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Değerli Sanayici Dostlarım, Dünya 
ekonomisi, küresel büyümenin aşağı 
yönlü hareketlendiği, yüksek mali 

destek kullanan ülke ve sektörlerdeki risk-
lerin büyüdüğü, enflasyon endişelerinin gi-
derek azaldığı, rakamların pozitif ve negatif 
yanlarının birbirini dengelediği 2012 yılının 
ilk yarısını tamamladı. Haziran ayı içinde 
imalat sanayisinde küresel üretim rakamları-
nın, Kasım 2011’den bu yana en düşük sevi-
yesine indiğini gördük. Çin’de bile büyüme-
nin sadece yatırım ve ihracatla olmayacağı, 
iç tüketimi de güçlendirmek gerektiği iyice 
görülmeye başladı.

Büyük bir bankanın üst düzey yöneticisi-
nin “öyle bir noktadayız ki her şey olabilir, 
rakamlar çok iyi noktalara da gidebilir, bir-
den bire işler terse de dönebilir” yorumunu 

okuyunca, bankalar için sisli olan bir ortamın 
yatırımcı ve sanayici için körlük demek oldu-
ğunu bilen sanayiciler olarak tedirgin olma-
mak elde değil. Piyasalarda öyle bir hava 
var ki, sadece bankacılar değil, ekonomideki 
diğer aktörlerin de sanki konuşamadıkları, 
tarif edemedikleri bir tedirginlik söz konusu.

AB’deki karar alma süreci sağlıklı işleme-
diği için, Yunanistan’dan sonra İspanya’nın 
da durumu gittikçe kötüleşiyor. Bu arada 
kimsenin yüksek sesle söz etmediği “ya Oba-
ma ABD seçimlerini kaybederse?” sorusu da 
gazete köşelerinde yazılmaya başladı. Ülke-
mizin diplomatik meselelerine baktığımızda 
ise, düşen uçağımız ile üst seviyeye tırmanan 
Suriye gerginliğimiz, İran odaklı küresel ge-
rilim, İsrail ile inişli-çıkışlı tansiyonu yüksek 
ilişkiler global sermaye kaynaklarına ihtiyaç 
duyan Bankacılık sektörünü ve dolayısıyla 
Türk iş dünyasını rahatsız etmektedir.

Yurt içine baktığımızda ise, özellikle 
Avrupa’ya göre çok iyi durumda olduğu-
muzu görmekteyiz.  Ancak, AB ve ABD 
uygulamalarının tam tersine büyüme endek-
sinde inişin sert mi, yumuşak mı olduğuna 
dair farklı gözlem ve görüşler vardır. TUİK 
tarafından açıklanan rakamlarda 2012 yılının 
ilk çeyreğinde tüm sektörlerin büyümemize 
katkısı düşmüştür.

İç talepte büyük bir durgunluk yaşanır-
ken, büyümenin lokomotifi ihracat oldu. 
Talep yönünden baktığımızda ise, toplam 
harcamalarda yüzde 70 payı olan tüketimin 
hiç büyümediğini görmekteyiz. Yani halk 
olarak kemerleri sıktık. Toplam yatırım 
rakamlarında da yavaşlama devam ediyor. 
Özel sektörün stok durumlarına bakıldığın-
da ise stoğa üretimin arttığını görüyoruz. Bu 
rakamlar bize iç talebin durağan olduğunu 
ve büyümeye sınırlı katkı yaptığını açıkça 
gösterirken, yakalanan büyümenin kayna-
ğının ise net olarak ihracat olduğunu ortaya 
koymaktadır.

Bu yılın Mayıs ayında, 2011 yılının aynı 
ayına göre ihracat yüzde 20,3 artarak 13 
milyar 168 milyon dolara ulaştı. Dış ticaret 

Sadece ihracat yetmez
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açığımız ise 10 milyar 164 milyon dolar-
dan, 8 milyar 584 milyon dolara yüzde 15 
oranında geriledi. İhracatımızda en dik-
kat çeken nokta ise,  ihracatın niteliğinde 
başlayan değişim gayretleridir. AB’de kriz 
sonrası daralan pazarlara karşılık Türk sa-
nayicisi ufkunu genişleterek, eksen kaydır-
mıştır. AB’ye yapılan ihracat payı yüzde 16 
azalırken, Afrika’ya olan ihracatımız yüzde 
7,2’den 9,4’e; Orta Doğu’ya yaptığımız 
ihracat yüzde 20’den 25’e; Amerika kıtasına 
yapılan ihracatımız ise yüzde 5,8’den 6,8’e 
çıkmıştır.

Ülkemizin yaptığı ihracat rakamlarına 
baktığımızda,  ihracat ağırlığının hala aynı 
şehirlere odaklı olduğunu ve çoğunluğu-
nun ilk 500 içindeki firmalar tarafından ger-
çekleştirildiğini görmekteyiz, Türkiye’nin 
her şehrinin ihracata daha fazla katkı 
verebilmesi ve KOBİ’lerin ihracat içindeki 
paylarının arttırılması şarttır. Bu ihracatla-
rını katma değeri yüksek, kazancı yüksek 
ürünler ile gerçekleştirmeleri için yapısal 
desteklerin güçlü ve verimli olarak hizme-
te sunulması gereklidir.  Bizlerin her türlü 
platformda dile getirdiği Ar-Ge, inovasyon, 
teknoloji, yaratıcılık kaynaklı üretim için 
KOBİ’lerimiz hevesleri hiç azalmadan yol-
larına devam etmelidir.

Ulusal ekonomik verilerimizde ise, 
bütçede ilk beş ayın sorunsuz geçmesi ülke-
mizin küresel finansal tablolardaki görünü-
münü olumlu çizgide tutmaktadır. Açıkla-
nan enflasyon rakamları da, enflasyon ile 
mücadelenin makul seviyelerde yürüdüğü-
nü göstermektedir.

Ancak fiyat ve finansal istikrarın sağlan-
ması için, orta vadede mali disiplinin kalıcı 
hale gelmesi ve tasarruf açığını azaltacak 
destek mekanizmalarının güçlendirilmesi 
gereği unutulmamalıdır. Bu hususlarda 
atılacak her adım para politikasında daha 

geniş bir hareket alanı yaratacaktır. Para 
politikasındaki rahatlama ise uzun vadeli 
kamu borçlanmalarındaki faizleri pozitif 
yönde etkileyerek, hepimizin temel hedefi 
olan yatırım-üretim-istihdam hedefimi-
ze katkı sağlayacaktır. Bu dönemler, asla, 
kendimizden ve durumumuzdan memnun 
olarak, bazı şeyleri göz ardı edebileceğimiz 
dönemler değildir.

Bir diğer önemli alan ise, uluslararası 
sermayenin Türkiye’ye bakışı ve yönelişi-
dir. Dünya ekonomisinin doğuya kaydığı 
ve bu hareketle Türkiye’nin dev pazar 
olacağı vizyonu doğrultusunda stratejik 
alanlar ve sektörler belirlenmelidir. Yabancı 
sermayenin gelişi, magazin haberleri dü-
zeyinin çok ötesine geçen, belli bir plan ve 
strateji çerçevesinde yürütülen çalışmalarla 
sağlanmalıdır. 

Ülkemizin sahip olduğu, genç iş gücü, 
çok yönlü kültürel yapı ve jeopolitik ko-
numunun yarattığı avantajlar ile tekno-
loji yüklü, üretime ve istihdama net katkı 
koyacak sermayenin gelmesi için alternatif 
paketler hazırlanmalıdır. 

Yabancı sermaye gelir, satın alır ön 
yargısı,  kendimize güvenerek işbirliği ve 
güçbirliği anlayışı ile çürütülmelidir. Eksik-
lerimizi bilmemiz güzeldir ancak bu durum 
fazlalıklarımızı ve gücümüzü görmemizi 
engellememelidir.

Değerli Dostlarım,
Bu ay içinde Kurucu Başkanlığını yap-

tığımız OSBDER’in 4. Olağan Genel Ku-
rul’unu gerçekleştirdik. Bu genel kurulda 
Derneğimizin güçlenerek yoluna devam 
ettiği görülmüştür. Teknik ve Endüstri Mes-
lek Lisesi projemizde ön çalışmalar devam 
etmektedir. Ekim ayı içinde okulumuzun 
temelini atmayı planlamaktayız.

Dilerim ki, her yeni ay bir önceki ayınız-
dan daha güzel olsun.
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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verileri-
ne göre, Türkiye dış talebin etkisiyle büyüyor. 
İç talep ise durdu duracak. Vatandaşın tüke-

tim harcamalarında artış yok, yatırımlar yavaşlıyor. 
Böyle giderse Türkiye’nin yüzde 4’lük büyüme 
hedefini tutturması zorlaşıyor.

TÜİK açıklamasına göre 2012’nin birinci çeyre-
ğinde Türkiye’nin gayri safi yurtiçi hasılası (GSYH) 
bir önceki yılın eşdönemine göre sabit fiyatlarla 
yüzde 3.2 büyüdü. Bu, 2011’in ilk çeyreğindeki yüz-
de 8.5’lik büyümeye göre hayli düşük bir tempoyu 
gösterse de piyasa çevrelerindeki yüzde 2.8’lik bek-
lentinin biraz üzerinde bir orana denk geliyor. 

İlk çeyrekteki büyümede ana etken dış talep 
oldu. Dış talep büyümeye 4.5 puanlık katkı yaptı. İç 
talebin katkısı ise sıfıra yakın oldu. 

EFG İstanbul Başekonomisti Haluk 
Bürümcekçi’ye göre, stoklar büyümeyi sert bir 
şekilde aşağı çekti. Bu da üreticilerin yavaşlama sü-
recinde stokları eritmeyi tercih ettiklerini ve ileride 
üretime geçebileceklerini gösteriyor ve yumuşak 
inişin olduğunu gösteren “iyi bir şey”. 

Buna karşılık yüzde 3.2’nin, 2009’un dördüncü 
çeyreğinden bu yana devam eden on çeyreklik “ke-

sintisiz büyüme döneminin en düşük oranı” oldu-
ğuna dikkat çeken İstanbul Sanayi Odası Başkanı 
Tanıl Küçük, “hane halkı tüketim harcamalarının hiç 
artmaması, toplam sabit sermaye yatırım harcama-
larındaki artışın da yüzde 1.6 ile sınırlı kalmasının 
iç talepteki durgunluğu açıkça ortaya koyduğunu” 
vurguladı. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve 
Toplumsal Araştırmalar Merkezi’nin (BETAM) anali-
zine göre ise tüketimde düşüş devam ediyor. 2011’in 
son çeyreğinde yüzde 1.5 oranında düşen tüketim 
harcamaları 2012 ilk çeyreğinde binde 7 daha azaldı. 
Geçen yılın 1. ve 2. çeyreklerinde yüzde 40’lara 
varan yatırım harcamaları da azalıyor. Rakamlar iç 
talepte beklenenden daha sert bir frenin gerçekleşti-
ğini, buna karşılık net ihracattaki artışların büyüme-
yi ilk çeyrekte yüzde 4 seviyesine çıkarmakta yeterli 
olamadığını gösteriyor. 

Türkiye’nin yıl sonunda hedeflediği yüzde 4’lük 
büyümeyi başarabilmesi için yılın geri kalanında 
çeyreklik bazda yüzde 1 puanın üzerinde bir büyü-
meyi gerçekleştirmesi gerekecek. Oysa iç talepteki 
daralmanın devam etmesi ve net ihracatın katkısının 
3. ve 4. çeyreklerde sınırlı kalması büyümenin yüzde 
3 düzeyinin bile altında kalmasına neden olabilecek.

Büyümede 
sert fren 
yaşanıyor
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Şimşek: ‘Yüzde 3.2’lik rakam 
bu şartlarda çok iyi’
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yüzde 

3.2’lik büyüme rakamının, 
bu küresel şartlarda iyi bir 
rakam olduğunu belirterek, 

“En büyük ticaret 
ortağımız AB’nin 

içinde olduğu 
krizi dikkate 
alırsak oldukça 
iyi bir rakam. 
Net ihracattan 

kaynaklanan bir büyüme söz ko-
nusu. Aslında, bizim için bir sürpriz 

değil, öngördüğümüz bir trend” dedi.
Şimşek, büyümede çok daha sağlıklı bir ya-

pıya doğru gidildiğini söyledi. Büyümenin esas 
itibariyle iç talep kaynaklı olduğunu belirten 
Şimşek şöyle dedi: “İlk çeyrekte büyüme, net 
ihracattan kaynaklandı. İç talepteki yavaşla-
mayla birlikte Avrupa pazarındaki daralmayla 
stoklar hızlı şekilde eridi. Biz hükümet olarak 
2012’de yüzde 4’lük bir büyüme öngörüyo-
ruz.”

Ergün: ‘Yüzde 4’lük büyüme 
oranını rahatlıkla yakalayacağız’
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Ni-

hat Ergün, ilk çeyrek büyüme rakamlarının 
Türkiye’nin yılsonu itibariyle Orta Vadeli 
Program’da belirtilen yüzde 4’lük büyüme 
oranını rahatlıkla yakalayacağını gösterdiğini 

bildirdi.
Ergün, Türkiye kriz 

döneminden itibaren 10 
çeyrektir aralıksız büyüme-
sini sürdürdüğünü kaydetti. 
Ergün, büyümede net dış 
ticaretin öncü rol oynadığı-
nı dile getirdi. Ergün, “Bu 
olumlu gelişmeler, ‘işler 
kötü’ diyenlere iyi bir cevap 
niteliği taşıyor” dedi.

Babacan: ‘Türkiye 10 
çeyrektir aralıksız büyüyor’
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 2012 

yılı ilk yarısında açıklanan 
verilerin, ekonominin 2012-
2014 dönemi Orta Vadeli 
Program’da öngörülen bü-
yüme ve cari işlemler den-
gesi öngörüleri ile uyumlu 
seyrettiğine işaret ettiğini 
belirtti. Babacan, saglanan 
bu gelişmede küresel geliş-
melerin çok yakından takip 

edilerek makro ekonomik politikaların öncü 
olacak şekilde ve tutarlı olarak uygulanmasının  
etkili olduğunu söyledi.  Türkiye ekonomisinin 
son 10 çeyrektir aralıksız olarak büyümeye 
devam ettiğine dikkati çeken Babacan, mevsim 
ve takvim etkilerinden arındırılmış büyüme 
hızının bir önceki çeyreğe göre yüzde 0.2 ora-
nında gerçekleştiğini kaydetti. 

BakıŞ 
açısı

Ekonomide giderek belirginleşen yavaşla-
ma eğiliminde, vergi tahsilatında ilk beş 
aydaki yavaşlama, haziranda yerini şok 

düşüşe bıraktı. Bu yıl aylık tahsilatın ilk kez 
düşüş gösterdiği Haziran’da hem doğrudan 
vergiler, hem de bütçe gelirlerinin en büyük 
bölümünü oluşturan dolaylı vergilerde kayıp 
ortaya çıktı. Geçen yıl Haziran ayında 22.7 mil-
yar lira olan toplam vergi tahsilatı bu yıl aynı 
ayda yüzde 10,7’lik düşüşle 20.3 milyar liraya 
geriledi.

Bu yıl tahsilattaki aylık değişim Haziran’da 
ilk kez negatife dönüştü. KDV, ÖTV gibi dolaylı 
vergilerde toplam tahsilat geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 4,5 düşüşle 15,5 milyar liraya 
geriledi. Geçen yılın ilk yarısında tahakkuk 
eden toplam verginin yüzde 84,1’i oranında bir 
tahsilat gerçekleştirilirken, tahsilatın tahakkuka 
oranı bu yıl aynı dönemde yüzde 69,9’a düştü. 

Bu gelişme, reel kesimin mali yapısındaki 
kötüleşmenin işaretini verdi.

İlk altı ayda KDV tahsilatı sadece yüzde 1,7 
artışla 15.4 milyar lira oldu. İthalden alınan 
KDV ise 23.3 milyar lira ile neredeyse hiç 
artmadı. Altı ayda 31.3 milyar lira olan toplam 
ÖTV tahsilatındaki artış da yüzde 5,4’le düşük 
kaldı. En büyük ÖTV kalemi olan akaryakıt 
ve doğal gazda altı aylık tahsilat sadece yüzde 
0,3’lük bir artışla 15.5 milyar lira olurken, mo-
torlu taşıt satışlarındaki düşüş paralelinde ÖTV 
geliri yüzde 6,2 azalarak 3.7 milyara geriledi.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bütçe 
dengesinde yılın ilk 6 ayına göre perfor-
mansta ciddi bir bozulmanın sözkonusu 
olduğunu belirterek, 2013 yılı bütçe hazırlıkları 
sırasında ek tedbire ihtiyaç olup olmadığını 
değerlendireceklerini söyledi. Şimşek, “Gere-
kirse ek tedbirler alınabilir” dedi.

Vergi tahsilatında şok düşüş
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Ekonomi yavaşlıyor, zaten bunu istiyorduk

İç talep artmıyor, yapısı değişiyor

DENİZ GÖkÇE- akŞaM
Ekonomi yavaşlıyor, biz de 

zaten bunu istiyorduk Türkiye 
son iki yıllık sürede peş peşe çok 
farklı üç tür dönem yaşamıştı. 
2010 yılı Kasım ayında Merkez 
Bankası Başkanı Durmuş Bey 
döneminde ekonomimizi ya-
vaşlatmaya başlamıştık ve bunu 
sıcak para kökenli kredi balonu-

nu ve cari denge açığının büyümesini önlemek 
için ve sıcak para girişine karşı bir önlem olarak 
yapmıştık. Merkez koridor sisteminde gecelik 
borç alma faizini dramatik şekilde düşürmüş ve 
mevduat karşılık oranlarını arttırmıştı. Ancak 
2011 yılı Ağustos ayında yeni Başkan Erdem Başçı 
yönetiminde, Avrupa’nın sorunlarının göz önüne 
dökülmesi ve ABD’nin de ratinginin düşürülme-
si sonucu kötümserleşen politika belirleyicileri, 
yeniden freni gevşetip sert bir düşüşü önlemeye 
kalktılar. Koridor alt sınırı olan  borç alma faizi 
yükseltildi ve karşılık oranlarında azaltma yapıl-

dı. .2011 yılının son demlerinde ve 2012 yılının 
başında ise Avrupa’daki kaos ortamı ve piyasalar-
daki paniğe karşı, para politikasının yönetiminin 
ve faizin günlük baz alındığı tür koridor sistemi 
uygulaması yaşandı. Bu süreçte hem enflasyon 
hedeflemesinden fedakarlık edildi, hem dalgalı 
kurun ‘dalgasına’ müdahale edildi hem de ‘macro 
prudential’ stabilite iyice ön plana geçti. Tabii 
ekonomide ilan edilecek makro veriler de 1.5 
yıl içinde yaşanan bu üç dalgalanmanın etkisini 
aksettirir oldu. Sıkı fren gerçekleşti. Ama esas 
hedef olan büyümeyi yavaşlatmada aşırı doz ba-
şarılı olundu. Hatırlanırsa piyasa uzun süre kredi 
frenlenemiyor şeklinde feryatları üretmişti. 2012 
yılı birinci çeyrek verileri ilan edildi. Bu veriler üç 
şekilde analiz edilebilir. TÜİK tarafından ilan edil-
diği şekliyle enflasyon ayıklanmış reel büyüme 
sayıları olarak alınabilir. TÜİK sayılarına mev-
simlik düzeltme ve takvim için uyarlama yapılır. 
Bir başka açıdan da her verinin toplam içindeki 
payı ile yüzde artış hızı çarpılır ve elde edilen sayı 
toplam reel büyümeye sektörel katkıyı gösterir.

VaTaN- aSaF SaVaŞ akaT
Ödemeler dengesi mal-hizmet 

ihracatının güçlü, ithalatının ise 
zayıf seyrettiğini göstermişti. Mil-
li gelire aynen yansıyor. İhracat 
yüzde 13.2 artarken ithalat yüzde 
5 geriliyor.

Dış talepte değişim hızı an-
lamsız çıkar. Yerine büyümeye 
katkısı izlenir. İhracatın katkısı 

yüzde 3, ithalatın yüzde 1.6; toplam dış talebin 

yüzde 4.5 çıkıyor. İç taleple toplayınca nihai talep 
artışı yüzde 5.5 oluyor.

Ne demek? İç talep artmıyor. Ama yapısı 
değişiyor. İthalata giden iç talep düşüyor. Dolayısı 
ile yerli üretime iç talep artıyor. İhracat eklenince 
nihai talep güçlü seyrediyor.

En zoru stok değişimini tahmin etmektir. İlk 
çeyrekte firmalar toplam talebin bir bölümünü 
üretim yerine stoktan karşılıyor. Azalan stoklar 
büyümeden 2.3 puan götürüyor. Böylece yüzde 
3.2’ye ulaşılıyor.

2012’de büyüme yüzde 4’ün üzerine çıkabilir
MİLLİYET- GÜNGÖR URaS

 Türkiye 10 çeyrektir ke-
sintisiz büyümesine 2012’nin 
ilk üç ayında da devam etti. 
İlk çeyrekte Türkiye yüzde 
3.2 oranında büyüdü. 2011’in 
4’üncü çeyreğindeki büyüme 
hızı yüzde 5.2, 2011 genelinde 
ise yüzde 8.5 olmuştu

2012 yılının ilk 3 ayında 
ithalatın büyümeye (milli gelire) katkısı 2011 
yılının aynı döneminde yüzde 26.9 iken bu yı-
lın ilk 3 ayında yüzde 5.0 azaldı.  Buna karşılık 
imalat sanayi yüzde 2.7 büyüdü.

