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Değerli Sanayici Dostlarım, ülkemizde terö-
rün can almaya devam etmesi, saldırıların 
masum sivillere kadar sıçraması ekono-

mik ve finansal değerlendirmelerde bulunmamızı 
bir hayli zorlaştırıyor. Yaklaşık 30 yıldır devam 
eden bu sorun ile ilgili söylenmedik söz kalmadı. 
Her söz bir eski sözün tekrarı olacaktır. Tek te-
mennimiz bu acıların son bulması ve Türkiye’nin 
önünün açılmasıdır.  Bunun da gerçekleşmesi, 
iktidarı ve muhalefeti ile sivil toplum örgütleri ile 
ortak bir akıl ve eylem birliği yaratılmasına bağlı-
dır. Ulusumuzun tüm katmanları kişisel düşünce-
leri bir kenara bırakarak, ülkemizde barış ortamı-
nın yaratılmasına katkı koymalıdır. Buradan tüm 
İAOSB ailesi adına şehitlerimize rahmet, geride 
kalan yakınlarına sağlık ve sabır diliyoruz.

Ekonomide ilginç ikilemleri, çelişkileri 
yaşadığımız bir dönemden geçiyoruz. Büyüye-
lim derken ithalat kaynaklı dış ticaret açığı ile 
boğuşuyoruz. Ekonomide frene basalım derken, 

piyasalardaki likiditeyi azaltarak, dış finansal 
kaynaklar ile dönen çarkları döndürmekte çok 
zorlanıyoruz. İç talepte ve ekonomide yavaşlama 
nedeniyle ithalat düşerken, yüzde 71’ini yurt 
dışından aldığımız enerji tüketimi mevsimsel 
nedenlerle hızla artıyor.

Euro Bölgesi’ndeki sorunların çözümüne dair 
atılan adımlara ve Almanya Başbakanı Merkel’in 
olumlu açıklamalarına rağmen finansal sistemde 
süregelen kırılganlıklar, yüksek seyreden borç-
lanma maliyetleri devam ediyor. Çin dahil 
dünya ekonomisinin güçlü ülkelerinde görülen 
aşağı doğru inen büyüme beklentileri küresel 
risk pozisyonunu aynen koruyor. Bu risk pozis-
yonu devam ettikçe borçlanma eğilimi yüksek 
bir ülke olan ülkemizin borçlanma maliyetleri 
kar pozisyonları ile ters orantılı olarak artıyor. 
Var olan borçlanma eğilimine baktığımızda hem 
özel sektörün hem de bireysel borçlanmalarının 
kazançların çok ötesine geçtiğini görmek müm-
kündür.

Borçlanmanın yapısı incelendiğinde, 
özelleştirme kapsamında her alandan çekilmeye 
çalışan devletin, borçlanmadan da çekilmeye 
başladığını, bu yükü ve sorumluluğu özel sektöre 
devrettiğini görüyoruz. Özel sektörün dış borcu 
100 milyar dolara dayanmıştır. İthalatı bir yandan 
kısarken, üretim devrini yavaşlatırken, alınan dış 
kaynaklar için ödenen faizlerin yıllara yayılan bir 
biçimde ülkeden kaynak çıkışına neden olduğu 
unutulmamalıdır. Bu arada Suriye-İran-Irak 
cephesinde yaşadığımız olumsuz gelişmeler ve 
terör belası da Türkiye’yi borçlanma hususunda 
riskli ülkeler sınıfında tutmaya devam etmek-
tedir. Bu arada her ne kadar Euro bölgesinde 
rahatlamaya yönelik adımlar atılsa da, İspanya 
ve İtalya’nın borçlanma maliyetleri hala sürdürü-
lemez sınıfındadır. Avrupa’ya dönük yüzü ile 
ve yaşanan yavaşlamaya rağmen hala en önemli 
pazarı Avrupa olan Türkiye bu durumdan olum-
suz etkilenmektedir. İhracatçılarımızın yöneldiği 
Afrika ve Orta Doğu pazarları ise bu dönemde 
açığımızı kapatsa dahi istikrarlı pazarlar olması 
için zamana ihtiyaç olduğu görülmektedir.

Tüm bu gerçekler ışığında piyasaların likidite 
bakımından zora düşmesine izin verilmeden 
Merkez Bankası’nın zamanında ve doğru müda-
haleler ile esnek bir para politikası sürdürmesi, 
çok sıkıntı olmadan bu günlere gelmemizi 
sağlamıştır. Paranın varlığı ve maliyeti üretim ve 
büyüme açısından sanayicimiz için çok önemli 
iki faktördür. Türk Bankacılık sisteminin bu iki 
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unsur üzerinde risk yaratacak uygulamalardan 
uzak durarak, işletmelerimize uygun mik-
tarlarda, dünya ile rekabet edebilir oranlarda 
kaynak sağlaması gereklidir. Bugün bu husus-
larda henüz istenilen düzeye gelemediğimiz 
ortadadır.

Bir yandan vergisel dengelenmelerle orta-
uzun vadeli tasarrufu teşvik etmeye çalışıyoruz, 
diğer yandan sıkılaşan para politikaları ile 
nakitte kalmayı ve risk almamayı teşvik edi-
yoruz. Küresel koşulların olumsuz seyretmeye 
devam ettiğini, nüfusun yarısının bankalara 
borçlu olduğunu ve son 10 yılda iç talebe 
yönelik hizmet sektörü yatırımlarının anormal 
boyutlara ulaştığını dikkate alırsak tasarruf 
teşvikinden umulan sonuç elde edilebilir mi, 
sorusu akıllarımızdadır.

Hem ihracat pazarları hem de iç talep 
daralırken bölgesel yatırım teşvikleri ile kurulu 
kapasiteyi arttırmanın faydaları tartışmaya 
açıktır. Sektörel gerçeklere dayanan, katma 
değer yaratabilen ve rekabet edebilen ürünlere 
yönelik desteklerin güçlendirilmesi gerekli-
dir. Yoksa ne üreteceği, ürettiklerinin hangi 
rekabet koşulları içinde olacağı hususunda 
ön çalışmaları yapılmamış yatırımlarda TL 
bazında artan maliyetler çok kısa sürelerde 
faaliyet gelirlerini eritirken, yatırım için alınan 
kredilerin geri dönüşü hususunda da zorluklar 
yaratacaktır. 

Ar-Ge ve inovasyona dönük üretim 
planlamalarının hayata geçirilmesi de cid-
di finans desteğine ihtiyaç duymaktadır. 
Bu nedenle Hükümet elindeki kaynakları 
bu tür yatırımlarda kullanmaya özen gös-
termelidir. Yeni teşvik yasasındaki stratejik 
sektörlerin belirlenmesi, eksiklerine rağmen 
olumlu bir adımdır. Ancak bu kapsamın sık sık 
değerlendirilerek global ve ulusal gerçeklere 
göre revize edilmesi unutulmamalıdır.

Piyasaları daraltmanın kamu finansmanı 
yönünden bir başka yansıması da azalan vergi 
gelirleridir. Vergi gelirlerinin azaldığı bir or-
tamda kamunun teşvik için gerekli kaynağı 
yaratması zor olacaktır. Hükümet yatırımların 
teşvik edilmesi ve piyasanın dengelerde 
durması için para arzını ayarlama hususunda 
Merkez Bankası ile ortak bir politika birliği için 

hareket etmekte ve bu nedenle enflasyon hedefi 
de korkulmayacak bir çizgide tutulmaktadır. 
Ancak 2013’ün sonbaharında olabilecek bir yerel 
seçimin dengelere olabilecek etkisi de bugünden 
hesap edilmesi gereken bir husustur.

Bu aylarda, ulusal finans olgularının 
yanında, şirketlerin kendi iç finans problemleri 
ile de uğraştığı görülmektedir. Bunun en önemli 
halkası, sunulan ürün veya hizmetin bedelinin 
tahsilidir.  Finansı bulduk, hammaddeyi aldık, 
çalışanlarımız tamam, ürettik ve sattık. Bu 
döngünün sonu ne olmalıdır? Elbette, satılan 
malın bedelinin tahsilatı. Ne yazık ki, ekonomi 
çarkı son zamanlarda bu noktada da ciddi bir 
tıkanıklık yaşamaktadır. Ödeme enstrümanları 
olarak aldığımız çek ve senetler ne yazık ki, 
eski değerlerini yitirmiştir. Protestolu senet ve 
karşılıksız çek sayıları rekorlara gitmektedir. 
Elbette, o gün tamamlanamayan bir para yüzün-
den tüm ticari itibarın kaybedilmesi ve adli 
cezalarla karşılaşılması hoş değildir. Ancak, o 
gün tahsil edeceği bedellerle çarkını döndürme 
gayreti içinde olan işletmeler ne olacaktır? 
Kanun yapıcılar ile kanuna muhatap olanların 
bu hususları bir kez daha tartışması şart gözük-
mektedir.

Değerli Dostlarım,
Hepimiz ekonomide sık sık kullanılan 

bisiklet örneğini gayet iyi biliriz. Pedalı çevir-
mezsek, bisiklet duracağı için düşeriz. Bisiklet 
ile nerede hız yapacağımız, nerede yavaş 
gideceğimiz de hava, yol durumuna ve rakip-
lerin konumuna bağlıdır. Ülkemiz ekonomisi 
için de ne sert fren zamanı, ne de vitesi boşa 
alıp son hızla gitme zamanıdır. Doğru kararlar 
almalı, bu kararları uygulanabilir yöntemler ile 
tarif edebilmeli ve tavizsiz uygulamalıyız. Bu 
nedenle karar alıcılar ile teknokratların ve alınan 
kararları uygulama durumunda olan esnaf, tacir 
ve sanayicinin kesintisiz ve sağlıklı bir iletişim 
içinde olması şarttır.  Bugün yurt içi ve yurt 
dışında yaşanan tüm gelişmelerin ışığında eko-
nomimizin tüm detayları ile masaya yatırılarak 
kısa ve orta vadeli stratejilerin gözden geçirilme-
si çok faydalı olacaktır.

Yeni gelen ayın bir önceki aydan çok daha 
güzel olması dileklerimle… 
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2012’nin ilk altı ayında üretim, iç ve dış satışlar, yeni sipa-
rişler ve istihdam göstergelerinde sorun yaşayan 
işletmelerin oranı 2011’in ikinci yarısına 

göre önemli ölçüde artarken; sonuçlar bu yılın 
ilk yarısında özellikle iç talepteki durgun-
luğu ortaya koydu.

İstanbul Sanayi Odası’nın 
(İSO) “Ekonomik Durum 
Tespit Anketi”ne göre 
2012’nin ilk altı ayın-
da üretim, iç ve dış 
satışlar, yeni siparişler 
ve istihdam gösterge-
lerinde sorun yaşayan 
işletmelerin ora-
nı 2011’in ikinci yarısına 
göre önemli ölçüde 
artarken; sonuçlar 
bu yılın ilk yarısında 
özellikle iç talepteki 
durgunluğu ortaya 
koydu. Ankete göre, 
işletmeler yılın ikin-
ci yarısında daha 
iyimser bir tablo 
beklemekle birlikte; 
işletmelerin üçte ikiden 
fazlası finansman sorunu 
çekiyor.

Söz konusu anketin, bu 
yılın ilk yarısında ekonomide-
ki yumuşak inişi teyit eder şe-
kilde sonuçlandığını söyleyen 
İSO Başkanı Tanıl Küçük, “An-
ketimiz 2011 ikinci yarıya kıyasla 
biraz daha olumsuz. İç satışlarda so-
run yaşayan işletmeler oranındaki 10.4 
puanlık artış, iç talepteki durgunluğu gösterdi” dedi.
2012’de büyümede öngörülen rakama ulaşılabilir

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Tanıl Küçük, son yıllarda 
kaynak girişi devam ettiği sürece Türkiye'de büyümenin 
sürdüğünün görüldüğünü belirterek, "Küresel ekono-
mide, sermaye akışını radikal biçimde etkileyecek 
gelişmeler yaşanmadığı takdirde, 2012'de büyüme-
de öngörülen oran yakalanabileceği gibi, hatta daha 
yüksek oranlar bile söz konusu olabilir. Kısaca, 
2012, ekonomide beklendiği kadar zor bir yıl olma-
yabilir" dedi. Küçük, 2012'de üretimi olumsuz etki-
leyebilecek bazı risklerin  olduğuna da dikkat çekti.
Üretimi etkileyecek riskler var

Küçük, ekonomik programda 2012 için büyüme öngörü-
sünün yüzde 4 olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti: "Bu 
noktada şunu hatırlatmalıyız ki, son yıllardaki tablo, kaynak 
girişi devam ettiği sürece Türkiye'de büyümenin 
sürdüğüne işaret etmekte.

Sanayide 
üretimi 

etkileyecek 
riskler var
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+ 2011’in ikinci yarısından 2012’nin ilk yarısına 
üretimde artış bildiren işletmelerin oranı 
yüzde 53.5’ten yüzde 49’a düştü. Söz 

konusu dönemde artış bildiren işletmelerin oranı 
iç satışlarda yüzde 52.1’den yüzde 46.1’e, dış 
satışlarda yüzde 44.7’den 43.1’e, yeni siparişler-
de yüzde 48.8’den 46.9’a, istihdamda ise yüzde 
42.5’ten 38.9’a geriledi.

+ Geçen yıl ikinci yarıda işletmelerin yüzde 
76.4’ü finansman darboğazı içinde 
olduklarını belirtirken, bu oran 2012’in ilk 

yarısında 5.5 puan azalsa da hâlâ yüzde 70.9. 
Ankete katılan işletmeler, yaşadıkları finansman 
sorunlarını ise, kredi maliyeti yüksekliği, sektör-
deki teşviklerin yetersizliği, işletme sermayesi 

ihtiyacının hızla artışı ve özkaynak yaratamamak 
olarak sıraladı.

+ Üretimde azalış gerçekleştiğini bildiren 
işletmelerin oranı ise, üretimde yüzde 
18.1’den 26.3’e, iç satışlarda yüzde 17.3’ten 

27.7’ye, dış satışlarda yüzde 23.2’den 30.8’e, 
yeni siparişlerde yüzde 16.9’dan 25.1’e, istihdam-
da ise yüzde 17.3’ten 25.2’ye yükseldi.

+ İşletmeler ikinci altı ayın tüm göstergelerde 
ilk yarıya göre daha olumlu geçmesini bek-
liyor. İkinci yarıda üretimlerinde daralma 

bekleyen işletmelerin oranı yüzde 15, iç satışlarda 
daralma bekleyenlerin oranı yüzde 13.7. Tüm 
göstergelerde daralma bekleyen işletmelerin 
oranı ise yüzde 10’ların üzerinde seyrediyor.A
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Erdal Sağlam - Hürriyet

Piyasa analistlerine göre Temmuz ayına 
ilişkin öncü göstergeler de ciddi bir artış 
yaşanmayacağını ortaya koyan nitelikte. 

Sanayi üretimi için öncü gösterge olan PMI satın 
alma yöneticileri endeksinin 
yüzde 49.4 ile nötr seviye-
nin altında kaldığını, yani 
bir daralmaya işaret ettiğini 
hatırlatan bazı banka rapor-
larında, Temmuz’da hem 
fabrika çıkışı hem de yeni 
siparişler açısından düşüşler 
yaşandığı, ihracat için alınan 
yeni siparişlerde ise sınırlı 
bir düzelme olduğuna işaret 

edilerek, ciddi bir büyüme artışının gözlemlen-
mediği belirtiliyor.

Mevsimsellikten arındırılmış imalat sanayi 
kapasite kullanım oranının Temmuz ayında yüz-
de 73 ile Haziran ayı gibi olduğunu hatırlatan 
analistler, Merkez Bankası’nın Temmuz ayı reel 
kesim güven endeksinde de benzer bir yavaşla-
ma gözlendiğini vurguluyorlar. 

Yaman Törüner - Milliyet

Nobel Ekonomi Ödül sahibi Joseph E. 
Stiglitz, “The Price of Inequality (Eşit-
sizliğin Bedeli)” kitabında, ABD’nin 

içinde bulunduğu girdabı ve global krizi açıkla-
mak için, Türkiye ile de bazı 
benzerlikleri bulunan ilginç 
tespitlerde bulundu:

“Vergi oranı düşürülürse, 
toplanan toplam vergi artar” 
sloganı ile, bir çok ülkede 
vergi oranları düşürüldü. 
Tatbikatta, vergi oranları 
düşürüldüğünde, vergi 
gelirleri de düştü. Bu slogan, 
zenginler için ve zenginler 

tarafından ortaya atılmıştı. Sonunda, yeterli 
vergi toplayamayan devletler, ya halka yeterli 
hizmet verememeye, ya aşırı borçlanmaya, ya da 
ellerindeki kıymetli malları satarak(özelleştirme) 
açıklarını kapatmaya başladılar. Aslında, vergi 
sistemini yeni baştan düzenlemek gerekiyordu.

Merkez Bankalarının “istikrar” anlayışı, 
“ekonomide istikrar” yerine; “piyasalarda 

istikrar” oldu. Sonuçta, 
“herkes için istikrar” pren-
sibinin yerini, “zenginler 
için istikrar” prensibi aldı. 
(Bu nedenle, bazı iktisatçı-
lar “merkez bankaları ol-
masa, ekonomiler daha 
iyi yönetilirdi” demeye 
başladılar.)

En kötüsü ise, “herkes 
için adalet” prensibinin 
yerini, “adalet arayacak 
kadar parası olan için ada-
let” prensibinin almasıydı.

Nasıl yorumladılar?

İZMİR ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ  l  ağustos 2012

güncel haberler
güncel haberler

9



Küresel ekonomide, sermaye akışını radikal 
biçimde etkileyecek gelişmeler yaşanmadığı tak-
dirde, 2012'de büyümede öngörülen oran yaka-
lanabileceği gibi, hatta daha yüksek oranlar bile 
söz konusu olabilir. Kısaca, 2012, ekonomide bek-
lendiği kadar zor bir yıl olmayabilir." Küçük, 
iyimser bulunabilecek bu yaklaşımın ötesinde, 
2012'nin, talebin yavaşlaması, faiz oranlarının 
artış eğilimine girmesi, kurlardaki yukarı doğru 
hareketin devam etmesi gibi, üretimi olumsuz 
etkileyebilecek bazı riskler taşıdığının da açık 
olduğunu kaydetti.
Sanayiye büyük görev düşüyor

2001 krizi sonrasında da, küresel kriz sonrasın-
da da büyümenin tetikleyicisinin sanayi olduğu 
hatırlatmasında bulunan Küçük, önümüzdeki 
bu kritik süreçte de sanayiye büyük görev düş-
tüğünü söyledi. Küçük, "2012'yi kazanmak için 
yapılması gereken, sanayimizin mücadelesine 
destek vermek ve rekabet gücünü artıracak adım-
ları süratle atmaktır. Öte yandan, 2011'de Türkiye 
büyümede dünyada en ön sıralarda gelirken, 
cari açığın GSYİH'ya oranında da en başlarda yer 
almıştır. Dolayısıyla, 2012’de sadece sürdürmeyi 
değil büyümeyi mutlaka daha sağlıklı zemine 
taşımayı da hedeflemeliyiz" dedi.
Tüm göstergelerde azalış

İstanbul Sanayi Odası (İSO) 2011 yılı ikinci 
yarısına ait Ekonomik Durum Tespit Anketine 
göre, tüm temel göstergelerde artış bildiren işlet-
meler oranı, 2011 ilk yarıya göre azalırken, azalış 
bildiren işletmeler oranı arttı. Anket sonuçlarına 
göre, 2011 ilk yarısından 2011 ikinci yarısına göre 
artış bildiren işletmelerin oranı üretimde yüzde 
59.9'dan yüzde 53.6'ya, iç satışlarda yüzde 56'dan 
yüzde 53'e, dış satışlarda yüzde 45.3'ten yüzde 
43.7'ye, yeni siparişlerde yüzde 55,1'den yüzde 
47.9'a, istihdamda ise yüzde 39.7'den yüzde 39.4'e 
geriledi. Azalış gerçekleştiğini bildiren işletme-
lerin oranı ise üretimde yüzde 13.1'den yüzde 
19.3'e, iç satışlarda yüzde 15.6'dan yüzde 19'a, dış 
satışlarda yüzde 22.7'den yüzde 

25.5'e, yeni siparişlerde yüzde 16.5'den yüzde 
20.2'ye, istihdamda yüzde 17.1'den  yüzde 21.7'ye  
yükseldi. Ankette tüm temel göstergelerde artış 
bildiren işletmeler oranı, 2011'in ilk yarısına göre 
azalırken, azalış bildiren işletmeler oranı arttı. 
2011 ikinci yarısında ilk yarıya göre tüm temel 
göstergelerde sorun yaşayan işletmelerin oranının 
önemli ölçüde arttığı dikkati çekti.
İstihdam ve siparişler azaldı

Anket sonuçlarına göre, 2011 ikinci yarısında 
yeni siparişler endeksi küçük ölçekli işletmeler-
de, 120.3, ortalarda 141.6 ve büyüklerde 123.6 
oldu.  Tüm ölçeklerde, 2011 ikinci yarı yeni sipariş 
endeks değerleri 2011 ilk yarıya göre daha düşük 
gerçekleşti. Ankete göre, kriz sırasında oldukça 
düşük seviyelerde gerçekleşen istihdam endeksi 
2011 ilk yarısında 122.6 iken, 2011 ikinci yarısında 
117.7'ye geriledi. İşletme ölçekleri bazında istih-
dam endeksi en yüksek 122.9 ile orta ölçeklilerde 
görülürken, küçüklerde 113.2 olan endeks, büyük 
ölçeklilerde 121.3 olarak gerçekleşti. 2012 ilk 
yarıya yönelik istihdam beklenti endeksi ise 123.3 
oldu. İstihdamda ölçeklere bakıldığında istih-
dam beklenti endeksi küçüklerde 117.9, ortalarda 
132.3, büyüklerde 122.3 seviyesinde gerçekleşti.
1 numaralı sorun işsizlik,                              
cari açık 5. sırada

Ankete katılan işletmelerin yüzde 47.2'si 2011 
yılı ikinci yarısında yatırım yapmadıkları-
nı belirtirken, yatırım yapmayan işletme-
ler oranının 2011'in  ilk yarısında yüzde 
49.9 olduğu dikkate alındığında bu 
noktada "küçük bir iyileşme" olduğu 
gözleniyor.

Anket katılımcıları arasında 
Türkiye'nin temel sorunlarının arasın-
da yüzde 18.7 ile "işsizlik" ilk sırada 
yer alan sorun olurken, bu sorunu 
eğitim, ithalata dayalı büyüme ve 
kayıt dışı ekonomi, haksız rekabet 
ortamı takip etti. Cari açık sorunu 
ise yüzde 11.1'lik payla beşinci 

sırada yer aldı.

2012’yi kazanmak için yapılması gereken, sanayimizin mücadelesine destek vermek ve rekabet gücünü 
artıracak adımları süratle atmaktır. 2012’de büyümeyi daha sağlıklı zemine taşımayı da hedeflemeliyiz.
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Morgan Stanley, iç talebin düştüğüne işaret 
ederek Türkiye’yi deflasyona gireceği konusunda 
uyardı. Fiyatların belirli bir dönem azalması anla-
mına gelen deflasyon, üretim ve istihdama darbe 
vuran bir süreç. ABD’li yatırım bankası Morgan 
Stanley, Türkiye’nin Temmuz ayı enflasyon verilerini 
ele aldığı raporda; ev eşyasında yüzde 0.47, ko-
nutta yüzde 0.61, eğlence ve kültürde yüzde 0.62, 
giyim ve ayakkabıda yüzde 4.38’lik düşüşe dikkat 
çekerek, “Bu düşüşler iç talep baskısının azalarak 
deflasyon sürecine girileceğine işaret ediyor” uya-
rısında bulundu. Morgan Stanley raporunda şu 
ifadeler yer aldı:

n Enflasyon ekimden başlayarak hızlı bir şekil-
de yavaşlayacak.

n Temmuz’da enflasyonun tepe noktasını 
gördüğünü, Ağustos’tan itibaren ağırlıklı olarak 

para birimi, gıda ve enerji fiyatlarınca belirlenecek 
daha aşağı yönlü bir eğilimin hâkim olacağını 
düşünüyoruz.

n Gıda fiyatları bizim beklentilerimizin altında 
olmakla birlikte, ulaşım fiyatları ile birlikte hızla 
yükseldi. Giyim azaldı.

Fiyatların belirli bir dönemde sürekli düşmesi 
anlamına gelen deflasyon, refahı frenleyen bir 
süreç. Japonya’da 20 yılın kaybedilmesine yol açan 
deflasyonun, enflasyondan daha büyük bir risk 
olduğu ifade ediliyor. Fiyatların düşmesi; kârların 
azalmasına ve üretimin düşmesine neden olur. Bu 
da işten çıkarmalara ve ücretlerin düşürülmesine, 
tüketimin kısılmasına yol açar. Gelirler azalırken 
borçlular zarar eder. Bu, zaten Avrupa krizinden 
olumsuz etkilenen Türkiye’nin 2023 hedeflerine 
ulaşmasını sekteye uğratabilir.

Güngör Uras – Milliyet

Cari açık (döviz açığı) el parası ile düğün 
bayram etmektir. Başkalarının tasarrufla-
rını, borçlanarak yiyip bitirmektir. Ka-

zandığından-gelirinden fazla harcamaktır. Bizim 
cari açığımız, geçen yılın 
bütününde milli gelirimizin 
yüzde 10’una ulaştı. Bu dünya 
ölçüsünde çok yüksek bir açık 
olduğundan hükümet açığı 
küçültmek için tedbirler aldı. 
Yüksek cari açık ülkenin riskli 
ülke olduğunu gösterir. Cari 
açığı yüksek ülkeye yabancı-
lar ilgi göstermekten çekinir. 
Bu ülkeler daha yüksek faiz 

ve daha kısa vade ile borçlanır. Cari açığı Dış 
Ticaret Açığı büyüttüğüne göre “Ani tesir – Kesin 
netice” alacak tedbir, döviz kurunu yükseltmektir.

Deniz Gökçe – Akşam

Verilerin detaylarına bakıldığında sana-
yi üretiminde görünümün biraz karışık 
olduğu görülüyor. Dayanıklı ve dayanıksız 

mallarda ve sermaye mallarında üretim artışı nega-
tif oranlarda gerçekleşmiş ve 
ortalama yüzde 2 civarında 
azalma var. Giyim, gıda ve 
içecek, otomotiv, petrol ve 
petrol ürünleri, plastik, ev eş-
yası gibi sektörler bu kapsam-
da. Ara malı imalatı ve enerji 
mallarında ise ortalama yüzde 
6'lık artış söz konusu. Tütün 
ürünleri, metaller, makine 
teçhizat, elektronik eşya, kim-

yasal maddeler, eczacılık ve tıbbi maddelere ilişkin 
sektörlerde üretim artışı var.  
Sanayi üretiminde büyümenin uzun dönem 

ortalaması ve hedef 
olan yüzde 5'in 
altında olması ama 
negatife dönmemesi, 
Merkez Bankası'nın 
uyguladığı poli-
tikaların sonucu. 
Aynı zamanda da 
Merkez Bankası'nın 
uyguladığı politika-
ların doğruluğunu 
destekliyor. Böylece 
resesyona düşmeden 
'yumuşak iniş' senar-
yosu beklentilere ve 
hedeflere uygun bir 
şekilde gerçekleşiyor.
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Nasıl yorumladılar?

Türkiye, 8,55 milyar dolar dış borç ödedi
Türkiye, yılbaşından bugüne kadar olan 

dönemde ise özel sektör borçları hariç toplam 
8 milyar 551,88 milyon dolar dış borç ödeme-
si yaptı. 1-8 Ağustos 2012 tarihleri arasında 
özel sektör borçları hariç toplam dış 
borç ödemesi ise 197,69 milyon 
dolar oldu.

Dış borç ödemesinin 6 
milyar 542,33 milyon doları 
Hazine, 549,99 milyon doları 
genel ve katma bütçeli ida-
relerin dokümantasyon, kitap 
bedeli, katılma payı, üyelik 
aidatı gibi ödemeleri ile Milli Sa-

vunma Bakanlığı ve savunma sanayi ödeme-
lerinin meydana getirdiği diğer kamu idareleri, 
284,45 milyon doları da Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası tarafından gerçekleştirildi.

Söz konusu dönemde IMF’ye      
1 milyar 175,11 milyon dolar öde-
me yapılırken, Türk Savunma 
Fonuna ödeme yapılmadı. 
Türkiye; 2011 yılında toplam 12 
milyar 823,42 milyon dolar dış 
borç  ödemesi yapmış ve bu 
ödemenin 8 milyar 297,77 mil-
yon dolarını Hazine tek başına 
gerçekleştirmişti.
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Türkiye İhracatçılar Meclisi kayıtlarına göre 
temmuz ayında toplam ihracat geçen yılın 
aynı ayına göre yüzde 5.50 düşerek, 10.8 

milyar dolara geriledi.  Dünya ekonomisindeki 
daralmanın ihracat üzerindeki etkileri ağırlaşıyor. 
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) geçici veri-
lerine göre, temmuz ayında toplam ihracat geçen 
yılın aynı ayına göre yüzde 5.50 düşerek, 10.8 
milyar dolara geriledi. Son 12 aylık dönemde de 
ihracat yüzde 12.3 artışla 142 milyar 680 milyon 
dolara ulaştı.

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin 
Çerkezköy’de açıkladığı veriler ihracatın artış 
temposunun da yavaş yavaş düşmeye başladığını 
gösteriyor. Buna göre son 12 ayda toplam ihracat-
taki artış oranı yüzde 12.30 iken bu oran yılın ilk 7 
aylık döneminde yüzde 10.04’e inmiş durumda.

Temmuz ayında en fazla ihracatı, 1 milyar 
465 milyon dolar ile otomotiv sektörü yaptı. Onu 
hazır giyim ve kimyevi maddeler izledi. TİM ka-
yıtlarında en fazla ihracat yapılan ülke olarak da 
1 milyar 15 milyon dolarla Almanya gözüküyor. 
Irak 913 milyon dolar ihracat ile ikinci, İngiltere 
618 milyon dolarla üçüncü sırada. TİM kayıtların-
da gözükmeyen “altın ihracatı” ile TÜİK kayıtla-
rında son ayların birincisi olarak gözüken İran ise 
Rusya, Fransa, ABD, İtalya ve Suudi Arabistan’ın 
ardından 9. sırada yer alıyor.

2012 yılında yüzde 4.5-5 aralığında beklenen 
büyümenin, yaklaşık 2.5-3 puanının ihracattan 
geleceğini ileri süren Büyükekşi, bunun için 
Merkez Bankası’nın “aşırı ihtiyatlı” tutumunu 
terk etmesini istedi. Büyükekşi, Türkiye’de faiz-
lerin göreli olarak yüksek kaldığını, temmuzdan 

itibaren sermaye girişinin hızlanması ile birlikte 
TL’nin değerlenmeye başladığını ve bunun “zor 
bir dönemde rekabet gücümüzü yeniden erozyo-
na uğratabileceğini” belirtti.

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan da, temmuz 
ihracatındaki daralmada otomotiv sektörün-
de yaşanan yüzde 22.3’lük gerilemeyle 2011’in 
Temmuzu’nda 1.42 olan paritenin bu yıl 1.22 civa-
rına inmesinin etkili olduğunu belirtti. Çağlayan, 
paritedeki gerilemenin temmuz ayı ihracatını yak-
laşık 550 milyon dolar aşağı çektiğini ileri sürdü.
Sepet kurun 2 TL’nin altına  
düşmesi risk getirir

Siparişlerin gerilediğini söyleyen TİM Başkanı; 
“TL’nin değerlenmesi, rekabet gücümüzü zayıf-
latıyor” dedi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 
Başkanı Mehmet Büyükekşi, sepet kurun değe-
rinin 2 TL’nin altına gerilemesinin önümüzdeki 
dönemde kârlılığın azalmasının yanı sıra müşteri 
ve pazar kayıplarına da neden olacağını söyle-
di. Türkiye Katılım Bankaları ve Eximbank ile 
yaptıkları toplantı öncesinde Reuters’a konuşan 
Büyükekşi, “2011 yılı temmuzdan itibaren serma-
ye girişinin hızlanması ile birlikte döviz kurları 
düşerken, TL yeniden değerlenmeye başladı. 
Merkez Bankası da buna kayıtsız” dedi.

