt
işletmelerinde her yıl belli oranda etçi/ kombine ırklarla kullanma
melezlemesi yapılması özendirilebilir.
n Bölge yöre ve işletme koşullarına uygun damızlıklar
geliştirilmelidir.
n Besiye alınan kasaplık hayvanların karkasları sınıfl andırılmalı.
Ayrıca kırmızı eti pazara arz ederken karkas etiketlenmelidir.
Karkasta; ait olduğu hayvanın cinsiyeti,yaşı ve genetik yapısı ile
diğer izlenebilirlik bilgileri etikette yer almalıdır.
n Hayvan pazarları, besilik hayvanların alınıp satıldığı tek yerdir.
Bu alanların da mutlaka rehabilite edilmesi gerekmektedir.Üretici,
örgütleri bu konuda görev ve sorumluluk alabilir.
n Besi materyali temininde broiler entegrasyon sistemine
benzer “sözleşmeli yetiştirici” modeli kesim,besleme ve işleme
konularında da hizmet verecek altyapı ve organizasyonun
oluşturulması açısından teşvik edilmelidir.
n Doğum ile sütten kesim arasındaki ölümler de dikkate alınmalı.
Bakanlık tespitlerine göre her yıl 450- 480 bin baş buzağı kaybı
olmaktadır.Özellikle Amerika’dan gelen genotiplerde önemli
kayıplar görülmektedir.
n Geçmişte verilen düşük faizli besicilik kredilerinin yararlı olup
olmadığı gözden geçirilmelidir..Bu kredilerin sözleşmeli model
çerçevesinde kullanılması sağlanmalıdır.
n Gıda Kodeksi Kırmızı Et Tebliği gözden geçirilerek dişi inek
kesimine neden olabilecek uygulamaların kaldırılması, bu
programın bütünlüğü açısından yararlı olacaktır.

BİZDE YÜKSELİYOR, DÜNYADA DÜŞÜYOR
Merkez Bankası'nın iki aydır 'enflasyonu olumsuz
etkiliyor' diye uyardığı kırmızı et fiyatındaki yükseliş
durdurulamıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK)
ağustos ayına ilişkin açıkladığı verilere göre, dana eti
fiyatı geçen ay yüzde 1.8 artışla 37.8 liraya yükseldi.
TÜİK verilerine göre, kırmızı ette yükseliş son 10
aydır kesintisiz sürüyor.
En yüksek artış yüzde 3.7 ile temmuz ayında
gerçekleşti. Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) geçtiğimiz
ay kırmızı et fiyatlarını yüzde 5 düşürmesi de
fiyatların geri çekilmesini sağlamadı.
Et fiyatlarındaki düşüşü sağlamak için ESK'nın yıl
sonuna kadar yapacağı ithalattaki gümrük vergisi
sıfırlandı ancak 2009-2014 yılları arasında canlı
hayvan ithalatına 2 milyar 554 milyon dolar ödeyen
Türkiye'de, ithalat fiyatların aşağı çekilmesine bir
türlü yetmedi. TÜİK verilerine göre, son bir yılda dana
etinin fiyatı yüzde 28.5, sadece bu yıl ise yüzde 20
artış gösterdi.
Dana eti fiyatında Ağustos 2009-2014 arasında
yüzde 67.6, Ağustos 2009-2015 arasında ise yüzde
115.4 artış yaşandı. Son yıllarda kırmızı et fiyatında
yaşanan artış Dünya Gıda Örgütü'nün (FAO) 'Gıda
Fiyat Endeksi'ne de yansıdı. 2009-2014 yılları
arasında Et Fiyat Endeksi yüzde 40.3 yükseldi ancak
endekste bu yıl yüzde 5 gerileme yaşandı. Son 1
yıldaki gerileme ise yüzde 15'i aştı.

ÜRETİM % 29, TÜKETİM % 46 ARTTI
Türkiye'de son beş yılda et üretimi yüzde 29 artışla
1 milyon tonu aştı. Et üretimi bir önceki yıla göre ise
yüzde 1.2 artış gösterirken, geçen yılki et üretiminde
kırmızı etin payı yüzde 35 oldu.
Kişi başı et tüketimi 2009-2014 arasında yüzde
46 artarken, büyükbaş eti tüketimi yüzde 152,
küçükbaş eti tüketimi yüzde 36, kanatlı eti tüketimi
de yüzde 19 arttı. Geçen yıl kişi başı et tüketimi
33.56 kg oldu. Bunun yüzde 61'ine denk gelen 20.5
kg'ını kanatlı eti, yüzde 34'üne denk gelen
11.4 kg'ını büyükbaş eti, yüzde 5'ine denk gelen
1.6 kg'ını küçükbaş eti oluşturdu. Son beş yılda
toplam hayvan sayısı yüzde 36 artışla 55 milyon 585
bini buldu.
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Bu artışı piyasaya yansıtmamaya çalışan sektör önceden
taahhüt ettiği koşullarda anlaşmasını yerine getirebilmek
için zarar etmektedir. Bu istikrarsız ortam, sektöre zarar
vermektedir” deniliyor.
Kırmızı et üretiminde gelişme eğilimlerinin kaygı verici
olarak nitelendirilen Bakanlığın Kırmızı Et Stratejisi’nde şu
değerlendirmeye yer veriliyor: “Ete olan talep artmaktadır.
Üstelik kurbanlık hayvan kesimleri giderek et ihtiyacının en
yoğun olduğu yaz aylarına kaymaktadır. Süt fiyatının düşük,
et fiyatlarının aşırı yükselme eğiliminde olduğu dönemlerde
anaç sayısı daha da azalacaktır. İyi ırk, sağlıklı çevre,
doğru besleme ve yönetim konularında yaşanan sorunlar
çözülemezse,bu durum anaç hayvan sayısındaki azalmayı ve
kasaplık gücün düşmesini tetikleyecektir.”
BAKANLIK: İTHALAT ÇÖZÜM DEĞİL
Et fiyatlarındaki tırmanışı frenlemek için Bakanlığın hazırladığı
rapora göre çözüm, mevcut varlığın veriminin artırılmasında…
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hazırlanan
Kırmızı Et Stratejisi’ne göre kırmızı et üretiminde ve
tüketiminde yaşanan sorunlar et ve besilik hayvan ithalatı
ile çözülemez. Çözüm için besilik materyal üretimi ve yem
üretiminin artırılması şart. Kırmızı Et Stratejisi’nde altı çizilen
en önemli konulardan birisi zaman zaman başvurulan ithalat
oldu. Doğu Anadolu Bölgesi’nde 2014 yılında 830 bin baş
besilik materyal üretildiği ve bunun 650 bin başının diğer
bölgelere sevk edildiği vurgulanan Strateji’de” Doğu Anadolu
Bölgemizin materyal teminindeki önemi dikkate alınarak
duruma uygun politikalar daha uygun olacak.
Sürü kompozisyonumuza bakıldığında sütçü ırkların mutlak
hakim olduğu görülmektedir. Sadece süt ırkı sığırların
erkekleri ile besicilik randıman, verim, günlük ağırlık artışı

YEMDE 20 MİLYON TONLUK AÇIK
Besicilikte yemin toplam girdilerin yüzde 25-40’ını
oluşturduğu, hem kaba hem de karma yem üretiminin
yetersiz olduğu belirtilen Kırmızı Et Stratejisi’nde yem ile
ilgili şu değerlendirmeye yer verildi:
“Türkiye’de üretilen karma yemlerin yüzde 40- 45’i
ithal yem hammaddelerine bağlı olduğu için karma yem
maliyetleri yükselmekte ve bu durum kırmızı et üretim
maliyetini olumsuz etkilemektedir.
Rasyonel bir besicilik ve daha ucuza et üretimi için
besicilikte kullanılan kaba yem oranının mutlaka artırılması
gerekmektedir. Toplam 73.6 milyon ton olan kaba yem
ihtiyacının, çayır, mera, yem bitkileri silaj, bahçe içi otlak ve
saman ile sadece 58.6 milyon tonu karşılanabilmektedir.
Kaba yem açığı 15 milyon ton olarak hesaplanmaktadır.
Toplamda 14.1 milyon ton olan karma yem ihtiyacının
sadece 9.1 milyon tonu karşılanabilmektedir. Karma yem
açığı 5 milyon ton olarak hesaplanmıştır.”
ETÇİ IRKLAR KOŞULLARA UYGUN DEĞİL
Son yıllarda en çok tartışılan konulardan birisi kırmızı et
üretiminin artırılması ve verimlilik için sütçü ırklardan besilik
hayvan materyali yerine etçi ırkların yaygınlaştırılması. Ancak
Türkiye’nin, etçi ırkların yaygınlaştırılması konusunda uygun
koşullara sahip olmadığı ifade ediliyor.

ESK, PİYASAYA KARKAS ET SATIŞINA BAŞLADI
Geçtiğimiz günlerde dondurulmuş çeyrek karkas sığır eti
satışlarına başlayan Et ve Süt Kurumu(ESK), söz konusu
etleri sadece kırmızı et ve yemek sanayiinde faaliyet
gösteren firmalara satıyor. ESK Genel Müdürü Kasım Piral,
dönemsel ihtiyaçlar doğrultusunda artan kırmızı et talebine
cevap vermek amacı ile sadece şarküteri sanayii ve yemek
sanayiine dondurulmuş karkas sığır satışı başlattıklarını ve
sektöre uygun fiyata kırmızı et tedariği sağladıklarını söyledi.
Bu süreçte ithal edilecek etlerin helal kesim standartlarına
uygun ve birinci sınıf dana eti olacağının altını çizen
Genel Müdür Piral, Bakanlıkça denetlenerek onay verilen
kesimhanelerden elde edilen etlerin ithalatına izin verildiğini
vurguladı. Kesimlerde İslami kaidelere riayet edildiğini ve
Müslüman kasaplar tarafından kesimlerin yapıldığını söyleyen
Genel Müdür Piral “Sığır karkas et ithalatı, Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığının onay verdiği AB ülkelerinden, helal
kesim sertifikası almış kesimhanelerde, yine Bakanlığımız
veteriner hekimleri ve Et ve Süt Kurumu veteriner hekimleri
kontrolünde gerçekleştiriliyor. Çalışma koşullarını yerinde
kontrol eden veteriner hekimlerimiz tarafından seçilip
onaylandıktan sonra hayvanların kesimine izin verilmekte,
sığırların kesim öncesi, kesim ve kesim sonrası muayeneleri
gerçekleştirilmekte, tüm bu işlemlerin sağlık kurallarına
uygunluğu veteriner hekimlerimizce denetlenmektedir”
dedi. Avrupa Birliği’nde, mevzuat gereği çiftlik hayvanlarının
beslenmesinde işlenmiş hayvansal proteinlerin kullanımının
yasak olduğunu hatırlatan Piral “Dolayısıyla İthal edeceğimiz
sığır karkaslarının beslenme koşulları ile ilgili olumsuz
haberlere de itibar edilmemelidir. Bu standartlarda kesimler
gerçekleştirilip sığır etleri şoklanacak ve soğuk zincir
kurallarına uygun bir şekilde ülkemize getirilerek şarküteri
sanayii ve yemek sanayiinde kullanıma sunulacak” dedi.
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SEKTÖR

ve kemik oranları dikkate alındığında ekonomik
değildir. Kırmızı et üretiminin artışında, besi
hayvanı materyali temini büyük önem taşımaktadır.
Zaman zaman başvurulan et ve besilik hayvan
ithalatı sorunu çözmekten uzak.
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SETBİR Başkanı Zeki Ilgaz: Kırmızı ette
daha uzun vadeli ve entegre çözümler
üretilmeli
Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği
(SETBİR), kırmızı et fiyatlarının düşürülmesiyle ilgili gündemde
olan gelişmeleri değerlendirirken, bu sorunla ilgili uzun vadeli
çözüm vurgusu yaptı. Türkiye’deki süt &kırmızı et üretim ve
tüketim sektörlerinin gelişimiyle ilgili çalışmalar yapan SETBİR
adına açıklama yapan Başkan Zeki Ilgaz, kırmızı et fiyatlarının
düşürülmesi noktasında ithalatın kalıcı, sürdürülebilir bir
çözüm olamayacağını ve bu durumun ortadan kalkması için
uzun vadeli planlamalar yapılması gerektiğini belirtti.
Uzun vadeli çözümler yaratabilmek için hayvan varlığımızın ve
hayvansal üretim rakamlarının tam bilinmesi
gerektiğini, bunun için de öncelikle kayıt dışı
üretimin engellenmesi gerektiğini dile getiren
Ilgaz, görüşlerini şu şekilde dile getirdi:
“SETBİR olarak yaptığımız çalıştaylarda et,
süt ve hayvancılık sektörlerinin en önemli ve
öncelikli sorunu olarak kayıt ve kontrol dışı
üretim ve ticaret belirlenmiştir. Bu görüşümüzü
TÜİK verileri de desteklemektedir. Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Eylül 2014
tarihinde kırmızı et fiyatlarında yaşanan artışı
dengelemek için besilik dana ithalatına karar
verirken sembolik ve küçük montanlı bir
ithalat öngördü. Hayvan varlığımızı tam olarak
göremediğimizden dolayı sembolik bir ithalat
öngörüldü, gerekli miktarda (bizce en az
200.000 adet) besilik dana ithalatı yapılamadı.
Bu miktar 2014 yılı son çeyreğinde realize
edilebilmiş olsaydı kırmızı et fiyatlarında yaşanan artış daha
sınırlı olacaktı, belki de 2014 Mayıs dönemi seviyesinde
kalacak hatta gerileyecekti. Bu gibi durumların ortadan
kaldırılabilmesi için Bakanlığımızın başlatmış olduğu
TÜRKVET Hayvan Kayıt Sistemini yenileme çalışmaları
süratle hayata geçirilmelidir. Çünkü doğru ölçemediğimiz
hiçbir şeyi iyileştiremeyiz.”
“ARTIŞI TETİKLEYEN ARZIN SIĞLIĞI VE
YETERSİZLİĞİ”
Kırmızı et fiyatlarının bu kadar yüksek seyretmesindeki
ana nedenin kesimlik hayvan arzının sığlığı ve yetersizliği
olduğunu belirten Zeki Ilgaz, Avrupa Birliği ülkelerindeki 2
aylık sütçü ırk buzağı fiyatının 370 TL (116 avro), ülkemizde
1.500 – 1.700 TL; 250 kg ağırlığında 1 yaşındaki besi
danasının söz konusu ülkelerde 1.800-1900 TL, ülkemizde
ise 3.800 – 4.000 TL olduğunu belirtti.
SETBİR Başkanı Ilgaz, kesimlik hayvan arzındaki
problemlerin çözülmesi için ithal ete yönelmenin kalıcı bir
çözüm olmayacağını ifade ederken bu konudaki görüşlerini
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şu şekilde dile getirdi: “Kesimlik hayvan arzındaki açığı
kapatmak için kesimlik dana, özellikle de karkas et ithal
etmek, tüketicilerimiz açısından fiyat artışlarında belirli bir
rahatlama sağlayacak olmasından dolayı düşünülse bile bu
iyileşme kalıcı olmayacak, muhtemelen istikrarı bozacak
ve ülke besiciliğine orta-uzun dönemde zarar verecektir.
Buna karşılık besilik dana açığını kapatmaya dönük genç
dana ithalatına bir süre daha ihtiyacımız olabilecektir. Ayrıca
etçi ırk damızlık hayvan ithalatı da bu çerçevede yeniden
değerlendirilmelidir.”
ILGAZ’DAN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ…
Zeki Ilgaz, kırmızı et fiyatlarının düşmesi ve hayvancılık
sektöründeki üreticilerin yaşadığı problemlerin çözümü için
önerilerini ise şu şekilde sıraladı: “Üreticinin öncelikle girdi
maliyetlerinin düşürülmesi ve dengelenmesi gerekmektedir.
Besi maliyeti açısından büyük önem arz
eden meraların daha etkin kullanımı,
kaba yem üretiminin artırılması teşvik
edilmelidir. Yemleme ve yem teknolojileri
daha etkin bir şekilde kullanılmalıdır.
Hayvanlarımızın genetik özelliklerinin
geliştirilmesi için çalışmalar yürütülmelidir.
İki doğum arası sürenin kısaltılması ve
doğumların yılın bütününe yayılması
sağlanmalı, mevsimsellik azaltılmalıdır.
Doğum ve doğumu takip eden günlerde
yaşanan buzağı ölümleri azaltılmalıdır. Et
üretiminde etçi ırkların kullanımı hayata
geçirilmelidir. Hayvan hastalıkları ile etkin
bir şekilde mücadele edilmelidir. Küçük
işletmelerin altyapı zaafları giderilmeli,
işletme büyüklüğünün mikro seviyeden
optimal seviyeye çıkarılması düşünülmelidir.
Besicinin eğitimine yönelik çalışmalar yürütülmeli,
yetişmiş eğitimli insan gücünün istihdamının sağlanması
teşvik edilmelidir.
Kesimhanelerin kesim standardına uyumu sağlanmalı, karkas
sınıflandırma sistemi hayata geçirilmelidir. Vadeli işlemler
borsasının bünyesinde ileri tarihli ticari işlem yapılabilmesi
sağlanmalı ve istikrar yaratılmalıdır.
Değer zincirinde sisteme katkı sağlamayan, katma değer
yaratmayan her halka yok edilmeli, sistem yalınlaştırılmalı,
besicilik zincirinin finans ihtiyacı sorunu çözümlenmelidir.
Hayvan kayıt sistemimiz süratle yenilenmeli, veri tabanı
zenginleştirilmeli, sürekli güncel kalması sağlanmalı ve sektör
oyuncularının erişimine açılmalıdır. Besilik dana envanterimiz
sürekli izlenerek, öngörülü davranılarak, gelecek dönemlerin
ihtiyaçlarını karşılayacak (açığı kapatacak) kadar besilik dana
takviyesine/ithalatına imkân verilmelidir.
Ülkemiz kaynaklarının sonuna kadar kullanıldığından
emin olunmadıkça ithalat özendirilmemeli, iç kaynakların
kullanımına öncelik verilmelidir.Küçükbaş hayvanların kurban
edilmesi vatandaşımıza telkin edilmelidir.”

Et fiyatlarında yaşanan yükselmeleri hatırlatan Türkiye
Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel
Başkanı Bendevi Palandöken, “Kırmızı et fiyatlarındaki
artış spekülasyondan ibaret. Et fiyatlarındaki artışın
önüne geçmek için küçük hayvan üreticilerinin mutlaka
desteklenmesi gerekir. Küçük üretici desteklenirse
her kurban bayramı döneminde fiyat artış ve düşüşü
yaşanmaz. Şimdi kurban
bayramı sonrasında
fiyatlar yeniden düşer.
Çünkü şuan spekülatörler
piyasada cirit atıyor” dedi.
“5 YILDA ÜRETİM
YÜZDE 92 ARTTI”
2008-2013 yılları arasında
kişi başı et üretiminde
yüzde 92 artış olduğunu
yaptığı hatırlatan
Palandöken, “Ancak
üretimin önemli bir kısmı
büyük besiciler tarafından
gerçekleştirilirken satışların
da büyük bir kısmı
zincir marketlere kaymış
durumda. Etin fiyatının yükselmesi bireysel işletmelerin
azalmasından kaynaklanıyor. Fiyat artışında entegre
tesisler önemli rol oynuyor. Özellikle yetişme çağındaki
genç ve çocuklarımızın yeterince protein alabilmeleri
için kırmızı et tüketimi son derece önemli.Türkiye’de kişi
başına kırmızı et tüketimi 13-15 kilo civarında. Avrupa’da
ise bunun 3 katı. ABD’de ise bu oran çok daha yüksek.
Ancak gelir düzeyi daha yüksek olan Avrupa’da karkas
etin fiyatı Türkiye’dekinin yarısı kadar. Türkiye’de kırmızı et
tüketimini artırmak için et fiyatlarının mutlaka ucuzlaması
gerekiyor” diye konuştu.
DESTEKTE DE SORUN YOK
2014 yılında tarım sektörüne yapılan desteklerin yüzde
30’unun hayvancılığa ayrıldığını da dile getiren Bendevi
Palandöken, “Halen 57 milyon hayvan stokumuzu
bulunuyor. Bunun 15 milyonu büyük baş, 42 milyonu
küçükbaş. Artan fiyat spekülasyonlarının önünde
geçebilmek için besilik dana ithalatına ağırlık verilmesi
gerekir. En önemlisi hayvancılığa ayrılan destek 30’ların
üzerine çıkarılmalı” şeklinde konuştu.

TÜDKİYEB Genel Başkan Yardımcısı
Nihat Çelik: Kırmızı et ucuzlayacak
Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB)
Genel Başkan Yardımcısı Nihat Çelik, kurban bayramı sonrası
kırmızı et fiyatlarında yüzde 30 civarında bir düşüşün olacağını
söyledi. Kırmızı et fiyatlarının son günlerde yükselmesi
vatandaşı zor durumda bırakırken TÜDKİYEB Genel Başkan
Yardımcısı Nihat Çelik ise konuya farklı bir pencereden
bakarak mağdur tarafın sadece tüketiciler olmadığını söyledi.
Çelik, aracıların varlığına dikkat çekerek haksız kazancın
önüne geçilmesi gerektiğini söyledi. Yetiştiricinin sattığı
karkas et fiyatlarında markete ulaşana kadar yüzde yüz
dolayında bir artışın yansıtıldığını bildiren Çelik, bunun bir
vebal olduğunu söyledi. Kırmızı et tüketicilerinin küçükbaş
hayvan etine yönelmesi tavsiyesinde bulunan Çelik, küçükbaş
hayvancılığın Türkiye’nin hayvancılık alanında sigortası
olduğunu söyledi.
'SIKINTI SÖZ KONUSU DEĞİL'
Devlet tarafından verilen tüm desteklerin yetiştiriciyi
muhatap alması gerektiğinin de altını çizen Çelik, dolaylı
muhataplara verilen desteklerin hiçbirisinin bugüne kadar
hedefini bulamadığını ifade etti. Hükümetin yem vergilerinde
uyguladığı yüzde 1 ile 18 arasında değişen oranı yüzde 1’e
çekilmesinin yetiştiriciyi rahatlatacağını da anlatan Çelik
“Kurban Bayramı yaklaşırken tüketicilerin telaşa kapılmasına
hiç ama hiç gerek yok.
Stoklarımız yeterli düzeyde
olup hem büyükbaşta hem de
küçükbaşta sıkıntı söz konusu
değildir. Sadece Van ilimizde
3 milyon civarında koyun
keçi sayımızı mevcuttur.
Satılacak kurbanların fiyatları
ise geçen sene ile hemen
hemen aynı düzeydedir. Ben
iddia ediyorum, kırmızı et
fiyatlarında yaşanacak olan
artışlar Kurban Bayramı’ndan
sonra yüzde 30 civarında
ucuzlayacak. Ülkemizde
2014 yılı Kurban Bayramı’nda
büyükbaş hayvan için
yaklaşık 1 milyon, küçükbaş
için de 3 milyon civarında hayvan kesimi yapılmıştı. Ancak, şu
anda büyükbaşta sıkıntı olmadığı gibi küçükbaşta da 4 milyon
üzerinde kurbanlık hazır bekletilmektedir. Bu yüzden kimse
telaşa kapılmasın. Bizim açığımız söz konusu değil, yeterli
hayvanımız mevcut olup alıcısını beklemektedir. Stoklarımız
da son derece yeterlidir” dedi.
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TESK Genel Başkanı Bendevi
Palandöken: Ette büyük tekelciliğin
önüne geçilmeli
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TZD Genel Başkanı İbrahim Yetkin:
Ucuzluk getirmez fiyatları daha da artırır
Türkiye Ziraatçılar Derneği (TZD) Genel Başkanı İbrahim
Yetkin, “İthal et ile ucuzluk olmaz, fiyatlar daha da yükselir.
Geçmiş dönemlerde bunun için 3 milyar dolar boşu
boşuna harcandı” dedi. Et ithalatında gümrük vergisinin
sıfırlandığını hatırlatan Yetkin, şöyle konuştu:
“Bu karar, hayvancılığımızı olumsuz etkileyecektir. 5 yıl
önce de (2010 Nisan ayında) kırmızı et fiyatlarının çok
yükselmesi gerekçe gösterilerek ithalat yapılmıştı. Buna
rağmen et fiyatında istenen oranda düşüş sağlanamayınca
karkas et ithalatına da izin
verilmişti. Bu kararı izleyen
3 yılda et ithalatına toplam
3 milyar dolar harcanmış,
ithal edilen sübvansiyonlu
etler nedeniyle rekabet
imkanlarını kaybeden
küçük üreticiler rekabet
edemedikleri için iflasa
sürüklenmişti. Bir çok
işletme kapanmıştı. KoçAta Çiftliği gibi büyük
işletmeler de sektörden
çekilmişti.”
İthalattan sonra yem
fiyatlarındaki artışın devam
ettiğini, bugün olduğu gibi
çiğ süt fiyatları da düştüğü
için süt ineklerinin de kesime gönderildiğini kaydeden
Yetkin, şöyle konuştu: “Sonunda, bu yolun çıkışının
olmadığı görülerek et ithalatını fiilen durduracak önlemler
alınmış ve hayvancılığa verilen teşviklerle hayvan ve kırmızı
et üretimi yeniden artışa geçirilmişti. Et fiyatlarındaki artışın
iki kaynağı vardır. Birincisi yem fiyatlarının yüksekliğidir.
İthalat belki ilk anda yerli hayvanların kesime gönderilmesi
dolayısıyla düşecek, ancak bu düşüş kısa zamanda çok
daha büyük bir artış olarak geri dönecektir. Et fiyatlarının
artmasının ikinci nedeni spekülasyondur. Yaklaşan
Kurban Bayramı’nın da bu spekülatif artışta önemli bir
rolü olmuştur. Bugün itibariyle sıfır gümrüklü ithalat kapısı
bir kere açılınca, bir süre sonra Et ve Süt Kurumu’nun
yetersiz kalması nedeniyle ithalat yetkisinin genişletilmesi
kaçınılmaz hale gelecektir. Zararın neresinden dönülse
kârdır, bu yanlıştan en kısa zamanda dönülmesini
bekliyoruz.”
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Türkiye Kasaplar Federasyonu
Başkanı Fazlı Yalçındağ: Hayvancılığın
geleceği kombine ırkta
Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ,
Türkiye’nin sığır yetiştiriciliğinde kombine ırk konusunda
yapılan çalışmalara ağırlık vermesi gerektiğini söyledi.
Türkiye’deki iklim koşulları itibariyle bu ırkın daha verimli ve
dayanaklı olacağını öngören
Yalçındağ, ayrıca bölgesel
teşvik politikasının ülke
genelinde uygulanması
gerektiğine dikkat
çekti. Yalçındağ, “Türkiye
hayvancılık konusunda kısır
bir döngü içinde. Kombine
ırklara geçerek hayvan
sayımızı artırmak
durumundayız.
Bu yöntemle süt üretimi de
dengede tutulur. İzlediğimiz
kongreler ve bize yapılan
sunumlarda hayvanın erkek
mi dişi mi olacağına karar
veren tohumlama sistemleri
var. Doğum kolaylığı olan
türler var. İnce uzun yavru bile yapılabiliyor. Ama bunu yapana
kadar besilik hayvan takviyesine ihtiyacımız var. Et fiyatları
arttıkça bu besi materyalleri satan Kars, Ardahan ve Erzurum
gibi bölgelerdeki dana fiyatları da artıyor. Dengede tutmak
için makul bir gümrük vergisi koruması ile bir miktar besi
materyali ithali yapılmalı” dedi.

KIRMIZI ETTE ÜRETİM ARTIŞI VE FİYAT
DENGESİ İÇİN ÖNERİLER

Büyük ölçekli üreticilerin küçük ölçekli
üreticilere zarar verecek şekilde piyasaya hakim
olmaya başlayacağı gibi bir tehlike de göz ardı
edilmemelidir.

Süt ve et üretiminde kontrolün sağlanabilmesi için
et,süt ve yem borsalarının hayata geçirilmesi gerekiyor.

z

z

z Damızlık etçi sığır işletmelerine başlatılan düşük
faizli kredi uygulaması ve desteklemeler uzun
vadeli ve öngörülebilir şekilde düzenli olarak devam
ettirilmelidir. Bu desteklemeler sadece damızlıkla
sınırlı olmamalı, besilik ırka özel bir oranda hayvan
başına verilmelidir.

Mevcut hayvan varlığı içinde kasaplık türler artırılmalıdır.

z Hayvan barınma koşulları iyileştirilmelidir.
z Yemden yararlanma oranı artırılmalıdır.

sistemine geçilmelidir.

z Küçükbaş hayvanlar doğal kaynakları daha iyi
değerlendirdiğinden, küçükbaş hayvancılık özendirilmeli
ve küçükbaş hayvan varlığı olabildiğince yükseltilmeli.

Besi işletmelerinde en önemli maliyet kalemlerinden
biri yem sorunudur. Bu nedenle kendi kaba yemini
üretebilen besi işletmeleri desteklenmelidir.

z

z Karkas ağırlığı artırılmalı ve karkas sınıflandırma

z

z Yerli hayvan genetik kaynaklarının korunması ve bu

hayvanlarla mera besisi teşvik edilmeli.

Türkiye’de kırmızı et açığının sadece büyükbaş
hayvan etinden karşılanması mümkün değildir. Bu
nedenle küçükbaş hayvan etinin tüketimini özendirecek
kampanya ve propagandaya ihtiyaç var.
Kırmızı et üretiminin yüzde 87’si büyükbaş, yüzde
13’ü küçükbaş hayvanlardan sağlanıyor. Küçükbaş
hayvancılığın payı kısa ve orta vadede yüzde 20-25’e
çıkarılmalı.

z
z Besi işletmelerinin desteklenmesinde, sadece

hayvancılıkla uğraşan, emek yoğun çalışan,
kaba yemini kendisi üreten,kar-zarar hesabı
yapabilen,pazara dönük üretimde bulunan küçük-orta
ölçekli aile hayvancılık işletmelerinin kurulması ve
yaygınlaştırılması teşvik edilmeli.
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Hayvancılık işletmelerinde kullanılan elektrik ve su
sanayi tarifesi üzerinden ücretlendirilmeli.

z

ÇÖZÜM:

Holstein, Simmental, Jersey gibi kültür ırkı hayvanlarla,hijyen
ve diğer nitelikler bakımından (materyalin genetik değeri
gibi) başarılı olduğu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
tarafından belgelendirilmiş/ onaylanmış, orta-büyük
kapasitelerle damızlık süt sığırcılığı yapan ve kapasitesini
artırmak istemeyen işletmelerin, ihtiyaç fazlası iyi koşullarda
bakılmış kültür ırkı buzağı, dana, düve, tosun gibi hayvanlarını
TİGEM (Tarımsal İşletmeler Genel Müdürlüğü) ve /veya
Damızlık Sığır Yetiştiricileri İl Birlikleri, Tarımsal Kalkınma
Kooperatifleri gibi örgütlere pazarlayabilmesine yönelik
yapının kurulması,bu yolla yurt içinde hayvan tedarik
merkezlerinin kurulmasının temellerinin atılması.

SORUN: KIRMIZI ET
ÜRETİMİNİN VE KARKAS
VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN
SAĞLANMASI
ÇÖZÜM:

z Kırmızı et üretiminin artırılabilmesi için büyükbaş besicilikte,
birim başı karkas et verimliliği yüksek, et ve kombine verim
yönlü hayvanların kullanılmalı.
z İşletmesinin ihtiyacı olan kaba yemi üreten ve / veya
sözleşmeli üretim metoduyla tedarik eden işletmelere faiz
indirimli kredilerde ilave faiz indirimi sağlanması.
z Besi materyali tedarikinde önem arz eden Erzurum, Kars ve
Ardahan gibi yayla hayvancılığının yoğun yapıldığı illerde bu
tip yetiştiriciliği artırmaya yönelik desteklemeler geliştirilmeli.
z Hayvancılık desteklerinin asgari 3 yıllık olarak belirlenmesi.
XBesiye alacağı sığırları 2-4 aylık yaşlardan itibaren süt
işletmelerinden temin eden ve besi sonu kestiren (hayvanın
doğumundan ölümüne 2 işletme değiştirmesi şartı ile) besi
işletmelerine maliyet yüklerini azaltmak adına özel destek
verilmeli.
z Girdi masraflarının azaltılması için mazottaki ÖTV ile
elektrik,gübre ve yemde uygulanan KDV oranlarının
düşürülmesi.
z Hayvancılık desteklerinin ve indirimli faizli kredi
uygulamalarının bölgesel bazda farklılaştırılması.
z Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin belirli bir büyüklüğe
ulaşıncaya kadar ilave olarak desteklenmesi.

SORUN: TEMİNAT PROBLEMİ
YAŞAYAN KÜÇÜK VE ORTA
ÖLÇEKLERLE BESİCİLİK
YAPAN ÜRETİCİLERİN FİNANS
KAYNAKLARINA ERİŞİMİNİN
KOLAYLAŞTIRILMASI
ÇÖZÜM:

z Teminat yetersizliği nedeniyle krediye erişim sorunu
yaşayan üreticilerin, et sanayi, et işleme tesisleri, mandıralar,
perakende zincirler vb. ile “sözleşme” imzalaması ilgili
tedarikçinin talep ettiği ırk ve yetiştirme koşulları ile arza
uygun üretim yapması, söz konusu tedarikçinin, sözleşmeli
üreticisine kefil olmasıyla üreticinin krediye erişiminin
kolaylaşması, sözleşmeli üretime yüzde 100 indirimli kredi
verilmesi. Bu kapsamda üreticiye ayni olarak sağlanacak
hayvanların rehin kabul edilmesi, başka teminat istenmemesi.
z Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından sözleşmeli
üretim modeli ile ürün alan et sanayicisi/ işleme tesisleri/
entegre tesisler/ mandıralar/perakende zincirlere özel
destekleme, vergi avantajı, hibe vb. gibi uygulamaların
geliştirilmesi.
z Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından sözleşmeli
üreticilere özel destekleme, hibe, faiz indirimi vb.
uygulamaların geliştirilmesi.

SORUN: DESTEK ÖDEMELERİ VE
SÜBVANSİYONLU (FAİZ İNDİRİMLİ)
KREDİ UYGULAMALARININ ETKİ
ANALİZİ

SEKTÖR

SORUN: KÜLTÜR IRKI
CANLI HAYVAN TEDARİKİNDE DIŞA
BAĞIMLILIĞIN AZALTILMASI

ÇÖZÜM:

z Kısa vadede, hijyen, kalite ve kayıtlılık sağlayan besilik erkek
sığır desteklemelerinin sürdürülmesi.
z Destek ödemeleri ve indirimli faiz uygulamalarının,
uygulamadan öncesi ve sonrasında ülke tarımına,
ekonomiye, sosyo- kültürel yapımıza vb. etki analizlerinin
yapılabilmesi için ilgili kurum ve kuruluşların ortak strateji,
veri paylaşımı, veri analizi gibi çalışmaları Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı koordinasyonunda birlikte yürütülmesi.
z Bölgeye göre kredi ve destek verilsin
Hayvancılık desteklerinin ve faiz indirimli kredilerin bölgesel
bazda farklılaştırılması gerektiği ifade edilen Kırmızı Et
Stratejisi’nde, “Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin belirli
bir büyüklüğe ulaşıncaya kadar ilave olarak desteklenmesi,
bölgesel bazda optimum hayvancılık işletme büyüklükleri
belirlenerek bu işletmelere destek verilmelidir” görüşüne yer
verildi.
z Mazotta ÖTV, diger girdilerde KDV düşürülsün
7 Haziran seçiminde tarımla ilgili en önemli vaatlerden birisi
mazot fiyatının düşürülmesi raporda da yer aldı. Muhalefetin
çiftçiye ucuz mazot taahhüdüne iktidar partisi AK Parti karşı
çıkarak uygulanamaz olduğunu iddia etmişti. Bakanlığın
Kırmızı Et Stratejisi’nde “girdi masraflarının azaltılması için
mazottaki ÖTV ile elektrik, gübre ve yemde uygulanan KDV
oranlarının düşürülmesi” öneriliyor.
KAYNAK: Kırmızı Et Strateji Belgesi 2015
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Elektronik Ticaretin

Düzenlenmesi
Elektronik ticaret vasıtası ile tarafların birbirlerinin bilgilerini
edinmeleri muhtemel hatta kaçınılmazdır. Güncel sosyal ve sanal tüm
platformlarda olduğu gibi azami ölçüde korunması amaçlanan ve
mümkün olan en yüksek korumaya tabi tutulmaya çalışılan bilgiler de
Kişisel Veriler’dir.

