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M
anisa yöresinde tavukçuluk
işletmeleri günden güne
artmakta. Hepsi birer

büyük sanayi işletmeleri haline
geldi. Geçtiğimiz günlerde Sayın
Başbakanımız Recep Tayyip
Erdoğan ve Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker de
bunlardan bazılarının açılışına katıl-
dı. Şöyle sormak gerekir: Sayın
Bakan bu tavukçuluk işletmelerini

dolaşırken önünde,
gününden önce yetiştiri-
len tavuklar mi kesiliyor
yoksa ölmüş tavukların
mi giyotinde kelleleri
uçuruluyor? Bu piliçler
el değmeden ambalaj-
lanıyor; sonra ciğeri,
budunun etli tarafı ayrı-
ca alınıp geriye kalan
tavuk iskeleti içine su
pompalanıp ambalajla-
narak piyasaya sunulu-
yor mu, sunulmuyor
mu? 
Sayın Bakanım bunu bir
incelese ve kamuoyuna

açıklama yapsa ne kadar iyi olurdu.
Ama gelin görün ki bu tavukçuluk
işletmeleri yerleşim alanının kesif
olduğu yerlerde dediğim dedik der-
cesine inat edip işletmelerini kuru-
yorlar. Bire bir daha katıyorlar. ‘Çev-
redeki insanlar rahatsız oluyormuş,
hastalık kol geziyormuş, yarın da
ölümcül hastalıklarla karşılanabile-
cekmiş’ aldırış eden yok.  Altı yedi yıl
öncesine gidip hafızalarımızı kurca-

larsak bir Mudurnu faciası karşımı-
za çıkar. Orada da tavukçuluk işlet-
meleri birbiri ardına açıldı ve bir
gün, on binlerce tavuk bir günde
telef oldu. 
Çevre bilimcileri bu faciayı ‘tavuk
çiftliklerinde haddinden fazla üretim
yapıldığında ortaya çıkan  gazlar
hava oksijen duvarına çarpıp aynı
yere fazlasıyla zehirli gaz olarak
döndü’ gibi basit bir anlatımla ifade
ettiler. Yine bu yılın başında Urla’da
bir tavuk çiftliğinde gübre atıkları
belli bir araziye kuruması için bırakı-
lınca Urlalılar karasinek istilasından
ve çeşitli hastalıklardan kurtulama-
dılar. Sonunda bu işletme kapatıldı
ve orada yaşayanlar da rahat bir
nefes aldı.  
Tavukçuluk işletmelerinin kokusun-
dan yanından geçilemezken içeri-
sinde ayrı bir facia olduğunu söyle-
meye gerek yok. Eskiden Türk mut-
fağına yalnızca özel günlerde, özel-
likle de yılbaşında hindinin yerini
alarak giren  o devasa piliçler yeri-
ne şimdi içinde tavuk eti olup olma-
dığı belli olmayan çeşitli gıda katkı-

ları ve bolca sarımsaktan oluşan
piliçleri hemen her gün tüketir
olduk. Dışarıda dahi yemek sipariş
ederken tavuk döner, tavuklu yemek
gibi siparişler vererek güya sağlıklı
ve hafif beslenmeye çalışıyoruz.
Giden görür, bu piliçlerin nasıl yer-
lerden çıktığını. Buradan tavukçuluk
işletmelerine karşı olduğumuz algısı
ortaya çıkmasın. Tavukçuluk işlet-
melerinin yaşamasından yanayız.
Özellikle Bakanlığın belli projeleri
çerçevesinde belli yerler tespit edile-
rek oralarda hızlı üretim düşük
maliyet yanılgısının olmadığı üretim-
ler yapılsa onlara şapkamızı çıkarır
hatta elimizden gelen katkıyı da
sağlarız. Ancak ne var ki kulaklarını
tıkamış, basına gözünü kapatmış
Manisa çevresindeki bazı tavukçuluk
işletmecileri teşvik isteyerek yeni
işletmeler açmaya devam ediyor.
Doğal olarak bu açılışlar
Bakanlık’ın izinleriyle oluyor, peki bu
işletmelerin birbiri ardına açılmasıy-
la ortaya çıkan sonuçlar için
Bakanlık’ın takdiri mi dememiz
gerekir?

F
inansal İstikrar Kurulu (Financial
Stability Board, FSB) 10-11 Ekim tarih-
lerinde Tokyo’da toplandı. Yapılan top-

lantıda küresel finansal sistemi etkileyen kırıl-
ganlıklar ve küresel finansal sistemin güçlen-
dirilmesine ilişkin çalışmalarda alınan mesafe
tartışıldı. İlgili taraflarca hazırlanan ve toplan-
tıda ele alınan raporların önümüzdeki birkaç
hafta içinde yayınlanacağı ifade ediliyor.

FSB’nin kuruluşu 1999 yılına kadar uzan-
makta. Bu tarihte G-7 üyesi ülkelerin girişim-
leriyle üye ülkeler arasında bilgi paylaşımı ve
işbirliği yoluyla uluslararası finansal istikrarın
geliştirilmesi ve istikrara katkıda bulunulması
amacıyla oluşturulan bu platform bir süre
“Finansal İstikrar Forumu” (FSF – Financial
Stability Forum) adı altında faaliyet göster-
miştir. Yetkileri arttırılmak suretiyle 2009 yılın-
da Finansal İstikrar Kurulu’na dönüştürülen
FSF bugün başta IMF olmak üzere bir çok

kuruluşla finansal ve makroekonomik risk-
lerin önceden tespitine ve önlenmesine iliş-
kin çalışmalar yapmaktadır. Forum, temel
misyonunu küresel finansal sistemin kırıl-
ganlıkların belirlenmesi ve bunların berta-
raf edilmesine yönelik faaliyetler yoluyla
ilgili taraflar arasında koordinasyon ve bilgi
paylaşımının sağlanması olarak belirlemiş-
tir. FSB, aralarında Türkiye’nin de bulundu-
ğu toplam 24 ülke, 6 uluslararası kurum
(IMF, ECB, BIS, EC, OECD ve Dünya
Bankası) ve 6 uluslararası standart belirleyi-
ci kurumdan (BCBS, CGFS, CPSS, IAIS,
IASB ve IOSCO) oluşmaktadır. Sekretaryası

Basel’de BIS bünyesinde bulunan FSB’nin şu
anki başkanlığını Kanada Merkez Bankası
Başkanı Mark Carney yürütmektedir.