Rekabet gücünün azalarak ihracatın düşmesini 
ve ithalatın arttığı bir noktaya tekrar gelinme-
sini çok tehlikeli bulduklarını ifade eden Büyü-
kekşi, “Sepet kurun değerinin 2 TL’nin altına 
gerilemesi, bundan sonra kârlılığın azalması bir 
yana, müşteri ve pazar kayıplarına da neden ola-
cak” diye konuştu.

İhracatçı endişeli…

Dünya ekonomisindeki 
daralmanın

ihracat üzerindeki 
etkileri ağırlaşıyor.

Son 12 aylık
dönemde de

ihracat yüzde 12.3 
artışla 142 milyar 680 

milyon dolara
ulaştı.
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AB’deki ekonomik kriz, otomotiv endüst-
risi ihracatını daraltıyor. Uludağ Oto-
motiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin 

(OİB) hazırladığı Temmuz ayı ihracat raporuna 
göre sektör, bir önceki yılın aynı dönemine göre 
yüzde 22 daralarak bir milyar 465 milyon dolar-
lık ihracat yaptı.

Avrupa Birliği’ni dağılmanın eşiğine getiren 
ekonomik krizin etkileri, Türkiye’de çok sayıda 
sektörde hissediliyor. Otomotiv de bu sektör-
lerin arasında yer alıyor. Sektörde Temmuz ayı 
ihracatı AB pazarında yüzde 22 daraldı.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıla-
rı Birliği (OİB) Başkanı Orhan Sabuncu, AB 
ülkelerindeki daralmaya karşın Türk Cumhuri-
yetleri, Ortadoğu ve Afrika ülkelerinde ihracat 
artışı yaşandığını hatırlatarak, “Bu bölgelerin 
pazar büyüklüğü AB boyutlarında olmadığı için 
yansıması rakamlarımızda büyük değişikliklere 
neden olmuyor. Amacımız AB’nin ihracat ağırlı-
ğını tüm bölgelere yaymak” dedi.

Türkiye genelinde Temmuz ayında yüzde 5.5 
daralmayla 10 milyar 850 milyon dolarlık ihra-
cata imza atılırken, otomotiv endüstrisi de bu 
gerilemeden payını yüzde 22 seviyesinde aldı.

1 milyar 465 milyon dolar olarak gerçekleşen 
otomotiv endüstrisi ihracatını değerlendiren 
OİB Başkanı Sabuncu, tüm ürün gruplarında 
gerileme yaşandığının altını çizerek bunun arka-
sında AB ülkelerindeki ekonomik krizin yattı-
ğını söyledi. Döviz kurlarındaki parite etkisine 
de dikkat çeken Sabuncu, temmuzda Avro’nun 
dolar karşısında değer kaybetmesinden dolayı 
da 185 milyon dolarlık bir kayıp yaşandığını 
belirtti.

Sabuncu, “En çok satış yaptığımız ilk 10 
ülkenin tamamında ihracat düştü. Temmuz 
rakamı, Haziran 2009’daki yüzde 40’lık düşüş-
ten bu yana AB’deki en yüksek oranlı daralma. 
AB ülkelerinin otomotiv ihracatımızdaki payı da 
Aralık 2008’deki yüzde 60’tan bu yana en düşük 
seviye olan yüzde 63’e geriledi” diye konuştu.

Otomotiv, AB’ye çarptı
Avrupa Birliği’ni dağılmanın eşiğine getiren ekonomik krizin etkileri Türkiye’de çok sayıda sektörde 
hissediliyor. Otomotiv sektörü de bu daralmadan payını yüzde 22 ihracat gerilemesiyle aldı.

Türkiye Giyim Sana-
yicileri Derneği (TGSD) Başkanı Cem 

Negrin, Avrupa’daki ekonomik krize çözüm 
üretilemediğini vurgulayarak“Avrupalı’nın 
cüzdanı delinince “Türkiye’nin de bölgeye 
ihracatının düştüğünü belirtti. Ekonomi ve 

Strateji Danışmanlık Hizmetleri’nin TGSD 
için hazırladığı“Hazır Giyim Endeksi”nin hazi-

ran ayı raporuna göre Negrin, Avrupa Merkez 
Bankası’nın kararlarının sadece finansal yapı üzerin-

de etkili olacağını ifade etti. Negrin, döviz sepetinin rekor seviyede gerile-
diğini hatırlattı. “Türkiye oldukça pahalı hale geldi. Bu gidişat bizi sıkıntıya 
sokar” görüşünü savunan Negrin, Avrupa Birliği ülkelerindeki perakende 

harcamalarının gerilemeye devam ettiğini anımsattı. Negrin, özellikle işsizlik 
ve istihdam kaybının perakende harcamalarını azalttığını dile getirdi.

Avrupalı’nın 
cüzdanı 
delinince
satış düştü
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Krizi giderek derinleşen Euro bölgesinde 
merkezdeki zenginler bünyesinde de yeni 
cepheleşmeler patlak veriyor. Güz aylarında 

uygulamaya girmesi beklenen Avrupa Kurtarma 
Fonu (ESM) ile ilgili olarak bu fona banka lisansı 
verilmesi ve böylece Avrupa Merkez Bankası’ndan 
(AMB) sınırsız kredi alabilmesine yönelik talepleri 
öne çıktı. İtalya ve İspanya’nın da bu görüşte oldu-
ğuna dikkat çekilirken Alman hükümetiyle Alman 
Merkez Bankası’nın böyle bir yönteme kesinlikle 
karşı çıktıkları bildirildi. Berlin, sınırsız kredi yön-
temiyle Avrupa Merkez Bankası’nın bağımsızlığına 
gölge düşürüleceğini ve Euro’nun diğer paralar kar-
şısındaki değerinin de sarsılacağını düşünüyor. AB 
anlaşmalarına göre, AMB’nin üye devletleri finanse 
etmesi mümkün değil. Merkel hükümeti, İtalya ve 
Fransa’nın desteklediği böyle bir önerinin yasakları 
çiğneyeceği görüşünü savunuyor.

Tartışmalı plan, ESM’nin İspanya ve İtalya gibi 
ülkelerden büyük tutarlarda devlet tahvili satın al-
ması, böylece yükselen kredi faizlerini düşürmeyi 
hedefliyor. Bunun krizdeki ülkelerin daha 
ucuza borç-
lanmasını 

mümkün kılacağı ileri sürülüyor ve AMB’nin İtalyan 
Başkanı Mario Draghi’nin de geçen hafta bu doğrul-
tuda açıklamalarda bulunduğuna dikkat çekiliyor. 
Plan gereğince ESM krizdeki devletlerden satın aldığı 
tahvilleri AMB’ye güvence olarak yatırabilecek ve 
taze para alabilecek. Bu paralar da diğer tehdit altın-
daki ülkelere aktarılacak. Böylece 700 milyarlık fonun 
tüketilmesi önlenmiş olacak.

Alman ekonomi basınında, bu fikrin giderek daha 
çok taraftar bulduğuna, ancak geçen sonbaharda 
Fransa tarafından gündeme getirilen benzer bir plana 
başta Almanya olmak üzere birçok ülkenin karşı 
çıktığı hatırlatıldı. Bu arada, Angela Merkel’in iç po-
litikada bu tür önerileri reddetmesini sağlayacak bir 
desteği kalmadığı savunuldu. Avrupa sağının önde 
gelen isimlerinden ve Merkel’in yakın çevresinden Je-
an-Claude Juncker’in de karşı çıkması zenginler 
arasında da yeni cephelerin ortaya çıktığını gösterdi. 
Juncker’in “Euro çöküyor. Kaybedecek zamanımız 
yok” diyerek yakın dostu Merkel’i eleştirmesine, 
Alman hükümetinin koalisyon ortakları CSU ve 

FDP’den sert yanıtlar geldi. 

Fransa ve İtalya da 
Almanya’ya cephe aldı
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Yunanistan İstatistik Kurumu (ELSTAT) veri-
lerine göre, Nisan ayında yüzde 22,6 olan işsizlik 
oranı Mayıs ayında 23,1’e ulaştı. İşsizlik, Mayıs’ta 
geçen yılın aynı ayına göre 311 bin 41 kişi artarken, 
toplam işsiz sayısı 1 milyon 147 bin 372 oldu.

Çalışan sayısının 3 milyon 816 bin 912 olduğu 
ülkede krizden en çok etkilenen grup olan 25 yaş 
altı gençlerde işsizlik yüzde 54,9 olarak açıklandı.

Ekonomik kriz öncesi 2009 yılı Mayıs ayında 
ülkede işsizlik yüzde 9,1 seviyesindeydi.

Komşuda 40 bin memur topun ağzında
Hükümetten bir yetkili, kreditörlerce istenen 

11.5 milyar Avro’luk tasarrufun yapılabilmesi için 
işten çıkarmaları öngören tasarının yeniden günde-
me geleceğini söyledi.

Ekonomi Servisi - Yunan hükümet yetkilileri, 
uluslararası kreditörleri tarafından istenilen 11.5 
milyar Avro’luk tasarrufun yapılabilmesi için 40 
bin memurun işine son verilmesine neden olacak 
istihdam tasarısını gündeme getireceklerini söyledi. 
Yunanistan için bir tabu olan tasarının ayrıntıla-
rını koalisyon hükümetine sunacak olan heyet, 
Yunanistan’ın gereken tasarrufları yapabilmesi için 
tek çıkar yolun bu tasarı olduğunu söylüyor.

Adının açıklanmasını istemeyen bir hükümet 
yetkilisi, “İstihdam tasarısı bu sefer hayata geçe-
cek... Bir önceki sefer olmamıştı” dedi.

Yunanistan, kreditörleri tarafından konulan 
tasarruf hedeflerini gerçekleştirmekte defalarca 

başarısız oldu. Ülkenin gereken tasarrufla-
rı yapamaması, kendisine 130 

milyar Avro yardım sağlayan 
Avro bölgesi ülkelerini 

öfkelendirirken, 
yardımın ke-

silmesi 
ge-

rektiği görüşünün güçlenmesine yol açtı.

İspanya’da konut satışları  
son 16 aydır düşüşte

Ekonomik krizdeki İspanya’da konut satışları 
son 16 aydır düşüyor. İspanya Ulusal İstatistik 
Enstitüsü’nün (INE) açıkladığı verilere göre, hazi-
ran ayındaki konut satışları 2011’in aynı dönemine 
oranla yüzde 11,4, 2012’nin Mayıs ayına göre ise 
yüzde 11,6 geriledi. Haziran ayında İspanya’da 25 
bin 405 konut satılırken, bunun yüzde 52,3’ü ikinci 
el konutlar oldu. Öte yandan 2012’nin ilk 6 ayında 
konut satışlarındaki toplam düşüş ise yüzde 20,8 
oldu.

Yunanistan’da işsizlik % 23,1’e ulaştı

Avrupa Merkez Bankası Başkanı net bir plan su-
namayınca moraller bozuldu. Başkan Draghi, me-
rakla beklenen konuşmasında dişe dokunur hiçbir 
şey söylemedi. Borsalar, Avrupa Merkez Bankası’nın 
Euro’yu güçlendirici adımları atmak yerine zaman 
kazanmaya çalıştığı endişesi ile çalkalandı.

Piyasalar, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Baş-
kanı Mario Draghi’den de beklediklerini bulamadı. 
Draghi’nin Avrupa Merkez Bankası’nın faiz kararının 
ardından düzenlediği basın toplantısında yaptığı 
konuşma büyük bir hayal kırıklığı yarattı.

Draghi’nin Euro’ya kararlı bir şekilde sahip 
çıkmasını ve bu çerçevede tahvil alma programının 
yeniden nasıl devreye gireceğini anlatmasını bekle-
yen piyasalar herhangi bir aksiyon planı göremedi, 
beklentileri boş çıktı. Draghi, politika faizini değiş-
tirmeyerek beklendiği gibi yüzde 0.75’te, mevduat 
faizini de “sıfır”da bırakan Avrupa Merkez Bankası 
kararının ardından yaptığı konuşmada özetle şunla-
rı vurguladı:

“Toplantıda olası bir faiz indirimini görüştük 
ama şu anda zamanı olmadığı kararını aldık. 
ECB’nin müdahalede bulunması için Avrupa İstikrar 
Mekanizması’nın girişimi ve sıkıntılı durumdaki 
ülkelerin zor durumda olduklarını kabul edip mevcut 
mekanizmaya başvurmaları gerekli. Avrupa Merkez 
Bankası ancak ondan sonra tahvil almak ya da 
benzeri yollarla müdahale edebilir. Tahvil alımları-
nın sterilize olup olmayacağını söylemek için henüz 
erken.”

Piyasalar bu sözleri, “zaman kazanmaya yöne-
lik, içi fazla doldurulmamış laflar” olarak yorumladı. 
Amerikan Merkez Bankası FED’in de faizleri sabit 
bırakmasından sonra Avrupa’dan yapılan açıkla-
manın, duruma müdahale konusunda hâlâ koor-
dineli bir kararlılığın olmadığını gösterdiği izlenimi 
yaygınlaştı.

Yine hayal kırıklığı
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Dünyayı şimdi de gıda korkusu sardı. 
ABD’de yaşanan son 50 yılın en kurak dö-
nemi tarım ürünlerine zarar verdi. Tahılda 

rekor fiyatlar var. G-20 ülkeleri, gıda fiyatlarında-
ki yükseliş karşısında ortak tavır için acil toplantı 
planlıyor.

G-20 ülkeleri, kuraklık ve azalan üretim 
nedeniyle sürekli artan gıda fiyatlarına karşı acil 
toplanma kararı aldı. Financial Times’ın görüşme-
ler konusunda bilgisi bulunan yetkililere dayan-
dırdığı habere göre G-20 yetkilileri, 27 Ağustos 
haftasında telekonferans düzenleyerek, Eylül 
sonu veya Ekim başında yapılabilecek toplan-
tıyı görüşecekler. ABD Tarım Bakanlığı ülkede 
yaşanan kuraklığına bağlı olarak ABD’nin mısır 
ve soya fasulyesi üretiminin beklenenin üzerinde 
azaldığını açıklamış, mısır ve soya fiyatları tüm 
zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı.
Mısır fiyatı rekor kırdı

Tar-
laları kasıp kavu-

ran kuraklığın sadece 
bir ayda mısır hasa-
dının ‘altıda birini’ 
yok etmesi, fiyatları 

zirveye taşıdı 
ABD Tarım 
Bakanlığı, 
mısır hasadı 

için tahminin 
önceki tahminine 
göre yüzde 16.9 azal-
tarak 10.779 milyar 
kileye indirdi. Açık-
lamanın arıdan mısır 
vadeli kontratları 9 

dolara 
yak-

laş-
tı.

Fiyatlardaki artış gıda krizi riskini yükseltiyor
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü 

(FAO) tarafından hazırlanan küresel gıda fiyat-
ları endeksi son üç aydaki düşüşün ardından 
Temmuz’da yeniden yükseldi.

FAO’ya göre endeksteki yükseliş, 2007/08 
döneminde görülen türden bir gıda krizi ola-
sılığını yükseltecek şekilde gelecek aylarda da 
devam edebilir. FAO kıdemli ekonomisti ve tahıl 
analisti Abdulrıza Abbassian Reuters’a yaptığı 
açıklamada,“Fiyatların daha da yükselme potan-
siyeli var. Fiyatların önceki yıl seviyesinin altına 
düşeceği bir sezon olmayacağı kesin” dedi.

Tahıl, yağlı tohumlar, süt ürünleri, et ve şeker 
fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen FAO gıda 
fiyatları endeksi, Temmuz’da Haziran’a göre 12 

puanlık artışla 213 puana yükseldi. FAO en-
deksinin Temmuz ayı seviyesi, Şubat 2011’de 

görülen rekor yüksek seviye olan 238 pua-
nın hâlâ altında, ancak 2007/08 gıda krizi 

sırasında görülen seviyelere yakın.
Tahıl, altını besleyecek

Kuraklık nedeniyle özellikle ABD’de 
tahıl ve soya fasulyesi fiyatları tüm zamanların 
en yüksek seviyesinde seyrederken dünyada gıda 
enflasyonu riski yükseliyor. Uzmanlara göre; 
buğday, mısır ve soya fasulyesi fiyatları yüksel-
dikçe enflasyon kaygısı arttığı için altın korunma 
aracı olarak rağbet görebilir. Wall Street Journal’in 
haberine göre durgunluk etkisiyle düşen talep 
nedeniyle altın fiyatları düşük seyretse de enf-
lasyon küresel bir endişe kaynağı olursa altın da 
yükselecek. İsviçre bankası UBS’ye göre; gıda 
Çin’de TÜFE’nin yüzde 30’u, Hindistan’da yüzde 
50’sine denk geliyor. UBS Analisti Edel Tully “Çin 
ve Hindistan gibi kültürlerinde altına merak olan 
ülkelerde, gıda enflasyonunun tırmanmasıyla 
altın talep görebilir. Gelişen ülkelerden gelecek 
fiziksel talep, Batı’yı da altına yöneltebilir” dedi.
Gıda enflasyonu yükseliyor

Veriler gıda enflasyonunun yükseldiğine işaret 
ediyor. Chicago Borsası verilerine göre soya fasul-
yesi fiyatı bu yıl yüzde 3.5 yükseldi, mısır vadelisi 
ise yüzde 3’e yakın primli. Uluslararası Hububat 
Konseyi Fiyat İndeksi’ne göre ise dünya buğday 
fiyatları son bir ayda yüzde 16.2 ve bir yılda ise 
yüzde 6.9 arttı. 

Gıda krizi kapıda, 
G-20 acil toplanıyor!
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Basel II’nin ilk tartışmaya açılması ile uy-
gulamaya konması arasında yedi yıl geçti. 
Bu uygulamaya geçiş beraberinde bir-

çok tartışma noktası da yarattı. Basel II’nin AB 
ülkeleri dışında çok kullanım alanı bulmaması, 
yaşanan global krizi önlemede etkin olamama-
sı Basel II’ye bakışı bir hayli olumsuz etkiledi. 
Suç Basel II’de miydi, yoksa Basel II’yi hakkı 
ile uygulamayanlarda mıydı, bir başka tartışma 
konusudur. Ancak, öyle ya da böyle Temmuz 
2012 itibarıyla Basel II kredi riski uygulamasına 
geçildi. Bu geçiş bir bankacılık uygulaması gibi 
gözükse de, şirketlerin  kredilendirilme esasla-
rını değiştirecek olmasından dolayı küçük-bü-
yük demeden tüm şirketlerimiz için çok önem 
taşımaktadır. 

Basel II’de şirketlerin kredi riskleri derece-
lendirme kuruluşlarının vereceği reytingler veya 
bankaların kendi derecelendirme modelleri ile 
hesaplanıyor. Ancak, ülkemizde yalnızca değer-
lendirme kuruluşlarının reytinglerinin kullanıl-
masına izin veriliyor. Bu durum ülkemizin rey-
tingi ile şirketlerimizin reytingini birbirine bağlı 
hale getirmiştir. Yani Türkiye’nin reytingi “BB” 
olduğundan bir Türk şirketi de en iyi şartlarda 
“BB” reytingi seviyesindeki koşullarda kredilen-
dirilecektir. Bu derecenin geldiği risk ağırlığı ise 
yüzde 100’dür. İleride Basel II’nin ileri safhaları 
uygulanmaya başladığında bankalarında değer-
lendirilmeleri kullanılabilecektir. Ancak bu geçiş 
ile ilgili bir takvim belirlenmemiştir. Yani Türk iş 
dünyası, ülke reytingini artık çok daha yakından 

takip eder  hale gelecektir.
Basel II’nin uygulanmasındaki önemli bir 

nokta ise; bankaların müşterilerini sınıflandıra-
rak, ayrıştırmaları olacaktır. Bireysel krediler ve 
toplam kredisi 2 milyon TL’nin altındaki KO-
Bİ’lerimiz perakende portföy içinde değerlendi-
rilecektir. Bu durumda onlara daha avantajlı risk 
ağırlığı kullanma imkanı sunulacaktır. KOBİ’lere 
kullandırılacak kredilerin risk ağırlığı yüzde 
75 olacaktır. Yani Basel II ile KOBİ’ler, geçmiş 
uygulamadaki yüzde 100 risk ağırlığından daha 
düşük maliyet ile borçlanabilecektir. Basel II’nin 
dikkat edilmesi gereken bir başka detayı da sek-
törel herhangi bir farklılık taşımamasıdır. Önem-
li olan nokta, şirketlerin risk düzeyi olacaktır.

Basel II’nin standart yönteminde sermaye 
yeterliliği için istenen teminatlar biraz daha 
kısıtlanmaktadır. Nakit, altın, reytingi olumlu 
menkul kıymetler, ipotekler yine kullanılacak, 
ancak çek ve senet gibi alacağa bağlı kağıtlar 
teminat içinde sayılmayacaktır.

Bu uygulamaların şirketlerimize temel etkisi, 
bu uygulamaya hazır hale gelecek kurumsallaş-
malarını sağlamak ve mali yapılarında iyileşme 
göstermek olacaktır. Şirketlerimizin muhasebe 
sistemlerini yetişmiş insan kaynağı ve güncel 
teknoloji ile adapte etmeleri şarttır.

Şirketlerimiz finans kuruluşlarına doğru ve 
açık bilgiyi, zamanında ve yeterli bir biçimde 
verme zorunluluğu altına girmektedir. Bu du-
rumda her şirket hem yönetimsel hem de mali 
yapılarını tekrar gözden geçirmelidir.             

Basel II, 
Temmuz’da 
uygulanmaya 
başladı
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Üzerinde çalıştığı enerji verimliliği projele-
ri ile sıkça adından söz ettiren İzmir Ata-
türk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) 

ile Halkbank arasında enerji verimliliği işbirliği 
protokolü imzalandı. Bölgede faaliyet gösteren 
sanayiciler, imzalanan protokol kapsamında 
enerji verimliliğine yönelik gerçekleştirecekleri 
yatırımlar için Halkbank’tan uygun faiz ve vade-
li kredi kullanabilecekler. 

İAOSB’de gerçekleştirilen imza protokolünde 
konuşan İAOSB Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi 
Uğurtaş, yapılan anlaşma çerçevesinde uzun 
zamandır üzerinde çalıştıkları enerji verimliliği 
projeleri konusunda Halkbank ile işbirliği yapa-
caklarını söyledi. 

Bölgedeki sanayi tesislerinde enerji kaybının 

yüzde 15-40 arasında olduğunu belirten Uğurtaş, 
bu kaybı önlemek adına ABD Ticaret Bakanlığı 
aracılığı ile enerji verimliliğinde ‘Sıfıra Yakın Böl-
ge’ projesini yürüttüklerini hatırlattı. İAOSB’nin 
enerji çalışmaları hakkında bilgi veren Uğurtaş, 
söz konusu projede etüt çalışmalarının ardından 
hazırlanan çalışmaları hayata geçireceklerini 
açıkladı. 

Uğurtaş; “ABD Ticaret Bakanlığı’ndan             
1 milyon dolara yakın destek sağlandı. Bu süreç-
te, sanayicilerin gerçekten enerjiyi doğru kulla-
namadıklarını gördük. 20 firmada yüzde 15 ile 
40 arasında enerji kayıpları olduğunu fark ettik. 
Ülkemiz enerji fakiri. Bu nedenle de enerji ihtiya-
cımızın büyük bir kısmını dışarıdan karşılıyoruz. 
Cari açıkta en büyük kalem; petrol ve türevle-

İAOSB ve Halkbank’tan 
enerji verimliliği protokolü

İAOSB’de faaliyet gösteren sanayiciler, Halkbank ile imzalanan protokol kapsamında, enerji verimliliğine 
yönelik gerçekleştirecekleri yatırımlar için uygun faiz ve vade seçenekleriyle kredi kullanabilecekler.
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İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Uğurtaş, enerji yatırımlarını destek-
lemek için finans olanaklarının artırılması konusunda bankacılık sisteminin daha fazla katkısını istedi.

ri. Bu kadar enerji 
fakiriyken, enerjiyi 
bu kadar hoyratça 
kullanmamız doğru 
değil. Bölgemizdeki 
doğalgaza yüzde 44, 
enerjiye ise yüzde 40 
oranında zam geldi. 
Buna çözüm bula-
mazsak Uzakdoğu ile 
nasıl rekabet ede-
biliriz? Bu çemberi 
kıramazsak kamyonla 
alır, kürekle veririz” 
diye konuştu. 
Enerji tasarrufu ile 
20 milyar dolar 
cepte

Enerji konu-
sunda dışa bağımlı 
Türkiye’de yapılacak 
enerji tasarrufu ile 20 
milyar dolara yakın 
bir rakamın ülkenin 
kasasında kalacağına 
dikkat çeken Uğur-
taş, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“Enerjide yapı-
lacak olan tasarruf, 
en kolay yapılacak 
tasarruftur. Türkiye 
enerji verimliliği ile 
20 milyar dolara yakın tasarruf elde edebilir. 
Sanayiciler akıllı insanlardır. Bu farkındalığı 
yarattığınız zaman onlar da yatırımlarını ger-
çekleştirebilirler. Bu yatırımları yapacak finans 
olanakları Türkiye’de yok gibi. Bu anlamda 
devletimizin destek olması gerektiğini söyle-
dik. Bankacılık sisteminin de katkıda bulun-
masını istedik. Önde gelen bankalarımızdan 
Halkbank’ın böyle bir girişimde bulunarak, 
sanayiciye destek olacağını söylemesi bizleri 
oldukça mutlu etti. Umuyorum diğer bankalar 
da bu yolu izler.”
Enerji en büyük maliyet kalemi

Halkbankası İzmir Birinci Bölge Koordina-
törü Vehbi Yıldırım da, firmaların en büyük 
maliyet kaleminin enerji olduğuna dikkat çeke-
rek, Halkbank’ın bu projeyi sosyal sorumluluk 
projesi olarak gördüğünü söyledi. Ekonomiyi 

yönlendiren, lokomotif ve öncü kuruluş olan 
Halkbank’ın kamu bankası kimliği ve özel 
sektör zihniyeti ile çalıştığına dikkat çeken Yıl-
dırım, “Özel sektör yatırımlarının yönlendiril-
mesinde dış kaynaklı kredi temininde fonksiyo-
numuzu yerine getiriyoruz. Fransız Kalkınma 
Bankası ile 2 yıl ödemesiz 7 yıllık bir anlaşma 
yaptık. Yenilenebilir enerji, modernizasyon ve 
kapasite artışı ile firmaların rekabet gücü arta-
cak.  Bu protokolleri başka yerlerde de imzala-
dık. Kredi kullandırmaya başladık. Finansman 
desteğinin yanı sıra danışmanlık desteğini de 
ücretsiz olarak veriyoruz. Proje bazlı çalışma 
olduğu için faiz oranı veremiyoruz. Ama vade 
ve faizler çok uygun oranda” diye konuştu.

Yıldırım, İAOSB ile böyle bir çalışma yap-
maktan çok memnun olduklarını belirterek, 
İAOSB’nin önderliğinde sanayi kuruluşlarımı-
zın enerji verimliliği konusunda farkındalıkları-
nın artacağına olan inançlarını dile getirdi.
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Ülkemiz 2011 yılında 
yaklaşık olarak 55 mil-
yar dolarlık doğalgaz, 

petrol ve kömür ithal etti ve 
bu rakamın 2012 yılında 65 
milyar dolar olması bekleni-
yor. Yapılan çalışmalara göre 
enerji tüketiminin yüzde 35’i 
binalarda, yüzde 35’i sanayi-
de, yüzde 20’si ulaştırmada, 
yüzde 10’u diğer sektörlerde 
gerçekleşmektedir.

Binalarda tüketilen ener-
jinin yüzde 85’i binaların 
ısıtılması, soğutulması, hava-
landırılması ve sıcak su elde 
edilmesi için kullanılmakta-
dır. Bu doğrultuda ısıtma ve 
soğutma yapılırken mahal 
sıcaklıklarının doğru olarak 
saptanmasının büyük önemi 
vardır. Isıtma yapılırken oda 
ve salonların 22-20 derece, 
ofislerin 19-20 derece, fabri-
ka alanlarının 12-18 derece 
civarında tutulması, soğutma 
yapılırken iç hava sıcaklığının dış hava sıcaklı-
ğından 6 - 7 derece düşük, ama yine de 27-28 de-
receyi geçmeyecek şekilde olması ve bu ısıdaki 
bağıl nem oranının yüzde 50-55 civarında olması 
tavsiye edilmektedir.

1 derecelik sıcaklık farkı enerji tüketiminde 
yüzde 6-7 oranında bir değişim yaratmaktadır. 
Isıtma sisteminde eski 90/70 derecelik dizayn 
kriteri artık tamamen uygulamadan kaldırılmış 
bunun yerine fan-coil’li sistemlerde 40/35 dere-
ce, radyatörlü sistemlerde 50/43 derecelik (hatta 
45/38 derece) dizayn kriterleri yerini almıştır. 
Dizayn kriterlerindeki gidiş suyunda oluşabile-
cek 1 derecelik fark birincil enerji tüketiminde 
yüzde 2-3’lük fark yaratmaktadır.

Yazıyı buraya kadar okuduysanız teşekkür 
ederek, buraya kadar okuduğunuz tüm cümlele-
ri unutmanızı istiyorum, çünkü hem iki dakika 
sonra hiç birini hatırlamayacaksınız, hem de 
aşağıda yazdıklarımdan sonra bu rakamların 
hiçbir anlamı olmadığını göreceksiniz.

Rakamları, hesaplamaları, virgülden sonraki 
üçüncü veya dördüncü hane üzerine yorum 
yapmayı sürdürebilir, birkaç derecelik sıcaklık 
farklarının toplam enerji tüketiminde ne kadar 
farklılığı ortaya çıkardığına ait örnekler verebili-
riz, ama her şey bizzat izolasyonu tekniğine göre 
doğru yapan, hava kanalında ufak bir deliğin 

önemini bilen, tam bir sızdırmazlık sağlamayı 
hedefleyen ustanın bu konu hakkında bilincine 
ve eğitimine bağlı olunca verilen tüm rakamla-
rın bir önemi kalmıyor.

Eskişehir’de binanın tuğlasını ören bir 
ustanın, memleketine duyduğu özlemden 
dolayı tuğlanın delikli kısımlarını dışa çevirip 
memleketinin ismini yazdığını bizzat görmüş 
biri olarak her şeyden önce, enerji verimliliğin-
de yapılması gereken ilk şeyin, bizzat imalatı 
yapan kişilerin bilincinin yükseltilmesi gerektiği 
inancındayım.

Biz mühendisler, bu konuda ne kadar eğitim 
alsak da, ne kadar toplantıya katılsak da imalat-
ları bizzat yapan ustamızın bilgisini ve vicdanını 
yükseltemezsek yapılan tüm çalışmalar zaman 
ve emek kaybından başka bir şey olmayacak-
tır. Aksi takdirde güzel ülkemizin şehirlerinin 
isimlerini 13,5’luk tuğlanın delikleriyle yazılmış 
olarak görmek beni şaşırtmayacaktır. Ne za-
man, “Abi o küçük delikten bir şey olmaz ben 
şimdi koli bantı ile kapatırım”,  “Bu motoru üç 
defa sarıma gönderdik ama taş gibi hala çalışı-
yor” gibi cümleler kullanmayı bırakırız, işte o 
zaman yazının baş tarafındaki rakamlar bizim 
için bir şeyler ifade etmeye başlar. Eminin şu 
an Eskişehir’de o evde oturan aile, evlerinin alt 
veya üst kattan niye soğuk olduğunu merak edi-
yorlardır. Sizin eviniz daha da soğuksa acaba…?

Koli bantı ve enerji verimliliği
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Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, hak-
kında onlarca efsane üretilen, kimi kralın 
‘işte cennet burası’ dediği, kiminin yaralarını 

iyileştirdiği, peygamberlerin annelerini bağrında 
saklayan İzmir...

Önemli bir kıyı kenti olmanın sosyal ve ticari 
avantajlarını yüzyıllardır kullanan İzmir, bu neden-
ledir ki Türkiye’nin ilk demiryolu ağının kurulduğu 
kent olmuştur. Tarım ürünleri ile 1960’larda Türkiye 
ihracatının yüzde 70’inin yapıldığı kent, bugün sana-
yinin birçok alanında birbirinden başarılı üretimlere 
imza atan bir merkez haline geldi. 