AV. REŞAT MORAL
EGİAD ÜYESİ
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Aşağıda; hem kanunun hem de yönetmeliklerin getirdiği
düzenlemeler ve amaçları hakkında esaslı sayılan ve dikkat
çeken nitelikleri ve açıklamalarını bulabileceksiniz. Bu
unsurlar elektronik ticaret içerisinde sıklıkla karşılaşılan ve en
faal olan tarafları ve hususları dikkate alınarak sıralanmıştır.
Günümüz için en popüler ve en taze olan Ticari Elektronik
İletiler düzenlemelerin çoğunu ve kanuna ek olarak çıkartılan
yönetmeliklerin (şimdilik) tamamının temasını oluşturmaktadır.
n Güncel dönemin ticaret kavramı, bünyesinde doğan
ve gittikçe kuvvetlenen ve yaygınlaşan e-ticaret; yani
Elektronik Ticaret ile modernleşiyor. Her yenilik, gelişim
ve atılım gibi e-ticaret de önce kendi kuramları içerisinde
ilk adımlarını attı ve büyüdü. Şimdi ise sektörel ve sosyal
aşamalarını takip eden hukuki düzenlemeler ile gelişimine
devam edecek.
Bilindiği üzere, herhangi bir ticari faaliyetin elektronik
ticaret olarak nitelendirilebilmesi için basit bir anlatımla
ticari veya ekonomik faaliyetin elektronik ortamda ve
çevrimiçi olarak gerçekleştirilmesi şarttır. Ne yazık ki
elektronik ticaret hayatında hukuki altyapı ve mevzuatın
yeterli olmaması nedeniyle ülkemizde başta tüketiciler
olmak üzere elektronik ticaret faaliyetinde bulunanlar da
mağdur olabilmekte ve gelişen elektronik ticaret hayatına
yasal uyumun sağlanması büyük önem arz etmektedir.
Elektronik ticaret potansiyeli yüksek olarak
değerlendirilmekte olan ülkemizde, bu gibi düzenlemelere
büyük ihtiyaç duyulmakta olduğundan 23.10.2014
tarihinde kabul edilen 6563 Sayılı “Elektronik Ticaretin
Düzenlenmesi Hakkında Kanun” (“Kanun") 05.11.2014
tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Kanun 01.05.2015
tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu kanun sayesinde
elektronik ticaretin yaygınlığı ve kuvveti kabul edilerek,
ülke çapında ve gerek sosyal gerek ekonomik her
aşamada düzenli bir gelişiminin sağlanması amaçlanmıştır.

HUKUK

Kanun, hukuki düzenlemelere bir altyapı, bir başlangıç
noktası oluşturmaktadır. Genel ve kalıcı olacak olan
düzenlemeler kanun ile getirilmiştir. Kanunu takip etmesi
en uygun olan düzenleme elektronik ticaretin pek çok
anlamda “iletişimini” oluşturan Ticari Elektronik İleti
kavramının düzenlenmesi olmuştur. Bunun için 15.07.2015
tarihli 29417 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ticari
Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) ile
26.08.2015 tarihli 29457 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet
Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik, Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı ("Bakanlık") tarafından hazırlanmış olup söz
konusu yönetmelikler yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Bu yönetmeliklerin amacı, kanunun kalıcı ve genel nitelikteki
düzenlemelerini başlangıç noktası olarak kullanmak ve tabiri
caizse; yaşayan ve gelişen elektronik ticaret unsurlarının en
güncel olanlarını güncelliğe uygun bir şekilde düzenlemektir.
Değişen veya yeni ortaya çıkan fikirler ve teamüller
doğrultusunda gelecekte bu yönetmeliklere benzer yeni ve ek
yönetmelikler veya bu yönetmeliklere değişiklikler görmemiz
kuvvetle muhtemeldir.

Düzenlemelerin Amacı:
Gelişen ve günlük hayatımızın bir parçası haline gelen bilgi
ve iletişim teknolojileri ile meydana gelen kavramlar ve
getirdiği sonuçlar eski mevzuat ile çözümlenememektedir.
Düzenlemeler söz konusu eksikliğin giderilebilmesini
amaçlamakta, elektronik ticaret içerisinde rol alan tarafların
haklarını ve yükümlülüklerini belirlemek ve bu alanlarda
hem küresel hem de Avrupa Birliği mevzuatına da uyum
sağlanabilmesini hedeflemektedir.
Hizmet Sağlayıcılar:
Hizmet sağlayıcı; elektronik iletişim araçlarıyla bir
sözleşmenin yapılmasından önce alıcıyı sözleşmeye ilişkin
tüm detaylar ve varsa mensubu olduğu meslek odası ile
meslekle ilgili davranış kurallarını, bunlara elektronik olarak ne
şekilde ulaşılabileceği ile ilgili bilgilendirmelidir.
Hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıların elektronik
ticaret işlemlerinin yapıldığı ağ üzerinde gerek tüketicileri,
gerek alıcıları gerekse ticareti yapan tarafları korumak ve
bilgilendirmek amacı ile belirli asgari miktar ve nitelikte bilgileri
bulundurmalıdır.
Ticari İletişim:
Ticari elektronik iletiler, alıcılara ancak önceden
onayları alınmak kaydıyla gönderilebilecektir. Onay,
yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim aracıyla
alınabilmektedir.
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Ancak önemle belirtilmelidir ki Kanun’un yürürlük tarihi
öncesinde ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla
açık irade beyanını içerecek şekilde onay alınarak
oluşturulmuş olan veri tabanlarına ticari ileti gönderilmesi için
tekrar onay alınması zorunluluğu getirilmemektedir. Onaylar,
reddetme hakkı kullanılıncaya kadar geçerli olacaktır.
Bunun yanında, Kanunun yürürlük tarihinden önce, hizmet
sağlayıcı ve alıcı arasında oluşturulan veri tabanlarının da
onaylı olduğu kabul edilmişse de onay verdiği kabul edilen
alıcıya, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra, reddetme
hakkı da tanınarak gönderilen ilk ticari elektronik iletide,
gönderene ait veri tabanında kayıtlı olduğuna dair bilgiye yer
verilmelidir.
Yine onaya ilişkin olarak; Kanunun yürürlük tarihinden önce,
başkaları adına ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla
genel nitelikli onay alınmış ise Yönetmeliğin yayımı tarihinden
itibaren üç ay içinde ve bir defaya mahsus olmak üzere, onay
almak için alıcılara ticari elektronik ileti gönderilebileceğine yer
verilmiştir.
Yönetmelikte ayrıntılı olarak, hangi hallerde alıcıdan onay
alınmak suretiyle ticari elektronik ileti gönderilebileceği
belirlenmiştir. Bu doğrultuda, mal ve hizmetlerini tanıtmak,
pazarlamak, işletmesini tanıtmak ya da kutlama ve
temenni gibi içeriklerle tanınırlığını artırmak amacı güden
tüm ticari elektronik iletiler için de önceden onay alınması
gerekmektedir.
Ticari Elektronik İletilerin Tarafları ve Yeni
Düzenlemeler Işığında Durumları:
Elektronik iletinin içeriğine ilişkin olarak alıcının korunması
esastır. İleti içeriğinde, Bakanlığın Yönetmelikte belirlemiş
olduğu, alıcının hizmet sağlayıcıyı tanımasını sağlayan
bilgiler ve alıcının hizmet sağlayıcı ile iletişim kurmasını
sağlayan bilgiler yer almalıdır. Bu bağlamda, ticari elektronik
ileti gönderilirken tacirler için MERSİS numarası ve ticaret
unvanının, esnaflar için ad, soyad ile TC kimlik numarasına
ve iletişim bilgilerine yer verilmesi zorunludur. Buna ek olarak
iletide, haberleşmenin türüne ve iletinin içeriğine bağlı olarak,
açıklayıcı bilgilere de yer verilmelidir.
Elektronik ileti alıcılarına diledikleri zaman, hiçbir
gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almayı
reddetme hakkı tanınmıştır. Bu amaçla, hizmet
sağlayıcı ret bildiriminin, elektronik iletişim araçlarıyla
kolay ve ücretsiz olarak iletilmesini sağlamakla ve
gönderdiği iletide buna ilişkin gerekli bilgileri sunmakla
yükümlüdür. Ret bildiriminin ulaşmasından sonra ise
hizmet sağlayıcı üç iş günü içerisinde alıcıya elektronik ileti
göndermeyi durdurmalıdır.
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Esnaf ve tacirlere ilişkin bir istisna belirlenmiştir. Bu
kapsamda esnaf ve tacirlerden önceden onay alınmaksızın
ticari elektronik iletiler gönderilebilecek, kendileri arzu
ederlerse elektronik iletiyi almayı reddebileceklerdir. Bunun
yanında, alıcı tarafından reddetme hakkının kullanılmış
olmasının, hizmet sağlayıcının tabi olduğu ilgili mevzuat
hükümlerine göre alıcıya gönderilmesi zorunlu olan
bildirimleri yapmasına engel teşkil etmeyeceği Yönetmelikte
öngörülmüştür.
Ayrıca alıcının, acentelik, özel yetkili işletme ya da bayilik
sözleşmesindeki taraflarından birine yazılı olarak vermiş
olduğu onay veya ret yazısının söz konusu sözleşmenin diğer
tarafı için sözleşmeye konu mal, hizmet veya marka ile sınırlı
olarak geçerli olacaktır. Ret bildirimini alan taraf, bu hususu
diğer tarafa bildirmekle yükümlüdür.
Ticari Elektronik İletilerin Şikayet Edilmesi:
Yukarıda belirtilen kural ve düzenlemeler ışığında, bir ihlal
veya hukuka aykırılık halinde ilk denetim mekanizması
elektronik ticaret taraflarından birinin şikayeti olacaktır.
Yönetmelik kapsamında yapılacak şikâyetlere ilişkin olarak
Yönetmelikte sırasıyla; başvuruların nerelere yapılabileceği,
şikâyetçinin hangi bilgilerinin gerektiği, ticari elektronik iletilere
ilişkin şikâyet başvurularında izlenecek usul ve esaslar ile
denetime ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir.
Elektronik Ticaret Vasıtası ile Elde Edilen Bilgiler:
Elektronik ticaret vasıtası ile tarafların birbirlerinin bilgilerini
edinmeleri muhtemel hatta kaçınılmazdır. Güncel sosyal
ve sanal tüm platformlarda olduğu gibi azami ölçüde
korunması amaçlanan ve mümkün olan en yüksek korumaya
tabi tutulmaya çalışılan bilgiler de Kişisel Veriler’dir. Gerek
kanun gerekse takip eden tali mevzuatlarda kişisel verilen
saklanması için hizmet sağlayıcılara ve aracı hizmet
sağlayıcılara güvenlik sorumluluğu getirilmiştir. Yani kişisel
verilerin güvenli olarak saklanması yasal bir zorunluluktur.
Bu verilerin üçüncü kişi ve kurumlara veri sahibinin onayı
olmadan iletilememesi de bu sorumluğunun devamı
niteliğinde bir sorumluluktur.
Sonuç ve Değerlendirme:
Elektronik ticaret etkisi yadsınamayacak bir boyuta
ulaşmış ve gelişimini yavaşlatma veya durdurma gibi
bir eğilim göstermemektedir. Bu sebeple bu şekilde
kuvvetli ve kapsamlı olarak yaygınlaşan bir sektörün yasal
düzenlemelerden bağımsız olması düşünülemez. Yukarıda
kapsamlıca değinmeye çalıştığımız kanun ve destek ekibi
olan yönetmelikler bu yasal düzenlemeleri oluşturma amacı
taşımaktadır. Gelecekte elektronik ticaretin aktörleri, unsurları,
teamülleri ve hatta kapsamı da büyüdüğünde ek kanunlar,
yönetmelikler ve düzenlemeler izleyecektir.
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Efes Artık
Dünya'ya Miras
1945 yılı Kasım ayında Londra’da 44 ülkenin temsilcilerinin katıldıkları bir toplantıda
kabul edilen Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü, (UNESCO) 1946 yılında
eğitimin yaygınlaştırılması, kültürün korunması ve yaygınlaştırılması, bilgi ve bilimin
desteklenmesi için kuruldu.

TARİH

n HAZIRLAYAN: ÜMMİYE ÇAVDAR

EGİAD YARIN EKİM 2015

99

Dünyada toplam
163 ülkeden 1,031
kültürel veya doğal
alan UNESCO Dünya
Listesi’nde yer alıyor.
UNESCO Dünya
Mirası Listesi’nde Çin,
48 doğal veya kültürel
miras ile listenin en
üst sırasında yer alıyor.
Çin'i 44 dünya mirası ile
İspanya izliyor.

n İnsanoğlu yaradılışından bu güne
kadar yaşadığı alanları değerli kılarak,
kültürünü gelecek nesillere taşıyacak
eserler bıraktı. Birçok dine ev sahipliği
yapan bu eşsiz coğrafyanın topraklarında,
Tanrılar kendilerine şehirler kurdu,
krallar, prensesler, hükümdarlar yaşadı.
Medeniyetler kuruldu, icatlar yapıldı ve
efsaneler yazıldı…
EFES’İN BEKLEYİŞİ SONA ERDİ
EGİAD Yarın olarak bu sayıda; 21 yıllık bir
bekleyişin ardından gelen Mutlu Son’un
hikayesini, Efes’in UNESCO Dünya Kültür
Mirasına girmesini ele aldık.
Efes, öncelikle listenin pek çok üyesinden
farklı olarak dört bileşenle listeye girdi.
Efes Antik Kenti beraberinde Meryem Ana
evi, Ayasuluk Kalesi ve Çukuriçihöyük ile
listede yerini aldı. Geçen yıl listeye 99’uncu
sıradan giren Bergama ile İzmir, güney
ucundan kuzey ucuna UNESCO ağıyla
örülmüş oldu. Bu sonuçla Türkiye’nin
listedeki varlık sayısı 15’e yükseldi.
İzmir’in Selçuk İlçesi’ndeki, Efes Antik
Kenti’nin Dünya Kültür Mirası Asıl Listesi’ne
dahil olması için 1994 yılında başvuru
yapıldı. Efes’in geçici listeden çıkarılıp asıl
listeye dahil edilmesi Uluslararası Anıtlar
ve Sitler Konseyi’nin (ICOMOS) olumlu
raporunun ardından hız kazandı. Böylece
bugün, UNESCO Komitesi’nin Almanya’nın
Bonn kentinde aldığı kararla dünya kenti
Selçuk, artık tescillenmiş oldu.
Tüm insanlığın ortak mirası olarak kabul
edilen değerleri ortak bir geçmiş olarak
benimsemek, tanıtmak ve gelecek
nesillere bu mirası aktarmak için UNESCO
1972 yılında Paris’te toplanan 16. Genel

Konferansında “Dünya Kültürel ve Doğal
Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme”yi
kabul etti. Türkiye, ise bu sözleşmeyi 23
Mayıs 1982 tarihinde onayladı.
Dünya Mirası Listesi, UNESCO’ya bağlı
Dünya Mirasları Komitesi tarafından
belirlenen ve bulundukları ülkenin devleti
tarafından korunması garanti edilen, tüm
dünya için önemli bir değer taşıdığı kabul
edilen doğal ve kültürel varlıkların yer aldığı
bir listedir. Tüm insanlığın ortak geçmişini
oluşturan değerlerin korunmasında
uluslararası işbirliğini mümkün kılmayı
amaçlayan UNESCO, kültürel ve
doğal kriterleri ile özgün olan varlıkları
değerlendirmektedir.
UNESCO, tarafından belirlenen ve dünya
çapında koruma altına alınan kültürel ve
doğal varlıklardan oluşan Dünya Mirası
Listesine son olarak Diyarbakır Surları ile
Hevsel Bahçeleri ve Efes Antik Kenti girdi.
Türkiye’nin bu listede 13’ü kültürel,
2’si karma olmak üzere 15 mirası
bulunmaktadır:
y İstanbul’un Tarihi Alanları [1985]
y Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası
(Sivas) [1985]
y Hattuşa (Boğazköy) - Hitit Başkenti
(Çorum) [1986]
y Nemrut Dağı (Adıyaman - Kahta) [1987]
y Xanthos-Letoon (Antalya - Muğla) [1988]
y Safranbolu Şehri (Karabük) [1994]
y Troya Antik Kenti (Çanakkale) [1998]
y Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi
(Edirne) [2011]
y Çatalhöyük Neolitik Kenti (Konya) [2012]
y Bergama Çok Katmanlı Kültürel
Peyzaj Alanı (İzmir) [2014]
y Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı
İmparatorluğunun
y Doğuşu (Bursa) [2014]
y Diyarbakır Kalesi ve Surları (2015)
y Efes (2015)
Kültürel Miraslar:
y Göreme Milli Parkı ve Kapadokya
(Nevşehir) [1985]
y Pamukkale-Hierapolis (Denizli) [1988]
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ANA TANRIÇA KENTİ EFES
21 yıllık bekleyişin ardından listeye giren Dünya’nın
Yedi Harikası’ndan biri olan Artemis Tapınağı’na ve
asırlardır dini merkez işlevi gören Selçuk Meryem
Ana Evi’ne ev sahipliği yapan Efes; gerek Anadolu
uygarlıklarının çeşitliliğini yansıtan eşsiz bir kültür
mirası, gerek kültürlerarası diyaloğu yüzbinlerce
ziyaretçi yoluyla canlı olarak temsil eden önemli bir Hac
mekanıdır.
Bir çok efsanevi hikayeye ev sahipliği yapan kentin
kuruluşu hakkında rivayetler bulunmaktadır. Antik Çağ
yazarları tarafından desteklenen, günümüze kadar gelen
kuruluş öyküsü ise şöyledir; Efes, MÖ.3000 yılında
kurulmuştu. Atina kralı Kodros’un cesur ve doğaya tutkun
bir oğlu vardır. İsmi: Androklos. O, sürekli olarak, Anadolu
sahillerini ve adaları; büyük bir arzu ve merakla seyrederdi.
Bütün amacı, bir gün, başına buyruk olarak bu denizlere
açılmak, karşı diyarları görmek, tanımak ve güzel yerlere
sahip olmaktı. İçindeki arzuların karşı koyulmaz hale geldiği
bir gün; arkadaşlarını da alarak, Ege’nin berrak sularına
yelken açarlar.
Tüm tanrılar, onlara yardımcı olurlar ve günlerce; yemyeşil
kıyıları, birbiri ardına sıralı adaları ve koyları dolaşırlar.
Derken; bir gün, tanrılar, gemilerini, çok güzel bir koya
getirir. Androklos ve arkadaşları, bu güzel koyu görünce çok

etkilenirler. Burada; adacıklar, tepeler ve bunların arasında
uzanmış şirin vadiler vardır. Geride ise; geniş düz arazileri
sulayarak, kıvrıla kıvrıla akan ve koya dökülen bir ırmak
(Küçük Menderes). Gördükleri yerler, onlara Atina’yı hatta
Yunanistan’ı bile unutturur. Androklos kararını verir, bu güzel
yerlerin bir köşesini, kendisine yurt yapacaktır.
Ancak; inanışlara göre, bir yerin kent yapılabilmesi için,
tanrıların ve kahinlerin iznini almak gereklidir. Androklos;
derhal, bir arkadaşını, Delfi kentindeki kutsal tapınaktaki
kahinlere gönderir. Kahinler, “Bu yeri, yani şehrin kurulacağı
yeri size bir balık işaret edecek, domuz yol gösterecek ”
derler. Bu ilginç sözlerin esrarını, Androklos ve arkadaşları,
uzun süre çözemezler.
Aradan, bir süre geçer. Bir gün; tuttukları balıkları kızartıp
yemek isterler, tam balıkları pişirirken, çalıların arasından bir
domuz sıçrar ve balıkları kaparak kaçmaya başlar. Androklos,
hemen atına atlayarak, domuzu takip etmeye başlar. Bir
süre sonra, oku ile domuzu öldürür ve yere yıkar. O anda;
kahinlerin söyledikleri aklına gelir ve söylenenleri anlamlandırır.
Demek ki, kenti, burada yani domuzun öldüğü yerde
kurması gerektiğini düşünür. Ve Efes kenti kurulur. Kentin ilk
kuruluşuna ait bu öyküyü, daha sonra, Hadrian Tapınağı’nın
duvarına, frizlerle işlerler. Bugünde görülebilmektedir.
Antik çağ yazarlarından bir kısmı ise; Yunan adasından gelen
ilk kolonicilerin Ege Denizi’nin doğu kıyısı boyunca, bugün
Ionia (İyonya) olarak adlandırılan bölgede yerleşmiş oldukları
düşünülür.

TARİH

Eski efsanelere göre; Efes (Ephesus),
bütünüyle benzersiz bir kent Amazon
adı ile bilinen kadın savaşçılar tarafından
kurulmuştur. İsminin, Ana Tanrıça kenti
anlamına gelen Arzawa krallığındaki bir
kentten, Apasas’dan geldiği düşünülür.

Ionia kentleri, Ionia göçlerinin Efes liderliğindeki bir
konfederasyona katılmasından sonra gelişir. Lidya kralları
döneminde, Efes Akdeniz dünyasının en varlıklı kentlerinden
biri haline gelir. Lidya kralı Kroesus’un Pers Kralı Kyros
tarafından yenilmesi, tüm Ege kıyı şeridi üzerinde Pers
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egemenliğinin yayılımı için zemin hazırlar. 5. yüzyılın başında,
Ionia kentleri Perslere karşı ayaklandığında, diğerlerinden
hızlı bir şekilde ayrılmış ve böylece yıkılmaktan kurtulmuştur.
Efes, elli yıllık barış ve huzur dönemine girdiğinde MÖ 334
yılında Büyük İskender’in gelişine kadar Pers egemenliğinde
kalmıştır. Lysimakhos, karısı Arsinoe’den sonra Arsinoeia
olarak adlandırdığı kenti geliştirmek için kolları sıvar. Yeni bir
liman, Panayırdağ ve Bülbüldağ’ın yamaçlarına savunma
duvarı inşa ederek, kenti 2,5 km güneybatıya taşır. MÖ
281 yılında, kent Efes adıyla tekrar kurulur ve Akdeniz’in en
önemli ticari limanlarından biri haline gelir.
MÖ 129 yılında, Bergama (Pergamon) kralı Attalos, tüm
bölgeyi, bir Asya eyaleti olarak Roma İmparatorluğu’na
katmaları için krallığını Romalılara miras bırakmış, onlar da bu
vasiyetin şartlarından faydalanmışlardır.
Efes kenti, Augustus dönemi ve sonrasında çok önemli bir
ticaret merkezi haline gelir. Tarihçi Aelius Aristides Efes’i
Asya’da yer alan en önemli ticaret merkezi olarak anlatır.
Aynı zamanda Ege’deki ikinci felsefe okuluyla, önde gelen
politik ve entelektüel merkezlerdendir. Fevkalade iyi iklimiyle
Doğu ve Batı’nın buluştuğu ayrıcalıklı konumunun keyfini
çıkaran Efes, Artemis kültüne sahip olmanın önemine de
sahiptir. Artemision’un, kültsel önemi dışında, ekonomik
bir rolü de vardı. Bir banka, en önemli yerel arazi sahibi ve
mülteciler için bir sığınak olarak çok işlevli olması nedeniyle,
giderek bir yatırım haline gelmiştir.
1. yüzyıldan itibaren, Efes, Hıristiyanlığın tek tanrı inancını
yaymaya çalışan ve bu yüzden Roma zulmünden kaçıp
sığınak aramaya zorlanan müritlerce ziyaret edilmiştir. Yazılı
kaynaklardan elde edilen bilgi kadarıyla burası Aziz Paul’ün
kentte 65’ten 68 yılına kadar üç yıl kaldığı, ünlü vaazlarını
verdiği ve dinleyicilerine tek Tanrı inancını kucaklamalarını
söylediği yerdir. 1. yüzyılın ilerleyen dönemlerinde Evanjelik
Aziz John - himayesindeki efsanevi Bakire Meryem ile
birlikte – Efes’e gelmiş ve sonunda Ayasuluk Tepesi’ne
gömülmüştür. MS 2. yüzyıl Efes’in altın çağına tanıklık
eder. Özel vatandaşlar tarafından kamuya ve Efes halkına
sayısız onursal anıt bahşedilir. Efes, biri Domitianus’un
diğeri Hadrianus’un onuruna olmak üzere iki imparator kültü
tapınağı inşa etme ayrıcalığı kazanır.
3. yüzyılda Efes ve etrafındaki ülke Gotlar tarafından harap
edilir. Ayrıca, yaklaşık MS 270 yılında yaşanan şiddetli bir
depremle tüm kent yerle bir olur. O zamanlar, Artemis
kültünün hala uygulandığı tapınağın Gotik kavimlerce yok
edilmesi ve deprem ileriki dini gelişim için ciddi sonuçlar
doğurmuştur. Tapınak 381 yılına kadar işlevini sürdürmeye,
tapınmaya devam edilmesine rağmen Efes insanları
kurtuluşa dayalı dini tasavvurlara yönelmiştir. Mısır tanrısı
Serapis ve Hıristiyan İsa Mesih, fazlaca büyümüş ve eski
resmi kültlere daha popüler alternatifler olmuşlardır.
MS 380 yılında İmparator I. Theodosius döneminde
imparatorlukta yaşayan herkese Katolik inanç dayatılmış
ve paganizm ‘resmen’ ölmüştür. Hıristiyanlığın yayılmasıyla
yükselen bu yeni görünüş, çok tanrılı kültün varlığına tanıklık
eden tüm yapıların aşamalı olarak terk edilmesine ve
yerlerine Hıristiyan kiliselerinin inşa edilmesine yol açar. 431
yılında Efes’te üçüncü Ekümenik konsülü gerçekleşir. Kent
merkezi kamusal yapıların, kiliselerin ve yaşam alanlarının
kurulduğu eski liman bölgesine taşınır. Bu alanda yaşam
14. yüzyıla değin sürer. Ancak, 10. yüzyılın başında Ayasuluk
Tepesi’nin zirvesi civarında ikinci bir Bizans yerleşmesi
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gelişir. Güç ilişkilerinin değişimi 11. ve 13. yüzyıllarda kendini
gösterir. 1206’dan sonra Laskarid Hanedanı egemenliği
altında ilk kez daha uzun bir barış dönemi sağlanır. İtalyan
kaynaklarında adlandırıldığı gibi Efes/Ayasuluk ya da
Altaluogo yerleşmesinin merkezi Aziz John Bazilikası etrafına
konuşlanır. Nihayetinde 1304 yılında Efes Türklerin eline
geçer, ancak Hıristiyan haç yolculuğu için önemli bir merkez
olmayı sürdürür ve Kutsal Topraklar rotası üzerinde sayısız
gezgin tarafından ziyaret edilir. Ekonomik zorluklara rağmen,
Efes/Ayasuluk önemli bir ticaret merkezi ve bölgesel deniz
gücü olarak kalır. Efes, Aydın şehzadelerinin de en önemli
limanıdır ve 1348 yılından sonra imparatorluklarının başkenti
olmuştur. Kent son refah yıllarını, 14. yüzyıl sonu ve 15.
yüzyıl başında Selçuk Emirliği Aydınoğullarının hükmünde
geçirir. 1402 yılında kent Timur emrindeki Moğolların
saldırısına uğrar. Moğolların kenti terk etmesinden sonra,
emirlik tekrar kurulur. 20 yıl süren iktidar ilişkileri sonrasında,
Osmanlı, 1425 yılında kenti fetheder. Refah, 15. yüzyıl
boyunca devam eder. Fakat kısa süre sonra belirgin bir
gerileme yaşanır. Daha 17. yüzyılda, viran olmuş bu eski
büyükşehirde, sadece 100 kişi yaşamakta, sıtma insanların
ve hayvanların arasında kol gezmektedir.
20. yüzyıla gelindiğinde, Menderes’in taşıdığı kum, ovayı
5 km kadar genişletmişti. Efes terk edildikten ve yavaşça
çökmeye başladıktan sonra, eski görkemli yapıların yıkıntıları
hammadde kaynağı sağlamış ve bu yıkıntılar parçalanarak,
tekrar kullanılmış ve işlenmiştir. Erken modern dönemde
gezi raporları ve eskizleri için Efes ve Ayasuluk hakkında
bilgi sağlayan bu muazzam yıkıntılar yolculuk eden sayısız
esnafın hedefi olmuştur. İlerleyen yüzyıllar boyunca
yerleşme, birincil olarak İngilizce ve Fransızca kaynaklarda
gezginlerin betimlerinde sıklıkla bahsedilmiştir. Avrupalı
gezginler çoğunlukla antik kalıntılarla ilgilenirken, Türk gezgin
Evliya Çelebi, Türk kalıntılarının en detaylı ve en iyi tanımını
yapmıştır.
9000 YIL YERLEŞİM ALANI VE TİCARET MERKEZİ
OLARAK KALDI
Efes Dünya Miras alanı; Çukuriçi Höyük, Ayasuluk Tepesi
(Selçuk Kalesi, St. John Bazilikası, İsa Bey Hamamı, İsa
Bey Camii, Artemision), Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi
olmak üzere dört bileşenden oluşmaktadır.
Antik dönemin en önemli merkezlerinden biri olan Efes,
tarih öncesi dönemden başlayarak Helenistik, Roma,
Doğu Roma, Beylikler ve Osmanlı dönemleri boyunca
yaklaşık 9000 yıl kesintisiz yerleşim görmüş ve tarihinin tüm
aşamalarında çok önemli bir liman kenti ve kültürel ve ticari
merkez olmuştur. Helenistik ve Roma Döneminin üstün
kentleşme, mimarlık ve dini tarihine ışık tutan simgeleri
barındıran Efes’te farklı dönemlere ait en üstün mimari ve
kent planlama örnekleri bulunmaktadır.
M. Ö. 8. yüzyıla tarihlenen ve Antik dönemin yedi
harikasından biri olarak ünlenen kült merkezi Artemision, Hz.
Meryem’in İsa’nın annesi olarak kabul ve ilan edildiği 431
tarihli Ekümenik Konsülün gerçekleştiği yer olan Meryem
Kilisesi, İsa’nın havarilerinden biri olan ve Yahya İncili’ni
Efes’te yazan St. John’ın mezarı üzerine inşa edilen Bazilika
gibi Erken Hristiyanlık dönemine şahitlik eden benzersiz
eserleri, günümüzde Hristiyanlar tarafından hac mekanı
olarak kabul edilen Meryem Ana Evi ve Beylikler döneminde
inşa edilen İslam yapıları ile Efes aynı zamanda dini tarih
açısından da bugün hala ayakta olan benzersiz bir birikim
sunmaktadır.

DÜNYA MİRAS KOMİTESİ TARAFINDAN SEÇİLEN DİĞER YERLER
Dünya Mirasları, UNESCO tarafından belirlenen kültürel ve doğal varlıklardan oluşuyor. UNESCO’nun 1972 yılındaki genel
konferansında hazırlanan 38 maddelik Dünya Doğal ve Kültürel Mirası Koruma Antlaşması´nı imzalayan 175´ten fazla ülkenin
korumayı garanti ettikleri anıt ve sit arasından Dünya Mirası Kıstaslarına uygun bulunanlar listede yer alıyor.
Antlaşmayı imzalayan ülkeler tarafından seçilen 21 ülke temsilcisinin oluşturduğu Dünya Miras Komitesi, aday gösterilen
değerler arasından seçim yapıyor ve listeyi oluşturuyor. Komite ayrıca, WHF´yi (Dünya Miras Fonu) yönlendirerek listedeki
değerlerin korunmasını sağlıyor. Yıllık 4 milyon dolarlık bir toplam fondan, özellikle de gelişmekte olan ülkelerden listeye girmiş
olan dünya miraslarını korumak için pay ayrılabiliyor.

HİERAPOLİS’TEN GELEN ŞİFA
Denizli’ye 22 km. uzaklıkta bulunan Hierapolis (Pamukkale),
yeraltından yükselen sıcak su kaynaklarının meydana getirdiği
görsel şölene davet eden travertenlerinin ve şelalelerinin yanı
sıra, Roma ve Bizans döneminden kalma arkeolojik kalıntıları
ile de önemli bir bölge konumundadır.
Çökelez Dağı’nın güney eteğinde bulunan ve kalsiyum oksitli
kaynak sularının birikimiyle meydana gelen pamuk beyazlığını
andıran plato, etkileyici bir görüntü ortaya koymuştur.
Kalsiyum tuzları ve karbondioksit gazı içeren 35° sıcaklıktaki
termal suyunun, yüzyıllardan bu yana çeşitli hastalıkları
iyileştirici olduğuna inanılmış ve şifa arayan insanların en
önemli uğrak yerlerinden biri olarak akıllarda kalmıştır. Bu
ilgi, kaynakların etrafında Hierapolis adıyla bir yerleşimin
oluşmasına da yardımcı olmuştur diyebiliriz.

yeraltı ülkesinin tanrısı Pluto, bereketi devamlı hale
getirmeye çalışan ana tanrıça Kybele (Demeter) ve onların
izdüşümlerinde çoğalan Persephone, Attis, Leto, Apollon,
Artemis ve Dionysos.
Birçok tanrının dönem içerisinde anıldığı ve adının geçtiği bu
efsane alan tanrıların mekanı olarak da tarihte yerini almıştır.
Bu bölge o kadar yoğun ve puslu bir buharla doludur ki,
insan zemini zorlukla seçebilir. Parmaklıkların çevresine
yaklaşan herhangi bir kimse için hava zararsızdır, çünkü
uygun havada buhar dışarı çıkmaz fakat parmaklıklardan içeri
geçen herhangi bir hayvan derhal ölür…
PERGAMON, ANTİK ÇAĞ’IN GÖZDESİ
Mysia bölgesinin önemli kentlerinden olan Pergamon,
akropolün bulunduğu tepenin eteklerinden başlayarak ovaya
doğru yayılmıştır. Akropolün bulunduğu tepenin iki yanından
akan, Bakırçay Irmağına (Kalkos) dökülen (Selinos) ve Kestel
(Keitos) Çaylarının verimliliğini arttırdığı topraklar Antik Çağın
gözde kentlerinden bir olmasını sağlamıştır.
Bergama Çayı’nın (Selinos) ikiye ayırdığı kent, doğal
kaynaklar ile çayların çevresindeki düzlüklerde günümüzde
Musalla Mezarlığı denilen yere kadar uzanmıştır. Akropolün
392.3 m. yüksekliğindeki dik yamaçları kentin denizden uzak
oluşundan dolayı göçlerden etkilenmemiştir. Bununla birlikte
Pitane (Çandarlı) ve Dikili Körfezi’ne yakın oluşu, batıda
Kaiko Vadisi’ni izleyen yolun Akhisar’a (Thyateria) ulaşmasıyla
da Kral Yolu ile bağlantısı sağlanmış ve bu da kenti önemli
kılmıştır.