Büyümenin talebi nereden geldi? Ekonomi-

nin büyümesi demek mal ve hizmet üretimin-
deki (katma değerindeki) artış demektir. 

Mal ve hizmet üretiminin artması için 
talebin büyümesi gerekir. Talep yok ise üretim 
yapılamaz.

2012 yılının ilk 3 ayında hane halkının tü-
ketim harcamalarındaki artış “sıfır” oldu. Halk 
(parasızlıktan) tüketim yapamadı veya (parası 
olduğu halde) tüketimi kıstı. 

Buna karşılık ihracat arttı. İhracatın milli 
gelire katkısı 2011 yılının aynı döneminde 
yüzde 8.7 iken bu yıl yüzde 13.2 oldu. Sanayi 
Üretim Endeksi’ndeki büyüme ile Milli Gelir 
hesabındaki imalat sanayi katma değerindeki 
büyüme oranları farklı.

Atatürkorganize
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Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, son 
finansal krizin sağlam ülkelerle borç 
yükü çok fazla olan ülkeleri ayırt ederek 

etkilediğini söyleyerek Türkiye’nin burada bir 
şansı olduğunu ileri sürdü.

Başçı, Stratejik Düşünce Enstitüsü’nün 
Ankara’da düzenlediği “Avrupa Borç Krizi ve 
Türkiye’ye Yansımaları” panelinde yaptığı konuş-
mada, petrol ve diğer emtia fiyatlarındaki düşüşle-
rin, ülkemizde enflasyon, büyüme ve cari dengenin 
üçünü birden olumlu etkilediğini belirterek, “Bu 
da krizin bize bir faydası. Ekonomi politikalarında-
ki esneklik, ülkemizin dış şoklara karşı dayanıklılı-
ğını artırıyor” dedi.

Merkez Bankası, piyasalara para politikasının 
‘gerektiği kadar’ sıkı olacağı mesajını verdi.
Tehlike henüz geçmedi

TCMB Başkanı Başçı, enflasyon tahmininin aşa-
ğı yönlü olmasının politikada gevşeme anlamına 
gelmeyeceğini söyledi.

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Erdem Başçı 
petrol fiyatlarında son dönemde yaşanan düşüşün 
de desteği ile temmuz enflasyon raporunda yıl 
sonu için yüzde 6.5 olan enflasyon tahminini aşağı 
revize edebileceklerini ancak bunun politikada bir 
gevşeme olarak nitelendirilmemesi gerektiğini, po-
litikalarının gerektiği kadar sıkı olacağını söyledi. 

Çin, Avrupa ve İngiltere merkez bankalarının 
para politikasında gevşemeye gitmesinin ardından 
TCMB’nin de faiz indirimi yapacağı beklentileri 
artmıştı. Ancak Başçı, faiz indirimi konusunda 
sinyal vermekten kaçındı. Başçı, Türkiye ekono-
misini uçağın piste inişine benzeterek, “Kemerle-
rimizi çözüp uçağın içinde dolaşmaya başlayalım 
mı? Henüz değil. O nedenle biraz bekleyip oradaki 
gelişmeleri izleyelim” dedi. 

TL için “Makul seviyelere geldi” yorumunu 
yapan Başçı, bundan sonra yapacaklarının döviz 
kurlarında oynaklığın diğer ülkelere göre daha 
düşük seviyelerde olmasını sağlamak olduğunu 
belirterek “Döviz kuru açısından hedefimiz yok 
ancak rüzgârın seyrine de bırakmıyoruz” dedi.

Başçı’nın açıklamalarından satır başları şöyle:
• Yıl sonu için cari açık beklentisi 65 milyar 

dolar ancak gelişmelere göre cari açık bunun biraz 
daha altında olabilir.

• Döviz rezervlerinde yıl sonunda 100 milyar 
doları rahatlıkla geçeriz.

• Dönmeyen çeklerde çok hafif bir artış var 
ama bu alarm verecek bir seviyede değil.

• Küresel ekonomik gelişmelerde yakın za-
manda büyümeyle ilgili nispeten zayıf sinyaller 
gelmeye başladı. 

• Basel-II ile KOBİ kredileri biraz daha avantajlı 
olacak.

“Krizin 
bize 

faydası da 
oldu”

Merkez Bankası Başkanı Başçı’ya göre, sermaye 
akımları güçlüyken, Türkiye’ye benzeyen ülkelerin 
paraları değer kazandı. Bu dönemde uygulanan 
politikalar sonucu herkesin parası değer kazanırken 
bizimki değer kaybetti. 

Buna karşılık Avrupa borç krizinden sonra serma-
ye akımları yavaşlayınca bir tek Türkiye hariç, hepsi 
değer kaybetti. Ama yine uygulanan politikalar so-
nucu TL, Japon Yeni ve Çin parasıyla yarışacak kadar 
kuvvetli ve sağlam durdu. Çünkü Merkez Bankası TL’yi 
“rüzgârın seyrine bırakmıyor. Çok fazla dalgalanma-
sını istemiyor. O ilk dalgalanma gibi görünen şey bir 
ayarlamaydı ki ihracat artmaya devam etsin, ithalat 
yavaşlasın. Önümüzdeki aylarda daha istikrarlı bir 
seyir izleyeceğiz.”

Türkiye parasının değerini 
rüzgârın seyrine bırakmıyor
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Hazine, 2012, Mart sonu itibarıyla 
Türkiye’nin dış borç stokunu açıkladı. 
2011’i 307 milyar dolar dış borç ile kapa-

yan Türkiye, 2012’nin Mart sonunda bu borcuna 
11 milyar dolar daha eklemiş ve toplam kamu 
ve özel dış borçları 318.2 milyar dolara çıkmış 
bulunuyor. Durum ekonomistler tarafından, 
“Türkiye, dışarıdan borçlanmasını sürdürmüş, 
bu yılın ilk 3 ayında 11 milyar dolar daha borç-
lanmış. 2010 ilk çeyreğinde 268 milyar dolar olan 
dış borcun 12 ay sonra 302 milyar dolara, 2011 
sonunda da 307 milyar dolara çıkması, o muci-
zevi büyümenin dışarıdan borçlanarak yapıldı-
ğını, büyümenin dış yükümlülükleri arttırdığını 
ortaya koyuyor” diye yorumlandı.

Hazine’nin son verileri, dış borç yükünün 
üçte ikisine yakınının özel sektöre ait olduğu 
gerçeğini bir kez daha ortaya koydu.  AKP ikti-
darının ilk yılında 2002 sonunda dış borç stoku 
130 milyar dolardan ibaretti ve özel sektörün 
payı üçte birden ibaretti. Kamu, özellikle IMF’ye 
borçlanmıştı. İzleyen yıllarda kemer sıkma politi-
kaları ile IMF’nin borçları kapatılırken ve kamu-
nun dış borçlanma ihtiyacı azaltılırken özel sek-
tör, doludizgin borçlanmaya koşuldu. Tüpraş, 
Erdemir gibi özelleştirmelerin bile finansmanı 
dış kredi ile sağlandı. Kamunun dış borçlanma 
ihtiyacının azalması ise adaletsiz dolaylı vergi 
düzenin pekiştirilmesi, 50 milyar doları bulan 
özelleştirme furyasının getirdiği kaynaklar, bir 
yandan da devletin yatırımlar başta olmak üzere 
harcamalardan uzak tutulması ile mümkün oldu. 

2012’nin ilk 3 ayında 318 milyar doları aşmış 
görünen dış borçların yüzde 38’ine yakınının 
kısa vadeli olması, ortadaki tablonun en tatsız 
yanı. Bu oran kriz öncesi yüzde 25 dolayındaydı. 
Yani Türkiye küresel kriz ortamında dış kredi 
bulmuş ama bunlar daha çok kısa vadeli krediler 
olmuş ve sırttaki risk artmış.

Toplamı 318 milyar doları ge-
çen dış borcun 208 milyar doları 
özel firmaların, kalanı kamu ve 
Merkez Bankası’nın. Özel firma-
ların borçlarının 
yüzde 38’inin kısa 
vadeli olduğundan 
söz ettik. Geri kalanı 
han-

gi sektörlerde? Bankalar başta olmak üzere 
finans sektörünün, özel kesim borçlanmasında 
yüzde 36 payı olduğunu görüyoruz. Bankaların 
dışarıdan temin ettikleri bu kaynağı, ağırlıkla 
tüketici kredisi ve KOBİ kredisi olarak kullandır-
dığını biliyoruz. Özel sektörün uzun vadeli borç-
lanmalarında ikinci sırayı, bekleneceği gibi, inşa-
at ve gayrimenkul sektörü alıyor. İstanbul rantını 
kıyasıya paylaşan büyük inşaat ve gayrimenkul 
firmalarının gökdelenler, konut siteleri, AVM’ler, 
otel yatırımları için yaptıkları borçlanmalar, 2012 
Mart sonunda 12 milyar doları buluyor. THY 
başta olmak üzere sivil havacılık firmalarının da-
hil olduğu “ulaştırma” sektörünün borçlanmala-
rı da inşaat sektörününkine yakın. Bu sektörün 
de uzun vadeli borçları 12 milyar dolara yaklaşı-
yor. Enerjide özelleştirme, piyasalaşma furyası, 
dış krediye hücumu da beraberinde getirdi. Bu 
sektörün de 9 milyar doları aşan uzun vadeli 
borcu var. Başta cep telefonu operatörleri 
olmak üzere bilgi-iletişim sektörü de 7 
milyar dolarlık bir dış kredi yükümlülü-
ğü altında. Görüleceği gibi dış kredi, pek 
de imalat sanayii için alınmıyor. Varsa 
yoksa, spekülatif alanla-
ra, kamunun boşalttığı 
sektörlere yöneliş söz 
konusu.

Toplam dış borç 
318 milyar doları aştı...

Hazine’nin son verileri, dış borç yükünün üçte ikisine yakınının özel sektöre ait olduğu gerçeğini bir kez daha 
ortaya koydu. 2002 sonunda dış borç stoku 130 milyar dolardan ve özel sektörün payı da üçte birden ibaretti.
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Türkiye’de cari açığın sürdürülebilirliği 
konusunda kırılganlığın arttığını dile 
getiren Türkiye İşveren Sendikaları 

Konfederasyonu’na göre cari transferdeki artış 
bütçe dengesini zorluyor. Buna göre, sanayi üre-
tim, ciro ve sipariş endeksleri ile kapasite kulla-
nım oranındaki gelişmeler, sanayi sektörünün 
küçülmeye başladığını gösteriyor. Bu eğilimin 
sürmesi halinde reel sektör sıkıntıya girebilecek, 
işsizlik artacak. Bu yılın 2. çeyreğinde büyüme 
oranı negatif çıkabilir.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu 
(TİSK), AB ülkelerinde işlerin bir türlü yoluna 
girmemesi nedeniyle ABD ve AB ile yakın iliş-
kileri olan ülkelerin ekonomilerindeki risklerin 
arttığına dikkat çekti. Türkiye’nin de bu du-
rumdaki ülkelerin arasında yer aldığını belirten 
TİSK, ancak düşen petrol fiyatlarının bu algıyı 
hafiflettiğini kaydetti. TİSK’in değerlendirme-
sinde haziranda ekonomik krizin Avrupa’da 
iktidarları değiştirdiğine dikkat çekilerek piya-
salarda tedirgin ortamın sürdüğüne işaret edildi. 
TİSK şunları kaydetti: 

Uluslararası derecelendirme kuruluşlarınca 
İspanya’da 28 bankanın notunun düşürülmesi, 
ülkeyi ikinci Yunanistan haline getirdi. Özel 
kesim borçlarının yüksek seyretmesi, krizi de-
rinleştirebilir. Alman özel kesiminin borç yükü 
nedeniyle, ülkenin AB’nin yükünü çekmesini 
zorlaştırıyor. Türkiye de dahil olmak üzere, AB 
ve ABD ile yakın ilişkideki ülkelerde riskler 
artıyor. Petrol fiyatlarındaki gerileme çıkış yolu 

olabilir. 
Reel sektör sıkıntıya girebilir 

Türkiye’de sanayi üretimi, ciro ve sipariş 
endeksleri ile kapasite kullanım oranındaki 
gelişmeler, sanayi sektörünün küçülmeye baş-
ladığını gösterdi. Eğilimin sürmesi halinde reel 
sektör sıkıntıya girebilecek. İşsizlik oranında ar-
tış ve vergi kaybı ortaya çıkabilir. 2012’nin ikinci 
çeyreğinde büyüme oranının negatif çıkması 
şaşırtıcı olmayacak. 

İlk dört ayda cari açık ise 8.1 milyar dolar 
azaldı. Cari açığın azalmasında en etkili faktör 
dış ticaret açığındaki 6.5 milyar dolarlık gerile-
me oldu. Net hata noksan kaleminin cari açığa 
oranı ilk dört ayda yüzde 13.7 oldu. Cari açığın 
sürdürülebilirliği konusunda kırılganlık arttı. 
KOBİ’lere kaynak aktarılmalı 

Merkez Bankası para politikasında gevşe-
meye gidiyor. Banka döviz rezervini artırırken 
finansal sisteme likidite sağladı. Merkez’in 
politikası bankaların kredi plasmanını artıracak 
ancak KOBİ’lere yönelik ek kaynak aktarımı da 
gerekiyor. Kısa vadeli sermaye girişleri dö-
viz kuru üzerindeki baskıyı azalttı ve böylece 
enflasyon üzerindeki kur baskısı da hafifledi. 
Moody’s, Türkiye’nin notunu yükseltti. Gerek-
çesi, kamu maliyesi gelişmeleri, şok giderme ka-
pasitesinde artış ve cari açığa yönelik önlemler 
oldu. Böylece borçlanma maliyetlerinde azalma 
imkânı ortaya çıktı.

Türkiye’yi 
şimdilik 
petrol 
kurtardı



Türkiye G20 ülkeleri arasında yer almak-
la övünüyor ama bir yılda ülkeye giren 
doğrudan yabancı yatırım sıralamasında 

dünyada 23, gelişmekte olan ülkeler arasında 12. 
sırada yer alıyor. YASED Yönetim Kurulu Üyesi 
Akın Kozanoğlu, yabancı yatırımda 20 milyar do-
larlara ulaşmanın bu yıl da mümkün olmayacağı-
nı söyledi. Türkiye, 2011’de uluslararası doğrudan 
yatırım liginde önceki yıla göre 6 basamak birden 
yükseldi ve 211 ülke arasından en fazla yatırım 
çeken 23. ülke oldu. Uluslararası Yatırımcılar 
Derneği (YASED), Birleşmiş Milletler Ticaret ve 
Kalkınma Örgütü (UNCTAD) tarafından hazırla-
nan 2012 Dünya Yatırım Raporu’na göre dünyada 
uluslararası doğrudan yatırımlar, 2011’de yüzde 
16.5’lik bir artışla 1.5 trilyon doları aştı. Türkiye 
ise 15.9 milyar dolarlık yatırım çekti. Bu rakam 
uluslararası doğrudan yabancı yatırımın sadece 
yüzde 1.06’sını ifade ediyor.

Türkiye’ye gelen yabancı yatırımda önceki yıla 
göre yüzde 75.7 artış yaşansa da yatırım mikta-
rı kriz öncesi seviyeleri yakalayamadı. Türkiye 
2006’da 20.2, 2007’de 22, krizin başladığı 2008’de 
ise 19.5 milyar dolar doğrudan yatırım çekmişti. 

YASED Yönetim Kurulu Üyesi Akın Kozanoğ-
lu, 2012’nin ilk dört ayında 5 milyar dolarlık ulus-
lararası doğrudan yatırımın Türkiye’ye geldiğini 
belirterek yıl sonunda 16-17 milyar dolarlık bir 
doğrudan yatırım rakamına ulaşılacağını öngör-
düklerini ve kriz öncesi seviyeleri yakalamak için 
henüz zaman gerektiğini söyledi. 

Rapora göre;
Türkiye, gelişmekte olan ülkeler sıralamasında 

en fazla yatırım çeken 12. ülke oldu.
Garanti Bankası-BBVA ile Genel Enerji-Vallares 

birleşmeleri, Türkiye’ye gelen yabancı yatırımın 
artışında etkili oldu.

2011’de en fazla uluslararası doğrudan yatırım 
çeken ilk 4 ülke değişmedi. ABD, 226.9 milyar 
dolarla ilk sırayı aldı. Çin, 124 milyar dolarlık 
yatırımla ikinci oldu. Bu ülkeleri Belçika ve Hong-
Kong izledi.

Gelişmiş ülkeler kaynaklı yatırımlar yüzde 25 
arttı ve toplam uluslararası doğrudan yatırımların 
yüzde 73’ünü oluşturdu.

Gelişmekte olan ülkeler 457 milyar dolarlık dış 
yatırım gerçekleştirdi. Türkiye, 2.5 milyar dolarlık 
dış yatırımıyla 43. sırada yer aldı.

Yabancı yatırım  6 basamak 
birden yükseldi ama…

Dünyada uluslararası doğrudan yatırımlar, 2011’de yüzde 16.5’lik artışla 1.5 trilyon doları aştı. Türkiye ise 15.9 
milyar dolarlık yatırım çekti. Bu rakam uluslararası doğrudan yabancı yatırımın yüzde 1.06’sını ifade ediyor.
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Avrupa Birliği’nin (AB) önde gelen yet-
kilileri, Euro Bölgesi ülkelerinin bütçe-
lerini kontrol ve veto yetkisine sahip 

bir Avrupa Hazine Birimi kurulmasını önerdi. 
Avrupa Komisyonu, Euro Bölgesi maliye bakan-
larından oluşan Eurogroup ve Avrupa Merkez 
Bankası’nın başkanlarının hazırladığı belgeyi 
kamuoyuna Avrupa Konseyi Başkanı Herman 
van Rompuy açıkladı.

Belgeden bazı başlıklar şöyle:
l Ulusal borçlanmaya sınır getirilsin.
l Bu sınırı aşma riski yaratan ulusal bütçeler 

veto edilebilsin.
l Euro Bölgesi’nin toplu borç alma seçeneği 

araştırılsın. 
l Merkezi bütçeyi kontrol edip, ulusal 

bütçeleri denetleyecek bir Avrupa Hazine Birimi 
kurulsun. 

l Avrupa bankaları tek elden denetlensin, 
mevduatlara ortaklaşa güvence verilsin.

l İş hukuku ve vergi düzeyleri konusunda 
ortak politika belirlensin.

l Ulusal meclislerle ortak kararlar alınarak 
‘demokratik meşruiyet’ kazanılsın. 

Euro ülkeleri halen bütçe açığı konusun-
da belli sınırlamalara tabi olsalar ve bu sınırı 
aştıklarında ceza alsalar da, bütçelerindeki belli 
kalemlerin veto edilmesi söz konusu değil. Av-
rupa Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso, 
değişliklik önerilerini hazırlarken temel ilkeleri-
nin “daha fazla dayanışmanın beraberinde daha 
fazla sorumluluk getirmesi” olduğunu söyledi. 
Merkel’in tavrı net

AB zirvesi yaklaşırken Almanya Başbakanı 
Angela Merkel’in de ortak tahvil ihracına itirazı 

had safhaya ulaştı. Merkel, “Yaşadığım sürece 
Euro tahvilleri gerçekleşmeyecek” dedi. Fransa 
Cumhurbaşkanı François Hollande ile Merkel 
kriz konusunda ortak bir politika belirleyebil-
mek için bir araya geldi. Hollande ile görüşmeye 
gelmeden koalisyon olduğu liberal muhafazakâr 
milletvekilleriyle kapalı yaptığı görüşmede 
Merkel, “Brüksel zirvesinde, daha çok ortak 
Euro tahvilleri konuşulacak ve daha çok kontrol 
konusunun çok az gündeme gelmesinden endi-
şe ediyorum. Ortak yükümlülük, ancak ulusal 
bütçeler üzerinde kontroller devreye girdiğinde 
olabilir” diye konuştu. Merkel “Eğer Almanya 
aşırı zorlanır ise Avrupa için öngörülemez so-
nuçları olur” diyerek de gözdağı verdi.
İspanya: Uzun süre dayanamayız

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, 
İspanya’nın uzun süre bu şekilde devam ede-
meyeceğini söyledi. Rajoy, parlamentoda yaptığı 
konuşmada, “En acil mesele finansman konusu. 
Mevcut faizler üzerinden kendimizi uzun süre 
finanse edemeyiz” dedi. AB zirvesinde, Euro 
Bölgesi’nde bankacılık alanında ve mali alanda 
birlik için bastıracaklarını ifade eden Rajoy, kı-
rılgan ekonomilerin kendilerini yeniden finanse 
edebilmelerini sağlayacak bir mekanizmaya 
ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Öte yandan AB’den yardım talebinde bulu-
nan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, mali yardımın 
koşulları hakkında fikir yürütmek için henüz er-
ken olduğunu ancak koşulların çok ağır olmaya-
cağını umduklarını duyurdu. AB Komisyonu ise 
borç krizindeki İrlanda için hazırlanan AB-IMF 
yardım paketi çerçevesinde 2.3 milyar Euro’luk 
yeni kredi dilimini serbest bıraktığını açıkladı.