Atatürk Organize Haber Dergisi olarak İzmir 
sanayisini bugünlere taşıyarak ekonomiye yön veren 
duayenlerin geçmişten günümüze İzmir’de sanayici 
olmanın artılarını ve eksilerini değerlendirmeleri-
ni istedik. Hazırladığımız raporda İzmir Atatürk 
Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı 
Hilmi Uğurtaş, Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, EBSO önceki 
dönem Yönetim Kurulu Başkanı ve Petrofer Yöne-
tim Kurulu Başkanı Tamer Taşkın, İzmir Kalkınma 
Ajansı Kalkınma Kurulu Başkanı, aynı zamanda Ege 
Sanayicileri ve İş Adamları Derneği Yüksek İstişare 
Konseyi Başkanı Kemal Çolakoğlu, Mazhar Zorlu 
Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Zorlu, 
Özgörkey Holding şirketlerinden Etapak Baskı ve 
Ambalaj Sanayi Ticaret A.Ş.’nin Yönetim Kurulu 
Başkanı Armağan Özgörkey, İzmir’in başarılı sanayi-
cilerinden Nezih Öztüre, Ege Ekonomiyi Geliştirme 

Vakfı (EGEV) Yönetim Kurulu Başkanı, aynı za-
manda Temizocak Kuyumculuk Yönetim Kurulu 
Başkanı Yılmaz Temizocak, Lider Deri’nin sahibi Jak 
Galiko, Tariş Zeytin ve Zeytinyağları Birliği Başkanı 
Cahit Çetin,  Gimas Girgin Makine Yönetim Kurulu 
Başkanı Şamil Girgin ve Ege Tekstil’in sahibi Ercan 
Emirbayer'in değerli görüşlerine yer verdik.

Değerlendirmelerini aldığımız tüm sanayiciler, 
günün getirdiği şartlar doğrultusunda yaşanan 
olumsuzluklara rağmen, Çandarlı Limanı, otoyol ve 
hızlı tren hatlarının açılması, havalimanının genişle-
tilmesi, kruvaziyer turizminin artması ve planlanan 
projelerin hayata geçirilmesi ile İzmir’in beş yıla 
kadar ‘kimsenin tutamayacağı’ bir kente dönüşeceği 
görüşünde birleştiler. 

İzmir’de sanayici olmanın en büyük avantajı 
konusunda; ‘kentin sosyal, kültürel ve tarihi yapısı 
ile doğal güzelliklerinin oluşturduğu mozaikle iç içe 
yaşamanın her şeye değeceği’ fikri vurgulanırken, 
Türkiye’nin en büyük üç ekonomisinden birisi olan 
kentte sanayici olmanın dezavantajları konusunda 
farklı fikirler ortaya atıldı. 

İzmirli sanayicilerin kentin güzelliklerine kapı-
larak 'yeteri kadar' yerine 'gerektiği kadar' çalışma-
sı, kentin bölgesel teşviklerden yararlanamaması, 
İzmirlilerin ruhunda sanayicilik yerine tüccarlık 
geninin ağır basması,  pazarın kısıtlı olması gibi 
nedenlerin kentin dezavantajları arasında yer aldığı 
vurgulanırken, sanayicilere ‘5 yıl sonrasının geleceği 
parlak, İzmir’i için hazır olun” mesajı da verildi.

İzmir kanatlanmaya 
hazırlanıyor…

Tarih boyunca, stratejik konumu ve doğal güzellikleriyle toprağına adım atan herkesi kendisine hayran 
bırakan İzmir, yapılacak yatırımların ardından 5 yıl içinde ekonomide uçmaya hazırlanıyor.
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İzmir’i ‘yaşanacak şehir’ olarak nitelen-
diren İzmir Atatürk Organize Sanayi 
Bölgesi (İAOSB) Yönetim Kurulu Başkanı 

ve sektörünün önde gelen firmalarından Öz-
gün Boya’nın sahibi Hilmi Uğurtaş, kısa süre 
içerisinde özelikle lojistik anlamda İzmir’e 
yapılacak yatırımlara bağlı olarak kentin 
geleceğini ‘parlak’ gördüğünü söyledi. 

EXPO 2020’nin İzmir’de yapılması duru-
munda, Ege’nin incisinin ‘kimsenin tutama-
yacağı’ kadar güçlü hale geleceğine inan-
dığını bildiren Uğurtaş, İzmir merkezli bir 
hazırgiyim firması olmanın dezavantajını ise 
şöyle özetledi:

“İstanbul pazarının daha büyük olması 
nedeniyle işimi İzmir yerine İstanbul’da 
kurmuş olsaydım bugünkü mevcut kapasi-
temin en az 5 misli üzerinde olurdum. Bazı 
sektörler için İstanbul’da kurulmuş olmak 
daha fazla avantaj sağlıyor. İçinde bulundu-
ğum tekstil hazır giyim sektörü için özellikle 
İstanbul’da konumlanmış olmak çok önemli. 
Ama ben bizim mesleğimiz için söylüyorum. 
Otomotiv için böyle olmayabilir. Sektörlere 
göre bu durum farklılıklar gösterebilir.”

Türkiye’nin diğer sanayileşmiş illerine 
bakıldığı zaman İzmirli sanayicilerin daha 
şanslı olduklarını gözlemlediğini bildiren 
Uğurtaş, İzmir’de sanayici olmanın avantaj-
larını şöyle sıraladı:

“İzmir’de birçok sektörün hiç olmazsa 
istediği nitelikli elemanı daha rahat bulma 
şansı var. Üniversiteler ve meslek liseleri 
açısından zenginiz. Hava ulaşımı açısından 
baktığımız zaman,  İzmir-İstanbul arasındaki 
destinasyonda uçan uçak sayısı Avrupa’da 
ikinci hat... Dış hat seferleri, Limanımız 
önemli avantajlar sağlıyor, yeni limanımız 
da yapılıyor. Kültürel yapımız çok zengin. 
Sosyal hayatımız oldukça gelişmiş. İzmir’de 
yaşamak; çocuklarımızı yetiştirmek, çok 
daha rahat ve kolay… 

Bu anlamda ben İzmir’deki sanayicilerin 
çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Belki 
İzmirli sanayiciler bu nedenlerden dolayı 
buradan başka bir yere gidemiyor. Şimdi hız-
lı yeni yoldan, İzmir-İstanbul otoyolundan 
bahsediyoruz.

Ulaşım, sanayinin ve ticaretin canıdır. 
Bunlar gerçekleştirildikten sonra, Çandarlı 
Limanımız bittikten, kruvaziyer limanları 
ile ilgili gündemdeki projeler hayata ge-

çirildikten sonra, İzmir’in geleceğinin ne 
kadar parlak olacağı ortaya çıkıyor… Bir de 
EXPO 2020’yi kazanırsak artık İzmir’i kimse 
tutamaz. Bizim çalışmalarına başladığımız 
üniversite-sanayici iş birlikleriyle kurulacak 
Teknoloji Geliştirme Merkezleri var. Bunlar 
hep sanayicinin lehine olan projeler Demek 
ki önümüzdeki süreçte İzmir’de sanayicilik 
yapmak daha da kolaylaşacak.”
İstemezükçü değiliz,  
İzmir’in teşvik almaması normal

Türkiye’nin üçüncü büyük şehri olan 
İzmir’in bölgesel teşvik alamamasının çok 
normal olduğunu söyleyen Uğurtaş, ekono-
mik anlamda gelişmiş, Türkiye’nin ilk 3 kenti 
arasında yer alan İzmir’e bölgesel teşvikin 
verilemeyeceğini, ancak sektörel teşvik ile 
sanayinin desteklenebileceğini söyledi. 

Uğurtaş, “İzmir gibi bir şehrin teşvik ala-
maması çok normal. Biz özeniyoruz; ‘İzmir 
Türkiye’nin 3.büyük şehri’ diyoruz, ‘batıya 
dönük yüzü’ diyoruz. Sonra da ‘teşvik istiyo-
ruz’ diyoruz. 

Neye göre teşvik verilecek İzmir’e? O 
zaman bölgesel teşviki kaldıracaklar, sektörel 
teşvike dönülecek. Biraz sağduyulu yaklaş-
mak lazım... Biz her şeye ‘istemezük’ dersek 
sonra haklı olduğumuz yerde de sesimizi 
kimse dinlemez. 

Manisa için konuşuyoruz, doğru konuşu-
yoruz. İş bilenin kılıç kuşananın, yani Manisa 
bu işi başarmış” diye konuştu. 

“İzmir’in geleceği parlak”
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İAOSB Yönetim Kurulu Başkanı
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İzmir Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu 
Başkanı, aynı zamanda Ege Sanayicileri ve 
İş Adamları Derneği Yüksek İstişare Konse-

yi Başkanı Kemal Çolakoğlu, lojistik anlamda 
İzmir’e yapılacak yatırımların ardından İzmir 
sanayisinin hızla ivme kazanacağına inandığını 
söyledi. Çolakoğlu, “İzmirli sanayici 2015’e kadar 
sabretsin. 2015’le 2020 arasında iyice bir take off 
durumuna geçeceğimizi, 2020’den sonra ise ka-
natlanacağımızı söyleyebilirim” dedi.

Türkiye’nin siyasi başkentinin Ankara, ekono-
mi başkentinin ise İstanbul olduğunu kaydeden 
Çolakoğlu, İzmir ile İstanbul arasındaki lojistik 
bağlantıların yeterli olmamasının İzmir sanayisi 
için büyük kayıp olduğunu söyledi. Yapılacak 
otoyolların, açılacak Çandarlı Limanı’nın ve 
İzmir-Ankara hızlı treninin ardından İzmir sanay-
isinde çok hızlı gelişmelerin yaşanacağını vurgu-
layan Çolakoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İzmir’de sanayici olmak çok büyük bir şans 
olacak. Sanayiciler, lojistik alandaki çalışmaların 
ardından yeni yatırımlar için artık kapasitesi 
dolan İstanbul’dan İzmir’e yöneleceklerdir.  
İzmir’de sanayinin önünün çok açılacağını söy-
lemek mümkün, çünkü bugün, İstanbul’un ve 
Marmara Bölgesi’nin sanayi arsaları ve iş gücü 
yönünden artık dolduğunu söyleyebiliriz. Bugün 
İstanbul’da yatırım yapacak yer yok. Yeri bulsanız 
çalıştıracak yeterli personel yok.  O bakımdan 
bizim İzmir-İstanbul arasındaki otoyolumuz bit-
tikten sonra, İzmir gerçekten Türkiye’nin yatırım 
kaynaklı merkezi olacak.” 
İzmir, kendi ayakları üzerinde  
durmuş bir kent

İzmir’in 1950’lere kadar bütün Türkiye’de 
olduğu gibi devlet yatırımlarıyla sanayiciliğe 
başladığını, 1950’lerden sonra Marshall 
yardımları ve özel sektörün de devreye girmesi-
yle kendi demir çelik firmalarını ve kendi çimento 
tesislerini kurduğunu hatırlatan Çolakoğlu,  
İzmir’in devletten diğer kentlere oranla daha 
kısıtlı yatırım aldığını söyledi. Çolakoğlu, “Dev-
letten aldığımız en önemli yatırım, Pektim Petro 
Kimya Tesisleri ve Tüpraş Aliağa Rafinerisi’dir. 
Onun için İzmir kendi ayakları üzerinde durmuş 
bir kenttir. Özellikle kendi yöresinden bir 
başbakan çıkardığı 50-60 yılları arasında Türk 
sanayisine önderlik etmiş. Ama 60’lardan sonra 
bu avantajların çoğu kaybolmuş” diye konuştu. 

1960’larda Türk sanayisine önderlik eden, 
dürüstlüğü ile bilinen İzmirli sanayicilerin, 
ilerleyen yıllarda enflasyonun yüzde 70-100’lere 
ulaşmasıyla ciddi sermaye kaybına uğradığını 
hatırlatan Çolakoğlu, “Bu dönemde kapatılan 

çok önemli fabrikaların ardından İzmir sanayisi 
daha durağan bir sürece girdi. Ama 1980’lerden 
sonra EBSO önderliğinde başlatılan OSB’lere 
dayalı planlı sanayi kalkınması bizleri bu gün-
lere taşıyarak, bundan sonrasında da ümit sahibi 
olmamıza neden olmuştur” diye konuştu.  
Akdeniz’in incisi olacağız

İzmir’in tanıtım konusunda geri kaldığının 
altını çizen Çolakoğlu, EXPO 2020 sürecinin kent 
için büyük bir şans olduğunu söyledi. Çolakoğlu 
konuyla ilgili sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Tanıtım konusunda İzmir, kendini 
aşma adına 2015 EXPO’suna; şimdi de 2020 
EXPO’suna aday oldu. EXPO’yu almak şart değil, 
alamadığımız takdirde, yine de yapacakmışız 
gibi çalışmalıyız. Kaldı ki EXPO için gösterilen 
gayretler bile bizi dünyada çok ciddi bir şekilde 
tanıtıyor. 

Bunun yanı sıra kentsel dönüşümde ciddi 
bir merkezi iktidar ve yerel yönetim arasında iş 
birliği şart. İstanbul otoyolunun ve İzmir-Ankara 
hızlı treninin tamamlanacak olması, bugün 
limanın Çandarlı’ya gidecek olması, bunların 
yanı sıra İzmir’in alt yapı yatırımlarının da 
tamamlanması nedeniyle ben 2023 yılında eğer 
Türkiye dünyanın ilk 10 ekonomisinden birisi 
olacaksa, İzmir’in de Akdeniz’in incisi olacağı 
inancımı koruyorum. Bu yönde de iyi gidiyoruz. 
Bugün 9 üniversitemiz var. Sanayi yatırımlarının 
tamamlanmasının ardından bahsettiğimiz tüm 
avantajlar bir araya gelerek beyin göçünü de ter-
sine çevirecek. Bırakın buradan giden genç beyin-
leri, dışarıdan başarılı beyinler İzmir’e dönmeye 
ve gelmeye başlayacak.”

“İzmir sanayisi 2020’de kanatlanacak”
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İzmir Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu Başkanı/
ESİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı 
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İzmir’in; Organize Sanayi Bölgeleri, Serbest 
Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Kalkın-
ma Ajansı, 9 üniversitesi, 30 ayrı ihtisas fuarı, 

67 değişik sanayi kolunda yatırım yapmış fabri-
kalarıyla ve Türkiye’nin İstanbul’dan sonra en bü-
yük sanayi kenti olması yönüyle, burada üretim 
yapan firmalara önemli avantajlar sağladığını 
söyleyen EBSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB 
Yönetim Kurulu Üyesi Ender Yorgancılar, kentin 
diğer avantajlarını; ‘İstanbul’a göre ücretlerin ve 
hayatın daha ucuz olması, iç ve dış pazarlarla 
olan yoğun bağlantısı ve gelişmiş havayolu ağı, 
iyi eğitim görmüş vasıflı işgücüne sahip olması, 
rekabetçilik endeksinde, markalaşmada, ihracatta 
ve vergi gelirlerinde 3. sıradaki başarısı, güneş, 
rüzgar ve jeotermal gibi alternatif enerji kaynakla-
rı potansiyeli, Türkiye’nin yaşanabilir en modern 
kenti olması’ olarak sıraladı. Lojistik avantajı 
ile İzmir’in geniş sektör yelpazesinde üretmeyi, 
yatırım yapmayı daha cazip kıldığını belirten 
Yorgancılar; “Tüm bu özelliklerinin yanı sıra yeni 
teşvik sistemi ile öncelikli alanlarda ve bölgemi-
zin güçlü olduğu stratejik alanlarda (demir-çelik, 
tekstil gibi) yapılacak yatırımların, 5. Bölge des-
teklerinden yararlanacak olması, İzmir’de yatırım 
yapmak isteyen sanayiciye olumlu yansıyacaktır” 
diye konuştu.

İzmir’in sahip olduğu potansiyeli ile her 
sektörden yatırıma uygun bir ortam sağladığını 
vurgulayan Yorgancılar; “Özellikle günümüz re-
kabet ortamında gelecek vaat eden sektörlerden; 
Lojistik, Savunma Sanayi, Organik Tarım, Kongre 
ve Fuarcılık, Sağlık Turizmi,Yenilenebilir Enerji 
Kaynakları, Jeotermal Sera ve Çiçekçilik, Eğitim, 
Bilişim sektörlerinde İzmir hızla gelişmektedir. Bu 
sektörlere yatırım yapanlar da kazanmaya devam 
etmektedir. Diğer yandan, İzmir’de geç kalınsa 
da, İzmir-İstanbul ve İzmir-Ankara hızlı tren pro-
jeleri, Demiryollarının OSB’ler ile bağlantılarının 
kurulması, İzmir’in lojistik merkezli yapı oluşu-
mu, İzmir Alsancak Limanı’nın kapasitesinin ar-
tırılması, dünyanın 10. büyük limanı olacak olan 
Çandarlı Limanı, kruvaziyer ve yeni yat liman-
larının yapılması, kentsel dönüşüm projelerinin 
hızlandırılması, EXPO 2020 projelerinin hayata 
geçirilmesi, İzmir’in Bilişim Vadisi olması  gibi 
kamu yatırımlarına hız verilmiş olması, İzmir’de 
yatırım yapmayı geleceğe dair daha avantajlı 
kılmaktadır” dedi.

Özellikle EXPO 2020’nin kazanılması du-
rumunda yatırım ortamının hızla gelişmesinin 
beklendiğini söyleyen Yorgancılar; son yıllarda 
İzmir’de yatırım kararı alan dünya devlerinin 
de İzmir’in bu vizyonunu görerek, tercihlerini 
İzmir’den yana kullandıklarını belirtti. 

Tüm bu önemli avantajlarının yanı sıra, İzmir’ 
de sanayici olmanın dezavantajları ile ilgili olarak 
ise Ender Yorgancılar şu ifadelerde bulundu:

“İzmirli sanayicilerimiz devlete karşı görevleri 
hususunda son derece hassas ve duyarlı olması-
na rağmen, İzmir’de ne yazık ki bürokrasi farklı 
işletilmektedir. Diğer illerde esnetilen bazı uy-
gulamalar, İzmirli sanayiciler üzerinde daha katı 
uygulanabilmektedir. Bu da bizleri zaman zaman 
yormaktadır. Diğer yandan son açıklanan teşvik 
sisteminin çok önemli avantajları ve desteği olsa 
da özellikle İzmir açısından komşu il Manisa’yı 
bir adım daha öne çıkarmaktadır. Bu da doğal 
olarak özellikle yabancı yatırımcıların Manisa’yı 
tercih etmesine sebep olmakta, OSB’lerimizde ya-
tırım yapan sanayicilerimiz ile Manisa’da yatırım 
yapanlar arasında haksız rekabet doğurmaktadır. 
En büyük iki dezavantaj budur.”

İzmir için en büyük tehdit ise; “Mevcut yatı-
rımların I. Bölge’de olması nedeniyle, III. Bölge’ye 
yapılan yatırımlarda haksız rekabete uğrayanların 
sayısının artacak olmasıdır” diyen Yorgancılar; 
bir deprem ülkesi olan Türkiye’de, İzmir’in risk 
barındıran bir deprem şehri olduğunu, olası 
büyük bir yıkımın işletmeler açısından ciddi bir 
tehdit yarattığını, bu nedenle de öncelikli iller 
arasında seçilen kentsel dönüşüm projelerinin aci-
len hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Diğer 
yandan kamu yatırımlarında, özellikle de ulaşım 
sorunundaki gecikmelerin, ilerde bir tehdit unsu-
ru olarak görülebileceğini kaydeden Yorgancılar, 
sektörel bazda bakıldığında, denizlerin kirlenme-
sinin su ürünleri için, olası kuraklığın tarımsal 
sanayi için risk teşkil edeceğini kaydetti.

“Her sektörden yatırıma uygun şehir”
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EBSO Yönetim Kurulu Başkanı
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi

İZMİR ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ  l  ağustos 2012

araştırma dosyası
izmir’de sanayici olmak

25



İzmir’ in, tarih boyunca sanayi ve ticarette 
önemini hep koruyan bir şehir olduğu-
nu belirten, Tariş Zeytin ve Zeytinyağı 

Birliği’nin deneyimli ve başarılı Başkanı Cahit 
Çetin, Türkiye’nin en batılı yüzü olması ne-
deniyle de birçok açıdan geleceğin en parlak 
kentlerinden biri olduğunu vurguladı. 

Tarıma dayalı sanayiler için hammadde 
kaynağına yakın olması nedeniyle kentin bu 
anlamda büyük kolaylıklar sağladığını belirten 
Cahit Çetin, diğer taraftan İzmir’in liman kenti 
olması başta olmak üzere karayolu, demiryolu 
ve hava yolu gibi ulaşım olanaklarında geniş 
bir ağa sahip olmasının da çok önemli avantaj-
lar olduğunu belirtti. Sahip olduğu üniversite-
ler sayesinde kalifiye iş gücü bulma konusunda 
İzmirli sanayicinin çok şanslı olduğunu dile 
getiren Cahit Çetin;”Organize sanayi bölgele-
rinin bulunması sanayi yatırımları için çeşitli 
avantajları içinde barındırırken, Ege Serbest 
Bölgesi’nin varlığı da kentin sanayicisine geniş 
yelpazede olanaklar sunmaktadır. İzmir ve çev-
resinin dış dünya ile olan iletişimi ise, öteden 
beri önemli ihraç imkanları sağlamaktadır” 
dedi.   

İzmir’de sanayici olmanın en büyük deza-
vantajını ise, üretimde sürdürebilirlik konusun-
da İstanbul’ a bağımlı olmak şeklinde açıklayan 
Cahit Çetin şunları kaydetti: 

“Türkiye’deki sanayileşmenin İstanbul, Ko-
caeli, Bursa illerinde gelişmiş olması nedeniyle 
yardımcı madde, makine imalatı, yedek parça 
tedariklerinin daha güç sağlanabilmesi ve mas-
raflı olması kentin dezavantajıdır. Know-how 
ve teknik destek açısından sanayisi gelişmiş 
bölgelerde odaklanma olduğundan üretimde 
sürdürülebilirlik yönüyle özellikle İstanbul’a 
bağımlılıktan kurtulamama da İzmir’in deza-
vantajları arasında sıralanabilir.”

“İzmir’de kriz dönemlerinde pek çok küçük 
çaplı firma kapansa da, İzmir sanayisiyle ge-
lişmekte olan bir şehir. Zeytinyağı sektörü ve 
bu sektördeki konumumuz itibariyle Ege’den 
Türkiye’ye ve dünyaya sunulan zeytin ve 
zeytinyağı ürününün yüksek kalitede üretildiği 
bir bölge. Bölge coğrafyasında İzmir, merkezi 
bir konumda olmasının yanı sıra kooperatifle-
rimiz açısından da lojistik yönüyle en uygun 
lokasyonda yer almaktadır. Ayrıca ihracat 
için limanın varlığı da önemli. İzmir Fuarı ile 
firmaların tanıtımlarına katkıda bulunarak hem 
iç pazara hem de ihracata yönelik işler alabil-

mek mümkün. İzmir, sağlığına önem veren ve 
bilgi-eğitim düzeyi belli bir seviyenin üstünde 
kişilerin yaşadığı kent olduğu için zeytin ve 
zeytinyağı tüketimi de bu doğrultuda yük-
sektir. Üretici-tüketici birlikteliğiyle tanıtımın 
kolay sağlanabileceği; üretimin arttırılabileceği-
geliştirilebileceği bir şehirdir. Tüm bu yönle-
riyle İzmir, şirketlerimiz ve kooperatiflerimiz 
açısından stratejik planlara uygun bir gelecek 
sunmaktadır.”

İzmir’in birinci derece deprem bölgesi 
olması nedeniyle önemli riskler taşıdığını da 
belirten Tariş Zeytin ve Zeytinyağları Birliği 
Başkanı Cahit Çetin, şehrin sanayi yapılanması-
nın buna uygun lokasyonlarda geliştirilmesi ve 
altyapının depreme uygun olarak yapılmasının 
önemli olduğunu vurguladı. Enerji kaynakları 
açısından temiz enerji kaynağı (dönüştürüle-
bilir enerji) yatırımlarının arttırılması gerekti-
ğini belirten Çetin; “Rüzgar enerjisi, yer altı su 
kaynaklarından sağlanabilecek enerji, güneş 
enerjisi gibi temiz enerji kaynaklarıyla, bölge-
nin doğal güzelliklerinin uzun vadede korun-
masının yanı sıra sanayiciler için daha düşük 
enerji maliyetleri ile rekabet gücü de arttırılmış 
olacaktır. Dünya’da ve Türkiye’de yaşanan ve 
yaşanacak ekonomik krizler, sanayi tesislerini 
doğrudan etkilediği için kriz durumlarıyla 
başa çıkabilecek önlemlerin alınması gereklidir. 
İzmir bu konuda küçük ve orta ölçekli işletme 
sayısının daha fazla olduğu bir şehir olduğu 
için diğer sanayi illerine nazaran daha fazla 
etkilenecek yapıdadır” dedi.

“İzmir, sanayisiyle gelişen bir şehir…”
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Tariş Zeytin ve Zeytinyağı TSK Birliği Başkanı
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İzmir’de sanayici olmanın avantajları var 
mıdır? Varsa nelerdir?

İzmir’de sanayiciyseniz 17 organize 
sanayi bölgesinde 2 serbest bölgede kolayca 
yer bulursunuz. Limanlar hiç bir zaman dolu 
değildir, uçaklar dolu değildir. Ücretsiz olsa 
bile tanıtım eğitim toplantıları boştur. İnsan 
kaynağı sıkıntınız olmaz. Üniversite sanayi 
iş birliğinde avantajlısınızdır. 11 üniversitede 
proje yapan sanayici bir elin parmaklarını 
geçmez, bu güzel coğrafyada görev yapmak 
isteyen ve genellikle aydın ailelerin akademis-
yen olmayı seçen yetkin hocaları size katkı 
için yolunuzu gözler. Gerçek anlamda bölge-
sel rakibinizin çıkma olasılığı azdır. Hemşeri 
edebiyatı yoktur.

İzmir’de sanayici olmanın dezavantajları 
var mıdır? Varsa nelerdir?

Bürokrasi yıllardır sanayiyi ve önemini 
bilmez, maalesef Çanakkale geçilmez. Manisa 
ya da diğer illere kaçmak kaçınılmazdır. İzmir 
bürokrat çıkarmaz, olanı da önemsemez. Ege-
nin nimetiyle vasil olanlar Marmara ve Ak-
deniz dışında yoktur. Anadolu’yu bilmezler. 
Türkiye’nin 15 yıldır en büyük, Avrupa’nın da 
4. büyük kireç üreticisiyiz. Bölgenin tek dış ti-
caret sermaye şirketiyiz. Bülent Baratalı, Işılay 
Saygın, Rifat Serdaroğlu ve Kenan Tanrıkulu 
dışında arayan soran olmadı. Özetle vekille-
rinizden gölge etmemelerinden başka bir şey 
beklemeyin. Ankara kapılarını açamaz.

İzmir’de sanayici olmak gelecek açısın-

dan şirketlerinize-işletmelerinize ekstra bir 
vizyon, gelecek sunuyor mu?

Yüksek teknolojiye yönelmezsek; çalışkan, 
dayanışmacı ve paylaşımcı Anadolu kaplanla-
rı ve doğu ülkeleri önünde hiç sansımız yok. 
Tarımsal sanayimizde zora girecektir.

İzmir’de sanayici olmak gelecekte şirket-
lerinize-işletmelerinize çeşitli tehdit unsurla-
rı yaratıyor mu?

Yüksek teknoloji için en avantajlı kent 
ama farkında olan yok. Kocaeli ve Ankara işi 
götürüyor.

“İleri teknoloji için en avantajlı 
kent ama farkında olan yok”
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İzmirli sanayici

İZMİR ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ  l  ağustos 2012

araştırma dosyası
izmir’de sanayici olmak

27



İzmir’i sanayici gözü ile diğer şehirlerle mukaye-
se ettiğinde ‘muhteşem şehir’ diye tanımlayan 
EBSO önceki dönem Yönetim Kurulu Başkanı 

ve Petrofer Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı aynı 
zamanda Güney Afrika Cumhuriyeti İzmir Fahri 
Başkonsolosu Tamer Taşkın, İzmir’in  doğal ve tari-
hi güzelliklerinin yanı sıra lojistik ve gelişmiş sanayi 
bölgeleri ile teşvik alamamış olmanın olumsuzluk-
larını kapatabildiğini söyledi. Taşkın, “Teşvik açısın-
dan belli bölgeler desteklenmeye çalışılıyor. İzmir 
ise bunların içine hiçbir zaman giremiyor. Tabi bu-
nun bir nedeni var, İzmir’in teşvikleri zaten kendi-
sinden yani limanıyla, bir liman şehrinde olmanızla, 
üniversiteleriyle, yetişmiş eleman bulabilmenizle, 
uluslararası havaalanıyla, dünyaya bağlantımızla, 
organize sanayi bölgeleriyle, bütün bunları değer-
lendirdiğiniz zaman zaten teşviği kendisinden alan 
bir şehir. O bakımdan biz İzmir’de İzmirli sanayici 
olmaktan mutluyuz” diye konuştu. 
İstanbul’da ofis olmalı

Yurtiçi pazarın yüzde 50’sinin İstanbul merkez 
olmak üzere Marmara Bölgesi’nde, yüzde 20’sinin 
ise İzmir’de gerçekleştiğini bildiren Taşkın, yur-
tiçine satış gerçekleştiren firmanın İstanbul’da ara 
deposunun olmasının gerektiğini söyledi. İhracat 
bağlantılı çalışan şirketlerin de İstanbul’da ihracat 
ofisi kurabileceğini kaydeden Taşkın, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“Bugün bizim tüm müşterilerimiz İzmir’e 
mutlulukla gelmektedir. İzmir’e geldiği zaman 
indiği havaalanından, Organizemiz’e geldiği çevre 
yolu, onları akşam ağırladığımız Kordonboyu, Urla, 
Çeşme, Efes Harabeleri, Meryem Ana... Fabrikamıza 
geldikleri zaman gördükleri düzen temizlik, 
Atatürk Organize’nin bugün gelmiş olduğu ter-
temiz, pırıl pırıl, yemyeşil atmosferi, muntazam 600 
tane fabrika ve fabrikalarımızda muhatap oldukları 
eğitilmiş çok değerli bayan-erkek elemanlar bizim 
müşterilerimizi müthiş bir şekilde etkilemektedir. O 
bakımdan İzmir’de üretim yapan bir sanayici olarak 
çok mutluyuz. Gerek İzmir’in gerekse Türkiye’nin 
geleceğinde her zaman sanayinin çok önemli bir rol 
oynayacağını görmekteyiz.”
İzmir’in zenginlikleri desteklenerek  
ülkenin zenginleşmesi sağlanmalı

İzmir’in ve İzmirliler’in moralini teşviği hak 
eden şehirlerin bozmadığını, yalnızca kente 20 
dakika uzaklıktaki Manisa’ya verilen teşvikin 
bozduğunu söyleyen Taşkın, “Manisa teşvik 
edilince biz de diyoruz ki bizi niye teşvik etmiyor-

sunuz? Biz kendimizi Doğuda ve Güneydoğuda 
teşvik verilen illerle mukayese etmiyoruz. Ama 20 
dakika uzaklıktaki bir Manisa teşvik edildiği zaman 
tabi ki İzmirlinin haklı olarak morali bozuluyor” 
ifadesinde bulundu. 

1950’lerde başlayıp 1980’lere kadar hızla 
gelişen İzmir sanayisinin içinde büyüme şansına 
sahip olduğunu dile getiren Taşkın, sözlerini şöyle 
sürdürdü: 

“Sanayiciliğimi bu ortamda büyümeme bor-
çluyum. Türkiye’nin en büyük tekstil fabrikaları, en 
büyük firmaları İzmir’deydi. Tabi ki 85’lerden sonra 
olan değişimlere ayak uyduramayanlar maalesef 
yok oldu. İzmir şehri büyük bir değişime uğradı. 
Ama bugün yine Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın 5 bin 
500 üyesiyle İzmir, İstanbul’dan sonra en çok sanayi 
fabrikasına sahip 2. Büyük şehirdir. Bunun bu 
şehre getirdiği kültürü, bu şehre getirdiği imkanları 
zenginliği kimse yadsıyamaz. 