Hierapolis, kalsiyum oksitli suların binlerce yıldır
şekillendirdiği, buna aşındırdığı da diyebiliriz, olağanüstü
ve benzersiz bir coğrafyayı ardına alarak şekillenmiş olan
bir antik kent; Ünü tüm Akdeniz havzasına yayılmış, Helen
ve Roma uygarlığının ihtişamlı merkezlerinden sadece bir
tanesidir. Mineralli sıcak sularla beslenen doğal teraslar,
havuzlar ve diğer taraftan bu görsel örtüde yükselen görkemli
yapılar…
Sütunlar ve galerilerin desteklediği harika caddesi, Babadağı
ve Honaz Dağları’nın eteklerinde, Çürüksu (Lykos) Nehri’nin
meydana getirdiği vadiye hâkim konumdaki yaklaşık on bin
kişilik tiyatro, sıcak ve soğuk bölümlerden oluşan hamamları
ve daha birçok tarihi yapısı ile Denizli, Hierapolis ile UNESCO
tarafından Dünya Mirası listesine adını yazdırmayı başarmıştır.
Hieropolis, tanrılar ve onların gücü ile de farklı hikayeleri
bünyesinde barındırmaktadır.
İnsanoğlunun temel gereksinimlerini ve yeryüzü anlayışını
yansıtan bu tanrılar, diğer taraftan Hierapolis’in oluşum
nedenlerini de açıklamaktadırlar. Ona bu şifalı kaynakları
ve güzelliği bahşeden ama aynı zamanda yok ediciliğiyle
de tehdit eden, Hierapolis’in merkezinde bulunan
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Bergama’da yapılan araştırmalarda bulunan kalıntılar,
keramikler ve aletler yöredeki yerleşmenin Neolitik Çağda
başladığını göstermiştir. Akropolün eteklerindeki toprak
dolgular arasında bu döneme tarihlenen taş bıçaklar, üvedik
tepede nefrit taşından bir balta bulunmuştur. M.Ö.4000’e
tarihlenen bu eserleri Bronz Çağa ait vazolarla keramikler
izlemiştir. Arkaik dönemde küçük bir yerleşim olan ancak bu
dönem kalıntılarının çok az olduğu, Pergamon’dan buluntular
akropolde M.Ö.800 yıllarında bir yerleşim olduğunu
göstermiştir.

At nalı şeklinde bir plana sahip olan yapının alt katının içi
masiftir. Bu bölümün dış yüzü Olimpos tanrılarının gigantlara
karşı zaferini süsleyen kabartmalarla süslüdür. Kaideyi
çevreleyen bu kabartmalar 120 metre uzunluğunda ve 2,30
metre yüksekliğindedir.

DİONYSOS TAPINAĞI
Tiyatro terasının kuzey ucuna M.Ö.III. yüzyılda yapılan
Dionysos Tapınağı Roma İmparatoru Carcalla (M.S.211-217)
tarafından yeniden elden geçirilmiştir. İlk yapılışında andezit
taşından olan tapınak Roma döneminde bütünüyle mermerle
kaplanmış, ayrıca yirmi beş basamakla çıkılan İon üslubunda
bir de prostylos yapıya eklenmiştir. Günümüzde sunağı
ile birlikte çok iyi korunarak gelebilen Dionysos Tapınağı
yüksek bir podyum üzerinde, İon üslubunda bir Prostylosdur.
Buradaki kazılarda bulunan Astlepios başı Berlin Pergamon
Müzesi’ndedir.
ZEUS SUNAĞI
Pergamon Kralı II. Eumenes’in (MÖ.197-MS.159) Seleukos
Kralı III. Antiochos’a ve Galatlara karşı kazandığı zaferin
anısına Athena tapınağının güneyine ve 25 metre daha
aşağıda bulunan alanın ortasına yaptırılmıştır. Altarın girişi
batı yönünde olup beş basamaklı krepidoma üzerinde iki kat
halinde inşaa edilmiştir.

Üst kat İonik stao ile çevrilidir. Bu kısma batı tarafındaki
merdivenlerden çıkılarak kurban masasının bulunduğu alana
gelinir. Kurban masası yine at nalı planında duvarla çevrilidir.
Bu duvarın iç ve dış kısımlarında ionik düzende galeriler vardır
iç kısımlardaki galeriler tamamlanamamıştır. Kurbanlar aşağıda
kesiliyor ve sunağın üst kısmında yakılıyorlardı. Etlerin yakıldığı
üst bölüme sadece erkekler girebiliyordu. Günümüzde
Berlin’de Pergamon Müzesi’nde bulunan bu sunağın yalnızca
temel kalıntıları Bergama’dadır.

İSTANBUL’UN TARİHİ ALANLARI
M.Ö. 7. yy.da kurulan İstanbul’un, kuzeyde Haliç, doğuda
İstanbul Boğazı ve güneyde Marmara Denizi ile çevrili kısmı
günümüzde “Tarihi Yarımada” olarak anılmaktadır. Kent,
Avrupa ve Asya’yı birbirine bağlayan stratejik konumu
nedeniyle tarihi boyunca kentte hüküm süren uygarlıklar için
daima çok önemli olmuştur.

TARİH

AKROPOLÜN EN YÜKSEK YERİ, TRAİANUS TAPINAĞI
Akropolde 1883-1885 yıllarında yapılan kazılarda büyük bir
yapının kalıntıları ortaya çıkmış ve çevresindeki bir çok mimari
parçalar bu yapının bir deprem sonrası yıkıldığını ortaya
koymuştur. Athena tapınağından dokuz, tiyatro terasından
55 m. yüksekliğindeki yapının Athena temennası ile bağlantısı
olduğu, doğusundaki kapı ve merdivenlerin de kütüphaneye
çıktığı anlaşılmıştır. Bu yapının bulunduğu teras akropolün en
yüksek yeridir. Daha önce burada bir helenistik dönem yapısı
olduğu, alanın kemer ve tonozlarla takviye edilmiş, çevresi
de stoalarla çevrelenmiştir. Buraya Romalıların tanrılaştığı
kabul edilen imparatoru Traianus’un (M.S.98-117) tapınağı
yapılmıştır. Tapınak İmparator Hadrianus (M.S.117-138)
döneminde tamamlanmıştır. Burada yapılan kazılarda her
iki imparatorun bugün Berlin Müzesi’nde olan iki heykeli
bulunmuştur.

Bu özellikleri ile kent, Roma, Bizans ve Osmanlı gibi büyük
İmparatorlulara başkentlik yapmıştır. Bu görkemli geçmişi
ile farklı dinleri, kültürleri, toplulukları ve bunların ürünü olan
yapıtları benzersiz bir coğrafyada bir araya getiren İstanbul,
1985 tarihinde UNESCO Dünya Miras Listesi’ne 4 ana bölüm
olarak dahil edilmiştir. Bunlar; Hipodrom, Ayasofya, Aya
İrini, Küçük Ayasofya Camisi ve Topkapı Sarayı’nı içine alan
Arkeolojik Park; Süleymaniye Camisi ve çevresini içine alan
Süleymaniye Koruma Alanı; Zeyrek Camisi ve çevresini içine
alan Zeyrek Koruma Alanı ve Tarihi Surlar Koruma Alanı’nı
içermektedir.
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yüksekliktedir. Varlığı bilinmekle beraber kral mezarı, henüz
keşfedilememiştir.

DİVRİĞİ ULU CAMİİ VE DARÜŞŞİFASI (SİVAS)
Divriği ve civarında en erken yerleşim Hititler Dönemi’ne
kadar inmektedir. Yöre, Mengücekoğullarının yönetimi altında
olduğu dönemde Ahmet Şah ve eşi Turan Melek tarafından
camii ile birlikte 1228-1229 yıllarında yaptırılmıştır. İslam
mimarisinin bu başyapıtı iki kubbeli türbeye sahip bir cami
ve ona bitişik bir hastaneden oluşmaktadır. Yapılar, mimari
özelliklerinin yanı sıra, sergilediği zengin Anadolu geleneksel
taş işçiliği örnekleriyle UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer
almaktadır.

HATTUŞA: HİTİT BAŞKENTİ (ÇORUM)
1986 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi’ne alınan Hattuşa
(Çorum, Boğazköy), Hitit İmparatorluğunun başkenti olarak
Anadolu’da yüzyıllar boyu çok önemli bir merkez olmuştur.
Önceleri ilk sahipleri olan Hattiler tarafından “Hattuş”
olarak adlandırılan şehir, Hitit egemenliğine geçtikten sonra
“Hattuşa” adını aldı. M.Ö. 1700’lerde Kuşşara şehrinin kralı
Anitta tarafından alınan Hattuşa, yine Anitta tarafından yıkıldı.
Yazılı kayıtlarda Anitta ilk Hitit kralıdır. Yaklaşık yüzyıl kadar
sonra şehir, I. Hattuşili tarafından tekrar kurularak 400 yıldan
uzun bir süre hüküm sürecek olan bir uygarlığın başkenti
haline getirildi. Günümüzde görülebilen ve büyük çoğunluğu
Büyük Kral IV. Tudhaliya dönemine ait olan kalıntılar arasında
tapınaklar, kraliyet konutları ve surlar bulunmaktadır.
NEMRUT DAĞI (ADIYAMAN - KAHTA)
Adıyaman’ın Kahta İlçesi’nde 2150 metre yüksekliğindeki
Nemrut Dağı yamaçlarında hükümdarlık yapmış olan
Kommagene Kralı I. Antiochos’un tanrılara ve atalarına
minnettarlığını göstermek için yaptırdığı mezarı, anıtsal
heykelleri ve benzersiz manzarası ile Helenistik Dönemin
en görkemli kalıntılarından birisidir. Anıtsal heykeller doğu,
batı ve kuzey teraslarına yayılmıştır. Doğu terası kutsal
merkezdir ve bu nedenle en önemli heykel ve mimari
kalıntılar burada bulunmaktadır. İyi korunmuş durumdaki
dev heykeller kireçtaşı bloklarından yapılmıştır ve 8-10 metre
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XANTHOS-LETOON (ANTALYA - MUĞLA)
XANTHOS: Fethiye’ye 46 km. uzaklıkta, Kınık köyü
yakınlarında bulunan Xanthos, Antik Çağda Likya’nın en
büyük idari merkezi idi. M.Ö. 545’te Perslerin egemenliğine
girene kadar bağımsız olan kent, bundan yaklaşık olarak
yüzyıl kadar sonra tamamıyla yanmıştır. Bu yangından
sonra şehir tekrar inşa edilmiş, hatta M.Ö. II. yy.da Likya
Birliğinin başkenti olma görevini üstlenmiştir. Daha sonra

Romalıların kontrolüne giren kent, bundan sonra Bizans
egemenliğine girmiş ve 7. yy.daki Arap akınlarına kadar
Bizans egemenliğinde kalmıştır. Yerleşen her uygarlığın inşa
ettirdiği yapılarda Likya gelenekleri, Helenistik ve Roma
dönemi etkilerini gösteren bu merkez 1988 yılında UNESCO
Dünya Miras Listesi’ne alınmıştır.

LETOON: Xanthos’a 4 km. uzaklıkta bulunan Letoon,
Antik Çağda Likya’nın dini merkezi konumundaydı.
Bu kutsal alanda Leto, Apollon ve Artemis tapınakları
ile birlikte, bir manastır, bir çeşme ve Roma Tiyatrosu

kalıntıları bulunmaktadır. Artemis ve Apollo’nun annesi
Leto’ya adanmış olan en büyük tapınak, batıda bulunan ve
peripteros tarzında yapılmış Leto Tapınağıdır ve 30.25 m’ye
15.75 m. büyüklüğündedir. Doğuda yer alan Dor tarzında
yapılmış olan Apollo tapınağı, Leto tapınağından daha az
korunmuş durumdadır ve 27.90 m.’ye 15.07 m. boyutları
ile daha küçüktür. Her iki tapınağın ortasında yer alan ve en
küçük tapınak olan Artemis tapınağı 18.20 m.’ye 8.70 m.
boyutlarındadır. Letoon, Xanthos ile birlikte UNESCO Dünya
Miras Listesi’nde yer almaktadır.

SAFRANBOLU ŞEHRİ (KARABÜK)
Karadeniz kıyılarını, Batı, Kuzey ve Orta Anadolu’ya bağlayan
yol üzerinde yer alan tarihi Safranbolu Şehri, coğrafi konumu
nedeniyle çok eski devirlerden beri yerleşim görmektedir.
14. yy.ın başlarından bu yana Türklerin hakimiyetinde olan
Safranbolu, özellikle 18. yüzyılda Asya ve Avrupa arasındaki
ticaretin önemli bir merkezi olmuştur. Türk kentsel tarihinin
bozulmamış bir örneği olan bu şehir, geleneksel şehir
dokusu, ahşap yığma evleri ve anıtsal yapılarıyla bütünü sit
ilan edilmiş ender kentlerden biri olarak UNESCO Dünya
Miras Listesi’nde yer almaktadır.

TRUVA ANTİK KENTİ (ÇANAKKALE)
Truva, dünyadaki en ünlü antik kentlerden birisidir. Truva’da
görülen 9 katman, kesintisiz olarak 3000 yıldan fazla
bir zamanı göstermekte ve Anadolu, Ege ve Balkanların
buluştuğu bu benzersiz coğrafyada yerleşmiş olan uygarlıkları
izlememizi sağlamaktadır. Truva’daki en erken yerleşim katı
M.Ö. 3000-2500 ile erken Bronz Çağı’na tarihlenmektedir,
daha sonra sürekli yerleşim gören Truva katmanları M.Ö.
85 – M.S. 8. yüzyıla tarihlenen Roma Dönemi ile sona
ermektedir. Truva, bulunduğu coğrafi konum nedeniyle
burada hüküm süren uygarlıkların diğer bölgelerle ticari
ve kültürel bağlantıları açısından daima çok önemli bir rol
üstlenmiştir. Truva ayrıca gösterdiği kesintisiz katmanlaşma
ile Avrupa ve Ege’deki diğer arkeolojik alanlar için referans
görevi görmektedir. İlk olarak 1871’de Heinrich Schliemann,
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daha sonra W. Dörpfeld, C.W Blegen tarafından kazılmış
olan bu görkemli arkeolojik şehirde kazılar halen Tübingen
Üniversitesi tarafından sürdürülmektedir.

EDİRNE SELİMİYE CAMİİ VE KÜLLİYESİ (EDİRNE)
İstanbul’un fethinden önce Osmanlı İmparatorluğu’nun
başkenti olan Edirne’nin en önemli anıtsal eseri olan ve
şehrin siluetini taçlandıran Selimiye Camii ve Külliyesi,
16. yy.’da Sultan II. Selim adına yaptırılmıştır. Teknik
mükemmelliği, boyutları ve estetik değerleriyle döneminin
ve sonraki zamanların en muhteşem eseri olan Camii ve
Külliye, Osmanlı mimarlarından en önemlisi Sinan’ın Ustalık
Dönemi eseri, mimarlık sanatının en görkemli örneklerinden
biri ve insanın yaratıcı dehasının bir başyapıtı olarak kabul
edilmektedir. İnce ve zarif 4 minareye sahip büyük kubbesiyle
görkemli Camii, iç tasarımında kullanılan ve döneminin en
iyi örnekleri olan taş, mermer, ahşap, sedef ve özellikle çini
motifleri ve ince işçilikleri ile kubbe ve kemerlerindeki kalem
işleri, mermer döşemeli avlusu ve yapıyla bağlantılı el yazması
kütüphanesi, eğitim kurumları, dış avlusu ve arastası ile bir
sanat türünün zirvesini temsil etmektedir.
ÇATALHÖYÜK NEOLİTİK KENTİ (KONYA)
İnsanlığın gelişiminde önemli bir evre olan yerleşik toplumsal
hayata geçişle birlikte, tarımın başlangıcı ve avcılık gibi önemli
sosyal değişim ve gelişmelere tanıklık eden Çatalhöyük
Neolitik Kenti, Güney Anadolu Platosu’nda yaklaşık 14ha.
lık bir alan üzerinde yer almaktadır. İki höyükten oluşan
Çatalhöyük Neolitik Kenti’nin daha uzun olan Doğu Höyüğü,
M.Ö. 7400 ve 6200 yılları arasına tarihlenen
18 Neolitik yerleşim katmanından oluşmaktadır.

Söz konusu katmanlarda, sosyal örgütlenmeyi ve yerleşik
hayata geçişi simgeleyen duvar resimleri, rölyefler, heykeller
ve diğer sanatsal öğeler yer almaktadır. Batı Höyüğü ise M.Ö.
6.200 ve 5.200 yılları arasına tarihlenen Kalkolitik Döneme ait
kültürel özellikler göstermektedir. Bu özellikleriyle Çatalhöyük,
aynı coğrafyada 2000 yıldan fazla bir süredir var olan
köylerden kentsel hayata geçişin de önemli bir kanıtıdır.

Çatalhöyük’teki içlerine çatılardan girilen birbirine bitişik evler
ile sokağı olmayan yerleşim ünik bir özellik sergilemektedir.
Ortadoğu ve Anadolu’da diğer Neolitik alanlar bulunmuş
olmasına rağmen, Çatalhöyük Neolitik Kenti, kalıntıların
boyutu, yaşayan toplumun yoğunluğu, güçlü sanatsal ve
kültürel gelenekler ve zaman içindeki sürekliliğin benzersiz
bileşimi ile olağanüstü evrensel değer taşımaktadır.

Alanın en önemli özelliği, Erciyes Dağı ve Hasan Dağı
tüflerinin, rüzgar ve su aşındırması sonucunda oluşan
olağanüstü kaya şekilleri ve kışın ılık, yazın serin olan ve
bu nedenle her mevsim için uygun iç iklim koşulları taşıyan
kayaya oyma mekanlardır.

BURSA VE CUMALIKIZIK: OSMANLI
İMPARATORLUĞUNUN DOĞUŞU (BURSA)
Dünya Miras Komitesinin 38. Dönem Toplantısında
Kültürel kategoride Dünya Miras Listesine alınan “Bursa ve
Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğunun Doğuşu” Dünya
Miras alanı, Orhangazi Külliyesi ve çevresini içine alan
Hanlar Bölgesi, Hüdavendigar (I. Murad) Külliyesi, Yıldırım
(I. Bayezid) Külliyesi, Yeşil (I. Mehmed) Külliye, Muradiye
(II. Murad) Külliyesi ve Cumalıkızık Köyü olmak üzere altı
bileşenden oluşmaktadır. Osmanlı İmparatorluğunun ilk
başkenti olarak kurulan ve külliyelerle şekillenen Bursa’nın
tarih boyunca sahip olduğu önemli ticari rolü, kentteki
büyük hanlar, bedesten ve çarşılarla ortaya konulmaktadır.
Hanlar Bölgesi 14. yüzyıldan bu yana kent ekonomisinin
kalbi olmuştur. Erken dönem Osmanlı kentine istisnai bir
örnek olan Bursa’nın kentleşme modeli, daha sonra kurulan
Osmanlı-Türk kentlerine örnek teşkil etmiştir.
Cumalıkızık Köyü ve çevresindeki diğer vakıf köylerinin,
payitaht Bursa’nın kent merkezindeki hanlar ve külliyelerle
ekonomik ilişkileri, Osmanlı’nın bütün kurumlarıyla bir
beylikten imparatorluk haline dönüşmesine önemli bir katkı
sağlamıştır. Bursa ve Cumalıkızık bugün hala yaşayan ticari
kültürü ve kente oldukça yakın kırsal yaşamın devamlılığı ile
birlikte erken dönem Osmanlı yaşam şekli ve vizyonuna iyi
bir örnek teşkil etmektedir.

Göreme, özellikle 7-13. yüzyıllar arasında baskılardan kaçan
Hıristiyanların yerleşmesiyle Hıristiyanlığın önemli bir merkezi
haline gelmiştir. UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan
alanlar içinde, Göreme Milli Parkı, Derinkuyu ve Kaymaklı
Yeraltı Şehirleri, Karain Güvercinlikleri, Karlık Kilisesi, Yeşilöz
Theodoro Kilisesi ve Soğanlı Arkeolojik Alanı yer almaktadır.
DİYARBAKIR KALESİ VE SURLARI (DİYARBAKIR)
Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri Kültürel Peyzajı;
Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçeleri olmak üzere iki ana
bileşenden oluşmaktadır.
Bölgede hüküm süren medeniyetlerin, kültürlerin ve
dönemin ihtiyaçları doğrultusunda şekillenerek özgünlüğünü
ve 7 bin yıllık tarihsel varlığını sürdüren Diyarbakır Kalesi,
Surları ve Burçları hala orijinal ve özgün kültür varlıkları
olarak yaşamakta, Dünya tarihi için önemli bir evrensel miras
özelliğini korumaktadır.

Hevsel Bahçeleri, bahçe kültürünün çok önemli olduğu bir
coğrafyada yer alan tarihi boyunca halkın kullanımına açık
sivil bir bahçe olarak özgün bir değer ortaya koymaktadır.
30’dan fazla uygarlığın izlerini taşıyan bir bölgede 8 bin yıl
gibi çok uzun süredir bahçe olarak var olmasıyla, tarımsal
değerinin dışında, kültürel ve tarihi olarak da özgün bir yere
sahiptir.
GÖREME MİLLİ PARKI VE KAPADOKYA (NEVŞEHİR)
Kuzeyde Kızılırmak, doğuda Yeşilhisar, güneyde Hasan ve
Melendiz Dağları, batıda Aksaray ve kuzeybatıda Kırşehir
ile sınırlanan Kapadokya bölgesi Kalkolitik Dönemden beri
devamlı yerleşim alanı olmuştur.

Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri’nin yaşamsal işbirliği
ve Hevsel Bahçeleri’nin oluşturduğu peyzaj, kentin ve aday
varlığın binlerce yıldır kesintisiz yaşam sürmesinde, en
önemli etkendir.
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St. Nicholas Kilisesi

Likya Uygarlığı Antik Kentleri

UNESCO DÜNYA MİRASI GEÇİCİ LİSTESİ
İlk kez 1994 yılında UNESCO Dünya Miras Merkezi’ne
iletilen Geçici Listemiz 2000, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014
ve 2015 yıllarında güncellenmiş olup bu listede 2 karma
(kültürel/doğal), 1 doğal ve 57 kültürel olmak üzere toplam
60 adet varlık bulunmaktadır.
Karain Mağarası (Antalya) [1994]
Ahlat Eski Yerleşimi ve Mezar Taşları (Bitlis) [2000]
Alahan Manastırı (Mersin) [2000]
Alanya (Antalya) [2000]
Harran ve Şanlıurfa Yerleşimleri (Şanlıurfa) [2000]
İshakpaşa Sarayı (Ağrı) [2000]
Konya Selçuklu Başkenti (Konya) [2000]
Mardin Kültürel Peyzaj Alanı (Mardin) [2000]
Selçuklu Kervansarayları Denizli-Doğubayazıt
Güzergâhı [2000]
St. Nicholas Kilisesi (Antalya) [2000]
St. Paul Kilisesi, St. Paul Kuyusu ve Çevresi (Mersin) [2000]
Sümela Manastırı (Trabzon) [2000]
Afrodisias Antik Kenti (Aydın) [2009]
Likya Uygarlığı Antik Kentleri (Antalya ve Muğla) [2009]
Perge Antik Kenti (Antalya) [2009]
Sagalassos Antik Kenti (Burdur) [2009]
Göbeklitepe Arkeolojik Alanı (Şanlıurfa) [2011]
Beyşehir, Eşrefoğlu Camii (Konya) [2011]
St. Pierre Kilisesi (Hatay) [2011]
Ani Tarihi Kenti (Kars) [2012]
Aizanoi Antik Kenti (Kütahya) [2012]
Beçin Ortaçağ Kenti (Muğla) [2012]
Birgi Tarihi Kenti (İzmir) [2012]
Gordion (Ankara) [2012]
Hacı Bektaş Veli Külliyesi (Nevşehir) [2012]
Hekatomnos Anıt Mezarı ve Kutsal Alanı (Muğla) [2012]
Niğde’nin Tarihi Anıtları (Niğde) [2012]
Mamure Kalesi (Mersin) [2012]
Odunpazarı Tarihi Kent Merkezi (Eskişehir) [2012]
Yesemek Taş Ocağı ve Heykel Atölyesi (Gaziantep) [2012]
Zeugma Arkeolojik Siti (Gaziantep) [2012]
Laodikeia Antik Kenti (Denizli) [2013]
Sardes Antik Kenti ve Bintepeler Lidya Tümülüsleri
(Manisa) [2013]
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St. Pierre Kilisesi

Aizanoi Antik Kenti

Ceneviz Ticaret Yolu’nda Akdeniz’den
Karadeniz’e Kadar Kale ve
Surlu Yerleşimleri [2013]
Anavarza Antik Kenti (Adana) [2014]
Kaunos Antik Kenti (Muğla) [2014]
Korykos Antik Kenti (Mersin) [2014]
Arslantepe Arkeolojik Alanı (Malatya) [2014]
Kültepe Arkeolojik Alanı (Kayseri) [2014]
Çanakkale ve Gelibolu 1. Dünya Savaşı Alanları
(Çanakkale) [2014]
Eflatunpınar: Hitit Su Anıtı (Konya) [2014]
İznik (Bursa) [2014]
Mahmutbey Camii (Kastamonu) [2014]
Ahi Evran Türbesi (Kırşehir) [2014]
Vespasianus-TitusTüneli (Hatay) [2014]
Zeynel Abidin Camii ve Mor Yakup Kilisesi (Mardin) [2014]
Anadolu Selçuklu Medreseleri (Erzurum, Sivas, Kayseri,
Konya ve Kırşehir) [2014]
Akdamar Anıt Müzesi (Kilisesi) (Van) [2015]
Dağlık Frigya Vadisi (Kütahya, Afyon ve Eskişehir) [2015]
Antik Aspendos Kenti Tiyatrosu ve Su Kemerleri
(Antalya) [2015]
Harşena Dağı ve Pontus Kral Kaya Mezarları (Amasya) [2015]
Yıldız Saray Kompleksi (İstanbul)[2015]
Stratonikeia Antik Kenti (Muğla) [2015]
Uzunköprü (Edirne) [2015]
Eshab-ı Kehf (Kahramanmaraş) [2015]
Mudurnu Tarihi Ahi Kenti (Bolu) [2015]
İsmail Fakirullah Türbesi (Siirt) [2015]
Kültürel olarak;
Güllük Dağı-Termessos Milli Parkı (Antalya) [2000]
Kekova (Antalya) [2000]
Karma olarak;
Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Alanı [2013]
Doğal olarak listede yer almaktadır.
Kaynakça: http://www.unesco.org.tr/
http://www.kulturvarliklari.gov.tr/
Avusturya Arkeoloji Enstitüsü

İnşaatta Hasılat
Paylaşımı Modeli'nin
Vergisel Yönü
Arsa/arazi sahibi tarafından konut ve işyeri üretimi için yapılan
arsa satışında (teslimi), inşa edilen bağımsız birimler yerine, bunların
satışından elde edilen hâsılattan sözleşmeyle belirlenen tutarda pay
alınmaktadır. Dolayısıyla, yapılan işlerin yıllara sirayet eden inşaat ve
onarma işi olarak nitelendirilmesi mümkün olmayıp, "arsa karşılığı inşaat"
olarak değerlendirilmesi gerekir.
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n Son yıllarda inşaat sektöründe ki hareketlilik ve özellikle
büyük kentlerde arsa maliyetlerindeki yükseklik sektör
girişimcilerini arsa karşılığı inşaatlara yani kat karşılığı veya
hasılat paylaşımlı inşaatlara yönlendirmektedir. Özellikle
hasılat paylaşımı modeli kendine has yapısı ile giderek
yaygınlaşmaktadır.

Yapılan düzenlemelere göre arsanın bağımsız birim inşa
etmek üzere müteahhide verildiği sırada arsanın teslimi ile
ilgili olarak vergiyi doğuran olay meydana gelmemektedir.
Bağımsız birimlerin arsa sahibine teslimi ile birlikte arsa ve
bağımsız birim teslimleri için karşılıklı ve eş zamanlı olarak
vergiyi doğuran olay meydana gelmektedir.

Hasılat paylaşımı yöntemi ile inşaat; kişi ya da kurumların
arsalarını, müteahhit firmalara arsa üzerine inşa edilecek
bağımsız bölümlerin satış bedellerinin belirli bir yüzdesi
karşılığı devretmeleri olarak tanımlanmaktadır. Bu şekilde,
inşaatın bağımsız bölümlerinin satılarak hasılatın paylaşılması
amaçlanmaktadır. Bu modelde müteahhit tarafında arsa
için finans çıkışı olmamış ve finansal güç inşaat yapımına
yoğunlaştırılmış olur.

Arsanın bir iktisadi işletmeye dahil olması veya arsa
sahibinin arsa alım satımını mutad ve sürekli bir faaliyet
olarak sürdürmesi halinde, vergiyi doğuran olayın vuku
bulduğu tarih itibariyle hasılattan kendisine kalan pay için
müteahhide arsa satış faturası düzenleyecek, fatura bedeli
üzerinden genel esaslara göre(konut ve işyeri olup olmaması
ve net alanın 150 m2 den az olması durumuna göre) KDV
hesaplayarak beyan edecektir. Arsa tesliminin, KDV'nin
konusuna girmemesi veya KDV'den istisna edilmiş olması
halinde bu teslimde KDV hesaplanmayacaktır.

Arsa sahibi ile müteahhit arasında işe başlama sözleşmesiyle
başlayan iş, İnşaatı yapacak müteahhit tarafından bağımsız
bölümlerin teslimiyle son bulur. İşin tamamlanması ile arsa
sahibi inşaatı yapan firmaya arsa bedelini, inşaatı yapan
firma ise arsa sahibine sözleşmede öngörülen oranda inşaat
bedelini fatura eder.
Arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı işlerinde prensip olarak,
arsa ya da arazi arsa sahibi tarafından “Arsa Satışı Karşılığı
Gelir Paylaşımı" sözleşmesi ile konut ve iş yeri yapılmak
üzere müteahhide önceden kendi aralarında imzaladıkları
bir belge (tutanak) ile teslim edilmekte, üretilen konut ve
iş yerleri satılıncaya kadar arsa mülkiyeti, arsa sahibinde
kalmaktadır.
Arsa/arazi sahibi tarafından konut ve işyeri üretimi için
yapılan arsa satışında (teslimi), inşa edilen bağımsız birimler
yerine, bunların satışından elde edilen hâsılattan sözleşmeyle
belirlenen tutarda pay alınmaktadır. Dolayısıyla, yapılan
işlerin yıllara sirayet eden inşaat ve onarma işi olarak
nitelendirilmesi mümkün olmayıp, "arsa karşılığı inşaat"
olarak değerlendirilmesi gerekir.
Bu nedenle, arsa sahibince arsa satışı söz konusu
olduğundan bağımsız birimlerin satışından elde edilen
hasılattan arsa sahibi payına düşen kısmın, arsanın satış
bedeli olarak kabul edilmesi ve inşaatların tamamlanıp
alıcılara teslim edildiği tarih itibariyle işi yapan müteahhit
adına sözleşmeyle belirlenen hasılat payını içerecek şekilde
fatura düzenlemek suretiyle kayıtlara intikal ettirip, o yılın
kazancı olarak beyan edilerek vergilendirilmesi gerekir.
30 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ve 60 no.lu KDV sirkülerinde
yapılan açıklamalar uyarınca, hasılat paylaşımı şeklindeki
sözleşmeler arsa karşılığı inşaat işi olarak tanımlanmaktadır.

Hasılat paylaşımı ilgili olarak verilen özelgeleri
özetlemek gerekirse;

VERGİ

Levent GENCYÜREK
Atlas YMM

y Bu durumda, gayrimenkul alım, satım ve inşa işlerinin
hasılat paylaşımı sözleşmesine istinaden icra edilmesi, arsa
sahibi yönünden ticari organizasyonun varlığına karine teşkil
edeceğinden, hasılat paylaşımı sözleşmesine istinaden
arsa sahibinin hissesine isabet eden kazanç tutarının ticari
kazanca ilişkin hükümler çerçevesinde değerlendirilmesi
gerekmektedir. (Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı’nın
19/02/2014 tarih ve 109 sayılı özelgesi),
y Vakfınızın ilim tahsili yapan öğrencilere yurt ve burs
imkanları sunmak, ilmin yayılması ve gelişmesi faaliyeti
dolayısıyla eğitim faaliyetlerini yapmak üzere bağış olarak
elde ettiği gayrimenkulün yeniden inşası halinde yüklenici
firmaya satılması ve hasılat paylaşımı sözleşmesi ile
oluşacak safhalarda elde edeceğiniz gelirlerin Tebliğde
belirtilen esaslar dahilinde Vakfınızın amaçları doğrultusunda
harcanması durumunda ticari amaç taşımaması, Vakfınız
bünyesinde inşaat faaliyeti amacıyla bir organizasyon
oluşturulmaması ve devamlılık unsuru olmaması nedeniyle
Vakfınıza bağlı iktisadi bir işletmeden bahsedilmeyeceğinden
elde edilecek kazanç vergilendirilmeyecektir. (İstanbul Vergi
Dairesi Başkanlığı’nın 02.09.2013 tarihli özelgesi)

EGİAD YARIN EKİM 2015 113

114 EGİAD YARIN EKİM 2015

“Size vida taktırmak için gelen müşteri en değerli müşteridir.
Para vermiyor ama evinden çıkıyor, kaç gözlükçüyü geçip sana geliyor,
demek ki sana güveniyor. Ona çok iyi davranman lazım.”

İşin “Mert”i,
başarının “Doruk’u
n RÖPORTAJ: SEDA GÖK

n Türkiye gözlük sektörünün unutulmaz isimlerinden
merhum Zühtü Pala’nın kurduğu Mert Optik’in
dümeninde şimdi ikinci ve üçüncü kuşak bir ara görev
yapıyor.
İkinci kuşak temsilcisi Mert Pala ve torun Doruk Pala,
İzmir’de kurulan ve bugün ulusal bir marka haline gelen
Mert Optik’in “büyüme dönemi” için birbirlerine omuz
verdi.
Kuruluş öyküsünü ve gelecek planlarını anlatan
şirketin genel müdürü Mert Pala, 1983 yılında ithalatın
serbest bırakılmasıyla hayatının yönünün değiştiğini
anlatıyor. Tekstil mühendisi olmak için eğitim alan ama
sonrasında baba işini devam ettirme kararı alan Mert
Pala ile oğlu Doruk Pala, 2015 yılı sonunda Türkiye
genelinde 52 mağazaya ulaşmayı hedefliyor. Zühtü
Pala’nın ticari hayattaki ilkelerini EGİAD Yarın Dergisi
ile paylaşan Mert-Doruk Pala ile başarı öyküleri üzerine
Türkiye’deki optik sektöründeki mevcut duruma,
yaşanan sorunlara, yapılması gerenlere ve hedeflerine
ışık tuttuk.
Mert Bey, siz aslında tekstil mühendisliği alanında
eğitim gördünüz. Ancak babanızın kurduğu Mert

KUŞAKTAN KUŞAĞA

Mert Pala:
İyi ve doğru yapan, işin başında duran, empati yapan işadamı ilerleyebilir. Hep iyi düşünsünler
ve iyi olsun. Yaptığınız işin en iyisini yapmak için çaba harcayın.