Tokyo’da yapılan toplantıda ele alınan konu-
ları yerimiz elverdiğince sizlere aktarmaya
çalışacağım. Finansal Sistemdeki
Kırılganlıklar: Küresel krizin olumsuz etkileri-
nin yavaş yavaş kaybolmaya başladığı ve
alınan önlemlerin meyvelerini verdiği ifade
ediliyor. Ancak ihtiyatın asla elden bırakılma-
masını ifade eden FSB özellikle AB’deki
durumun hâlâ tehlike içerdiğini ve başta
bankaların sermaye ihtiyacı olmak üzere
bilanço kalitesinde olası kötüleşmelere dik-
kati çekiyor. Vurgulanan bir diğer husus ise
uluslararası bazda faaliyet gösteren banka-
ların faaliyet alanlarını tedricen küçülterek
kabuklarına çekiliyor olmaları. FSB küresel
entegrasyonun dağılmaması/bozulmaması
için çaba göstereceğini de bu vesileyle ifade

etmiş. Sistemik Öneme Sahip Finansal
Kurumlar: FSB, sistemik öneme sahip yerel
bankalar ile ilgili rapora son halinin verilerek
yayınlanmasını kabul etti (örnek vermek
gerekirse Türkiye’de aktif büyüklüğü bakı-
mından ilk sırada yer alan 2-3 banka gibi).
Diğer taraftan küresel sistemik öneme sahip
bankalara ilişkin raporun da güncellenerek
Kasım ayında yayınlanmasını kabul ederken
Uluslararası Sigorta Denetçileri Birliği’nin
(IAIS)  sistemik öneme sahip bankalara
uygulanacak politika önlemlerine ilişkin met-
nin yayınlanmasını da kabul etti (bu yazının
yazıldığı dakikalarda Basel Komitesi “siste-
mik öneme sahip yerel bankalar ile ilgili
rapor”unu yayınladı). 
Gölge Bankacılık: FSB, bankaların, gölge
bankacılık kurumları olarak bilinen para
piyasası fonları ile menkul kıymetleştirme,
menkul kıymet işlemleri ve repo işlemleri ile
ilgili kurumlarla işlem ve iştigale ilişkin ola-
rak mevcut düzenleyici altyapının güçlendiril-
mesine ve denetimin artırılmasına yönelik
faaliyetlerin önemini vurguladı. FSB Kasım
ayında bu konuya ilişkin bir tavsiye raporu
yayınlayacağını duyurdu. Tezgâh Üstü Türev
İşlemler Reformu: FSB piyasa altyapısının
uygun olduğu ve G20’nin bu yöndeki taah-
hütlerini karşılamada bir sorunla karşılaşma-
dığı yönünde bir telkinde bulundu. Ancak
düzenlemelere sınır ötesi alanlarda ne kadar
uyulduğu yönündeki endişelerini dile getiren
FSB, bu konudaki sorunların, çatışmaların ve
istismara açık alanların 2012 yılı sonuna
kadar belirlenmesine ilişkin çağrıda bulun-

du. Kamuya Bilgi Açıklama ve Muhasebe:
Bu alanda bankaların üstlendikleri risklerin
daha açık, net ve anlaşılabilir biçimde açık-
lanabilmesine ilişkin tavsiyeler tartışıldı ve
hazırlanacak raporun önümüzdeki haftalar-
da kamuoyu ile paylaşılacağı ifade edildi.
Diğer taraftan ABD mevzuatı ile AB mevzua-
tının birbirine yakınlaştırılması konusunda
gelinen aşama değerlendirildi. Bu alanda
halen ciddi farklılıklar ve uyumsuzlukların
söz konusu olduğunu da biz not edelim.
LİBOR ve diğer mali kriterler: FSB, Finansal
Hizmetler Otoritesi, IOSCO, Avrupa
Komisyonu ve Uluslararası Ödemeler
Bankası da dahil olmak üzere üyeleri tara-
fından yürütülen çalışmaları değerlendirerek
LİBOR oranının nasıl belirlenmesi gerektiğine
ilişkin bir dizi üst düzey prensip geliştirme
konusunu tartıştı. 
LİBOR oranının kamu kesimi tarafından
belirlenmesi hususunun gündemde olduğu-
nu ifade edelim. Tüzel kişi tanımlayıcısı (LEI):
İlginç bir başlık gibi gelebilir, ilginç olduğu
kadar önemli bir konu. Konu, finansal işlem-
lerin taraflarının tanımlanmasına yönelik. Bu
çerçevede “Düzenleyici Gözetim Komitesi”
adı altında bir küresel yapının oluşturulması
Mart 2013’te başlatılması öngörülen LEI için
bir mihenk taşı niteliğinde. Basel-III
Uygulamasının İzlenmesi: Bu konuda tüm
üye ülkelerin Basel düzenlemelerini zama-
nında ve eksiksiz olarak uygulamaya geçir-
meleri yönünde FSB’nin kararlılığı ifade edili-
yor. Kredi Derecelendirme Kurumlarına
Olan Bağımlılığın Azaltılması: FSB üyeleri

Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının değer-
lendirmelerine olan mekanik bağımlılığı
azaltmak için kendi ilkelerinin uygulanmasını
hızlandırmak amacıyla hazırlanan yol hari-
tasının içeriğini tartıştı. Kasım ayında yapıla-
cak G20 zirvesinde sunulacak yol haritası,
söz konusu ilkelerin tam olarak uygulanma-
sını sağlamak için gerçekleştirilecek eylemleri
tarihleri ile birlikte ortaya koymayı hedefliyor.
Diğer iki hususu ise Bölgesel İstişare Grupları
ve FSB’nin Kapasitesi, Kaynak ve Yönetişimi.
Değerli okuyucular, FSB son derece radikal
kararların yanı sıra bu kararların uygulan-
masında da yine muhafazakâr önlemler
getirmeye hazırlanıyor. 
FSB toplantısında ele alınan konuların hepsi
önemli, iyi bir takip sürecini gerektiriyor.
Sorunların çözümüne, alınan kararlara aktif
katılımın sağlanamadığı bir konumda olma-
nın, orada bulunmanın ya da grupta yer
almanın pek bir önemi kalmıyor. Ülkelere ve
kurumlara düşen ev ödevleri hem çok, hem
de çok zor. Giderek karmaşıklaşan bir
ortamda faaliyet göstermenin maliyeti de
artıyor. Nitelikli işgücü ya da başka bir ifa-
deyle nitelikli insan kaynağı önem kazanıyor.
Küresel bir banka-finans dili konuşulmaya
başlıyor, giderek karmaşıklaşan bir dil. 
Para-banka-finans konularında verilen ders-
lerin içerikleri ile günümüzde yaşanan deği-
şim ve gelişmeler arasındaki makas giderek
açılıyor. Yakın gelecekte bu fark kolay kapa-
namayacak şekilde açılacak. Şimdiden
durumu fark etmek ve ona göre önlem
almak gerekiyor.
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Ericsson ve Avea Türkiye’ye
doğrudan yatırım yaptı

H.Merkezi/E.Çözüm

Dünyanın teknoloji devle-
rinden Ericsson’un Avea
ile işbirliği yaparak,

İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi
Teknopark’ında kurduğu merke-
zin resmi açılışı Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
Binali Yıldırım’ın katılımıyla ger-
çekleştirildi.Binali Yıldırım,
İzmir’in bilişimin merkezi olma
yolunda büyük potansiyeli oldu-
ğuna dikkat çekerek, İzmir'de bili-
şim sektöründe istihdamın 3 bini
geçtiğini, bu rakamı dörde katla-
yacak potansiyelin bulunduğunu
belirtti.  Ericsson’un 127 yıllık bir

geçmişi olduğunu hatırlatan
Binali Yıldırım, "Ericsson’un
İzmir'de kurulup hisse senedi
çıkardığını biliyor muydunuz? Bu
firmanın İzmir'e karşı sorumlulu-
ğu var. Bir süre önce kurulan
Ericsson -Avea Yazılım Test
Merkezi, katma değeri yüksek
işler yapıyor”dedi. Avea’nın bir
GSM şirketi olmasının ötesinde,
Türkiye’nin ekonomik gelişimine
sürdürebilir katkı sağlayan bir şir-
ket olma hedefiyle çalışmalarını
sürdürdüğünü belirten Avea
CEO’su Erkan Akdemir bu atılı-
mın Türkiye’yi bölgenin teknoloji
merkezi yapacak bir atılım oldu-
ğunu kaydetti.

İzmir Gül’le şenlendi

Koç Holding dünyanın lider
fonlarına ev sahipliği yapıyor

H.Merkezi/E.Çözüm

Türkiye okuyor kampanya-
sı’na paralel olarak
Cumhurbaşkanı Abdullah

Gül’ün eşi Hayrünnisa Gül’ün
himayelerinde yürütülen Konuşan
Kitap Şenliği’nin 5’incisi düzenlendi.
Şenlikte konuşan Hayrünnisa Gül
şunları dile getirdi:"Toplumu oluştu-
ran bireylerin eğitim düzeyi, kültürel
zenginliği, kitapla, edebiyatla,
sanatla ilişkisi o ülkenin medeniyet
mirasının temelidir. Bilginin en
büyük güç olduğu günümüz dünya-
sında okuyan, üreten sürekli kendini

geliştiren nesillere her zamankinden
çok daha fazla ihtiyacımız var. Ülke-
lerin gelişmişlik düzeyinin en önemli
göstergelerinden biri kitap okuma
oranıdır ve ülkemizde istenilen sevi-
yede değil. Bu gerçekten hareketle
insanımızın kitapla olan ilişkisini
güçlendirmek, özellikle de gençleri-
mize okuma alışkanlığını kazandır-
mak amacıyla biz de 4 yıl önce
Türkiye Okuyor Kampanyası’nı ve
Konuşan Kitap Şenliği’ni başlattık”
Hayrünnisa Gül, Türkiye’deki
okuma alışkanlığının umut verdiğini
de sözlerine ekledi.

H.Merkezi/E.Çözüm

Russell 20 – 20 geçtiğimiz
günlerde Türkiye’ye bir ziya-
ret gerçekleştirdi. Russell 20

– 20 üyeleri Cumhurbaşkanı
Abdullah Gül’den, Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan’a kadar birçok ziya-
ret gerçekleştirdiler. Koç Holding
CEO’su Turgay Durak ev sahipliğin-
de Koç Holding başkanları ve Koç
Topluluğu halka açık şirketlerinin üst
düzey yöneticilerinin katılımı ile

Rahmi M. Koç Müzesi’nde gerçekle-
şen akşam yemeğinde ise Russell
20 – 20 üyeleri ziyaretin kapsamlı
bir değerlendirmesini yapma fırsatı
buldu.Russell 20 – 20’nin Başkanı
Michael Phillips yaptığı konuşmada,
1990 yılında kurulan birliklerinin
gelişmekte olan ülkelerdeki yatırım
fırsatlarını incelemek amacıyla faali-
yet gösteren kâr amacı gütmeyen
bir organizasyon olduğunu hatırlattı
ve Türkiye’nin son 6 yıldaki gelişimi-
ni çok etkileyici bulduğunu söyledi.