Teşvikler konusunda İzmir’in zenginliklerini 
değerlendirip, mesela İzmir’e sadece kimya sek-
töründe PETKİM’in TÜPRAŞ’ın ham maddelerini 
alıp değerlendirecek olan sektörlere, otomotiv yan 
sanayine, gıda sektörüne, ihracat yapacak olan 
ve Türkiye’nin ithalatını kesecek olan sektörlere 
teşvik verilebilir. Bunun yanı sıra yer altı sıcak 
su kaynakları olan bir bölgemize hala doğalgaz 
getirip de ithalat yapıp dövizimizi harcayıp bu 
şehri ısıtmayı kimsenin anlaması mümkün değildir. 
İşte bu şehre teşvik verilir mi? Verilir ve ülkenin 
zenginleşmesine katkıda bulunmasını sağlamaya 
çalışılır.”

“Teşvik alamasa da İzmir’de 
sanayici olmaktan çok mutluyuz”
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Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı (EGEV) 
Yönetim Kurulu Başkanı, aynı zamanda 
Temizocak Kuyumculuk Yönetim Ku-

rulu Başkanı Yılmaz Temizocak, İzmirli sana-
yicilerin en büyük şansını ‘İzmir’de yaşamak’ 
olarak nitelendirdi. Gelişimini tamamladığı 
için teşvik almaya ihtiyacı olmayan kentin beş 
sene içerisinde birçok alanda ciddi atılımlar 
yapacağına inandığını vurgulayan Temizocak, 
“İzmir’den ümidi kesmeyelim, İzmir; üni-
versiteleri, turizmi, sanayisi ile inanılmaz bir 
merkez” dedi. 

İklimi, doğası ve yapısı itibarıyla İzmir’de 
yaşamanın en büyük avantaj olduğuna dikkat 
çeken Temizocak, sanayiciliğin dünyanın her 
yerinde zor olduğunu söyledi. Temizocak, 
“Sanayiciyi dünyanın her yerinde çok zor-
luyorlar. İzmir’de daha kolay, New York’ta 
daha zor, İstanbul’da çok kolay diye bir şey 
yok. İzmir’de bir zamanlar belki problemdi. 
Bunun sebebi neydi? Taşımacılıktı, ulaşım 
imkânlarıydı, telekomünikasyondu, dış dün-
yayla olan ilişkilerdi. Bunlar göreceli olarak 
İstanbul’a göre farklıydı, ama diğer pek çok 
ilden de çok öndeydik. Ama zaman içeri-
sinde bu farklar azaldı. Artık İzmir’de veya 
Türkiye’nin başka yerinde sanayiciler arasında 
pazarlamada, ulaşımda, iletişim ağında, finans 
işlerinde fark kalmadı. Hatta  böyle bir bölgede 
çalışmanın ayrıca bir şans olduğunu düşünü-
yorum” dedi.

Anadolu’ya nazaran kaliteli işçi bulma 
konusunda ve lojistik anlamda ‘merkez ola-
mamanın’ İzmir’in dezavantajları olduğunu 
bildiren Temizocak, İzmir’e verilmeyen teş-
vikler konusunda üzülmek yerine, ‘gelişimini 
tamamlamış il olmaktan dolayı’ sanayicinin se-
vinmesi gerektiğini söyledi. Temizocak, “İkinci 
veya üçüncü sanayi bölgesi olmak istersek o 
zaman bitmişiz demektir” ifadesinde bulundu. 

Gelecek yıllarda da özellikle lojistik an-
lamda tamamlanması planlanan çalışmaların 
ardından kentin yıldızının parlayacağını vur-
gulayan Temizocak, bu süreç içerisinde inovas-
yona ağırlık verilerek kümelenme çalışmaları-
nın arttırılması gerektiğini söyledi. Temizocak 
kentin avantajları konusundaki görüşlerini 
şöyle sürdürdü:

“Yeni fuar ve kongre merkezleri için yapı-
lan çalışmalar, körfezin temizlenmesi, lima-
nın büyümesi, Çandarlı Limanı’nın açılması, 
İzmir-İstanbul otoyolunun tamamlanması, 
İzmir-Ankara hızlı treninin hayata geçirilmesi, 
havalimanının yanına 7-8 milyon kapasiteli 
ek bir yer yapılması ile İzmir atağa geçecek. 

İzmir artık merkeze yaklaştı. Kanaat önderleri, 
İzmir’in önde gelen isimleri, hepsi bu konuda 
benim heyecanım kadar heyecan taşıyor.”
Türkiye’nin en büyüğü olacağız

Ekonomik anlamda ülkenin en önde gelen 
şehri İstanbul’un tek başına düşünülmemesi 
gerektiğini vurgulayan Temizocak, kentin 
komşusu olan Tekirdağ ve Kocaeli’nin ekono-
mik anlamda İstanbul’un arka bahçesi oldukla-
rını söyledi.

EGEV olarak Ege Bölgesi’ni İzmir merkezli 
bir ekonomi havzası olarak görecek çalışmaya 
imza attıklarını bildiren Temizocak, konuyla 
ilgili şunları söyledi:

“EGEV olarak Ege’yi bütün bir ekonomik 
havza olarak görmek adına çalışma yapıyoruz. 
Bunu, 4 kalkınma ajansımızla birlikte gerçek-
leştiriyoruz. 2014-2018 yılları için DPT’nin 
desteği ile İzmir Kalkınma Ajansı, Güney Mar-
mara Kalkınma Ajansı, Zafer Kalkınma Ajansı 
ve Güney Ege Kalkınma Ajansı ortak çalışmak-
tadırlar. Bu çalışma bizim önerimizle birlikte 
başladı. 2014-2018 yılları kalkınma planlarını 
her bir ajans kendi içinde kendi bölgesi için 
yapmayacak, herkes diğer ajanslarla birlikte 
Ege Bölgesi’nin kalkınma planlarını yapacak. 
Bu çalışma, Devlet Planlama Teşkilatı’nın da 
ilgisini çekti. İstanbul; Tekirdağ ve Kocaeli’ni 
farkında olmadan yanına aldı, ama biz bilinç-
li olarak İzmir merkezli Ege Bölgesi’nin bir 
bütün ekonomik havza olduğunu söylüyoruz. 
Bölgenin bütünüyle ekonomik kalkınma planı 
hazırlandığında biz Türkiye’nin en büyüğü 
olacağız.”

“Sanayicilik dünyanın her yerinde zor”
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Birbirinden başarılı yatırımları ile her 
geçen gün büyümesini sürdüren Özgör-
key Holding şirketlerinden Etapak Baskı 

ve Ambalaj Sanayi Ticaret A.Ş.’nin Yönetim 
Kurulu Başkanı Armağan Özgörkey, İzmirli işa-
damlarının genetik yapısında sanayicilik ruhu 
yerine tüccarlığın baskın olduğunu belirterek, 
yapılacak yatırımlarda sanayi yerine turizm, 
sağlık ve lojistik alanlarına yönelmenin daha 
doğru bir karar olacağını söyledi.

İzmir’in sanayileşme ile ilgili atması gereken 
adımlarda geri kalarak, sanayileşme konusu-
nu 20 yıl önce kapattığını bildiren Özgörkey, 
“İzmir, sanayileşemeyeceğini ispatladı. İzmirli 
sanayici olmaya niyetli değil. Öyle olsa, sanayi 
trenine daha önce binerdi. Ülkemizde sanayi 
bölgeleri paylaşıldı. İzmir’e bu saatten son-
ra ağır veya ölçekli sanayiyi getiremezsiniz. 
Birçok şehir Denizli, Bursa, Eskişehir İzmir’ 
in önüne geçti. Doğu illerimiz çeşitli teşvikler 
nedeni ile daha fazla büyüyecek. İzmirli’nin 
böyle bir tercihi yok bunu da değiştirecek viz-
yoner liderlerden de yoksun kaldı. İzmirli’nin 
DNA’sına baktığınızda hiçbir zaman sanayici 
olamadığını ancak başarılı tüccar olduklarını 
görürsünüz” ifadesinde bulundu.
Sanayi yerine turizm, sağlık, eğitim ve 
lojistiğe yönelmek gerekir

İzmir’de faaliyet gösteren büyük çaplı işlet-
melerin zamanla insan kaynağını kaybetmeye 
başladığını, bu nedenle İzmir’in sanayileşme-
den uzaklaştığını bildiren Özgörkey, şunları 
kaydetti:

“İzmirli her şeyden önce insan kaynağını 
kaybetmeye başladığından bu yana gerek ama-
tör yapılar, gerekse yeni nesillere geçiş yapıla-
maması İzmir’i sanayileşmeden uzaklaştırdı. 
İzmir için sanayicilik çok geç. İzmirli’ nin sana-
yici olmaya niyeti yok. Sanayicilik zaman işi, 
paranızı koyduktan sonra 10-15 yıl beklemeniz 
gerekiyor. İzmirli’nin böyle bir sabrı yok çünkü 
genlerinde ticaret var. Hızlı para kazanma 
var, genlerde bu yapı olmayınca yatırım gel-
miyor. Yatırımla beraber profesyonelliğe geçiş 
olmuyor. Özgörkey ailesinin üçüncü jeneras-
yonu olarak ben 20, Cemal Bey ise 15 yıl önce 
İstanbul’a gittik. Şimdi tekrar çok sevdiğimiz 
şehrimiz İzmir’e geliyoruz. Çünkü günümüzde 
elektronik dünyada fiziksel olarak bir yerde 
olmaya gerek yok ama o yıllarda İzmirliyle bir 
yere gidemediğimiz için İstanbullu ile bir yerle-

re gitmeye çalıştık. En güzel örneğini kendi ai-
lemiz içinde yaşadık. Coca Cola Türkiye’nin tek 
ortağı olmayı planladığımız yıllarda ailemizin 
bir bölümü İzmir bazlı kalmayı tercih edince, 
biz giderek Anadolu Holding ile beraber Coca 
Cola işimizi geleceğe taşıyacağımız yapıya 
kavuşturduk. Bugün aynı ortaklık Türkiye’nin 
en büyük tarım yatırımlarından birine ön ayak 
oldu.” 
Demoralize olmamak gerek

Bu saatten sonra İzmir’de ağır ve çaplı 
sanayi yatırımlarını ‘çok zor’ olarak nitelendi-
ren Özgörkey,  sanayi alanında şansını kul-
lanamayan İzmir’in turizm, sağlık, eğitim ve 
lojistik alanlarında başarılı çalışmalara imza 
atabileceğini söyledi. İzmir’in iklimi gere-
ği; turizm, sağlık, eğitim, emeklilik ve onun 
etrafında toplanacak hizmetlerin üssü olma 
şansına sahip olduğunu kaydeden Özgörkey; 
“İzmir, ayrıca liman ve yollarından dolayı lo-
jistik üssü olabilir. İzmirliyi ‘sanayici olacaksın’ 
diye zorlamanın da anlamı yok. Büyük ölçekli 
sanayi şansını bence İzmir kaybetti. İlla sana-
yici olunacak diye zorlamak yerine daha sonuç 
verecek çalışmalara imza atabilirsiniz. Mesela 
birçok hastane açıldı. Sağlık alanında yapılacak 
yatırımlar için İzmir doğru karar. Çünkü İzmir, 
emekli insanların yaşamayı tercih ettiği, öğren-
ci şehrine dönüşmüş bir şehir oldu, şimdi bu 
gelişmeleri doğru okuyarak doğru yatırımlarla 
şehre değer katıcı modeller geliştirilebilir” diye 
konuştu.

“İzmirli’nin DNA’sında sanayicilik yok” 
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İzmir sanayisinin önemli isimleri arasında 
yer alan İzmir Atatürk Organize Sanayi 
Bölgesi’nde faaliyet gösteren Lider Deri’nin 

sahibi Jak Galiko, İzmir’de sanayici olmanın en 
büyük avantajını; ‘kentin doğal ve tarihi güzel-
liklerini yaşayabilme şansına sahip olmak’ diye 
nitelendirdi.  

1960’lardan sonra kentte sanayileşme faali-
yetlerinin arttığını bildiren Galiko, bir zamanlar 
Türkiye ekonomisinin can damarı olan İzmir’in 
ilerleyen yıllarla birlikte bu önemini yitirmeye 
başladığını söyledi. İzmirli sanayicilerin ‘sana-
yici olma’ çabasından uzak durduklarına dikkat 
çeken Galiko, “İzmir’de sanayi; iş hacminin ve 
nüfusun her geçen gün artması, göçün İzmir’e 
kaymaya başlaması, yeni nesil girişimcilerin 
çoğalması, dış ülkelerle ilişkisi olan varlıklı aile-
lerin yayılması ile başladı” diye konuştu.

Gelişen dünya ile birlikte insanların talep-
lerinde de artış yaşandığını kaydeden Galiko, 
artan taleplere karşılık olarak sanayinin de 
yükselişe geçtiğini söyledi. Yapılan yatırımların 
yetersiz olduğunu vurgulayan Galiko, “Gelişe-
bilmek için ana hedefimizin hizmet sektörüne 
yapılacak yatırımlar olması gerekir. Mekanik 
çalışmaların hepsini İstanbul kaptı. Bu alanda 
mevcut firmalarla rekabet etmeniz mümkün 
değil. Emek yoğun sektörlerde rekabet etme-
niz çok zor. Dünya ülkeleri rekabet içerisinde. 
Emek yoğun sektörlerde gelişmekte olan ülkeler 
faaliyet gösteriyor. Bu nedenle özellikle hizmet 
ve enerji alanında yapılacak yatırımlar bizlere 
başarı getirir” dedi.

Hedef için yılda en az  
yüzde 5.5’lik büyüme gerekli

Türkiye’nin 2023 yılı için belirlediği 500 
milyar dolarlık ihracat hedefini gerçekleştirebil-
mesi için her yıl yüzde 5.5 ile 7 arasında büyü-
me kaydetmesi gerektiğini dile getiren Galiko, 
şunları kaydetti:

“Sanayileşme konusunda yapması gere-
ken çalışmalarda geri kalan İzmir, doğal ve 
tarihi güzellikleri ile diğer yerlerden bir adım 
öne çıkıyor. İzmir gelişiyor diyebilmemiz için 
yapılan yatırımları ve çalışmaları arttırmamız, 
Türkiye’nin yıllık gelişiminin üzerinde rakam-
ları yakalamamız lazım. Bunları sağlayabilmek 
için de bazı çalışmalara imza atılması gerekir. 
Örneğin verilen bölgesel teşviklerin sektörel 
alanlarda dağıtılması İzmirli sanayiciler için bir 
avantaj olacaktır. Lojistik, elektronik ve tarım 
ürünlerinde çalışılması gerekir. İhracat-ithalat 
arasındaki farkın yüzde 10-15’leri geçmeme-
si gerekir. Bu nedenle de ihracat ürünlerine 
yatırım yapılmalıdır. Değerli TL’nin ihracatçıyı 
olumsuz yönde etkilediği bilinci ile çalışmaların 
yapılması gerekir. Enflasyon düzelsin diye TL’yi 
baskı altında tutmak yanlıştır.” 
Yedi dünya harikasından ikisi Ege’de

“Dünyadaki yedi dünya harikasının ikisi 
Ege Bölgesi’ndedir” hatırlatmasının ardın-
dan İzmir’in tarihi ve doğal dokusu ile büyük 
çekiciliğe sahip olduğuna dikkat çeken Galiko, 
Alsancak Limanı’nın Akdeniz’e açılan önemli 
bir kapı olduğunu, yapılacak Çandarlı Limanı 
ile bu gücün artacağını sözlerine ekledi.

“İzmir sanayileşmede geç kaldı”
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İzmirli sanayicilerin, çalışma prensiplerine 
ilişkin zihniyetlerini değiştirmedikleri müd-
detçe firmalarının el değiştirmesinin kaçınıl-

maz olduğunu öne süren Gimas Girgin Makine 
Yönetim Kurulu Başkanı Şamil Girgin, İzmir’e 
yapılacak olan 35 projenin hayata geçmesi ile 
kentin ‘ihya’ olacağını söyledi. Hazırlanacak 
projelerin kıymetinin bilinmesi gerektiğine dik-
kat çeken Girgin; “35 projenin hayata geçiril-
mesi ile İzmir’e cumhuriyet tarihinin en büyük 
yatırımı yapılmış olacak. Söz konusu projelerin 
4 sene içerisinde tamamlanacağı belirtiliyor. Bu 
kadar kısa sürenin ardından İzmir sıçrama ya-
şayacak. Ancak yine de bu nimetlerden dinlen-
meyi seven İzmirli fazla istifade edemeyecek, 
İstanbullu ve Bursalı sanayici yararlanacaktır. 
Gelişmek için kabuğumuzu kırmamız lazım. 
İzmir’de zihniyet değiştirirse firmalar da el 
değiştirmez” diye konuştu.

Başta yaşam kalitesi, doğal ve kültürel 
güzellikleri ile İzmir’in Türkiye’nin önde gelen 
kenti olduğuna dikkat çeken Girgin, İzmirli 
sanayicilerin kentin güzelliklerine kapıldığını 
söyledi. Girgin, şunları kaydetti: 

“İzmir’de sanayici olmak çok güzel. İzmir 
çok güzel bir il. Türkiye’nin medeniyet seviyesi 
en yüksek olan şehirlerinden bir tanesi. Endüst-
ri tarihi de çok eski İzmir’in. İlk iktisat kongresi 
İzmir’de toplandı. Güzel bir iklimde yaşıyoruz. 
Politik rekabetten dolayı İzmir’e yapılan yatı-
rımlarda da bir yarış söz konusu. Dolayısıyla 
birçok çalışma ve proje yürütülüyor kentte. 
Bakanımız Sayın Binali Yıldırım’ın başlattığı 35 
proje ile kentin görünümü değişecek. İzmir için 
büyük nimet bu projeler. İzmirlilerin bunun 
kıymetini bilmesi lazım.”
Az çalışan az, çok çalışan çok kazanır

İzmir’de sanayici olmanın dezavantajlarının 
kentin güzelliğinden kaynaklandığına vur-
gu yapan Girgin, İzmirli sanayicilerin işçileri 
kadar çalışmadıklarını söyledi. Kazanmak için 
çok çalışmak gerektiğinin altını çizen Girgin, 
“Yazlıkta oturmak yerine fabrikanın kapısından 
girip koşturmak gerekir. Az çalışan az kazanır, 
çok çalışan çok kazanır. Bu nedenle, ne yazık ki 
İzmirli iş yerleri çok çalışan İstanbullu sanayici-
nin eline geçiyor. Sanayici rahat hareket etme-
nin zararını görüyor, ancak işin içinden çıkamı-
yor. Son yıllarda bu özeleştiriyi bazı sanayiciler 

yapmaya başladı. Bazıları kabullendi ve bu 
durumu düzeltmek için uygulamaya geçti. 
Bazıları özeleştiriyi yaptı ancak uygulamadı. 
Bazıları ise kabul bile etmedi…” diye konuştu.  

Manisa ile İzmir arasındaki teşvik desteği-
nin sürekli gündemde olmasını anlayamadığını 
söyleyen Girgin, İAOSB’de üretim yapan fir-
maların da 2. Bölge teşvikine sahip olduklarını 
hatırlattı. 
TL’deki değer artışı sanayiciyi yeniyor

Ekonomik gelişmelere bağlı olarak TL’de ya-
şanan değer artışının sanayicinin rekabet etme 
şansını azalttığına dikkat çeken Girgin, konuyla 
ilgili şunları söyledi:

“Üretimimizin yüzde 80’ini ihraç ediyoruz. 
Türk Lirası’nın değerinin yükselmesi ihracat-
çıyı sıkıntıya sokuyor. Değer artışından dolayı 
bizim fiyat yükseltmemiz lazım. O zaman da 
müşteri kaçar. 

Bu durumda ilk etapta  kardan fedakarlık et-
mek gerekiyor. İkinci etapta ise acaba ‘nasıl bir 
imalat yöntemi uygulayayım ki karımı arttıra-
yım’ diye düşünmek gerekiyor. Ürüne maliyeti 
yansıtmak, müşteriyi kaçırır. Dolayısıyla bu bir 
çare değil. Bu Avrupa’da da böyle oldu. Ama 
buna karşın Türk milleti satışları arttırarak 
sübvanse etti. Satışları arttırarak kar durumunu 
dengeleyebilirsiniz. Bu da ekonominin kaçınıl-
maz dinamiği. Karlılığı arttırmak için sürekli 
araştırmamız lazım.”

“İzmir’de zihniyet değişirse 
firmalar el değiştirmez”
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Lojistik konumu gereği İzmir’in sanayi-
cilere büyük avantaj sağladığına dikkat 
çeken İzmir’in önde gelen firmaların-

dan Ege Tekstil’in sahibi Ercan Emirbayer, 
İzmirli sanayicinin en büyük dezavantajını 
ise ‘bölgesel teşviklerden yararlanamamak’ 
olarak nitelendirdi. 

Bölgesel teşvikler yerine sektörel teşvik-
lerin verilmesinin daha uygun olacağını 
bildiren Emirbayer, “Yaşamanın güzel olduğu 
İzmir, denizyolu, kara ve havayolu ulaşım 
imkanları ile sanayiciler için biçilmiş kaftan… 
Lojistik anlamda büyük bir avantaja sahip 
olmamıza rağmen desteklenmeyen İzmirli 
sanayici, bir de her geçen gün artan girdi 
maliyetleri ile rekabette zorlanır hale geliyor. 
Dolayısıyla gerek bölgesel teşvikler gerekse 
yüksek girdi maliyetleri hem yaşam kalitesi 
güzel hem de lojistik açılardan oldukça şanslı 
İzmir’in pozitif artılarına gölge düşürüyor” 
ifadesinde bulundu. 
3. Bölge Teşviki sanayicimize can verir

İzmir’in 3.bölge teşviklerinden yararlan-
masının sanayicilere cansuyu vereceğinin altı-
nı çizen Emirbayer, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bizden 20 dakika uzaklıktaki Manisa’ya 
verilen teşvikler bize verilse, sanayicilerimiz 
ve ekonomimiz muhakkak ki ciddi artılar 
kazanır. Bunların yanı sıra elektrik, doğalgaz 
gibi girdilerin her geçen gün zamlanması, her 
koşulda rekabet etmek zorunda kalan İzmirli 
sanayicileri iyice yoruyor. Bir bakıyorsun do-
ğalgaza bir anda yüzde 20-25 zam gelmiş. Do-
ğalgaz bizim bir numaralı gider maddemiz. 
Elektriği ele alacak olursak, bir anda yüzde 

13.5 artış yaşanıyor. Tamam, satın alınan do-
ğalgaz-petrol ürünlerinin fiyatı artıyor olabi-
lir, ama biz de üretim yapıyoruz. Bu artışları 
tüketim ayağına yansıtabilirsiniz, ama üretim 
ayağına yansıtılmaması lazım. Çünkü bun-
ları yetirecek yerimiz yok. Yani bunu hiçbir 
şekilde maliyetinize koyup satış değerleri-
nizi yükseltemiyorsunuz. Avrupalı gülüyor, 
“Kime ne girdilere yapılan zamlardan, ben de 
gider Hindistan’dan alırım ürünleri’ diyor. 
Sanayici maliyetleri ürününe yansıtamazsa 
ayakta kalma şansı yok. Yansıtırsa müşteri 
sıkıntısı doğuyor. Ne oluyor bu defa? Kar 
giderek azalıyor, işçilikten kısıyorsunuz işçiye 
para veremiyorsunuz yani zam yapamıyorsu-
nuz derken bir kıskaç içine giriyorsunuz.” 

“Lojistik yüzümüzü 
güldürürken teşvikler üzdü”
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Küresel ekonomide yaşanan sorunlar, her 
ülkeyi farklı biçimlerde etkilerken, Türk 
sanayisinin can damarı olan KOBİ’ler de 

(Küçük ve orta ölçekli işletme) ayakta kalmak 
için mevcut üretimlerinin yanı sıra, üretimlerinde 
farklılık yaratacak yeniliklerin peşinde. Ancak bu, 
zaten maliyetleri çok yüksek olan ve bu yüzden 
rakipleri ile rekabette zorlanan KOBİ’ler için yeni 
ek maliyet demek. Bu yüzden, Ar-Ge ve inovas-
yon çalışmaları yapmak, mevcut işini büyütmek, 
yeni iş kurmak isteyen KOBİ ve girişimcilerin 
artık ilk başvurdukları yer: KOSGEB (Küçük ve 
Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme 
İdaresi Başkanlığı). 

Küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerinin 
rekabet güçlerini ve teknolojik düzeylerini 
yükseltmek, ekonomiye katkılarını ve etkinlik-
lerini artırmak, bilgiye erişim imkanları sağla-
mak, finansman sorunlarına çözümler getirmek, 
yeni müteşebbisleri desteklemek amacıyla, 3624 
sayılı Kanunla 20 Nisan 1990 tarihinde kurulan 
KOSGEB, 2009 yılından itibaren ise ciddi bir de-
ğişim ve dönüşüm yaşıyor. KOSGEB’in bu yeni 
yapısı, verilen destekler ve merak edilen konu-
lara ilişkin Atatürk Organize Haber Dergisi’nin 
sorularını yanıtlayan İzmir Kuzey Hizmet 
Merkezi Müdürü M. Oğuz Kılınç, yeni yapılan-
manın ana hatlarını anlatırken, hizmet ve ticaret 
sektörlerinin de desteklenmesiyle KOSGEB’e 
başvuru sayısının 20 kat arttığını söylüyor. 

“2009 yılından itibaren KOSGEB, ciddi bir 
değişim yaşıyor. Verilen destekler gelişirken, hitap 
ettiğimiz işletme sayısı da arttı. 2005 yılında KOBİ 
tanımında yapılan değişiklikle birlikte, 2009 yılın-
da hizmet ve ticaret sektörlerinin de destek kapsa-
mına alınması, destek verdiğimiz işletme sayısının 
10-20 kat artmasına sebep oldu. Bu anlamda artık 
daha geniş bir yelpazede hizmet veriyoruz ve bu 
süreç artarak hızlı bir şekilde devam ediyor.” 

KOBİ’lere verilen desteklerin başlıca iki ana 
grupta toplanabileceğini söyleyen Oğuz Kılınç, 
desteklerin KOBİ’ler tarafından yeterince anla-
şılması için daha fazla bilgilendirme ve tanıtım 
çalışmaları yaptıklarını ve gerekirse işletmeleri 
ziyaret ederek destekler konusunda birebir bilgi 
verdiklerini söylüyor…

“KOSGEB’in iki ana bölümde destek verdi-
ğini söyleyebiliriz. Bunlardan ilki konfeksiyon 
usulü dediğimiz hazır destekler. Yani, işletmenin 
herhangi bir proje hazırlamadan, direkt raftan alıp 
kullanabileceği; fuar, iş gezisi, tanıtım, belgelen-
dirme gibi hazır destekler. Diğeri ise; terzi usulü 
dediğimiz, işletmenin kendine özel destekler. Bu 
desteklerden faydalanmak isteyen işletme, kendi 
ihtiyacına göre proje bazında bir çerçeve çiziyor. 
Kendisindeki sorunları tespit edip, o sorunun 
çözümüne yönelik farklı farklı faaliyetler alanında 
destek alabiliyor. Burada işletme o hatları, çizgile-
ri kendisi belirliyor.”

“1990 yılında kurulan KOSGEB, çok eski bir 

KOSGEB 
destekleri 

firmalarda 
kalıcı 

değerler 
yaratıyor

2005 yılında KOBİ tanımında yapılan değişiklikle birlikte, 2009 yılında hizmet ve ticaret sektörlerinin de destek 
kapsamına alınması, KOSGEB’in destek verdiği işletme sayısının 10-20 kat artmasına neden oldu.

Serap AKYOL
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kurum değil. Son yapılan düzenlemeler ile 3-4 
yıl içinde daha da kapsamlı çalışıyoruz. Biz, 
KOBİ’lere bu değişim ve gelişimi anlatmaya 
çalışıyoruz. KOSGEB, geçmiş dönemlerde daha 
çok kredi verdiği için, genelde kredi veren bir 
kurum imajı var. Öncelikle bunu yıkmak gerekli. 
KOBİ’ler KOSGEB’i biliyorlar, ancak tam olarak 
hizmetleri neler, hangi noktalarda hangi destek-
ler var bu konulara ilişkin daha fazla bilgilendi-
rilmeleri gerektiğini düşünüyorum. Bu anlamda 
çeşitli faaliyetlerimiz var, toplantı ve organi-
zasyonlar düzenliyor, gerektiğinde KOBİ’ler ile 
birebir iletişime geçerek onlara hizmetlerimizi 
anlatıyoruz.” 
Destekleri takip eden bir personeliniz olsun

“Benim işletmelere en büyük önerim; KOS-
GEB destekleri ve bu desteklere ilişkin yürütüle-
cek işlemlerle ilgili bir personel görevlendirme-
leri. Çünkü farklı farklı destekler ve azaltılmış 
olsa da, bir takım prosedürler var. Bu anlamda 
firma sahibinin hepsini takip edecek zamanı 
olmayabilir. KOSGEB destekleri konusunda gö-
revli bir personelleri olması, desteklerin takibini 
yaparak, başvuruların zamanında yapılması ve 
prosedürlerin yürütülmesi açısından çok efektif 
bir yöntem. Bizim bu yönlendirmedeki ama-
cımız ise, destek kullanan firma sayısını arttır-
mak.” 

Genel Destek, KOBİ Proje Destek, İşbirliği-
güçbirliği, Tematik Proje, Girişimcilik, Ar-Ge 
İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek 
Programları ile imalat, hizmet ve ticaret sektör-
lerinde hizmet veren KOBİ’lere destek sağla-
yan KOSGEB’in en fazla talep edilen destek 
programı hangisi?

“Genel Destek Programımız oldukça yoğun 
talep görüyor, bununla birlikte, KOBİ-Proje 
Destek Programımıza da ilgi çok fazla. Bu des-
tek kapsamında, işletmenin belli bir sorununu 
gidermeye yönelik bize sunduğu projeyi destek-
liyoruz. Genel destek programımızdan yarar-
lanmak kolay, çünkü herhangi bir talebimiz yok, 
bize sunduğu evraklar tamamsa uzmanlığımız, 
desteği onaylıyor. Diğer projelerde ise bir ku-
rulumuz var. Daha fazla değerlendirmeye tabi 
tutulan bir süreç olduğu için proje kültürünün 
olması gerekiyor. Bu yeni bir destek, dolayısıyla, 
daha fazla KOBİ tarafından bilinmesi ve talep 
edilmesi için Eylül ayından itibaren bilgilendir-
me toplantıları ve eğitimler düzenleyerek, proje 
kültürünü anlatıp projenin nasıl hazırlanacağı 
konusunda bilgiler vereceğiz.” 
Ar-ge, İnovasyon ve Endüstriyel  
Uygulama önemli

“Benim en çok önem verdiğim destek ise, Ar-
Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Deste-

ğimiz. Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları yaparak, 
bir yenilik ve farklılık yaratacak olan işletmelere, 
Projelerini hayata geçirmeleri için, proje konusu 
prototip ortaya çıkana kadarki süreçte destek 
sağlıyoruz. Herhangi bir kamu kaynağı ile 
(TTGV, TÜBİTAK, KOSGEB, vb) başarılı bir Ar-
Ge projesini tamamlayan işletmelere, endüstri-
yel uygulama alanında, yani o projenin ticarileş-
mesi, üretilmesi aşamasında, makine ekipman 
ve hammadde temininde yüzde 75 oranında 
destek veriyoruz. Böylelikle, finansal sıkıntılar-
dan dolayı Ar-Ge projelerini hayata geçiremeyen 
firmaların bu projelerini ticarileştirmesine katkı 
sağlıyoruz.” 
İşbirliği-Güçbirliği farklı avantajlar sağlıyor 

Dünyada artık Rekabet Öncesi İşbirliği 
konuşulmaya başlamışken, KOSGEB’in de bu 
anlamda sağladığı İşbirliği-Güçbirliği deste-
ği, ortaklık kültürünün tam oluşmamasından 
dolayı diğer desteklere göre daha az başvuru 
alan bir program. Oğuz Kılınç, ortak hareket 
etmenin bir kültür olduğunu belirterek bu kül-
türün ülkemizde yeni yeni oturmaya başladığı-
nı söylüyor. 