Avrupa Birliği’nin önde gelen yetkilileri, Euro Bölgesi ülkelerinin bütçelerini kontrol ve veto yetkisine sahip 
bir Avrupa Hazine Birimi kurulmasını önerdi. Bankalara tek elden denetim, mevduata güvence de istendi.

Avrupa Hazine Birimi kurulsun
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En son değişikliklerle 
kabul edilen Ticaret kanunu 
Mali Hükümleri

30 Haziran 2012 tarihinde 
bazı maddeleri değiştiri-
lerek 1 Temmuz 2012 tari-
hinde yürürlüğe giren Yeni 
Ticaret Kanunu’nun “Mali 
Hükümleri”ni özetlemek 
gerekirse;
1- Borçlanma Yasağı

30 Haziran 2012 tarihinde 
Türk Ticaret Kanunu’nun 358.
inci maddesinde yapılan de-
ğişiklik ile ortakların şirketten 
borç para alabilmeleri iki temel 
şarta bağlandı. Birincisi ortak 
sermaye taahhüdünden doğan 
vadesi gelmiş borçlarını ödemiş olacak. Diğeri de, 
şirketin serbest yedek akçelerle birlikte kârı geç-
miş yıl zararlarını karşılayacak düzeyde olacak.

Yapılan düzenleme ile, ortakların şirketten 
borçlanmaları ile ilgili madde yumuşatılarak 
ancak “serbest yedek akçelerle birlikte kârı geçmiş 
yıl zararlarını karşılayabilen şirketlerin”  ortakla-
rına borç verebilmesine imkan sağlanmış oldu.

1 Temmuz 2012’den önce alınan borçların 
durumuna gelince, bu borçların 3 yıl içerisinde 
kapatılması şartı kaldırıldı. Buna göre, bu tarihten 
önce doğan borçlar eski hükümlere göre devam 
edebilecek.

Diğer taraftan, 1 Temmuz 2012 tarihinden 
itibaren ortaklara yukarıdaki şartlar oluşmadan 
borç verenler için geçerli olan cezalar da makul 
bir seviyeye çekildi.  73 bin TL’ye kadar “adli para 
cezası” veya bu cezanın ödenmemesi durumun-
da, “iki yıla kadar hapis” cezası verilmesi yerine 
300 günden az olmamak üzere adli para cezası ve-
rilmesi, hüküm altına alındı. Bu ceza da Hakimin 
takdirine göre günlük en az 20 en fazla 100 TL.

Ancak burada önemli bir ayrıntıyı gözden 
kaçırmamak gerekir. Yukarıda yer alan tüm açık-
lamalar yeni Türk Ticaret Kanunu ile ilgili olup 
ortakların şirketten aldıkları borç paralara Vergi 
Kanunları gereğince hesaplanması gereken faiz ve 
faiz üzerinden ödenmesi gereken KDV’yi değişti-
ren herhangi bir düzenleme söz konusu değil.

1 Temmuz 2012 tarihinden önce doğmuş 
borçlar yanında Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 

öngördüğü hususların gerçekleşmesi şartı ile bu 
tarihten sonra ortaklara verilmiş borçlar için de, 
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun Transfer Fiyatlan-
dırması hükümleri uyarınca gün hesabına göre 
faiz hesap edilirken, bu faiz tutarı üzerinden 
ayrıca KDV hesaplanarak beyan edilecek.

Gelir İdaresi Başkanlığı Denetim Yapısının 
yeniden örgütlenmesi kapsamında “Transfer 
Fiyatlandırması Denetim Grup Başkanlıkları”nın 
oluşturulduğu göz önüne alındığında bu konuda 
gereken dikkat ve özenin gösterilmesi gereği açık.

Bu konuda şirket ortakları tarafından dile 
getirilen “günlük yaşantımızı idare etmek için şir-
ketten borç almak zorundayız” şeklindeki yakın-
malarına hak vermemek elde değil. Ancak gelir 
idaresinin avans kar dağıtımı konusunda atmış 
olduğu adım bu konudaki sıkıntıları çözebilecek. 
Artık şirket ortakları yıl içerisinde, yıl kapanın-
ca kesin olarak belli olacak kara mahsuben faiz 
ödemeksizin kar payı avansı alarak şahsi har-
camalarını buradan finanse edebilecekler. Buna 
benzer uygulamaların yaygınlaşması şirketlerimiz 
açısından büyük bir sorun olan “ortaklar cari 
hesabı”nın çok özel durumlarda kullanılması so-
nucunu doğurarak gereksiz faiz ve KDV yükünün 
doğmasını engelleyecek.
2- Bağımsız Denetim

Bakanlar Kurulu’nca ciro, aktif büyüklüğü v.b 
kriterler esas alınarak belirlenecek Anonim ve 
Limited şirketler bağımsız denetime tabi olacak. 
Denetçi, bağımsız denetim yapmak üzere, 3568 

75 milyon yurttaşın hayatında önemli 
değişiklikler getiren yeni Türk Ticaret 

Kanunu, iş hayatını yeniden düzenliyor  
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Sayılı Kanuna göre ruhsat almış yeminli mali 
müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir 
unvanını taşıyan ve Kamu Gözetimi, Muhasebe 
ve Denetim Standartları Kurumunca yetkilendi-
rilen kişiler veya ortakları bu kişilerden oluşan 
sermaye şirketi olabilecek.

Denetçi, Bağımsız Denetime tabi tutulan 
şirketlerin yetkili organı tarafından en geç 
31/3/2013 tarihine kadar seçilecek. Seçim ile 
birlikte eski Kanuna göre görev yapan denetçi-
nin görevi sona erecek.

Denetçi, şirket genel kurulunca; topluluk 
denetçisi, ana şirketin genel kurulunca seçilir. 
Denetçinin, her faaliyet dönemi ve her hâlde 
görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bit-
meden seçilmesi şarttır. Seçimden sonra, yöne-
tim kurulu, gecikmeksizin denetleme görevini 
hangi denetçiye verdiğini ticaret siciline 
tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili 
Gazetesi ile internet sitesinde 
ilan eder.

Bakanlar Kurulunca 
ciro, aktif büyüklüğü v.b 
kriterler esas alınarak 
Bağımsız denetime 
tabi olmadığına 
karar verdiği limited 
ve anonim şirketler-
de eski Kanuna göre 
görev yapan denet-
çilerinin görevi de 
31/3/2013 tarihinde 
sona erecek. Bu tarihe 
kadar eski Kanuna göre  
görev yapan denetçi 
veya denetçilerin herhangi 
bir sebeple vazifelerinin sona 
ermesi hâlinde diğer murakıplar 
ilk genel kurula kadar görev yapmak 
üzere birisini seçerler. On yıl içinde aynı şirket 
için toplam yedi yıl denetçi olarak seçilen de-
netçi üç yıl geçmedikçe denetçi olarak yeniden 
seçilemez.

Faaliyet döneminin dördüncü ayına kadar 
denetçi seçilememişse, denetçi, yönetim kurulu-
nun, her yönetim kurulu üyesinin veya her-
hangi bir pay sahibinin istemi üzerine, Ticaret 
Mahkemesince atanır. Aynı hüküm, seçilen de-
netçinin görevi red veya sözleşmeyi feshetmesi, 
görevlendirme kararının iptal olunması, butlanı 
veya denetçinin kanuni sebeplerle veya diğer 
herhangi bir nedenle görevini yerine getireme-
mesi veya görevini yapmaktan engellenmesi 
hâllerinde de uygulanır. Mahkemenin kararı 

kesindir.
Denetçinin Olumsuz görüş yazdığı durum-

larda yönetim kurulu, görüş yazısının kendisine 
teslimi tarihinden itibaren dört iş günü içinde, 
genel kurulu toplantıya çağırır ve genel kurul 
yeni bir yönetim kurulu seçer. Esas sözleşmede 
aksi öngörülmemişse, eski yönetim kurulu üye-
leri yeniden seçilebilir. Yeni yönetim kurulu altı 
ay içinde, kanuna, esas sözleşmeye ve standart-
lara uygun finansal tablolar hazırlatır ve bunları 
denetleme raporu ile birlikte genel kurula sunar.

Sınırlı olumlu görüş verilen hâllerde genel 
kurul, gerekli önlemleri ve düzeltmeleri de kara-
ra bağlar. Şirket ile denetçi arasında şirketin ve 
topluluğun yılsonu hesaplarına, finansal tablo-
larına ve yönetim kurulunun faaliyet raporuna 
ilişkin, ilgili kanunun, idari tasarrufun veya esas 

sözleşme hükümlerinin yorumu veya uy-
gulanması konusunda doğan görüş 

ayrılıkları hakkında, yönetim 
kurulunun veya denetçinin 

istemi üzerine şirketin 
merkezinin bulunduğu 

yerdeki asliye ticaret 
mahkemesi dosya 
üzerinden karar ve-
rir. Karar kesindir.
3- İnternet Sitesi

Sadece Bağımsız 
Denetime tabi olan 

sermaye şirketleri, 
kuruluşlarının ticaret 

siciline tescili tarihin-
den itibaren üç ay içinde 

bir internet sitesi açmak ve 
bu sitenin belirli bir bölümü-

nü şirketçe kanunen yapılması 
gereken ilanların yayımlanmasına 

özgülemek zorundadır.
1 Temmuz 2013 tarihinden önce kurulan 

denetime tabi sermaye şirketlerinden internet 
sitesine sahip olanlar bu tarihten itibaren üç ay 
içinde (1 Ekim 2013’e kadar)  internet sitelerinin 
belli bir bölümünü belirlenecek bilgilere ayır-
mak, internet sitesi olmayanlar ise 1 Ekim 2013 
tarihine kadar internet sitesi açmak ve bu sitenin 
belli bir bölümünü bu bilgilere ayırmak zorun-
da.

İnternet sitesinde yayımlanacak bilgiler 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca yayımlanacak 
bir yönetmelikle belirlenecek. Ancak, sitede 
anonim şirketlerde yönetim kurulu başkan ve 
üyelerinin adları ve soyadları ile taahhüt edilen 

Bakanlar Kurulu’nca ciro, aktif büyüklüğü vb. kriterler esas alınarak belirlenecek Anonim ve Limited 
Şirketler, 3568 Sayılı Kanun’a göre yetki almış denetçiler tarafından bağımsız denetime tabi olacak.
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ve ödenen sermaye miktarı, limited şirketlerde 
müdürlerin adları ve soyadları ile taahhüt edilen 
ve ödenen sermaye miktarı olacak.

Şirketlerin Bilançosunun, Gelir Tablosunun, 
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Denetçi 
Görüşünün internet sitesinde ilan edilmesine 
yönelik zorunluluk kaldırılmıştır.
4- Ultra Vires

Eski Kanun uyarınca “Ultra Vires” Kuralı 
gereği, Limited ve Anonim Şirketler ana sözleş-
mesinde bulunmayan işleri yaparlarsa işlemler 
yok hükmünde sayılırdı. Yeni ticaret kanunu bu 
hükmü kaldırdı.  Şirketler Ana sözleşmede bu-
lunmayan işleri de yapılabilecek. Bu işler Şirketi 
bağlayacak. Ancak bu işlerden zarar edilmesi 
durumunda Yönetim Kurulu veya Şirket Müdürü 
Yönetim Kuruluna veya Ortaklar Kuruluna karşı 
sorumlu olacak.
5- Defterler

Fiziki ortamda tutulan, Yevmiye defteri, Def-
teri kebir, Envanter defteri, Pay defteri, Yönetim 
kurulu karar defteri, Genel kurul toplantı defteri 
ve Müzakere defterinin açılış onayları, kuruluş sı-
rasında ve kullanılmaya başlanmadan önce noter 
tarafından yapılacak.

Bu defterlerin izleyen faaliyet dönemlerindeki 
açılış onayları, defterlerin kullanılacağı faaliyet 
döneminin ilk ayından önceki ayın sonuna kadar 
(Takvim Yılı olanlar için Aralık sonu) notere yap-
tırılacak.

Pay defteri ile genel kurul toplantı ve müza-
kere defteri yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla 
izleyen faaliyet dönemlerinde de açılış onayı yap-
tırılmaksızın kullanılmaya devam edilebilecek. 
Ticaret şirketlerinin ticaret siciline tescili sırasında 
defterlerin açılışı ticaret sicili müdürlükleri tara-
fından da onaylanabilecek.

Sadece Yevmiye Defteri ve Yönetim Kuru-
lu Karar Defterinin kapanış onayı yaptırılması 
zorunlu. Ticari defterlerin elektronik ortamda 
tutulması hâlinde bu defterlerin açılışlarında ve 

yevmiye defteri ile yönetim kurulu karar defteri-
nin kapanışında noter onayı aranmayacak.

Defterler Vergi Usul Kanunu’na uygun ola-
rak tutulmaya devam edilecek. Kamu Gözetimi, 
Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu 
tarafından belirlenen şirketler 1/1/2013 tarihinde 
veya özel hesap dönemi dolayısıyla daha sonraki 
bir tarihte başlayacak hesap dönemi için, münferit 
ve konsolide finansal tablolarının düzenlenmesin-
de, Türkiye Muhasebe Standartlarını uygulamak 
zorunda.

Ticari defterler, envanterler, açılış bilançola-
rı, ara bilançolar, finansal tablolar, yıllık faaliyet 
raporları, topluluk finansal tabloları ve yıllık 
faaliyet raporları ve bu belgelerin anlaşılabilirli-
ğini kolaylaştıracak çalışma talimatları ile diğer 
organizasyon belgeleri, Alınan ticari mektuplar, 
gönderilen ticari mektupların suretleri ve yapılan 
kayıtların dayandığı belgeler 10 yıl süre ile saklan-
mak zorunda.

Bir tacirin saklamakla yükümlü olduğu defter-
ler ve belgeler; yangın, su baskını veya yer sarsın-
tısı gibi bir afet veya hırsızlık sebebiyle ve kanuni 
saklama süresi içinde zıyaa uğrarsa tacir bunu 
öğrendiği tarihten itibaren 15 gün içinde ticari iş-
letmesinin bulunduğu yer yetkili mahkemesinden 
kendisine bir belge verilmesini isteyebilir.
6- Belgeler

İşletmesiyle ilgili olarak gönderilmiş bulunan 
her türlü belgenin, fotokopi, karbonlu kopya, 
mikrofiş, bilgisayar kaydı veya benzer şekildeki 
bir kopyasını, yazılı, görsel veya elektronik or-
tamda saklamayan, Defter onaylarını zamanında 
yaptırmayan, Defterleri usulüne uygun tutmayan, 
belgeleri yetkili kurumlara ibraz etmeyen şirketler 
adına 4 bin TL “idari para cezası” uygulanacak.

Kamuoyunda tartışma konusu olan bu madde 
değiştirilmemekle birlikte ikincil mevzuatın oluş-
turulması aşamasında kaygıları giderecek makul 
bir uygulama biçiminin ortaya konacağı tahmin 
edilmekte.

Ticari Defterlerin Kanuna uygun saklanmama-
sı durumunda ise sorumlular 300 günden az ol-
mamak üzere adli para cezasıyla cezalandırılacak.

Belgeler
Tescil edilen ticaret unvanı, ticari işletmenin 

görülebilecek bir yerine okunaklı bir şekilde 
yazılır. Tacirin işletmesiyle ilgili olarak düzenledi-
ği ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan 
kayıtların dayandığı belgelerde; tacirin sicil nu-
marası, ticaret unvanı, işletmesinin merkezi, tacir 
internet sitesi oluşturma yükümlülüğüne tabi ise 
tescil edilen internet sitesinin adresi gösterilir. Bu 
hükme uymayanlar için 2 bin TL idari para cezası 
kesilir. Bu bilgilerin belgelerde gösterilmesine 
ilişkin zorunluluk 1 Ocak 2014 tarihinde yürürlü-
ğe girecek.





mercek 
altında

TEKSTİL

Atatürk
Organize 
Haber dergisi,
Temmuz 
sayısında
tekstil sektörünün
güçlü ve 
zayıf
yönlerini, 
tehdit ve
fırsatlarını 
sizler için 
araştırdı.
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İnsanın en temel ihtiyaçlarından biri olan 
giyinme ihtiyacını karşılayan sektör olarak 
tekstil, insanlık tarihi boyunca bir şekilde hep 

insanla beraber olmuştur. Ülkemizdeki tekstil 
üretimi ise 16. yüzyıl Osmanlı dönemine kadar 
dayanmaktadır. Sektör için en temel hammadde 
olan pamuğun Anadolu topraklarında önem-
li miktarda yetişmesi, özellikle Cumhuriyet 
sonrasında tekstil sektörü üzerinde yoğunlaş-
maya neden olmuştur. Bu yoğunlaşma zamanla 
sektörün üretimini yurt dışına açma imkanını da 
tanımış ve tekstil sektörü gerek yatırım gerekse 
de yarattığı istihdam bakımından ülkemizin en 
önemli sektörlerinden biri haline gelmiştir.

Tekstil sektörü, kendi gelişimine paralel ola-
rak hazır giyim ve konfeksiyon sektörlerinde de 
ciddi bir yapılanma ve üretime kaynak oluştur-
muştur. Sektör; ülkemizin temel hammaddeler 
açısından zenginliği ve ana pazarlara olan coğ-
rafi yakınlığı gibi avantajları ile gittikçe kuvvet-
lenmiş ve büyümüştür. Gerek hammaddenin 
yetiştiği toprakları gerekse de sahip olduğu genç 
ve yetişkin insan kaynağı nedeniyle Ege Böl-
gesi, tekstil sektörünün güçlendiği bölgelerden 

olmuştur.
İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nin 

sağladığı alt yapı ve lojistik imkanlar sayesinde 
de tekstil sektöründe faaliyet gösteren birçok 
işletme bölgemizde yer almaktadır.

Her sektörde olduğu gibi tekstil sektöründe 
de, değişen dünya ekonomisi şartları, global 
ekonominin yarattığı yüksek rekabet ve haksız 
rekabet unsurları, ülkemizdeki yatırım ve üretim 
uygulamalarındaki maliyet kalemlerindeki sıkın-
tılar nedeniyle çeşitli zor dönemler yaşanmıştır. 
Ancak sektördeki sanayicimizin gayreti ve uy-
gulanan akıllı stratejiler ile bugün hala dünyada 
bu sektörün en kuvvetli olduğu ülkelerden biri 
olma konumumuzu korumaktayız.

İAOSB olarak bölgemizde yer alan sektörle-
rimize yakın bir bakış gerçekleştirerek, var olan 
gücümüzü ve zayıflıklarımızı, önümüzde duran 
tehdit ve imkanları sizlere sunmak amacı ile yap-
tığımız raporlama çalışmalarımıza bu sayımızda 
Tekstil Sektörü ile devam ediyoruz. Dileğimiz ve 
gayretimiz, sektördeki işletmelerimizin vizyon 
ve stratejilerine katkı verebilecek veri ve bilgileri 
sunabilmektir.

İAOSB’nin
sağladığı altyapı

ve lojistik imkanlar
sayesinde 

Bölge’de tekstil
sektöründe

birçok işletme
yer alıyor. 

Sanayicilerimizin
gayreti ve 

uygulanan akıllı
stratejilerle

dünyada hala 
en güçlü 

ülkelerden
biriyiz.



Tekstil ve Hazır Giyim Sektörü
Tekstil ve hazır giyim sektörü, sanayileşme 

süreci boyunca gelişmekte olan ülkelerin kalkın-
malarında önemli rol oynamıştır. Sektörün ihracat 
içerisindeki payının yüksekliği ve üretim süre-
cinde yaratılan katma değer, ülkelerin ekonomik 
gelişmelerinin ve refah düzeylerinin artmasını 
sağlamıştır. Sektörün üretim ve ihracatı 1970’ler-
den buyana, üretim ve işgücü maliyetlerinin yük-
sekliği nedeniyle, gelişmiş ülkelerden gelişmekte 
olan ülkelere doğru kaymıştır. Gelişmiş ülkelerin 
bugün, hem üretim süreçlerinde yarattıkları 
modernizasyon hem de Ar-Ge faaliyetlerine ver-
dikleri ağırlık ile sektördeki yerlerini korumaya 
çalıştıkları, bir diğer taraftan da sektörün önemli 
pazarları konumuna geldikleri görülmektedir.

Tekstil ve hazır giyim sektörleri Avrupa 
Topluluğu’nda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki 
Sınıflaması (NACE) sisteminde farklı bölümlerde 
yer almalarına rağmen, birbirleriyle olan yakın 
ilişkileri nedeniyle genel olarak birlikte değerlen-
dirilmektedirler.

NACE Sisteminde 13.bölümde yer alan Tekstil 
Ürünlerinin İmalatı’nın alt sektörlerine bakıldığın-
da; 

n Tekstil elyafının hazırlanması ve bükülmesi, 
n Dokuma, 

n Tekstil ürünlerinin bitirilmesi, 
n Diğer tekstil ürünlerinin imalatının, yer 

aldığı görülmektedir.
n Giyim Eşyalarının İmalatı ise, 
n Kürk hariç, giyim eşyası imalatı, 
n Kürkten eşya imalatı,
n Örme (trikotaj) ve tığ işi (kroşe) ürünlerin 

imalatı alt sektörlerini kapsamaktadır. 
Hazır giyim sektörü emek yoğun bir sektör 

iken, tekstil sektörü sermaye yoğun bir sektördür. 
Tekstil sektörünün alt sektörlerine bakıldığında 
sentetik elyaf ve iplik çekimi dünyanın en serma-
ye-yoğun sanayi sektörü olan petrokimya sanayi 
içinde yer almakta; iplik, dokuma, örme ve tekstil 
terbiye işletmeleri ise 4. sermaye-yoğun sanayi 
sektörünü oluşturmaktadır. 