H.Merkezi/E.Çözüm

10 milyon liralık yatırımla
Menderes’te kurulan Kod-A
İzmir Dijital Arşiv Kenti’nin

açılışı, T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım
tarafından yapıldı. 750 kişinin
çalıştığı merkezde TTNET ve Türk
Telekom’un 1.5 milyar sayfalık
dokümanı dijital olarak saklana-
cak. “35 İzmir 35 Proje” hedefi
doğrultusunda, Kod-A tarafından
kurulan İzmir Dijital Arşiv Kenti’nin
açılışı T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım
tarafından yapıldı. Kod-A Bilişim AŞ
tarafından kurulan “İzmir Dijital
Arşiv Kent”te yer alan yeni
“Vodafone Veri Operasyonları
Merkezi”nde de milyon sayfalık dev
bir dijital arşiv oluşturulması hedef-
leniyor. Merkeze, önümüzdeki 5 yıl
içerisinde yaklaşık 40 milyon TL
yatırım yapılması planlanıyor.

7 BÜYÜK FABRİKANIN İSTİH-
DAMINDAN BİLE FAZLA

T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım
yaptığı konuşmada;  “Bugün sade-
ce İzmir için değil, Türkiye için çok
önemli bir hizmeti İzmir’e getirme-
nin, İzmir’i Türkiye’nin dijital arşiv
merkezi yapmanın mutluluğunu

yaşıyoruz” diyerek, sözlerini şöyle
sürdürdü: “Yaptığımız her işte, attı-
ğımız her adımda yolumuz bilgiye
çıkıyor, bilişime çıkıyor. 35 projemiz
arasında yer alan Dijital Arşiv Kent
projesinin ilk ayağını da Kod-A fir-
mamız ile birlikte bugün burada
oluşturuyoruz. Şimdiden istihdam
edilen gencimizin sayısı 700’ü
aşmış durumda. Bu, 7 büyük fabri-
kanın yapabileceği istihdamdan
bile fazla.”  

Yıldırım, konuşmasına şöyle
devam etti: “Kamu kurumlarının,
özel firmaların evraklarının hepsi
taranarak dijital ortama aktarılıyor.
Yakında burası da yetmeyecek,
İzmir’in dijital arşiv merkezini daha
da büyüteceğiz. Binlerce gencimiz
bu merkezde çalışacak.
Bankalardan sigorta şirketlerine,
cep telefonu operatörlerinden
bakanlıklara, Türkiye’nin evrak
hafızasını, kurumsal hafızasını
burada kayda geçirecekler, depo-
layacaklar. Dijital Arşiv Kent projesi-
ne ayrı önem atfetmemizin, bu
merkezin İzmir’de kurulmasının bir
anlamı daha var: Bu merkez ile
İzmir bilişim merkezi olmanın
yanında ‘stratejik’ bir merkez de
oluyor. Türkiye’nin hafızasının elek-
tronik ortamda depolandığı beyni
oluyor. Bu kadar bilgi bırakın dos-
yaları, klasörleri, binalara sığmıyor.

Tuşa basıyorsunuz istediğiniz evrak,
ister ekleriyle, ister içindeki cümleyle
ekrana geliyor. Sizden ve yetki ver-
diğiniz kişilerden başka kimse bu
belgelere ulaşamıyor. İstediğiniz
zaman diliminde evraka ulaşma
imkanına sahipsiniz. Yangın oldu,
deprem oldu, su bastı, fırtına çıktı,
eyvah bizim arşiv kül oldu, sel oldu
kaygısı artık tarihe karışıyor. Bu
merkez hem istihdam oluşturuyor,
hem işi kolaylaştırıyor, hem verimi
artırıyor. Dijital arşiv merkezimizin
İzmir’e, bölgemize ve ülkemize
hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”

Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumu (BTK) Başkanı Dr. Tayfun
Acarer , veri trafiğinin hız trafiğini
geçtiğini vurgulayarak altyapı yatı-
rımlarının artırılması gerektiğini
söyledi. Veri trafiğinin önümüzdeki
yıllarda daha da artacağını vurgu-
layan Turk Telekom Genel Müdürü
Tahsin Yılmaz ise: “Merkezde, Türk
Telekom ve TTNET‘in 1.5 milyar
sayfalık dokümanı dijital olarak
saklanacak” dedi. Arşivlemenin
dijital ortamda yapılmasıyla Türk
Telekom Grubu olarak kağıt kulla-
nımını en aza indirerek 4 yılda yak-
laşık 54 bin ağacı kesilmekten kur-
taracaklarını ifade eden Yılmaz,
“600 kişiyle 1.5 milyarı aşan sayfa-
mızın işleneceği merkezde, 4 yıl
boyunca yapılacak işlemlerden

doğacak yaklaşık 79 milyon müşte-
ri seti işlenecek ve arşivlenecek”
şeklinde konuştu.

8 BİN FUTBOL SAHASI
BÜYÜKLÜĞÜNDE VERİ

10 milyon TL’lik yatırımla
Menderes’te kurulan Kod-A İzmir
Dijital Arşiv Kenti projesi, kendi ala-
nında Avrupa’nın en büyük ilk,
dünyanın ikinci büyük projesi olma
özelliğini taşıyor. İzmir’de toplam
istihdam kapasitesi 2 bin 500 kişi
olan Kod-A İzmir Dijtal Arşiv
Kent’in hedefi ise 5 bin  kişilik çalı-
şanla, İzmir Bilişim Şehri projesinin
en büyük istihdam yaratan bileşeni
olmak. 