Optik’te devam etmeyi tercih ettiniz. Neden? Bu
hikâyeyi birde sizden dinleyebilir miyiz?
Mert PALA: Evet, eğitimimi tekstil mühendisliği
konusunda aldım. Babam da iktisat fakültesinde eğitim
görmüş. Babam, Bursa’da Merinos Fabrikası’nda
çalışırken, çocukluk arkadaşının “Buraya gel, beraber
olalım, iş yapalım” demesiyle 1958 yılında gözlük işine
girmiş. 1964 yılında ise kendi şirketini kuruyor ve benim
doğumum ile birlikte şirketin adını Mert Optik yaparak
yoluna devam etmiş. Tabi o zamanlar teknolojik
imkânlar çok fazla değil.
Her esnaf gibi sabah erkenden işinin başında olmayı
ilke edinmiş. Dürüst bir esnaftı. Benim oğluma gelip,
“Dedenden ve babandan çok gözlük aldım, şimdi
senden alıyorum” diyen müşterilerimiz var. Çünkü optik
işi, kuaför ve terziye gitmek gibi süreklilik arz ediyor.
Alsancak Gazi İlkokulu’nun karşısındaki dükkânımızı
açtığımızda bu apartmanda oturan bir beyi,
Kemeraltı’ndaki mağazamızda gördüm. Gözlüğünün
vidasını taktırmak için Kemeraltı’na gitmişti. ‘Ercan
Ağabey neden alt katta bizde yaptırmadın’ diye
sorduğumda, “Ayağım buraya alışık, o nedenle buraya
geliyorum” demişti.
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Babam,“Dürüst olacaksınız. Kendinize ve müşteriye
zarar vermeyeceksiniz. Bir yanlış olduğunda kırıldığında
bozulduğunda doğruyu söyleyeceksiniz ve yenisini sipariş
edeceksiniz” derdi. Bize kitaplarda yazılı olmayan dersler
verdi.
Babanızın hangi ticari ilkelerini koruyorsunuz?
Mert PALA: Babam “Size vida taktırmak için gelen müşteri en
değerli müşteridir” derdi. O zamanlar ben de çok gencim…
‘Nasıl yani’ derdim. Babam, “Para vermiyor ama evinden
çıkıyor, kaç gözlükçüyü geçip sana geliyor, demek ki sana
güveniyor. Ona çok iyi davranman lazım” derdi. Bizde bunu
ilke edindik. Ne getirirsek satarız değil, her zaman en iyisini
satmayı ilke edindik. Şu anda 35 TL’den 11 bin TL fiyat
aralığında ürünlerimiz var. Bu ürünlerin hepsi kendi grubunun
en iyisi durumundadır. Müşterilerimizin bütün şikâyetlerini
karşılama ve çözümleme odaklı bakarız. Biz müşterimize
bahane üretmeyiz. Satış sonrası hizmet bizim için çok
önemlidir.
Onun dışında babam ile birlikte çalıştık. Babam ve annemin o
dönemde bir mağazası vardı. İstanbul’a babam ile birlikte bir
iş görüşmesine gittik ve dönüş yolunda İzmir’den bir arkadaşı
babama “Neden Alsancak’ta bir mağaza açmıyorsun” demişti.
1983 yılı Nisan ayı idi. Gazi İlkokulu’nun karşısındaki serüven
böyle başladı. Kemeraltı’ndaki ilk mağazamız 11 metrekare
idi. Şu anda ise mağazalarımız ortalama 100 metrekare
düzeyinde.
Babam, ‘Sözünde dur’ derdi. Salı günü dörtte gözlüğünüz
hazır diyorsan o saatte gözlüğü temizlemek için bile vakit
harcamayacaksınız ve hazır etmiş olacaksın derdi. Birinden
borç alıyorsan vaktinde hatta vaktinden önce öde, personeline
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sahip çık. Oğlum 100 TL çalışanına, 100 TL kiraya, 100 TL
toptancıya borcun varsa ve senin elinde sadece 100 TL para
varsa onu işçilerine pay et’ derdi. Neden diye sorduğumda
“Çünkü onların başka geliri yoktur. Mal sahibinin başka
geliri vardır. Biz personelimiz ile uzun soluklu çalışırız. Önce
personel maaşını sonra kiralarımızı öderiz. Sonra mal alımına
para ödemesi yaparız. Burada bir aile gibiyiz. Hepsiyle uzun
yıllardır çalışıyoruz.
Örneğin; bizde çalışan bir arkadaşımız ayrılıp bu işi yapmak
istediğinde dükkân dizaynı için gerekli olan malzemeleri biz
sağladık. Sevdiğimiz bir arkadaşımızdı. Dekorlardan birini ona
hediye ettik. Bu onu ciddi bir masraf kaleminden kurtardı.
Güneş gözlüğü ve numaralı gözlüklerde en iyisini satmayı ilke
edindik.
Optik dediğimizde numaralı gözlük ilk akla gelir. Bu
konuda ne noktadayız?
Mert PALA: Hekim arkadaşlarımızın verdiği reçete ile
yapılan gözlüklerdir. Kırılmaya müsait ve firesi çok olabilecek
bir iş yapıyoruz. Bu nedenle zayiatı sıfıra yakın noktada
tutuyoruz. Mağazamızdan çıkan müşteriye aldığı ürünün
yüzde 100 verim sağlamasını hedefliyoruz. Teknolojiyi en
üst düzeyde kullanıyoruz. Benim arabam 12 yaşında ama
kullandığımız makinelerinin yaşlısı 2 yaşındadır. Her biri bir
otomobil alabilecek değerdedir. Biz teknolojiyi yakından takip
ediyoruz. Dünya üzerindeki hiçbir firmadan geri değiliz. Cam
konusunda ne çıkıyorsa anında onu getirebiliyoruz. Bütün
firmalarla çalıştığımız için yeni ürünlerini anında biliyor ve
yerinde görebiliyoruz. Biz son teknolojiyi takip ediyoruz.
Anlatmazsan satamazsın ilkesine sahibiz. Bütün detaylarını
müşteriye anlatıyoruz ve seçim hakkını ona bırakıyoruz.

Hiç tekstil mühendisliği yapmak istemediniz
mi?
Mert PALA: 1980 yılı idi. Aslında eğitimimi alırken
tekstil mühendisliği yapmak için yola çıkmıştım.
1983 yılında ithalat serbest olunca gözlük ticari
yapmaya karar verdim. Kar oranları düşük olduğu
için yerli ürün ile bir yere varamazdım. Ama ithalat
serbest olunca ailemin bana verdiği eğitim ve lisan
bilmem nedeniyle yurtdışı bağlantıları kurabildim ve hızlı
yol aldık.
Baba olarak Doruk’u anlatmanızı istesem, nasıl bir
çocuktu?
Mert PALA: Efendi bir çocuktu ve hala öyle... Onunla ilgili
ne öğretmenlerinden, ne ailemizden, ne çevremizden bir
tane bile şikâyet almadım. Allah ona da böyle bir evlat nasip
etsin. Sadece çok hızlı araba kullanıyor. İşimize o da sarıldı.
Artık işin yüzde 80’ini Doruk götürüyor.
Okul ve bölüm tercihinde etkili oldunuz mu?
Mert PALA: Hayır, o İngilizce İşletme okumak istedi.
Ben ondan bir baba olarak çok memnunum. Hızlı araba
kullanması beni tedirgin ediyor o kadar…
Bir günümüz birlikte nasıl geçiyor?
Doruk PALA: 1,5 aydır birbirimizi çok az görüyoruz.
Büyüme dönemine girdik. Benim günlerimin çoğu İstanbul,
Bursa ve Ankara’da geçiyor. Büyük şehirlerde gelişmeye
odaklandık. Sonra bayilik sistemiyle büyümeyi istiyoruz.

İyi yol arkadaşları belirleyip, onlarla birlikte yol almak
amacındayız. Bu kadar mağazayı nasıl yönetiyorsunuz diye
soru geliyor. Şu anda aktif olarak çalışan 43 mağazamız var.
Yılsonuna kadar 52 mağazaya ulaşacağız.
Babanızla çalışmak zor mu?
Doruk PALA: Zor değil. Ne istediğini anlayınca zor olmuyor.
Beraber geçirdiğimiz zaman arttıkça ne istediğini daha kolay
anlıyorum. Kilit soruları biliyorum. Onların cevabını aldıktan
sonra anlaşmak kolay oluyor.

KUŞAKTAN KUŞAĞA

Gözlük camı, teknolojik bir ürün… Şimdi ürün
gamı çok geniş… Dolayısıyla en verimli olanını
tercih etmelerini sağlıyoruz.

Ortak hangi hayalleri paylaşıyorsunuz?
Doruk PALA: Ortak hayalimizi yaşıyoruz. İnsan mutlu olmayı
hayal eder, sağlıklı olmayı hayal eder.
Mert PALA: Biz gün içinde çok gülüyoruz. Birlikte
olduğumuzda çok gülüyoruz. Her şeyden güzel bir yan
buluyoruz. İşimizi gülerek ve eğlenerek yapıyoruz.
Büyüme kararı nasıl gelişti ve bu nasıl bir yöntem ile
olacak? Franchising sistemi ile mi yoksa gene kendi
mağazalarınız yöntemi mi olacak?
Doruk PALA: Önce, İzmir merkezli olup Ege Bölgesi’nde
büyüyelim dedik ve bunun için gerekli adımları attık. Bunları
iyi yönettiğimizi gördük. Bunun sonunda bir arkadaşımızdan
mağazalarını devretme önerisi geldi. 6-7 mağazayı devir
aldık ve denedik. Bunları da yönetebildiğimizi görünce yol
almaya karar verdik. Bunlar İstanbul, Antalya, Bodrum ve
Ankara’daki mağazalardı. Yönetebildiğimizi görünce yol aldık.
Caddeye indik.
Mert PALA: Her gün iki üç firma bizi arayıp, “Sizin bayiniz
olalım mı” diyorlar. Bizim AVM içinde yer alın önerisi geliyor.
İşinin başında durabilecek, finansman açısından daha
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Doruk PALA:
Büyüme dönemine girdik.
Benim günlerimin çoğu İstanbul, Bursa
ve Ankara’da geçiyor. Büyük şehirlerde
gelişmeye odaklandık. Sonra bayilik
sistemiyle büyümeyi istiyoruz.
İyi yol arkadaşları belirleyip, onlarla
birlikte yol almak amacındayız. Bu kadar
mağazayı nasıl yönetiyorsunuz diye soru
geliyor. Şu anda aktif olarak çalışan 43
mağazamız var. Yılsonuna kadar 52
mağazaya ulaşacağız.

az bütçesi olan ama dürüst arkadaşlarımıza bilgi ve ürün
gamı aktarımı ile yol almayı düşünüyoruz. Her iki tarafın da
kazandığı bir sistem kuracağız.
Yılda kaç tane gözlük satıyorsunuz?
Mert PALA: 100 bin adet… Servisi zor bir iş yapıyoruz. 15
sene önce birkaç model vardı. 200 tane model alıyorduk 2 ay
bir şey almamıza gerek kalmıyordu. Ama şimdi trend çok hızlı
gelişiyor ve değişiyor. Bu nedenle sırf üç arkadaşımız bütün
gün internet ortamında nerede ne oluyor bizim piyasamızda,
bunu takip ediyor.
Sizin kısa da olsa bir üretim serüveniniz var. Şimdi ki
koşullarda gene üretim yapmayı düşünüyor musunuz?
Mert PALA: Sütten dilimiz yandı. Olmaz artık. İki
kere o hikâyeyi yaşadık. Ürettiğimiz ürünleri biz kendi
mağazalarımızda satamadık. Anadolu’ya hitap eden
ürünlerdi. Türkiye’de zaten basic üretim var. Onu da zaten
yapan arkadaşlarımız var. Biz üretim yapmayı beceremedik.
Peki, bugün gözlük satan mağazalarda saat, kalem,
çakmak ve mücevheratı bile görebiliyoruz. Siz bu tarz
ürünlerin satışına girmeyi düşünmüyor musunuz?
Mert PALA: Güzel bir konuya değindiniz. Çok eskiden
gözlükçüler bir eczane içinde birlikte olabiliyordu. Ama
yeni çıkan kanuna göre optik gözlük satma ruhsatı olan bir
mağazada optik gözlük, güneş gözlüğü ve lens satabilirsiniz.
Kalem ve çakmak satışı olamaz. Ama eskiden ruhsatlanmış
olan mağazalar var. Onlar ağabeylerimiz var.
Onların hakları ölene kadar sürecek. Sadece güneş gözlüğü
satan bir mağazada bu dediğinizi yapabiliriz. Orada da optik
bir gözlük bulunursa 30 bin TL cezası var.
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İzmir’de güven duyulan bir markasınız.
Bu güveni farklı sektörlerde de devam
ettirmeyi düşünüyor musunuz?
Mert PALA: Birkaç sene önce yaşam tarzımı
biraz değiştirdim ve daha fazla kendi özel
hayatıma odakladım. Oğlum bundan sonra nasıl
isterse öyle devam eder. Bilmediğim bir işi öğrenip
yapma cesaretim yok. Ama Doruk’un arkadaşı ile
birlikte ortak bir tarım işi var. İnşaat işi de yapsak,
bizim ismimiz çok kuvvetli. Biz hiçbir müşterimiz ile
kavga etmedik.
Babam derdi ki, “Eğer kötü davranırsan, sözünde
durmazsan ve hakkından fazlasını almaya kalkarsan,
bir kereliğine bütün şehir bile kuyruğa girse sen aç
ölürsün.” Bu sebeptendir ki, satış sonrası bizim en büyük
güvencemiz ve kozumuzdur. Bir müşterimizin gözlüğünün
camı kırılmış, temin süresi 25 günü bulacağı ve yaz sezonunu
kaçıracağı için Vitrindeki gözlüğün camını müşterimize taktık
ve biz 25 gün gelmesini bekledik.
Yeter ki müşteri beklemesin diye… Adam “Amerika’da
yaşıyorum böyle şey görmedim” dedi. O adam şimdi bunu
en az 20 kişiye anlatacak. Bir de gözlük sigorta sistemi
uyguluyoruz. Bizim sattığımız ürünler sigortalıdır. Poliçede,
satış bedelinin yüzde 30’unu müşteriden yüzde 70 sigorta
şirketinden karşılıyoruz. Bu uygulamada da başarılı olduk.
Tarımda nasıl bir yapılanma olacak?
Doruk PALA: Yakın bir arkadaşım ile yola çıktık. Devletin
verdiği destekler vardı. Bu işin mantıklı olduğuna karar
verdik. Ceviz üreteceğiz. Türkiye olarak bu ceviz türünü ciddi
miktarda ithal ediyoruz. Biz kendi ülkemizde üreteceğiz.

Türkiye genelinde 5 bin optikçi fazla mı?
Mert PALA: Nüfusa göre fazla değil. Ama gözlük kullanma
oranı azdır. Türkiye’de gözlük kullanım oranı yüzde 14,5
düzeyinde. Bu rakam, Japonya’da yüzde 47 mertebesinde.
İnsanlarımız gözlük kullanmak zorunda olduğunun farkında
değil. Elimizdeki gözlüğün idare etmesi mantığı ile yaşıyoruz.
Anadolu’da bazı genç kızların hala gözlük takması ayıp
karşılanıyor.

görüş almak istediklerinde kesinlikle sıralamada ilkler
arasında yer alıyor. Etkili olduğunu düşünüyorum. Siyasete
giren arkadaşlarımız oldu. İzmir için faydalı bir kuruluştur.
Doruk PALA: EGİAD’da sosyal ilişkiler komisyon üyesiyim.
Sürekli bir bayrak yarışı var. Burada tatlı bir rekabet var. Bu
hoşuma gidiyor. Sürekli aktivite var. İnsanların faydasına
olan bir rekabetten bahsediyoruz. Bu güzel. Konuşmalar
söylemde kalmıyor. Emek harcanıyor ve emek veriliyor.

KUŞAKTAN KUŞAĞA

Dövizimizin içerde kalmasını sağlayacağız. İç pazarın talebini
karşılayacağız. Ceviz üretimini Salihli’de yapacağız.

Lens kullanımı etkiledi mi?
Mert PALA: Bizi daha çok katarakt ameliyatları etkiledi.
Çünkü 65 yaşını geçen insanlarda katarakt sorunu
görülebiliyor ve hastanın ameliyat olması gerekiyor. Şimdi göz
içi mercek konulunca, ameliyat sonrasında sadece düşük
yakın gözlük alıyorlar. Ama eskiden yekûn tutan gözlükler
kullanılırdı. Göz çizdirme ameliyatları da bizleri etkiledi. Lens
kullanım oranı bizde çok yüksek değil. Her lens kullananın
gözlüğü de muhakkak var. Bizim rakibimiz değil.
Birlikte boş vakitlerinizde neler yapıyorsunuz?
Mert PALA: Seferihisar’da balık avlıyoruz. Birlikte
pişiriyoruz. Birlikte ailecek yemek yemeyi seviyoruz. Özel bir
hobimiz yok.
Doruk PALA: Bu ara çok yoğun çalışıyoruz. O nedenle son
dönemde bunları bile yapmaya vaktimiz kalmıyor.
EGİAD üyesisiniz ve çalışmalarına yönelik tespitleriniz
nedir?
Mert PALA: Fahri üyesi durumundayım. STK olarak çok
etkili bir kuruluş. Bugün bir gazeteyi açtığımızda STK’lardan
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"Explore City Of Izmir"
Dünya İnstagram fenomenleri,
İzmir’den geçti…
Bahar Akıncı / Hürriyet Gazetesi Yazarı

n Bundan 6 ay önce sadece bir hayalle başlayan, EGİAD ve
İzmir Büyük Şehir Belediyesi sayesinde gerçeğe dönüşen,
ilk bahar ve sonbaharda gerçekleşen2 lansman süreci ve
İzmirlilerin büyük desteği ile kısa sürede 70 bin takipçiye
ulaşan yeni nesil markalaşma projesi @cityofizmir...
BİR GECE DANİMARKA’DA, BİR OTEL ODASINDA
Yanılmıyorsam Şubat başıydı. İş için gittiğim Danimarka’da,
yürümekten bitap ayaklarımla ben, kendimizi yorgun argın
otelin odasına atmıştık. Bir yandan yorgunluk, bir yandan
yarın gitmeyi planladığım parkurun heyecanıyla instagram’ı
açtım ve araştırmaya başladım. Artarda açtığım sayfalar beni
şehrin kurumsal hesabına getirdi. Kopenhag’a ilişkin hesap
bir dijital guide gibi planlanmıştı ve her post, takipçilerine
şehirdeki farklı bir noktayı, aktiviteyi ya da güzelliği
öneriyordu.
Derken konu bir hayli ilgilimi çekti ve acaba farklı şehirlerde
kendilerini anlatan resmi instagram sayfaları açmışlar mıdır
diye araştırmaya başladım. Bingo! İşte @visitstockholm,
@visitgreecegr, @visitlondonofficial, @visit_berin @
cityofnewyork gibi hesaplar karşımdaydı. Bu adım beni
bir kaç dakika içinde ¨İzmir için neden böyle bir hesap
açmıyoruz¨ fikrinin kıyısına getirdi, @cityofizmir ismi alınmış mı
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diye baktım ve işte 3 dakika içinde hesap ve fikir benimdi.
¨Biz bir hayal kurduk, adını @cityofizmir koyduk¨
İyi de ben tek başıma bu fikir ve hesap ismi ile ne yapacaktım
ki? Hesabı tek başıma açsam bir kaç ay içinde sadece bir
kaç bin takipçiye ulaşırdı. Oysa ki bu hesap şehrin hesabı
olmalıydı. Kurumsal olmalıydı. Vizyon sahibi bir STK’ya
ve şehrin en önemli gücü İzmir Büyük Şehir Belediyesi’ne
ihtiyacı vardı. Bunları düşünerek uykuya daldım.
Aradan geçen 1 ayın sonunda, bir sabah telefonum çaldı.
Arayan EGİAD Uluslararası İlişkiler Komisyonu Başkanı
Avukat Barış Kaşka’dı. Bahar çok harika bir fikrimiz var.
Egiad olarak İzmir’i sosyal medyada ön plana çıkaracak, bu
güzel şehirden bir arzu nesnesi yaratacak bir proje yapmak
istiyoruz. Bu konuda desteğine ve seninle bir beyin fırtınası
yapmaya ihtiyacımız var.
İste aranan Vizyon sahibi, genç, yenilikçi STK bulunmuştu.
1 hafta içinde kafa kafaya vermiş 10 genç beyin projeyi
hazır hale getirmiştik. 2 aşamadan oluşacak; ilk aşamada
Türk instagram fotoğrafçıları, yemek yazarları ve blogger’ları
şehrimizde ağırlayacak; sonbaharda ise dünyadan instagram

Ve plan işe yaradı. Nisan’ın 9’unda gelen ilk grup ilk haftanın
sonunda İzmir’den ayrıldığında takipçi sayımız 20 bini aşmıştı
bile. İkinci grup İzmir’İn gizli lezzet adreslerini fotoğraflarken,
üçüncü grup kültür – sanat yaşamını, gece hayatını,
parklarını, bisiklet kullanımını ve genç insanların yaşamını
fotoğraflayarak bize katkı sağlamıştı. 3 haftalık parkurun
sonunda toplam takipçi sayımız 38 bine ulaşmıştı bile. (ki
hedefimiz ilk 1 ay için sadece 20 bin takipçiydi).
Hiç durmadan yolumuza devam ettik. Kocaman bir yazı,
İzmir’İn en güzel sahillerini, yaz sporu olanaklarını, bakir
koylarını, minicik köylerini ve bilinmeyen rotalarını en güzel
fotoğraflarla paylaşarak geçirdik. Hesabı yönetmek, soruları
cevaplamak ve 6 ay içinde İzmirliler ve İzmir’i ziyaret eden
İnstagram kullanıcılarından gelen 47 bin adet #cityofizmir
etiketli fotoğrafın arasından en iyi görselleri seçmek için gece
gündüz çalıştık.

VE ULUSLARARASI ETAP ZAMANI GELDİ, ÇATTI!
Bir yandan da Eylül ayında gerçekleştirmeyi planladığımız
dünyanın dört bir yanından gelecek instagram fenomenlerinin
ağırlanma ve çekim hazırlıkları, yan sponsor ve hizmet
sponsorları görüşmeleri ile heyecanla çalışmaya devam ettik.
Günler günleri kovaladı ve uluslararasısı etabımızın ilk ayağı,
Cem Talu’nun muhteşem timelapse çekimleri ile başladı.
Hemen ardından gelen konuklarımız ise şu isimlerden oluştu:
Guilherme De Rosa (@gui_) ve Anna Baros
(@annasbaros):
Viyana’da yaşayan Portekizli çiftin toplam takipçi sayısı 560
bin kişi. Annas aynı zamanda Viyana’nın ünlü dergilerine
(Conde Nast Traveller, Harper’s Bazaar) seyahat yazıları
yazıyor. Gui, başarılı bir mimar ve fotoğraf sanatçısı.

CITYOFIZMIR

fenomenlerini davet edecektik. Farklı rotalar halinde
gezdireceğimiz her grup, takipçi sayısı 200 bin ile 1.3
milyon arasında değişen hesaplarında İzmir ve çevresinde
çektiği fotoğrafları @cityofizmir etiketi ile paylaşacak, yani
hesabımıza takipçi kazandıracak biz de aynı anda onların
çektiği farklı kareleri paylaşacaktık.

Mavlonazarov Alexey (@atmolex) ve Mishchenkova
Ekaterına (@katia_mi):
Toplam takipçi sayısı 775 bin kişi. Katia aynı zamanda
Rusya’da çok tanınan bir enstelasyon sanatçısı, dergilerde
ve ulusal gazetelerde sanat makaleleri yazıyor, seyahat
izlenimlerine yer veriyor. Eşi Alex profesyonel fotoğrafçı.
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Thomas Kakareko (@thomas_k):
Berlin’de yaşayan Rus asıllı fotoğrafçının takipçi sayısı 635
bin kişi. Dünyanın dört bir yanında, siyah beyaz şehir ve
insan fotoğraflarından oluşan sergiler açıyor.
Nicolle Ann Drake (@cucinadigitale):
Roma’da yaşayan Amerikalı fotoğraf sanatçısının takipçi
sayısı 580 bin kişi. Nicolee aynı zamanda İtalya’nın en çok
takip edilen bloglarından biri olan Cucinadigitale’nin yaratıcısı
ve dergi yazarı.
Nathalie Geffroy (@nathparis):
Profesyonel fotoğrafçı ve blogger olan Nathalie’nin takipçi
sayısı 615 bin kişi. Nathalie’nin enteresan özelliği artistik
direktör olması sebebiyle renk ve kompozisyon konusunda
çok başarılı fotoğraflar çekmesi. Instagram’da tek bir
fotoğrafına aldığı ortalama beğeni sayısı 10 bin, yorum sayısı
300 civarında.
Çiler Geçici (@audiosoup):
Profesyonel fotoğrafçı. Takipçi sayısı 753 bin kişi. Dünyanın
her yerinden takipçisi var. Fotoğraf başına ortalama beğeni
sayısı 9 bin, yorum sayısı 200 civarında.
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Mehmet Kırali (@civilking):
Profesyonel fotoğrafçı ve seyahat yazarı. Takipçi sayısı
1 milyon 300 bin kişi. Dünyanın her yerinde takipçisi var.
Çektiği her fotoğrafa gelen ortalama beğeni sayısı 12 bin,
yorum sayısı 300 civarında.
Bir şehri yaşamak bazen içindeyken bile zor olabiliyor. Farklı
gözlerden bakınca kendi şehrinizi bile baştan tanıyorsunuz
sanki. Bu projede emeği geçen herkese bir İzmirli olarak
sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.
RAKAMLAR NE SÖYLÜYOR?
İlk etabın başarısını ilk patragrafta rakamlarla ifade etmiştik.
Peki uluslararası etap, @cityofizmir hesabına somut olarak
ne kazandırdı. İntagram’ın resmi verilerine göre, uluslararası
projenin gerçekleştiği 9 Eylül – 30 Eylül tarihleri arasında,
beğeni sayımız 745 bin’den 1 milyon 188 bin 991’e, fotoğraf
altı Türkçe ve yabancı dillerde yorum sayımız 10 bin’den 15
bin 246’ya ulaştı. Dünyanın farklı ülkelerinden 13.199 kişi
yeni takipçimiz olarak @cityofizmir hesabını takip etmeye ve
İzmir’in güzelliklerini tanımaya başladı.
Bir şehri yaşamak bazen içindeyken bile zor olabiliyor. Farklı
gözlerden bakınca kendi şehrinizi bile baştan tanıyorsunuz
sanki. Bu projede emeği geçen herkese bir İzmirli olarak
sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

Doğru İletişim

İtibar ve Güç
Kazandırır

TEYFİK BIYIKLI
TSE Eğitim Uzmanı
Toplam Kalite Yönetimi
Bilim Uzmanı

İş ortamında yönetici - çalışan arasında etkin iletişimin kurulması bu iki kişi arasında
özel bir ilişkinin, güvene dayalı sağlam bir bağın kurulmasına bağlıdır. Karşımızdaki insanla iyi ilişkiler
içinde olduğumuz oranda onu etkileme, eğitme ve birlikte çalışma konusunda daha başarılı olma
şansına sahip oluruz. İdeal bir yönetici rol yapmayı bırakıp olduğu gibi davranan, daha erişilebilir
olandır.
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• Uyarmak - konuyu saptırmak
• İsim takmak - sınamak
• Öğüt vermek - eleştirmek
• Yargılamak - nutuk çekmek
• Suçlamak - alay etmek gibi davranış şekilleridir.

Düşüncenin gücüne inanmak ve duyguları harekete geçirmek
ancak güçlü bir hitabetle olur. İnsanların negatif unsurlardan
sıyrılarak pozitif yaklaşımlar sergileyebilmelerinin belki de en
önemli basamağı, hatibin seçtiği sözcükler, o sözcüklere
yüklediği anlamlar ve bu anlamları aktarırken kullandığı beden
dilidir. İş ortamında yönetici - çalışan arasında etkin iletişimin
kurulması bu iki kişi arasında özel bir ilişkinin, güvene dayalı
sağlam bir bağın kurulmasına bağlıdır. Karşımızdaki insanla
iyi ilişkiler içinde olduğumuz oranda onu etkileme, eğitme
ve birlikte çalışma konusunda daha başarılı olma şansına
sahip oluruz. İdeal bir yönetici rol yapmayı bırakıp olduğu gibi
davranan, daha erişilebilir olandır.

Siz değerli okurlarımızla bir eğitimde başımdan geçen olayı
paylaşmak isterim.

Bu durumda, iletişimin taraflarından olan insanlar
zamanlarının çoğunu kendilerini korumak ve karşısındakini
atlatmak için harcamazken, kaynak durumundaki insanın
da rolden role geçmesine, sert davranmasına ve insan üstü
kişiliklere bürünmesine gerek kalmaz. Bu ilişki içinde her
iki taraf birbirlerinin bireyselliğine, gereksinmelerine saygı
gösterir; birbirlerinin yaratıcılığına ve gelişmesine fırsat tanır.
Hayatta her gün yönetici, çalışan, ebeveyn, arkadaş,
müşteri vb. birçok rolü üstleniyor olabilirsiniz. Hangi
rolde olursanız olun iletişimde etkili olabilmek için;
• Kendini tanımak
• Kendini açmak ve kendini doğru ifade etmek
• Eleştirilere karşı açık olmak (her ne kadar uygulamasak ta)
• Empati kurabilmek karşımızdaki insanı iyi anlamaya
çalışmak
• Hoşgörülü ve önyargısız olmak
• Beden dilini iyi kullanmak ve göz kontağı kurabilmek
• Hitap yeteneği ve ses düzeyini doğru kullanabilmek
… En önemlisi ise karşımızdakini etkin ve ilgili dinlemektir.
İyi bir dinleyici;
• Dikkatini karşısındaki kişiye verir
• Konuşmacıyı sözünü kesmeden dinler
• Göz teması kurar
• Son sözü söylemek için çabalamaz
• Dinlerken vereceği cevabı düşünmez
• Yargılamadan, suçlamadan dinler
• Duygu ve düşüncelerini anlamaya çalışır
• Dinlerken başka bir işle meşgul olmaz
• Konuşmacının sözlerine olduğu kadar sözsüz mesajlarına
da dikkat eder
• Konuşmacının duygu ve düşüncelerini anladığını gösteren
ifadelerde bulunur.

Alaçatı Su İşletmeleri, İzmir Çeşme’de belediye adına su
ve kanalizasyon işlerini yürüten bir firma. Ben de o firmada
tüm çalışanların katıldığı bir eğitim veriyorum. Eğitimin
konusu müşteri memnuniyeti, yani çalışanlara müşteri
memnuniyetinin önemi, müşterinin değerli olduğu, varlık
sebebimiz olan müşterilerimiz olmadan çalışamayacağımız,
iş yapabilmemiz ve kazanabilmemiz için müşterilerin
gerekliliklerini anlatıyorum. Her ne sebep olursa olsun
müşterilerimizle iyi ilişkiler kurmamız, onları anlamaya
çalışmamız, müşterilerimizi dinleyebilmemiz konusunda
anekdotlarla eğitimimize devam ediyoruz. Eğitimde, çok
erkenden kaybettiğim rahmetli babama benzeyen katılımcı
bir amcayla tanıştım. Amcanın adı da Ali, tıpkı babacığımın
adı gibi…

İLETİŞİM

n Güçlü hatiplerin muhatapları, kendilerinden geçerek
onun hakimiyet alanına girerler. Artık bu andan itibaren
konuşmacının karşısındakiler için maddenin hiçbir önemi
yoktur; ‘an’ da zaman ve mekan hiçbir şeydir. Duygular
konuşmacının kontrolü altındadır.

Hatta yüzündeki kırışıklıklar bile rahmetli babama benziyor.
Yani anlayacağınız Ali amcaya tarifsiz bir yakınlık ve
hassasiyet gösteriyorum. Ali amca da çok samimi, doğal ve
içten bir insan. Ali amca bu şirkette kazmacı olarak çalışıyor.
Eğitimin ikinci saatinde Ali amca söz istedi. Bende “Buyurun
Ali bey” dedim.
Ali amca “Bak Teyfik bey tatlı dilli, güler yüzlü, iyi bir
eğitimcisin, çok güzel şeyler anlatıyorsun ama boş
konuşuyorsun be Teyfik bey” dedi.
Ben de tatlı tatlı gülümseyerek iltifatları dinlerken birden
bakakaldım. “Nasıl yani Ali bey?” dedim.
“Bak şimdi Teyfik bey” dedi. “Biz burada kanalizasyon işiyle
uğraşıyoruz. Adamın evinin önünde kanalizasyon patlamış
her tarafı pislik götürüyor. Yaz günü mahalle kokudan
geçilmiyor. Böyle durumlarda ilk müdahaleyi kazmacı olarak
ben yaparım. Durumu analiz eder ilk yapılması gerekenleri
yapar aynı anda telsizle durumu merkeze bildirerek bir an
önce sorunun çözümü için çaba harcarım. “

Fakat genellikle karşımızdakini dinlemek yerine iletişimi bozan
davranışlarda bulunarak iletişimi itişmeye çeviririz.

“Ee Ali bey burada sorun ne?”
“Sorun asıl burada başlıyor Teyfik bey. Müşterinin yaz
sıcağında tepesi atmış, her taraf kanalizasyon pisliği ve
kokusu. Müşteri de ilk yetkili beni görünce tamamen içini
bana boşaltıyor.”
“Nasıl yani?”
“Nasıl olacak Teyfik bey, müşteri resmen tüm sülaleme
küfrediyor.”
“Ee siz?”
“Ben de boş duracak değilim ya, ben de ona artık aklıma ne
geldiyse saydırıyorum. “

İletişimi itişmeye çeviren faktörler ise;
• Emir vermek - tehdit etmek

“Oldu mu şimdi Ali bey?”
“Olmadı tabi olmadı, biz nasıl müşteriyi memnun edeceğiz?
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Zaten ben bıktım bu işten ayrılmayı düşünüyorum. Bizim işte
müşteri memnuniyeti falan olmaz.”
“Bak şimdi Ali bey” dedim. “Hiçbir insanın hiçbir insana kötü
söz söyleme ve kötü davranma hakkı yoktur. Böyle davranan
insanlar yeterli eğitim almamışlardır.”
“Olur mu hiç Teyfik bey buralarda oturan insanlar hep
okumuş insanlar hiç eğitim almamış olur mu bir sürü okul
okumuşlar hep yüksek tahsilli insanlar.”
Ali beye öğrenim ile eğitimin arasındaki farkı, eğitimin hayatın
her aşamasında doğumdan ölüme kadar alınabileceğini,
planlı eğitimlerin yanı sıra hiç ummadığımız zamanlarda, hiç
ummadığımız kişilerden de eğitim alabileceğimizi, empati
kurmanın, yani karşınızdaki insanı anlamaya çalışmanın
iletişimdeki önemini vurgulayarak ve daha birçok konuda
paylaşımda bulunarak çok güzel bir eğitim gününü daha
tamamladık.
Aradan iki ay kadar geçtikten sonra şirketin insan kaynakları
müdiresi olan değerli arkadaşımı aradım. Amacım eğitimin
etkinliğini değerlendirerek artı ve eksilerimi görmek ve
kendimi geliştirmekti. Değerli müdiremiz bırak şimdi eğitim
etkinliğini asıl ben sana Ali amcayı anlatayım deyince
heyecanlandım. “Ali amca eğitimden sonra çok mutlu, artık
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işten ayrılmayı da düşünmüyor” dedi. “Hatta işini daha
çok sevmeye başladı. Çünkü her gün Ali amcaya teşekkür
mektupları geliyor. Buraların en sevilen insanı haline geldi,
itibarı arttı.” dedi.
Nasıl oldu da böyle oldu deyince değerli müdirem devam
etti. “Ali amca senin anlattıklarını dinleyince her söylediklerini
harfiyen uygulamaya koymuş.
Şikayete gittiğinde ortalık perişan tabi insanlar kötü sözler ve
kötü davranışlarla Ali amcayı karşılıyorlar. Ali amca empati
ile yaklaşarak, “haklısınız efendim ama artık merak etmeyin
biz sizin için buradayız en kısa zamanda sorunu çözüp
ortalığı temizleyeceğiz lütfen siz evinizde istirahatte bulunun”
diyormuş. Tabi Ali amcaya kötü söz söyleyen insanlar böyle
bir tavır karşısında utanıp hemen evine giderek bir takım
ikramlarla Ali amcanın yanına tekrar dönüyorlarmış. Ali amca
da bu durumdan çok memnunmuş. Yani Ali amca doğru
iletişimle hem itibar kazanmış, hem de mutluluğu tekrar
yakalamış.
Bu olaydan sonra şunu öğrendim ki, hangi rolde olursanız
olun eğer doğru iletişim kurarsanız, doğru dinlerseniz ve
iletişimi bozan davranışlardan uzak durursanız, bunları
yaptığınız oranda itibar kazanır ve güçlenirsiniz. Aslında en
önemlisi mutlu olursunuz.