Tekstil ve hazır giyimin tüm ülkelerde tüketi-
min temel ürününü oluşturması, yeni girişimcile-
rin küçük sermayeler ile bu piyasaya girişlerinin 
kolay oluşu; tekstil ve hazır giyim sektörlerinin, 
sanayileşme sürecinin her döneminde, dünya 
ticareti içerisinde önemli bir yere sahip olmasına 
neden olmuştur.

Tekstil ve hazır giyim sektörü, elyaf ve ipliği 
kullanım eşyasına dönüştürecek süreçleri kapsa-
yan işlemleri içerir. Bunlar; elyaf hazırlama, iplik, 
dokuma, örgü, boya, baskı, apre, kesim, dikim 

Tekstil ürünleri imalatı ve 
giyim eşyalarının imalatı

Sanayi yatırımlarında ve ilk Kalkınma Planları’nda tekstil sektörü, öncelikli sanayi olarak yer almış ve 
Türkiye’nin önemli bir pamuk üreticisi olması nedeniyle de kalkınma, pamuk temelli olarak gerçekleşmiştir.
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gibi üretim süreçleridir. 
Elyaftan iplik ve mamul 
kumaşa kadar olan kısım 
tekstil, kumaştan giyim 
eşyası elde edilene kadar 
olan süreç ise hazır giyim 
sektörünün içinde değerlen-
dirilmektedir. Hazır giyim 
sektörünün tedarik zinciri 
içinde yer alan tekstil sek-
törü; otomotivden, inşaata, 
ağır sanayiden tıbba kadar 
pek çok sektörle teknik 
açıdan ilişki içinde olup 
halıcılık, yangın söndürme 
hortumları gibi pek çok 
farklı alana girdi sağlamak-
tadır.

Tekstil endüstrisinin 
yapısına bakıldığında tek-
nolojik gelişimin ve Ar-Ge 
faaliyetlerinin, hazır giyim 
sektörüne göre daha büyük 
önem arz ettiği görülmek-
tedir. Özellikle tekstil sektörünün alt sektörle-
rinde Ar-Ge faaliyetleri sayesinde ürünlere hem 
yeni özellikler hem de yeni kullanım alanları 
kazandırılmaktadır. Daha çok nano-teknoloji ile 
üretilmiş ürünler, fonksiyonel tasarımlar, düşük 
maliyetli çevreci yaklaşımlar, farklı sektörlere 
yönelik yeni teknik tekstillerin geliştirilmesi, 
geri-dönüşüm ürünlerin teknik tekstillerde 
değerlendirilmesi gibi konulardaki çalışmaların 
sonuçları; teknik tekstil,  ekolojik tekstil ve akıllı 
tekstil ürünlerinde izlenmektedir.

Tekstil ve hazır giyim sektörünün en büyük 
sıkıntısı yüksek maliyetlerdir. Ülkemizdeki 
gerek hammadde, gerek işgücü, gerekse enerji 
maliyetlerinin yüksekliği, üreticilerin dünya 
pazarındaki firmalarla rekabet edebilmesini 
güçleştirmektedir.
Tekstil Sektöründe Ar-Ge Uygulamaları:

Teknik Tekstil, Ekolojik Tekstil 
ve akıllı Tekstiller
“Teknik tekstil” kavramı 1980’li yıllarda, 

“endüstriyel tekstil” kavramının yetersiz kal-
ması üzerine kullanılmaya başlanmıştır. Teknik 
tekstiller; ücretleri ve katma değeri daha yüksek 
ürünlerdir. Polyester, polipropilen, naylon, vis-
kos, pamuk, cam ve aramid gibi malzemelerden 
üretilmekte olup; kimyasallara, hava şartla-
rına, mikro organizmalara dayanıklı, yüksek 
mukavemet, yanmazlık gibi üstün performans 
özelliklerine sahiptirler. Uygulama alanları 
konveyör (taşıyıcı) bantlar, tıbbi eldivenler, 
balistik (kurşun geçirmez) kumaşlar, akustik 
izolasyon malzemeleri, roketler, otomobillerdeki 

hava yastıkları, antistatik tekstiller, suni çimen, 
tentelik kumaşlar, bandaj malzemeleri, aleve 
dayanıklı battaniye ve yastıklar, filtreler, yanmaz 
yapı malzemeleri, kimyasal koruyucu giysiler, 
tek kullanımlık koruyucu giysiler, kanalizasyon 
ve sulama sistemleri, güç tutuşur dekorasyon 
materyalleri ve perde şeklindedir.

Ekolojik tekstil ya da eko tekstil (çevre dostu 
tekstiller) kavramı ise; 1990’lı yıllarda yoğunla-
şan çevrenin korunmasına yönelik hareketlerin 
sonucunda ortaya çıkmıştır. Üretim süreçleri-
nin tüm aşamalarında çevreye ve insana zarar 
vermeyecek uygulamaların gerçekleştirilmesini 
amaçlar. Üretim Ekolojisi, İnsan Ekolojisi ve Atık 
Ekolojisi olmak üzere üç grupta değerlendirilir. 
Hammaddenin çevre dostu koşullarda üretil-
mesi, kimyasalların çevreye zarar vermeyecek 
ürünlerden seçilmesi, solunum, sindirim ve 
ter yoluyla insana zarar vermeyecek giysilerin 
üretilmesi, üretim atıklarının ve kulanım sonucu 
oluşan atık giysilerin geri dönüşüm süreçlerinin 
gerçekleştirilmesi gibi konuları içermektedir.

Akıllı tekstiller; teknik tekstiller içerisinde 
yer alan, çevresel etkiler nedeniyle önemli ve 
yeniden üretilebilir otomatik değişim özellikleri 
olan elyaf ve kumaşlardır. Yüksek teknolojik ve 
katma değeri çok yüksek ürünlerdir.  Herhangi 
bir etkiyi veya etki değişikliğini algılama ve 
buna tepki verme özelliğine sahiptirler. Günü-
müzde geliştirilen çok işlevli elyaflar, askeri 
giysiler, koruyucu hastane elbiseleri, yüksek 
performanslı spor giysileri gibi birçok alanda 
uygulama bulmaktadırlar. Ayrıca; çevresel 
değişimleri algılayarak renk, gözenek ve kalınlık 
özelliklerini değiştirebilen, mikropları öldü-
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ren, cildi besleyip masaj yapabilen, bazı ilaçların 
deriden vücuda verilmesini sağlayan örnekler 
günümüzde görülmeye başlanmıştır.
Türk Tekstil ve Hazır Giyim  
Sektörü’nün Tarihçesi

19.yy’da İngiltere’de, 20.yy’da Japonya’da, 
1950’lerde Tayvan ve Kore’de gelişmeye başlayan 
tekstil sektörünün; Türkiye’de köklü bir tarihi 
bulunmaktadır. Anadolu’da dokumacılığın Sel-
çuklulardan daha eskiye dayandığı bilinmektedir. 
Osmanlı İmparatorluğu döneminde de bu bilgi 
birikimi doğrultusunda sanayi tekstil üzerine 
dayalı olarak gelişmiştir.

Bu dönemde; dokuma konusunda Denizli ve 
Tokat, ipekli ürünler konusunda da Bursa bölge-
sinde küçük işletmeler halinde üretim yapılmıştır. 
1915 yılına gelindiğinde sanayi işletmelerinin pek 
çoğunun dokuma tesisleri olduğu görülmektedir. 
Bu tarihlerde 22 kamu sanayi işletmesinin 18’i, 28 
anonim şirketin 10’u, 214 özel sektör işyerinin 45’i 
ve toplam 264 sanayi işyerinin 73’ü bu sanayide 
faaliyet göstermektedir.

1933 yılında Sümerbank’ın kurulması, sektör 
için önemli bir adım olmuştur. Sümerbank’ta 
yetişen personel, edindiği bilgi ile daha sonra 
özel sektörün gelişimine katkıda bulunmuştur. 
1930’larda sanayi yatırımlarında ve ilk Kalkınma 
Planları’nda tekstil sektörü öncelikli sanayi olarak 
yer almış ve Türkiye’nin önemli bir pamuk üreti-
cisi olması nedeniyle de kalkınma pamuk temelli 
olarak gerçekleşmiştir.

1960’larda sanayileşme hareketinin başlama-
sının ardından 1970’lerde küresel tekstil ve hazır 
giyim sanayi gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan 
ülkelere doğru kaymıştır. Bu yıllarda sektörde 
teknolojinin kullanımı sayesinde, bilgi birikimi ve 
teknik oluşmuştur.

1980’lerde ihracata dayalı büyüme stratejileri 
oluşturulmasıyla ihracatta artış yaratılmıştır. 1990 
yılına kadar sektör çeşitli şehirlerde yayılarak 
gelişmiştir. 1990 yılında yüzde 12,2’lik büyüme 
ile en hızlı büyüyen sektör konumuna gelmiştir. 
Böylelikle Türkiye 1970’lerde sadece ham pamuk 
ihraç ederken 1990’larda Avrupa’ya en büyük 
hazır giyim ve tekstil ihracatçısı konumuna yük-
selmiştir.

Dünya Ticaret Örgütü tarafından 1995 yılında 
kabul edilen Tekstil ve Hazırgiyim Anlaşması 
gereği ticaret kotalarının kaldırılması 2005 yılı 
başında uygulamaya geçmiştir. Bunun sonucu 
olarak uluslararası pazarlarda rekabetin arttığı 
yeni bir dönem başlamıştır. Bu dönemin Türk 
Tekstil ve Hazır Giyim Sektörleri üzerinde önemli 
ve olumlu etkileri olmuştur. Bu döneme kadar 

düşük maliyetli ürünler bazında rekabet etmeye 
çalışan Türk Tekstil ve Hazır Giyim  
Sektörleri geleneksel ve basit ürünlerle rekabet 
etmek yerine, yüksek katma değerli tekstil ürün-
leriyle ve hazır giyimde markalaşma yolunda 
ilerlemeye başlamışlardır.

2000 yılında yaşanan ekonomik krizin sektö-
rü olumsuz etkilemesine, ihracat rakamlarında 
düşüş izlenmesine karşın; 2005 yılında dünyanın 
en büyük 4. hazır giyim tedarikçisi ve 11. tekstil 
tedarikçisi konumuna yükselmiştir.

Dünya tekstil ve hazır giyim ihracatındaki 
payı ve aynı zamanda Türkiye toplam ihracatın-
daki payı dolayısıyla sektör bugün Ülkenin temel 
sanayilerinden biri olarak kabul edilmektedir. 
Dünyada Tekstil ve Hazır Giyim Sektörü

Dünyada tekstil ve hazır giyim sektörü son 40 
yılda 60 kat büyüme göstermiştir. Sektörün üre-
tim kapasitesinin talebin iki katından daha fazla 
olduğu tahmin edilmektedir.

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) verilerine göre, 
dünya tekstil ve hazır giyim sektörü ihracatı 2010 
yılında 2009 yılına göre yüzde 14,5 büyüyerek 526 
milyar dolardan 602 milyar dolara yükselmiştir. 
Bu rakamın 251 milyar doları yüzde 19’luk büyü-
me ile tekstil sektörüne ait olup, 351 milyar doları 
yüzde 11’lik büyüme ile hazır giyim sektörüne 
aittir. İki sektörün 2010 yılında dünya mal ticare-
tindeki payı yüzde 4,1 olarak gerçekleşmiştir.

Başlıca tekstil pazarları incelendiğinde, Çin, 
Hong Kong, ABD, Almanya, İtalya, İngiltere, 
Fransa, Japonya ve İspanya’nın dünya tekstil 
pazarlarının yüzde 54’ünü oluşturduğu gözlen-
mektedir.

Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü 
(UNIDO) verile-
rine göre; dünya 
genelinde tekstil 
ve hazır giyim 
sektörlerinde 13,5 
milyonu tekstil 
sektöründe, 13 
milyonu hazır 
giyim sektöründe 
olmak üzere top-
lam 26,5 milyon 
kişi istihdam 
edilmektedir.

Dünyada en 
büyük pamuk 
üreticileri Çin 
Halk Cumhu-
riyeti, ABD ve 
Hindistan’dır. 

Türkiye, 2000 yılında yaşanan ekonomik krizin sektörü olumsuz etkilemesine, ihracat rakamlarında düşüş 
izlemesine karşın; 2005’te dünyanın en büyük 4. hazırgiyim ve 11. tekstil tedarikçisi konumuna yükselmiştir.
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Türkiye, dünyanın en büyük 7. pamuk üreticisi 
konumundadır.

Dünya tekstil ve hazır giyim ticaretine etki 
eden en önemli olay, Çin’in 2001 tarihinde 
DTÖ’ye 143. üye olarak girmesi olmuştur. Çin 
bu üyelikle, DTÖ’nün “Tekstil ve Konfeksiyon 
Antlaşması”na tabii olmuş ve 2005 yılından 
itibaren kotaların kaldırılmasıyla tekstil ve hazır 
giyim ihracatını önemli oranda artırmıştır.

Bu katılım ayrıca dünya pamuk tüketimini 
de ciddi oranda artırmış (3,8 milyon ton) ve bu 
artışın yüzde 87’si (3,3 milyon ton) Çin Halk 
Cumhuriyeti’nden kaynaklanmıştır.

 Bununla birlikte, 1,5 milyarlık nüfusa sahip 
olan Çin, yaklaşık 150 milyonluk yüksek gelirli 
kitlesi ile aynı zamanda önemli bir pazar duru-
muna da gelmiştir.

Kotaların kalkmasının ABD, Almanya ve 
Japonya gibi büyük ülkelerde tüketicilerin satın 
alma kararlarında fiyat konusunun önemini 
artmıştır. Dünya tekstil ve hazır giyim pazar-
larındaki koşullar değişmiş, firmaların 2005 
öncesinde sahip oldukları tedarik imkanları 
büyük ölçüde sınırlanmıştır. Yeni dönemde 
ürün tedariki yanında hizmet sunumu da önem 
kazanmıştır.
Türkiye’de Tekstil ve Hazır Giyim Sektörü

Ülkemiz, dünya tekstil ve hazır giyim sek-
törü ihracatı içinde Yüzde 3,6’lık paya sahiptir. 
DTÖ 2010 yılı verilerine göre; dünyada tekstil 
sektöründe 8.’inci, hazır giyimde ise 5’inci 
büyük ihracatçı konumundadır. Tekstil ve hazır 
giyim sektörünün en önemli hammaddesi olan 
pamuk üretiminde 7. büyük üretim merkezidir. 
Yine dünya sıralamasına bakıldığında elyaf ring 
iplik üretiminde 5., open-end iplik üretiminde 4. 
sırada yer almaktadır.

Türk tekstil ve hazır giyim sanayi, 2009 yılın-
da yaşanan ekono-
mik krizden en çok 
etkilenen sektörler 
arasında yer al-
mıştır. Hem tekstil 
sektöründe hem de 
hazır giyim sektö-
ründe 2009 yılı ihra-
cat rakamlarında 
bir önceki yıla göre 
düşüş izlenmiştir. 
Ancak Ekonomi 
Bakanlığı verilerine 
göre tekstil sektörü 
ihracatı 2010 yılında 
bir önceki yıla göre 
yüzde 18,2 oranın-
da artarak 6 milyar 
352 milyon dolar, 

2011 yılı ihracatı yüzde 21,4 oranında artarak 7 
milyar 710 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 
Hazır giyim sanayi 2010 yılında yüzde 10,5 ora-
nında artarak 14 milyar 206 milyon dolar, 2011 
yılında yüzde 10,3 oranında artarak 15 milyar 
665 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Türkiye 
İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan rakam-
lara göre 2011 yılı ihracat sıralamasında hazır 
giyim sektörü otomotiv ile kimyevi maddeler ve 
mamulleri sektörlerinden sonra en fazla ihra-
cat yapan 3. sektör, tekstil sektörü ise 7. sektör 
olmuştur.

İthalat rakamlarına bakıldığında, 2010 yılı 
tekstil ithalatında, hazır giyim ihracatında gö-
rülen artışa bağlı olarak hammadde ihtiyacının 
karşılanması amacıyla sürekli artış kaydedilmiş 
ve Türkiye dünya tekstil ithalatında 6. sırada yer 
almıştır. Türkiye, hazır giyimde ise yüzde 0,8’lik 
pay ile dünya ithalatında 10. sırada yer almakta-
dır. Tekstil üretiminde ithal ara malı ve yatırım 
malının payı yüzde 43, hazır giyim üretiminde 
ise yüzde 19’dur.

2023 yılı ihracat hedefi 20 milyar dolar olan 
tekstil ve hazır giyim sektörü 2011 yılında top-
lam 11 milyar 230 milyon dolar dış ticaret fazlası 
vermiştir. Bunun 10 milyar 566 milyon doları 
hazır giyim sektörüne, 664 milyon doları tekstil 
sektörüne aittir. Hazır giyim sektöründe ihraca-
tın ithalatı karşılama oranı yüzde 457’dir. Aynı 
yılda bu oran tüm Türkiye için yüzde 56’dır.

Ekonomi Bakanlığı rakamlarına göre; 
Türkiye’nin en fazla tekstil ihracatı yaptığı ül-
keler, toplam tekstil ihracatı içerisinde aldıkları 
paya göre, sırasıyla yüzde 13 ile Rusya, yüzde 
10 ile İtalya ve yüzde 6 ile Almanya’dır. Hazır 
giyim sektöründe en fazla ihracat yapılan ülke-
ler ise toplam hazır giyim ihracatı içerisinde al-
dıkları paya göre, sırasıyla yüzde 25 ile Alman-
ya, yüzde 13 ile İngiltere, yüzde 9 ile İspanya ve 
yüzde 8 ile Fransa’dır.

Yine Ekonomi Bakanlığı’nın rakamlarına 
göre; Türkiye’nin en fazla tekstil ve hammad-
deleri ithalatı yaptığı ülkeler; toplam tekstil ve 
hammaddesi ithalatı içinde aldıkları  paya göre, 
sırasıyla yüzde 20 ile Çin, yüzde 13 ile ABD., 
yüzde 7 ile Hindistan’dır. Hazır giyim ithalatın-
da yüzde 37 ile Çin birinci sırada, yüzde 22 ile 
Bangladeş ikinci sırada, yüzde 6 ile Hindistan 
üçüncü sırada yer almaktadır.

Tekstil ve hazır giyim sanayinin Gayri Safi 
Yurtiçi Hasılaya (GSYİH) katkısı yüzde 11 ora-
nındadır. Ülke imalat sanayinin üretimi içeri-
sindeki payı yüzde 14’tür. Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası verilerine göre tekstil ve hazır 
giyim sektörlerinde kapasite kullanma oranı 
2011 yılında yüzde 77’dir.

Türk tekstil ve hazır giyim sanayinde yüzde 
90’ı KOBİ, yüzde 95’i de aile şirketi niteliğinde 
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olan 43 bin civarında firma faaliyette bulunmak-
tadır. Bunların 11 bini hazır giyim, 7 bin 500’ü 
tekstil alanında olmak üzere 18 bin 500 tanesi ih-
racat yapmakta ve toplam 750 bin kişiye istihdam 
sağlamaktadırlar. Bununla birlikte, sektördeki 
gerçek istihdam sayısını belirlemek küçük firma 
sayısının çokluğu, taşeron işletmeler ve sektörde 
ihtisaslaşmada sınırların çizilmesinin çok zor 
olması nedeniyle mümkün olamamakla birlikte
2 milyon civarında olduğu tahmin edilmektedir. 
Bu rakam ile tekstil ve hazır giyim sanayi ta-
rımdan sonra en büyük istihdama sahip sanayi 
dalıdır.

Tekstil ve hazır giyim üretiminde İstanbul, 
İzmir, Bursa, Ankara, Denizli, Gaziantep, Kayseri, 
Tekirdağ, Adana gibi şehirlerin öne çıktığı görül-
mektedir. Kahramanmaraş, İstanbul, Adıyaman, 
Gaziantep, Bursa gibi illerde iplik üretimi yoğun 
olarak yapılırken, Denizli’de havlu, bornoz, 
ev tekstili, Uşak’ta iplik, battaniye, Çorlu ve 
Çerkezköy’de tekstil terbiyesi, Adana’da pamuklu 
dokuma ve terbiye, Gaziantep’te  
polipropilen, dokusuz yüzey, makine halıcılığı, 
İstanbul’da konfeksiyon ve örme üretimi ön plana 
çıkmaktadır.

Akdeniz İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği 
tarafından açıklanan verilere göre 2011 yılı için 
Türkiye geneli tekstil ve hammaddeleri sektörü 
ihracatı iller bazında incelendiğinde; sırasıyla 
İstanbul, Bursa, Gaziantep, Kahramanmaraş, Ada-
na, Kayseri, İzmir, Denizli, Tekirdağ ve Uşak’ın 
yer aldığı görülmektedir. Hazır giyim sektörün-
de ise sıralama İstanbul, Denizli, İzmir, Bursa, 
Tekirdağ, Gaziantep, Mardin, Malatya, Adana ve 
Balıkesir şeklinde olmaktadır.