“Vodafone Veri Operasyonları
Merkezi”nde ise 800 milyon sayfa-
lık dijital dönüşüm sayesinde elek-
tronik ortamda 114 terabayt alan
kaplanmış olacak. Dijital ortama
aktarılacak bu sayfalar, fiziksel ola-
rak yan yana konulduğunda 50
milyon metrekarelik bir alanı kap-
layarak, 8 bin 333 adet futbol
sahası büyüklüğüne ulaşıyor. 1
günde yaklaşık 300 bin sayfanın
kontrol edildiği ve bunlardan yüzde
80’inin taranarak elektronik orta-
ma aktarıldığı merkezde, aylık 6.5
milyon, yıllık ise 78 milyon sayfa
kağıdın kontrol ve taramasının
yapılması hedefleniyor. 
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M
anisa yöresinde tavukçuluk
işletmeleri günden güne
artmakta. Hepsi birer

büyük sanayi işletmeleri haline
geldi. Geçtiğimiz günlerde Sayın
Başbakanımız Recep Tayyip
Erdoğan ve Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker de
bunlardan bazılarının açılışına katıl-
dı. Şöyle sormak gerekir: Sayın
Bakan bu tavukçuluk işletmelerini

dolaşırken önünde,
gününden önce yetiştiri-
len tavuklar mi kesiliyor
yoksa ölmüş tavukların
mi giyotinde kelleleri
uçuruluyor? Bu piliçler
el değmeden ambalaj-
lanıyor; sonra ciğeri,
budunun etli tarafı ayrı-
ca alınıp geriye kalan
tavuk iskeleti içine su
pompalanıp ambalajla-
narak piyasaya sunulu-
yor mu, sunulmuyor
mu? 
Sayın Bakanım bunu bir
incelese ve kamuoyuna

açıklama yapsa ne kadar iyi olurdu.
Ama gelin görün ki bu tavukçuluk
işletmeleri yerleşim alanının kesif
olduğu yerlerde dediğim dedik der-
cesine inat edip işletmelerini kuru-
yorlar. Bire bir daha katıyorlar. ‘Çev-
redeki insanlar rahatsız oluyormuş,
hastalık kol geziyormuş, yarın da
ölümcül hastalıklarla karşılanabile-
cekmiş’ aldırış eden yok.  Altı yedi yıl
öncesine gidip hafızalarımızı kurca-

larsak bir Mudurnu faciası karşımı-
za çıkar. Orada da tavukçuluk işlet-
meleri birbiri ardına açıldı ve bir
gün, on binlerce tavuk bir günde
telef oldu. 
Çevre bilimcileri bu faciayı ‘tavuk
çiftliklerinde haddinden fazla üretim
yapıldığında ortaya çıkan  gazlar
hava oksijen duvarına çarpıp aynı
yere fazlasıyla zehirli gaz olarak
döndü’ gibi basit bir anlatımla ifade
ettiler. Yine bu yılın başında Urla’da
bir tavuk çiftliğinde gübre atıkları
belli bir araziye kuruması için bırakı-
lınca Urlalılar karasinek istilasından
ve çeşitli hastalıklardan kurtulama-
dılar. Sonunda bu işletme kapatıldı
ve orada yaşayanlar da rahat bir
nefes aldı.  
Tavukçuluk işletmelerinin kokusun-
dan yanından geçilemezken içeri-
sinde ayrı bir facia olduğunu söyle-
meye gerek yok. Eskiden Türk mut-
fağına yalnızca özel günlerde, özel-
likle de yılbaşında hindinin yerini
alarak giren  o devasa piliçler yeri-
ne şimdi içinde tavuk eti olup olma-
dığı belli olmayan çeşitli gıda katkı-

ları ve bolca sarımsaktan oluşan
piliçleri hemen her gün tüketir
olduk. Dışarıda dahi yemek sipariş
ederken tavuk döner, tavuklu yemek
gibi siparişler vererek güya sağlıklı
ve hafif beslenmeye çalışıyoruz.
Giden görür, bu piliçlerin nasıl yer-
lerden çıktığını. Buradan tavukçuluk
işletmelerine karşı olduğumuz algısı
ortaya çıkmasın. Tavukçuluk işlet-
melerinin yaşamasından yanayız.
Özellikle Bakanlığın belli projeleri
çerçevesinde belli yerler tespit edile-
rek oralarda hızlı üretim düşük
maliyet yanılgısının olmadığı üretim-
ler yapılsa onlara şapkamızı çıkarır
hatta elimizden gelen katkıyı da
sağlarız. Ancak ne var ki kulaklarını
tıkamış, basına gözünü kapatmış
Manisa çevresindeki bazı tavukçuluk
işletmecileri teşvik isteyerek yeni
işletmeler açmaya devam ediyor.
Doğal olarak bu açılışlar
Bakanlık’ın izinleriyle oluyor, peki bu
işletmelerin birbiri ardına açılmasıy-
la ortaya çıkan sonuçlar için
Bakanlık’ın takdiri mi dememiz
gerekir?

F
inansal İstikrar Kurulu (Financial
Stability Board, FSB) 10-11 Ekim tarih-
lerinde Tokyo’da toplandı. Yapılan top-

lantıda küresel finansal sistemi etkileyen kırıl-
ganlıklar ve küresel finansal sistemin güçlen-
dirilmesine ilişkin çalışmalarda alınan mesafe
tartışıldı. İlgili taraflarca hazırlanan ve toplan-
tıda ele alınan raporların önümüzdeki birkaç
hafta içinde yayınlanacağı ifade ediliyor.

FSB’nin kuruluşu 1999 yılına kadar uzan-
makta. Bu tarihte G-7 üyesi ülkelerin girişim-
leriyle üye ülkeler arasında bilgi paylaşımı ve
işbirliği yoluyla uluslararası finansal istikrarın
geliştirilmesi ve istikrara katkıda bulunulması
amacıyla oluşturulan bu platform bir süre
“Finansal İstikrar Forumu” (FSF – Financial
Stability Forum) adı altında faaliyet göster-
miştir. Yetkileri arttırılmak suretiyle 2009 yılın-
da Finansal İstikrar Kurulu’na dönüştürülen
FSF bugün başta IMF olmak üzere bir çok

kuruluşla finansal ve makroekonomik risk-
lerin önceden tespitine ve önlenmesine iliş-
kin çalışmalar yapmaktadır. Forum, temel
misyonunu küresel finansal sistemin kırıl-
ganlıkların belirlenmesi ve bunların berta-
raf edilmesine yönelik faaliyetler yoluyla
ilgili taraflar arasında koordinasyon ve bilgi
paylaşımının sağlanması olarak belirlemiş-
tir. FSB, aralarında Türkiye’nin de bulundu-
ğu toplam 24 ülke, 6 uluslararası kurum
(IMF, ECB, BIS, EC, OECD ve Dünya
Bankası) ve 6 uluslararası standart belirleyi-
ci kurumdan (BCBS, CGFS, CPSS, IAIS,
IASB ve IOSCO) oluşmaktadır. Sekretaryası

Basel’de BIS bünyesinde bulunan FSB’nin şu
anki başkanlığını Kanada Merkez Bankası
Başkanı Mark Carney yürütmektedir.