Tadında Gezelim

Salihli

Salihli dünyada paranın basıldığı ilk yerdir. Biliyor musunuz? M.Ö.547 tarihlerine
kadar Lidya toprakları olan bu bölgenin en eski yerleşim yeri Sardes’tir.
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GEZELİM GÖRELİM
H. OĞUZ ESEN
EGİAD ÜYESİ
EGİAD YARIN EKİM 2015 129

n Tadında gezelim dedikten sonra, hakikaten tadarak
gezmeye başladım. Televizyonlarda tadım yapan gezginleri
yahut gurmeleri görüyoruz ya, onları o güzelim yemekleri
yerken görünce herkesin içi gidiyor değil mi? Hep, tadım
yapanlar açısından bu nasıl bir histir acaba? derim, orada
sen en güzel yemeklerin tadına bakarken Tv başındakilerin
ağızlarının suyu akıyor kimin umurunda. Tv izleyicisi olarak
o makus talihimize söylenir, gıpta ile yiyenlere bakar millet.
İşte bu sefer artık tadanlar tarafındayım ve bu duyguları
yaşayacağım. Bu kadar giriş yazısı yazdıktan sonra, his ve
duygularımı sizlere yazımın içerisinde, yemekleri ve o güzelim
köfteleri tadarken canlı olarak aktaracağım. Bu arada hemen,
Salihli’yi tanımama vesile olan Harun Ürer hocama ve Salihli
Belediyesine teşekkür ediyorum.
Salihli dünyada paranın basıldığı ilk yerdir. Biliyor musunuz?
M.Ö.547 tarihlerine kadar Lidya toprakları olan bu bölgenin
en eski yerleşim yeri Sardes’tir. Lidyalılardan sonra
sırasıyla Persler, Makedonya, Bergama, Roma, Bizans ve
Saruhanoğulları’ndan sonra Osmanlı egemenliğinde kalmış
olan Salihli, nihayet Atatürk ve arkadaşlarının 5 Eylül 1922
tarihinde kurtuluş savaşı dolayısıyla buraya gelmesi sonucu
memleketimizin Manisa’ya bağlı 150 bin nüfuslu bir ilçesi
olmuştur. Atatürk’ün 16 Ekim 1925 yılında burayı tekrar
ziyareti anısına tarihi tren istasyonundaki panoyu da sizlerin
görüşlerinize sunuyorum.
Çok güzel bir istasyon binası olan Salihli Garını tanıtmakla
gezimize başlıyoruz. Hemen arka sokağında Belediye
Başkanlığınca restore edilen 1901 yılına ait bir binanın da
müze olarak tanzim edilmesi turizme ve çevreye değer
verenler adına övgüye değerdir. Çerkez Ethem’in de kısa süre
karargâh olarak kullandığı bu binayı ziyaret etmenizi ve Salihli
yöresi yaşam tarzı ile yerel eşyaları görmenizi ve bir çaylarını
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içmenizi tavsiye ederim. Çok güzel kalıcı bir eser olmuş.
Tadında Gezelim, şimdi sizleri Salihli’de belediyenin çok
güzel bir girişimini görmenin mutluluğunu yaşadığım ve
buna önayak olanları alınlarından öptüğüm bir olayına,
Salihli Belediyesi Halı atölyesine götürüyor. Öncelikle
yoktan var etmenin bir hikâyesini de içersinde barındıran
ve yöre kadınının elleriyle dokudukları, öğretmenleri Sultan
Gençtürk hanımın ilkokul çocuklarının çizdiği resimlerin
halıya aktarılmasını, Salihli kadınlarına halı dokumayı nasıl
öğrettiğini anlatan ve Salihli’den taa New York’a kadar
uzanan bir hikâye bu. Ancak, burayı ziyaret ettiğinizde bu
hikâyeyi öğrenebilirsiniz, onun için mutlaka burayı görün
ve eğer çocuğunuzun veya sizin yaptığınız bir resim var
ise onu da yanınızda getirip (m² si 600 TL. şu andaki daha
meşhur olmamış fiyat bu) o şaheseri bir el dokuma halısı ile
ölümsüzleştirebilirsiniz.
İşte size bir başka olay daha, evet hâlâ halı atölyesindeyiz
ve önümüzde duran bu Pazırık halısının, Sovyetlerin
Pazırık bölgesinde bulunan ve halen aslı St.Petersburg

Dünyanın tasarım açısından en yeni halısı da tezgâhta
olduğuna göre, bize ikisini hatta emeği geçenleri de bir arada
resimlemek düşüyor. İşte size dünyanın en yeni (solda) ve en
eski halı desenlerini ve bunu bir araya getiren emekçiler.
Buradan artık köftecileri ziyaret etme zamanı gelmiştir
diyorum. Tadalım bakalım. hım hım hım. Hâlâ Salihli
merkezdeki babadan ve dededen kalma mekanlarda çalışan
Cemal Usta ve daha sonra da Azaklar köftecisini ziyaret
ediyoruz. Tabii ki köfteler aynı olunca hikâyeler de benzer
oluyor. Bu işler dededen toruna ulaşıyor. Ama bu köftenin

sırrı tabii ki başta kuzu etinin kalitesi ve sonra da meşe
odununun ateşi üzerinde doğrudan koyarak pişmesi, o meşe
kokusunu da köfteye aktaran pişirme tekniğinde yatıyor.
Tatları nefis, nefis ama porsiyonlar az. Fiyatı mı 11, 12 tl.den
aşağı değil.
Bu iş bir köfteciyle olmaz, program yapıyoruz. Biraz da yerel
tatları ve ev yemeklerini tadalım diyorum ve inanın bunları
sizler için fotoğraflayacağım. Kendim için bir şey istiyorsan
ne olayım. Harun Hocam bizi bu sefer Kosova et lokantasına
götürdü. Vay efendim vay. O ne çeşittir, o ne lezzettir. Fotoğraf
makinasının objektifi resmen o kokulardan çatladı desem
yeridir. Yemeyeceğim. Yiyemeyeceğim. Buraya fotoğraf
çekmeye geldik desem de işte lokum gibi rostolar, şevketi
bostan, zeytinyağlı rezene, ciğer sarma ile patlıcan kebabı ve
diğer zeytinyağlı yemeklerin resimlerini fotoğraflıyorum.
Tabii bu resimleri çektikten sonra teşekkür ettik ve tam
ayrılacağımız zaman herkes bir birine bakıyor, aç mısınız
diye soran yok. Usta da birer ayran içseydiniz diyor! Aç
olsan da olmasan da buradan yemeden çıkılmaz. Hoop
hemen masaya kurulduk ve garson ne yersiniz deyince ben
dayanamadım, hepsinden getir dedim.
Azar azar da olsa, kamera arkasında ne biçim yedik o
güzelleri bir bilseniz, tabakları sıyıra sıyıra, güle oynaya,
dalmışız gitmişiz başka diyarlara, çayları bile içmeye vaktimiz
kalmadı. Epey vakit geçirdik. Hemen diğer yerlere devam
ediyoruz. Gerçek şu ki, bu tanıtım programlarında yemek
yemedim diyenlere artık inanmıyorum, afiyetle yediklerinden
eminim. Ama yine de kendini saklayan ve her yemeği
götüren kameramanın yerinde olmak isterim. Hiç olmazsa
hem kimseye hesap vermek hem de yemiyoruz diye yalan
söylemek zorunda değil.
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Hermitaj Müzesinde aslı sergilen, dünyanın bilinen en eski
(M.Ö.4-3. yüzyıllar) halısı olduğunu ve Türk halı sanatının
da temelini teşkil ettiğini öğreniyoruz. Sibirya Bölgesindeki
Pazırık Kurganında tıpkı yazımızın ilerleyen kısımlarında sizi
tanıtacağım Lidyalıların Bintepeler olarak bilinen Tümülüsleri
gibi bir mezar anıtında, daha defin yapılır yapılmaz mezar
odasına dolan yağmur sularının soğuktan donması ve
yüzyıllarca buzunun çözülmemesi gibi enteresan bir olayla
bozulmadan bugüne ulaşan bir halı bu.
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Öğleden sonraki programımızda güneşi de arkamıza
alarak Salihli’yi kuşbakışı görebileceğimiz ve çaylarımızı da
içebileceğimiz yine Salihli Belediyesine ait Bizim Ev tesislerine
gidiyoruz. Şaşırdım! evet böyle nezih ve temiz, bakımlı bir
tesisi burada görmek beni mutlu etti. Yemyeşil bir parkta, bu
kadar yüksek bir tepeden, masalara kurulup çay veya bira,
rakı ve tabii ki mezeler eşliğinde sohbetler muhteşem olur
diyorum. Hele ışıl ışıl bir Salihli’yi gece seyretmenin keyfine
de doyum olmaz. Ohhh çaylar da içildi ve şimdi sırada antik
Sardes kenti var. Buraya da uğramanız gerekiyor.
Salihli deyince akla ilk olarak Sart harabeleri geliyor. Bence
İzmir’den Ankara yönüne her gidişinizde yolunuz üzerinde
bulunan Lidya devletine başkentlik yapmış antik kentin
kalıntılarını her seferinizde görmüşsünüzdür ve bir başka
sefere uğrayıp keşfetmeyi aklınızdan geçirdiğinizden
de eminim. İşte o gün bu gündür ve bu verdiğim rota
doğrultusunda bu emelinizi de gerçekleştireceksiniz.
Salihli merkezine 9 km. İzmir'e 82 km. uzaklıkta olan
Sardes, işte o ilk paranın basıldığı yerdir. Ayrıca tarihteki
ünlü kral yolunun başlangıcıdır. Uzun süre, değerli taş olarak
kullanılmış turuncu kuvars taşının batı dillerindeki ismi olan
"sardonis" kelimesi de, taşın antik çağda çıkarıldığı Sart
bölgesinden gelir.
Sart'ta tarihte bilinen ilk tiyatro kalıntıları da mevcut olup gün
yüzüne çıkarılmaya çalışılıyor imiş. Ayrıca Sart'ın yaklaşık 5
km. kuzeyinde "Bin Tepeler" ismiyle anılan yaklaşık olarak
85 mezardan oluşan Lidya kraliyet ve soylu mezarlığı
bulunmakta ki burasını da birazdan ziyaret edeceğiz.
Batı Anadolu'nun 7 tapınağından biri olan Artemis Tapınağı
da Sart kasabasında yer almaktadır. Tarihi kütüphanesi ve
kral tahtları halen büyük bir oranda sağlam kalmış ve ziyarete
açık. Ancak siz siz olun akşam saat 5’den sonraya hatta
4’den sonraya kalmayın zira KAPALIDIR.
Burada yer alan çoğu tarihi eserlerin orjinalleri Manisa
etnografya müzesinde sergilenmekteymiş. Buradakiler bire
bir aynı kopyaları imiş. Sardes antik kentinde bulunan başlıca
tarihi yapılar ise Akropol, Gymnasium, Sinagog, Hamam,
Mahkeme binası, evler, mezarlar ve bin tepelerdir.
Tekrar aracımıza biniyoruz ve bu sefer ilk olarak Bintepeleri
keşfetmeye ve çevre köylere görmeye gidiyoruz ve bakalım
nereleri gezip, nelerin tadına bakacağız. 20 dakikalık bir
yolculuktan sonra işte Bintepeler mevkiindeyiz. Bintepeler
Tümülüs mezarları, Sardes antik kenti civarında Lidyalılar
tarafında ilk çağ döneminde MÖ 6 ve 7. Yüzyıllarda
Lidyalıların gömüldükleri mezarların üzerine yapılan
Tümülüslerden oluşmaktadır. Tabii ki bu Tümülüslerin
büyüklükleri o ölen şahsın unvan ve şöhretine uygun
büyüklükte olmalıymış.
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O zaman biz de en büyüğü olan 355m çapında ve 69m
yükseklikteki Lidya kralı II.Alyattes’e ait tümülüsü görmeye,
hatta tepesine çıkıp sizin için çevreyi ve diğer tümülüsleri
fotoğraflama işini yapmaya karar verdik.
İlginç bir bilgi de Tümülüslerin mezar giriş kapılarına ait, şu
anda var olan 85-90 adet tümülüsün hepsinin girişleri kıble
yönüne bakıyormuş. Ne alaka değil mi? O zamanlarda
Müslümanlık var mıydı? bunun da bir nedeni olmalı.
Eskilerin yaptığı her işin bir nedeni olduğunu ve sonradan
öğrendiğimizde her seferinde vay canına dediğinizi duyar
gibiyim. Evet resimde gördüğünüz bu en büyük tümülüsün
tepesine kadar tırmandık ve inanın inerken bayağı zorlandık
ancak ekili tarlaların oluşturduğu halı desenini görmeniz lazım.
Biz tarih ile ne kadar ilgiliyiz ve ne kadar geçmişi koruyoruzun
cevabı da, bakın şu fotoğrafta yatıyor. Salihli-Akhisar yolu orta
boy bir tümülüsün tam ortasını yarıp geçmiş. Vay anasına!
Tabii ki eski zamanlarda bunların hepsi yağmalanmış ve kaçak
kazıların çukurları hala görülüyor. Yazık. Uşak’ta bulunan Karun
hazinelerinin bir uzantısı da buralara kadar gelir imiş. Hatta
bu Tümülüslerin girişlerine Amerikalılar taa iç mezara kadar
galeriler açıp ray bile döşemişler. Kim bilir neler çıkardılar?
Şimdi Tekeliler köyüne doğru yola koyuluyoruz. Burası
Marmara gölü(Gölmarmara) kıyısında balıkçılık, organik tarım
yapılan, meşhur sultaniye üzümlerinin diyarı, hatta izinli ve
kontrollü afyon dikimi bile yapılan şirin küçük bir köy.
Göl kenarında küçük bir çay molası verelim diyoruz ama daha
güzel bir köye gideceğimizi öğrenince çay keyfimizi oraya
saklıyoruz. 17 km. uzaklıktaki Yukarı Kemer köyü Salihli’ye 45
km. uzaklıkta ve dağların tepesinde kendini saklamış kendi
halinde otantik bir köy.
Zamanında burada ticaretin yoğun yapıldığı şu anda metruk
olan dükkanların çokluğundan belli. Köy kahvesinde yaptığımız
çay sohbetinde köyün ihtiyarları zamanında burada boya
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sanayinde kullanılan palamut ticaretinin yapıldığını ama şimdi
artık gelirleri olmadığından gençlerin de köyü terk ettiğini
söylüyorlar. Hatta bu yıkılmaya yüz tutmuş evlere bakacak
paraları bile yok. İşte bu fakirlikten dolayı, bu köye bir çivi
dahi çakılmamış ve eski yığma taş binalar, ahşap döşemeli
konaklar ve cumbaları, hatta taş döşeli ortasından suyun
aktığı yollar hala eskisi gibi aynen duruyor. Esasında bütün
bunlar bu köy için büyük bir şans. Harun hocam ve Belediye
yetkilileri defalarca buraya gelip gitmişler, bu köyü nasıl restore
ettiririz, nasıl bir Cumalıkızık, Şirince yaparız diye çabalıyorlar
ama çok zor bir iş gibi görünüyor. Buradan 5-10.000 tl.ye
ev satın alabilirsiniz. İnanın ileride ne olacağı hiç belli olmaz.
Bence çözüm bir holdingin burayı keşfetmesi ve yatırım yapıp
turizme kazandırması, ancak böyle kurtulur bu köy. Yoksa
heba olup gidiyor, göz göre göre eriyor. Bakın şu resimlerdeki
taş duvarların içersinde kullanılan mermerler, süslemelere,
bu acaba bize bir işaret mi? Yoksa bu yazımı okuyan holding
yöneticisine mi bu işaretler.
Haydi bakalım, çaylar içildi, sohbetler yapıldı. Şimdi rehberimiz
bizi Gökeyüp köyüne götüreceğini söylüyor. Bu köyde de
nasibimize ne düşecek bakalım!
Köy tabelasına bakar mısınız? Mor zambaklar sarmış! Bu
köyün özelliği ise ege bölgesindeki satılan toprak kapların,
güveçlerin, tepsilerin, burada yapılması. O Menemen’de,
Salihli’de, İzmir’de satılan toprak kapların çoğu burada imal
ediliyor. İşin yine enteresan tarafı, ilk çağlarda kullanılan
çömlek yapım tekniğinin bugüne kadar uygulandığı ve hala
değişmediği bir köy burası. Yörenin özel taşlarından öğütülen
toprakları kendi formüllerine göre karıştıran erkekler, karışımı
evlerine getiriyorlar ve köyün kadınları tarafından imalatlar
yapılıyor. Kadınlar çamurları yoğuruyor, diğer taraftan bazıları
da bir eli ile alt kaideyi çevirirken diğer eli ile de çamura şekil
veriyorlar. Tepside biraz kuruyan kaplar daha sonra meşe
odunlarının arasına intizamlı dizilerek yakılıyor ve eskiden
olduğu gibi fırınlama yapılıyor. Bu yakma işi artık süre olarak

rahatsızlıklarına iyi geldiği biliniyor. Bicarbonatlı ve flörürlü
niteliği ile kireçlenmeye de faydası varmış. Buradan çıkan
43 ila 91 derece arasındaki sular aynı zamanda Salihli’nin
jeotermal ısınmasında da kullanılıyormuş. Şimdi gelelim
odaların durumuna. İşte resimleri, tertemiz ve pırıl pırıl. Evler
yenilenmiş ve mutfak, TV dahil her türlü eşya kullanımınıza
hazır halde bekliyor.

Artık akşam oluyor gerçekten bir şeylerin tadına bakmamız
lazım, karnımız acıktı. Hemen rota Demirköprü barajına
çevriliyor ve 10 dakikalık bir sürüşten sonra bir şelale, balık
çiftliği ve kırmızı Alabalık satış ve restoranına geliyoruz. İşte
fotoğraflar, daha fazla konuşamayacağım bana müsaade!

Evet sevgili dostlar. Bu kadar yeşil ve gezilecek yerleri çok
olan kasabaların Türkiye’mizde var olduğunu zaten biliyoruz.
Ancak benim gibi gezi yazarlarını takip eder ve gezi rotalarını
uygularsanız, hem rahat elinizle koymuş gibi gezilecek yerleri
öğrenir hem de ne yapalım burası da yol üstü bir yer işte,
demez, 2-3 gününüzü buraya ayırır, Tadında Gezilerin keyfine
varırsınız.

Dilim dilim balıklar, Gökeyüp güvecine girdi, sarımsak, soğan,
maydanoz, domates, defne yaprağı, tuz ve karabiberle
tatlandırıldı, kapari ile keyiflendirildi, üzerine tereyağ da
eklenince, ister çorbasını iç, ister etini löp löp ye. Afiyet olsun.
Artık yorulmadınız mı? diyebilirsiniz. Evet yorulduk onun için
de bu akşam Salihli’de kalmalıyız. Çünkü rahat bir kaplıca
dinlencesi ve kükürtlü sularda arınma bizi bekliyor. Bu
gecemizi Belediyenin işlettiği ve yine şaşırdığım güzellikte
ve ucuzlukta olan Kurşunlu Kaplıcalarında geçireceğiz. (Bu
belediyenin de ne kadar çok yeri varmış böyle) Bu kaplıca
suyunun romatizmaya, sinirsel, solunum, cilt ve kadın

Gelin 3-5-10 gün kalın burada, hem detoks yapmış olursunuz
hem de bu oksijen deposunda hayata bakış açınız değişebilir.
Ben ne yapıyorum bu yoğun tempoda, hep para hep para
demez, yaşamın ve doğanın keyfine varırsınız diyorum. Yalnız,
bu büyük havuzların diğer modern kaplıca otellerindeki gibi
daha büyük olarak yenilenmesi gerekiyor ve bu konuda
da bir çalışma yürütüldüğünü öğreniyoruz. Artık odalardaki
küvetlerde idare edeceksiniz. Bu uyarımı da yaptıktan sonra
geceleme fiyatlarına geçiyoruz. 2015 Yaz ayları için A tipi 3
yataklı odanın ücreti 100 TL. B tipi 2 yataklı 80 TL. C tipi 5
yataklı odanın günlük ücreti ise 130 TL. Sabah kahvaltısı ve
akşam tabldot ücreti ise 20 TL. imiş.
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rüzgarın hızına kalmış. Hava rüzgarlı ise çabucak pişiyor. Tabii
ki fiyatları sorarsanız, güveç ve tepsiler 5 tl. küçük sütlük,
muhallebilik ve porsiyonluk et güveçleri 1 tl. Yanliş duymadınız
BİR Lira. Daha ne diyeyim dostlar, köylü çalışır, kentli öder,
ama aracılar parayı kazanır. Bu tüm Türkiye’de böyle değil
mi? Kötü kaderimiz. Onun için de köyler boşalıyor, tarım
bitiyor. El işleri zaman içersinde heba olup kayboluyor. Tekrar
yola koyuluyoruz. Açıktık, ama aç mısınız? diye soran yok.
O da ne, çilek tarlası, durun demeye kalmadan bir başka
tarla daha. Sahibi de tarlasının önünde toplanan çilekleri
istifliyor, kadınlar da iki büklüm bir taraftan çilek toplayıp, diğer
taraftan ot temizliği yapıyorlar. Sırf bizim ağzımıza toz toprak
kaçmasın, ağız tadıyla evlerimizde yiyelim diye şu emeğe
bakın. İniyoruz ve mal sahibinin, tüm Türk köylülerinin alçak
gönüllülüklerine, müsaadelerine ve cömertliklerine sığınarak
dalıyoruz çilek tarlasına. Fotoğraf çekmek bahane, çilekler
şahane. E tabii ki şu kasayı satın almak artık vacip oldu. İşte
bizim köylümüzün yüce gönüllülüğü ile biz tarla başında para
almayız demiyor mu? Olurdu olmazdı derken, olmuyor tabii ki.
Para almıyorlar. Teşekkür ediyoruz.

Hepinizi bu rotayı uygulamaya ve Salihliyi görmeye davet
ediyorum. Arkadaşlarınız ile toplanın, kiralayın bir minibüs
veya aracınız ile yaylana yaylana gelin, bu rotayı izleyerek
değişik şeyler görmek ve tatlar almanın keyfine varırken
çevrenizi de tanımış olun. Tadında Gezin ve sevgi ile kalın
benim EGİAD dostlarım.
Bir başka şehir ve sayıda Tadında Gezelim ile tekrar buluşmak
ümidi ile Hoşça kalın.
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GİRİŞ
n Kemeraltı yüzlerce yıllık geçmişe sahip bir çarşı olmasının
ötesinde geçmişte İzmir’in gözde yerleşim yerlerinden biri
olarak konutların, ibadethanelerin ve diğer yaşam mekanlarının olduğu geniş bir bölgeyi kapsamaktadır.
Büyük alışveriş merkezlerinin kurulması ve yerleşim yerlerinin
kentin çeperlerine doğru yayılması ile birlikte giderek daha
az ziyaret edilen ve eski önemini kaybeden çarşının sadece
bir alışveriş bölgesi olarak değil aynı zamanda kentin içinde
yaşayan bir kültür adası olarak ele alınması gerektiğinden
hareketle EGİAD bir Kemeraltı raporu hazırlamıştır.
Öncelikle mimarlardan, kent plancılarından ve işletmecilerden
oluşan geniş bir araştırma ekibi ile bölgeyi, tarihçesini
ve gelişimini incelenmiş,daha sonra bölgede işyeri olan,
Kemeraltı ile ilgili sivil toplum kuruluşlarında görev yapan
kişilerle bir çalıştay gerçekleştirilmiştir.
Bölgedeki üç nokta ile ilgili SWOT Analizleri gerçekleştirilerek
öncelikle ayrı ayrı bu alanların güçlü ve zayıf yönleri ile
sunduğu fırsatlar ve olası tehditler ortaya konulmuştur.
Kemeraltı konusunda çok önemli çalışmalar yapan
TARKEM’in yöneticileri ve Tarihi Kemeraltı Derneği’nde
yönetici olarak görev yapmış kişilerle toplantılar yapılmış,
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ve Konak Belediyesi’nin
çalışmaları gözden geçirilmiştir.
Bütün bunların üzerine EGİAD Sektörel ve Kentsel
Araştırmalar Komisyonu, Kemeraltı’nın yeniden kentin bir
çekim merkezi haline gelebilmesi için önerileri ortaya koyarak
bu raporu hazırlamışır.
Temel amaç bir sivil toplum kuruluşu duyarlılığı ile Kemeraltı
gibi bir değere yeniden dikkati çekmek, karar vericilere
önerilerde bulunmaktır. Ayrıca, yerel yönetim, Kemeraltı
esnafı, meslek kuruluşları ve özel girişimlerin birlikteliği
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ile gerçekleştirilecek kısa ve orta vadeli eylem planları
yoluyla çok uzun yıllardır ihmal edilmiş olan bölgenin
yeniden İzmir’de yaşayanların, yerli ve yabancı turistlerin
ziyaret ettiği bir kentsel çekim noktası olarak geliştirilmesi
amaçlanmaktadır.
TARİHÇE
Günümüzde İzmir olarak kullandığımız isim, Smyrna
kelimesinin dönüşmüş biçimidir. Smyrna kelimesinin daha
erken biçimlerinin Smira, Lesmira, Zmirra, İsmira, Samorna
veya Smurna olduğu da iddia edilmektedir. Smyrna
kelimesinin kullanılmasında, kentin kurulduğu yerin yakınında
bir kutsal alanın bulunmasının etkili olduğu sanılmaktadır.
Kentin son yapılan araştırmalara göre 8500 yıllık bir geçmişi
olduğu belirtilmektedir. Araştırmalar aynı zamanda İzmir'in
bir Aiol (aiolis – bu bölgede yaşayan bir medeniyet ) kenti
olduğunu göstermektedir.

İzmir'in yeniden kurulması, Büyük İskender olarak anılan
Makedonyalı Alexandros'a bağlanır. Büyük İskender İran
seferinin başlarında, İ.Ö. 334 yılında Pers İmparatorluğu'nun
Anadolu'daki ordusunu yendikten sonra, ordularıyla Efes
üzerine ilerlemişti. Bu harekat sırasında İzmir yöresine
geldiğinde, söylenceye göre şimdiki Kadifekale (Pagos
Dağı) civarında gördüğü bir rüya üzerine yeni İzmir'in
Pagos Dağı'nda kurulmasını ister. Yeni kent, Kadifekale
yamaçlarından, denize doğru uzanacak şekilde bir liman
kenti olarak inşa edilir.
İzmir, İ.Ö. III. yüzyıl başlarında Efeslilerin tavsiyesi üzerine on
üçüncü üye olarak Ion kentleri arasındaki birliğe kabul edilir.
Daha sonra Bergama Krallığına bağlanan İzmir, İ.Ö. 133'de
Bergama Kralı III. Attalos'un vasiyeti gereğince, Roma
İmparatorluğu'na katılınca, diğer Ion kentleriyle birlikte Roma
topraklarının bir parçası olur. İzmir'in Roma döneminde

giderek önem kazandığı ve ticaret kenti olma özelliğini
geliştirmeye başladığı görülmektedir. Roma İmparatorluğu
ve takiben Bizans İmparatorlukları döneminde İzmir, önemli
bir ticaret kenti olarak varlığını sürdürür. 1071 yılında Büyük
Selçuklu Ordusu'nun Doğu Roma Ordusu karşısında
kazandığı zafer, Anadolu tarihi açısından bir dönüm noktası
olmuştur. Nitekim 1076 yılında, İzmir önlerinde Türk kuvvetleri
görülmeye başlamıştır.
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Bir dönem Hitit İmparatorluğu'nun nüfuz alanı içine girse
de (İ.Ö. 2000-1200), Aiol kenti olma özelliğinin İonialıların
kenti ele geçirmelerine kadar sürdürdüğü bilinmektedir.
İ.Ö. 800 dolaylarında İonialılar sınırlarındaki bu Aiol kentini
ele geçirdiler. Deniz ötesi kolonileri aracılığıyla iyi işleyen bir
ticaret ağına sahip olan İonialıların İzmir'i ele geçirmeleri,
kentin tarihinde hızlı bir dönüşüme neden oldu. Kent, ticaret
aracılığıyla kısa sürede zenginleşir ve gelişir. Kentin zenginliği
komşu Lydialıları harekete geçirir ve İzmirlilerle savaşa girerler.
İÖ. 610-600 yıllarında Lydia orduları, kenti ele geçirmeyi
başarır. Eski İzmir'in çöküşü, Anadolu'da Pers istilasının
sonuçlarındandır. Pers ordularının saldırısı sonucu, İ.Ö. 545
yılında İzmir tahrip edilir. Bu tahribattan sonra, Bayraklı'daki
yerleşim alanında bir daha kent düzeninde bir yerleşim
oluşamaz. İzmir'in bu ilk döneminden geriye kalan en önemli
miras, Bayraklı'da bulunan ören yeri, yapılan kazılarla her
geçen gün biraz daha açığa çıkartılmaktadır.

KAPSAM
Tarihi bölgenin çok farklı ve geniş alanlardan oluşuyor olması
nedeniyle raporda öncelikle Kemeraltı, Anafartalar Caddesi
1.Etap ve Havralar Bölgesi ele alınmıştır.
KEMERALTI VE ANAFARTALAR CADDESİ
Anafartalar Caddesi’nin yayının içini kapsamaktadır. İzmir’in
dolmuş olan iç limanına tekabül etmektedir. Günümüzdeki
Konak Mahallesi’nin büyük bir kısmını oluşturmakta-dır. Eski
iç liman olması nedeniyle, olası batıklar ile farklı bir arkeolojik
potansiyel taşı-maktadır.17. yüzyıldan gelen hanları, camileri
ve 19. yüzyıl yerleşme yapısıyla koruma altında olan bir
alandır.
Tarihi Kemeraltı Çarşısı, 19.yy’ın sonlarına kadar üzeri tonoz
ve kiremitlerle örtülü bir kapalı çarşı görünümündeyken
günümüzde açık hava çarşısı görünümünü almıştır,
tarihin izlerini halen ara sokaklarda bulunan tonoz kaplı
dükkânlardan görebilmek mümkündür.
Tarihinde kesintisiz olarak ticari faaliyetlerin olduğu İzmir Tarihi
Kemeraltı Çarşısı gü-nümüzde ; 270 hektarlık bölgede, 230’u
aşkın farklı işkolunda, 800.000’i aşkın değişik ürün çeşidi ile
10.000’i aşkın işyerini ve esnafı içinde barındırmaktadır.
Asya ile Avrupa arasındaki ticaretin kilit noktası olduğundan,
çarşı, özellikle 19.yy’da deniz ticaret hayatının can noktasıydı.
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O dönemlerde çarşıda demirciler, baharatçılar, kömürcüler
gibi farklı iş kolları bulunuyor, her bir iş kolu da farklı bir
bölgede konumlanıyordu.
Eşsiz bir labirentin parçalarını oluşturan sokaklarında el
sanatlarından değerli taşlara; giyimden kuyumculuğa;
kuşçulardan peynircilere, züccaciyeye, baharatçılara,
mantocu-lara, balıkçılara, turşuculara, demircilere ve esnaf
lokantalarına kadar her şeyi bulabil-meniz mümkündür.
Günümüzde İzmir Limanı, deniz ticaretindeki önemini
kısmen yitirmiş de olsa, hatta şe-hirde birçok modern
alışveriş merkezi kurulmuş olmasına rağmen, Kemeraltı
halen İz-mirliler için her aradıklarını bulabildikleri bir cazibe
merkezi olma özelliğini korumaktadır.
Kemeraltı’ndaki ticaretin en belirgin özelliği, satıcının
müşteriyle yüz yüze iletişim kura-rak perakende satış
yapmasıdır. Özellikle Anafartalar Caddesi boyunca birçok
perakende satış yapan iş yeri bulunmaktadır. Satıcıların
müşteriyle bire bir ilişki kurması, alışveriş yapan kişilerin
bir ürünü almadan önce onu deneyebilmesi, yiyeceklerin
tadına bakabilmesi, alıcının istediği farklı ürünleri bir arada
bulabilmesi ve satıcı ile pazarlık edebilme özgürlüğü,
Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nı günümüz modern alışveriş
merkezlerinden ayıran en önemli özellikleridir.
Anafartalar Caddesi 1.etap kısmı bu bölgenin en can alıcı
noktasıdır. İzmir Tarih projesi kapsamındaki en önemli
bölgeleri birbirine bağlar. Günün her saatinde en çok
kalabalı-ğın ve ticari canlılığın olduğu bir güzergahtır. İzmir
Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmir İl Özel idaresinden
alınan destek ile Anafartalar Caddesi’nin nerdeyse
tamamında sokak sağlıklaştırma ve cephe düzenleme
çalışmaları yapılmıştır. Yapılan çalışmalarda tabela,
kepenk, tente vb. düzenlemelerle yapılar gereksiz eklerden
arındırılmış daha modern ve daha işlevsel bir düzenleme
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getirilmiştir. Günümüzde özellikle işporta ile ilgili çok ciddi
önlemler alınmaktadır. Bölgenin kullanıcılarının daha güvenli
ve daha mutlu bir şekilde hem bu tarihi alanın her türlü
zenginliğinin tadını çıkarması hem de ihtiyaçlarını karşılaması
temel hedef olmuştur.
İzmir dünya kentleri içinde bir marka olmaya aday ise
Kemeraltı ve bu tarihi bölge bu marka değerinin vazgeçilmez
en değerli unsurlarıdır. İzmir deyince akla Kemeraltı,
Kemeraltı deyince akla İzmir gelir.
HAVRALAR BÖLGESİ
Güzelyurt ve Güneş mahallelerinden oluşmaktadır. Osmanlı
döneminde Yahudi cemaati-nin iş yerleri ile konut alanları
arasında havraların toplandığı bir geçiş alanı olmuştur. 1946
sonrasında bu işlevini kaybetmiştir. Cemaati kalmayan
sinagoglar tehlike altındaki kültürel miras listesinde yer
almaktadır. Bu alanda 6 m.’lik bir arkeolojik katman bulunmaktadır. 2. derece kentsel arkeolojik potansiyeli olan
bir bölgedir. Korunmuş 19. yüzyıl geleneksel yerleşme
düzeni vardır. Ama bölgede yükselmiş yapılar da bulunmaktadır. Bu yapıların bulunduğu yerlerde arkeolojik tahribatın
gerçekleşmiş olması olasılığı yüksektir.
Bu alanda İkiçeşmelik Caddesi’ni Kemeraltı’na bağlayan
Havra Sokağı (929 Nolu Sokak) çok özel bir çekiciliğe
sahiptir. Alışveriş yapmanın bir “deneyim” (experience)
niteliği kazandığı özel bir bölgedir. Kasapları, balıkçıları,
manavları, turşucuları, peynircileri, kuru gıdacılarıyla gündelik
gereksinimlerinin karşılandığı bir yerdir.
Havra Sokağı’nın etrafında, dokuz sinagog ile bir cemaat evi
bulunmaktadır. Bu 10 tarihi bina da birbirine çok yakındır. Bu
da bölgeyi eşsiz kılan bir özelliktir. 15. yüzyıldan beri Yahudi
Mahallesi olarak bilinen bu yer, Yahudilerin İzmir’deki ilk
yerleşim alanıdır. Çok sayıda cami ile Roma Agorasının da
bu bölgede bulunduğu bilinmektedir.