TÜİK’in son yayınladığı 2009 yılı verilerine 
göre imalat sanayi içinde Ar-Ge harcamalarının 
oranı tekstil sektöründe yüzde 2,46, hazır giyim-
de yüzde 0,62 oranında gerçekleşmiştir. TUİK 
tarafından gerçekleştirilen 2010 yılı Ar-Ge Faali-
yetleri Araştırması sonuçlarına göre; Türkiye’de 
Gayri Safi Yurtiçi Ar-Ge harcamasının Gayri Safi 
Yurtiçi Hasıla (GSYİH) içindeki payı binde 8,4’tür.  
KOBİ‘lerde ise bu oran yüzde 0,3 civarındadır.

İmalat sanayinde çalışan Ar-Ge personeli 
sayısı bakımından yapılan değerlendirmede ise 
tekstilde yüzde 3,64, hazır giyimde yüzde 1,39 
oranında Ar-Ge personeli istihdamı sağlandığı 
görülmektedir.

Tekstil ve hazır giyim sanayi yoğun olarak ma-
kine kullanımına dayanmaktadır. Türkiye’nin net 
ithalatçı olması nedeniyle bu noktada Türkiye’nin 
yabancı üreticilere bağımlılığı söz konusudur. 
1980’lerin başındaki sanayileşme atağından bu 
yana Türkiye’nin tekstil ve hazır giyim sanayi ma-
kine parkının değerinin yaklaşık 80 milyar ABD 
doları seviyesine ulaştığı tahmin edilmektedir.

Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri 

Sendikası’nın üyeleri arasında yapmış olduğu 
maliyet analizi anket sonucuna göre (2005); tekstil 
sektöründe en büyük maliyet bileşeni yüzde 33 
ile hammadde, yüzde 25 ile insan kaynaklarıdır. 
Enerji ise yüzde 9’luk bir paya sahiptir. Tekstil 
sektörünün alt sektörü olan boya terbiye işlet-
melerinde yüzde 26 ile insan kaynakları maliyeti 
birinci sırada yer alırken, ikinci sırada yüzde 16 
ile enerji, üçüncü sırada ise yüzde 15 ile kimyasal 
malzeme maliyeti yer almaktadır. Hazır giyim 
sektöründe ise, İTKİB (2007) verilerine göre, yüz-
de 47 ile en büyük maliyet bileşenini hammadde, 
ardından da yüzde 27 ile işçilik oluşturmaktadır. 
Türk tekstil sektörünün vizyonu; katma değeri 
yüksek, yenilikçi, rekabetçi ve teknoloji içeren 
ürün ve hizmet sunumları ile dünya ticaretin-
deki payını ve toplumsal refahı arttırmak olarak 
belirlenmiştir. Türkiye'nin uluslararası piyasalar-
da tekstil ve hazır giyim sektöründeki payının ve 
rekabet gücünün korunabilmesi için, sektörün, 
moda-marka ve kaliteyi ön plana alacak şekilde 
yapılandırılması gerekmektedir. Yüksek üretim 
maliyetlerine ilişkin gerekli tedbirlerin alınarak 
rakip ülkelere yaklaştırılması, firmaların rekabet-
çiliklerini artıracaktır. Ayrıca, eğitim sisteminin 
yaratıcılık yeteneğinin geliştirilmesi üzerine 
dayandırılması, ülke genelinde Ar-Ge faaliyetle-
rine önem verilerek çalışmaların bu doğrultuda 
ilerletilmesi sektörün gelişimine katkı sağlaya-
caktır. Yüksek katma değerli ürünler olan teknik 
tekstil ve çok fonksiyonlu hazır giyim üretimine 
ağırlık verilmelidir. Hazır giyim üretiminde pazar 
değişimlerine bağlı olarak esnek üretimin yapıla-
bilirliği sağlanmalıdır. Uzun vadede bu sektörde 
teknolojiye dayalı rekabetçi yapının sağlanması 
teşvik edilmeli, ithalata bağımlı olarak gelişen 
tekstil makinesi alanında çalışmalara önem veril-
melidir.
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Dokuzuncu Kalkınma Planı 2007-2013 Tekstil, Deri 
ve Giyim Sanayii Özel İhtisas Komisyonu Raporu, DPT, 
2007

Ömer Güleryüz, Küresel Gelişmeler Işığında 
Türkiye’de Tekstil Sektörü ve Geleceği, 2011

Teknik Tekstiller Üzerine Genel ve Güncel Bilgiler, 
İTKİB Genel Sekreterliği Ar-Ge ve Mevzuat Şubesi Mart 
2005

Nurcan Kurtoğlu, Duygu Şenol, Tekstil ve Ekolojiye 
Genel Bakış, Karsinojen ve Allerjik Etki Yapabilen Tekstil 
Kimyasalları, KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 7(1)-2004

Yılgör, İ., (2006), İşlevsel Polimerik Elyaflar ve Akıllı 
Tekstiller, Bilim ve Teknik Aralık/2006:42; Aktaran: Yrd. 
Doç. Dr. H.Fatma Şener ve Öğr. Gör. Fatma Bulat, Nano 
Teknoloji ile Üretilen Akıllı Tekstiller ve Tüketici Beklen-
tilerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

Yrd. Doç. Dr. H. Fatma Şener ve Öğr. Gör. Fatma Bu-
lat, Nano Teknoloji ile Üretilen Akıllı Tekstiller ve Tüke-
tici Beklentilerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

   Tekstil, Hazır Giyim, Deri ve Deri Ürünleri Sektör-
leri, Mart 2010, Sanayi Genel Müdürlüğü

  Owen, R., ve S. PAMUK, A History of the Middle 
East Economies in the Twentieth Century, 1999 – Ak-
taran: Ömer Güleryüz, Küresel Gelişmeler Işığında 
Türkiye’de Tekstil Sektörü ve Geleceği, 2011

 Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Turkish Tex-
tile and Apparel Sector, 2002– Aktaran: Ömer Güleryüz, 
Küresel Gelişmeler Işığında Türkiye’de Tekstil Sektörü 
ve Geleceği, 2011; 

 Tekstil, Hazır giyim, Deri ve Deri Ürünleri Sektör-
leri Raporu (2012/1), T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı, Sanayi Genel Müdürlüğü, Sektörel Raporlar 
ve Analizler Serisi

  Tekstil, Hazır Giyim, Deri ve Deri Ürünleri Sek-
törleri Raporu (2012/1), T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı, Sanayi Genel Müdürlüğü, Sektörel Raporlar 
ve Analizler Serisi

  Yrd.Doç.Dr. Kahraman Aslan, Küresel Rekabet Bas-
kısı Altında Tekstil ve Hazır Giyim Sektörünün Dönü-
şüm Stratejileri ve Yeni Yol Haritası, MÜSİAD Araştırma 
Raporları: 57, Kasım 2008

  Dokuzuncu Kalkınma Planı2007-2013 Tekstil, Deri 
ve Giyim Sanayii Özel İhtisas Komisyonu Raporu, DPT, 
2007

  Hazır Giyim Sektörü, Sektör Raporları, T.C. Eko-
nomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Tekstil ve Kon-
feksiyon Ürünleri Daire Başkanlığı, 2012

  Dokuzuncu Kalkınma Planı2007-2013 Tekstil, Deri 
ve Giyim Sanayii Özel İhtisas Komisyonu Raporu, DPT, 

2007
  Tekstil, Hazır giyim, Deri ve Deri Ürünleri Sek-

törleri Raporu (2012/1), T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı, Sanayi Genel Müdürlüğü, Sektörel Raporlar 
ve Analizler Serisi

  Tekstil, Hazır giyim, Deri ve Deri Ürünleri Sek-
törleri Raporu (2012/1), T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı, Sanayi Genel Müdürlüğü, Sektörel Raporlar 
ve Analizler Serisi

  T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalatın Değerlendirilmesi 
Sunumu, İstanbul, 14.02.2012

  İTKİB, 2008
  Tekstil, Hazır giyim, Deri ve Deri Ürünleri Sek-

törleri Raporu (2012/1), T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı, Sanayi Genel Müdürlüğü, Sektörel Raporlar 
ve Analizler Serisi

  Hazır Giyim Sektörü, Sektör Raporları, T.C. Eko-
nomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Tekstil ve Kon-
feksiyon Ürünleri Daire Başkanlığı, 2012

  İ. Hakkı Eraslan, İsmail Bakan ve Aslı Deniz Helva-
cıoğlu Kuyucu, Türk Tekstil Ve Hazırgiyim Sektörünün 
Uluslararası Rekabetçilik Düzeyinin Analizi, İstanbul 
Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (7/13), 2008

  Tekstil, Hazır giyim, Deri ve Deri Ürünleri Sek-
törleri Raporu (2012/1), T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı, Sanayi Genel Müdürlüğü, Sektörel Raporlar 
ve Analizler Serisi

  Tekstil, Hazır giyim, Deri ve Deri Ürünleri Sek-
törleri Raporu (2012/1), T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı, Sanayi Genel Müdürlüğü, Sektörel Raporlar 
ve Analizler Serisi

   TUİK 04 Kasım 2011 tarih ve 224 sayılı Haber 
Bülteni

  TMMOB
  İ. Hakkı Eraslan, İsmail Bakan ve Aslı Deniz Helva-

cıoğlu Kuyucu, Türk Tekstil Ve Hazırgiyim Sektörünün 
Uluslararası Rekabetçilik Düzeyinin Analizi, İstanbul 
Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (7/13), 2008

  Dokuzuncu Kalkınma Planı 2007-2013 Tekstil, Deri 
ve Giyim Sanayii Özel İhtisas Komisyonu Raporu, DPT, 
2007

  Vizyon 2023 Teknoloji Öngörüsü Projesi Tekstil 
Paneli (Son Rapor) Temmuz-2003

  https://kadirbolukbasi.wordpress.
com/2010/04/07/egede-pamuk-yeniden-revacta/

  35 Tekstilin Gözde Şehri İzmir, Türkiye Tekstil Sa-
nayii İşverenleri Sendikası (http://www.tekstilisveren.
org/ttsis//index.php?option=com_content&task=view
&id=1491&Itemid=114)

kaynaklar:

İzmir’de Tekstil ve Hazır Giyim Sektörü
İzmir bölgesinin geniş ve verimli tarım alan-

ları, uluslararası ticaret yolları üzerinde bulunu-
şu Türkiye’nin tekstil ve hazır giyim sektöründe 
önemli bir yere sahip olmasına neden olmuştur. 
Yerel tekstil ürünü olan tiftik ile birlikte İran’dan 
kervanlarla getirilen ipek de İzmir’in ticari ha-
yatında önemli rol oynamıştır.

Türkiye genelinde İzmir organik pamuk 
üretiminde lider konumdadır. 

Maalesef ekim alanlarının gittikçe azalması 
nedeniyle pamuk üretiminde ciddi bir azalma 
yaşanmaktadır. Dünyada en iyi pamuğun yetiş-

tiği üçüncü bölge olarak gösterilen Turgutlu’da 
2003 yılında 80 bin dekar olan pamuk ekim 
alanları 2010 yılında 70 dekara, Tire’de ise 5 yıl 
içerisinde 90 bin dekar olan ekim alanları 2 bin 
dekara düşmüştür.

İzmir Ticaret Odası ve Ege Bölgesi Sanayi 
Odası kayıtlarına göre İzmir’de 3 bin 500 civa-
rında firma tekstil ve hazır giyim sanayi alanın-
da bulunmaktadır.

İzmir'in 2011 yılı tekstil ve hammaddeleri ih-
racatı yaklaşık 210 milyon dolardır. Hazır giyim 
ihracatı ile birlikte bu rakam 1,2 milyar doların 
üzerine çıkmaktadır. Bu rakamlar ile İzmir, De-
nizli ile yarışır durumdadır.

İZMİR ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ  l  temmuz 2012

araştırma dosyası
araştırma dosyası

27



Atatürkorganize
28

Meryem Fulya YAZICIOĞLU

Sektördeki bilinirliğini kalite ve güven an-
layışı ile oluşturan hazırgiyim sektörünün 
öncü firmalarından Özgün Boya’nın sahibi, 

aynı zamanda İzmir Atatürk Organize Sanayi 
Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Uğurtaş, 
Türkiye’nin, en çok istihdam ve katma değer 
yaratan tekstil sektöründen vazgeçmek ya da bu 
sektörü yok etmek gibi bir lüksünün olmadığını 
vurguladı.  

1980’lerden günümüze yükselen yatırımlarıyla 
ekonominin lokomotif sektörleri arasında yer alan 
tekstil sektörünün bugün yeterli ilgiyi göremedi-
ğini bildiren Uğurtaş, sanayicilerin kendi çabaları 
ile ayakta durmaya çalıştıklarını söyledi. Kalifiye 
eleman, işçi - girdi maliyetleri ve bölgesel teşvik-
ten dolayı ‘içimizdeki Çin’ olarak nitelendirdiği 
düşük maliyetli üretim yapan firmaların fiyat 
politikasına olan olumsuz etkilerinin sektörün 
başlıca sorunları arasında yer aldığını bildiren 
Uğurtaş, sektöre yalnızca madden değil, manevi 
anlamda da destek verilmesi gerektiğini vurgula-
dı. 
Bölgesel teşvik içimizdeki Çin’i yarattı

Verilen bölgesel teşviklerin de beklentileri kar-
şılayamadığına dikkat çeken Uğurtaş, Doğu’ya 
sağlanan teşvikler nedeni ile o bölgelere giden 
sanayicinin, bünyesinde çalıştıracağı işçiyi en 
az üç yıl eğitmek zorunda kalacağını, bunun da 
ciddi kayıplara neden olacağını bildirdi. Olumlu 
örnekler yaşansa da birçok sanayicinin bölgesel 
teşvikler nedeni ile gittiği bölgelerden işlerini 
küçülterek ya da kaybederek dönmek zorunda 
kaldığının altını çizen Uğurtaş, ülke içerisindeki 
rekabeti olumsuz yönde etkileyen bölgesel teşvik-
ler yerine sektörel teşviklerin verilmesinin daha 
uygun olduğunu söyledi. 

Teşvik alan bölgelerde daha ucuz maliyetlerle 
üretim yapan firmaların daha düşük fiyatlarla 
ürünleri pazara sunduklarını hatırlatan Uğurtaş, 
teşvik almadığı için yüksek maliyetli üretim ya-
pan firmaların rekabette zorlandıklarını söyledi. 
Uğurtaş, “Müşteri, ‘aynı ülkede üretiyorsunuz da 
sen neden daha pahalıya satıyorsun’ diye sordu-
ğunda söyleyecek söz kalmıyor. Daha ucuza mal 
eden daha ucuza pazarlıyor, bu da ülke içerisin-
deki fiyat politikasına zarar veriyor. Dolayısıyla 
kendi içimizde Çin’ler yaratıyoruz” ifadesinde 
bulundu.

Tüm bunların yanı sıra önemli bir pamuk 
üreticisi olan Türkiye’nin hazırgiyim üreticilerine 
kaliteli ürün tedariki sağladığını söyledi. Uğurtaş, 
“Tekstil aslında son süreçte kendisini hızla yenili-
yor. Uzakdoğu’da rakiplerimiz var. Ama onlarla 
Türkiye’yi karşılaştırdığımız zaman, kısa termin-

ler, Ar-Ge ve inovasyona dayalı ürünler, yetişmiş 
işgücü bakımından bizim çok daha ön planda 
olduğumuzu söyleyebiliriz” dedi.  
Sektör yanlış tanıtıldığı için işçi bulamıyoruz

Üretim ayağına yönelik yanlış algıların sek-
törün en önemli problemleri arasında yer alan 
işçi bulma sıkıntısını meydana getirdiğine dikkat 
çeken Uğurtaş, özellikle denim taşlama konusun-
daki yanlış bilgilendirilmelerin bedelini sektö-
rün ödediğini söyledi. Uğurtaş, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“Denim işinde silikozis hastalığına neden olan 
kumla yapılan eskitme işlemi vardı. Bir odanın 
içerisinde çalışan işçi, kompresörden gelen hava 
ile kumu denime püskürterek çalışıyor, bir müd-
det sonra havaya karışan kumların akciğerlerine 
yapışması sonucunda hastalanıyordu.  İzmir’de 
hiçbir zaman bu şekilde çalışılmadığını açık yü-
reklilikle söyleyebilirim. 

Biz firmamızda kumu hiç kullanmadık, 
Fransa’dan özel bir madde getiriyorduk, onunla 
yapıyorduk. Ama biliyorum ki, diğer arkadaş-
larım da bu hastalığa neden olacak hiçbir şey 
kullanmadılar. Bu nedenledir ki İzmir’de ben bu 
hastalığı hiç duymadım. 

Zaten sektör şu anda o işi de yapmıyor. O 
sistem tarihte kaldı. Denime eskimişlik görüntüsü 
el zımparası ile veriliyor. Bir de lazer teknolojisi 
kullanılıyor. Kamuoyunun yanlış algısı sektöre 
zarar verdi. 

Özellikle yıkamaya elemanların gelmemesin-
den dolayı sektörde ciddi anlamda işçi bulma 
sıkıntısı yaşanıyor.”

Yanlış algı tekstil sektörüne bedel ödetiyor
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İşçi ve enerji maliyetleri  
sanayicinin belini büküyor

Türkiye’ye nazaran 
Endonezya, Bangladeş gibi 
ülkelerde daha ucuz üre-
tim yapıldığını dile getiren 
Uğurtaş, bu farklılığın Ar-Ge 
ve inovasyon çalışmaları ile 
desteklenmiş ürünler saye-
sinde aşılabileceğini söyledi. 
Uğurtaş, “Belirleyiciliği an-
cak farklı bir ürün yaparsan 
yakalayabilir ve öne çıkarsın. 
Yoksa onunki ucuz, benimki 
pahalıysa ya da ürün aynıysa 
neden bana gelip satın alsın? 
Bunları artık konuşmamamız 
lazım. Evet, bazı ülkelerde 
maliyetler çok düşük, bizde 
daha yüksek. Biz bu konuda 
maalesef teşvik de alamıyo-
ruz. Tek başına bizi sıkıntıya 
sokan, enerji fiyatlarındaki 
yükseklik, işçilik üzerindeki yükler. Artık bu 
yükler tüm sektörler için geçerli ama özellikle 
tekstil daha çok yaralı. Çünkü istihdam ve enerji 
kullanımı yoğun bir sektör. Bizim devletten 
isteğimiz, istihdam üzerindeki yüklerin kaldırıl-
ması, vergilerin düşürülmesi olabilir, ama artık 
bizim asıl mücadele etmemiz gereken kısım 
farklı ürünler yaratmak, daha kaliteli ürünler 
çıkartmaktır. Zaten kısa terminli çalışabiliyoruz, 
öyle bir avantajımız var. Yetişmiş iş gücümüz 
var, çok iyi bir tekstil altyapısına sahibiz, buna 
rağmen karsızlıklar da sanayicimizin bir başka 
sıkıntısı. Dünyada yalnız yaşayamıyoruz ve 
fiyatlarda da ciddi bir baskı altındayız” ifadesin-
de bulundu. 
KOBİ’lerin Ar-Ge desteklerinden 
daha çok yararlanmalarını  
teşvik etmek lazım

Yıllarını tekstil ve hazırgiyim sektörüne 
veren firmaların Ar-Ge, Ür-Ge ve inovasyon 
çalışmaları ile ayakta durduklarına dikkat 
çeken Uğurtaş, Ar-Ge desteklerinden KOBİ’le-
rin gerektiği kadar faydalanamadığını söyledi. 
Uğurtaş çalışmalar hakkındaki görüşlerini şöyle 
sürdürdü: “KOBİ’lerin Ar-Ge desteğinden yarar-
lanmalarını sağlamak lazım. Tekstilde Ar-Ge’yi 
sürekli hale getirmek zorundasınız. Çünkü 
bizde çok kısa zamanlarda moda değişir. Biz, 
Özgün Boya olarak teknolojimizi geliştirmeye 
yönelik İZKA’dan aldığımız destek ile denim-
lere sprey işini yapan otomatik bir robot aldık. 
Destekler olmasa bu tarz Ar-Ge çalışmalarının 

yapılması, projenin kendini amorti edememe-
sinden dolayı çok zor. Uzun proje süreçlerine 
ihtiyaç duyulan KOSGEB ve TÜBİTAK destekle-
ri de sektör için yeterli değil. Yaklaşık 1 yıl süreç 
gerektiren bu destekler için proje hazırlanırken, 
firmada 5-6 koleksiyon değişiyor. Hazırgiyim 
sektörü bu kadar uzun proje süreçlerine uygun 
bir sektör değil. Bu nedenle, kendini sürekli 
ve hızla yenilemek zorunda olan sektörün bu 
yapısına uygun Ar-Ge teşviklerinin verilmesinin 
gerekli olduğunu düşünüyorum.”
Sanayiciliğin değişimi eğitim sisteminin 
yenilenmesi ile doğru orantılı

Klasik sanayi anlayışının değişebilmesi için 
eğitim sisteminin yenilenmesi gerektiğine de 
dikkat çeken Uğurtaş, Meslek Liseleri’ndeki 
müfredatın tekrar gözden geçirilerek, eğitimi 
sadece teoride kalmamış, işini bilen, seven ve 
değer veren elemanların yetiştirilmesi konu-
sunda adımlar atılması gerektiğini vurguladı. 
Sanayinin günden güne makinelere yönelmesine 
rağmen bu makineleri çalıştıracak eğitimli in-
sanların bulunmasında ciddi sıkıntıların yaşan-
dığına dikkat çeken Hilmi Uğurtaş, sanayiye 
kalifiye eleman yetiştirme açısından Meslek 
Liselerinin ülke içinde önemli bir görev üst-
lendiğini söyledi. Verilen eğitimlerin yanı sıra, 
öğrencilere çalışma kültürünün de aşılanması 
gerektiğini vurgulayan Uğurtaş, “Sıçramak ve 
klasik sanayilerden kurtulmak istiyorsak, eğitim 
sistemimizi baştan aşağıya yenilememiz gerekli. 
Bir fabrikada işe başlayan çocuklar artık burada 
ne yapacağını bilerek gelmeliler” diye konuştu.
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Türkiye’nin önde gelen hazır giyim marka-
larından Roteks Tekstil’in Yönetim Kurulu 
Başkanı Jak Eskinazi, tekstil ve hazırgiyim 

sektörüne yönelik altyapının Türkiye’de oldukça 
kuvvetli olduğuna inandığını belirterek, bu neden-
le sektörlerin her zaman ekonominin lokomotifleri 
arasında yer alacağına inandığını söyledi. 