“İşbirliği-güçbirliği programı ile insanlar 
arasında birden oluşan birlikte hareket etme 
kültürünü değil; zamanla oluşan, insanların 
kendilerine ve etrafına karşı yasalar çerçevesin-
de sorumlu oldukları ve bir takım güvenceler 
verdikleri güven ortamlarının tesis edilmesini 
amaçlıyor ve bu birlikteliklere destek sağlıyoruz. 
Bizim kültürümüzde maalesef birlikte hareket 
etmek çok yaygın değil, ya da çeşitli olumsuz-
luklarla sonuçlanmış örnekler var. Bu da ister 
istemez bir güvensizlik yaratıyor.

KOSGEB olarak biz bu algıyı yavaş yavaş 
yıkmaya başladık. Yurtdışında çok büyük hol-
dingler, bankalar yasal zeminlere oturtularak 
bir araya geliyor. Ülkemizde neden olmasın? 
KOSGEB olarak biz, en az 5 işletmenin bir 
araya gelerek işbirliği yapmasını istiyoruz. Ve 
bu işletmelerin, ortak üretim, tedarik, lojistik, 
pazarlama ile ortak laboratuarlarına 750 bin lira 
destek veriyoruz. 750 binin 250 bin lirasını hibe, 
500 bin lirasını da sıfır faizle kredi olarak sağ-
lıyoruz. Geri ödemeler proje süresinin bitimin-
den itibaren 6 (altı) ayı ödemesiz olmak üzere, 
3 (üç)’er aylık dönemler halinde 8 (sekiz) eşit 
taksitte yapılabiliyor. Ortak tedarikte, 5 firma 
aynı malzemeyi satın aldıklarında, maliyetler o 
noktada en başta düşüyor zaten. Biz bu avantaj-
ları vurgulamaya çalışıyoruz.

İzmir’ de İşbirliği-Güçbirliği kapsamında 
bizim hayata geçirdiğimiz 2 proje var, başarıyla 
yürüyen bir birliktelik. Belki bu desteğin daha 
iyi anlaşılması için biraz daha zamana ihtiyaç 
var.” 



Kadın girişimcilere pozitif ayrımcılık 
“Kadınlarımız yıllarca iş hayatından uzakta 

geri planda kaldılar. KOSGEB bu anlamda pozitif 
ayrımcılık yapıyor. Eğer girişimcimiz bayansa, 
KOSGEB pozitif ayrımcılık yaparak, yüzde 10 
daha fazla destek veriyor. Girişimcilik –uygulama 
programlarına bakıldığında, işletme açan bayan-
ların sayısının daha fazla olduğunu görüyoruz.”
KOSGEB, işletmelere kalıcı  
değerler kazandırıyor 

Destek programlarından yararlanmak iste-
yen firmalar, bu desteklerden yararlanmak için 
bir takım prosedürler yerine getirirken, süreç 
içinde farkında olmadan bazı yetkinlikleri de 
kazanıyorlar. KOSGEB, bu noktada, firmalara 
maddi olarak destek sağlarken, kalıcı bir takım 
değerlerin de firma içinde yerleşmesini sağlıyor. 
Kazanılan bu değer ve bilinç ise uzun vadede, 
firmaya başta sağlanan maddi destekten çok 
daha fazla katma değer sağlıyor. 

“İlk baktığınızda firmalar, parasal destek 
talebiyle bize geliyorlar. Fakat destek sürecine 
girdikleri zaman işletmenin vizyonunda değişik-
likler olmaya başlıyor. Destekler az olabilir, ama 
biz maddi kazanımdan daha öte, firmada, proje 
kültürünün oturtulması, hedef, zaman odaklı ça-
lışma yeteneğinin geliştirilmesi, çıktıların hedefle-
re uygunluğunun kontrolünün gerçekleştirilmesi, 
tesise uygun üretim yöntemlerinin uygulamaya 
geçirilmesi, nitelikli istihdam tedarik edilmesi gibi 
birtakım bilinçlerin oturmasına çok büyük katkılar 
sağlıyoruz. Bu değerler sisteminde firmalar, birta-
kım bilinçleri benimsiyor ve farkına varıyorlar. Ör-
neğin bir firma bize katalog desteği için geldiğin-
de, önce marka olmasını istiyor ve markasını tescil 
ettirmeden destek vermiyoruz. Firma, zorunlu 
olarak yaptığı bu işlemden sonra marka bilinci-
ne varıyor ve bunun önemini anlıyor. KOSGEB 
olmasa da, benim bunu yaptırmam gerekir diye 
düşünüyor. Bu düşünce sitemi kalıcı hale geliyor. 
Bu da bana göre, işletme için, maddi destekten 
daha önemli büyük ve kalıcı bir artı değer.”  

Destekler az olabilir ama biz maddi kazanımdan daha öte, firmada birtakım bilinçlerin oturmasına çok 
büyük katkılar sağlıyoruz. Bu değerler sisteminde firmalar, birtakım bilinçleri benimsiyor ve farkına varıyorlar.

9 Aralık 1968 Antalya doğumlu
İlk ve ortaöğretimini Ankara’da, lise ve üniversite 

eğitimini ABD’de tamamladı. 
1999 yılında KOSGEB’de uzman yardımcısı olarak 

göreve başlayan Kılınç, KOSGEB’de farklı kademeler 
ve pozisyonlarda görev aldıktan sonra, en son Edirne 
KOSGEB Müdürü olarak görev yaptı. 6 ay önce de İzmir 
Kuzey Hizmet Müdürü olarak göreve başladı.

M. Oğuz Kılınç
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Daha önce Edirne KOSGEB Müdürü olarak 
görev yapan Oğuz Kılınç’tan, İzmir’in KOS-
GEB ile olan ilişkilerini değerlendirmesini 
istiyorum. İzmir’in ve İAOSB’nin desteklerden 
faydalanma payı nedir? 

“İzmir insanı meraklı, tanımak, öğrenmek is-
tiyor, soran, sorgulayan, merak eden bir yapıları 
var. Bu da benim çok hoşuma gidiyor. Bizler, bu 
anlamda elimizden geldiği kadar kendilerine 
yardımcı olmaya çalışıyoruz. Girdiğimiz her 
ortamda hizmetlerimizi bire bir anlatıyoruz. Bu 
anlamda kapım herkese açık. İzmir, KOSGEB 
desteklerinden yararlanma konusunda genel da-
ğılımda, İstanbul ve Ankara’dan sonra üçüncü 
sırada geliyor, desteklerden yararlanma oranı ise 
artarak devam ediyor. İzmirli firmaların KOS-
GEB ile ilişkileri son derece iyi. İAOSB firmaları 
ise, sanayicilik kültür ve bilinci oturmuş, son 
derece duyarlı sanayiciler tarafından yönetiliyor. 
İAOSB çok köklü bir Organize Sanayi Bölgesi ve 
Bölgenin geçmişi buradaki firmalara yansıyor. 
Hepsi belli bir sanayi kültürüne ulaşmış işlet-
meler. Çok bilinçliler, Ar-Ge’ye önem veriyor, 
sürekli farklı projeler ile bize müracaat ediyorlar. 
Bizim bu Bölgede daha çok firmaya ulaşma-
mız gerekli. Bunun için çalışmalarımız devam 
ediyor.” 

KOSGEB’in geleceğe yönelik yeni destek 
mekanizmaları  için çalışmaları var mı?

“KOSGEB, dinamik bir yapıya sahip. Sürekli 
değişim ve dönüşüm içinde. Zamanın ve ekono-
minin şartlarına göre ihtiyaca yönelik her zaman 
farklı destekler geliştirebilme şansına sahip. 
Mevcut sistem zaten bir işletmenin ihtiyaç duya-
bileceği tüm alanları kapsıyor. İşletmelerimiz ile 
ilgili farklı istekler, farklı gereksinmeler doğarsa 
muhakkak bunlara ilişkin de farklı çalışmalar 
yapılacaktır.” 

Son olarak, 6 ay önce İzmir Kuzey Hizmet 
Merkezi Müdürü olarak göreve başlayan M. 
Oğuz Kılınç’a, kişisel vizyon ve hedeflerini 
soruyorum. 

“Bizim vizyon ve hedeflerimiz öncelikle 
KOSGEB’in vizyon ve hedefleri ile uyuşmak 
zorunda. Kişisel olarak ise, buradaki tüm işlet-
melerimize ulaşıp, KOSGEB’in verdiği destekler 
konusunda onları bilgilendirerek, bu destekleri 
kullanmaları için önlerindeki kapıları açmak 
istiyorum. Kamunun ulaşılmaz imajına yönelik 
bir tedirginlikleri var. Ben bu ulaşılmaz imajı, 
yanlış algıyı yıkmak istiyorum. Burada işletme-
lerimize yönelik Ar-Ge ve inovasyon alanında 
büyük hedefler koyuyorum İzmir için. Çünkü 
artık emek yoğundan, bilgi-teknoloji yoğun 
işlere geçilmesi gereken dönem. İzmir’de bu tür 
projelerin ön plana çıkmasını istiyorum. Ar-Ge 
inovasyon konusunda İzmir’de daha fazla yeni-
lik ve farklılık yaratılması için çabalarım olacak. 
Gerekirse firma firma gezerek, birebir iletişim 
kurarak bunları anlatacağım.” 

İAOSB Proje Masası
Katılımcılarımızın proje geliştirme konusundaki 

olanaklarının artırılması için bu konuda sürekli destek 
alabilmeleri büyük önem taşımaktadır. İAOSB Proje 
Masası faaliyeti ile doğrudan sanayicilerle birlikte 
çalışma ortamı yaratılarak KOSGEB, TÜBİTAK, İzmir 
Kalkınma Ajansı gibi kurumlara yönelik proje ha-
zırlama konusunda adım adım rehberlik hizmetleri 
sunulmaktadır. Proje Masası kapsamında isteyen 
İAOSB firma temsilcileri ile Bölge Müdürlüğümüzde, 
proje fikrinden proje yazımına kadar devam eden 
süreçte  birebir çalışmalar yürütülmektedir. 

Bilgi için: Pınar Çakmakoğlu
Tel: 376 71 76 (289)
Email: pcakmakoglu@iaosb.org.tr
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Bir işletmenin yaşamında tüm süreçlerin 
normal denilen çizgiler içinde yürüdüğünü 
varsaymak genel bir yaklaşımdır. Ancak, 

içinde insanı barındıran her işletme beraberinde 
hataları, yanlışları ve hatta suistimalleri taşıma 
potansiyeline sahiptir.

Çok hızla değişen ekonomik ve sosyal şartlar, 
insanın doğasında yer alan hırs, zenginlik ve güç 
talebi gibi güdülerle birleştiğinde temel inanç ve 
ahlak kurallarına aykırı davranışları tetikleye-
bilmektedir. Bu tetiklenen davranışlar suistimal 
denilen, işletmemizde hiç istemediğimiz ve hatta 
hiç beklemediğimiz davranışları da doğurabilir. 
Teorik bir bakış açısından, suiistimal ile ilgili üç 
ana faktör vardır: fırsat, güdü ve rasyonalizasyon.

Fırsat; genellikle dahili kontrollerdeki zayıf-
lıklardan dolayı ortaya çıkar ve suiistimalcilerin 
başarılı olabileceklerine ve yakalanmayacaklarına 
inandıkları bir ortam yaratır. O nedenle şirketler 
önleyici çabalarını, belirli kontrol türleri uygula-

mak ve etkili suiistimal riski yönetim politikaları 
yürütmek suretiyle fırsat üzerinde yoğunlaşırlar. 
Oysa ki, güven başlıca risk faktörlerinden biridir. 
Çünkü güven kontrol ile pekiştirilmezse, suistimal 
için kapıları açan bir faktördür.

Güdü; genellikle insanın yaşam tarzının ve 
beklentilerinin yarattığı baskıdan, kazanılan ücret-
le sırtında taşıdığına inandığı sorumluluğu uyum-
laştıramamasından, güç ve zenginlik kazanma 
ile üstün olma ve açgözlülüğünden kaynaklanan 
duygulardır.

Rasyonalizasyon ise; suistimale yönlenen 
kişinin kendi iç sesi ile kendini haklı çıkartan diya-
loğudur. Yaptığı gayri ahlaki işin sorumluluğunu 
tamamıyla dış faktörlere yüklemesidir.

Bu üç faktör, kurumsallaşmanın olmadığı, iç 
denetim sistemlerinin kurulup, verimli çalıştırıl-
madığı tüm ortamlarda kuluçkalanmaya mü-
saittir. Güven ve suistimal olgularına bakarken 
sadece çalışanları düşünmek özellikle aile temelli 
işletmelerde ciddi bir yanlıştır. Bir diğer yanlış 
ise, suistimal olgusunu sadece maddi varlıklar 
için değerlendirmeye almaktır. Oysa, iş sahipliği 
pozisyonunu taşıyan aile şirketlerinde de hesap 
sorulamaması, aile içi bireylerin denetlenmesinin 
ayıp yargısı içinde düşünülmesi, aile ilişkileri ile 
iş ilişkilerinin iç içe geçtiği ortamlarda aile huzu-
runun bozulmaması maksadı ile yapılan göz ardı 
etmeler işletmenin görünmeyen kayıpları olarak, 
yapmaya alışkın olmadığımız manevi bilanço 
içinde yer alacaktır.

İş aleminde yaşayanlar, yıllarca faaliyet göste-
ren ülke veya dünya devi şirketlerin bir anda nasıl 
yok olduğuna çokça tanık olmuşlardır. Oluşumu 
için uzun yıllar, büyük emek verilen kurumsal 
itibarın bir gecede çökmesi kadar acı verici dene-
yimler yaşanmıştır. Yaşanan bu çöküşler sadece 
firma sahipleri ve çalışanlarının kaybına değil aynı 
zamanda ülke ekonomisinin de kayıplarına neden 
olmuştur. Bu nedenle; adillik, şeffaflık, hesap veri-
lebilirlik ve sorumluluk gibi ilkeleri ortaya koyan, 
uygulatan bir kontrol ve denetim mekanizmasının 
olması şarttır.

İç denetim, iş süreçlerinin iyileştirilmesi, insan 
kaynağının gelişimi, kurumsal performans ve ve-
rimliliğin arttırılması, iç iletişimin doğru çalışması, 
uygulamaların paylaşılması ve suiistimali yaratan 
temel etkenlerin yaşama şansı bulamamasına yol 
açar.

Güven insanın olduğu her süreçte, atılacak her 
adımda mutlaka olması gereken bir olgudur. An-
cak güvenin varlığı, insan doğasının hataya açık 
zayıflıkları göz önüne alınarak kontrol ve deneti-
me engel teşkil etmemelidir.

Güven kontrole mani değildir

Atatürkorganize
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İzmir’de 
Bayram
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Yaşamımızda dini bayramların ayrı bir yeri var. 
Günlük hay huy içinde unuttuğumuz insani 
ilişkilerini törensel bir mahiyette de olsa ha-

tırladığımız, genellikle ihmal ettiğimiz ailece eğlence 
ortamını kısa süre de olsa yeniden yarattığımız ve 
belki kimilerimiz için de perhizi bozarak gözle kaş 
arasında, bayrama özel hazırlanmış tatlılara kendimizi 
vurduğumuz yaşam molası gibi… Hele çocuklar için 
bayramların anlam farkını vurgulamaya gerek bile 
yok. 

Hiç kuşkusuz dini bayramların mekâna ve zamana 
göre değişmeyen pek çok yönü var. Bayram öncelikle 
ziyaret ve ziyafettir. Bir gün önceden, aile büyükle-
ri ziyaret listesini oluşturur, aile efradı dışındakiler 
genellikle yaş sırasına sokulur ve bu arada dargınlık-
ların son bulması için ortam yaratılmaya çalışılırdı. 
Arife gününün diğer konusu da bayramın ilk akşamı 
hazırlanacak sofranın menüsünü hazırlamak olurdu. 
Gerekli olan nevale, arife akşamının geç saatlerine ka-
dar, bayram boyunca kapalı olan dükkânların önünde 
oluşturulan kuyruklarla toplanır, doldurulan fileler 
mutfağa indirilirdi. Bu açıdan arife günlerinin en ka-
labalık mekânlarından birinin Mezarlıkbaşı ve Havra 
Sokağı olduğunu hatırlatalım. Kemeraltı esnafı için 
bayram öncesi günler, “kesat” geçen sezonları telafi 
edecek altın zamanlardı. 

Ramazan’ın sona erip Büyük Bayram’ın –Ramazan 
Bayramı ‘Büyük’, Kurban Bayramı ‘Küçük’ olarak 
adlandırılmaktaydı– başladığını duyurmak yine top 
atışıyla gerçekleşmekteydi. 1866 Ramazan Bayramı’na 
İzmir’de şahit olan İngiliz kadın gezgin Eliza C. Bush, 
bayramın başladığını duyuran top atışıyla birlikte 
körfezdeki bütün gemilerin baştan aşağı bayraklarla 
donatıldığını ve toplarını ateşleyerek bayramın gelişini 
selamladıklarını kaydetmektedir. Küçük gruplar halin-
de sokağa dökülen insanlar arasında az sayıda kadının 
da bulunduğuna dikkat çeken Bush, bellerindeki geniş 
renkli kuşaklarına çeşit çeşit silahlar takılı olan bu in-
sanların kısa sürede sahili ve kayıklarla denizi doldur-
duklarını belirtmektedir. Ancak Osmanlı döneminde 
Bayram eğlencelerinin, Ramazan gecesi eğlencelerinde 
olduğu gibi büyük ölçüde erkeklere özgü olduğunu 
belirtmek gerekir.

Naci Gündem,  Bayram’ın ilk gününün el öpme-
lerle ve davulcuların bayram bahşişi istemeleriyle 
geçtiğini kaydetmektedir. “Bunlardan başka Rama-
zan topunu attığı için topçuya, bekçiye ve çöpçülere 
bolca bahşişler verilirdi. Davulcu elinde uzun bir sırık 
bulunan arkadaşıyla beraber dolaşırdı. Hediye olarak 
verilen mendiller, havlular, kumaşlar hep bu sırığa 
dizilirdi. Bunların arasında göreceğiniz pembe renkli 
ipekli mendillerin şahaser bir tesiri vardı. Malum 
davulcu pembesi!…”Hediyeler toplanırken bir yandan 
da maniler söylenirdi.

Davulumun ipi gevşek
İçinde var yorgan döşek.
Arkadaşımı sorarsanız,
İki Kulaklı bir eşek.
Ya da,
Davulumun ipi kırmızı 

Çoktan yemedim kanlı karpuzu 
Arkadaşımı sorarsanız 
Camide pabuç hırsızı.

XIX. yüzyıl ortalarında İzmir’de bulunan bir İngi-
liz hemşire Martha Nicol bakın nasıl anlatmış bayram 
sabahını: “Ramazanın arkasından bayram gelir. Bu 
süre içinde akla gelebilecek her renkten, süslü elbisele-
riyle gümüş ve altın ziynetler içinde Türklerin, çocuk-
larıyla birlikte, her türlü eğlence için en sevdikleri yer 
olan Musevi mezarlığına gitmek üzere pencerelerimi-
zin önünden geçişi, insana gerçekten peri masallarını 
hatırlatmaktadır. Tek tük, orada burada görünmekle 
birlikte, genelde kadınların katılmadıkları bu eğlen-
cede, erkeklerin bazen düşünülebilecek en garip ve an-
lamsız biçimlerde kendilerini eğlendirdikleri görülür. 
Buralara üç uzun ayağa oturtulmuş tahta salıncak ve 
tahterevalliler kurulmuş olup, koca koca insanların, 
bazen de bir ya da iki düzine karşılıklı oturarak saat-
lerce sallanmaları çok ilginçtir. Zaman zaman çocukla-
rı da oturtarak onlara da eğlenme sırası verirler”. 

Martha Nicol’ün ‘ilginç’ bulduğu ve 17. yüzyıl sey-
yahlarının da dikkatini çeken, Şahabettin Ege’nin  ‘sal 
salıncağı’ dediği bu eğlence aracının İzmir’de kurul-
duğu tek yer Yahudi Mezarlığı değildi. 20. yüzyıl baş-
larında Mezarlıkbaşı, İkiçeşmelik Karakolu önü, Agora 
civarındaki At Pazarı Meydanı ve tabii ki artık sadece 
adı yadigâr kalan Bayramyeri… Bu mekânlardaki bir 
diğer eğlence aracı dönme dolaptı. Ege’nin anlatımına 
göre dönme dolap her birine bir çocuğun bindiği dört 
küfeden oluşan basit bir döner mekanizmaydı. Tabii 
ki Kültürpark alanı açıldıktan sonra Lunapark bu tür 
bayram eğlencelerinin merkezi olmuş, diğer bayram 
alanları da yoğun yapılaşmanın karşısında yok olup 
gitmişlerdir. Çocuklar dışında bayram alanlarının ol-
mazsa olmaz müdavimleri baloncular, macuncular, su 
muhallebicileri, koz helvacılar, keten helvacılar, elma 
şekerciler ve oyuncak satıcılarıydı. Bu arada çocukla-
rın kapı kapı dolaşarak topladıkları bayram paralarını 
ellerinden almak için alanlardaki yerlerine kurulmuş 
seyyar kumarhaneler de yok değildi.

Günümüzde büyük ölçüde kaybolmuş diğer 
bir bayram eğlencesi –mevsim uygun olduğunda– 
uçurtma uçurmaktı. Bu eğlenceye katılanlar, trenlere 
binerek ya da atla, eşekle veya yaya olarak akın akın 
Bornova’ya giderlerdi. Bayram uçurtmasının uçu-
rulduğu yer, genelde Bornova’da ‘Havuzbaşı’ diye 
bilinen bir meydanlık olup, aileler burada bu vesileyle 
bir yandan da piknik yaparlardı. 

Türk erkekler için kahvehaneler de bayram eğ-
lencelerinin önemli mekânlarından biriydi. Bayram 
namazı sonrasında kahvehaneler dolar, tüm Ramazan 
boyunca uzak durulan keyif verici nargile ve ben-
zerleri sohbetle birlikte doyasıya tüketilirdi. Bayram 
eğlencelerinin en gözde olanlarından biri de Rama-
zanlarda olduğu gibi hem çocukların hem de büyük-
lerin severek ilgi gösterdikleri Karagöz ve cambaz 
gösterileriydi. Türk mahallelerindeki bazı kahvehane 
ve hanlardaki gösteriler bazen içerdiği argo nedeniyle 
gazetelerde eleştirilmekte, hatta yasaklanmaları talep 
edilmekteydi.
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Yeni yol arkadaşın Wingo, seni 200’den fazla noktaya 
Türk Hava Yolları fırsatları ve konforuyla uçuracak.

Hadi, sen de Wingo’yla tanış ve yepyeni yerler keşfetmeye başla!

Wingo, uçmanın en keyifl i ve akıllı yolu o!
/wingotweets /wingopins

turkishairlines/wingo

Wingo’yla dünyayı 
keşfetmeye var mısın?
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Her yere bir alışveriş merkezi yaparım, 
içinde hipermarketi açarım diyenlerle, 
yaptırmam-açtırmam diyenlerin sava-

şıdır gidiyor İzmir’imizde. Alsancak Stadı’nı 
kurtardık, ama liman içinde yapılacak gibi 
görünüyor. Aslında bu yaparım-yaptırmam sa-
vaşı bir yana, hipermarket sorununun bambaş-
ka bir yönünden bahsetmek gerekiyor…

Hipermarketlerden alışveriş yapma çılgın-
lığının yaşandığı ülkemizde, bu yapılanma 
ülkemiz küçük üreticilerini bir bir yok ediyor. 
Üstelik bunu sözüm ona her şeyi daha ucuza 
ve kaliteli satma adına yaptığını iddia ediyor. 
Burada bahsedilen küçük üretici; bu hiper-
marketler girdabına onlara mal temin ederek 
kapılanlar. Yoksa  hipermarketlerin yok ettiği 
bakkal, kasap, ayakkabıcı, parfümeri, beyaz 
eşyacı, elektronik mağazası, fırıncı, balıkçı, 
kitapçı esnafı vs. değil.

Son çıkan Türk Ticaret Kanunu’nda bile 
ödeme sürelerine düzenlemeler var iken, son 

anda hipermarket lobisi tarafından çıkartıldı. 
Bu lobi o denli güçlü ki kendisine kesilen fatu-
raları bile istediği süre sonunda örneğin, 3 ay 
sonra bile defterine işleyebiliyor. Halbuki biz 
biliriz ya, 10 günde işlemezsen maliye yakana 
yapışır, onlara söz yok.

Efendim, kendilerine nasıl bir ayrıcalık 
yarattılarsa “kısmi sorumlu ticaret” mensubu 
imişler ve “dar mükellefiyete dahil şirket-
ler” statüsünde imişler. Siz fatura kesip ürün 
sattığınızda, aslında emanet satış yapıyormuş-
sunuz. Dolayısıyla istedikleri anda malları-
nızı iade edebilirlermiş. Bu satış faturalarını 
onaylatmak gerekmekte imiş ve noterden borç 
bakiye teyidi almak gerekirmiş. Türkiye’deki-
ler bir şube olduğu için mutlaka anlaşmazlık 
halinde sözleşmenizde İzmir Mahkemeleri 
ibaresi yazdırmak zorunda imişsiniz, yoksa 
Londra mahkemelerinde İngiliz avukatlarla 
karşı karşıya kalmanız işten bile değilmiş.

l Malınızı depolarına siz teslim etmenize 

Hipermarketlere mal vermeyi 
planlayan sanayici dostumuz

Hipermarketlerden alışveriş yapma çılgınlığının yaşandığı ülkemizde bu yapılanma, hipermarketler 
girdabına onlara mal temin ederek kapılan ülkemiz küçük üreticilerini bir bir yok ediyor.
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rağmen, kestiğiniz faturanın yüzde 4 ve 5’i 
gibi miktarı lojistik bedeli olarak keserler.  
Hatta az kesmişiz, akaryakıt fiyatları arttı 
onun için yüzde 4 daha keseceğiz geriye dö-
nük bu geçen yılı da içine alacak derler itiraz 
edemezsiniz.

l Kendi araçlarınız ile teslim etme imka-
nınız varken, küçücük malı bile Euro-palet 
üzerine koyup teslim edeceksin dayatması 
karşısında az miktar malı TIR ile teslim etme 
durumuna itiraz edemezsin.

l Mal tesliminde neredeyse bir gün bekle-
meye itiraz edemezsin.

l Hiçbir söylemini, çözüm önerini kabul 
etmezler, sana maliyet yükleyecek harcamayı 
yaptıktan sonra başka bir tarz mal teslimine 
geçiverirler. (palette teslim yerine plastik 
kasaya geçerler, aldığın paletler elinde kalır) 
itiraz edemezsin.

l Birimlerdeki yetkililer kısa sürede deği-
şir, yeni gelen eski kuralları reddeder, maddi 
manevi zararı sen çekmeye itiraz edemezsin.

l Siparişi yanlış vermişiz derler malı 4 ay 
sonra iade etmeye kalkarlar. İtiraz edemezsin, 
dediğim gibi mal zaten emanet statüsünde-
dir.

l Mevcut mağazaları büyüttük, küçült-
tük i konseptini değiştirdik vs. diyerek yeni 
açılış ücreti isterler (zaten ilk açılışta parayı 
almışlardır) itiraz edemezsin. Ticaret Kanu-
nu’muzda böylesi bir mağaza statüsü var mı 
bilemiyorum.

l Düzenli ödeme olması gereken hafta 
ödeme yapmazlar, ödemeler durduruldu 
derler itiraz edemezsin.

l Mod (marj) yükseltme için para alırlar, 
marj düşerse marj kaybı adı altında bir defa 
daha alırlar.

l Yıl sonunda 40 yıl düşünseniz aklınıza 
gelmeyecek isimler altında paranızı keserler 
itiraz edemezsiniz.

l Telefonla, maille, telgrafla, dumanla bile 
deneseniz temas kurmanız mümkün değildir, 
ulaşamazsınız, itiraz edemezsiniz.

l Sizin daha önce bilginiz, içinde olan 
veya imzalanan sözleşmede olan kesilen 
primler, bedeller, lojistik bedeller sanki hiç 
kesilmemiş gibi ya da gelir vergi dönemi 
geçmiş, hatta yılı devirmiş siz vergisini öde-
mişsiniz, mallarınızı 5-6 ay sonra iade eder-
ler, itiraz edemezsiniz. (Bu yüzden İzmir’de 
batan firmaları biliyoruz).

l Tüm maddi sorunlar, kayıp, çalıntı, 
ezik, bozuk vs. durumlarda tedarikçi sorum-

ludur derler itiraz edemezsiniz.
l Dikkat ettiyseniz artık herkesin bildiği, 

raf kirası, yeni ürün giriş ücreti, ilave bedeli, 
eleman desteği,  aylık, 3 aylık, 6 aylık, yıllık 
ciro primi vs. gibi kesintilerden söz etmedim 
bile.

İtiraz edemezsiniz çünkü hipermarket 
lobisi çok güçlüdür. Bazılarının muhasebesi 
yurtdışında tutulur, derdinizi anlatamazsınız.

Öyle ki bu ülkede indirimli satış yasası 
var, mesai saatleri yasası var, bu yasalar on-
lara sökmez. Bu uygulamalar sonucu doğan 
haksız rekabete Rekabet Kurumu, Maliye’si 
uzaktan bakar.

Hipermarketlerin çevresi sinema, tiyatro, 
piknik, komşu ziyaretleri, büyükleri ziyaret, 
vs. gibi sosyal faaliyetlerin yerine geçmiştir. 
Satın almaya gücü yetmeyenler market ara-
balarına elleyip, koklayıp, inceleyip doldur-
dukları malları içinde bırakıp market araba-
sını bir kenara iterek mekanı terk edebilirler, 
ancak bu arada “tatmin” duygusu buruk bir 
şekilde doyurulur.

Hipermarketler ve çevresindeki yapılan-
malar ülkemizde sosyologlarca incelenmesi 
gereken sosyal bir bombadır. Alt gelir grubu 
için kendini tatmin yerleridir. Kendini üst 
gruplarla eşitleme, ya da en azından eşit-
leyebilme ümidinin ve hissinin yaşatıldığı 
yerlerdir. Bu ve buna benzer yerler, sosyal 
patlamaları öteleme imkanı verir. Borçlanan 
alt ve orta grup insanına “istikrarı” savun-
maktan başka çare bırakmayan bu yapılan-
malar, ülkeyi yönetenlerin rahatlamasını 
sağlar. Hipermarketlere mal veren vatanda-
şını veya Hipermarketler yüzünden yok olan 
küçük esnafını düşünmek, iktidarlar için 
beklenen önemi taşısa idi yıllardır söylenen 
Hipermarketler Yasası bir günde çıkartılırdı. 
Her alışveriş merkezi aynı mağazaları, aynı 
malları neredeyse aynı fiyata sunuyor otoma-
tikleşiyor, kişi kendinin hangi şehirde, hangi 
ülkede olduğunu dahi algılayamıyor, yerel 
mağazalar, otantik ürünler satan dükkanlar, 
üreticiler, yani o ülkenin kimliği yitiriliyor, 
ama bunun farkında bile değiliz. 

Sonuçta; Liman içine, Alsancak Stadı’na 
alışveriş merkezi olsun mu, olmasın mı gibi 
konuların İzmir kamuoyunu meşgul ettiği bu 
günlerde, AB ülkelerinde yerel mağazaların, 
yerel ve ulusal ürün üretip satan birimlerin, 
ülkenin kişiliğini yansıtan mekanların destek-
lendiğini gördükçe, biz ne zaman bu gerçeği 
görüp, sahip çıkacağız diye düşünüyoruz. 

Hipermarketlere mal veren vatandaşını ya da hipermarketler yüzünden yok olan küçük esnafını düşünmek 
iktidarlar için beklenen önemi taşısa idi yıllardır söylenen Hipermarketler Yasası bir günde çıkartılırdı.
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İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) 
Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Uğurtaş, Hürriyet 
Ege’den Selim Türsen’in sorularını cevaplandırdı. 