1492-94 arasında İspanya ve Portekiz den sürülen Yahudiler,
Osmanlı İmparatorluğu tarafından kabul edilmiş, gelenler
Selanik, İstanbul ve İzmir’e yerleştirilmiştir. 19. yüz-yılda İzmir
nüfusu 150-200 bin iken burada yaşayan Yahudi nüfus 55
binlere ulaşmıştır. 20. yüzyılın başında Karataş bölgesine
doğru yerleşen Yahudilerin bir çoğu, 1948’de kurulan İsrail’e
göç etmiştir. Kalan Yahudi nüfus da Alsancak bölgesine
yerleşmiştir. Önceleri bu bölge, her türlü esnaf ve zanaatkârın
olduğu canlı bir ticaret merkezi iken, Yahudilerin azalmasıyla
birlikte bölge cazibesini yitirmiştir.

Algaze Sinagogu

Sinyora Sinagogu

Bikur Sinagogu

GENEL DEĞERLENDİRMELER
Günümüze kadar Kemeraltı olarak tanımlanan bu ticari
tarihi bölgenin mevcut sorunları, oluşabilecek yeni sorunlar,
bu sorunların çözümüyle ilgili yöntemler ve bölgenin tarihi
değerinin korunmasına yönelik olarak başta İzmir Büyükşehir
Belediyesi , Valilik ve Konak Belediyesi olmak üzere birçok
dernek, kuruluş ve üniversiteler çok değerli çalışmalar
yapmıştır. Bu yapılan çalışmalar aynı zamanda bilimsel ve
tarihsel olarak bir belge ve kaynak değerini kazanmıştır.
Kemeraltı Bölgesine ait tespit edilen OLUMSUZ
hususlar;
• Bölgenin kültürel değerini artıracak, genç nüfusun
daha çok yaşamak isteyeceği; eğitim, eğlence ve sosyal
mekanların az olması
• Bölgeye ait yapılmış olan belgeleme ve projelendirme 		
çalışmalarının yeteri kadar hayata geçirilmemiş olması
• Yanlış yapılanmaların bölge dokusuna ve işleyişine uygun
olmaması
• Bölgeye ait sosyal ve ekonomik bir manifestonun 		
olmaması
• Bölgedeki yaşam ve ticari hareketin erken saatlerde sona
ermesi
• Bölgedeki kentsel tasarım detaylarının çözülmemiş olması
(yönlendirme ve bilgi tabelaları, aydınlatma elemanları ve
diğer kent mobilyaları )
• Erişim yolları, alt yapı ve otopark sıkıntısı
Kemeraltı Bölgesine ait tespit edilen OLUMLU hususlar;
• Bölgeler içinde yaşam ve ticari hayatın en canlı olduğu
bölge olması
• Yatırım açısından cazibesi en yüksek bölge olması
• Kültür varlığı açısından zengin olması
• Güvenlik sorunlarının az olması
• Birçok farklı sektörü bir arada bulundurabilmesi
• Sosyal faaliyetlere uygun yapıların var olması
• Günümüze kadar gelişim ve iyileştirme adına en çok 		
eylemin gerçekleştirildiği bölge olması
Anafartalar 1. Etap Caddesine ait tespit edilen
OLUMSUZ hususlar;
• İşporta ve çığırtkanlığın devam etmesi
• Cadde üzerindeki kentsel tasarım detaylarının çözülmemiş
olması (yönlendirme ve bilgi tabelaları, aydınlatma 		
elemanları ve diğer kent mobilyaları )
• Kültür varlığı niteliğindeki yapıların yanlış ve kötü kullanımı
• Cadde üzerinde danışma ve güvenlik noktalarının yok
denecek kadar az olması
• Cadde üzerinde sosyal yaşamı canlandıracak ve genç
nüfusu çekecek mekanların az olması
• Cadde üzerinde yaşam ve ticari hareketin erken saatlerde
sona ermesi
Anafartalar 1.Etap Caddesine ait tespit edilen OLUMLU
hususlar;
• Caddede yaşam ve ticari hayatın özellikle gündüz çok
canlı olması
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Havralar Bölgesine ait tespit edilen OLUMLU hususlar;
• Din turizmine katkı sağlayacak en önemli bölge olması
• Kültür varlığı açısından zengin olması
• Bölgenin Musevi cemaati tarafından da önem arz etmesi
• İzmir’in yurt dışı tanıtımı açısından önemli bir bölge olması
• Kemeraltı ve Agora arasında geçiş bölgesi olması

EGİAD olarak ana amacımız birçok paydaşın bugüne
kadar yapmış olduğu özverili çalışmaların eylemsel olarak
gerçekleşmesine katkı koymak ve üyelerimizin bu bölge ile
ilgili bilgi ve duyarlılığını artırmaktır.
Kemeraltı ve Tarihi Bölgenin cazibesini artıracak,
gençliğin daha fazla yaşayabileceği, sosyal etkinlik alanları
oluşturulmalıdır. Gençliğin daha fazla buluşabileceği eğlence
ve alışveriş sokaklarının akşamları da aktif olabilecek şekilde
dizayn edilmesi ve yatırımcıların yönlendirilmesi gerekir.

n

KEMERALTI

• Son dönemde Valilik desteğiyle de işporta ve çığırtkanlığa
karşı alınan sonuçlar
• İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yapmış olduğu sokak 		
sağlıklaştırma uygulamaları
• Güvenlik sorunlarının az olması
• Yatırım ve emlak değerlerinin yüksek olması
Havralar Bölgesine ait tespit edilen OLUMSUZ hususlar;
• Din turizmine katkı sağlayacak birçok mekanın virane 		
durumda olması
• Bölgede sosyal ve ticari yaşamı durma noktasında olan
sokakların fazlalığı
• Bölgenin gelişim ve iyileştirilmesine yönelik eylemsel 		
faaliyetlerin pek fazla haya-ta geçirilmemiş olması
• Bölgedeki kentsel tasarım detaylarının çözülmemiş olması
(yönlendirme ve bilgi tabelaları, aydınlatma elemanları ve
diğer kent mobilyaları)
• Bölgede özellikle belli saatlerden sonra güvenlik 		
probleminin olması
• Erişim yolları, alt yapı ve otopark sıkıntısı

İstanbul, Taksim Asmalı Mescit Sokağı

ÖNERİLER
Değerlendirmeler kısmında belirtilen tespitlerin daha önceki
Kemeraltı çalışmalarıyla ortak birçok yönünün olduğu açıkça
görülmektedir. Bu tarihi bölge ile ilgili günümüze kadar
durum tespiti ve tarihçesi yönünden yeterli düzeyde teorik
çalışmalar yapılmıştır. Bu sebeple raporda bölgelere ait çok
fazla detaya girilmemiştir. Din turizmine ve İzmir’in dünya
tanıtımına koyacağı katkıdan dolayı Havralar bölgesindeki
dini mekanlar hakkında kısa bilgilerin paylaşılması uygun
görülmüştür.
Portekiz, Lisbon - Barrio Alt
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Fransa, Paris - Montmartres
n Üniversitelerin ve sivil toplum kuruluşlarının bölgeye
yerleşebilmesi için yasal kolaylıklar ve teşvikler sağlanmalıdır;
İzmir Alsancak’ta bulunan Yaşar Üniversitesi Tarihi Yerleşkesi
örneğinde olduğu gibi Kemeraltı ve tarihi bölge de bilimsel
yaşam ve gençlik kültürünün artırılması için özel-likle
terkedilmiş bölgelerde üniversitelere sivil toplum kuruluşlarına

Trinity College Dublin şehir
merkezinde yer alan öğrenci yurtları.
Amerika, New York University

yer verilmesi ko-nusunda gerekli yardım ve kolaylıkların
sağlanması için karşılıklı çalışmalar içinde bu-lunacak bir
komisyon kurulmalıdır.
n Bölgenin tanıtımına hizmet verecek REHBERLİK merkezi
veya birimleri kurulmalıdır;
Kemeraltı ve tarihi bölge kültür varlığı zenginliğiyle açık hava
müzesi gibidir. Birçok zenginliği barındıran bu bölgenin
tanıtılması önemlidir. Bölgeye hakim rehberlerin de-netiminde
bölgenin belli yerlerine konumlandırmış mobil portatif
danışma ve tanıtım merkezlerinin Kemeraltı ve tarihi bölgenin
tanıtımına değer katacağı kanaatindeyiz.
n Bölgede

akşamları da yaşam ve ticaretin devam
edebilmesi için güvenlik ve aydınlatma sistemleri
geliştirilmelidir.
Kemeraltı ve tarihi bölge alanı ile ilgili en çok gündemde
olan konuların başında aydınlatma ve güvenlik sorunu gelir.
Özellikle bölgenin akşam saatlerinde de canlı olabilmesi için
aydınlatma sorununun kentsel tasarım ve bölge dokusuna
uygun detaylarda çözülmesi gerekir. Bu sayede güvenliğin
öncelikli eksiği tamamlanmış olur.
Bölgeyi 24 saat izleyecek MOBESE sisteminin en kısa
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zamanda faaliyete geçmesi bölgenin ekonomik ve sosyal
canlılığın huzur içinde sağlanması için çok önem arz
etmektedir.
n Kemeraltı ve Tarih Projesi kapsamında ele alınan
tüm bölgeleri kapsayacak, bölge aktörlerinin en az bir
temsilcisinin yer aldığı izleme, yönlendirme, danışma ve
kontrol mekanizmasını yürütecek bir KURUL oluşturulmalıdır.
Bölgede yapılacak tüm projelerde bu kurulun da görüşü
alınmalıdır;
Kemeraltı ve tarihi bölgeye ait sorunlar ve bu sorunların
çözümlenmesine yönelik çalış-malar birçok paydaşın yıllardır
vermiş olduğu mücadele sonucunda günümüze kadar
belli bir birikimle ulaşmıştır. Sorunların çözümü ve bölge
katma değerinin artırılabilme-si ancak bu paydaşların birlikte
yürütecekleri ortak faaliyetlerle mümkün olacaktır.
Yapılan her faaliyetinde sürdürülebilir ve denetlenebilir olması
önemlidir. Bölgede yapı-lacak kültürel ve ekonomik her
yatırımın veya iyileştirmenin bu paydaşların uzman kadrolarından oluşacak bir KURUL tarafından denetlenmesi
gerekmektedir.
n İşporta ve çığırtkanlığa karşı mücadeleye devam edilmelidir;
Kemeraltı ve tarihi bölgenin kanayan yaralarından olan
işporta ve çığırtkanlık ile müca-dele son dönemlerde başarılı
sonuçlarıyla dikkat çekmektedir. Özellikle Valilik desteğiyle İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ve Konak Belediyesi’nin
yürüttüğü denetimler neticesinde işporta ve çığırtkanlıkta
azalma olduğu açıkça görülmektedir.

Hem güvenlik açısından yaratmış olduğu zaaf, hem bölgenin
tarihi saygınlığında yarat-mış olduğu itibar kaybı, hem de
yaratmış olduğu haksız ekonomik rekabetten dolayı bölge
esnafı ve ziyaretçiler yıllarca bu sorundan dolayı zarar
görmüştür. Kemeraltı ve tarihi bölgede iyileştirme ve tekrar
tarihsel değerine kavuşturma çalışmalarının işporta ve
çığırtkanlığı ortadan kaldıracak şekilde dizayn edilmesine
devam edilmelidir.
İtalya’nın Roma şehrinde yaşanan işporta sorununa çevre
halkının ve esnafın şikayetleri ile çözüm bulunmuştur.
Yeterince toplanan şikayet dilekçeleriyle zabıta ve polisin
çalışmaları yanıt vermiştir. Bunun dışında Roma’da etnik
pazarlar oluşturularak çarşının belirli günler işportacılara resmi
olarak açılması planlanan bir çözüm önerisidir
n Tarihi Kemeraltı Çarşısı Esnafının sorunları daha fazla
gündeme alınmalı ve çözümler aranmalıdır;
Özellikle Kemeraltı ve tarihi bölgenin terkedilmiş ara
sokaklarında yer alan esnafın ya-şadığı ekonomik ve sosyal

Kemeraltı Günleri etkinliklerinden

n Kemeraltı günleri ve etkinlikleri tüm aktörlerin birlikte veya
bağımsız olarak yapabileceği şekilde artırılmalıdır;
Her yıl düzenli olarak kutlanan Kemeraltı Günleri’nin bölgeye
ciddi anlamda hareket getirdiği ortadadır. Bu canlılığın hem
ekonomik hem de kültürel yansımaları bölge sorunlarının
çözümünde ve iyileştirme projeleri kapsamında katalizör
etkisi tartışılmazdır. Genç ve dinamik yapının bölgede
oluşabilmesi için eğlence ve sanata yönelik faaliyetler en
öncelikli eylemlerdir.

Atıl yapı stoğunun sanatsal aktiviteler ile canlanması.
Kullanılmayan boş binaların ressam ve sanatçılarla eser
haline getirilmesi. Sokak sergisi oluşturulması.
n İzmir Büyükşehir Belediyesi, Valilik ve diğer aktörlerin
öncülüğünde KEMERALTI vurgulu reklam, tanıtım ve
sosyal medya organizasyonları yapılmalıdır;
Kemeraltı ve Tarihi bölgenin itibarını tekrar kazandırmak
için kent genelinde tüm paydaşların yapacakları her türlü
sosyal faaliyette KEMERALTI yı vurgulayacak görsel ve
söylemleri daha fazla kullanması bölgede yaşatılmak
istenen iyileştirmelerde toplumsal duyarlılık adına katkı
sağlayacağı kanaatindeyiz.

İzmir Büyük Şehir Belediyesi’nin çok değerli maddi ve
manevi katkılarıyla ve diğer paydaşlarımızın desteği
ile yürütülen City of İzmir Projemiz hem İzmir’in hem
de Kemeraltı başta olmak üzere şehrin tüm değerlerinin
yırt içi ve dışında tanıtımı açısından güzel bir örnek
oluşturmaktadır.
n KEMERALTI YAŞAM ve TİCARET temalı bu bölgede
faaliyet gösteren yatırımcıları ve yaşayan insanları teşvik
edici YARIŞMA veya ORGANİZASYON yapılmalıdır;
Bölgesel gelişim ve iyileştirmelerde bölgeye katkı koyan
yatırımcı veya bölge insanının takdir edilmesi önemli bir
husustur. Bu teşekkürlerin tatlı bir rekabet ile yapılması da
ayrı bir heyecan ve dinamizm yaratır.

Daha öncesinde yapılan yarışma ve sergilerin bölge
tanıtımı için faydaları ortadadır. Kemeraltı na özel
toplumsal duyarlılığı yüksek ama katılımcıları bölgeye
yatırıma ve sahip çıkmaya teşvik edici YARIŞMA ve
ORGANİZASYONLARIN yapılmasını öneriyoruz. Örneğin;
TARİHİ KORUYAN KEMERALTILI, KEMERALTI VE
SANAT temalı yarışmalar düzenlenebilir.

KEMERALTI

sorunların çözümlenebilmesi için bu bölgelerde faaliyet gösteren iş sahipleriyle diyalog ve koordinasyonun geliştirilmesi
gerekmektedir.
Esnafın ayakta durabilmesi ve bölgeye sahip çıkabilmesi
için gerekli yasal kolaylıkların ve yönlendirmelerin bu bölge
özelinde tüm paydaşların katılımıyla düşünülen KURUL
tarafından ilk ele alınması gereken konulardan olması
gerekmektedir.

n Özellikle HAVRALAR bölgesinde din turizmine yönelik
projeler ve organizasyonlar geliştirilmelidir. Bölge
tanıtımında bu bölgeye ayrı bir yer vermek gerekir;
Bölgenin cazibesini artırmak ve geçmiş itibarını tekrar
kazandırabilmek için geçmiş ta-rihindeki kültürel ve
sosyal değerleri yaşatmak bu zenginlikleri iyileştirmek
gerekmek-tedir.

Almanya Berlin
Sokakların renklenmesi için müzik yapma alanlarının
belirlenmesi, sanatçı ve gençlerin teşvik edilmesi.

İzmir’imizin bir turizm şehri olduğu düşünüldüğünde her
türlü turizme yönelik unsurun bölgeye yönlendirilmesinin
hem şehrimiz hem de tarihi bölgenin iyileştirilmesi
açısından önemi ortadadır. Bu sebeple tarihi bölge içinde
birçok dini yapısı , tarihsel süreci ve sosyal yaşamıyla
dikkat çeken HAVRALAR bölgesi tam bir din turizminin
geliştirilip ekonomik canlanmanın yaratılabileceği bir
alandır.
Öncelikle bölgedeki dini yapıların restorasyonu
sağlanmalıdır. Dini yapıların Musevi cemaati mülkiyetinde
olması sebebiyle ekonomik kaynak bulunmasında
yardım yolları araştırılmalı, gerekiyorsa bazı yapıların
kullanım işlevselliği değiştirilerek kullanım hakkı restore
et – işlet mantığıyla öncelikli olarak kamu ve sivil toplum
kuruluşlarına Musevi cemaati tarafından kiralama usulüyle
devredilmelidir.

Portekiz, Lizbon

n Tüm Tarihi sokakların gezilmesini sağlayacak özel
çevreci ring araçları ücretsiz olarak hizmet vermelidir;
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Yunanistan, Atina
Tarihi bölgenin büyüklüğü ve dağınıklığı göz önünde
bulundurulduğunda özellikle en-gelli, hasta, yaşlı ve çocuk
ziyaretçilerin bölgeyi daha rahat gezebilmeleri ve ihtiyaçlarını
görmeleri açısından özel tasarlanmış akülü vb. çevreci ring
araçlarının kullanılması bölgenin cazibesine renk getirecektir.
Trafik ve otopark sıkıntıları minimize edilmiş olacak-tır.
n İzmir Büyükşehir Belediyesi, Valilik ve Konak Belediyesi
tarafından Bölge içerisinde atıl durumda bulunan yapıların
belli düzeyde iyileştirilmesi için mülkiyet sahiplerine süreli
olacak şekilde bilgi verilmeli veya yeni yatırımcılarla mülkiyet
sahipleri arasında iletişimi kolaylaştıracak yasal birimler
oluşturulmalıdır.
Bölgede çok sayıda atıl durumda yapı mevcuttur. Özellikle
bu yapıların bir kısmı çok önemli ve insan yoğunluğunun
olduğu güzergahlar üzerinde bulunmaktadır. Yapılarda
yaşanan bozulmalar tehlikeli boyutlara ulaşmıştır. Ayrıca
bölge estetiğinde yaratmış olduğu itibar kaybı tartışılmazdır.
Bu tip yapıların mülkiyet sahipleri ile diyaloglar ku-rulmalı
ve acil olarak tarihi bölgeye yakışır doğru tekniklerle
önlemlerin alınması gerekir. Ekonomik imkanı olmayan mülk
sahipleri ile bölgeye yatırım yapmayı düşünen yatı-rımcıların
buluşturulması için etkinlikler düzenlenmelidir.
n Kemeraltı üst örtü projesi zorunlu yerlerde hayata
geçirilmelidir;
Kemeraltı ve tarihi bölgede gezildiği zaman ilk dikkati
çeken unsurlardan biri kışın yağmurdan korunmak için
yazın da gölge yapsın diye kullanılan birbirinden uyumsuz
ve emniyetsiz üst örtülerin bulunduğudur. Öyle ki bazı
dönemlerde bu üst örtülerden dolayı ciddi anlamda zarar
ve ziyan oluşmaktadır. Birçok sorunda da değindiğimiz gibi
tarihi bölge sınırlarının geniş olması ve insan yoğunluğu göz
önünde bulundurulduğunda özellikle ana caddelerde bölge
dokusuna uyumlu üst örtü çalışmalarının bölgeye zenginlik
katacağı ve günlük yaşamı kolaylaştıracağı kanaatindeyiz.
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yapmış olduğu üst örtü
yarışması sonucu bölgede uygulanabilecek bir çok üst örtü
projesi ortaya çıkmıştır. Bu projelerden en uygun olanlarının
bölgeye uygulanmasını diliyoruz.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Üst Örtü yarışması çalışmaları

Bunların dışında ayrıca:
n Kemeraltı’na başta gençlik olmak üzere çeşitli kesimlerin
ilgisinin yeniden çekilebilmesi için foto safariler, gurme turları,
otantik ve nostaljik ürünler tadım günleri, kadınlara yönelik
özel gösteriler ve diğer etkinlikler düzenlenmelidir.
n Kemeraltı bölgesinde üniversite öğrencileri başta olmak
üzere sokak müzisyenlerinin çeşitli noktalarda yapacakları
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Singapur, Clarke Quay

n İzmir’e

Cruise seferleriyle gelen, gemide
ve şehirde kalmayı tercih eden turistlerin gün
içinde Kemeraltı’nda alışveriş ve kültür deneyimi
yaşayacakları özel programlar yapılmalıdır.
Kemeraltı Bölgesi’ndeki acil onarım bekleyen
tarihi yapıların restorasyonu ile ilgili olarak Kültür ve
Turizm Bakanlığı, Valilik, Yerel Yönetimler ve diğer ilgili
paydaşların katılımı ile bir eylem planı hazırlanmalıdır.
n Kemeraltı’nın sağlıklaştırılması ile ilgili olarak daha
önce hazırlanmış bütün bilimsel ve teknik çalışmalar
gözden geçirilerek imar, koruma, yenileme ve güzelleştirme
boyutuyla ortak paydalarda buluşan çözümleri içeren yeni
bir master plan hazırlanmalıdır. Bu amaçla, son dönemde
üniversiteler ile çeşitli kamu ve özel kesim kuruluşlarının
(TARKEM vb.) yaptıkları oldukça kapsamlı çalışmalar
referans olabilecektir.

tarihi bölge birçoğumuzun çocukluğunun geçtiği ve belki de
büyüklerimizin yanında ilk ticareti öğrendiğimiz bir okuldur.
Kemeraltı sadece İzmir için değil aynı zamanda sahip olduğu
kültür mirasıyla dünya ticaret ve kültür tarihi içinde çok
büyük bir değerdir.
AMACIMIZ
n Üyelerimizin de katkısıyla bölgeye yönelik cazibe ve itibar
artırıcı somut eylemleri gerçekleştirmektir.

KEMERALTI

müzikler keyifli ve kaliteli bir alışveriş deneyimi
yaşatmak açısından güzel bir atmosfer
oluşturabilecektir.
n Yıl içinde belirli dönemlerde Kemeraltı Alışveriş
ve Kültür Festivali benzeri organizasyonlar ile
halkın ilgisi yeniden çekilmelidir.

n Bölgenin sorunlarına çözüm olabilecek her türlü samimi ve
doğru yaklaşıma katkı koymaktır.
n İzmir’in sayılı zenginliklerinden biri olan KEMERALTI nı
bizden sonraki nesillere tüm değerleriyle doğru bir şekilde
taşıyabilmektir.

Bu sebeple hazırlamış olduğumuz ve öneriler kısmında
detaylandırdığımız çözümsel önerilerin bölge sorunlarının
çözümüne ve iyileştirme programının hızlanmasına katkı
koymasını diliyoruz.

SONUÇ
8000 yıllık İzmir tarihinde ticari, kültürel ve sosyal değerleriyle
önemli yeri olan kemeraltı bölgesinin cazibesini ve itibarını
tekrar geçmişine yakışır hale getirilmesi için yapılacak her
türlü çalışmaya katkı sağlamak biz EGİAD’ ın da gönüllü
vazifesidir.
Kurtuluş savaşında ilk kurşunun atıldığı Konak
Meydanı’ndan başlayıp Kadifekale ‘ye kadar uzanan bu
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MAHİR KAPLAN
EGİAD ÜYESİ
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Bet İsrael Havrası
Restorasyonu

n TARİHÇESİ
Milattan önce 586 yılında Yehuda devletinin dağılması
ile Anadolu’nun çeşitli yerlerinde olduğu gibi İzmir’de de
Yahudi yerleşiminin başladığı düşünülmektedir. Helenistik
Dönemde de Roma döneminde de Yahudilerin İzmir’de
varlığı bilinmekteyse de 1605 yılına kadar örgütlü bir
cemaatten söz edilememektedir. 17 yüzyılda Batı Avrupa
ile ilişkilerin artmasına paralel olarak İzmir’in Ticaret Limanı
olarak öneminin artması ile birlikte gerek orta Avrupa’dan,
gerekse Tire, Manisa gibi Sefarad Nüfusun yerleştirildiği
bölgelerden İzmir’e göç hızlanmıştır. İlk yerleşimler ticaret
alanlarına-limana yakınlığın da etkisi ile Agoranın Çevresine
yapılmıştır. İzmir’in gelişimi ile beraber Yahudi Cemaati de
gelişmiş, 19. yüzyılın sonuna geldiğinde nüfusu 25.000’e
ulaşmış, 45 kadar Havra ve Dua Evi yaptırılmıştır. Nüfusun
artışı, ticaret alanındaki etkinlikler sonucu ortaya çıkan yeni
bir burjuvazi sınıfı geleneksel yerleşim alanlarından, kentin
yeni gelişim bölgeleri olan Karataş, Bornova ve Karşıyaka
bölgelerine doğru kaymıştır.
Bu tarihlerde Karataş bölgesinde Roş A’har ve Bet Levi
Havraları ile Bet Ester Dua Evi inşa edilmesine karşın
büyüyen nüfus nedeniyle ortaya çıkan ihtiyaca binaen 15
Mart 1905 Tarihli Sultan II. Abdulhamit fermanı ile Bet İsrael
Havrası’nın yapımına başlanmıştır. Fermanda “Bu bölgede
177 Yahudi yaşamaktadır, 39 ev vardır. Burada Musevi
cemaatine ait olmak üzere bir ibadethane inşasına ruhsat
verilmesi hakkında yapılan başvuru üzerine araştırma
yapılmış, şurayı devlete gönderilen belgeler incelendikten
sonra, adı geçen ibadethanenin cemaat zenginleri
tarafından yardım olarak verilen para ve satın alınan devlet
arazisindeki 920 m² arsa üzerinde 20,5 arşın genişlik, 35
arşın uzunlukta toplam 7l7,5m' ve 12 arşın yükseklikte
kâgir olarak yapılacağı, inşa için harcanması gereken 1200
Osmanlı altınından 400 altını yardım seklinde toplanıp,
kalanı havra tarafından verileceği ve o çevrede Musevi
cemaatinden 39 hanede kadın ve erkek toplam 177 nüfus
olup, adı geçen ibadethanenin inşasında bir sakınca
olmadığı anlaşılmıştır.” (http://izmirsefaradsergimerkezi.org/
bethisrael.html )Denilmektedir.

KONUMU
İzmir İli, Konak İlçesi, Mithatpaşa Caddesi 265 Numarada
bulunan Bet İsrael Sinagogu, tapunun 22M-Ia pafta, 636
Ada, 5 Parsel numarasında kayıtlıdır.
Mithatpaşa Caddesi üzerindeki yapı, konut dokusunun
içinde bitişiğindeki kültür varlığı niteliğindeki konut
yapıları ile birlikte yüksek katlı yapılaşmanın içerisinde
algılanmaktadır. Kuzey-Güney aksına oturan yapının
güneyinde dar bir yol ile önemli bir doğal yükselti
bulunmaktadır. Yakınındaki tarihi asansör yapısının
da oturduğu bu yükselti, yapının yalnızca kuzeyden
algılanmasına neden olmaktadır.

KÜLTÜR SANAT

Mithatpaşa Caddesi üzerindeki yapı, konut dokusunun içinde bitişiğindeki kültür
varlığı niteliğindeki konut yapıları ile birlikte yüksek katlı yapılaşmanın içerisinde algılanmaktadır.
Kuzey-Güney aksına oturan yapının güneyinde dar bir yol ile önemli bir doğal yükselti
bulunmaktadır. Yakınındaki tarihi asansör yapısının da oturduğu bu yükselti, yapının yalnızca
kuzeyden algılanmasına neden olmaktadır.

Mithatpaşa Caddesi yönünden karşısında yüksek katlı
betonarme yapılar bulunmakta ve bu yapılar deniz ile
ilişkisini zayıflatmaktadır. Sahil Bulvarı ile ilişkisi zayıf da olsa
302 sokak üzerinden kurulmaktadır. En yakın kentsel odak
olan Konak Meydanı’na yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktaki
yapı, Kent Turizmi Bağlamında, yaklaşık 120 metre
uzaklıktaki Dario Moreno Sokağı ve 250 metre uzaklıktaki
Tarihi Asansör yapısı ile birlikte ilişkilendirilebilecek
olanakları taşımaktadır.
RESTORASYONDA YAPILAN UYGULAMALAR
Kültür ve Tabiat varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun
5.11.1999 tarih ve 660 sayılı ilke kararı ile tanımlanan Basit

1905 yılında yapımına başlanan Havra inşaatı tam olarak
bitmemiş olmasına karşın ibadete açıldığı 1907 yılından
beri kullanılmaktadır.
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Restorasyon Öncesi

onarım (Yapıların; ahşap, madeni, pişmiş toprak, taş vb.
çürüyen ya da bozularak eksilen mimari ögelerinin, özgün
biçimlerine uygun olarak aynı malzeme ile değiştirilmesi,
bozulan iç ve dış sıvaların, kaplamaların, renk ve malzeme
uyumu sağlanarak, özgün biçimlerine uygun olarak
yenilenmesi) kapsamında yapının projelendirilmesi ve esaslı
restorasyon uygulaması gündeme gelinceye değin yapıdaki
bozulmaların engellenmesi ve yapının özgün niteliğinin
sürdürülmesi için aşağıdaki müdahaleler yapılmıştır.
ÇATI VE KUBBE ÜST ÖRTÜSÜNDE YAPILAN
RESTORASYON ÇALIŞMALARI
1) Kubbe ve kasnak çevresinde (yapı dışında) çatı kiremitleri
ve çatı etek detayları kontrol edilerek çatının bu bölümleri
aktarılmıştır ve gerekli yerler yenilenmiştir,
2) Çatı kiremit altı tahtalarında gerekli onarımlar yapılmış
ve yeniden tüm çatıda su yalıtımı yapılmıştır,
3) Dış su tahliye olukları ve yağmur inişleri özgün detaylarda
çinko olarak yenilenmiştir,
4) Kubbe üst kurşun kaplamada gerekli onarımlar
yapılmış ve yüzeyi temizlenmiştir,
5) Kubbe kasnağındaki tüm çinko kaplamalar sökülmüş,
kubbe kasnağında ki tüm alt ahşap konstrüksiyon özgün
detaylarına uygun şekilde yenilenmiş ve üstü titanyum
çinko ile kaplanmıştır,
6) Kubbe kasnağındaki tüm ahşap doğramalar su etkisiyle
kullanılamaz durumda olduğu için özgün detaylarda
yenilenmiştir,
7) Kubbe kasnağındaki ahşap pencere camları
kırılmaya karşı dayanımlı olması sebebiyle lamine
cam olarak yapılmıştır,
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Restorasyon Sonrası

İÇ KISIMDA YAPILAN RESTORASYON ÇALIŞMALARI
1) Tüm iç kısım yüzeylerinde konservasyon ilkelerine uygun
olarak mekanik temizlik yapılmıştır,
2) Tüm sıvalı ve stuccolu yüzeylerde gerekli durumda sıva altı
güçlendirme enjeksiyonu yapılmıştır,
3) Tüm sıvalı ana yüzeyler özgün renkte tekrar boyanmıştır,
4) Ahşap dokulu kolun yüzeyleri konservasyona uygun olarak
bütünlenmiştir,
5) Ahşap tavanlar boyanmıştır,
6) Nem ve rutubet problemi olan sıvalı yüzeylerde raspa
yapılıp, tekrar özgün malzeme ile sıvanmıştır,
7) Tüm altın varaklı stuccolar temizlenmiş ve gerekli yerlerde
tamamlama yapılmıştır,
8) Kubbe içindeki düşen stucco bölüm alt kısmı
güçlendirilerek tamamlanmıştır,
DIŞ CEPHEDE YAPILAN RESTORASYON
ÇALIŞMALARI
1) Yapı ön cephesinde ki taş söve ve sütunlardaki boyalar
mekanik yöntemle temizlenmiştir,
2) Yapının ilk özgün boyasına yapılan hassas raspa
çalışmaları ile ulaşılmış ve yapı ön cephesi bu renklerde
boyanmıştır,
3) Yapının bitişik parselinde yer alan ve şu konumuyla tehlike
arz eden duvarda güvenlik amaçlı koruma duvarı yapılmıştır,
4) Yapının dış bahçe duvarında mekanik temizlik yapılmış
ve taşlarda meydana gelen çatlaklar enjeksiyon ile
güçlendirilmiştir,
5) Giriş telli cam sundurmada ki tüm kırık camlar sökülmüş
ve yenilenmiştir,
6) Yapı ön cephesindeki mermer imalatlarda temizlik
yapılmıştır.

ENDER ACAR
ender@acar-international.com
info@acar-international.com
232-700 22 70 - 532-282 38 63
www.acar-international.com
Facebook sayfası:Acar International

Yeni Bir Statü;
Göçmenlik Ve İkinci
Vatandaşlık
İKİNCİ PASAPORTUN İŞ ADAMLARINA AVANTAJI
n İkinci pasaport, o ülkenin vatandaşının sahip olduğu
tüm haklara sahip olmanın yanı sıra, yatırımcıya o
ülkede sadece hak sahibi değil, aynı zamanda inisiyatif
ve statü sahibi olma imkanı da tanıyor. Sahip olunan
pasaport ile serbestçe dolaşma hakkının yanı sıra, o
ülkenin sunduğu ticaret imkanlarından da faydalanma
hakkını veriyor.

Bu hakları elde etmek üzere daimi oturma hizmeti
sunduğumuz ülkeler; İngiltere, Kanada, ABD. Bu üç
ülkede belirli bir süre ikamet ettikten sonra vatandaşlık
hakkı edinilebilir.

Serbest dolaşıma sahip olmak ya da yaşantısını başka
bir ülkede devam ettirmek isteyen vatandaşlarımızın
ve özellikle çocuklarını yurtdışında okutmak isteyen
ailelerin, bu hedeflerini daha ekonomik ve daha iyi
sosyal şartlarda gerçekleştirmek üzere başka bir ülke
vatandaşlığını almaktadırlar.

Bu imkanı sağlayan ülkeler, tamamı Karayip Adaları
olan, Antigua ve Barbuda, St. Kitts ve Nevis, Grenada
ve Dominik Cumhuriyeti’dir. Bu ülkelerin vatandaşlıkları,
gayrimenkul alma veya yatırım yapmakla 4-5 ay gibi kısa
bir sürede elde edilebilmektedir.