Eskinazi tekstil ve hazırgiyim sektörüne 
yıllardır yapılan yatırımların ve bilgi birikim-
inin göz ardı edilemeyeceğine dikkat çekerek; 
“Türkiye’nin böyle bir sektörü ihmal etme gibi bir 
lüksü olamaz” ifadesinde bulundu. 

Sektörel iniş çıkışların doğal karşılanması 
gerektiğinin altını çizen Eskinazi, otomotiv sek-
törünü takip eden tekstil ve hazırgiyim sektörünün 
aslında ilk sırada yer aldığını vurguladı. Eskinazi, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tekstil, Türkiye’de bugün en çok yatırım 
yapılmış, lokomotif olmaya da devam edecek 
sektördür. Sektörün birincilikten ikinci, üçüncü 
sıralara düşmesi olağandır. Tabi ki bazı sektörlerin 
gün geldiğinde daha fazla önem kazanması, oto-
motivin gelip de tekstil sektörünü geçmesi normal. 
Ama aslında Türkiye’de tekstili konfeksiyonla 
beraber düşündüğümüzde sektör olarak otomo-
tiv sektöründen daha büyük bir sektör olduğunu 
görürüz. Türkiye’de en alt düzeyden en üst 
düzeye kadar tekstil sektörü her zaman revaçtadır. 
Bugün kasabalarda bile çarşıya gittiğiniz zaman 
mutlaka bir manifatura, bir konfeksiyon mağazası 
görüyorsunuz. Aynı zamanda bir otomotiv galerisi 
de görüyorsunuz. Yani bu Türkiye’deki revaçta 
olan sektörlerden bir tanesi. Vazgeçilmez, dünya 
var oldukça giyinilecek şeye ihtiyaç duyulacak.  
Çıplaklık moda olursa o zaman belki de bu sektöre 
pek şey kalmaz ama yine de uyurken sermek için 
çarşaf falan üretmemiz gerekir.” 
Ar-Ge ve inovasyon ile sorunlar aşılabilir

Gelişmekte olan ülkeler tarafından üretim 
yapılan alanlarda fiyat rekabeti konusunda 
sıkıntıların yaşandığını dile getiren Eskinazi, 
bu sorunun Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları ile 
yaratılan farklılıklarla ortadan kaldırılabileceğine 
inandığını söyledi. Eskinazi, “Siz ancak inovasyo-
na ve Ar-Ge’ye ağırlık verirseniz, yeni bir şeyler 
üretirseniz, onlarla rekabet edebilirsiniz. Ama 
teşvikler söz konusu olduğunda, Türkiye’nin gene-
line baktığımızda genel uygulanan teşviklerden 
bu sektör tabi ki gerektiği gibi faydalanamıyor. Bu 
sektörün geliştirdiği Ar-Ge’nin Ar-Ge olduğu çok 
tartışılıyor” diye konuştu. 

Sektöre yönelik Ar-Ge çalışmaları konusunda 
Türkiye’nin en başarılı ülkeler arasında yer 
aldığını vurgulayan Eskinazi, ‘sıkıntı var, destek 

yok’ sözlerinin bir kenara bırakılarak Ar-Ge, Ür-
Ge ve inovasyon çalışmalarına ağırlık verilmesi 
gerektiğini söyledi. Eskinazi, şunları kaydetti: 

“Sektör alsında çok büyük ve kuvvetli bir 
sektör. Ben herkesin şapkasını önüne koyup 
birazcık da mutfağını düzeltmesi gerektiğini 
düşünüyorum. Eğitimsiz kadın işçiye veril-
ecek en kolay eğitim ve iş imkanı bizim sek-
törde. Bu sektörü bu konuda teşvik edebilirsek 
hem rekabetçiliğimizi hem de toplumdaki 
kazanımlarını arttırabiliriz. Kadın işçi çalıştıran 
müesseselere özel muhtasar ve sigorta indirimi 
yapılması lazım. Yapılacak indirimler işverenin 
rekabetçiliğini arttıracak, aynı zamanda da 
topluma kadın istihdamını arttırabilme şansı 
verecektir.”
Sanayici ayakta kalabilmek  
için sürekli yatırım yapmalı

Sektörde rekabetin hammaddeden, Ar-Ge 
çalışmalarına, istihdam kalitesinden teknoloji 
kullanımına kadar birçok konuya birden bağlı 
olduğunu vurgulayan Eskinazi, “Bugünkü global 
dünyadaki rekabetçilik şartları o kadar sert ki bir 
konuda rekabet etmeniz sizi çok kısa bir müddet 
ileriye götürür. Eğer bir sanayici ayakta kalmak 
istiyorsa sürekli yatırım yapmak, sürekli bütün 
parkurunu yenilemek mecburiyetindedir” diye 
konuştu. Tekstil sektöründe Türkiye’de mesleki 
eğitimin zamanında çok yapıldığını ancak mesleki 
eğitim veren eğitimcilerin yetersiz olmasından 
dolayı beklentilerin bu alanda karşılanamadığını 
bildiren Eskinazi, konuyla ilgili yapılacak başarılı 
çalışmaların sektörü ileriye götüreceğini sözlerine 
ekledi.

Çıplaklık moda olana kadar sektör ölmez
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İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde 
üretimlerini gerçekleştiren sektörünün öncü 
firmalarından As Baskı’nın sahibi aynı zaman-

da Tire OSB Müteşebbis Heyet Başkanı ve TOBB 
Sanayi Odaları Konsey Üyesi Hüseyin Arıcı, bun-
dan 50 yıl önce 200 bin nüfuslu İzmir’de 20 bin ki-
şinin tekstil sektöründe çalıştığına dikkat çekerek, 
katma değeri yüksek olan tekstil sektörünün son 
yıllarda ihmal edildiğini söyledi. Tekstil ve ha-
zırgiyim sektörünün geri kalmış ülkelerin ağırlık 
verdiği bir alan olduğu fikrinin yanlış olduğuna 
dikkat çeken Arıcı; “Halbuki tekstil ileri gitmiş ve 
gidecek ülkelerin işidir. Bugün İtalya’ya bakıyor-
sunuz. İtalya’da moda yaratmışlar ve inanılmaz 
bir gelir elde ediyorlar. Amerika, dünyanın en faz-
la pamuk üretim ülkesi. Bunlar, teknolojik olarak 
ilerlemiş ülkeler. Türkiye tekstilde tam filizlenmiş, 
güllerini açacak, bir marka haline gelecek ülke 
pozisyonunda”  dedi. 
Amerika’da Türk bornozları  
karaborsa satılıyor

Türkiye’nin dünyanın önde gelen markalarına 
üretim yaptığını bildiren Arıcı, İtalya’da yapılan 
işlerin yüzde 40’ının Türk üretimi olduğunu, 
Amerika’da satılan Türk bornozlarının ise kara-
borsadan satıldığını söyledi. 

Türkiye’nin tekstilin hammaddesi olan pamuk 
konusunda oldukça bereketli bir ülke olduğuna 
dikkat çeken Arıcı, sektörün pamuk ekim alanla-
rının azaltılmasından dolayı sekteye uğradığını 
söyledi. Arıcı; “Yaklaşık 1 milyon 250 bin ton 
pamuk üretirken 300 tonlara düştük. Tekstil ihmal 
edilince pamuk da ihmal edildi. Pamuk, işlendi-
ği her safhada katma değerini arttırarak ilerler. 
Mısır’ın ardından dünyanın en kaliteli pamuğu-
nun üretildiği Ege Bölgesi’nde bugün pamuktan 
eser yok” diye konuştu.
Rekabet ettiğimiz iki Çin var

Otomotiv sektörünün ardından en fazla 
ihracatın yapıldığı sektörün tekstil ve hazırgiyim 
sektörü olduğuna dikkat çeken Arıcı, birçok aile-
nin geçim kaynağı olan sektörün desteklenmesi 
gerektiğini söyledi. Çin’in devreye girmesi ile 
sektörün sekteye uğradığı fikrine katıldığını dile 
getiren Arıcı, Çin kadar, verilen bölgesel teşvikin 
de sektörü olumsuz yönde etkilediğini bildirdi. 
Arıcı sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çin bazı noktalarda bizi geçti. Çünkü sektörü 
benimsedi. Örneğin İzmir… Tire’ye kravat işlerini 
verdi, bir ilçeye gömlek verdi, bir ilçeye pantolon 
işini verdi. Derken aynı ürünleri ürete ürete başka 

ürünlere el yatkınlığı kalmadı. Dolayısıyla Çin 
bizi vurdu. Tabi bir oradaki Çin var, bir de bizim 
yanıbaşımızda bir Çin var. Dördüncü, beşinci, 
altıncı bölgelerde üretimlerini gerçekleştiren sana-
yiciler sigorta, elektrik parası, muhtasar vermiyor. 
Vergileri düşük ödeniyor. 

Biz Çin’i geçiyoruz ama bunu geçemiyoruz. 
Bölgesel yerine sektörel destek verilmesi gerekir. 
Teşvik verilen bölgeler ucuza üretip ucuza satıyor, 
İzmirli sanayici onunla baş edemiyor. İzmir’deki 
fabrikaların, İzmirli sanayicinin suçu ne? Halbuki 
teşviğin verildiği yerlere ‘ihracata yönelik üreti-
len ürünler için teşvik veriyorum’ denilse mesele 
çözülecek. 

Tekstilde çok ileri gitmemiz gerekirken geri 
saymaya başladık. 
Markalaşmak isteyene destek verilmeli

Türkiye’de markalaşmak isteyenlerin destek-
lenmesi gerektiğini vurgulayan Arıcı,  günümüz-
de sanayicinin en büyük sıkıntısının sermaye 
yetersizliği olduğunu söyledi. Bu nedenle mar-
kalaşmaya teşebbüsün oldukça az görüldüğünü 
belirten Arıcı,  destek gören sanayicilerin dünya 
markası olma yolunda ilerleyeceğine inandığını 
söyledi. 

ARGE, ÜRGE ve inovasyon çalışmalarının sek-
tör için oldukça önemli olduğunu bildiren Arıcı, 
konuyla ilgili olarak üniversite-sanayi işbirliğinde 
daha ciddi adımların atılması gerektiğini kaydetti.  

Sektörde rekabetin sermayeye ve üretim hızına 
dayandığını belirten Arıcı, mesleki eğitimde de 
yeterli olunmadığını sözlerine ekledi.

Türkiye ihmal ettiği tekstilde güllerini açıp 
marka yaratacak hale geldi
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Yaptığı üretimlerle sektörünün önde 
gelen markaları arasında yer almayı 
başaran Ege Tekstil’in sahibi Ercan 

Emirbayer, 2000’li yılların başında yaptığı 
ucuz ve hızlı üretim ile Türk tekstil ve kon-
feksiyon sektörünün sıkıntılı günler geçirme-
sine neden olan Çin’in sürekli artan maliyet-
lerden dolayı düşük adetli talepleri karşılama 
konusunda gerileme kaydettiğini bildirdi.  

Bazı Avrupa ülkelerinde yaşanan ekono-
mik daralma dolayısıyla talep miktarlarında 
da gerilemelerin yaşandığını bildiren Emir-
bayer, Çin tehlikesinin, yerini düşük maliyetli 
üretim yapan Bangladeş, Endonezya, Hindis-
tan gibi gelişmekte olan ülkelere bıraktığına 
dikkat çekti. 

Avrupa’da yaşanan ekonomik krizin fiyat 
rekabetini arttırdığını vurgulayan Emirbayer, 
gelişmekte olan ülkelerde üretim maliyetleri 
düştükçe Türkiye’de elektrik, doğalgaz gibi 
girdi rakamlarının sürekli artmasının, sanayi-
ciyi rekabet edemez hale getirdiğini söyledi. 
Türkiye, Türkiye ile rekabet ediyor…

Bölgesel teşvikin yerini sektörel teşvike bı-
rakmasıyla sektörün rahat bir nefes alacağına 
inandıklarını kaydeden Emirbayer, sözlerini 
şöyle sürdürdü:

“İzmir’e yarım saat uzaklıktaki Manisa; 
3. derece teşvik bölgesi, İzmir ise 1. derece 
teşvik bölgesi. Bu kadar büyük bir eşitsizliğin 
olması doğru değil. Bu teşvik farklılıkların-
dan İzmir sanayisi zarar görüyor. Bu neden-
den dolayı pek çok sanayici Manisa’ya gitti. 
Bu çok büyük bir engel. Yalnız Manisa değil, 
aynı olay mesela bizim tekstil sektöründe 
büyük üretici bölge olarak Kahramanmaraş 
Bölgesi için de geçerli. 

Kahramanmaraş da bölgesel olarak 
İzmir’in, İstanbul’un Avrupa’da en büyük 
rakibi haline geldi.  Biz Avrupa’da sadece 
Çin ile mücadele etmiyoruz bir de kendimiz-
le mücadele ediyoruz. Bu da işin maalesef 
trajikomik yanı… Yani Türkiye Türkiye ile 
rekabet ediyor. Çünkü bazı bölgeler çok bü-
yük teşvikler alıyorlar. Aldığı teşviklerle çok 
ucuza mal ediyorlar ve bizim maliyetimizin 
altında mal satıyorlar. Dolayısıyla bölgesel 
teşvikin tekstilde kesin olarak kaldırılması 
lazım.”
Türkiye’nin konumu büyük şans

Tüm bu olumsuzluklara rağmen 
Türkiye’nin konumu itibari ile Avrupa’nın 
önemli pazarları arasında yer aldığına dikkat 

çeken Emirbayer; “Türkiye, hem konumu, 
hem de kaliteli ve hızlı üretim yapabilme ka-
biliyetinden dolayı tercih edilen ülke haline 
gelmiştir. Türkiye’den mallar hem daha hızlı 
servis ediliyor hem de küçük üretimlere çok 
daha hızlı yanıt veriliyor. Bir de Avrupa artık 
stoktan tamamen çıktı. Aldığı malı hemen 
mağazaya koyup satmak istiyor. Bunun için 
de çok hızlı temin etmek istiyor. Terminler 
çok kısa. Bu noktada da yine Türkiye’nin 
şansı var” diye konuştu.
Sektörü mali açıdan personele cazip 
hale getirmek lazım

Devletin; inovasyon, teknoloji geliştir-
me, Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmaları konusunda 
olumlu teşvikler sunduğunu dile getiren 
Emirbayer, söz konusu gelişmeleri ürünlerine 
yansıtamayan üreticilerin ayakta durmakta 
zorluk çekeceklerini söyledi. Sektörün hak 
ettiği parayı kazanamadığının altını çizen 
Emirbayer, bu nedenden dolayı işçilerin bek-
lentilerini karşılamakta zorlandıklarını dile 
getirerek; “Kalifiye eleman bulmakta sıkıntı 
yaşıyoruz. Sektörde mesleki eğitim konusu 
bir şekilde aşılır, ama öncelikle bu sektörü 
personele cazip hale getirmek lazım” diye 
konuştu.

Sektörün rekabet yapısının birden faz-
la etmene dayandığını bildiren Emirbayer, 
“Rekabet sadece fiyata dayalı değil. Kalifiye 
eleman, düşük girdi maliyetleri, sektörel 
teşvikler, kur politikaları, sektörün rekabet 
yapısını değiştirebilecek unsurlar arasında 
yer alıyor” dedi.

Yeni rakipler gelişmekte olan ülkeler
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Türkiye’de tekstil ve hazırgiyim sektö-
rünün hızlı üretim ve lojistik avantajı 
ile başarıyı yakaladığını bildiren Belgü 

Tekstil’in sahibi Belgütay Oral, hazır giyim 
sektörünün önde gelen firmalarından gelen 
yoğun talebin devam etmesi ile ihracat ayağın-
da gerilemenin yaşanmayacağına inandığını 
bildirdi.  

Türkiye’nin kaliteli mal ve hızlı üretim 
avantajları ile sektörde öne çıktığının altını 
çizen Oral, “Bu nedenlerden dolayı Avrupalı-
ların Türkiye’den vazgeçmediklerini görüyo-
ruz. Dolayısıyla şuanda sektör oldukça güzel 
ilerliyor diyebilirim. Ege Bölgesi’nden yapılan 
ihracat rakamlarına baktığımızda 2011’e göre 
hazır giyim konfeksiyon sektöründe Haziran 
sonu itibariyle yüzde 6’lık bir düşüşün oldu-
ğunu görüyoruz. Buna rağmen yaklaşık olarak 
1 milyar 164 milyon dolar sınırını geçmişiz. 
Dolayısıyla şuanda dediğim gibi büyük firma-
ların Türkiye’den çıkmaması nedeniyle ihracat 
bacağında bir sıkıntı söz konusu değil” diye 
konuştu. 

İhracattaki iyi gidişata rağmen üretim 
konusunda sektörün sıkıntı yaşadığına dikkat 
çeken Oral,  mevcut hazır giyim konfeksiyon 
ihracatının ‘eli kolu’ diye adlandırdığı fason 
imalatçılarda büyük bir gerileme olduğunu 
bildirdi. Oral, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Önceden 50- 60 makine ile üretim yapan 
fason grupların sayısı İzmir’de oldukça fazlay-
dı ve bizim üretim açısından bir sorunumuz 
yoktu. Ancak özellikle son 1 yıldır fasoncula-
rın giderek küçüldüğünü, hatta merdiven altı 
diye tabir ettiğimiz 15-16 makinelik birimler 
haline geldiğini görüyoruz. 

Bunun nedeni ise fason ihracatçısının 
fasonculara para kazandırmamasıdır.  Tekstil 
ve hazır giyimde müşterilerle fiyat rekabeti 
dolayısıyla ciddi bir fiyat pazarlığı içindeyiz. 
Bu fiyat pazarlığı bizi otomatikman uzun işçi-
liğe götürüyor. Fakat uzun işçiliği Ege Bölgesi 
olarak yakalama şansımız yok. Tabi bunun 
yükünü tamamen fasoncular çekiyor. Bu 
bizim için oldukça önemli bir konu. Çünkü biz 
ihracatçılar 2000’li yıllarda hepimiz üretimden 
fasona döndük. Dolayısıyla şuan üretmekte 
zorluk çekiyoruz. Bunun yanı sıra İzmir’in 
kendine ait fasoncu grubu İstanbul’u rahatsız 
ediyor. Özellikle İstanbul’da iç piyasaya imalat 
yapan markalar İzmir’de işçilik ucuz varsa-
yımıyla İzmir piyasasına gelip bizim normal-
de çalıştığımız fasonculara yüklü iş vererek 
onlarla çalışıyor. Dolayısıyla bizim iş yaptırma 
kapasitemiz giderek düşüyor.”

Sektörün bir diğer sıkıntısının da kalifiyeli 
işçi temini olduğunu bildiren Oral, işçinin 
sektöre güveninin kalmadığını söyledi. Sektör-
deki bu sorunlardan dolayı üretim konusunda 
sıkıntı yaşandığını vurgulayan Oral, “Buna 
rağmen bugün pazarlama ve müşteri konu-
sunda sektörün bir sıkıntısının olmadığını 
rahatlıkla söyleyebilirim” dedi. 

Üretimde yaşanan sorunların giderilmesi 
için Ege Giyim Sanayiciler Derneği’nin organi-
zasyonunda fasoncuları yeniden yapılandırma 
gibi bir çalışmanın yapılabileceğini ifade eden 
Oral; “Üretim bacağındaki sıkıntıyı atlatabil-
mek için özellikle büyük firmalar Anadolu’ya 
gidip orada imalat yaptırmaya, hatta yeni 
baştan orada imalatla ilgili yatırımlar yapmaya 
başladılar. Tabi bu her firma için geçerli bir şey 
değil. Bu büyük lojistik destekler ve yeniden 
kadrolaşmayı gerektiren bir durum. Buna bazı 
firmalar sıcak bazı firmalar soğuk bakıyor” 
diye konuştu.

Sektörde mesleki eğitimin yetersiz kaldığı-
na dikkat çeken Oral, kalifiyeli eleman sıkın-
tısı nedeniyle sanayicilerin yatırım yapmak 
konusunda çekingen davrandıklarını söyledi. 
Ar-Ge, Ür-Ge, inovasyon ve teknoloji kullanı-
mının sektör için önemine vurgu yapan Oral, 
sektör oyuncularının Ar-Ge konusunda birlik 
içerisinde hareket etmek yerine çalışmalarını 
bireysel olarak sürdüklerini belirtti.