Yayınlandığında büyük ilgi çeken bu röportajı Atatürk 
Organize Haber okuyucularının da değerlendirmelerine 
sunuyoruz. Yıllardır Türkiye’nin her yerinde olduğu 
gibi İzmir’in de en büyük derdi işsizlik. Özellik-
le İzmir’in liselerinde yetişip üniversitelerinden  
mezun olan gençler iş bulamadıkları için İstanbul’a, 
yurt dışına gitmek zorunda kalıyor. Daha geçen 
hafta, kamu kadrosuna alınıp ormanda işçi olarak 
çalıştırılacak 150 kişi için 3 bin 500 kişi başvuruda 
bulundu. Ama bir de madalyonun öbür yüzü var. 
Çiğli’de, 35 bin kişinin çalıştığı 550 işyerinin bulun-
duğu Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde (İAOSB) 
sanayiciler, fabrikalarında çalıştıracak düz işçi bile 
bulamamaktan yakınıyor. Meslek lisesi mezunları 
için ise zaten işverenler kuyruk olmuş durumda. 
Türk sanayinin nabzının en iyi tutulduğu yerlerden 
biri olan İAOSB’de Başkan Hilmi Uğurtaş’la sohbet 
ederken, neden işçi bulamadıkları, sanayide kabuk 
değişimi, İzmir’in gelecekte neden sanayiden vaz-
geçemeyeceği, Avrupa’daki kriz ortamında Türk 
şirketlerinin durumu ve etkilenmemek için neler 
yaptıkları gibi pek çok konu üzerine  sohbet ettik.
Kaleiçi’ndeki atölyeden Çiğli’deki fabrikalara

Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde; Mercedes 
ve BMW gibi dünya otomotiv devlerine jant üreten 
CMS’den DYO’ya, Bak Ambalaj’dan Esen Plastik’e 
kadar dünyanın dört bir yanına ürünleri giden yüz-
lerce firma var. Bunların çoğunun tohumları, Ege 
Bölgesi Sanayi Odası’nın bugünkü yerinin arkası 

ile Kemeraltı arasındaki Kaleiçi denilen bölgedeki 
küçük imalathanelerde atılmış. Bu küçük işyerleri 
giderek büyürken önce  Çamdibi’ndeki 1. Sana-
yi Sitesi’ne, sonra da 2. Sanayi Sitesi’ne taşınmış. 
Ardından da 1980’li yılların sonundan itibaren artık 
her biri birer fabrika büyüklüğüne ulaşmış olarak 
Çiğli’deki Atatürk Organize’ye taşınmışlar. Son 
yıllarda ise iyice büyüyüp Çiğli’ye sığamayanlar 
Manisa, Kemalpaşa, Aliağa’nın yolunu tutmuş. 
Aralarında Türmenistan’da, Mısır’da, Romanya’da, 
Meksika’da bile fabrika kuranlar var. Uğurtaş, böl-
gedeki firmaların çoğunu Türkiye’deki kriz dönem-
lerinde büyük badireler atlatırken pişmiş, ayakta 
kalmak için her zaman hazırlıklı kuruluşlar olarak 
tanımlıyor. Örneğin, son dönemde Avrupa’daki 
krize karşı hemen yeni pazarlar bularak tedbirle-
rini almışlar. Çiğli’deki üreticiler geçen yıl yüzde 
10 büyüme hızıyla Türk ekonomisinden çok daha 
hızlı koşmuş. Geçtiğimiz günlerde 53.5 milyon kws 
enerji tüketerek yeni bir rekor  kıran bölgedeki fab-
rikaların ihraç geliri ise bu yıl sonu 3 milyar dolara 
ulaşacak.
İşçi almak için kuyruktalar ama...

Atatürk Organize’deki pek çok işverenin düz 
işçi bile bulamamaktan şikayetçi olduğunu söy-
leyen Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Uğurtaş, 
“Meslek lisesi mezunlarını alabilmek için zaten 
sıradayız. Ama meslek lisesi çıkışlı eleman hiç bu-
lamıyoruz. Makine bakım gibi konularda da teknik 
eleman bulunamıyor. Sanayi yeni teknoloji ürünü 
makinelere yöneliyor ama bu makineleri çalıştıra-
cak eğitimli çalışan bulmada ciddi sıkıntılar yaşanı-

İşsizler iş, 
sanayici ise 

işçi bulma 
kuyruğunda
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yor. Bunlardan vazgeçtik, düz işçi bile bulamıyo-
ruz. Kimi, ‘Vardiyada çalışmam’; kimi, ‘Mesaiye 
kalmam’ diyor. Daha işi bilmeden,  ‘Kaç para 
vereceksin?’ diyorlar. Biraz insanların kendilerini 
bilmeleri gerek. Hiç becerisi ve bilgisi olmayan 
biri hangi fabrika değer-
lendirilebilir. Gittiğin yer 
sana iş öğretecek, bunun 
için bedel ödeyecek. Ama 
sorun eğitim sisteminde” 
şeklinde konuşuyor. Ancak 
sanayinin gelişmediği 
yerlerde mesela Afyon’da 
bu durumun değiştiğini 
söyleyen Uğurtaş, oradaki 
insanların başka alternatifle-
ri olmadığı için öğrenme ve 
meslek edinme açlığı içinde 
olduklarına dikkat çeki-
yor. Eğitimin kalitesine de 
dikkat çeken İAOSB Başkanı, 
kendi şirketi için bir mühen-
dise ihtiyaç duyduklarında 
200-300 müracaat olduğunu 
ama CV’leri inceledikten 
sonra 3-5’i ile görüşebildiği-
ni söyledi. Uğurtaş, “Sadece 
üniversite açmakla olmuyor. 
Çocuklar laboratuvar vs. hiçbir 
şey görmeden bitirip, mühen-
dis oluyor. Sonra bakıyoruz ne 
öz güvenleri var, ne de kişisel 
olarak kendilerini geliştirmişler. 
Sanayinin, sağlığın, turizmin, 
hizmet sektörünün ihtiyaçları-
na karşılık veremedikleri için 
üniversite mezunu işsiz olarak ortalıkta dolaşıyor-
lar” diyor. Organize Sanayi Başkanı, “Sıçramak 
ve klasik sanayi çizgisinden kurtulmak istiyorsak, 
eğitim sistemimizi baştan aşağıya yenilememiz 
gerek. Bir fabrikada işe başlayan gençlerimiz 
artık ne yapacağını bilerek buraya gelmeli” diyor. 
İAOSB olarak eğitime katkı için 450 öğrenciyi 
tamamen burslu okutacak ve içinde mekatronik, 
tekstil, kalıp, döküm gibi bölümlerin olduğu yeni 
bir meslek lisesinin temellerini sonbaharda atacak-
larını belirten Uğurtaş, bir yıl sonra da eğitimin 
başlayacağını söyledi.
İzmir sanayisiz düşünülemez

İzmir’in gelecek vizyonuna sanayi konulma-
masının yanlış olduğunu söyleyen Uğurtaş, şu 
görüşleri savunuyor: “Sadece sağlık ve turizmin 
arasında durarak bir şehri geliştirmeniz mümkün 
değil. Mutlaka bir artı değer getirmek gerek. Bir 
şehrin büyümesi için gelir transferi olması gerek. 
Mesela, Ankara’nın sanayisi İzmir’in yarısı bile 
değildir ama Ankara zenginleşti. Başkent olması 

nedeniyle dışarıdan para girişi var. Türkiye’nin 
en büyük müteahhitleri Ankara’da. Başka yer-
lerde işleri yapıp parayı Ankara’ya getiriyorlar. 
İzmir’de ise yatak sayısına bakıldığında turizm-

den çok nemalandığımızı söyle-
yemeyiz. Sağlık turizmi için ise 
İzmir’e yatırım yapanlar var ama 
bu şehri sıçratacak bir tablo yok. 
Buna karşılık sadece Atatürk 
Organize’nin 35 bin çalışanı var. 
5 kişiyle çarpsak 150–200 bin 
kişi buradan ekmek yiyor. Yan 
sanayisi ile birlikte 50-60 bin 
kişi de çevrede var. Kemalpaşa, 
Torbalı’ya kadar olan yatırım-
lara, Pınarbaşı’na baktığınız 
zaman mavi ve beyaz yakalı 
eğitimli çalışanlarıyla birlik-
te İzmir’de ciddi bir sanayi 
altyapısı var. Bundan vaz-
geçmek olmaz. Ama bundan 
sonra İzmir ağır sanayiye 
değil, bilgi, teknolojiye 
dönük yatırımlara yönelme-
li. Bu farkındalığı yaratıp 
sanayicilerin kafasında ışık 
yaratmak gerek. Birinci 
bölge olmamıza rağmen 
ileri teknoloji ve bilgi tek-
nolojileri yatırımlarında bu 
teşviklerden biz de yararla-
nabiliyoruz.”

İAOSB Yönetim Kuru-
lu Başkanı, son yıllardaki 
başarılı performansına 

rağmen Türk sanayinin kabuk değiştirmek zo-
runda olduğuna dikkat çekiyor. “Biz hala büyük 
ölçüde ucuz iş gücü ile rekabet edecek sektörlere 
sahibiz. Ama yolun sonuna geldiğimizi görüyo-
ruz. Artık Uzakdoğu ile rekabet şansımız kalma-
dı. Kilosu 2-3 dolara mal satıyoruz. Almanya’ya 
baktığınız zaman kilosu 60-70 dolara ürün satıyor. 
Demek ki kendimizi yenilememiz gerek. Bu da 
ancak katma değeri yüksek ürünler yaparak yani 
Ar-Ge ve inovasyonla olur” diyor. Katip Çelebi 
Üniversitesi ile 50 bin metrekarelik bir alanda 
Teknoloji Geliştirme Bölgesi kurmak için protokol 
imzaladıklarını söyleyen Uğurtaş, “Bölgedeki 
sanayicilerin büyük bölümü  KOBİ olduğu için 
Ar-Ge desteklerinden doğrudan yararlanamıyor. 
Teknoloji geliştirme bölgesine kurulacak şirket 50 
metre, 100 metrelik alanlar şeklinde buraları kira-
ya verecek. Böylece Ar-Ge için yapılan masrafların 
büyük kısmını vergiden düşmüş olacak. Ayrıca 
sanayicilerimiz üniversitelerle ortak projeler üre-
tip Ar-Ge çalışmaları yapacak. Yatırımcı denizin 
bittiğini görüp teknolojiye yatırım yapmak istiyor 
ama yeterince öz kaynakları yok” diyor.



Kahvenin ayrı bir yeri vardır hayatımızda… 
Kız isterken, misafir ağırlarken, sınav 
öncesi uyanmak, sınav sonrası dost soh-

betine tat katmak için… 40 yıllık hatır bırakmak 
isteyenlerin vazgeçilmez içeceğidir kahve. Gerek 
Türk kahvesi gerekse granül ve otomatik makine 
kahveleri olsun hepsinin pişirilmesi başlı başına 
ustalık ister, sıkı bir tat için… Peki, kahve eksper-
leri tarafından en güzel tat için hazırlanan tariften 
yola çıkarak hazırlanan kahveyi tek bir butona 
basarak bardak maliyeti de içinde 8 kuruşa hazır-
layabilir misiniz? 

Bu sorunun cevabı imkansız gibi görünse de 
bunu bize mümkün kılan bir markanın 
ve bu markanın ürettiği kahve otomatla-
rının 8 saniyede 8 çeşit içeceği sadece 8 
kuruşa mal ettiğini biliyor muydunuz? 
İçi tamamen bir kimya fabrikasını andı-
ran kahve otomatları tarafından barda-
ğınıza doldurulan mükemmel lezzetin 
dünyanın en ünlü kahve eksperlerinin 
tariflerine göre hazırlandığını biliyor 
muydunuz? Gelin hep birlikte tüm bu 
detayları ve alanında dünyanın sayılı 
markaları arasında yer alan güvenlik 
sistemleri ve otomat makine üreticisi 
Elektral’in, İzmir Atatürk Organize Sa-
nayi Bölgesi’nde üretim yapan tesisine 
sac olarak girip, kahve otomatı olarak 
çıkan makinelerin üretim yolculuğunu 
inceleyelim…  

Elektral A.Ş.’nin Yönetim Kurulu 
Başkan Vekilleri Dr. Erdem Dinçsoy ve 

Kökten Dinçsoy’un anlatımıyla; 
Kahve Otomatları ve Otomat Makineleri 

nasıl üretiliyor?
n Fabrikaya gelen saclar stok alanlarında 

stoklanır.
n Üretim emrine göre bu saclar yazıcı gibi 

punch makinesinden geçerek, daha sonra üzerin-
de butonların yer alacağı gerekli delikler açılır.

n Makinenin modeline göre sac bükülür.
n Birleştirme makinesi ile kesilen saclar birleş-

tirilerek makinenin iskeleti yapılır.
n Elektronik kartlar, para mekanizmaları, 

soğutma mekanizmasının dizaynı ve yerleştiril-
mesi bu aşamada hazırlanarak üretim 
bandı aşamasında ana iskeletin üzerine 
yerleştirilir.

n Tamamlanan ürün test ve kontrol-
lerin ardından paketlenerek müşteriye 
sevk haline getirilir. 

1978 yılında kurulan Elektral A.Ş., 
bugün dünya standartlarında güvenlik 
sistemleri ve otomat makineleri üzeri-
ne üretim yapan 3-4 firma arasında yer 
almanın haklı gururunu yaşıyor. Yüzde 
90 oranında yerli girdi ile çalışan firma, 
birbirinden başarılı Ar-Ge ve inovasyon 
çalışmaları ile her geçen gün üretim yel-
pazesini geliştiriyor.

“Erdemir’den gelen sac, fabrikamıza 
giriyor, buradan 3 bin Euro’luk yük-
sek teknolojili bir satış otomatı olarak 
çıkıyor. Bu ana prosesin tamamı; meka-
nik, elektronik ve soğutma cihazlarının 

Kahve otomatları

40 yıllık 
hatırın 
8 kuruşluk 
maliyeti
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yerleştirilmesi fabrikamızda yapılıyor” ifade-
sinde bulunan Elektral A.Ş. Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili Dr. Erdem Dinçsoy’un sözlerini 
ağabeyi Elektral A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili Kökten Dinçsoy tamamlıyor; “Sıcak-so-
ğuk içecek veren otomatlarımız var. 4 çeşitten 30 
çeşide kadar sıcak ürün veren otomatlarımızın 
yanı sıra, bir okul kantinini andıran 80 çeşide 
kadar ürün satabilen soğutmalı otomatlar da 
üretiyoruz. Birçok ülkeye ihraç ettiğimiz ürünle-
rimizi, dünya devi markalar için de üretiyoruz. 
Bu markalar, bizden aldıkları makinelere kendi 
markalarını basarak satışa çıkartıyor.”
Küçük kimya fabrikası

Kahve otomatını küçük bir kimya fabrikası-
na benzeten Dr. Erdem Dinçsoy,  cihazın içinde 
kahve, krema, çikolata, meyve çayı, sahlep gibi 
içeriklerin bulunduğu kovalarının yanı sıra 
içecekleri müşterinin damak tadına göre karıştı-
ran, kahveyi öğüten ve bunu çeşitli mikserlerde 
içindeki içerikleri dönüş hızına göre ayarlayan 
bir sistemin yer aldığını söyledi. Dünya kahve 
eksperlerini ağırlayarak en lezzetli kahveler 
için çalışma yürüttüklerini bildiren Dinçsoy, 
kahve otomatlarında belli markaların ürünlerini 
kullanma zorunluluğunun olmadığına dikkat 
çekti. Dinçsoy, “Böylelikle bütçenize ve damak 
tadınıza göre istediğiniz markanın ürünlerini 
kullanabilirsiniz. Cihazlarımız şebeke suyu ile 
de çalışıyor. Bunun yanı sıra damacana su böl-

memiz var, bir damacana sudan 500’den fazla 
bardak içecek çıkıyor. Kilosu 7 lira olan kahveyi 
ve kremayı kullanarak, 500-600 bardaklık kahve 
keyfini sürebilirsiniz.” 

Kökten Dinçsoy ise bir başka önemli bilgiye 
imza atıyor; “Makinelerimizin hepsi modüler 
yapıda. Bu nedenle cihazlarda bir malzemenin 
değişmesi gerekirse, modüler olarak sökülen 
parçanın yerine yenisi takılarak, cihazın hizmet 
vermeye devam etmesi sağlanıyor.” 

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet-
lerini sürdüren firmalar ile organik bağlarının olduğunu 
vurgulayan Dr. Erdem Dinçsoy, bu kapsamda kahve 
eksperleri tarafından belirlenen tariflerden yola çıkarak 
hazırlanan 8 farklı çay-kahve çeşidini, 8 saniyede, 8 
kuruşa hazırlayan Mini Dispenser model makinelerini 
Bölge firmalarına özel olarak Ağustos-Eylül ayı içeri-
sinde 1000 TL’ye satışa çıkaracaklarını açıkladı.  Bar-
dak maliyeti dahil toplam 8 kuruşa mal olan 1 fincan 
kahvenin evde yapılan kahvenin maliyetinin bile altında 

olduğuna dikkat çeken Dinçsoy, kahve otomatların-
da istenilen marka kahve, çikolata, çay ve kremanın 
kullanılabileceğini söyledi. 1-2 kiloluk kahveden 500-600 
bardak kahve yapılabileceğini bildiren Dinçsoy, firmalar 
tarafından talep edildiği taktirde, çalışanlar için hazır-
lanacak bantlı kartlara belli miktarda para yüklenebile-
ceğini ve kahve ücretlerinin bu kartlardan düşülebile-
ceğini, ya da günlük belli sayıda içeceğin ücretsiz olup, 
bu sayının üzerine çıkılması durumunda makineye para 
atılabileceğini sözlerine ekledi.

İAOSB’ye özel kampanya
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Takvimler 08.09.2012 tarihini gösterdiğinde 
Makedonya Cumhuriyeti 21. doğum yılını 
idrak edecek. Üçüncü dünya kavramının 

temel taşlarından, Yugoslavya’nın küllerinden 
doğan genç, diri, kısa zamanda kurumsallaşmasını 
tamamlayarak dünya devletler ailesinde yerini alan 
dost ve müttefik Makedonya Cumhuriyeti, ekono-
mik alanda da istikrarlı bir duruşla, dünya yüzünde 
ve özellikle Avrupa’da esen olumsuz rüzgarlara 
karşın yükseliyor.  Makedonya Cumhuriyeti’nin 
Ankara Büyükelçisi Sn. Goran Taskovski berabe-
rinde Ege Bölgesi’nde görev yapan Ticari Ateşe Sn. 
Alev Süleyman ve heyeti geçen günlerde İ.A.O.S.B. 
yönetimini ziyaret ettiler. İyi niyet ve işbirliği içeren 
davetlerini Sn. Başbakan Nikolai Gruevski’nin 
mesajlarını ilettiler. Ulu önder Mustafa Kemal 
Atatürk’ün doğup büyüdüğü coğrafyadaki belediye 
başkanlarının işbirliği, yatırım ve ziyaret davetlerini 
ileten Sn. Büyükelçi geniş anlamda tanıtım yaptı. 
Tüm Avrupa ülkeleri ile gümrük vergilerinden muaf, 
her alanda yüzde 10 oranla sınırlı gelir ve kurumlar 
vergilerini öneren sınırsız ve geniş teşvik ve imti-
yazlarla donatılı ekonomik yapı tanıtımın öne çıkan 
başlıklarını oluşturuyordu. Bu arada önemle bilin-
mesi gereken husus Makedonya Cumhuriyeti’nin 
jeopolitik ve ekonomik işbirliği temelinde anlaşma 
yaptığı ve beraber yürüdüğü üç devlet A.B.D., İsrail 
ve Türkiye Cumhuriyeti. Bu yapı genç Makedonya 
Cumhuriyeti’ni bölge ülkeleri arasında ve Avrupa 
devletler ailesi içinde ciddi anlamda öne çıkarıyor.

Balkan coğrafyasının tam ortasında duran Os-
manlı İmparatorluğu’nun tarihten gelen izlerini ta-
şıyan, aynı zamanda modern şehir yapısı ile başkent 
Üsküp şehri tüm balkanların ekonomik başkenti 
olma yolunda. Modern bankacılığın tüm kuralları ile 
yükseldiği başkentte Halkbank muhteşem duruşu 
ile yerel ve uluslararası bankalara liderlik yapar ko-
numda. Eskiden beri Makedonya’da faaliyet göste-
ren Ziraat Bankası AD’yi de bünyesine katacak olan 

Halkbank için Gn. Md. Necdet Palakçı liderliğinde 
Türk ve Makedon bankacılar ordusu ile tüm balkan-
larda ekonomik işbirliği ve güven temelinde imkan-
larla, özellikle Türk iş adamlarına kendi ülkelerinde 
ticaret yapıyormuşçasına ev sahipliği sunuyor.

Makedonya devletinin kurumsal ve istikrar-
lı yapısı hukuk sistematiği itibarı ile klasik kıta 
avrupası hukukunun tüm imkanlarını taşıyor ve 
yaşatıyor. Genç ve dinamik hükümet yapısı itibarı ile 
ihtiyaçlar dairesinde pozitif hukuk sürekli kendini 
yenilemekte; yol tıkayan değil, yol gösteren nitelikte 
gelişmektedir. Makedonya’da yatırım yapmak iste-
yen, iş birliktelikleri geliştirmek isteyen tüm yabancı 
iş adamlarının ve özellikle Türk girişimcilerin en 
önemli yol göstericisi Invest Macedonia organizas-
yonudur. Ekonomiden sorumlu Başbakan yardımcısı 
Sn. Vladimir Pesevski, geleceğe yönelik projelerle 
bizzat ilgileniyor. 

Makedonya Cumhuriyeti Avrupa’da en fazla 
rekabetin yer aldığı ticari ortam ve imalat konumuna 
sahip ülkeler arasında bulunmasının yanı sıra, 650 
milyon ticari müşteri kapasitesine sahip olan bir 
piyasaya gümrüksüz giriş imkanı sağlamaktadır. 
Genç, eğitimli ve rekabete açık iş gücü, olağanüstü 
bir altyapıya sahip olan, aynı zamanda teknoloji 
ve endüstriyel kalkınma alanlarında mevcut pro-
jeler için uygun teşvik programları ile Makedonya 
Cumhuriyeti yabancı firmaların faaliyet göstermeleri 
açısından en doğru ortamı sağlamaktadır. 

Ticari faaliyetler için devamlı daha iyi şartlar ya-
ratmak adına Makedonya Cumhuriyeti hükümetinin 
gerçekleştirdiği reformlar ve bürokratik engellerin 
azaltılmasına yönelik çabalar Dünya Bankası’nın 
“İş Yapma Kolaylığı 2012” raporunda Makedonya 
Cumhuriyeti’nin 22. Sırada yer almasını sağlamış-
tır. Ve diğer çok önemli bir husus Türk iş adamları 
yönünden bu güzel ülkeyi ziyaret ettiklerinde her an 
Türkçeyi çok iyi kullanan yetişmiş iş gücü ve insan 
kaynağına ulaşabilecekleri gerçeğidir. 

MAKEDONYA
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Batel

1991 yılında İzmir Atatürk Organize Sana-
yi Bölgesi’nde 5 kişilik ekibi ile faaliyet 
göstermeye başlayan Batel Elektromekanik 

Sanayi ve Ticaret A.Ş, bugün 2 bin 400 metrekare 
kapalı alanda ürettiği ürünleri ile Avrupa’nın 
alanında sayılı firmaları arasında yer almanın 
haklı gururunu yaşıyor. 2009 yılından bu yana 
BATEL markası ile üretim yapmaya başlayan 
firma, vakumlu devre kesici, SF6 gazlı devre 
kesici, SF6 gazlı yük ayırıcı, SF6 gazlı normal 
ayırıcı üretimini Türkiye’de gerçekleştiren sayılı 
firmalar arasında yer alıyor.
Avrupa’nın sayılı firmaları arasında

1991 yılında Tevfik Mağara başta olmak 
üzere M. Murat Alparslan ve Ertuğrul Pala 
ortaklığında kurulan BATEL A.Ş., Türkiye’de 
orta gerilim şalt cihazları  üreterek yerli ekono-
miye katkıda bulunur. Yurtdışındaki akredite 
laboratuarlarından onaylı, yurtiçi ve yurtdı-
şında güvenle kullanılan ürünleri ile firma, 
alanında Türkiye’nin sayılı firmalarından birisi 
olmayı başarır. Yurtdışına bağımlı olan ürünler-
den bazıları, firma ile Türkiye’de hayat bulur. 
Batel Elektromekanik, kurucularından Tevfik 
Mağara’nın söylemine göre 1980’lerde SF6 
gazlı kesicinin fiyatı yerli bir otomobil fiyatına 
eşdeğerken, bugün Batel ve diğer yerli üreticiler 
sayesinde bu rakam 10’da birlere düşmüştür. 

‘Yenilikçi, Esnek ve Kaliteli üretim” anlayışı 
ile hareket eden firmanın Satış Müdürü İlim 
Mağara, ‘Ürünlerimizin kalitesine o kadar güve-

niyoruz ki, başımızı yastığımıza koyduğumuzda 
güvenle ve huzurla uyuyoruz. Üretimlerimizi 
de bu anlayış doğrultusunda gerçekleştiriyoruz” 
ifadesinde bulundu. 

2008 yılında ekonomiyi derinden sarsan 
krizi fırsata çevirerek kendi markalarını yarat-
tıklarını bildiren Mağara, Türkiye’de birçok ilke 
imza attıklarını belirtti. Kriz sürecinin ardından 
ağırlık verdikleri Ar-Ge çalışmalarının ardından 
Türkiye’de yerli üretimi olmayan ileri ve çevreci 
teknoloji ürünü olan “Vakum Tüpü” imalatına 
da başladıklarını açıklayan Mağara, “Ürünü-
müzün yurtdışındaki akredite laboratuarlardan 
standartlara uygunluk raporlarını aldık. Bu 
kapsamda, vakum tüpünü gerekli tüm teknolo-
jik altyapısı ile üreten Avrupa’nın sayılı tesisleri 
arasında yer alıyoruz” diye konuştu.
Eylül’de ABD pazarına giriyor

Her geçen gün, geliştirdikleri ürünlerini 
yurtiçi ve yurtdışında birçok noktaya sattıklarını 
bildiren Mağara, marka bilinirliğinin yarattığı 
hızla günden güne pazar ağlarını da genişlettik-
lerini söyledi. Mısır, Ukrayna, Azerbaycan, Irak, 
Türkmenistan, Bangladeş, Nijerya gibi ülkeler 
başta olmak üzere birçok ülkeye ihracat yapan 
firma, Eylül ayında da ABD’ye ürünlerini gön-
dermeye hazırlanıyor. 

5 kişi ile 300 metrekare alanda başladıkları 
üretimi, bugün 2 bin 400 metrekarede 45 kişi ile 
sürdüren firma, büyüme hedefi ile çalışmalarını 
sürdürüyor.

Yerli üretimin başarısı:



Cumhuriyet’e ve demokrasiye saygılı, yaratıcı 
ve çağdaş bir kimlik edinmeyi hedefleyen 
eğitim sistemine ulaşmak, Atatürk ilke ve 

devrimlerine bağlı, laik, özgür düşünceli insanlar 
yetiştirecek eğitim kurumlarını kurmak ve destek-
lemek amacıyla kurulan Ege Çağdaş Eğitim Vakfı 
(EÇEV), 17 yıldan bu yana, yarınlarımızı eğitimle 
aydınlatmak için çıktığı yolda, verilen desteklerle 
yürümeye , eğitim projelerini hayata geçirmeye de-
vam ediyor… Yapılan bağış ve desteklerle bu güne 
dek  8 bin 530 öğrencinin hayatına eğitim bursu ile 
katkıda bulunan EÇEV, yeni projelerini hayata geçir-
mek için ise sizlerden gelecek destekleri bekliyor. 

Ege Çağdaş Eğitim Vakfı, öğrencileri eğitim 
bursu ile desteklerken, Altındağ ve Yamanlar’daki 
Eğitim Merkezleri ve Salihli’deki Bilgi Kültür Evi ile 
öğrencilerin eğitimlerini zenginleştiriyor.  

Gerek burs vererek, gerekse Eğitim Merkezleri 
kanalıyla binlerce öğrenciye ulaşan EÇEV,  eğitimin 
her alanını kapsayan sayısız ve çeşitli sosyal sorum-
luluk projeleriyle; sosyal ve kültürel yaşama katkıda 
bulunmanın haklı gururunu yaşıyor. 
EÇEV’in projelerinden bazıları; 

n Bu yıl 9.su gerçekleşen Yaratıcı Yenilikçi Öğret-
men Semineri, 

n Dokuz Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 
Bölümü öğrencileri arasında 11 yıldır düzenlenen 
para ödüllü Heykel Yarışmaları, 

n Öykülerle Eğitim Projesi kapsamında, de-
zavantajlı bölgelerdeki yetişkinlerin eğitimi için 
hazırlanarak ücretsiz dağıtılan kitaplar, 

n Çocuk İhmal ve İstismarı projesi, 
n Çevre duyarlılığı için hayata geçirilen alümin-

yum kutu toplama projesi, 
n Film galaları, müze, konser, opera, edebiyat 

söyleşileri vb…
EÇEV’in Yamanlar’daki Eğitim Merkezi’nde bir 

araya geldiğimiz EÇEV Yönetim Kurulu Başkanı 
Berrin Ertürk, Başkan Vekili Talat Sivri, Genel Mü-
dür Handan Armağan, dergimiz aracılığıyla, İAOSB 
sanayicilerine ve tüm okuyucularımıza çağrıda 
bulundular. 

Berrin Ertürk - EÇEV Yönetim Kurulu Başkanı: 
Sanayide, vatanını gerçekten seven ve vatanına 
hizmet etmek isteyen bireylerin çalışıyor olması çok 
önemli. Bu kişilerin kendilerinden önce çalıştıkları 
müesseseleri düşünmeleri, ailelerinin gereksinim-
lerinden önce çalıştıkları müessesenin gereksinim-
lerini göz önüne alabilmeleri çok önemli. Bizler bu 
şekilde yetiştik. Bizim jenerasyon hakikaten böyle 
yetişti. Ailelerimiz, okullarımız bize bu şekilde 
eğitim verdi. Birincil görevimiz, işimizi doğru ve 
eksiksiz yapmaktır. Biz, buradaki çocuklarımıza 
ailelerinden aldıkları eğitime ek olarak bu bilinci 

EÇEV yarınlarımıza yatırım 
yapmaya devam ediyor
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vermeye çalışıyoruz. Ve buna ne kadar erken 
başlarsak o kadar çabuk sonuç alırız diye düşünü-
yorum. Bu anlamda da sanayicilerimizin desteğini 
bekliyoruz. Gerçekten iyi eğitimli ve birey olarak 
donanımlı kişilerle çalışmak istiyorlarsa, EÇEV’ e 
destek olsunlar. 

Talat Sivri – EÇEV Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili: Ben bir işveren olarak 30 yıldır iş hayatının 
içindeyim. Gördüğüm en büyük eksiklik, mesleki 
eğitimini tam almış kişilerde diğer özelliklerin tam 
olmadığı. Bu eksiklerin başlangıçta aile tarafından 
verilmesi, diğer taraftan kişinin bu eğitimleri top-
lumda yaşadığı çevre içinde kazanması lazım. Biz 
buralarda çocuklara o çevreleri yaratıyoruz. Çünkü 
hiçbir genel kültürü olmadan, iyi bir mühendis, 
iyi bir hukukçu olmanın bir faydası yok. Biz EÇEV 
olarak bunu sağlamaya çalışıyoruz. Çünkü bir 
insanın mesleğini yaparken mesleki bilgisi yüzde 
20’yi geçmez, yüzde 80’i diğer özelliklerle götürür. 
Konuya ne kadar hakim olursanız olun, işverenle 
ve alt kadronuzla ilişkileriniz iyi değilse, iyi bir 
yönetici olamazsınız. Önemli olan çocuklara bu 
özellikleri kazandırmak. Biz de öncelikli olarak 
bunları sağlamaya çalışıyoruz. 

Handan Armağan – EÇEV Genel Müdürü: 
Dünya vatandaşı olarak yetişmiş beyinlere en 

çok sanayicilerin ihtiyacı var. Bunun için daha 
orta öğretim çağındayken biz kızlarımızı çağdaş 
uygarlık seviyesinde bir yurt içinde ağırlama şansı 
bulursak gerçekten dünya vatandaşı da olurlar. Bu 
hepimiz için çok önemli. Çünkü lisede bunu başa-
ramıyorsak, üniversiteye zaten bir şey kalmıyor. 
Türkiye’nin vizyonu geniş insanlara çok ihtiyacı 
var. En çok da sanayicilerin ihtiyacı var. Biz, EÇEV 
olarak bu vizyonu veriyoruz. 

Çorbada sizin de tuzunuz olsun
2003 yılından bu yana faaliyet gösteren Manisa 

Kız Öğrenci Pansiyonuna ilave olarak, bu kez Soma’da 
Müstesna Tonguç EÇEV Kız Pansiyonu inşa ediliyor.  