GÖÇMENLİK VE İKİNCİ VATANDAŞLIK
1. Daimi oturma hakkı; Burada sunulan, başka bir
ülkede, refah seviyesi daha yüksek bir yaşam elde
etmek. Özellikle çocuklara tanınan ekonomik ve kaliteli
eğitim olanaklarından yararlanma hakkını elde etmek.
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2. Vatandaşlık ve vizesiz pasaport edinme hakkı; Bu
pasaportun sağladığı en değerli hak, Avrupa dahil çoğu
gelişmiş ülkeye vizesiz seyahat edebilmektir.

3. Oturum ve serbest dolaşım hakkı; Herhangi
bir ikamet zorunluluğu olmadan, Avrupa Birliği
vatandaşlarının sahip olduğu hakları elde etmek.
Direkt yatırım ya da emlak alımı ile mümkündür. Hakları
sağlayan ülkeler, Macaristan, Bulgaristan, Kıbrıs Rum
Kesimi ve Portekizdir.
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MODA

Kışın en sıcak
tasarımları
Bu kış özellikle incelikle lüksün
buluştuğu koleksiyonlar, kışın en sıcak
tasarımlarını sunuyor.
n 70’lerin gizemli ruhu ile yorumlanan modeller arasında
bulunan dış giyim grubu ürünler sofistike ve asil görünümün
kilit parçası olarak ön plana çıkıyor. Tay derisi üzerine özel
bir teknikle uygulanan leopar desenli modeller zarafeti
simgelemekle beraber bedeni tamamen saran tasarımlar da
feminen görünümün kodlarını baştan yazıyor.
Bu sezon Detayları kullanmaktaki ustalığını hissettirmekten
çekinmeyen koleksiyonlar dış giyim modellerine uygulanan
ve istendiği zaman çıkarılabilen kurk kollar işlevsel şıklığın
anahtarı oluyor. Gri renkteki sade ve şık panço ürünler ise
kombinlerin tamamlayıcı parçası olarak öne çıkıyor.
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CHRISTIAN LOUBOUTIN
ALEXANDRE BIRMAN

BRIAN ATWOOD

70’lerin gizemli
ruhu ile yorumlanan
modeller arasında
bulunan dış giyim
grubu ise sofistike
ve asil görünümün
kilit parçası olarak ön
plana çıkıyor.

SAINT LAURENT

KURT GEIGER

BRIAN ATWOOD
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MODA
Beymen ACADEMIA, bu sezon
ilk kez erkekler için tasarladı
Modern, kendine özgü ve yalın... ACADEMIA’nın
ruhunu en iyi şekilde tanımlayan bu sözcükler artık
erkek tasarımlarıyla da gün yüzüne çıkıyor.
Bu sezon İnce zevk ve seçkinliği karakterinin merkezinde tutan, erkek
koleksiyonları cool, dikkat çekici ama umursamaz tavrını giyim kodlarındaki
detaylarla yansıtmaya devam ediyor. Moda olandan çok zamansız estetiğin
peşindekiler için tasarlanan erkek koleksiyonları, görünüşte sade ancak sıra
dışı özel tasarımlar sunmakta. Gardırobunun vazgeçilmezi olacak parçaları
şimdiye dek arayıp bulamayanlara atfedilen birçok yeni sezon koleksiyon zekice
uygulanan detaylarıyla farkını ortaya koyuyor. Rahatlığı her şeyin üzerinde
tutan ve benzerlerinden ayrıştıran bir görünüme sahip oluyor. Sade fakat
detaylarla farklılaşan tasarımlar sunuluyor. Süet pantolon ve bomber ceketler,
özel baskılı tişörtler, ipek gömlekler ve sweatshirt’ler bu sezon görebileceğimiz
koleksiyonların ana parçaları arasında bulunuyor. Dış giyim grubu ve deri ceket,
yeleklerle zamansız parçaları gördüğümüz vitrinlerde aynı zamanda kusursuz
formlarda takım elbise modelleri de yer alıyor.

Lüks ve sofistike
parfümün yeni ismi
ROJA...
Lüks ve sofistike
parfümün yeni ismi ROJA,
vitrinlerde ki yerini aldı.
İngiliz parfumor Roja Dove’un “sadece
en iyisini yap” mottosuyla yola çıktığı
ve kendi ismini taşıyan markası en
özel meyve ve çiçek özlerinin dengeli
buluşmasıyla ortaya çıkıyor. Kokularda
olduğu gibi parfüm şişelerinde de
kristal, ipek ve altın gibi tamamen
doğal maddeler kullanan ROJA’nın
favori kokuları arasında Scandal,
Reckless, Danger ve Fetish bulunuyor.
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Moda olandan çok
zamansız estetiğin
peşindekiler için
tasarlanan erkek
koleksiyonları,
görünüşte sade
ancak sıra dışı özel
tasarımlar sunmakta.
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Dalkılıç: Başarının anahtarı; çok çalışmak, daima disiplinli olmak ve hedefe
tutku ile bağlı olmak.

“Benim için
en büyük başarı
ve mutluluk;
gençlere verdiğim
ilhamdır”
“İş hayatında başarılı olabilmek için bence konunuzda çok çalışmaktan fazla mesailer
yapmaktan daha önemlisi kendi beden ve akıl sağlığınızı öncelik vermek gerektiğine kesinlikle
inanıyorum. Bir insan her gün egzersiz yapar, sağlıklı beslenir, kendine, iç mutluluğuna önem
verirse o zaman iş hayatında geçirdiği her dakika 3-5 misli daha verimli hale geliyor.”
n RÖPORTAJ: CEMAL TÜKEL

n Yasemin Dalkılıç… Biz onu farklı zamanlardaki dünya
rekoru dalışlarıyla tanıdık. EGİAD YARIN Dergisi’ne konuk
olan Dalkılıç, kendisi için en büyük başarı ve mutluluğun
gençlere verdiği ilham olduğunu söylüyor. Dalkılıç, bu
mutluluğu “Hepsinden öte bu çalışmalarım boyunca kimi
sokakta durduran, kimi eposta ile ulaşan, kimi konuşma
yaptığım okul ve üniversitelerde pek çok genç ve çocuk
yaptıklarımın onlara nasıl bir ilham kaynağı olduğunu anlattılar
ve bu benim için her şeyden daha değerli oldu” diyor.
Başarısının anahtarını ‘çok çalışmak, daima disiplinli olmak
ve hedefe tutku ile bağlı olmak’ olarak sıralayan Dalkılıç, su
sporlarındaki gelişim, bu alanda yapılması gerekenler ve iş
dünyası için sporun önemine ilişkin sorularımızı yanıtlandırdı.
Öncelikle Ankara doğumlusunuz ve denizden uzak bir
şehirde büyüdünüz. Rekorlar ise denizde geldi. Acaba
bu denize ilgi; denize olan hasretinizin bir yansıması
mı?
Denize olan ilgim ruhumda var olan bir şey… Bence bu
tutkum; denize hasret de olsam, deniz kenarında büyümüş
de olsam aynı şekilde gelişecekti. Yazları da 3-4 ay Datça’da
mümkün olduğunda ailemle, olmadığında anneanne ve
dedemle geçirirdim. Hergün yüzme dalma fırsatımız olurdu.
Bu tutkumu pekiştirmek için büyük bir şanstı.
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Türkiye'de çok da yaygın yapılmayan bir spor
dalındasınız. Sizi bu spor dalına kim yönlendirdi?
Bir maske takıp sualtını izlemek, dipten kabuk çıkarmak gibi
düşünürseniz aslında gayet yaygın bir spor dalı… Benim
ilgim de bu şekildeydi fakat bir yandan devamlı bu dalda
kendimi geliştirmek sınırlarımı test etmek istiyordum. Her
sene daha derine dalmaya, sualtında daha fazla kalmaya
çalışıyordum, bu gelişerek dünya çapında bir derece olacak
seviyeye yükselince o zaman çok yaygın olmayan bir spor
dalında buldum kendimi. Önce annemin sualtına olan
merakı beni başlattı. Daha ileride ODTÜ Sualtı Topluluğu
ile ilk kez ciddi çalışmalar yapıp ilk Dünya Serbest Dalış
Şampiyonasında Milli Takıma seçilip yarıştım. Ardından
dünyaca ünlü antrenör Rudi Castineyra ile tanışmam sonucu
bu ilgimi dünya rekorları seviyesine taşıdım.
Bu spora gençlerin ve özellikle kadınların ilgisi var mı?
Dünyadaki yerimiz hakkında bilgi alabilir miyim?
İlk rekorumu 1999 senesinde kırdım. O zaman bu spor çok
farklı bir noktadaydı. Dünyada serbest dalış rekoru kırmış
bayan sporcu sayısı ondan azdı.
Şimdi dünyada da yüzlerce sporcu yarışmakta, Türkiye’de de
benzer büyük bir ilgi ve ilerleme söz konusu oldu.

BAŞARI ÖYKÜSÜ
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dahil her dalışımda yüzeyden dibe kadar oldukça
fazla sayıda oldukça tecrübeli ve eğitimli güvenlik
dalgıçlarının bulunduğundan emin oldum.
Oldukça masraflıydı bunu sağlamak, maaşları,
seyahat ve konaklamaları. Bunu karşılayacak
sponsorluk bulamadıysam rekor denemedim.
Serbest dalışın gelmiş ve geçmişinde bu derece
önlem alan sporcu belki 3 tane sayabilirim. Diğer
önlem de iyi hazırlanmak ve fiziksel kapasitemin
ötesinde hedeflere dalmaya çalışmamak oldu.
Bu spor dalında Türkiye'de bir hedefiniz
var mı? Gençleri kazanmak adına bir okul
açmak veya başka şekilde bu sporun
yaygınlaşmasını sağlamak için bir çalışma
yapıyor musunuz?
Bu tip bir hedefim yok, riskli bir spor ve
artık dünya rekorları insanın fiziğini inanılmaz
derecede zorlamakta, bu riskle birlikte yaşamak
istemiyorum. Çalışmalarım hızla yok olmakta olan
sualtı dünyası ve canlılarını korumak, bu konuda
farkındalık yaratmak üzerine.

“Çalışmalarım; hızla yok olmakta olan sualtı dünyası
ve canlılarını korumak, bu konuda farkındalık yaratmak
üzerine…”

Hem başarılı sporcularımızla dünya çapında bir üne sahibiz,
Türkiye’de iyi serbest dalıcılar vardır gibi bir üne, hem de artık
her an her sahilde çok iyi ekipmana sahip, oldukça başarılı
derecelere ulaşarak serbest dalıp balık avlayan kişiler var.
İtalya serbest dalışın bu şekilde yaygın olduğu bir ülkeydi,
benim başladığımdan 15 sene sonra Türkiye de şimdi aynı
noktada.
Başarınızın anahtarı ne? Çalışma programınız içinde
antreman ve diğer ön hazırlıklar ne kadar zamanınızı
alıyor?
Çok çalışmak, daima disiplinli olmak ve hedefinize bir tutku
ile bağlı olmak. Rekora hazırlandığım bir dönemde günlük
çalışmalarım günde 5-7 saat civarı oluyor. Bir rekor için de
6 ay gibi bir süre yoğun bir hazırlığa giriyorum. Ama benim
yaptığım dönemde organize olmayan bilinmeyen bir spor
olduğu için sponsor peşinde koşmamız, tanıtımdan dalışın
yayınından güvenliğine kadar her türlü organizasyondan da
sorumlu olmamız gerekiyordu.
Tehlikeli bir spor dalındasınız. Kariyerinizde çok küçük
bir hata sonucu bitme tehlikesi ile karşı karşıyasınız.
Vurgun yeme şansınız veya derinde başka bir problem
yaşanabilir. Bunun için ne gibi önlemler alıyorsunuz?
Rekor denemelerine birkaç yıl önce son verdim. Bu nedenle
geçmiş zaman olarak cevap vereceğim. Serbest dalış
vurgun pek değilse de ciddi riskleri olan bir spor, bu riskleri
mümkün olduğunca azaltabilmek için antrenman dalışları
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Sponsorluk ve destek anlamında nasıl
bir tablo ile karşı karşıyayız? Bu sporun
destekçileri kimler?
Sponsor bulmak daima çok zor ve çok büyük bir
engel oldu. Sponsorluk ve bir şirkete olan getirileri
Türkiye’de çok iyi anlaşılmıyor. Ancak yıllar
önce bu konuda pes etmiş sponsor aramaktan
vazgeçmiş, muhtemelen spor kariyerime son
vermişken Antalya’dan Cantek adında çevre
bilinci yüksek, enerji tüketimini azaltan dev
soğutma makinaları yapan bir şirket sponsor
olmayı teklif etti ve birlikte çok güzel bir belgesel
ve kitap çalışması yaptık. Spor kariyerim boyunca
yaptığım en keyifli en huzurlu işbirliğiydi.
Kariyerinizde unutamadığınız başarılar ve anılardan
bahseder misiniz?
Benim için en büyük başarı ve mutluluk gençlere verdiğim
ilhamdır. Çeşitli dünya rekoru dalışları yaptım, hepsi farklı, zor
ve mutlu deneyimler anılardı tabii. Ama hepsinden öte bu
çalışmalarım boyunca kimi sokakta durduran, kimi eposta
ile ulaşan, kimi konuşma yaptığım okul ve üniversitelerde
pek çok genç ve çocuk yaptıklarımın onlara nasıl bir ilham
kaynağı olduğunu anlattılar ve bu benim için her şeyden
daha değerli oldu.
Genç işadamlarına ne gibi tavsiyeleriniz olabilir.
Özellikle liderlik, stres altında çalışma ve benzeri
konularında paylaşmak istediğiniz tecrübeleriniz veya
önerileriniz var mı?
İş hayatında başarılı olabilmek için bence konunuzda çok
çalışmaktan fazla mesailer yapmaktan daha önemlisi kendi
beden ve akıl sağlığınızı öncelik vermek gerektiğine kesinlikle
inanıyorum. Bir insan her gün egzersiz yapar, sağlıklı beslenir,
kendine, iç mutluluğuna önem verirse o zaman iş hayatında
geçirdiği her dakika 3-5 misli daha verimli hale geliyor.
Maalesef Türkiye’de pek çok çalışma yerinde mentalite
bu görüşü desteklemiyor, başarı ve sonuç için daha fazla
çalışma bekliyorlar. Fakat dünyaca ünlü, başarılı işadamları
arasında da ne kadar meşgul olursa olsun sporunu, sağlığını
ön planda tutan günün, haftanın, yılın belli dönemlerinde
elektronik hayatla bağlantısını kesip mutluluk ve sağlığını dinç
tutan örnekler oldukça fazla.

İş İnsanlarının
Mutlaka Cebinde
Bulundurması Gereken
7 Uygulama

ALİ BARÇIN
EGİAD YÖNETİM KURULU
BAŞKAN VEKİLİ

Artık akıllı telefonlar her profesyonelin vazgeçilmez bir aksesuarı halini aldı. Yüklenebilecek
milyonlarca uygulama arasında size en uygun ve üretkenliğinizi arttırabilecek olanını bulmak
zor olabiliyor. Bu nedenle iş hayatında kullanabileceğiniz en iyi ve en popüler uygulamaları
sizler için seçtik.

Tiny Scanner Pro

TapeACall Pro

Ücret: 12,99 TL*

Ücret: 26,99 TL*

Bu uygulama akıllı telefonunuzu taşınabilir bir
tarayıcıya çevirmekle kalmıyor aynı zamanda
taradığınız dökümanları ya da resimleri PDF
formatında kaydetmenizi sağlıyor. Kayıtlı
dökümanlarınızı kendinizin isimlendirileceği
klasörlerde saklayabilir, e-posta ile gönderebilir ya
da Dropbox, Google Drive gibi bulut servislerine
aktarabiliyorsunuz.
Uygulama tüm dökümanlarınızı sahip olduğunuz
diğer mobil cihazlarla eşleştiriyor ve bu da tüm
verilerinizin ihtiyacınız olduğu anda yanınızda olmasını
sağlıyor.

İşiniz genellikle ofis dışındaysa ve telefon konuşurken not
almanız gerekirken bunu yapmakta zorlanıyorsanız bu
uygulama tam size göre.
TapeACall akıllı telefonunuzla yaptığınız görüşmeleri
kaydetmenizi sağlıyor. Kaydettiğiniz konuşmaları
dinleyebiliyor, MP3 olarak bilgisayarınıza indirebiliyor, SMS,
Facebook, Twitter gibi ortamlarda paylaşabilir ve Dropbox,
Google Drive gibi bulut servislerine aktarabiliyorsunuz.
Aynı zamanda 3 kişilik konferans görüşmeleri de yapmanıza
olanak sağlayan bu uygulama basit arayüzü ve kolay
kullanımıyla dikkat çekiyor.

*Uygulamanın bu özelliklerin bazılarını sağlamayan ücretsiz
sürümü de mevcut.
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*Uygulamanın kayıt süresini 60 saniye ile kısıtlayan ücretsiz sürümü
de mevcut.

Ücret: 18,99 TL
İşiniz gereği sık sık dilini
konuşamadığınız ülkelere gidip
sizle aynı dili konuşmayan
insanlarla Tarzanca anlaşmaya
çalışıyorsanız artık Tarzanca’yı
unutabilirsiniz. İTranslate Voice telefonunuza sesle
söylediğiniz bir cümleyi 40’dan fazla dile anında tercüme
edebiliyor ve size yine sesle çevrilmiş metni okuyor.
Karşınızdaki kullanıcıda da aynı uygulamanın olması
halinde karşılıklı konuşma yapar gibi tüm konuşmanız
tek bir sayfada kayıt altına alınıyor ve tüm bu konuşmalar
E-posta, SMS, Twitter ya da Facebook üzerinden kolayca
paylaşılabiliyor.
2012 ve 2013’ün en iyi uygulaması seçilen iTranslate Voice
aynı zamanda kendisine Apple App Store’da en önemli
uygulamalar arasında yer buluyor.

Evernote
Ücret: Ücretsiz
Evernote uygulaması basitçe bir
“not tutma” uygulaması olarak
tanımlandırılabilir olsa da aslında
bundan çok daha fazlasını sunan
ve birçok iş insanı için vazgeçilmez
olabilecek bir uygulama. 100
Milyondan fazla aktif kullanıcısı
olması da bunun bir kanıtı.
Uygulama üzerinde notlar yazarak,
onay listeleri oluşturabiliyor ve daha
da güzeli uygulamanın içinden bunu istediğiniz kullanıcı ile
paylaşabiliyorsunuz. Böylece ekip arkadaşlarınızla bir not
üzerinde tartışabilir ve aynı veri üzerinde oynamalar yaparak
çalışmanızı hızlıca tamamlayabiliyorsunuz.
Aldığınız kartvizitleri kameraya göstererek akıllı telefonunuzda
iletişim kişisi olarak kaydedebilir, hatırlatıcılar koyarak
gelecek bildirimlerle planladığınız etkinliklerinizi rahatça takip
edebilirsiniz.
Apple Watch ve diğer mobil cihazlarınız ile de entegre çalışan
Evernote düzenli kullanmanız halinde vazgeçilmeziniz olacak
ancak kilit özelliklerini kullanmamanız halinde sıradan bir not
tutma uygulamasından farklı görmeyeceğiniz bir uygulama
olacaktır.

ScanBizCards Business
Card Reader
Ücret: 2,99 TL*

Microsot Remote Desktop
Ücret: Ücretsiz
Microsoft Remote Desktop uygulamasıyla ofisinizdeki ya
da evinizdeki PC’nize dünyanın heryerinden bağlanabilir ve
dökümanlarınızı görüntüleyebilirsiniz. Verilerinize güvenli bir
bağlantıyla ulaşmanızı sağlayan uygulama ses ve görüntü
aktarımında son derece hızlı bir aktarım vaat ediyor.

Slack
Ücret: Ücretsiz

TEKNOLOJİ

iTranslate
Voice

Fuarlarda ya da speed
networking gibi organizasyonlarda
edindiğiniz kartvizitleri kolayca
akıllı telefonunuza kişi olarak
kaydedebileceğiniz son derece
pratik ve kullanışlı olan bu
uygulama ile aradığınız kişiye
ulaşmak için yüzlerce kartvizit
arasından arama yapma
zahmetinden kurtulacaksınız.
Kartvizitin iki yüzünü de basitçe
akıllı telefonunuzun kamerasına
göstermenizle birlikte kartvizit
üzerindeki tüm bilgiler ilgili kişi
kayıtlarına aktarılıyor ve kartvizitin görüntüsü de kişi
görüntüsü olarak kaydediliyor. Aynı anda Outlook kişilerinizi
de güncelleyen bu uygulama aynı zamanda tüm verilerinizi
indirme, arama / SMS gönderme, kart bilgilerini paylaşma ve
kartvizitler üzerinde arama yapmanıza da imkan sağlıyor.

Ekibinizle iletişimde online yolları seçiyorsanız ama epostalar arasında kayboluyorsanız bu
uygulama bundan sonraki hayatınız için en sık kullanacağınız uygulama olabilir.
Ekibinizle yürüttüğünüz projeler ya da farklı konular hakkında oluşturacağınız gruplarla canlı
mesajlaşma servisi sunan Slack dosya paylaşımı, güçlü geçmiş arama motoru ve arşivlemesi
sayesinde sıradan bir mesajlaşma uygulamasının önüne geçiyor. Dropbox, Asana, Google+,
Twitter gibi entegrasyon kanallarına sahip uygulama tüm cihazlarınızla senkronize çalışarak
konuşmalarınıza bıraktığınız yerden başka bir cihazdan kolayca devam edebilme imkanı sağlıyor.
PC’nize ya da Mac’inize de indirebileceğiniz Slack şirketin içi Facebook’unuz, Twitter’ınız ve
Whatsapp’ınız olmaya aday bir uygulama.
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BEŞ SORU

CENK
PENBE

1. Kısaca kendinizi
tanıtır mısınız?
1988 İzmir doğumluyum.
Lise öğrenimimi İzmir
Özel Fatih Koleji’nde
tamamladıktan sonra
lisans eğitimimi Yaşar
Üniversitesi’nde bilgisayar
üzerine gerçekleştirdim.
Yaklaşık 6 senedir dijital
baskı sektöründe hizmet
veren ve aile kuruluşumuz
olan Can Dijital Baskı
hizmetlerinde Satış
Müdürü olarak görev
almaktayım.

2. Hobilerinizi bizimle paylaşır mısınız?
Çocukluğumdan beri motosiklet tutkunuyumdur.
Yoğun iş temposundan fırsat buldukça motor
turuna çıkmaya çalışıyorum. Ayrıca kış sporlarıyla
ilgilenmekten zevk alıyorum.
3. Hangi sektörde faaliyette bulunuyorsunuz?
İşiniz ile ilgili kısaca bilgi verir misiniz? Faaliyette
bulunduğunuz sektördeki gelişmeleri anlatır
mısınız?
Aile şirketimiz olan Can Dijital 1990 yılından bu
yana 4 Şubesi ile faaliyet göstermektedir. Şirketimiz
dijital baskı, reklam, matbaa ve kırtasiye alanlarında
tüm çeşitliliği ile hem perakende hem de kurumsal
müşterilerine çözüm odaklı hizmet vermektedir.
Şirketimiz müşterilerinin taleplerini en iyi kalitede
karşılayabilmek adına sektöründe gelişmekte olan
teknolojiyi takip ederek kendini daha çok geliştirmekte
ve müşteri memnuniyetini esas alarak sektöründe
adını daha da yukarılara taşımak için çalışmalarını
sürdürmektedir .
4. 2015’e ilişkin öngörülerinizi paylaşır mısınız?
2015 yılının ülkemiz açısından ekonomik dalgalanmalar
ve politik sorunlar yüzünden çok verimli geçmediğini
söyleyebilirim. Bundan sonraki süreçte, ülkemizin
ve ekonomimizin daha iyi olmasını umut ederek;
çalışmalarımıza ödün vermeden devam etmemiz
gerektiğini düşünüyorum.
5. Neden EGİAD? EGİAD’dan beklentileriniz
neler? EGİAD’ın çalışmaları hakkında
görüşleriniz neler?
Ülkemizde gün geçtikçe sivil toplum kuruluşlarının ne
kadar önemli işler yaptıklarını ve sayısının her geçen
gün artmakta olduğunu görmekteyiz. EGİAD'ın doğru
bir amaca hizmet veren, üretken bir dernek olduğunu
düşünüyorum. EGİAD ailesine yeni girmiş olmama
rağmen üyelerinin bu kadar özverili olduklarını görünce,
EGİAD üyesi olmanın gururunu yaşıyorum.
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BEŞ CEVAP

1. Kısaca kendinizi
tanıtır mısınız?
Egegen İnternet
Hizmetlerinde Genel
Koordinatör olarak görev
yapmaktayım. Bilişim
sektörüne geçmeden
önce çocukluk yıllarından
beri yapmakta olduğum
mücevher tasarımı ile
ilgilenmekteydim. Ancak
günümüz çağının en
SERHAN
önemli sektörlerinden biri
CEYLAN
olan bilişim sektörüne
grafik tasarımı alanı ile
geçiş yaptım. Bu sebeple
yurt içi ve yurt dışında çeşitli eğitimler aldım. Ardından
çeşitli kurumlarda alanımla ilgili eğitmenlik hizmetleri
verdim. Eğitmenlik yıllarında edindiğim tecrübe
mevcut görevimi yapmamda bana oldukça yardımcı
olmaktadır.
2. Hobilerinizi bizimle paylaşır mısınız?
İş hayatının stres ve sorumluluklarından uzaklaşarak
kendimizi yenileyebilmek adına hobiler edinilmesi
taraftarıyım. Bu anlamda kendime ayırdığım
zamanlarda mücevher tasarlıyorum. Ayrıca Mimi
adında bir kedim ve Pamuk adında bir köpeğim var
onlarla zaman geçirmekten çok keyif alıyorum. Fırsat
buldukça da yeni yerler keşfetmeye ve yeni insanlar
tanımaya çalışıyorum.
3. Hangi sektörde faaliyette bulunuyorsunuz?
İşiniz ile ilgili kısaca bilgi verir misiniz? Faaliyette
bulunduğunuz sektördeki gelişmeleri anlatır
mısınız?
Egegen; müşterilerine web tasarım, programlama ve
dijital pazarlama ve satın alma hizmeti vermektedir.
Müşterilerimizin internetteki tüm ihtiyaçlarına cevap
veren, butik hizmet anlayışını gaye edinmiş, alanında
uzman 3 farklı şirketten oluşmaktadır. Web sitesinin
tasarımı, kodlanması, yayınlanması, yayın sonrası
destek gibi hizmetleri egegen vermektedir. Sosyal
medya hesap yönetimi, içerik oluşturma, dijital
pazarlama ve satın alma gibi hizmetler konusunda
GenSocial şirketimiz çalışmaktadır. Son olarak
dijital bilgi ekranları konusunda hizmet veren Gen
Technology şirketimiz bulunmaktadır. Açık ve kapalı
mekanlarda video, resim, menü, reklam, bilgilendirme
mesajları gibi içeriklerin online olarak yönetilebildiği
dijital bilgi panolarının yazılımlarının üretilmesi ve
yönetilmesi Gen Technology’nin uzmanlık alanları
içerisinde yer almaktadır.
Bu üç şirketimiz de firmalara butik hizmet vermektedir.
Kullandığımız yazılımlar kendimize ait olduğundan
dolayı firmaların ihtiyaçlarına göre rahatlıkla
ölçeklendirilebilmektedir.

4. 2015’e ilişkin öngörülerinizi paylaşır mısınız?
2015 yılının geneline yayılan ekonomik buhranın
neticesinde 2016 yılında büyüme hedefi olan firmaların
temkinli olmalarında fayda görüyorum. Özellikle Gen
Technology gibi yurt dışından donanım ihraç eden
firmaların gelecek döneme dair döviz hareketliliğini
öngörmelerinin oldukça zor olduğu kanısındayım.
Bu bağlamda mevcut işlerinde; iş geliştirme, kalite
yönetimi gibi konulara ağırlık vererek yazılım veya
donanım fark etmeksizin alanlarındaki üretim
süreçlerinde verimliliği arttırmalarının faydalı olacağı
kanısındayım.
Ayrıca var olan piyasa artık bilişim tarafına doğru
hızlıca ilerliyor. Firmaların bilişim sektörünü yakından
takip etmesi gerektiğini düşünmekteyim. İnternete
uzak duran firmaların ileri zamanlarda ciddi sıkıntılar
çekeceğini de söylemek isterim. Zaman artık az insan
daha çok internet zamanı. Para el değiştirmeye
başladı.

3. Hangi sektörde faaliyette bulunuyorsunuz?
İşiniz ile ilgili kısaca bilgi verir misiniz? Faaliyette
bulunduğunuz sektördeki gelişmeleri anlatır
mısınız?
Ontan Group çatısı altında; İnşaat taahhüt,
gayrimenkul geliştirme, yapı malzemeleri sektörlerinde
farklı girişimlerimiz, şirketlerimiz ve iştiraklerimiz
mevcuttur. Amacımız, İzmir merkezli bir oluşum olarak
hizmet verdiğimiz alanlarda uluslararası seviyede
faaliyet gösterebilmektir.

5. Neden EGİAD? EGİAD’dan beklentileriniz
neler? EGİAD’ın çalışmaları hakkında görüşleriniz
neler?
EGİAD, birbirinden farklı sektörlerdeki firma ve iş
sahiplerini bir arada bulunduran son derece güzel bir
dernek. Farklı sektörlerin aynı çatı altında bulunması ve
bu sektörlerden edinilen bilgi birikiminin paylaşılması
oldukça faydalı bir ortam sağlamakta. Bu nedenle
olabildiğince farklı sektörden kişi ve firma sahiplerine
ulaşarak, bu değerli ortamı geliştirmelerini arzu ve rica
ediyorum.

5. Neden EGİAD? EGİAD’dan beklentileriniz
neler? EGİAD’ın çalışmaları hakkında görüşleriniz
neler?
EGİAD’ın Türkiye çapında başarılı bir sivil toplum
kuruluşu olduğunu düşünüyorum. Oldukça dinamik ve
sistematik bir yapısı ve geliştirdiği birçok yararlı proje
bulunmaktadır. Değerli üyelerinin iş birlikteliklerinin
daha da artacağını ümit ediyorum.

1. Kısaca kendinizi
tanıtır mısınız?
1979 İzmir
doğumluyum, ortaokul
ve lise öğrenimimi Türk
Kolejinde, lisansı İTÜ
İnşaat Mühendisliği
bölümünde, yüksek
lisansı İTÜ Yapı
Mühendisliği bölümünde
tamamladım. 2-3 yıl
ONUR
yabancı sermayeli
bir şirkette kurumsal
ÖKTEM
geçmişten sonra,
2008 yılında İzmir’e
dönüp, Ontan İnşaat’ın
kurulmasına öncülük ettim. Ontan İnşaat şirketinde
yönetim kurulu başkanlığı görevini yürütmekteyim.
2. Hobilerinizi bizimle paylaşır mısınız?
Seyahat etmek, müzik dinlemek, yelken, tenis, yüzme
en çok keyif aldığım aktivitelerdir.

4. 2015’e ilişkin öngörülerinizi paylaşır mısınız?
Ülke genelinde 2015, tıpkı 2014 yılına benzer şekilde
biraz durağan geçmekte. Faaliyet gösterdiğimiz
sektörler dolayısıyla yatırımların yavaşladığını
görmekteyim. Kendi şirketlerimiz açısından ise,
büyüme ve yeni yatırımlarımız devam etmektedir. Ülke
ve toplum açısından yararlı projeler geliştirmeye her
koşulda devam etmemiz gerektiğini düşünmekteyim.

1. Kısaca kendinizi
tanıtır mısınız?
23 Ocak 1983
Ankara doğumluyum.
Bekârım. Hacettepe
Üniversitesi’nde
eğitimime devam
ederken, ticaret hayatının
ağır basması ile ortağı
olduğum aile şirketimizde
çalışmaya başladım.
ALTUĞ
Restorasyon ve
rekonstrüksiyon, turizm
GÜNÇE
otelcilik branşlarında
faaliyet gösterirken; konut
sektörüne de girerek
önce Denizli’de şimdi de İzmir Çiğli bölgesinde konut
üretmekteyiz.
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2. Hobilerinizi bizimle paylaşır mısınız?
Hobilerim, benim yaşamımda çok büyük bir öneme
sahiptir. Bu yüzden de birçok hobim var. Uzun yıllar
müsabık olarak skeet atıcılığı yaptım birçok derecem
var. 2000 yılından beri yelkenle uğraşmaktayım.
2010’dan bu yana yelken yarışlarına katılıyorum.
Dalgıçlık, kara ve deniz avcılığı yapıyorum. Tek motorlu
uçaklarla uçuyorum ve motosikletle geziler yapmayı
seviyorum.
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3. Hangi sektörde faaliyette bulunuyorsunuz?
İşiniz ile ilgili kısaca bilgi verir misiniz? Faaliyette
bulunduğunuz sektördeki gelişmeleri anlatır
mısınız?
Yukarıda da belirttiğim gibi konut sektöründeyiz.
Dövizdeki hızlı artışlar, genel ekonomideki
olumsuzluklar, siyasi istikrarsızlık, satışları oldukça
yavaşlatmış durumda. Seçim sonrasında daha
hareketli bir piyasa beklentim var.
4. 2015’e ilişkin öngörülerinizi paylaşır mısınız?
2015 Yılı ülkemiz için kaybedilmiş bir yıl olarak
görüyorum, 2016 yılı için de fazla iyimser değilim.
5. Neden EGİAD? EGİAD’dan beklentileriniz
neler? EGİAD’ın çalışmaları hakkında
görüşleriniz neler?
EGİAD’a Serkan İpek’in daveti üzerine sosyal ve
kültürel ilişkilerimi geliştirmek, İzmir genç iş dünyası
ile birlikte olabilmek, deneyimlerden yararlanmak ve
katkıda bulunabilmek için katıldım.

1. Kısaca kendinizi
tanıtır mısınız?
1978 İzmir doğumluyum.
Lise eğitimimi İzmir
Özel Türk Kolejinde,
üniversite eğitimimi
Dokuz Eylül Üniversitesi
İngilizce İşletme’de,
yükseköğrenimimi
ise İstanbul Bilgi
Üniversitesi’nde
LÜTFI
tamamladım. 2002
senesinde kurduğum
TANINMIŞ
Tanınmış Soğukhava
Depolama Ltd. Şti ’de
ve 2012 senesinde
kuruduğum LMT İnşaat’ta halen firma sahibi ve
Genel Müdür olarak çalışmaktayım. Evli ve bir çocuk
babasıyım.
2. Hobilerinizi bizimle paylaşır mısınız?
İş hayatının stresinden uzaklaşmak için sık sık ailemle
seyahatlere çıkmak ve yeni yerler keşfetmek en çok
zevk aldığım şeylerdendir. Sıkı bir Fenerbahçe taraftarı
olarak her fırsatta maçları seyretmeye özen gösteririm.
Sporla iç içe büyümem nedeniyle futbol, basketbol ve
tenis hayatımın vazgeçilmez parçasıdır.
3. Hangi sektörde faaliyette bulunuyorsunuz?
İşiniz ile ilgili kısaca bilgi verir misiniz? Faaliyette
bulunduğunuz sektördeki gelişmeleri anlatır
mısınız?
Firmamız, Tanınmış Soğuk hava Depolama Ltd
Şti. ile özellikle donmuş ya da taze gıda üreticileri,
dağıtıcıları ve satıcıları için, Torbalı da kurulu olan
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10.000 m2 kapalı depolama alanı ve geniş araç
filomuz ile sektörde uzun yıllardır hizmet vermekteyiz.
2012 yılında kurduğumuz LMT İnşaat ile endüstriyel
yapılar üretmekteyiz. 2015 senesinde Tanınmış Gıda
olarak dondurulmuş gıda üretimi yapmak üzere yeni
bir yatırımda bulunduk. Üretime 2016 senesinde
başlamayı hedefliyoruz.
4. 2015’e ilişkin öngörülerinizi paylaşır mısınız?
Ülkemizin en önemli sorununu eğitim yetersizliği
olarak görmekteyim. Şu anda bulunduğumuz hem
politik hem de sosyal sıkıntıların bu yetersizlikten
kaynaklandığını fakat ne yazık ki kısa vadede bu
sorunun çözümünün olmayacağı kanaatindeyim.
Gene de içinde bulunduğumuz ortam en iyi şekilde
değerlendirmeye çalışılır, kısa vadede toplumsal
ayrışmalar giderilirse ülkemizin büyük potansiyelinin
ortaya çıkacağına inanıyorum. 2015 senesinin
sonlarında yapılacak seçimlerin sonucu kurulacak
hükümetin toplumu birleştirici olmasını ve yaklaşan
büyük krizlerden vatandaşları en iyi şekilde korumasını
diliyorum.
5. Neden EGİAD? EGİAD’dan beklentileriniz
neler? EGİAD’ın çalışmaları hakkında görüşleriniz
neler?
Sivil toplum örgütleri sadece iş ilişkilerinin kurulduğu
yer değildir. Aynı zamanda toplumsal sorunların
çözümüne yönelik fikirlerin konuşulduğu, beyin
jimnastiklerinin yapıldığı yerlerdir. Hatta topluma örnek
olması gereken topluluklardır. EGİAD’ın hem çağdaş
üye profili hem de sosyal sorumluluk projeleri ile tüm
bunları fazlası ile yaptığını görmekten ve bu topluluğun
bir parçası olmaktan son derece mutluyum.