Sektörde rekabetin fiyata, servise ve ka-
liteye dayandığını bildiren Oral; “Bu sektör 
ölmez,  Avrupalı Türkiye’yi bırakmaz. Yeter ki 
biz iyi, kaliteli, ucuz işçiliği yakalayabilelim” 
dedi.

İhracatta sıkıntımız yok
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Birbirinden başarılı çalışmaları ile konfeksi-
yon sektöründe isminden söz ettiren Eriş 
Giyim Sanayi’nin sahibi Şule Öztürkeri, 

Türk tekstil ve hazırgiyim sektörünün bölgesel 
yakınlıktan dolayı Avrupa pazarındaki gelişme-
lere bağlı olarak gelişme kaydettiğini söyledi. 

Avrupa ülkelerinde son dönemlerde yaşa-
nan ekonomik krizin sektörü bir nebze de olsa 
olumsuz yönde etkilediğini bildiren Öztürkeri, 
İzmirli sanayicilerin bitmek bilmeyen dinamiz-
minden dolayı buldukları yeni pazarlar ve al-
dıkları tedbirler ile bu süreci beklenenden daha 
hafif atlatmaya çalıştıklarını söyledi. 

Öztürkeri; “Avrupa’daki ekonomik kriz tabi 
ki ilk başta bizleri biraz etkiledi. İzmir’de ‘dur-
mak, vazgeçmek yok’ bakış açısına sahibiz. Bu 
nedenle sanayicilerimiz yeni pazarlara yönele-
rek, bir takım tedbirler aldılar.  Daha küçük çaplı 
imalatlarla pazarlama şirketleri haline dönüştük 
birçoğumuz. ‘Fasonculara imkanlar tanıyarak 
onları geliştirelim, üretimden uzaklaşıp pazar-
lara daha çok emek verelim’ diye düşünüldü. 
Genelde böyle davranıldı sanıyorum. Ama 
fasoncular bu işe çok fazla dayanamadılar diye 
düşünüyorum” ifadesinde bulundu.
Vasıfsız işçi bile bulamıyoruz

İzmir’de fason üretim yapan imalathanelerin 
neredeyse hiç kalmadığını bildiren Öztürkeri, 
sektörde kalifiyeli eleman sıkıntısının da yaşan-
dığını söyledi. Mevcut işçilerin başka sektörlere 
yöneldiğini vurgulayan Öztürkeri, sözlerini 
şöyle sürdürdü:

“Bugün yüklü miktarda sipariş alsak bile 
bunları ürettirecek işçimiz mevcut değil. 
Doğu’ya veya Mısır’lara kaçmanın hiçbir anlamı 
yok diye düşünüyorum. Kendi ülkemiz, aynı 
vasıflarda işçilerimiz varken, Mısır başta olmak 
üzere dış ülkelere giderek üretim yeri arandık. 
Bunun yanlış olduğu görüldü zaten. Yeniden 
üretim konusunda bir canlanma olacağına ina-
nıyorum ama işçi bulamıyoruz. Öyle ki vasıfsız 
işçi dahi bulamıyorsunuz.”  

Sektörün önde gelen sorunları arasında 
gösterdiği kalifiyeli eleman sıkıntısına yönelik 
olarak yapılan mesleki eğitime İzmir Atatürk 
Organize Sanayi Bölgesi’nin büyük önem verdi-
ğine dikkat çeken Öztürkeri, “İAOSB,  bu işe çok 
olumlu bakıyor ve elinden geleni yapıyor ama 
mesleki eğitime gelecek kişiyi de bulamıyoruz 
şu ara. Yetişmiş elemanlar var, onlar yok piyasa-
da. Cep telefonu satıyor, sigara satıyor ama ‘ben 
artık konfeksiyoncu olmayacağım’ diyor” diye 
konuştu.

İzmirli sanayici kendi  
dinamiği ile ayakta duruyor

İzmir’in hak ettiği teşviklerden bugüne 
kadar yararlanamadığına inandıklarını bildiren 
Öztürkeri, İzmirli sanayicilerin kendi dinamikle-
ri ile ayakta durmaya çalıştığını söyledi. Tekstil 
ve hazırgiyim sektörü çalışanlarının büyük bir 
kısmının bayan işçilerden oluştuğunu hatırlatan 
Öztürkeri, ağırlıklı olarak bayan işçilerin çalış-
tırıldığı sektörlere teşvik verilmesi gerektiğini 
söyledi. Öztürkeri sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu konuyla ilgili olarak teşviklerin kanun 
taslağı halinde Bakanlarımızın önünde olduğu-
nu da biliyorum. Çok özel bir takım teşvikler çı-
kacak. Dilerim bu taslaklar kabul edilir. Şu anda 
onların içeriği hakikaten enteresan. Dolayısıyla 
bayanları almakta biz çok hevesleneceğiz. Çün-
kü verebileceğimiz şeyler olacak. Bilmiyorum 
şu anda ret olmadı. Bir takım çalışmalar yapıldı. 
Bunlar sunuldu, bekliyoruz. Eğer bu kanun 
onaylanırsa sektör ihya olacaktır. 

Biz daha çok insanı evlerinden toplayacağız. 
Evinde oturan genç kızımız gelecek. Kapattığı-
mız makinelerimizi açacağız. Üretim çıkacak. 
Dolayısıyla daha verimli kadrolarla verimliliği 
daha da çok arttıracağız. Bu da ucuzluk ve kali-
teyi getirecek.”

Ar-Ge konusunda da kendi bünyelerinde 
çalışmalar yürüttüklerini bildiren Öztürkeri, ha-
zırgiyim sektöründe yapılacak çalışmalar kısıtlı 
olsa da tekstil ve makine alanlarında gerçek-
leştirilen Ar-Ge çalışmalarının firmaları ileriye 
taşıdığını sözlerine ekledi.

Pozitif ayrımcılık teşviki onaylanırsa sektör ihya olacak
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Sektörün önde gelen firmalarından Kuloğ-
lu Tekstil’in Genel Müdürü Atınç Abay; 
2008 yılında yaşanan ekonomik krizin 

getirdiği olumsuzlukları derinden hisseden 
tekstil sektörünün son dönemlerde ivme kaza-
narak yükselişe geçtiğini bildirdi.  2008 yılında 
tüm dünyayı etkisi altına alan küresel ekono-
mik krizin tüm alanlarda olduğu gibi tekstil 
sektörünü de olumsuz yönde etkilediğini 
söyleyen Abay, 2009 yılından sonra sektöre son 
dönemlerde verilen önemin ardından, tekstil 
ve hazır giyim alanında yeniden bir yükseliş 
döneminin başladığını belirtti.  

Türkiye’nin Avrupa’ya yakın konumda ol-
masının ihracat ayağındaki en önemli avantajı 
olduğunun altını çizen Abay, son dönemlerde 
özellikle Avrupa ülkelerinde baş gösteren 
ekonomik sıkıntıların sektör için yeni bir teh-
dit oluşturabileceğini söyledi. Abay, sektörün 
avantajları ve dezavantajlarına yönelik görüş-
lerini şöyle sürdürdü:
Bölgesel değil sektörel teşvik verilmeli

“En büyük avantajımız yine söylediği-
miz gibi lojistik merkezi olarak Avrupa’ya 
yakınlığımızdı. Bunun yanı sıra hızlı üretim 
yapabilmemiz, bilgi ve becerimiz bizim diğer 
avantajlarımız arasında yer alıyor. Dezavantaj-
larımızın başında ise pahalı bir ülke olmamız 
geliyor. Çin, Hindistan, Bangladeş, Vietnam 
gibi ülkelere baktığımız zaman Türkiye’deki 
üretimin daha maliyetli olduğunu görüyo-
ruz. Bu sıkıntıların giderilmesi için sektörlere 
bölgesel teşvik yerine sektörel teşvik veril-
meli. Çünkü biz İzmir’de bile çeşitli ülkelere 
direk uçak seferi olmamasından yakınıyoruz. 
Kaldı ki bir de buradan Diyarbakır’a, Urfa’ya, 
Mardin gibi bir bölgeye gidersek işimiz çok 
zor olur. Çünkü yılda 12 tane koleksiyona 
yetişmeye çalışıyoruz. Bire bir iş yaptığımız 
firmaların sahiplerini ya da tasarımcılarını 
İzmir’e bile getirmek bazen çok zor oluyor. 
Zaman artık en kıymetli şey. Bunun yanı sıra 
tekstil hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe 
çalışanların yüzde 90’ı bayanlardan oluşuyor. 
Dolayısıyla birebir ekonomiye katkıda buluna-
cak bir gücü harekete geçiriyoruz. Erkeklerin 
egemen olduğu işçi portföyüne; bu denli kadın 
işçi desteğinde bulunan tekstil, hazırgiyim ve 
konfeksiyon sektörü için de bayan eleman ça-
lıştıran firmalara yönelik bir teşvik sisteminin 
yaratılmasının iyi olacağını düşünüyorum.” 

Ar-Ge, inovasyon, Ür-Ge ve teknolojiye 
dayalı üretim sistemine geçemeyen firmaların 
kalıcı olmasının oldukça zor göründüğünün 

altını çizen Abay, sektörde herkesin bu olu-
şumları takip etmesinin mümkün olmadığını 
söyledi. Abay, sözlerini şöyle sürdürdü:

“ Hiçbir sektörde faaliyet gösteren firmala-
rın tümü; Ar-Ge, Ür-Ge, inovasyon ve tekno-
lojiyi yakından takip edemez. Sektöre fason iş 
yapan grup da gereklidir çünkü. Ancak sektö-
rün ilerleyip firmaların kalkınabilmesi için de 
katma değeri yüksek işlere imza atılması ge-
rekir. Bunun için de sürekli kendini yenileme, 
araştırma, ürün geliştirme ve son teknolojileri 
yakından takip etme büyük önem taşıyor.”
Rekabet; kalite, hız ve fiyata bağlı

Sektörün iç pazardaki rekabet yapısının, 
ürünün kalitesine ve üretim hızına bağlı oldu-
ğunu vurgulayan Abay, dünya pazarında ise 
rekabetin fiyat ve kaliteye dayandığını söyledi.  
Tekstil, hazırgiyim ve konfeksiyon alanında 
mesleki eğitimin gerekli ancak yetersiz oldu-
ğuna dikkat çeken Abay; Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Nakış Sanayi Meslek Komitesi olarak bu 
kapsamda çeşitli çalışmalara imza attıklarını 
belirtti. 

Abay; “Türkiye’deki nakış, kapitone ve 
brode sanayinin mesleki standartlarını oluş-
turduk. Geçen Aralık ayı içerisinde Resmi 
Gazete’de yayınlandı. Türkiye’nin mesleki 
yeterlik standartlarını biz hazırladık. Şimdi 
de bununla ilgili bir çalışmamız daha devam 
ediyor. Şimdi, meslek standartlarının ardından 
yeterlilikleri hazırlıyoruz Belgelendirmelerin 
neye göre yapılacağını biz belirliyor olacağız. 
Bu çalışmamızı da yılsonuna kadar yetiştirme-
yi planlıyoruz” diye konuştu.

Sektör yükselişe geçti…
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Organize Sanayi Bölgeleri Derneği’nin 
(OSBDER) 4. Olağan Genel Kuru-
lu, İzmir’in Çeşme ilçesinde yapıldı. 

Türkiye’nin önde gelen 33 organize sanayi böl-
gesinin üyesi olduğu OSBDER Genel Kurulu’nda 
OSB’lerin yaşadığı sorunlar tartışıldı ve sorunla-
rın çözümüne yönelik atılması gereken adımlar 
belirlendi.

Divan başkanlığını Gebze Kimyacılar Orga-
nize Sanayi Bölgesi (GEBKİM) Yönetim Kurulu 
Başkanı Refik Baydur’un yaptığı Genel Kurulda, 
OSBDER Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kutsi 
Tuncay, derneğin kısa sürede önemli yol kat etti-
ğini ve üye sayılarının 33’e çıktığını belirtti. İzmir 
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu 
Başkanı Hilmi Uğurtaş ise, yaptığı konuşmada, 
OSB’lerin sürekli gelir kalemlerine ihtiyacı oldu-
ğunu vurguladı.

OSBDER’in Çeşme’de gerçekleşen 4. Olağan 
Genel Kurulu’nun açılış konuşmasını yapan 
Dernek Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay; “Artvin 
hariç bütün illerde OSB bulunduğunu, buralar-
da 1 milyonu aşkın çalışanın istihdam edildiğini 
hatırlattı. Tuncay, “Türkiye’de tüketilen elektrik 
enerjisinin yüzde 50’sini sanayi, sanayide tüketi-
len elektrik enerjisinin yüzde 50’sini ise OSB’ler 
tüketmektedir. Yarattığı istihdam, gerçekleştirdiği 

üretim ve ihracatla ekonomi içinde çok önemli bir 
rol üstlenen OSB’ler, planlı, çevreye duyarlı bir 
sanayileşmenin de olumlu örnekleri olarak kar-
şımıza çıkıyor. OSTİM’deki patlamaların ardın-
dan OSB’ler denetimsiz alanlar gibi gösterilerek 
yetkileri elinden alınmak istense de Dernek olarak 
bu düşüncenin doğru olmadığını her yerde, her 
fırsatta anlatarak OSB’lerin, denetimli ve planlı 
sanayi bölgeleri olduğunu vurguladık” dedi.
OSB’lere 6. Bölge teşviği verilmeli 

OSB dışında 
kesinlikle sanayi 
yapılaşmasına 
izin verilme-
mesi gerek-
tiğine dikkat 
çeken Tuncay, 
“Son çıkarılan 
teşvik yasasında 
OSB’lere yatırım 
yapanlara, o 
kente verilen 
teşviğin bir alt 
basamağın-
dan destekler 
sağlanıyor. Bu 

OSBDER’DEn 
organize çözümler

Organize Sanayi Bölgeleri Derneği’nin (OSBDER) 4. Olağan Genel Kurulu’nda, planlı ve düzenli sanayileşme 
için yatırımların OSB’lere çekilmesi için teşviklerle alt ve üstyapı yatırımlarına yönelik kaynaklar ele alındı.

Atatürkorganize
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olumlu bir gelişme. Ancak Türkiye’de mev-
cut OSB’lerin şu anda yarısı boş. Yatırımların 
OSB’lere çekilmesi için OSB’lere en çok deste-
ğin sağlandığı 6. Bölge teşviklerinin verilmesi 
gerekiyor. Ancak bu sayede OSB’ye yatırımlar 
özendirilebilir. Hükümetten bunu bekliyoruz” 
dedi.
Güneş enerjisi yatırımları desteklenmeli

Güneş enerjisinin de önemine dikkat çeken 
OSBDER Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay, şunları 
söyledi:

"Güneş enerjisi yatırımları da alternatif enerji 
olarak düşünülüyor. Şu an güneşten enerji 
üretmek çok pahalı. Bununla ilgili mevzuatta 
düzenleme yapılması lazım. Avrupa'da ekilip 
biçilmeyen yerlere güneş tarlaları kuruluyor. 
Antalya gibi güneşin çok olması da gerekmiyor. 
Güneş enerjisi üretmek isteyen yabancı şirketler 
gelip OSB'lerden yer istediler. Biz de 1.5 milyon 
metrekare yer verebileceğimizi, ayrıca tüm alt-

yapıyı sağlamayı da önerdik. 
Bu şartlar onlar için cazip gel-
di ve düşüneceklerini söyledi-
ler. Bu alanda girişimlerimiz 
olacak. Yani kömürü, güneşi, 
rüzgarı, suyu sanayicimizin 
rekabet avantajı sağlayaca-
ğı şekilde devreye sokmayı 
planlıyoruz.”
Firmalar birbirlerini 
tanımıyor

OSB’lerdeki firmaların 
birbirlerini tanımadıklarını 
ifade eden Tuncay, 33 üyeli 
OSBDER'in firma eşleştirme-
sine de gideceğini vurguladı.  

Tuncay, 'Yabancılarla firma eşleştirmesi konusu-
na yoğun ilgi var. Ancak burnumuzun dibinde 
bizim ile ilgili üretim yapan yerli firmalardan 
haberdar değiliz. Birbirimizi tanımıyoruz, he-
men yanı başımızda ne üretildiğini bilmiyoruz. 
Bu nedenle yerli firmalarımız arasında eşleştir-
me çalışması başlatmak istiyoruz" dedi.
Uğurtaş: OSB’lere düzenli gelir şart

2008 yılında, Türkiye Organize Sanayi Böl-
geleri Ortak Platformu olarak kuruluşundan, 
2009 yılındaki Dernek yapılanmasına kadar 
OSBDER’in Başkanlık görevini yürüten, İAOSB 
Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Uğurtaş ise; 
“Biz sanayicilerimizin ve sanayimizin dertleri-
ne çözüm üretmek için varız. Bizim en önemli 
görevlerimizden biri yönetimsel konularda ta-
leplerimizi ve isteklerimizi ilgili kurum kuruluş 
ve kişilere bildirmektir. OSB Başkanı ve yöne-
ticileri olarak salt alt yapı çalışmaları yapmak 
değil, konularımızı karar mercilerine iletmek 
asli görevimizdir” dedi.

OSB’lerin görevlerinin sadece alt yapı ile 
sınırlı olmayıp üst yapı ile ilgili görevlerinin de 
bulunduğunu ifade eden Uğurtaş bunun için 
de kaynağa ihtiyaç olduğunu belirtti. Uğurtaş 
OSB’lerin düzenli gelir kalemine ihtiyacı oldu-
ğunu belirterek Bölge’de yaratılan kurumlar 
vergisi gibi bazı vergi gelirlerinin bir bölümü-
nün OSB’lere aktarılmasının düşünülebileceğini 
ifade etti.

Enerjinin yerli hammadde ile üretilmesini 
ve maliyetleri bu yöntemle düşürmeyi hedef-
lediklerini dile getiren İAOSB Yönetim Kurulu 
Başkanı Hilmi Uğurtaş, "OSB’ler olarak temsil 
ettiğimiz sanayicilerin rekabet gücünü artırmak 
için çalışıyoruz. Sorunların çözümü için kamu-
oyu oluşturmanın yanı sıra, somut alanlarda 
da girişimde bulunmak istiyoruz. Örneğin 
enerji maliyetleri önemli bir sorun. Maliyetleri 
düşürmek amacıyla Türkiye’deki tüm OSB’ler 
olarak bir araya gelip birlikte hareket etmeliyiz. 
Önümüzdeki dönem kömür sahalarının ihaleleri 
var. Biz de elimizi çabuk tutar, bir araya gelirsek 
o kömür sahalarına teklif verebilir, kömür sa-
halarına talip olabiliriz. Yerli kaynaklarla enerji 
üretip sanayicimizin maliyetlerini düşürmeyi 
planlıyoruz. Bunu yapacak güce ulaştık" dedi.

Kalifiye eleman ve meslek yüksek okulları 
konusunda da adım atmaya başladıklarını dile 
getiren Uğurtaş; İAOSB olarak bir meslek okulu 
kurulması konusunda çalışmalara başlandığını, 
bu okulda 450 kişiye tamamen burslu mesle-
ki eğitimi verileceğini söyledi. Okulun inşaat 
maliyetinin 12-13 milyon TL’ve işletme giderle-
rinin yıllık 3.5-4 milyon TL olacağını ifade eden 
Uğurtaş, bu sayede sanayicinin kalifiye eleman 
sıkıntısının giderileceğini vurguladı.







Yatırımlarda devlet yardımları hakkında kara-
rın uygulanmasına yönelik hazırlanan tebliğ, 
Resmi Gazete’nin 20 Haziran 2012 tarihli 

sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Bu tebliğe göre; Gerçek kişiler, adi ortaklıklar, 

sermaye şirketleri, kooperatifler, birlikler, iş ortak-
lıkları, kamu kurum ve kuruluşları (genel ve özel 
bütçeli kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri, beledi-
yeler ve kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların ser-
maye bileşimindeki hisse oranları yüzde elliyi geçen 
kurum ve kuruluşlar) ve kamu kuruluşu niteliğinde-
ki meslek kuruluşları, dernekler ve vakıflar ile yurt 
dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri 
teşvik belgesi düzenlenmesi için müracaat edebilir.

Teşvik belgesi düzenlenebilmesi için Ba-
kanlığa müracaat edilir. Ancak, genel teş-
vik uygulamaları kapsamında yer alan, 
sabit yatırım tutarı on milyon Türk 
Lirasını aşmayan yatırımlar için 
firmanın tercihine bağlı olarak 
yatırımın yapılacağı yerdeki yerel 
birimlere de müracaat edilebilir.

Teşvik belgesi düzenlenmesi 
talep edilen yatırım projelerinin, 
makro ekonomik politikalar, arz-
talep dengesi, sektörel, mali ve tek-
nik yönden yapılacak değerlendirme 
ve gerektiğinde ilgili kurum, kurul 
ve kuruluşlardan alınacak görüşler 
sonucunda uygun bulunması halin-
de, yatırıma ait teşvik belgesi ile ithal 
ve yerli makine ve teçhizat listeleri Genel 
Müdürlükçe onaylanacaktır.

Teşvik belgeleri kapsamında yapılacak yatırım 
cinsleri komple yeni, tevsi, modernizasyon, ürün 
çeşitlendirme ve entegrasyondan oluşacaktır.