Tokyo’da yapılan toplantıda ele alınan konu-
ları yerimiz elverdiğince sizlere aktarmaya
çalışacağım. Finansal Sistemdeki
Kırılganlıklar: Küresel krizin olumsuz etkileri-
nin yavaş yavaş kaybolmaya başladığı ve
alınan önlemlerin meyvelerini verdiği ifade
ediliyor. Ancak ihtiyatın asla elden bırakılma-
masını ifade eden FSB özellikle AB’deki
durumun hâlâ tehlike içerdiğini ve başta
bankaların sermaye ihtiyacı olmak üzere
bilanço kalitesinde olası kötüleşmelere dik-
kati çekiyor. Vurgulanan bir diğer husus ise
uluslararası bazda faaliyet gösteren banka-
ların faaliyet alanlarını tedricen küçülterek
kabuklarına çekiliyor olmaları. FSB küresel
entegrasyonun dağılmaması/bozulmaması
için çaba göstereceğini de bu vesileyle ifade

etmiş. Sistemik Öneme Sahip Finansal
Kurumlar: FSB, sistemik öneme sahip yerel
bankalar ile ilgili rapora son halinin verilerek
yayınlanmasını kabul etti (örnek vermek
gerekirse Türkiye’de aktif büyüklüğü bakı-
mından ilk sırada yer alan 2-3 banka gibi).
Diğer taraftan küresel sistemik öneme sahip
bankalara ilişkin raporun da güncellenerek
Kasım ayında yayınlanmasını kabul ederken
Uluslararası Sigorta Denetçileri Birliği’nin
(IAIS)  sistemik öneme sahip bankalara
uygulanacak politika önlemlerine ilişkin met-
nin yayınlanmasını da kabul etti (bu yazının
yazıldığı dakikalarda Basel Komitesi “siste-
mik öneme sahip yerel bankalar ile ilgili
rapor”unu yayınladı). 
Gölge Bankacılık: FSB, bankaların, gölge
bankacılık kurumları olarak bilinen para
piyasası fonları ile menkul kıymetleştirme,
menkul kıymet işlemleri ve repo işlemleri ile
ilgili kurumlarla işlem ve iştigale ilişkin ola-
rak mevcut düzenleyici altyapının güçlendiril-
mesine ve denetimin artırılmasına yönelik
faaliyetlerin önemini vurguladı. FSB Kasım
ayında bu konuya ilişkin bir tavsiye raporu
yayınlayacağını duyurdu. Tezgâh Üstü Türev
İşlemler Reformu: FSB piyasa altyapısının
uygun olduğu ve G20’nin bu yöndeki taah-
hütlerini karşılamada bir sorunla karşılaşma-
dığı yönünde bir telkinde bulundu. Ancak
düzenlemelere sınır ötesi alanlarda ne kadar
uyulduğu yönündeki endişelerini dile getiren
FSB, bu konudaki sorunların, çatışmaların ve
istismara açık alanların 2012 yılı sonuna
kadar belirlenmesine ilişkin çağrıda bulun-

du. Kamuya Bilgi Açıklama ve Muhasebe:
Bu alanda bankaların üstlendikleri risklerin
daha açık, net ve anlaşılabilir biçimde açık-
lanabilmesine ilişkin tavsiyeler tartışıldı ve
hazırlanacak raporun önümüzdeki haftalar-
da kamuoyu ile paylaşılacağı ifade edildi.
Diğer taraftan ABD mevzuatı ile AB mevzua-
tının birbirine yakınlaştırılması konusunda
gelinen aşama değerlendirildi. Bu alanda
halen ciddi farklılıklar ve uyumsuzlukların
söz konusu olduğunu da biz not edelim.
LİBOR ve diğer mali kriterler: FSB, Finansal
Hizmetler Otoritesi, IOSCO, Avrupa
Komisyonu ve Uluslararası Ödemeler
Bankası da dahil olmak üzere üyeleri tara-
fından yürütülen çalışmaları değerlendirerek
LİBOR oranının nasıl belirlenmesi gerektiğine
ilişkin bir dizi üst düzey prensip geliştirme
konusunu tartıştı. 
LİBOR oranının kamu kesimi tarafından
belirlenmesi hususunun gündemde olduğu-
nu ifade edelim. Tüzel kişi tanımlayıcısı (LEI):
İlginç bir başlık gibi gelebilir, ilginç olduğu
kadar önemli bir konu. Konu, finansal işlem-
lerin taraflarının tanımlanmasına yönelik. Bu
çerçevede “Düzenleyici Gözetim Komitesi”
adı altında bir küresel yapının oluşturulması
Mart 2013’te başlatılması öngörülen LEI için
bir mihenk taşı niteliğinde. Basel-III
Uygulamasının İzlenmesi: Bu konuda tüm
üye ülkelerin Basel düzenlemelerini zama-
nında ve eksiksiz olarak uygulamaya geçir-
meleri yönünde FSB’nin kararlılığı ifade edili-
yor. Kredi Derecelendirme Kurumlarına
Olan Bağımlılığın Azaltılması: FSB üyeleri

Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının değer-
lendirmelerine olan mekanik bağımlılığı
azaltmak için kendi ilkelerinin uygulanmasını
hızlandırmak amacıyla hazırlanan yol hari-
tasının içeriğini tartıştı. Kasım ayında yapıla-
cak G20 zirvesinde sunulacak yol haritası,
söz konusu ilkelerin tam olarak uygulanma-
sını sağlamak için gerçekleştirilecek eylemleri
tarihleri ile birlikte ortaya koymayı hedefliyor.
Diğer iki hususu ise Bölgesel İstişare Grupları
ve FSB’nin Kapasitesi, Kaynak ve Yönetişimi.
Değerli okuyucular, FSB son derece radikal
kararların yanı sıra bu kararların uygulan-
masında da yine muhafazakâr önlemler
getirmeye hazırlanıyor. 
FSB toplantısında ele alınan konuların hepsi
önemli, iyi bir takip sürecini gerektiriyor.
Sorunların çözümüne, alınan kararlara aktif
katılımın sağlanamadığı bir konumda olma-
nın, orada bulunmanın ya da grupta yer
almanın pek bir önemi kalmıyor. Ülkelere ve
kurumlara düşen ev ödevleri hem çok, hem
de çok zor. Giderek karmaşıklaşan bir
ortamda faaliyet göstermenin maliyeti de
artıyor. Nitelikli işgücü ya da başka bir ifa-
deyle nitelikli insan kaynağı önem kazanıyor.
Küresel bir banka-finans dili konuşulmaya
başlıyor, giderek karmaşıklaşan bir dil. 
Para-banka-finans konularında verilen ders-
lerin içerikleri ile günümüzde yaşanan deği-
şim ve gelişmeler arasındaki makas giderek
açılıyor. Yakın gelecekte bu fark kolay kapa-
namayacak şekilde açılacak. Şimdiden
durumu fark etmek ve ona göre önlem
almak gerekiyor.
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Ericsson ve Avea Türkiye’ye
doğrudan yatırım yaptı

H.Merkezi/E.Çözüm

Dünyanın teknoloji devle-
rinden Ericsson’un Avea
ile işbirliği yaparak,

İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi
Teknopark’ında kurduğu merke-
zin resmi açılışı Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
Binali Yıldırım’ın katılımıyla ger-
çekleştirildi.Binali Yıldırım,
İzmir’in bilişimin merkezi olma
yolunda büyük potansiyeli oldu-
ğuna dikkat çekerek, İzmir'de bili-
şim sektöründe istihdamın 3 bini
geçtiğini, bu rakamı dörde katla-
yacak potansiyelin bulunduğunu
belirtti.  Ericsson’un 127 yıllık bir

geçmişi olduğunu hatırlatan
Binali Yıldırım, "Ericsson’un
İzmir'de kurulup hisse senedi
çıkardığını biliyor muydunuz? Bu
firmanın İzmir'e karşı sorumlulu-
ğu var. Bir süre önce kurulan
Ericsson -Avea Yazılım Test
Merkezi, katma değeri yüksek
işler yapıyor”dedi. Avea’nın bir
GSM şirketi olmasının ötesinde,
Türkiye’nin ekonomik gelişimine
sürdürebilir katkı sağlayan bir şir-
ket olma hedefiyle çalışmalarını
sürdürdüğünü belirten Avea
CEO’su Erkan Akdemir bu atılı-
mın Türkiye’yi bölgenin teknoloji
merkezi yapacak bir atılım oldu-
ğunu kaydetti.

İzmir Gül’le şenlendi

Koç Holding dünyanın lider
fonlarına ev sahipliği yapıyor

H.Merkezi/E.Çözüm

Türkiye okuyor kampanya-
sı’na paralel olarak
Cumhurbaşkanı Abdullah

Gül’ün eşi Hayrünnisa Gül’ün
himayelerinde yürütülen Konuşan
Kitap Şenliği’nin 5’incisi düzenlendi.
Şenlikte konuşan Hayrünnisa Gül
şunları dile getirdi:"Toplumu oluştu-
ran bireylerin eğitim düzeyi, kültürel
zenginliği, kitapla, edebiyatla,
sanatla ilişkisi o ülkenin medeniyet
mirasının temelidir. Bilginin en
büyük güç olduğu günümüz dünya-
sında okuyan, üreten sürekli kendini

geliştiren nesillere her zamankinden
çok daha fazla ihtiyacımız var. Ülke-
lerin gelişmişlik düzeyinin en önemli
göstergelerinden biri kitap okuma
oranıdır ve ülkemizde istenilen sevi-
yede değil. Bu gerçekten hareketle
insanımızın kitapla olan ilişkisini
güçlendirmek, özellikle de gençleri-
mize okuma alışkanlığını kazandır-
mak amacıyla biz de 4 yıl önce
Türkiye Okuyor Kampanyası’nı ve
Konuşan Kitap Şenliği’ni başlattık”
Hayrünnisa Gül, Türkiye’deki
okuma alışkanlığının umut verdiğini
de sözlerine ekledi.

H.Merkezi/E.Çözüm

Russell 20 – 20 geçtiğimiz
günlerde Türkiye’ye bir ziya-
ret gerçekleştirdi. Russell 20

– 20 üyeleri Cumhurbaşkanı
Abdullah Gül’den, Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan’a kadar birçok ziya-
ret gerçekleştirdiler. Koç Holding
CEO’su Turgay Durak ev sahipliğin-
de Koç Holding başkanları ve Koç
Topluluğu halka açık şirketlerinin üst
düzey yöneticilerinin katılımı ile

Rahmi M. Koç Müzesi’nde gerçekle-
şen akşam yemeğinde ise Russell
20 – 20 üyeleri ziyaretin kapsamlı
bir değerlendirmesini yapma fırsatı
buldu.Russell 20 – 20’nin Başkanı
Michael Phillips yaptığı konuşmada,
1990 yılında kurulan birliklerinin
gelişmekte olan ülkelerdeki yatırım
fırsatlarını incelemek amacıyla faali-
yet gösteren kâr amacı gütmeyen
bir organizasyon olduğunu hatırlattı
ve Türkiye’nin son 6 yıldaki gelişimi-
ni çok etkileyici bulduğunu söyledi.