1. Kısaca kendinizi
tanıtır mısınız?
1987 yılında İzmir’de
doğdum. Lise yıllarını
İzmir Amerikan kolejinde
geçirdikten sonra,
Endüstri Mühendisliği
eğitimi almaya İstanbul’a
Koç Üniversite’sine
gittim. Daha lise
yıllarındayken kurumsal
CAN
yaşam ilgimi çekmeye
başladı ve yazlarımı farklı
FRANKO
kurumsal şirketlerde staj
yaparak geçirdim. Bu
işleyiş üniversite yıllarının
sonuna kadar devam etti. Bu stajlar genç yaşta farklı
sektörlerde, farklı pozisyonlarda deneyim kazanmamı
sağladı. Okul yıllarının bitmesinin hemen ardından da
Shell Türkiye’de Ticari Akaryakıtlar Bölge Müdürlüğü
görevini üstlendim.

25 yaşıma geldiğimde de hem yüksek lisans yaparak
farklı deneyimler kazanmak ve hem de yurt dışındaki
çalışma ortamını deneyimlemek için Londra’ya
taşındım. Bir seneyi aşkın bir süre önce biriktirdiğim
bilgi birikimini, aile işinde sürdürebilmek amacı ile
İzmir’e döndüm. Ailemiz için de yeni ambalaj işine
girdik.
2. Hobilerinizi bizimle paylaşır mısınız?
Birçok İzmirli’nin olduğu gibi beni de deniz aşığı olarak
nitelendirebilirsiniz herhâlde. Bunun dışında da düzenli
olarak tenis oynamaktayım.
3. Hangi sektörde faaliyette bulunuyorsunuz?
İşiniz ile ilgili kısaca bilgi verir misiniz? Faaliyette
bulunduğunuz sektördeki gelişmeleri anlatır
mısınız?
Canpak Ambalaj olarak müşterilerimize karton
ambalaj çözümleri üretiyoruz. Türkiye’nin önde gelen
kuruluşlarına ofset ve dijital baskı çözümleri sunarak,
ürünlerinin korunmasını, taşınmasını, saklanmasını ve
raflarda ön plana çıkmasını sağlıyoruz. Günümüzde
her üç tüketiciden biri ürünü ambalajına bakarak satın
alıyor. Türkiye'de ambalaj sektöründe büyümek için
halen büyük bir potansiyel olduğunu düşünüyorum.
Türkiye’deki kişi başına ambalaj tüketimi Avrupa birliği
ülkelerinin halen yarısı, Amerika’nın ise sadece üçte
biri büyüklüğündedir. Önümüzdeki yıllarda da küçük
ailelerin çoğalması ve şehirli çalışan nüfusun farklı
beklentileri nedeni ile Türkiye’deki kişi başına ambalaj
tüketiminin artacağını düşünüyorum.
4. 2015’e ilişkin öngörülerinizi paylaşır mısınız?
Günümüzde toplumsal ve ekonomik olarak zor bir
sınavdan geçtiğimiz bir gerçek. Fakat önümüzdeki
günlerde zorlukları teker teker aşmış ve geçmişten
öğrendikleriyle daha güçlü bir Türkiye oluşacağı
kanısındayım.
5. Neden EGİAD? EGİAD’dan beklentileriniz
neler? EGİAD’ın çalışmaları hakkında
görüşleriniz neler?
Hızla değişen dünyaya yeni neslin yaklaşımının daha
farklı ve yenilikçi olduğunu kanısındayım. EGİAD’ın da
genç neslin toplumsal sesi olduğunu düşünüyorum.
Böyle bir kurumun oluşturduğu sosyal sorumluluk
projelerinin ve kentsel dönüşüm önerilerinin de
popülist düşüncelerden farklı, teknolojik yenilikler
ışığında ve topluma duyarlı çalışmalar olabileceğini
düşünüyorum.
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1. Kısaca kendinizi
tanıtır mısınız?
1989 İzmir doğumluyum.
Lise eğitimimi İzmir
Özel Türk Kolejinde
tamamladıktan sonra
hazırlık eğitimi için
Amerika Philadelphia
Temple Üniversitesine
gittim. Ekonomi
Üniversitesi Güzel
Sanatlar Lisans Bölümü
MERVE
mezunuyum. 52 yıldır
GÜRES
Gıda sektöründe faaliyet
gösteren aile şirketimiz
Güres Group’da Yönetim
Kurulu Üyesi olarak görev almaktayım.
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2. Hobilerinizi bizimle paylaşır mısınız?
Spor, hayatımın vazgeçilmezlerindendir. Fırsat
buldukça su sporlarına zaman ayırıyorum. İş ve özel
amaçlı seyahat etmekten büyük keyif alıyorum. Değişik
kültürlerin sanatlarını öğrenmek de her daim ilgili
çekmiştir.
3. Hangi sektörde faaliyette bulunuyorsunuz?
İşiniz ile ilgili kısaca bilgi verir misiniz? Faaliyette
bulunduğunuz sektördeki gelişmeleri anlatır
mısınız?
Faaliyet alanımızın ana başlıkları Gıda, Teknoloji ve
Tarımdır. 1963 yılında kurulan Şirketimiz Güres Group
yumurta üretim tesislerinden, yem fabrikasına, viyol
fabrikasından, kuluçka, yarka üretim ve damızlık
yetiştirme tesislerine, gübre üretim tesisinden,
kafes ve tavukçuluk ekipmanları üretim fabrikasına,
pastörize sıvı yumurta üretim tesisinden, bıldırcın
yumurtası üretim tesisine ülkemizin tek çatı altına
toplanmış, en büyük tam entegre yumurta üretim
tesisidir. Grupta Mali İşler ve Finansman Biriminden
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesiyim. Şirketin, iç ve
dış piyasaların ekonomik süreçlerini gözlemleme ve
karar verme, bütçe planlama ve koordinasyon işlerini
yürütmekteyim.
4. 2015’e ilişkin öngörülerinizi paylaşır mısınız?
Türkiye’nin şu an da içinde bulunduğu politik, sosyal ve
ekonomik durum karşısında öngörüde bulunmak çok
yanlış olur sanırım. Ülkemin sıkıntılı günlerini en kısa
zamanda geride bırakmasını temenni ederim.
5. Neden EGİAD? EGİAD’dan beklentileriniz
neler? EGİAD’ın çalışmaları hakkında
görüşleriniz neler?
Ülkemizde gün geçtikçe sivil toplum kuruluşlarının
ne Bence EGİAD Türkiye’de bulunan sivil toplum
kuruluşları arasında öncü ve etkin bir role sahip; vizyon
ve değerleri olan bir kuruluş. EGİAD ailesinin bir ferdi
olmaktan son derece mutluyum.
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1. Kısaca kendinizi
tanıtır mısınız?
1983 yılında İzmir'de
doğdum. 2001 yılında
Dokuz Eylül Üniversitesi
Makine Mühendisliği’ni
kazandım ve 2 sene
okuduktan sonra
mühendisliğin bana göre
olmadığını anlayarak
bıraktım. 2003'te Ege
Üniversitesi İşletme
UMUT
Bölümü’ne girdim 2007
İLHAN
yılında mezun oldum. Aynı
yıl Ege Üniversitesi İletişim
Fakültesi’nde Reklamcılık
Yüksek Lisansına başladım ve Venüs Ajans'ı kurdum.
Çalışma hayatına Üniversite öğrencisiyken başladım.
2. Hobilerinizi bizimle paylaşır mısınız?
Felsefe, Psikoloji ve Mitoloji ile ilgileniyorum. En
çok sevdiğim düşünürler Stoacılar ve antik yunan
filozoflarından Platon. Sıkı bir basketbol takipçisiyim.
Pınar Karşıyaka taraftarıyım. Euroleauge ve TBL'deki
hemen hemen tüm maçları izlerim. Geçtiğimiz sene
basketbol haberlerinin ve yazılarının yer aldığı bir site
açtık. İsmi, www.bolbasket.com’dur. Aynı zamanda bu
sitede yazarlık da yapıyorum. Farklı şehirleri ve ülkeleri
gezmeyi seviyorum. Eşimle birlikte turlara katılmayı
değil kendi planımızı yaparak yerel halkın içinde gizli
turist olmayı seviyoruz. Böylece gittiğimiz yerlerin
atmosferini çok daha iyi yakaladığımıza inanıyoruz.
3. Hangi sektörde faaliyette bulunuyorsunuz?
İşiniz ile ilgili kısaca bilgi verir misiniz? Faaliyette
bulunduğunuz sektördeki gelişmeleri anlatır
mısınız?
Venüs Ajans, dijital reklam ajansıdır. 2007'de kuruldu.
Başladığında tek başımaydım, şu anda 14 kişilik bir
ekibimiz var. Markaların dijital pazarlama stratejilerini
geliştiriyoruz. Bu kapsamda web sitesi tasarımı,
sosyal medya yönetimi ve dijital reklam çözümleri
sunuyoruz. İzmir dışında 40'ın üzerinde şehirde ve
10'un üzerinde ülkede iş yaptık. Amerika, Almanya,
Fransa, Irak gibi birçok ülkede müşterilerimiz var.
Ege'de Alfemo, Kırçiçeği, Bakioğlu Holding, Polinas,
Chef Seasons, Ege bölgesi dışında Türk Eğitim Vakfı,
Etg, Türk Hava Yolları, Muratbey Peynirleri çalıştığımız
firmalar arasındadır. Dijital reklama harcanan bütçe
her yıl katlanarak büyüyor. Ekonomik kriz dinlemiyor.
Mobil cihazlar ve bilgisayarlar artık hayatımızın her
yerinde. Türkiye'de de Markaların dijital reklam
bütçeleri, basılı medyayı geçen yıl itibariyle geçti. Dijital
reklam pazarı geçen yıl Türkiye'de 1.4 milyar TL oldu.
Türkiye'de tüm nüfusun yarısı İnternet kullanıyor. 40
yaşına kadar olan bireylerin %70'i internet kullanıcısı.
32 milyon aktif sosyal medya kullanıcısı var. Internet
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kullanıcılarına internette geçirdiği süre TV'den fazla.
Bir kişi cep telefonuyla günde ortalama 2 saat 51
dakika, Sosyal medya hesaplarında 2 saat 56 dakika,
TV'de 2 saat 17 dakika geçiriyor. Türkiye'de her üç
kişiden biri de internetten alışveriş yapıyor. Biz bu
işlere başladığımızda İnternet kullanıcısı 10 milyonun
altındayken şimdi 40 milyonlara dayandı. Dijital medya
alternatif mecra iken şimdi çoğu marka için ana
mecra oldu. Pazar git gide büyüyor. Türkiye'de dijital
pazarlama açısından tüm şirketler için büyük fırsatlar
var. Internet reklamlarını doğru kullanan bir şirket
cirolarını çok kısa sürede katlayabiliyor.
4. 2015’e ilişkin öngörülerinizi paylaşır mısınız?
Kendi sektörümüzde her şeye rağmen pazar
büyüdüğü için dijital reklam harcamaları da artacaktır.
Ancak Türkiye'nin son dönemlerdeki duraklama
dönemi devam edecek diye düşünüyorum. Yine de
ekonomide büyük düşüşler olacağını sanmıyorum.
Ekonomi analisti değilim ama çok firmayla çalışıyorum
ve görüşüyorum. Genel olarak hepsi bir duraklama
olduğunu söylüyor ancak çok büyük bir daralma yok
gibi.
5. Neden EGİAD? EGİAD’dan beklentileriniz
neler? EGİAD’ın çalışmaları hakkında
görüşleriniz neler?
EGİAD'a üye olduğum için çok mutluyum. Fırsat
buldukça etkinliklere katılıyorum. Çok değerli insanlarla
tanıştım. Yapılan çalışmaları üye olmadan önce de
takip ediyordum. Üye olmamı tetikleyen en önemli
unsur da bu oldu. Ege Bölgesi’ndeki firmaların iş
dünyasında çok daha güçlü bir konum almaları için
EGİAD çatısı altında birleşmek çok önemli.

BEŞ SORU

1. Kısaca kendinizi
tanıtır mısınız?
1974 İzmir
doğumluyum. İlk, orta
ve lise tahsili sonrasında
halen devam etmekte
olduğum mesleğimle
beraber Anadolu
Üniversitesi İşletme
Fakültesi Yönetim
ve Organizasyon
Bölümü’nü
UĞUR
tamamladım. 3 yıldır
ERDEN
Gediz Üniversitesi Dış
Ticaret MYO’da Gümrük
İşlemleri ve Dış Ticaret
Uygulamaları derslerinde eğitmenlik yapmaktayım.

BEŞ CEVAP

5. Neden EGİAD? EGİAD’dan beklentileriniz
neler? EGİAD’ın çalışmaları hakkında
görüşleriniz neler?
Bir ülkenin demokrasi gücünün sivil toplum
kuruluşlarının sayısı ile aynı oranda geliştiğini
düşünmekteyim. Bunu Avrupa ülkelerinde rahatça
görebilmekteyiz. Tabi, EGİAD ülkemizdeki ve
bölgemizdeki en güçlü ve etkili STK’lar arasında.
Egeli olması, Egeyi temsil etmesi ve gündeme taşıdığı
konular ve çözümleri, doğru amaca hizmet eden
projeleri ve ülkeye katkılarıyla gurur duyduğumuz
bir dernektir. İlerleyen dönemlerde de birçok proje
ile bölgemize ve ülkemize çok önemli katkılarda
bulunacağımıza inancım sonsuzdur.

2. Hobilerinizi bizimle paylaşır mısınız?
Sörf, dalış, reformer (pilates), tenis oynamak gibi
spor faaliyetleri yanında bahçemle ve bitkilerle
uğraşmaktan büyük keyif alırım.
3. Hangi sektörde faaliyette bulunuyorsunuz?
İşiniz ile ilgili kısaca bilgi verir misiniz?
Faaliyette bulunduğunuz sektördeki gelişmeleri
anlatır mısınız?
Erden Group markası ile 15 seneyi geride bıraktık.
Yöneticiliğini yaptığım şirketimiz, ana faaliyet
konusu Gümrük Müşavirliği olmak üzere uluslararası
deniz, hava taşımacılığı, antrepo ve serbest
depolama alanlarında müşterilerinin ihtiyaçlarını
karşılamak üzere lojistik sektöründe bütünleşik
hizmetler sağlayan şirketler grubudur. Oldukça
yoğun ve hareketli bir sektör olup, ülkemizde her
geçen gün artan Dış Ticaret hacmi ile devamlı ileri
ivmede hareket etmektedir. Avrupa Birliği uyum
süreci ile başlayan gelişme ve değişimler her
geçen gün devam etmekte ve uluslararası ticarette
kolaylaştırmalar sağlanmaktadır. Ülkemiz bu ticaret
için coğrafi açıdan mükemmel bir konumdadır.
Avrupa ve Uzakdoğu’da değişen yönergeler ile bu
ticaret hacmi ciddi ölçüde artış göstermektedir.
Bizlerde bu ticaretin bir parçası olarak hizmetlerimizi
ve yatırımlarımızı geliştirip yenilemeye devam
ediyoruz.
4. 2015’e ilişkin öngörülerinizi paylaşır mısınız?
2015 yılı oldukça zor şartlarda devam ediyor ve hatta
belirsizlik sebebi ile daha da zorlaşmakta. Şartlar
zaten çok çetindi. 2015 yılını, zorlu pazar koşulları,
azalan karlılıklar, finansman problemlerini aşmaya
çalışırken ve Çin, Avrupa krizleri, stabil olamayan
döviz kurları, politik karmaşalar ile uğraşarak
bitiriyoruz. Ancak hem sektörümüz olarak hem de
ülke geneli çapında 2016 yılından oldukça ümitliyim.
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24 Temmuz 2015

30 Temmuz 2015

EGİAD'ın ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ISO
10002:2006 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi gözetim
tetkiki TSE Başdenetçileri tarafından EGİAD Dernek
Merkezinde gerçekleştirildi.

Üye işyeri ziyaretleri kapsamında üyemiz Şemsettin Bayram
Özgür'ün firması Özgür Tarım Ürünleri İnş.San.Tic.A.Ş. ziyaret
edildi. EGİAD üyeleri ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldığı
ziyarette firmanın üretim tesisleri gezildi, ürünler, üretim,
paketleme ve pazarlama süreçleri hakkında bilgi alındı.

28 Temmuz 2015

24 Ağustos 2015

Danışma Kurulu Toplantısı Mövenpick Otel'de gerçekleştirildi.
EGİAD Danışma Kurulu Başkanı ve EBSO Yönetim Kurulu
Başkanı Ender Yorgancılar'ın başkanlık ettiği toplantıda EGİAD
faaliyetleri ve projeleri görüşüldü. Ayrıca ülke gündemindeki
terör saldırıları, politik gelişmeler ve ekonomiye yansımaları
değerlendirildi.

TÜGİAD EGE Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin
Canpolat ve Yönetim Kurulu Üyeleri Derneğimizi ziyaret etti.
Ziyarette, genç iş dünyasının sorun ve beklentilerine yönelik
ortak projeler konusunda işbirliği yapılması görüşüldü. Ayrıca
bu sene TÜGİAD ev sahipliğinde gerçekleşecek olan “G20
Genç Girişimciler İttifakı Zirvesi”ne EGİAD iş dünyasının desteği
de istendi.
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31 Ağustos 2015
EGİAD Bizim Çocuklarımız Projesi çerçevesinde düzenlenen
EGİAD Kitap Kampanyası kapsamında toplanan yüzlerce
kitap çeşitli kategorilere ayrılarak kütüphanesi olmayan Seniha
Mayda Ortaokulu'na gönderildi. Oluşturulan kütüphanede farklı
yaş gruplarına yönelik çeşitli kitaplar yer alıyor.

5-14 Eylül 2015
4 Eylül 2015
İzmir'in sosyal medya üzerinden tanıtılması ve tercih edilen
bir destinasyon olması amacıyla hayata geçirilen ve EGİAD ile
İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile gerçekleşen @cityofizmir
Instagram hesabı projesi ikinci etabı başlatıldı. Nisan ayında
çeşitli blogger, fotoğrafçı, gurme ve gezginlerinden oluşan,
ülkemizin instagram fenomenlerini ağırlayan İzmir, projenin
ikinci etabında bu kez 5-14 Eylül tarihlerinde farklı ülkelerden
dünyaca ünlü fenomenleri ağırladı. Projenin ikinci etabı Hilton
Oteli'nde düzenlenen bir basın toplantısı ile tanıtıldı. Toplantıya
katılan EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Seda Kaya, İzmir
Büyükşehir Belediyesi Basın Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Daire
Başkanı Dr. Pınar Meriç ve Proje Koordinatörü Bahar Akıncı
tarafından projenin gelişimi ve önemi hakkında bilgi verildi; ikinci
etabı ile ilgili ayrıntılar paylaşıldı.

EGİAD ev sahipliği ve İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile
düzenlenen @cityofizmir Projesinin ikinci etabı Hilton Oteli'nde
gerçekleştirilen kahvaltılı toplantı ile başladı. EGİAD Yönetim
Kurulu Başkanı Seda Kaya, Yönetim Kurulu üyeleri ve proje
kapsamında ağırlanan misafirlerin biraraya geldiği toplantıda
İzmir ve çevresi hakkında bilgi verildi, projeye katkılarından
dolayı teşekkür edildi. Proje kapsamında Moskova'dan
Paris'e, Berlin'den İstanbul'a kadar dünyanın 6 farklı kentinden
İzmir'e gelen 10 fotoğraf sanatçısı ve seyahat yazarı, bir hafta
boyunca kentin tarihi alanlarını gezip, kente özgü yemekleri
fotoğrafladılar. Her birinin bir milyona yakın takipçisi bulunan
ünlü isimlerin @cityofizmir etiketiyle yayınladığı bu fotoğraflar
anında 5 milyon 149 bin kişiye ulaştı. Proje Ege İhracatçı
Birlikleri, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Odası desteği
ve Arkas Holding, Kavuklar, Pegasus Hava Yolları, Swissotel
Büyük Efes İzmir, İzmir Hilton Oteli, Alaçatı Viento Otel katkıları
ile gerçekleştirildi.
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7 Eylül 2015

18 -19 Eylül 2015

KOBİ Danışmanlık Hizmetleri Projesi kapsamında düzenlenen
İZKA'nın KOBİ Destekleri konulu Bilgilendirme Toplantısı
EGİAD Dernek Merkezinde gerçekleştirildi. İZKA Planlama ve
Programlama Birimi Başkanı Murat Çelik'in konuk konuşmacı
olduğu toplantıda İZKA'nın faaliyetleri ve mali destek
programları hakkında bilgi verildi.

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) ve Türkiye Aile
İşletmeleri Derneği (TAİDER) ve EGİAD işbirliği ile düzenlenen
Aile Şirketlerine Özel Yönetim Kurulu Üyeliği İhtisas Programı
18-19 Eylül 2015 tarihlerinde EGİAD ev sahipliğinde
gerçekleştirildi. EGİAD Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve
İlter,Turan&Argun Hukuk Bürosu Ortağı Avukat Aydın Buğra
İlter, İnci Holding Yönetim Kurulu Başkanı Perihan İnci, Yaşar
Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Feyhan Yaşar, KPMG
Türkiye Aile Şirketi Hizmetleri Kıdemli Müdürü Günkut Gürşen,
MD Yönetim ve Stratejik Danışmanlık Kurucu Ortağı Mustafa
Doğrusoy ve INFORCE Genel Müdürü Dr.Gökhan Ugan’ın
konuşmacı oldukları Programda Yönetim Kurulu üyelerinin
hukuki açıdan görev sorumlulukları, yönetim kurulu oluşumu,
risk yönetimi, aile anayasası ve büyümenin finansmanı
konularında bilgi verildi.

14 Eylül 2015

28 Eylül 2015

Uluslararası İlişkiler Komisyonu tarafından düzenlenen “Dünya
Vatandaşlığı: Vatandaşlık ve Yerleşim Kazanımı” Semineri
EGİAD Dernek Merkezinde gerçekleştirildi. Acar International
Firması yetkililerinin katıldığı seminerde yabancı ülkelere
göçmen olarak yerleşecek ya da ikinci bir vatandaşlık hakkı
edinmek isteyenler için global vatandaşlık sistemi ile ilgili bilgi
verildi.

EGİAD "Kent Raporları" Projesi kapsamında bugüne kadar
yayınladığı Kültürpark ve Kordon Raporları’ndan sonra şimdi
de İzmir’in gerçek tarihsel ve kültürel değerlerinden biri olan
Kemeraltı Raporu’nu açıkladı. EGİAD Dernek Merkezinde
yapılan bir basın toplantısı ile Kemeraltı Raporu'nu kamuoyuyla
paylaşan EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Seda Kaya raporun
içeriği ve Kemeraltı Bölgesi ile ilgili derneğimizin önerileri
hakkında ayrıntılara değindi.
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30 Eylül 2015

2 Ekim 2015

Üye İşyeri Ziyaretleri kapsamında üyemiz Bilal Pekgüzel'in
firması Peksa Profil San.ve Tic.A.Ş.'ye bir gezi düzenlendi.
Aydın'da bulunan üretim tesisine yapılan ziyarette firmanın
üretim ve pazarlama faaliyetleri ile ilgili bilgi alındı.

EGİAD Bizim Çocuklarımız Projesi kapsamında düzenlenen
EGİAD Kitap Kampanyası ile Seniha Mayda Ortaokulu'nda
güzel bir kütüphane oluşturuldu. EGİAD Yönetim Kurulu Üyeleri
tarafından Okula yapılan ziyarette kütüphane hakkında bilgi
alındı. 5.000'den fazla kitap bulunan kütüphanede çeşitli
alanlarda kitap ve roman bulunuyor. Okul Müdürü Erol Acar
EGİAD Yönetim Kuruluna ve üyelerine yaptıkları katkıdan dolayı
teşekkür etti.

2 Ekim 2015
EGİAD Bizim Çocuklarımız Projesi kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerden elde edilen gelir ile tadilatı yapılan EGİAD Urla
Kaymakamı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ortaokulu'nda bir tören düzenlendi. Yeni eğitim-öğretim yılına yenilenen yüzü ile merhaba
diyen okulumuzda yapılan törende Okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler, EGİAD üyeleri, biraraya geldiler. Yeni dönemde
öğrencilere başarılar dileyen EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Seda Kaya konuşmasında EGİAD Ortaokulu'nun başarılarından
duydukları gururu ifade etti. Yapılan konuşmalarda 2004 yılında yapılarak Milli Eğitim Bakanlığı'na bağışlanan okula Derneğin
her zaman destek olduğu belirtilerek, okulun gelişmesi ve yenilenmesi için EGİAD'ın yaptığı çalışmalara teşekkür edildi. Urla
Kaymakamı tarafından EGİAD Başkanı Seda Kaya'ya plaket takdim edildi.
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6 Ekim 2015

10 Ekim 2015

Üye İşyeri Ziyaretleri kapsamında üyemiz Can Ortabaş'ın firması
Uzbaş Tarım Ürünleri'ne ve ardından Urla Şarapçılık'a ziyarette
bulunuldu. EGİAD üyelerinin katıldığı ziyarette firmaların üretim
alanları gezildi, üretim faaliyetleri hakkında bilgi alındı.

EGİAD Hobi Kulüpleri kapsamında düzenlenen Golf Turnuvası
Kuşadası International Golf Club'da yapıldı. EGİAD Üyelerinin
aileleriyle katıldığı etkinlikte katılımcılara golf dersi verildi ve
ardından turnuva düzenlendi.

12 Ekim 2015
EGİAD Melekleri Yatırım Ağı kurulmasına ilişkin sürecin Hazine Müsteşarlığı denetimi aşaması başarıyla tamamlandı.12 Ekim 2015
Pazartesi günü EGİAD Dernek merkezinde incelemelerde bulunan Hazine Müsteşarlığı Uzmanı Cumhur Özkolaçık ve Uzman Yrd.
Kübra Danış’a Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Vekilleri tarafından bir brifing verildi. Toplantıda Hazine yetkilileri EGİAD Bireysel
Katılım Sermayesi Ağı kurulmasına yönelik başvurunun çok kısa sürede ve mükemmel bir başvuru dosyasıyla yapıldığını belirterek
süreçler ile ilgili bir sunum yaptılar. EGİAD Melek Yatırım Ağı’nın en kısa zamanda Hazine Müsteşarlığı tarafından protokolün
imzalanması ve akreditasyonun tamamlanması ile resmen faaliyete geçeceği bildirildi. EGİAD Melekleri Yatırım Ağı, İzmir’de ve Ege
Bölgesi’nde bir ilki başararak Bölgenin ilk ve tek Melek Yatırım Ağı olacak.
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13 Ekim 2015
Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Adayı Prof. Dr. Nükhet Hotar EGİAD Yönetim Kurulu’nu ziyaret
etti. Yapılan toplantıda Nükhet Hotar seçim çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi verdi. Ayrıca gündemdeki sıcak gelişmeler ile ilgili
görüş alışverişinde bulunuldu.

ARAMIZA YENİ KATILANLAR

15 Ekim 2015
Genel Seçimler öncesi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde grubu
bulunan siyasi partilerin İzmir milletvekili adayları ile toplantılar
kapsamındaki ilk toplantı Cumhuriyet Halk Partisi Genel
Başkan Yardımcısı ve İzmir milletvekili adayı Doç.Dr.Selin Sayek
Böke'nin katılımıyla gerçekleşti. CHP'nin projelerinin ve İzmir'in
CHP'den beklentilerinin konuşulduğu toplantıda gündemdeki
önemli konular tartışıldı.
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MERYEM
DİLŞAD

İPBAŞ

KIRÇİÇEĞİ TURİZM İNŞ.SAN.
VE TİC.A.Ş.

MUSTAFA

TEKSOY

TEKSOY YAPI MİMARLIK VE
YAPI TURZ.SAN.TİC. LTD.
ŞTİ.

LÜTFİ

TANINMIŞ

TANINMIŞ SOĞUKHAVA
DEPOLAMA GIDA VE SU
ÜRÜNLERİ LTD.ŞTİ.

BURAK

GÜNGÖR

EGE ASAL METAL VE METAL
ÜRÜNLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

ULUCAN

BARAN

MEDBAR TIBBİ MALZ.TUR.
SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

ALİ

AKALIN

ALİ AKALIN/AKALIN İNŞAAT
TAAH.VE TOP.GIDA TİCARETİ

Global Compact
Nedir?
UN Global Compact, öncelikli olarak iş dünyasını, iş gücünü, sivil toplumu, üniversiteler,
belediyeler ve kamu kurumlarını Birleşmiş Milletler ile bir araya getiren kapsayıcı bir paydaş
grubunu temsil etmektedir.

UN Global Compact’i benimseyen işletmeler, ister büyük
boyutlu çokuluslu şirketler olsun, ister KOBİ olsun,
daha güçlü örgütsel yapıya kavuşmak ve uluslararası
iş piyasasında yeni gelişen bir kültürün üyesi olmanın
ayrıcalıklarını yaşamaktadır. Sözleşmeye taraf olan şirketler
orta vadede ekonomik kazançlarını arttırırken, kısa vadede
de toplumsal sorumluluklarını en bilinçli ve en yararlı şekilde
yerine getirmenin prestij ve onurunu yaşamaktadırlar.
UN Global Compact, özel sektör işletmelerini, evrensel olarak
kabul görmüş bildirgelere dayanan 10 temel ilkeye uymaya
ve BM’nin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri başta olmak
üzere daha geniş kapsamlı kalkınma hedeflerine yönelik
faaliyetlerini desteklemeye çağırmaktadır.
YAPISI
UN Global Compact, öncelikli olarak iş dünyasını, iş gücünü,
sivil toplumu, üniversiteler, belediyeler ve kamu kurumlarını
Birleşmiş Milletler ile bir araya getiren kapsayıcı bir paydaş
grubunu temsil etmektedir. Yönetim Kurulu’nun idaresinde
paydaşlara ulaşmayı ve sürdürülebilir bir kurumsal sosyal
sorumluluk için farkındalığı artırmayı hedeflemektedir. UN
Global Compact imzacılarının bulunduğu her bölgede ve
ülkede kurulan Ulusal Ağlar aracılığı ile yerinde ve doğrudan
bir destek hizmeti sunan Global Compact, sekretaryaları
aracılığıyla bu Ulusal Ağları yönetir. UN Global Compact’ın
farklı millet, dil, kültür bağlamlarında benimsenmesi amacına
hizmet eden ulusal ağlar, aynı zamanda şirketlerin bir araya
gelerek sürdürülebilirlik konularında harekete geçmeleri için
önemli bir platform oluşturmaktadır.
Global Compact Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı Birleşmiş
Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon yürütmektedir. Yönetim
Kurulunda Türkiye’yi iş dünyasını temsilen Güler Sabancı
temsil etmektedir. Global Compact Türkiye Başkanı Dr.
Yılmaz Argüden, Yönetim Kurulu’nda Ulusal Ağlar Danışma
Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.
Dünya çapında 13.000 den fazla olan Global Compact
imzacıları arasında Türkiye’den şirketler, sivil toplum

kuruluşları , üniversiteler ve eğitim kuruluşları statüsünde 310
kuruluş bulunmaktadır.
EGİAD, Yönetim Kurulu Başkanı Seda Kaya’nın 4 Ocak
2013 tarihinde Genel Sekreter Ban Ki-Moon’a yazdığı
mektup ile üyelik başvurusunda bulunmuş ve Ege
Bölgesi’nden ilk sivil toplum kuruluşu olarak 14 Ocak 2013
tarihinde Global Compact imzacıları arasına katılmıştır.
EGİAD, Küresel İlkeler Sözleşmesi imzacısı olarak geçen
iki yıllık sürede çevre, iş sağlığı, enerji verimliliği ve inovasyon
gibi konularda aktif çalışmalar, projeler ve farkındalık yaratma
etkinlikleri düzenleyerek on ilke bağlamında anlamını bulan
değerlerin toplumun çeşitli kesimlerinde benimsenmesine
katkıda bulunmaya çalışmıştır. Global Compact ulusal
imzacı sayısının artması amacıyla yerel düzeyde Global
Compact kavramı ve ilkelerinin tanıtımına yönelik çalışmalar
yapılmaktadır.

GLOBAL COMPACT

n Birleşmiş Milletler Global Compact, sürekli rekabet içindeki
iş dünyasına ortak bir kalkınma kültürü oluşturmak üzere
evrensel ilkeler öneren yenilikçi bir kurumsal sorumluluk
yaklaşımıdır. Vizyonu, “sürdürülebilir ve kapsamlı küresel
ekonomi” olan Global Compact’e taraf olmak tamamen
gönüllülük esasına dayanmaktadır.

BIRLEŞMIŞ MILLETLER KÜRESEL İLKELER
SÖZLEŞMESI’NE YAŞAM VEREN ON İLKE:
İNSAN HAKLARI
İlke 1: İş dünyası, ilan edilmiş insan haklarını desteklemeli ve
haklara saygı duymalı.
İlke 2: İş dünyası, insan hakları ihlallerinin suç ortağı
olmamalı.
ÇALIŞMA STANDARTLARI
İlke 3: İş dünyası, çalışanların sendikalaşma ve toplu
müzakere özgürlüğünü desteklemeli.
İlke 4: Zorla ve zorunlu işçi çalıştırma uygulamasına son
verilmeli.
İlke 5: Her türlü çocuk işçi çalıştırılmasına son verilmeli.
İlke 6:İşe alım ve işe yerleştirmede ayrımcılığa son verilmeli.
ÇEVRE
İlke 7: İş dünyası, çevre sorunlarına karşı ihtiyati yaklaşımları
desteklemeli.
İlke 8: Çevresel sorumluluğu arttıracak her türlü faaliyete ve
oluşuma destek vermeli.
İlke 9: Çevre dostu teknolojilerin gelişmesini ve
yaygınlaşmasını desteklemeli.
YOLSUZLUKLA MÜCADELE
İlke 10:İş dünyası, rüşvet ve haraç dahil her türlü yolsuzlukla
savaşmalı.
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