Proje kapsamında, Köy Enstitüleri’nin kurulup gelişti-
rilmesine büyük emek veren İsmail Hakkı Tonguç’un oğlu 
Engin Tonguç, kızların eğitimine katkıda bulunuyor. Dr. 
Engin Tonguç, değerli eşi, Türkiye’nin ilk kadın jineko-
loglarından Dr. Müstesna Tonguç’un vasiyetini yerine 
getirerek, Soma’da okuyacak kız öğrenciler için 80 yatak 
kapasiteli “müstesna” bir kız pansiyonu inşa etti .

Anadolu Öğretmen Lisesi, Anadolu Sağlık Lisesi, 
Fen Lisesi, Devlet Liseleri ve Endüstri  Meslek Liseleri ile 

Soma, civar ilçe ve köylerdeki çocuklar için okul bölgesi. 
Ev kiralama imkanı olmayan liseli kızlar,  eğitim dönem-
lerinde ciddi bir barınma sorunu yaşıyor. Her alanı büyük 
bir özenle yapılmış, ismini aldığı Müstesna Tonguç gibi 
müstesna olan kız pansiyonu, bu sorunu karşılamak için 
çalışacak. 

Müstesna Tonguç EÇEV Kız Öğrenci Pansiyonu’nda 
kalacak kızların her ay düzenli olarak barınma bursunu 
karşılayacak değerli hayırseverlere ve onların her türlü 
bağışına ihtiyaç var. 80 yatak kapasiteli Dr. Müstesna 
Tonguç EÇEV Kız Pansiyonu, 2012-2013 öğretim döne-
minde hizmet vermek için bağışlarınızı bekliyor.

Eminiz SİZİN de yapabileceğiniz 
bir şey mutlaka vardır.
n Yaklaşık 3000 kız öğrencinin ortaöğretimde 

olduğu Soma’da, çevre ilçe ve köylerden gelen kızla-
rımızdan hiç değilse bir kısmının barınma sorunlarını 
beraberce çözelim.

n Bir kez bağış ile yurdun bir eksiğine destek 
olabilirsiniz, her ay düzenli bağışlarınız ile bir kızımızın 
aylık barınma ve yiyecek giderlerine katkı koyabilirsiniz.

n Kızlarımızı okul yolunda destekliyorum, ülkemin 
geleceğinde benim de payım olsun “bir bağış da ben-
den” demek için bizlere internet sitemizden ve vakıf 
telefonlarımızdan ulaşabilirsiniz.

info@ecev.org.tr
Tel: (0232) 425 97 97

En kısa zamanda sizlerle görüşmek, tanışmak 
üzere, Sevgilerimizle,

EÇEV AİLESİ

EÇEV’DEN ÇAĞRI
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Yaa böyle başlıkta yazınca, bildiğimiz sofra 
tuzunun bir kimyasal madde olduğunu 
daha da iyi algıladınız değil mi? Bu kimya-

sala yetişkin bir kişinin günde sadece 3-4 gr ihti-
yacı var. Yani dolu dolu bir çay kaşığı yeter. Hatta 
siz yemeğinize hiç tuz eklemeseniz bile ekmekten, 
hazır diğer yiyeceklerden (salça, sos, salamura 
yiyecekler, işlenmiş gıda) hatta sebzelerden bu 
miktar tuzu rahatlıkla alıyorsunuz zaten. Yani siz 
aslında evinizden tuzu tamamen kaldırabilirsiniz. 
Ama biz ne yapıyoruz? Yemek önümüze gelince 
hiç tuzlu mu, tuzsuz mu bakmadan tuzluktaki 
tuzu içine boca ediveriyoruz. 
Bu yüzden değil 
mi ki ABD’de bazı 
eyaletlerde restoran-
larda yemek ma-
sasından kaldırıldı. 
Mutlaka istiyorsanız 
garson çağırılacak, tuz 
rica edilecek, garson 
beklenecek, siz de bu 
sürede tuzun fazlasının 
zararını düşüneceksiniz, 
belki de tuzu beklerken 
karnınızın açlığına teslim 
olup, yemeği bitirive-
receksiniz ve o yemeğe 
atacağınız fazla tuzdan kurtulacaksınız.

Bu kimyasalın özellikle sodyumu, vücudu-
muzda bir takım işler çeviriyor. Sağlıklı bir bünye, 
tuzun fazlasını atıyor, ancak bu arada biraz da 
sıkıntı çekiyor. Örneğin fazla tuz tüketimi idrarla 
atılırken, vücuttan kalsiyum atılımını da hızlan-
dırıyor, dolayısıyla kemikler için bir risk teşkil 
ediyor. Normal şartlarda vücudumuzda sodyum 
eksikliği oluşmaz (Adison hastalığı dışında) ancak 
böbrek rahatsızlığımız varsa, böbreklerden atılan 
ancak geri emilebilen sodyum, böbrekler prob-
lemli ise emilemediği için sorun olabilir.

Fazla tuz kullandığımızda (4-6 g) su içme 
ihtiyacı duyarız. Tuzun fazlası idrar ve terle atılır. 
Ancak böbreklerimiz ve karaciğerimiz bozuksa 
atılamaz ve vücutta ödem (şişlik) oluşur. Ancak 
ishal ve aşırı terlemede bir miktar tuz alınabilir o 
kadar. O da iyotlu tuz olmalıdır. Son yıllarda tuza 
ilave edilen iyot, doğumsal zeka geriliğini, beyin 
hasarlarını önleme adına çok büyük önem kazan-
mıştır.

Türkiye’de tuz kullanma ortalaması 13-16 
gram civarındadır. Bu çok yüksek bir miktardır. 
Vücut fazla sodyumu atabilir, ancak bazı hiper-
tansif vakalarda, sodyuma duyarlı kan basıncı 
nedeni ile hiç tuz alınmamalıdır. Yani çoğunlukla 

bildiğimiz tuz tansiyonu yükseltir, almayalım, 
sadece bu tür tansiyon vakalarında önemlidir, an-
cak tuzun zararı sadece bu kadar değildir. Kemik 
erimesi, kemik kırılmaları, mide kanseri, böbrek 
hastalıkları, inme, obezite (şişmanlık), kalp has-
talıkları riskini yüzde 40 dolayında artırabileceği 
için tuza dikkat etmeliyiz. Yoksa sadece tansi-
yonum iyi, o halde ne kadar tuz aldığım önemli 
değil diyemeyiz.

Tuzu bu kadar kötüledikten sonra, bir de şunu 
söylemek gerek; vücut sıvılarının 

(kan, gözyaşı, tükürük, 
salgılar) dengesini, 
asit-baz dengesini, 
sinirler aracılığıyla 
uyaranın kaslarımıza 
taşınmasında tuzun 
çok işlevsel bir gö-
revi vardır, bunu da 
unutmayalım. Ama 
dediğim gibi bu iş 
için gerekli tuzu 
biz hiç kullanma-
sak da, normal 
şartlarda vücudu-

muz dış ortamlardan, 
besinlerden alabilir.

Biraz da bir saptırmacadan bahsetmek istiyo-
rum. Bu da, masum gösterme adına bazı alış-
kanlık yapan (yemeklere lezzet katarak) çeşitli 
kimyasallara ÇİN TUZU vs gibi isimler takma 
açıkgözlülüğüdür. Çin tuzu (Mono Sodyum Glu-
tamat) diye adlandırılan ancak bildiğimiz tuzla 
ilgisi olmayan katkı maddelerinin zararları daha 
da sıkıntılıdır. Daha bir hafta önce, çok meşhur 
yabancı bir çorba markasının CEO’su, gazetelere 
verdiği demeçte, “bu maddeyi artık kullanmaya-
cağız” diyerek zararlarını kabullenmeyi lütfettiler. 
Doğal tuz aslında 80 civarı mineral içeren bir ürün 
iken, yine rafinasyon (işleme) sırasında bu yararlı 
mineralleri kaybetmekte ve rafine tuzla, doğal 
tuzun sodyum ve klorürden başka neredeyse hiç 
bir ortak tarafı kalmamaktadır. Rafine tuz, vücut 
tarafından dışarı atılması gereken bir maddeye 
dönüşmektedir. Geçen sayıdan bu yana hayatın 
tadını tuzunu kaçırdığımın ayırdındayım, ama ne 
yapayım ki tüm bunlar gerçek.                 

Siz siz olun -işlenmiş- gıda almamaya çalışın. 
Not: Sevgili dostlar sizlere bir soru yönelt-

mek istiyorum. İzmir’imizin bir kokusu olması 
gerekse, bu koku sizce ne olabilir? Aman körfez 

kokusu demeyin. Güzel bir çiçek kokusu olsa, 
bu hangi koku olurdu acaba? info@olgunsoy.

com’a cevaplarınızı bekliyorum.

Chlorure de Sodium, NaCl
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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU
Kanun No: 6331  Kabul tarihi: 20/06/2012  
MADDE 15 - (3) Bu Kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları, 
işyeri sağlık ve güvenlik biriminde veya hizmet alınan ortak sağlık ve 
güvenlik biriminde görevli olan işyeri hekiminden alınır. 

Sizin aranızda,
Sizden biri olmak...
Çalışanlarınızın sağlığı ve güvenliği için beraberiz. 
Hedef, sıfır gün kayıplı kaza!  

ÇİĞLİ: A.O.S.B. M. Kemal Atatürk Bulvarı
No: 42 / 1 Çiğli - İZMİR   Tel: 0 232 325 09 98

KEMALPAŞA: Sekiz Eylül Mah. İzmir Caddesi
No:  88 / A - B Kemalpaşa - İZMİR   Tel: 0 232 459 09 39

www.etkinosgb.com.trwww.etkinosgb.com.tr

İş Sağlığı İle İlgili Hizmetlerimiz 
 � Ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilir raporu 
(işe giriş muayenesi)

 � Periyodik muayene raporu 
 � Yüksekte çalışabilir raporu 
 � Akciğer gra� si 
 � Odyometrik testler 
 � Solunum fonksiyon testleri 
 � Portör analizleri 
 � Laboratuvar hizmetleri 

Hizmet Alanlarımız 
 � İşyeri hekimliği hizmetleri 
 � İş güvenliği hizmetleri 
 � Eğitim hizmetleri 
 � İş sağlığı ile ilgili hizmetler 
 � Risk analizi
 � Acil durum planı

ÇİĞLİ AOSB 
Bölge Müdürlüğü 

yanındayız.



Dünyanın en köklü ulusla-
rarası genel ticaret fuarla-
rından İzmir Enternasyo-

nal Fuarı, 31 Ağustos – 09 Eylül 
2012 tarihleri arasında 81. kez 
kapılarını açmaya hazırlanıyor. 
Her yıl 60’a yakın ülkeyi, 1000’i 
aşkın firmayı, yerli yabancı 1,5 
milyona yakın ziyaretçiyi ağır-
layan İzmir Enternasyonal Fuarı 
açılırken, dünyada değişen fu-
arcılık anlayışı karşısında henüz 
tam oluşturulamayan konsept 
kargaşası ile tartışılmaya devam 
ediyor.

Cumhuriyetimizin kurulu-
şundan sonra İzmir Türkiye’nin 
iktisadi hareketlerinin önder şeh-
ri olma misyonunu yüklenmiştir. 
Bu misyonun önemli bir parçası 
olan fuarcılık hizmeti ve fuar 
anlayışının taşınması İzmir’e 
verilmiştir. Geçen 81 yıl için-

de dünyada yaşanan siyasi ve 
ekonomik gelişim ve değişimler 
neticesinde fuarcılık anlayışı ve 
uygulamaları da önemli ölçüler-
de değişmiştir.

Global dünyada ekonomik 
sınırların kalktığı, iletişim tekno-
lojileri ile insanların, şirketlerin 
ve ulusların birbirine çok yaklaş-
tığı bu dönemde dahi yüz yüze 
iletişimin, birbirini tanıma ve 
karşılıklı diyaloğun kurulması-
nın ekonomik ve ticari faaliyetler 
üzerindeki etkisi azalmamıştır. 
Bu nedenle fuarlar sektörel 
anlayışlar içinde yapılanmaya 
başlamış, her bir fuar konusu 
olan sektörü A’dan Z’ye kap-
sama, tanıtma, paylaşma hede-
fine yönelmiştir. Ancak İEF bu 
değişimlere yeterli düzeyde ayak 
uyduramamış fuarcılık, eğlen-
ce, panayır anlayışları arasında 

Cumhuriyetimizin kuruluşundan sonra Türkiye’nin iktisadi hareketlerinin önder şehri olma misyonunu yükle-
nen İzmir’e bu misyonun önemli bir parçası olan fuarcılık anlayışının taşınması da verilmiştir. 

Son yıllarda 
kaç kere gittiniz?

İEF 

81. kez 

kapılarını 

açıyor
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sıkışmış bir biçimde yaşamını 
sürdürmektedir.

Hiçbir İzmirli fuarın 
lunaparkında eğlenmeyi, 
paraşüt kulesinden atlamayı, 
gölünde sandalla gezmeyi, tahta 
sandalyeli gazinolarında sanatçı-
ları dinlemeyi, çimenlerinde lokma 
yemeyi, minyatür tren ile fuar turu atmayı, 
hayvanat bahçesinde dolaşmayı unutamaz. 

Belki bu değer-
leri yaşatmakta 
toplumsal psiko-
loji bakımından 
önemlidir. Ancak, 
bunu uluslara-
rası fuar anlamı 
içine yüklemek 
ve bu anlam 
içine sıkıştırmaya 
çalışmak ne yazık 
ki İEF’nin yapısı-
nı sadece adında 
kalan bir konuma 
taşımaktadır.

Perakende 
satışla, konser-
le, eğlenceyle, 
iğne düşmeye-
cek kalabalığı 
ile sanayinin, 
sanayi üretimi-
nin, teknolojinin 
uluslararası bir 

arenada sergilenmesi hiçbir 
zaman uyuşmamaktadır. Bu 
hedef kargaşası içinde İEF’ye 
sanayi kuruluşları katılımı, 

bu katılımlardan elde edilen 
ihracat ve işbirliği faydaları ciddi 

bir biçimde sorgulanmakta ve 
bu sorgu sonucunda ciddi bir kayıp 

yaşandığı açıkça görünmektedir. Fuara 
gelen insan sayısı, katılan firma sayısı, katılan 
ülke sayısı gibi rakamları öne çıkararak şu an 
ki yapının başarılı olduğunu söylemek, konuya 
sadece bir yönden bakmanın sonucudur.

İEF, İzmir ve Ege Bölgesi halkının bir mesire 
yeri ziyareti, sosyal bir etkinliği, eğlence ve hoş 
vakit geçirme alanı, seyyar alışveriş pazarı an-
lamı içinde çok başarılıdır. Fuara gelen yabancı 
ülke heyetleri ve katılımcıları ile sosyo-kültürel 
tanışma ve paylaşma anlamında da katkısı 
vardır. Ama, iş sanayi, üretim, ihracat, teknoloji 
paylaşımı, uluslararası işbirliklerinin kurul-
masına, ülkenin genel iktisadi profiline verdiği 
katkı bakımından ciddi bir sorgulanma içinde-
dir. Görünen odur ki;  İEF’nin gerçekleştirildiği 
Kültürpark alanı yeni bir misyon ile yaşamına 
devam etmeli, İEF, Cumhuriyetimizin yükledi-
ği gerçek misyonla planlanan yeni fuar alanın-
da yerini ivedilikle almalıdır.      

İzmir sanayicisi bu fuarın  ülke ve dünya 
barışına katkı koyan, insanlarımızın yüzlerine 
tebessüm getiren bir organizasyon olarak göre-
vini yapmasını dilerken , İEF’nin hayallerimiz-
de istenen, beklenen fuar anlayışı ile yeniden 
can bulmasını diliyoruz.

80. İEF’nin 

istastiki verileri

Katılımcı sayısı 
1083

Yerli katılımcı sayısı 
827

Yabancı katılımcı sayısı 256

Toplam ziyaretçi Sayısı 1.511.258

Katılımcı ülke sayısı 
55
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Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur gibi devlete ait 
sosyal güvenlik kuruluşları Sosyal Güvenlik 
Kurumu (SGK) bünyesinde birleşti. Bunların 

eskiden beri emeklilere sağladığı imkanların yeter-
sizliği, toplumun büyük bir kesimi tarafından kabul 
edilen bir gerçek. İkramiye veya kıdem tazminatı 
ile şehrin yeni gelişen bölgelerinde “mütevazi” bir 
daire almak bile zor. İçinde bulunduğumuz sosyal 
güvenlik sistemi içersinde, bireylerin ileriki yaşla-
rında kullanmaları amacıyla güvenli bir tasarruf 
yapmalarına imkan sağlama yanında bu tasarrufları 
yönlendirmek, düzenlemek ve teşvik etmek amacın-
da olan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), önemli bir 
fırsat olarak görülmeli.

29.06.2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 
6327 sayılı yasa ile Bireysel Emeklilik sistemi değişti-
rilmiştir. Yeni sistemin ana başlıkları şu şekildedir:
Bireysel emeklilikte devlet katkısı

İşveren tarafından ödenenler hariç katılımcı adı-
na bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı payla-
rının yüzde 25'ine karşılık gelen tutar, şirketler tara-
fından emeklilik gözetim merkezine iletilen bilgiler 
esas alınarak devlet katkısı olarak emeklilik gözetim 
merkezince hesaplanacak. Devlet katkısı, Müsteşar-
lık bütçesine konulan ödenekten katılımcıların ilgili 
hesaplarına şirketler aracılığıyla aktarılmak üzere 
emeklilik gözetim merkezine ödenecek. 

Katılımcılardan bu maddenin yürürlüğe girdiği 
tarihten sonra; en az 3 yıl sistemde kalanlar devlet 
katkısı ve varsa getirilerinin yüzde 15'ine, en az 6 yıl 
sistemde kalanlar devlet katkısı ve varsa getirilerinin 
yüzde 35'ine, en az 10 yıl sistemde kalanlar devlet 
katkısı ve varsa getirilerinin yüzde 60'ına hak kaza-
nacak. Bu sürelerin hesabında emeklilik sözleşmesi 
esas alınacak.

Bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı 
kazananlar ile bu sistemden vefat veya maluliyet ne-
deniyle ayrılanlar devlet katkısı ve varsa getirilerinin 
tamamına hak kazanır. Devlet katkısı ve getirilerin-
den hak kazanılan tutarlar sistemden ayrılma veya 
emeklilik durumunda katılımcıya ödenecek.

Bireysel emeklilik primleri net ücretin
hesabında dikkate alınmayacak
193 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinin birinci 

fıkrasının (3) numaralı bendi 1.1.2013 tarihinden ge-
çerli olmak üzere aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“3. Sigortanın Türkiye’de kâin ve merkezi 
Türkiye’de bulunan bir emeklilik veya sigorta şirketi 
nezdinde akdedilmiş olması şartıyla; ücretlinin şah-
sına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat sigortası 
poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen prim-
lerin %50’si ile ölüm, kaza, sağlık, hastalık, sakatlık, 
işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta 
poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen 
primler (İndirim konusu yapılacak primler toplamı, 

ödendiği ayda elde edilen ücretin yüzde 15’ini ve 
yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamaz. 
Bakanlar Kurulu, bu bentte yer alan oranları yarısına 
kadar indirmeye, iki katına kadar artırmaya ve be-
lirtilen haddi, asgari ücretin yıllık tutarının iki katını 
geçmemek üzere yeniden belirlemeye yetkilidir.).”

Görüldüğü üzere, 1.1.2013 tarihinden itibaren 
iki temel değişiklik söz konusu;

n Hayat sigortası primlerinin tamamı indirim 
konusu yapılırken 1.1.2013 tarihinden itibaren yüzde 
50’si ücretin safi değerinin bulunmasında indirim 
konusu yapılabilecek. Ölüm, kaza, sağlık, hastalık, 
sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs 
sigorta poliçeleri için bu kısıtlama yok. Hizmet 
erbabı tarafından ödenen bu primlerde ödendiği 
ayda elde edilen ücretin yüzde 15’ini ve yıllık olarak 
asgari ücretin yıllık tutarını aşan kısmı kabul edilme-
yecek.

n Bireysel Emeklilik sistemine ödenen primler 
ücretin hesabında indirim olarak dikkate alınma-
yacak. Sonuç olarak, 1.1.2013 tarihine kadar eski 
sisteme göre işlem yapılacak bu tarihten sonra 
yukarıdaki açıklamalar dikkate alınarak uygulama 
yönlendirilecek.

Bireysel Emeklilik primleri yıllık ticari v.b 
gelirden düşülemeyecek

Gelir Vergisi Kanunu’nun 89.uncu maddesi 
1.1.2013 tarihinden itibaren değiştirilmiştir. Yapılan 
değişiklik iki ana konuda olmuştur:

n Hayat sigortası primlerinin tamamı yıllık ge-
lirden indirim konusu yapılırken 1.1.2013 tarihinden 
itibaren  yüzde 50 si indirim konusu yapılabilecek. 
Ölüm, kaza, sağlık, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, 
doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için bu 
kısıtlama yok. Ödenen bu primlerde beyan edilen 
gelirin yüzde 15’ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıl-
lık tutarını aşmayan kısmının yıllık gelirden indirimi 
mümkün.

n Bireysel Emeklilik sistemine ödenen primlerin 
yıllık gelirden indirimi mümkün değil.

Sonuç olarak, 2012 yılı gelirleri için eski sisteme 
göre işlem yapılacak, 1.1.2013 tarihinden itibaren 
elde edilen gelirler için yukarıdaki açıklamalar dik-
kate alınarak uygulama yönlendirilecek.

İşverenler tarafından ödenen
bireysel emeklilik primleri
193 sayılı Kanun’un 40’ıncı maddesinin birinci 

fıkrasının (9) numaralı bendi 1.1.2013 tarihinden 
itibaren geçerli olmak üzere değiştirilerek, İşverenler 
tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemi-
ne ödenen katkı paylarının gider olarak yazılmasın-
daki sınırlar değiştirilmiş olup, ödemenin yapıldığı 
ayda elde edilen ücretin yüzde 15’ini ve yıllık olarak 
asgari ücretin yıllık tutarını aşmayan kısmının ticari 
kazancın hesabında gider yazılması imkanı getiril-
miştir.

Bireysel emeklilikte yeni dönem
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Sıcakların son yılların en yüksek seviyesinde 
olduğu şu günlerde klima ve buzdolap-
larının önemini bir kez daha kavramış 

oluyoruz. Dışarıda hava sıcaklığı gölgede 40 
derecelerdeyken evde 24 derecelik ısıda soğuk 
suyunuzu yudumlarken yaz mevsimini ‘de-
niz ve güneş’ planları ile süslemek belki de en 
eğlenceli kısım oluyor. Dergimizin Temmuz sa-
yısında yaz mevsimi denildiğinde akla ilk gelen 
cihaz olan ‘klima’yı araştırmıştık. Bu sayımızda 
ise bir zamanlar yemekleri haşereler girmesin 
diye sakladığımız telli dolapların yerini alan, 
bardağımıza doldurduğumuz buz gibi suların 
kaynağı ‘buzdolaplarını’ inceleyeceğiz.  

Tam anlamıyla buzdolabının ilk icadı olmasa 
da cihazın üretimi için yapılan ilk çalışmalar 
1700’lü yılların sonuna dayanır. Bu dönemin ar-
dından neredeyse 100 yıl bilim adamları tarafın-
dan üzerinde çeşitli denemeler ve çalışmaların 
yapıldığı buzdolabı, elektrik enerjisi ile çalışarak 
evlerde kullanılabilir hali ile ilk kez 1876 yılında 
icat edilir. Soğutmada kullanılan tehlikeli ve 
patlayıcı gazlar nedeni ile buzdolabı üzerinde 
çalışmalar sürerken, ilerleyen yıllarda patlama 
riski olmayan freon gazıyla üretilen buzdolabı 
icat edilir. Mekanik soğutma ile 1700’lü yılla-
rın sonunda başlayan pre-buzdolabı dönemini 
takip eden süreçlere göz atacak olursak;

İnsan gücüne dayalı çalışan mekanik so-
ğutucu, yerini insan gücü olmadan çalışan ilk 
pistonlu buzdolabına bırakır. Aynı cihazdan 
esinlenerek 1800’lü yıl-
ların ilk yarısında eter 
ile çalışan pistonlu bir 
soğutma makinesi icat 
edilir. Ancak eter yanıcı 
ve patlayıcı olduğun-
dan cihaz son derece 
tehlikelidir. Ancak 
cihaz, modern buzdo-
laplarının üretilmesine 
ilham olmak üzere 
tarihteki yerini almıştır. 
Ticari amaçla üretilen 
ilk buzdolabı ise 1844 
yılında icat edilir. 

Elektrikle çalışan 
ilk buzdolabı ise Alman 
mucit Karl Von Linde 
tarafından 1876 yılında 
icat edilir. Bu buzdo-
labında gazın devir 
daimi için elektrik 
enerjili kompresör, 

soğutma sistemi için ise metil eter kullanılır. Ci-
hazın elektrik enerjisiyle çalışması her ne kadar 
devrim niteliği taşısa da soğutma sistemi için 
kullanılan metil eter son derece tehlikeli bir pat-
layıcıdır ve güvenlik nedeniyle, bu ilk elektrikle 
çalışan buzdolabı çok fazla kullanılmaz. Yine de 
1876’dan 1890 yılına kadar, 747 adet buzdolabı 
evlerde yerini alır. 

Bu tehlikeli gazları içeren buzdolabının 
ardından patlama riski olmayan freon gazı 
kullanılan elektrikli ilk buzdolabı İsveçli Baltzar 
Von Platen ile Carl Munters’in ortak çalışmaları 
sonucunda icat edilir. İkili, daha önce icat edilen 
soğutucularda kullanılan eter gazının yetersiz 
soğuma sağlaması ve patlama tehlikeli olması 
nedeniyle yeni bir gaz olan freon gazını kullanır. 
Daha etkili bir soğutma sağlayarak patlama riski 
hiç bulunmayan cihaz, buzdolabı tarihinde bir 
dönüm noktası olarak tarihe geçer.

1914 Yılında Kelvinatör Company şirketi ta-
rafından ilk buzdolabı üretim fabrikası kurulur. 
Tamamen otomatik olarak çalışan ve yoğuştu-
rucu (kondenser) özelliği olan buzdolapları ise 
1925 yılında üretilir. Absorpsiyon prensibiyle 
çalışan otomatik bir buzdolabı da Electrolux 
Kelvinatör Company tarafından 1927 yılında 
Amerika’da satışa çıkar. 

Bize dönecek olursak… Büyüklerimizin evle-
rinden belki hatırlayanlarınız vardır. Buzdolabı 
gibi soğutma, yiyeceklerin tazeliğini koruma 
özelliği olmayan, tahtadan yapılmış, pencere 

gibi açılan kapakla-
rına hava giriş-çı-
kışı sağlansın diye 
teller takılmış ‘telli 
dolaplarımız’ vardı. 
Yemeklerin sinek, 
haşere girmesin 
diye saklandığı bu 
dolaplar bir dönem 
pek çok evin ‘buzdo-
laplarıydı.’ 

1930’lı yıllarda 
Türkiye’ye giren 
buzdolabı, ülkemiz-

de ilk kez 1960 yılında 
üretildi. Ülkemizde 
1980’lerden sonra 
kullanımı yaygınlaşan 
buzdolaplarının bugün 
birçok farklı marka 
tarafından üretilen 
onlarca değişik modeli 
bulunuyor.

Telli dolaptan buzdolabına





Yavru fil ‘İzmir’in 
doğduğu yer:

Güzel İzmir’in güzelliklerini incelemeye 
devam ediyoruz. Yeşille mavinin birbirine 
karıştığı, çeşit çeşit ağaçlara yarenlik eden 

birbirinden farklı bedenlerde dünyayı birlikte 
paylaştığımız nefeslerin evindeyiz bu sayımız-
da… Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkla-
rından İzmir Doğal Yaşam Parkı’ndayız…

Aslan, kaplan ve puma ile başlayan 
yolculuğumuz boyunca bizi karşılayan, filler, 
yılanlar, timsahlar, papağanlar, kurtlar, zürafalar 
ve daha niceleri, küçük bir safari tadı bıraktı seyir 

defterimizde…
Hayvanların doğal 

yaşamına uygun 
olarak geniş 

bir alan 
üzerine 

kuru-
lan 

park, mis gibi İzmir havasını ve doğallığın tüm 
detaylarını bir araya getiriyor.  

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 
Çiğli’nin Sasalı beldesi civarında kurularak 2008 
yılında açılışı gerçekleştirilen park, başta çocuklar 
olmak üzere yüzbinleri ağırlıyor. 425 bin metrek-
are alan üzerine kurulu parkta İzmir Hayvanat 
Bahçesi'nden ve yurtdışından getirilen hayvanlar, 
kendi doğal ortamları gibi bir alanda kafes ve tel 
olmadan yaşıyorlar.  
Seyir defterinden

120 türden bin 500 hayvanın doğal ortamda 
yaşadığı, 3 bin ağaç ve 250 bitki türüyle hizmet 
veren parkta turumuza başlıyoruz. Gezimize 
ormanların kralı ve kraliçeleri ile başlıyoruz. Kah 
doğal yaşam alanında oluşturulan geniş bir arazi 
üzerindeki kayalıkların üzerinde, kah bir ağacın 
gölgesinde dinlenen aslan ve kaplanların başlarını 
çevirmeleri için sarf ettiğiniz onca çabanın 
ardından yavaşça size doğru çevrilen kafaları ve 
keskin bakışları metrelerce öteden sizi etkilemeye 
yetiyor. Birkaç saniyelik kısa bakışmanın ardından 
dinlencesine devam eden aslan ve kaplanlar, dana 
ve tavuk eti ile besleniyorlar. Günde 1 veya 2 
adet tavuk veya ona eşdeğer dana eti ile beslenen 
hayvanların kilo aldıklarını söylüyor bakıcıları. Bu 
hayvanlar iki tavukla nasıl doyar sorularına yanıt, 
yine bakıcımızdan geliyor: “Bütün gün dinlen-
dikleri için kilo alıyorlar.” Şaşkınlıkla gezimizi 
sürdürüyoruz.

Biraz ileride bulunan, üssü andıran tropi-
kal hayvanların bulunduğu kapalı alana doğru 

Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parklarından birisi olan İzmir Doğal Yaşam Parkı kah sizi güldürüyor, 
kah gördüklerinizle ürkütüyor, kimi zaman şaşırıyor, kimi zaman hayran kalıyorsunuz.
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ilerliyoruz. Tamamı kapalı 2 bin 345 metrek-
arelik merkezde, tropik yağmur ormanlarında 
geziyormuş hissine kapılmanız amacıyla, 
özel ısıtma ve nemlendirme sağlanarak tropik 
yağmur ormanlarının ortalama 26 derece-
lik sıcaklığı ve yüzde 70’lik nem koşulları 
oluşturulmuş. 

Birbirinden farklı onlarca çeşit bitkinin 
süslediği bu alanda tedirgin olmamak elde 
değil. Nedenlerine gelince; tropikal iklim 
hayvanlarından sürüngenlere, onlarca çeşit 
hayvanın bulunduğu kapalı alanda gördüğünüz 
timsahı biblo sanmanız için birçok neden var. 
Ağzını açarak dakikalarca kıpırdamadan du-
rabilen bu soğukkanlı hayvan, acaba gerçek 
değil mi sorusunu akla getiriyor. Derken so-
ruyoruz; “Neden ağzını açıp 
kıpırdamadan duruyor?” 
Yanıt, henüz bebek bir 
timsahın bu hareketi 
yapmasıyla 
birleşince biraz 
da olsa sem-
pati uyandırıyor 
bizde. “Amacı 
size gözdağı 
vermek…”

Ürkütücü 
timsahların 
ardından 
‘merhaba’ 
dediğinizde 
ayağını gagasının 
altına götürerek sizi 
selamlayan rengarenk 
papağanların şirinliği ise 
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birkaç dakika önceki tedirginliğinizi 
ve şaşkınlığınızı alıp götürüyor. 

Lemurların ailecek 
hareket etmeleri sizi gülüm-
setirken, az ileride yılanların 
ve bukalemunların 
bulunduğu alan tekrar 
soğuk ve tedirgin bir 

havanın esmesine 
neden oluyor. 