H.Merkezi/E.Çözüm

10 milyon liralık yatırımla
Menderes’te kurulan Kod-A
İzmir Dijital Arşiv Kenti’nin

açılışı, T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım
tarafından yapıldı. 750 kişinin
çalıştığı merkezde TTNET ve Türk
Telekom’un 1.5 milyar sayfalık
dokümanı dijital olarak saklana-
cak. “35 İzmir 35 Proje” hedefi
doğrultusunda, Kod-A tarafından
kurulan İzmir Dijital Arşiv Kenti’nin
açılışı T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım
tarafından yapıldı. Kod-A Bilişim AŞ
tarafından kurulan “İzmir Dijital
Arşiv Kent”te yer alan yeni
“Vodafone Veri Operasyonları
Merkezi”nde de milyon sayfalık dev
bir dijital arşiv oluşturulması hedef-
leniyor. Merkeze, önümüzdeki 5 yıl
içerisinde yaklaşık 40 milyon TL
yatırım yapılması planlanıyor.

7 BÜYÜK FABRİKANIN İSTİH-
DAMINDAN BİLE FAZLA

T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım
yaptığı konuşmada;  “Bugün sade-
ce İzmir için değil, Türkiye için çok
önemli bir hizmeti İzmir’e getirme-
nin, İzmir’i Türkiye’nin dijital arşiv
merkezi yapmanın mutluluğunu

yaşıyoruz” diyerek, sözlerini şöyle
sürdürdü: “Yaptığımız her işte, attı-
ğımız her adımda yolumuz bilgiye
çıkıyor, bilişime çıkıyor. 35 projemiz
arasında yer alan Dijital Arşiv Kent
projesinin ilk ayağını da Kod-A fir-
mamız ile birlikte bugün burada
oluşturuyoruz. Şimdiden istihdam
edilen gencimizin sayısı 700’ü
aşmış durumda. Bu, 7 büyük fabri-
kanın yapabileceği istihdamdan
bile fazla.”  

Yıldırım, konuşmasına şöyle
devam etti: “Kamu kurumlarının,
özel firmaların evraklarının hepsi
taranarak dijital ortama aktarılıyor.
Yakında burası da yetmeyecek,
İzmir’in dijital arşiv merkezini daha
da büyüteceğiz. Binlerce gencimiz
bu merkezde çalışacak.
Bankalardan sigorta şirketlerine,
cep telefonu operatörlerinden
bakanlıklara, Türkiye’nin evrak
hafızasını, kurumsal hafızasını
burada kayda geçirecekler, depo-
layacaklar. Dijital Arşiv Kent projesi-
ne ayrı önem atfetmemizin, bu
merkezin İzmir’de kurulmasının bir
anlamı daha var: Bu merkez ile
İzmir bilişim merkezi olmanın
yanında ‘stratejik’ bir merkez de
oluyor. Türkiye’nin hafızasının elek-
tronik ortamda depolandığı beyni
oluyor. Bu kadar bilgi bırakın dos-
yaları, klasörleri, binalara sığmıyor.

Tuşa basıyorsunuz istediğiniz evrak,
ister ekleriyle, ister içindeki cümleyle
ekrana geliyor. Sizden ve yetki ver-
diğiniz kişilerden başka kimse bu
belgelere ulaşamıyor. İstediğiniz
zaman diliminde evraka ulaşma
imkanına sahipsiniz. Yangın oldu,
deprem oldu, su bastı, fırtına çıktı,
eyvah bizim arşiv kül oldu, sel oldu
kaygısı artık tarihe karışıyor. Bu
merkez hem istihdam oluşturuyor,
hem işi kolaylaştırıyor, hem verimi
artırıyor. Dijital arşiv merkezimizin
İzmir’e, bölgemize ve ülkemize
hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”

Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumu (BTK) Başkanı Dr. Tayfun
Acarer , veri trafiğinin hız trafiğini
geçtiğini vurgulayarak altyapı yatı-
rımlarının artırılması gerektiğini
söyledi. Veri trafiğinin önümüzdeki
yıllarda daha da artacağını vurgu-
layan Turk Telekom Genel Müdürü
Tahsin Yılmaz ise: “Merkezde, Türk
Telekom ve TTNET‘in 1.5 milyar
sayfalık dokümanı dijital olarak
saklanacak” dedi. Arşivlemenin
dijital ortamda yapılmasıyla Türk
Telekom Grubu olarak kağıt kulla-
nımını en aza indirerek 4 yılda yak-
laşık 54 bin ağacı kesilmekten kur-
taracaklarını ifade eden Yılmaz,
“600 kişiyle 1.5 milyarı aşan sayfa-
mızın işleneceği merkezde, 4 yıl
boyunca yapılacak işlemlerden

doğacak yaklaşık 79 milyon müşte-
ri seti işlenecek ve arşivlenecek”
şeklinde konuştu.

8 BİN FUTBOL SAHASI
BÜYÜKLÜĞÜNDE VERİ

10 milyon TL’lik yatırımla
Menderes’te kurulan Kod-A İzmir
Dijital Arşiv Kenti projesi, kendi ala-
nında Avrupa’nın en büyük ilk,
dünyanın ikinci büyük projesi olma
özelliğini taşıyor. İzmir’de toplam
istihdam kapasitesi 2 bin 500 kişi
olan Kod-A İzmir Dijtal Arşiv
Kent’in hedefi ise 5 bin  kişilik çalı-
şanla, İzmir Bilişim Şehri projesinin
en büyük istihdam yaratan bileşeni
olmak. 

“Vodafone Veri Operasyonları
Merkezi”nde ise 800 milyon sayfa-
lık dijital dönüşüm sayesinde elek-
tronik ortamda 114 terabayt alan
kaplanmış olacak. Dijital ortama
aktarılacak bu sayfalar, fiziksel ola-
rak yan yana konulduğunda 50
milyon metrekarelik bir alanı kap-
layarak, 8 bin 333 adet futbol
sahası büyüklüğüne ulaşıyor. 1
günde yaklaşık 300 bin sayfanın
kontrol edildiği ve bunlardan yüzde
80’inin taranarak elektronik orta-
ma aktarıldığı merkezde, aylık 6.5
milyon, yıllık ise 78 milyon sayfa
kağıdın kontrol ve taramasının
yapılması hedefleniyor. 