Yılanların yer aldığı karanlık bölmedeki cam 
kafeslerin içinde derisi değişmiş yılanlar boylu 
boyunca uzanmış sizi izliyorlar. Bir çanağın içine 
muntazam bir şekilde kıvrılarak konumlanmış 
beyaz yılan, hayranlık ve korku duygularını bir 
arada yaşamanıza olanak sağlıyor…

Tropik alanın ardından 15 bin metrekare açık 
ve 550 metrekare kapalı alanında ailece hareket 
eden fillerin yanına gidiyoruz.  Türkiye’de doğan 
ilk fil olan ‘İzmir’ bütün şirinliği ile yüzünüzü 
gülümsetiyor. Oldukça sevimli olan İzmir’in 110 
kilo doğduğunu duyduğumuzda çok şaşırıyoruz. 

Yıllarca Fuar Hayvanat Bahçesi’nde 
yaşayan ve 2007'de hayatını kaybe-

den Pak Bahadur için oluşturulan 
anıt mezar da Asya filleri 
barınağının karşısında yerini 
alıyor.

Fillerin ardından may-
munlar, ayılar, kurtlar, 
kuşlar, ördekler, develer, 
kuğular derken yolumuz 
ağaca kafasını uzatıp sak-

ince yemeğini yiyen zürafa ile 
kesişiyor. Bu oldukça geniş alan 

üzerine kurulu cennetten bir köşeyi 
andıran Doğal Yaşam Parkı’nda 

çocuklar için park alanları, kafeter-
yalar, hediyelik eşya satılan yerler ve 
büyükler için dinlenme alanları da 
bulunuyor. Tabii sevimli hayvanları 

görme heyecanı ile bu geniş alan 
üzerinde dolaşırken yorulanlar 

için kurulan çeşmeleri de 
unutmamak lazım.

Yıllarca İzmir Fuarındaki Hayvanat Bahçesi’nde yaşayan ve 2007’de hayatını kaybeden Pak Bahadur 
için oluşturulan anıt mezar da Asya filleri barınağının karşısında yerini alıyor.
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Park içinde park
Bu büyük ve ince düşünülmüş 

parkın içinde de yine çocuklar için 
küçük bir hayvanat bahçesi bulunuyor. 
Çocuklar için özel olarak hazırlanan 
Çocuk Hayvanat Bahçesi'nde cüce 
keçiler, Kamerun koyunları, tavşanlar, 
güvercinler, çeşitli tavuk ırkları, hin-
diler, kangal köpeği ve eşek ile kara ve 
su kaplumbağaları bulunuyor. Çocuklar 

bakıcıların gözetiminde hayvanlara dokunma 
ve beslenme saatlerinde onları besleme imkanı 
bulabiliyorlar. 
365 gün açık

365 gün hizmet veren İzmir Doğal Yaşam 
Parkı, haftanın 7 günü 09:00'da ziyarete açılıyor. 
Yaz aylarında hafta içi 18.30, hafta sonları 19.30; 
kış aylarında ise her gün 16.30’da ziyarete 
kapanıyor. 

Tam biletin 3, öğrenci biletinin ise 1 TL 
olduğu parkta 0-6 yaş grubundan ve 

Çarşamba ve Cuma günleri okul ziyaretle-
rinde öğrencilerden ve öğretmenlerden 

de ücret talep edilmiyor. 

Kültürpark’tan Sasalı’ya
1937 yılında Türkiye’nin ilk hayvanat bahçesi 

olarak Kültürpark içerisinde 18 dönüme kuru-
lan Fuar Hayvanat Bahçesi, 2008 yılında Çiğli 
Sasalı’daki 425 dönümlük alanda Türkiye’nin 
ilk Doğal Yaşam Parkı’na dönüştürülür. İzmir 
Büyükşehir Belediyesi’nin kendi öz kaynaklarını 
kullanarak 2006 yılında başladığı proje 2 yılda 
tamamlanır. 

Hayvanların, doğal ortamlarındakine benzer 
hazırlanan barınaklarda özgürce yaşadığı, bin-
lerce ağaç ve bitki çeşitliliği ile kentin ve kentli-
nin nefes aldığı Doğal Yaşam Parkı, kısa sürede 
İzmir’in cazibe merkezlerinden biri haline gelir.

İzmir Doğal Yaşam Parkı açıldıktan kısa bir 
süre sonra 35 ülkeden 300’ü aşkın üyesi bulu-
nan, biyo çeşitliliğin tehlike altında olduğuna ve 
her geçen gün canlı türlerinin tükendiğine dik-
kat çeken ve hayvan türlerinin korunması ko-
nusunda kampanyalar yürüten bir kurum olan 
Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumları 
Birliği’ne (EAZA) adaylık başvurusunda bulu-
nur. Yapılan inceleme ve denetimlerin ardından, 
İzmir Doğal Yaşam Parkı 3 Nisan 2011 tarihinde 
EAZA'ya tam üye olur. 

l Gölet (Kuğular, Kazlar, 
Ördekler, Su kuşları)
l Mirket ve Yer Sincabı
l Gine Domuzları
l Pelikanlar (Ak pelikan 
ve Tepeli pelikan)
l Tavus Kuşları ve Sülünler
l Afrika Savanı (Zürafalar, Zebralar, 
Su aygırları, Deve kuşları)
l Çocuk Hayvanat Bahçesi 
(Pony atlar, Cüce keçiler, Kamerun 
koyunları, Tavşanlar, Tavuklar, 
Hindiler, Kaplumbağalar)
l Ceylanlar
l Ala Geyikler
l Yaban Keçileri
l Kızıl Geyikler
l Develer

l Kanatlı Barınağı - Aviary (Su 
kuşları, Ördekler, Leylekler, Keklikler)
l Yırtıcı Kuşlar (Kartallar, 
Şahinler, Akbabalar, Baykuşlar)
l Haflinger Atları
l Papağanlar
l Kurtlar
l Ayılar
l Sırtlanlar
l Vaşaklar
l Maymun Adaları (Monalar, Velvetler, 
Siyah Makaklar ve Halka 
kuyruklu lemurlar)
l Asya Filleri
l Tropik Merkez (Yılanlar, 
Kertenkeleler, Timsahlar, 
Kaplumbağalar, Koi balıkları)
l Pumalar
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1992 yılında metal ve kauçuk sektöründeki 
faaliyetlerine İzmir’de başlayan Atılım Metal 
Kauçuk; sanayinin çeşitli sektörlerine kau-

çuk ve poliüretan silindir, metal silindir, conta, 
sızdırmazlık elemanları, makine ve yedek parça 
üreterek faaliyetlerini sürdürüyor. 

Deneyimli ve dinamik kadrosuyla sektördeki 
en gelişmiş makine parkuruna sahip olan Atılım 
Metal Kauçuk, müşteri istek ve önerilerini ön 
planda tutarak kısa sürede meydana getirdiği 
markayı yurtiçi ve yurtdışında uzun yıllar sür-
dürmeyi planlıyor. 

Firma; Metal ve Makine Proje bölümünde, 
özel makine projeleri, kapasite artırımına yönelik 
makine modifikasyon, ısıtma, soğutma silindir-
leri, Embosing silindirler, her tip merdane ve 
expander (muz merdane) ile makine ekipmanları 
üretimi yapıyor. 

Atılım Metal’in kauçuk ve poliüretan merdane 
kaplama bölümünde ise; sanayinin ambalaj, kağıt, 
tekstil, mobilya, gıda, demir çelik, deri, plastik 
gibi çok çeşitli alanlarında kullanılan merdanelere 
laboratuvar testleri sonucunda, uygun bulunan 
alana göre polimer seçilerek kaplama işlemi 
yapılıyor. 

Ambalaj Sektörüne; Flexo – tifdruk, laminas-
yon, extruder makinelerinde kullanılan merda-
neler, siliv, Corona ve Corona baskı silindirleri; 
Kağıt Sektörüne; Keçe elek sevk, göğüs, tampon 
ve tutkal silindirleri, sifon valsi; Demir Çelik Sek-
törüne ise kimyasal yıkama merdaneleri, çekme 

mer-
daneleri, kurutma 

merdaneleri imal eden firma; bunun yanı 
sıra sanayinin farklı sektörlerinde kullanılan 
kanallı açıcı silindirler de (baklava kanallı, spiral 
kanallı, çavuş (V) kanallı, düz kanallı)  üretiyor. 

Firma, müşterilerinin isteklerini karşılamak ve 
hizmet kalitesini daima bir adım ileriye taşımak 
amacıyla, Almanya ve Hollanda’da sektörünün 
öncü firmalarından aldığı temsilcilikler ve geniş-
leyen makine donanımları ile pazardaki liderliği-
ni emin adımlarla sürdürmeye devam ediyor.

İletişim Bilgileri
Adres: İAOSB 10006 sokak No:60 

Çiğli – İzmir
Tel: (0232) 328 23 04

Mail: info@atilimgroup.com
Web: www.atilimgroup.com

Tecrübe, Ar-Ge ve güven:
Atılım Metal Kauçuk
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Dünyaca ünlü CMM Şirketler Grubu’nun 
bir parçası olan Laser Systems Tech-
nology (LST), İzmir Atatürk Organize 

Sanayi Bölgesi’ndeki ayağı ile birbirin-
den başarılı çalışmalara imza atıyor. 
Sağlık, savunma, otomotiv, kozmetik, 
gıda, tekstil ve alkollü içecek gibi 
sektörlere yönelik geliştirdiği çözüm-
lerle dikkat çeken İzmirli LST Lazer 
Sistemleri Teknolojisi Şirketi, hangi 
sektörde olursa olsun, eksiklikleri ve 
sorunları tespit ederek bunlara uygun 
yazılım, donanım ve mekanik ürünler 
geliştiriyor. 

En yüksek performans ve kalite-
yi hedefleyerek çalışmalarına imza atan firma; 
sektörlere çevreci, yenilikçi ve etkili çözümler su-
nuyor. Firma, ‘güvenilir, yüksek kaliteli çözüm-
ler sunarak, müşterilerinin başarı ile üretimlerini 
sürdürmelerini amaçlıyor.  

Sağlık Bakanlığı’nın onayladığı tüm ilaç sevk 
ve satışının izlenmesine olanak veren karekod 
sistemini de hazırlayan firma, beyin tümörünün 
cinsini bir dakika içerisinde belirleyerek tıpta 
devrim yaratacak ürününü de piyasaya sürmeye 
hazırlanıyor. Başarıdan başarıya, ödülden ödüle 
koşan LST, kısa vadede yapmayı planladığı 
projeleri ile daha adından çok söz ettireceğe 
benziyor.
Ulusal ekonomiye katkı

İlaçlara karekod sistemini getirerek 

Türkiye’nin yıllık 1.2 milyar TL’lık gereksiz ilaç 
kullanımından kaynaklanan giderini kasasında 
tutmasını sağlayan LST, dünyada daha önce 

yapılmayan işlerle uğraşarak, ‘ilkleri’ 
yaratıyor… İzmir Atatürk Organize 
Sanayi Bölgesi’nde 40 kişilik ekibi ile 
faaliyet gösteren firma, tüm dünya-
ya örnek olan çalışmaların doğum 
yeri olmanın haklı gururunu yaşıyor. 
Firma, tıp alanında yaptığı birbirinden 
başarılı çalışmaların yanı sıra; milli sa-
vunma, kozmetik, gıda, alkollü içecek 
ve tekstil sektörüne yönelik geliştirdiği 
laser sistemi ile hem sanayicinin hem 
de çalışanların yüzünü güldürüyor.  

CEO2 ve YA Lazer konusunda dünyada uygu-
lama yapan üç büyük firmadan birisi olan LST, 
tıp alanında da yaptığı çalışmalarla çığır açmaya 
hazırlanıyor. Firma, beyin tümörünün kanserli 
hücre olup olmadığının tespitini bir dakika içe-
risinde gerçekleştirecek yazılımın çalışmalarını 
sürdürüyor. Ürünlerinin yüzde 95’ini ihraç eden 
firmanın en büyük pazarı ise üretilen her şeyi 
kopyalamaları ile bilinen Çin. Firma, var olan bir 
şeyle değil, dünyada olmayan şeylerle uğraş-
mayı ve ürünlerinin kopyalandığı sırada başka 
bir uygulamanın çalışmalarını sürdürmeyi ilke 
olarak benimsiyor.

İletişim Bilgileri:
Adres: 10040 Sokak, Cadde:45, No:24, İAOSB

Tel: (0232) 328 00 81 / Fax: (0232) 328 15 10
e- posta: info@lst.com.tr / Web: www.lst.com.tr 

İAOSB’den dünyaya 
yayılan teknoloji: LST
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1996 yılında, Bölgedeki firmaların elektrik 
kesintilerinden etkilenmelerini önlemek 
amacıyla kurulan ATAER Enerji 

Elektrik Üretim A.Ş., şirket değerini 
15 yılda 25 kat arttırarak, bugün İzmir 
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nin en 
önemli yatırımı oldu. 

İzmir’in özel sektör alanında 
kurulan ilk enerji tesislerinden biri 
olan ATAER, 2003 yılında doğalgazla 
üretime geçmesinin ardından, ucuz 
elektrik vererek sanayicinin 35 milyon 
dolar tasarruf etmesine katkı sağladı. 
Kurulduğu günden beri, zamanın-
da alınan doğru yatırım kararları ile 
kapasite artırımına giden tesis, yapılan 
yatırımlarla doğru orantılı olarak piyasa değerini 
de arttırdı. 2001 yılına kadar 335 milyon kWh/yıl 
kapasite ile çalışan ATAER’de Eylül 2001’de buhar 
türbini devreye alınarak üretim kapasitesi 480 
milyon kWh/yıl'a çıkarıldı. Mart 2010’da 154 kV 
şalt merkezi, Mayıs 2010’da ise ikinci gaz türbini 
devreye alındı. Böylece tesisin üretim kapasitesi 1 
milyar 60 milyon kWh/yıl'a (iki katına) çıkarılmış 
oldu. 

İzmir’de elektronik Çevre İzni almış tesisler 
içinde enerji sektöründe 1. sırada olan ATAER 
Enerji, geçtiğimiz yıllarda da önemli başarılara 
imza attı. 27 kişinin istihdam edildiği ATAER; 

çalışan kişi başına düşen üretimden satışlar-
da Türkiye üçüncüsü olurken, geçtiğimiz yıl, 

Türkiye’nin ikinci 500 firması içinde 
267. sırada yer aldı.
Başarılı Başkandan  
yeni yatırımlara yeşil ışık

ATAER Enerji’nin deneyimli ve 
başarılı Yönetim Kurulu Başkanı Kadri 
Şeker, elde edilen başarının tam bir ekip 
çalışmasının ürünü olduğunu vurgula-
dı. “Kurulduğu günden beri, ATAER’ 
de görev alan Yönetim Kurullarının 
adeta geleceği görerek almış oldukları 
sağduyulu kararlar, yönetim becerileri 
ve profesyonellikleri ile tesiste çalışan 

personelin özverili çalışmaları sayesinde ATAER, 
15 yılda 25 kat büyümüştür” diyen Şeker, tesisin 
geçen yılı 111 milyon ciro ile kapattığını söyledi. 
Enerji sektörü içinde ATAER’ in payını arttırmak 
istediklerini belirten Kadri Şeker şunları kaydetti:

“15 yıldır enerji sektöründe hizmet veren 
ATAER Enerji Yönetimi ve çalışanları olarak bu 
sektörde önemli tecrübelerimiz var. Bu tecrübele-
ri, farklı enerji alanlarında da kullanmak ve yatırı-
ma dönüştürmek istiyoruz. Özellikle yenilenebilir 
enerjide hidroelektrik santrali, rüzgar ve jeotermal 
santrali kurma düşüncelerimiz var. Bu konularda 
araştırmalarımız devam ediyor.”

İAOSB’nin en büyük değeri
ATAER Enerji Santrali

Kadri Şeker





TİCARİ İŞBİRLİKLERİ
Referans No: 20120716042 
Alman Firmadan, Metal ve Plastik Parçalar-

daki Çapakların Alınması Konusunda Distribüt-
ör Arayışı

Almanya’da bir KOBİ, Termal Enerji Metodu 
(TEM) ile metal ve plastik parçalardaki çapakların 
alınması konusunda makine üretimi yapmaktadır. 
Firma, özellikle hidrolik ve otomotiv sektöründe 
kullanılmasına olanak bulan bu makinelerin, 
uluslararası boyutta satışını sağlamak için uy-
gun partner adaylarına temsilcilikler vermeyi 
düşünmektedir. Partner adaylarının otomotiv 
veya hidrolik endüstrisinde faaliyet gösteriyor 
olması gerekmektedir.

Referans No: 20120717026 
Polonyalı Dondurulmuş Balık ve Deniz 

Ürünleri Firmasından Distribütör Arayışı
Polonya’ da bir firma, dondurulmuş balık 

ve deniz ürünlerinin işlenmesi, alımı ve satışı 
konusunda uzmanlaşmıştır. Pangasius, alaska, 
sudaki, hoki, somon, deniz ürünleri karışımı, 
karides kokteyli gibi ürünleri yelpazesinde bulun-
duran firma, satışa destek amaçlı distribütörlük 
hizmeti verebilecek firmalar aramaktadır.

Referans No: 20120720022 
Almanya’da Bina Otomasyon Firmasından 

Distribütör Arayışı
Almanya’da bina otomasyon sistemleri 

ile ilgili faaliyet gösteren firma, konusunda 
uzmanlaşmıştır. Giriş kontrolü, ışık kontrolü, 
alarm sistemleri, enerji kullanım kontrol sistem-
leri gibi otomasyon sistemleri üreten firma, 
gelişime destek olabilecek ve ürün satışı konusun-
da distribütörlük hizmeti verebilecek partnerler 
aramaktadır.

Referans No: 20120801027 
Karayolları ve Demiryolları İnşasında Faa-

liyet Gösteren Macar Firmadan Ortak Arayışı
Macar bir firma, özellikle karayolların ve 

demiryollarının inşası noktasında yapısal bazda 
proje mühendislik hizmeti vermektedir. Söz ko-
nusu faaliyet alanında kompleks projeler geliştirip 
uygulama yetisine sahip firma, minimum 5-10 
yıl arası deneyime sahip, gelişime ortak olabil-
ecek ve konuyla ilgili faaliyet gösteren Kobilerle 
ortaklıklar kurmak istemektedir.

Referans No: 20120612015 
Zararlı Güneş Işınlarından Korunmak İçin 

Geliştirilmiş Patentli Ürün İçin Distribütör Arayışı
İsveç’te biyoteknoloji alanında faaliyet 

gösteren bir firma, vücudun zararlı güneş 
ışınlarından korunmasına yönelik bir bilezik 

geliştirmiş ve patentini almıştır. Söz konusu 
bilezik, vücuda temas eden ışınların zararlı hale 
gelmesi halinde renk değiştirmekte ve kullanan 
kişiyi uyarmaktadır. Güneş kremiyle birlikte 
kullanılabilen ürün herhangi bir yan etki ya da 
benzer tehlike içermemektedir. Firma patentli 
ürünü için distribütör aramaktadır.

Referans No: 20120618027 
İngiltere’den Parmak Sıkışmaları ve 

Yaralanmalarına Karşı Kapı Güvenlik Ürünleri 
için Distribütör Arayışı

17 yıldır parmak sıkışmaları ve 
yaralanmalarına karşı kapı güvenlikleri ko-
nusunda faaliyet gösteren ve ürün geliştiren 
İngiliz firma, montajı kolay ilgili ürünlerinin satışı 
konusunda distribütör arayışı içindedir.

Referans No: 20120626011 
İtalya’dan Distribütör ve 
Karşılıklı Üretim Arayışı
Patentli hidrolik bağlantı parçaları üzerine 

uzmanlaşmış İtalyan firma inovatif ürün gamı 
için distribütörlük yapabilecek firma aramaktadır. 
Firma ayrıca 500 cc küresel dökme demir döküm-
haneleri üzerine de araştırma yürütmektedir. Bu 
alandaki uygun firmalarla karşılıklı üretim opsi-
yonuna da açıktır.

Avrupa’nın size sunduğu teknolojiler

Referans No: 12 DE 1699 3PR5
Crowdsourcing Platformu Kullanan IPR 

(Fikri Mülkiyet Hakları) ve Patent Araştırma 
Hizmetleri

Almanya’da bir firma, geliştirmiş olduğu 
ve son derece uzman bir network aracılığı ile 
müşterilerine, ulaşılması güç olan patent ve 
ürünler ile ilgili IPR (Fikri Mülkiyet Hakları) 
bilgilerine erişim olanağı sağlamaktadır. Firma, 
mevcut ağın daha da güçlendirilmesi için 
gelişime ortak olabilecek ve teknik iş birlikleri 
sağlayabilecek ortaklar aramaktadır.   

Referans No: 12 IT 55X2 3PJA
Ekolojik Sismik Karşıtı Yapı Sistemleri
İtalya’da bir inşaat firması, kendi kendine 

kenetlenen yapısal bir blok sistemi geliştirmiştir. 
Sıradan harç ile yapılmış bloklar ile kıyaslandığı 
zaman sistemin yüzde 50 ve hatta iyi bir işçilik 
ile daha da fazla dayanıklı hale getirebildiği 
belirtilmektedir. Bunun sebebi ise bağlantının 
kilitleme yöntemiyle sağlanıyor olmasıdır. 
Sistemde kullanılan bloklar iyi bir ısı yalıtımına 
ve sızdırmazlık özelliği taşımaktadır.  Firma 
bu noktada, teknik iş birliği, lisanslama veya 
mümkün olan diğer anlaşmaları imzalayabilecek 
ortaklar aramaktadır.
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Referans No: 12 DE 1699 3OV2
Kokulu Kağıt Üreticisinden Ortak Arayışı
Almanya’da bir firma kokulu kâğıt üret-

imi üzerine faaliyet göstermektedir. Firma 
geliştirmiş olduğu yöntem ile müşterilerin 
ihtiyaçları doğrultusunda her türlü mektup ve 
paketlere, istenilen kokuyu kağıtlar yardımıyla 
yerleştirebilmektedir. Firma, üretmiş oldukları 
ürünlerin başka sektörlerde de (ilaç ve psikoloji 
gibi) kullanılabilmesini sağlamak adına, teknik 
ve ticari boyutta anlaşmalar imzalayabileceği 
ortaklar aramaktadır.

Referans No: 12 NL 60AH 3OIZ
Evler ve Ticari Binalar İçin Hafif ve İzole 

Edilmiş Prefabrik Paneller
Yenilikçi Bir Hollandalı fiberglas üre-

ticisi, ev ve ticari binalar için hafif ve izole 
edilmiş prefabrik paneller üreten bir sistem 
geliştirmiştir ve bunu da kompozit maddeler 
ile kuvvetlendirmiştir. Yurtiçi pazarda başarılı 
bir grafik çizen firma, bu başarısını uluslararası 
platforma taşımak istemektedir. Bu noktada 
Hollandalı firma, yapı sektöründe bulunan 
ve konuyla ilgili deneyime sahip, teknik ve 
ticari boyutta anlaşmalar yapabileceği firmalar 
aramaktadır. 

Referans No: 12 GB 403U 3PDH
Gerilmelere ve Baskılara Karşı Direncini 

Arttırmak Adına Geliştirilen Teknoloji
İngiltere’de bir KOBİ, dış kaynaklardan 

gelebilecek yıkımlara ve/veya statik baskıya 
karşı yapının direncini arttıran bir teknoloji 
geliştirmiş ve patentini almıştır. Firma sahip 
olduğu teknolojinin, öncelikle sivil savunma 
ve zırh araçlar ile ilgili pazarlarda satışı için, 
üretim ve test aşamalarında kendisine destek 
verebilecek ortaklar aramaktadır.

Referans No: 12 ES 252K 3PBG
Katalitik Islak Hava Oksidasyonu ile Or-

ganik Bileşiklerin Ayrıştırılması Sürecindeki 
Yenilik

İspanya’ da bir firma, endüstriyel alanda 
kullanılabilen ve yüksek etkili katalitik reaksi-
yon yardımı ile mukavemeti kuvvetli organik 
bileşiklerin ayrıştırılması temeline dayandırılan 
bir teknoloji geliştirmiştir. Gelişime katkı 
sağlayabilecek, lisanslama, üretim anlaşmaları, 
teknik işbirlikleri yapabilecek firmalarla ilgile-
nilmektedir.

Referans No: 12 DE 1695 3PCE 
Gelişmekte Olan Ülkelerin Özellikle 

Kırsal Alanlarında Kullanılmasına Yöne-
lik İçme Suyunun Klorsüz Dezenfeksiyon 
Teknolojisi 

Almanya’da bir firma kırsal alanlarda içme 
suyunun klor kullanılmadan dezenfeksiyonuna 
olanak sağlayan bir teknoloji geliştirmiştir. 
Geliştirilen teknolojide, güneş hücreleri 
tarafından güçlendirilmiş elektrolitik su dezen-
feksiyonu kullanılmaktadır. Firma, konuyla 
ilgilenen ve gelişime destek olabilecek ortaklar 
aramaktadır. Olası ortakların kendi projelerin-
de de söz konusu teknolojinin kullanılmasının 
mümkün olduğu belirtilmiştir.

Referans No: 12 GB 4704 3P2K
Fabrikalar İçin Akıllı Enerji Sistemi
İngiltere’de bir firma akıllı enerji sistemi 

geliştirmiştir. Bu sistem, bir odadaki insan 
sayısı, üretilen ürünün türü ve hatta çevre-
sel birçok faktör göz önünde bulunduru-
larak geliştirilmiş ve bunun doğrultusunda 
kullanımda belirgin bir değişikliğin olduğu 
gözlenmiştir. Sonrasındaki ölçümlerde de bu 
görülmektedir. Firma, özellikle CO2 salınımını 
azaltmak isteyen, lisanslama anlaşmaları, 
teknik destek verebilecek ve ticari anlaşmalar 
yapabileceği ortaklar aramaktadır. 
Avrupa’nın Sizden Talep Ettiği Teknolojiler

Referans No: 11 SE 67CL 3NCH 
Atık Çamurda Bulunan Yağının Endüstri-

yel Geri Kazanımı için Teknoloji Arayışı
İsveç’te bir KOBİ, ağırlıklı olarak gıda 

endüstrisinde oluşan atık yağların geri 
kazanımı konusunda faaliyet göstermekte-
dir. Firma, emülsiyon haline getirilmiş atık 
yağların geri kazanımı için yeni bir teknoloji 
aramaktadır. Söz konusu teknoloji, düşük 
maliyetle çalışmalı ve solvent içermemeye 
dayandırılmalıdır ve tam olarak geliştirilmiş 
olup, pilot bölgelerde test edilebiliyor olmalıdır.

Referans No: 12 IT 55W9 3OVX
Bitkiden Biyodizel Üretimi için Uzmanlık 

Aranıyor
İtalya’da bir KOBİ, Romanya’da sebze 

hammadde ile beslenen bir proje geliştirmeyi 
planlamaktadır. Projenin içerdiği arazide 
bitkinin işlenmesi ve sıra sıra ilerleyen saf-
halar sonucunda biyodizel üretimi yapılması 
öngörülmektedir. Sürece dahil olmak isteyen 
partnerler aranmaktadır. Olası partnerin bi-
yoteknoloji konusunda uzman olması gerektiği 
belirtilmiştir.

Ayrıntılı bilgi ve iletişim
Ticari işbirlikleri duyuruları için:

semih.erden@ebiltem.ege.edu.tr 
Teknoloji transferi duyuruları için:
can.senyilmaz@ebiltem.ege.edu.tr
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Dünyada kültürle ilgili hemen herkesin 
yakından takip ettiği bir liste olan UNESCO 
Dünya Kültürel ve Doğal Mirası listesinin 

Türkiye Geçici Bölümünde Ege’de 10 yer bulunu-
yor. Dünya Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme 
kapsamında Taraf Devletler, UNESCO Dünya Miras 
Listesi’ne kaydedilmesi uygun olan varlıklara ilişkin 
envanterlerini (geçici liste) UNESCO Dünya Miras 
Merkezi’ne iletmekle yükümlüler. UNESCO Dün-
ya Miras Merkezi’nce yayınlanan bu listede yer 
alan varlıklara ilişkin hazırlanan adaylık dosyaları 
Dünya Miras Komitesi’ne sunuluyor.  Geçici Listeler 
hazırlanırken varlıkların Dünya Miras Komitesi’nce 
belirlenen kriterleri karşılama durumları ile mimari, 
tarihi, estetik ve kültürel, ekonomik, sosyal, sembo-
lik ve felsefi özellikleri de dikkate alınıyor…
Efes

6000 yıl sürekli yerleşim gösteren Efes; tarihinin 
tüm aşamalarında çok önemli bir kültürel ve ticari 
merkez olmuştur. Efes, en görkemli zamanını Roma 
döneminde yaşamış ve “Asya'nın ilk ve en büyük 
metropolü” unvanını taşımıştır. Efes Roma dönemi 
yaşam tarzını çok açık bir şekilde sunmaktadır. Bir 
benzeri daha bulunmayan Teras Evler ise Anado-
lu’daki kent seçkinlerinin ev dekorasyonu zevkini 
göstermektedir. Şehrin dini merkez konumunda 
olan Artemision, şu anda tapınağın ayakta kalmış 
tek sütunu ile temsil edilmektedir. Efes, UNESCO 
Dünya Miras Listesi’ne mevcut antik kent yerleşimi 
Artemision, St. John Bazilikası ve Ayasuluk Kalesi ile 
birlikte önerilmektedir.
Aphrodisias Antik Kenti

Türkiye’deki Yunan ve Roma dönemlerine ait en 
görkemli antik kentlerden birisidir. Tarihte kentin en 
önemli tanrıçası olan Afrodit tapınağı ile ünlü olan 
Aphrodisias M.Ö. II. yüzyıldan M.S. 6. yüzyıla kadar 
uzun ve varlıklı bir hayat sürmüştür. Kentin kesin-

tisiz olarak bu kadar uzun yerleşim görmüş olması, 
antik dönemde pek çok önemli gelişmeye tanıklık et-
mesi açısından da önem taşımaktadır. Diğer yandan, 
antik kente yakın olan mermer ocakları, daha sonra-
ları mermer heykelcilik konusunda tüm Akdeniz’de 
ünlü olan yerel bir geleneğin gelişmesinde de etkili 
olmuştur. Aphrodisias Antik Kenti bu nitelikleri ile 
UNESCO Dünya Miras Listesi’ne önerilmektedir.
Bergama

Bergama, tarih öncesi dönem ile Helenistik, 
Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerinden eserlerin 
bir arada olduğu bir kenttir. Akropol (Yukarı Şehir), 
Bergama’da yerleşimin başladığı alandır.  II. Eume-
nes (M.Ö. 197-159) zamanında Bergama Akropolü en 
önemli yapılarıyla donatılmış, Helenistik Dünyanın 
en önemli kültür, mimarlık ve heykelcilik merkezle-
rinden biri haline gelmiştir. Buradaki başlıca yapılar, 
Athena Tapınağı, Traian Tapınağı, Tiyatro, Kütüpha-
ne, Heroon, Zeus Sunağı, Dionysos Tapınağı, Agora, 
Saraylar ve Silah Depolarıdır. Asklepion, Apollon’un 
oğullarından biri olan ve sağlık tanrısı olarak bilinen 
Asklepios’a adanmış, döneminin en önemli sağlık 
merkezlerinden birisidir. Telkinle tedavi, su teda-
visi, uyku tedavisi ve fizik tedavinin uygulandığı 
Asklepion’da bir kütüphanenin de bulunması bura-
da aynı zamanda akademik çalışmaların da yapıldı-
ğını göstermektedir. 
Bir yaratıcı deha ürünü olarak kabul edilen Zeus 
Sunağı kabartmaları barok tarzı ve patetik figürleriy-
le “Laokoön heykel grubu” gibi daha sonraki önemli 
yapıtları da etkilemiştir. Zeus Sunağı kabartmaları 
parça parça sökülerek Almanya’ya götürülmüş olup 
şu anda Berlin, Pergamon Museum’da sergilenmek-
tedir.

Ege’deki diğer yerler ise,
Aizanoi Antik Kenti (Kütahya), Beçin Ortaçağ 

Kenti (Muğla), Birgi Tarihi Kenti (İzmir), Milas He-
katomnos Anıt Mezarı ve Kutsal Alanı’dır.

UNESCO Dünya Mirası 
Geçici Listesi’nde Ege
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