Komple yeni, tevsi, modernizasyon ve ürün 
çeşitlendirme cinslerindeki yatırımların, aynı işlet-
mede veya aynı organize sanayi bölgesinde olması 
gerekmektedir.

Hazır giyim yatırımlarında, mevcut tesisler-
de makine ve teçhizat ilavesi nedeniyle kapasite 
artışının yüzde yüzü geçmesi halinde bu yatırımlar 
komple yeni yatırım olarak değerlendirilecektir.

Aşağıda yer alan kriterlerin tamamını birlik-
te sağlayan, ithalat bağımlılığı yüksek ürünlerin 
üretimine yönelik yatırımlar stratejik yatırım olarak 
değerlendirilecektir.

a) Asgari sabit yatırım tutarının 50 milyon Türk 
Lirası’nın üzerinde olması 

b) Teşvik belgesine konu yatırımda üretilecek 
ürünle ilgili yurtiçi toplam üretim kapasitesinin, 
aynı ürünün ithalatından az olması.

c) Teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilecek 

yatırımla asgari yüzde kırk oranında katma değer 
sağlanması.

ç) Yatırım konusu tesiste üretilecek ürünle ilgili 
son bir yıl içerisinde gerçekleşen toplam ithalat 
tutarının elli milyon ABD Dolarının üzerinde olması 
gereklidir.

Yatırım süresi içerisinde ilgili kambiyo mevzua-
tında yer alan ödeme şekillerinden herhangi biri ile 
ithalat işlemlerine başlanılmış veya bedeli kısmen ya 
da tamamen ödenmiş ancak ithalatı gerçekleştirile-
memiş makine ve teçhizatın ithaline, yatırım süresi 
bitiş tarihini izleyen dört ay içerisinde, gümrük ida-
relerince belge kapsamında sağlanan destek unsur-
ları uygulanmak suretiyle izin verilebilecektir.

Kullanılmış makine ve teçhizat temininde, 
karar hükümleri ve sektörel kısıtlamalar 

göz önüne alınarak, teşvik belgesi 
kapsamında ithal edilebilecektir.

Faiz desteği uygulamasına 
ilişkin esaslar, Genel Müdürlük ve 
aracı kurumlar arasında imzala-

nan protokol ile belirlenecektir.
Sigorta primi işveren hissesi des-

teği, komple yeni yatırımlarda belge 
kapsamında gerçekleştirilen yatırımla 

sağlanan istihdam, diğer yatırım cinsle-
rinde ise mevcuda ilave edilen istih-
dam için uygulanacaktır. Komple yeni 
yatırım dışındaki yatırım cinslerinde, 
aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı 
işçi sayısının mevcut istihdamın altında 

olması halinde ilgili ay için prim desteği uygulan-
mayacaktır.

Teşvik belgesi kapsamında yer alan makine ve 
teçhizatın tamamı veya bir kısmı finansal kiralama 
yolu ile temin edilebilecektir. Finansal kiralama şir-
ketinin gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnası 
desteklerinden yararlanabilmesi için, teşvik belgesi 
sahibi yatırımcı ile sözleşme yapılmış olması ve 
teşvik belgesini düzenleyen ilgili merci tarafından 
finansal kiralamaya konu makine ve teçhizat listesi-
nin onaylanmış olması gerekmektedir.

Yerel birimler ile valilikler, odalar, bankalar, 
yeminli mali müşavirler gibi görev verilen kurum ve 
kuruluşlar Karar ve Tebliğ’in uygulamasına yöne-
lik olarak yapmış oldukları işlemlerden sorumlu 
olacaktırlar. Görev verilen ilgili kurum ve kuruluşlar 
yapılan müracaatları iki ay içerisinde sonuçlandır-
makla yükümlüdür. Karar veya tebliğ hükümlerine 
aykırı davrandığı tespit edilen, Bakanlık tarafından 
verilen görüşleri ve talimatları uygulamayan yerel 
birimler ile görev verilen diğer kuruluşların yetki-
lerine Bakanlıkça son verilirken, gerekli tedbirleri 
alıncaya kadar yeni görev verilmeyecektir.

Teşvik tebliği yürürlükte
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Resmi Gazete’nin 13 Haziran 2012 tarihli sa-
yısında yayımlanarak yürürlüğe 
giren  “2023 Türkiye İhracat Stra-

tejisi ve Eylem Planı”nı değerlendiren 
İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 
Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Uğur-
taş, Hükümetin 2023 yılında Türkiye 
ihracatının 500 milyar dolara ulaşmasını 
hedefleyen bir plan oluşturmasının ülke 
sanayisine bir vizyon çizmek bakımın-
dan önemli olduğunu söyledi. 

“Yayımlanan planda 2012-2023 
yılları arasında yıllık ihracatın ortala-
ma yüzde 11,7 artması ve Türkiye’nin 
dünya ihracatındaki yüzde 0,8 olan 
payının, 2013 yılında yüzde  0,91, 2018 yılında 
yüzde 1,18 ve 2023 yılında yüzde 1,46’ya ulaşması 
hedeflerinin gerçekleşmesi için ciddi bir yapılan-
ma, koordinasyon ve takibin yanı sıra, çok ciddi 

yapısal değişimlerin gerektiğini” belirten Hilmi 
Uğurtaş, planda belirtilen pazar payı, 
yatırım-altyapı, çevre, teknoloji, işbirlik-
leri, finansman, insan kaynağı, mevzuat 
gibi alanlarda yapılacak çok iş olduğu-
nu söyledi.

Uğurtaş, 2023 İhracat Stratejisi 
Koordinasyon Kurulu’nun kurulma-
sının doğru bir adım olduğunu, ancak 
bu kurulun ağır bürokrasi şartlarına 
kurban edilmeden çalıştırılması gerek-
tiğini vurguladı. Çıkılan yolun doğru 
olduğunu, olabilecek eksik ve yanlış-
ların hızla giderilebileceğini belirten 
İAOSB Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi 

Uğurtaş; “İAOSB olarak bu stratejinin uygulan-
masını yakından takip edecek gereken hususlarda 
katılımcılarımızın görüş ve değerlendirmelerini 
kamuoyu ve yetkililer ile paylaşacağız” dedi.   

Sanayi vizyonumuza önemli katkı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafın-
dan her yıl açıklanan “en fazla ihracat 
yapan 1000 firma” listesinde 2011 yılında 

Ege Bölgesi’nden 118 firma yer alırken, İzmir 
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet 
gösteren 14 firma ‘İhracatın şampiyonlar ligi’ 
olarak tanımlanan listeye girdi.

İAOSB’de üretimlerini gerçekleştiren; CMS 
Jant ve Makine, Uniteks Gıda Tekstil Motorlu 
Araçlar, Cevher Döküm, Küçükbay Yağ ve 
Deterjan, Alliance One Tütün, Bak Ambalaj, 
Polibak Plastik Film, Norm Cıvata, Katmerciler 

Araçüstü Ekipmanlar, Batı Çim Batı Anadolu 
Çimento, Amcor Tobacco Packaking, Nimeks 
Organik Tarım Ürünleri, ZF Lemförder ve 
Baylan Ölçü Aletleri, Türkiye ihracatına katkıda 
bulunan en büyük firmalar arasında yer aldılar.

66 firma ile İzmir’in İstanbul’un ardından 
ikinci en fazla ihracatçıya sahip kent olması, 
Ege Bölgesinin ise en fazla ihracatçıya sahip 
ikinci bölge olması Egeli sanayicilerin yüzünü 
güldürdü. 

İlk 1000 firma arasında 66 İzmirli, 23 Deniz-
lili, 14 de Manisalı firma bulunuyor.

İhracatın şampiyonlarında 14 İAOSB firması



Makedonya Cumhuriyeti 
Ankara Büyükelçisi 
Goran Taskovski ve 

Makedonya Cumhuriyeti Ticaret 
Ataşesi Alev Sülejman, İzmir 
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 
Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi 
Uğurtaş’ı makamında ziyaret etti-
ler. İki ülke arasında yapılabilecek 
ticari işbirliklerinin görüşüldüğü 
ziyarette Türk-Balkan dostluğu 
vurgulandı.

Türkiye ile Makedonya’nın 
sosyal ve siyasi anlamda dost 
ülkeler olduğunun altını çizen Makedonya Cum-
huriyeti Ankara Büyükelçisi Goran Taskovski, 
ekonomik anlamda da iki ülke arasındaki bağı 
geliştirmek için çalıştıklarını söyledi. Bu kapsamda 
İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi ile yakın 
ilişkiler içerisinde olmayı arzu ettiklerini bildiren 
Taskovski, “Ülkemizin sizler sayesinde kalkınaca-
ğına inanıyorum. Bütün ekonomik ilişkilerimizde 
Türkiye’nin bizim en ciddi partnerimiz ve en bü-
yük destekçimiz olduğu yadsınamaz. Bu kapsam-
da sizleri hem Makedonya’ya davet etmek isteriz 
hem de Makedonya’nın Pelagonya Bölgesi’ndeki 
8 şehrin belediye başkanlarını buraya getirerek 
sizlerle yatırımlar konusunda görüşmelerde bulun-
malarını isteriz” diye konuştu.

 İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Yö-
netim Kurulu Başkanı Hilmi Uğurtaş da iki ülke 

arasındaki dostluk bağlarının uzun bir geçmişe 
sahip olduğuna dikkat çekerek, sanayiciler olarak 
Makedonya’nın yanında yer aldıklarını vurguladı.

Makedonya’yı tanımak ve yatırım olanakları 
hakkında yerinde ve detaylı bilgi almak amacıyla 
ülkeye ziyarette bulunmaktan keyif duyacak-
larının altını çizen Uğurtaş, “Sanayicilerimizin 
Makedonya’da üretim yapıp oradan Avrupa 
Birliği’ne ihracat yapması ciddi avantajlar yaratır. 
Belediye Başkanları’nın Bölgemizi ziyaret etmele-
rinden ve kendilerine ev sahipliği yapmaktan da 
ayrıca memnuniyet duyarız. İzmir Atatürk Orga-
nize Sanayi Bölgesi Türkiye’nin en büyük organize 
sanayi bölgelerinden birisi. Gerek alt gerekse üst 
yapısıyla, bünyesindeki kurumları ve işleyişi ile 
Türkiye’nin en modern ve en gelişmiş Organize 
Sanayi Bölgeleri arasında. Bizler de Bölgemizin tec-
rübelerini Makedonya’ya aktarmak isteriz” dedi.

İAOSB Makedonya 
Büyükelçisini ağırladı

Makedon öğrenciler İAOSB’de
Makedonya’nın Gostivar şehrinde bulunan Abdül-

hakim Hikmet Doğan Eğitim Kültür ve Sanat Merkezi’nin 
(ADEKSAM) Makedonya çapında Türkçe eğitimi teşvik 
etmek amacıyla burs verdiği başarılı 35 öğrenci, İzmir 
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’ni ziyaret etti. Bölge 

Müdürlüğü’nde yetkililerden İAOSB hakkında detaylı bilgi 
alan öğrenciler, Dirinler Makine ve ÖzÇe Demir-Çelik 
firmalarını da gezdiler. İAOSB Basın ve Halkla İlişkiler 
Şefi Serap Akyol, sağlık alanında eğitim gören öğrenci-
lerle Bölge hakkındaki detayları paylaştı. Türkiye’nin alt 
yapısı en gelişmiş ve en modern OSB’leri arasında yer 
alan İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nin mev-
cut çalışmaları ve ileri dönem projeleri hakkında bilgi 
veren Akyol, öğrencilerden gelen soruları da yanıtladı. 
Bölge Müdürlüğü ziyaretinin ardından İAOSB’de faaliyet 
gösteren firmaların ürünlerinin sergilendiği Sürekli Sergi 
Alanı’nı gezen öğrenciler, Bölge’de imal edilen ürünlerin 
çeşitliliğinden etkilendiklerini bildirdiler.

Sürekli Sergi Alanı’nın ardından İAOSB’nin Teknoloji 
Geliştirme Bölgesi projesini birlikte yürüttüğü Katip Çelebi 
Üniversitesi’ne geçen öğrenciler, üniversite’nin ardından 
gezinin son ayağında Bölge’ye dönerek ÖzÇe Demir-Çe-
lik ve Dirinler Makine’yi ziyaret ettiler.

Atatürkorganize
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İAOSB’nin ilk 500’deki gururları

İstanbul Sanayi Odası (İSO) 'Türkiye'nin 
500 Büyük Sanayi Kuruluşu' 2011 yılı ra-
porunun sonuçlarını açıkladı. Buna göre 

Türkiye'nin en büyük şirketi 27.4 milyar TL 
ciro ile Tüpraş olurken, İzmir Atatürk Organize 
Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren 13 firma 
da Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu 
arasında yerini aldı.  İzmir Atatürk Organize 
Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren; Abalı-
oğlu Yem Soya ve Tekstil (72), Küçükbay Yağ 
ve Deterjan Sanayi (117), CMS Jant ve Makine 
Sanayi (132), DYO Boya (190), Schneider Elektrik 
Sanayi (205), Polibak Plastik Film (285), Batıçim 

Batı Anadolu Çimento Sanayi (291), Alliance 
One Tütün (345), Ege Profil (346), Uniteks Tekstil 
Gıda Motorlu Araçlar Sanayi (353), Norm Cıvata 
(393), Cevher Döküm (402) ve Bak Ambalaj (473) 
firmaları listede yer almanın haklı gururunu 
yaşadı. İstanbul Sanayi Odası tarafından yapılan 
çalışmaya göre, 2011 yılında kar eden kuruluş 
sayısı 380, zarar eden kuruluş sayısı ise 120 oldu. 
Tüpraş, Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşu 
olurken, Ford Otomotiv Sanayi ikinci, Oyak-Re-
nault Otomobil fabrikaları ise üçüncü oldu. Ege 
Bölgesi firmalarından Petkim, listeye 12. sıradan 
giriş yaptı.

İzmir Atatürk Organize Sanayi Böl-
gesi Sanayici ve İşadamları Derneği’nin 
(ASAD) yeni dönem (2012-2014) Yöne-
tim Kurulu, İzmir Atatürk Organize Sa-
nayi Bölgesi (İAOSB) Yönetim Kurulu 
Başkanı Hilmi Uğurtaş’ı ziyaret etti. 

ASAD’ın yeni dönem Yönetim 
Kurulu Başkanı İlker Aydan, ASAD’ın 
toplumun sesi olduğuna dikkat çekerek 
İAOSB ile işbirliğinin önemini vurgu-
ladı. İAOSB Yönetim Kurulu Başkanı 
Hilmi Uğurtaş da ASAD Yönetim 
Kurulu’na çalışmalarında başarılar 
dileyerek, İAOSB olarak ASAD ile ya-
pılacak işbirliklerine hazır olduklarını 
söyledi. 

İAOSB’nin mevcut projeleri ve yeni 
dönem çalışmaları hakkındaki bilgileri 
ASAD Yönetim Kurulu ile paylaşan 
Uğurtaş, ziyaretlerinden dolayı kendi-
lerine teşekkür etti. 

ASAD Yönetim Kurulu’ndan tanışma ziyareti

aSaD Yönetim kurulu
İlker Aydan Yönetim Kurulu Başkanı

T. Süheyl Cem Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Ömer Güler Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Hediye Gül Özlem Sayman

Cumhur Çakmazel Genel Sekreter

Melih Molla Yönetim Kurulu Üyesi

Hakan Yaman Yönetim Kurulu Üyesi

Halil Örnekoğlu Yönetim Kurulu Üyesi
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Artık tüm millerinizi Statü Mili’ne çevirebilirsiniz. 
Miles&Smiles Özel Yolcu Programı, yenilikleriyle yüzünüzü gülümsetmeye devam ediyor. 
Miles&Smiles kredi kartı sahibi üyelerimiz artık kredi kartı harcamalarından, Miles&Smiles program 
ortaklarından ve otel-araç kiralama harcamalarından kazandıkları dahil, hesaplarındaki tüm millerini 
1/5 oranda Statü Mili’ne çevirebiliyorlar. Böylece, kart statülerini (Classic, Classic Plus, Elite, Elite Plus) 
korumak ya da yükseltmek için gereken mil miktarına çok daha hızlı ulaşabiliyorlar. 
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Ramazan’ın İslam dünyası içindeki yeri çok 
farklıdır. Ramazan hazırlıkları, ritüelleri, 
iftar gelenekleri, eğlenceleri ve en sonun-

da bayramıyla yüzyıllar içinde gelişerek kendi-
ne ait bir mecra oluşturmuştur. Bu yazımızda 
Ramazan’ın İzmir’deki bazı yönlerini ele almaya 
çalışacağız.
Ramazan hazırlıkları

Ramazan gelmeden, hazırlıkları başlar; öncelikle ay 
boyunca tüketilecek ana yiyeceklerin evde yapılabilen-
leri hazırlanır, geri kalanlar satın alınarak kiler doldu-
rulurdu. Satıcılar da vitrinlerini buna göre düzenlerdi. 
Sözü Şahabettin Ege’ye bırakalım: “Bakkal dükkânları 
çeşitli renkli kâğıtlara sarılmış güllaç paketleri ile 
sarılır, erik ve kayısı pestilleri iplere sarkıtılır, pastırma, 
sucuklar göz alıcı yerlere asılırdı. Kayısı, erik kuruları, 
badem, ceviz, fıstık içleri, kuru üzümler cam ka-
vanozlarda dükkânları süsler-
di”. Bazı işletmeler ürünlerini 
gazetelerde ilan yoluyla cazip 
hale getirmeye çalışırdı. İzmir’de 
yayınlanan Ahenk gazetesinin 
10 Ekim 1908 tarihli nüshasından 
böyle bir ilanı aktaralım: “Arab-
yan Çarşısı’nda 26 numaralı ma-
ğazada nefis Kayseriye pastırmala-
rı: Ramazan-ı şerif geliyor. Umum 
Müslümanlarım bu mübarek ayda 
mekulat ve meşrubatın (yiyecek 
ve içeceğin) en nefisini, tazesini 
arayacağı tabiidir. Bunun için biz 
de Müslüman müşterilerimize bir 
hizmet-i müftehire olmak üzere âlâ 
dana etinden imal edilmiş taze, nefis 
Kayseriye pastırmaları, güllaç, ek-
mek kadayıfı, Balkan peyniri ve âlâ 
sucuk getirttik. Mağazamızda gayet 
ehven fiyatla satıyoruz. Muhterem müşterilerimiz 
mağazamızı bir kere tenezzülen teşrif buyururlarsa 
sözümüzü derhal tasdik edeceklerdir”. Ramazan ayı 
boyunca Kemeraltı girişinden Başdurak’a kadar uzanan 
cadde üzerindeki baklavacı, helvacı, tel kadayıfçı ve 
muhallebiciler en yoğun günlerini yaşardı. Aynı cadde 
üzerindeki aşçı dükkânları da iftar için hazırlıklarını bir 
an önce tamamlamaya çalışırdı.

Evlerde Ramazan hazırlığının en mühimi yufka aç-
mak ve pişirmekti. Bu işleri beceren kadınlar evlere ge-
tirilir, hamur yapılır, yufkalar açılır, alevli ateş üzerine 
yerleştirilen büyük bir saç üzerinde yufkalar pişirilerek 
bir aylık ihtiyaç hazırlanırdı. Pişirilen yufkaların bir 
ay süresince farelerden korunması nazik işler arasında 
idi. Büyük tepsilere yerleştirilen yufkalar iplerle tavana 
asılarak farelerden kurtarılmaya çalışılırdı. Halit Ziya 
Uşaklıgil’in İzmir Hikâyeleri’nden aynı korumanın 
tulum peyniri için de uygulandığını öğreniyoruz. 

Zeytinyağı, Ramazan öncesinde stoklanması gereken 
ürünlerin başında geliyordu. Çünkü ay boyunca kandil-
lerle aydınlatılan camilerin zeytinyağı tüketimi sıkıntı 
yaratıyordu.

Rüyet-i Hilal
Ramazan arifesinde, İzmir’in yüksek yerlerinde ve 

minare şerefelerinde ayın ilk hilal şekli gözetlenirdi. 
Rüyet-i Hilal’i, yani yeni Ay’ı gören müftüye koşturur, 
bunu bir mizansen içinde şahitlerle ispat eder, ardın-
dan camilerin ışıklandırılmasıyla ve davullar çalınarak 
Ramazan ilan edilirdi. Yeni hilalin görünüp görünme-
mesine göre Şaban ayı bazen 28 bazen de 29 gün sürer, 
Ramazan’da buna göre bir gün uzar ya da kısalırdı. 
1878’de Ramazan’ın nasıl başladığını dönemin gazete-
lerinden biri şöyle aktarıyor: “Evvelki cumartesi günü 
akşam saat dörde kadar Ramazan-ı mağfiret-nişanın 
dünkü Pa- zar günü için ilan ve işaası (duyu-

rulması) umum tarafından intizar 
olunmuş (beklenmiş) ise de ancak 
saat altı sularında gurre-i Şaban-ı 
muazzam ispat edilmesine mebni 
hemen icab-ı bi’l-icra top endaht 
(atılmış) olunup Ramazan-ı Şerif 
Pazar günü için ilan edilmiştir.”

İftara Doğru
Orucun hâkim olduğu 

gündüzlerin, diğer aylara oranla 
biraz daha sakin geçtiğini belirt-
mek gerekir. 20. Yüzyılın başla-
rına ait anılarında Nail Moralı, 
Ramazan’da mekteplerin ve 
hükümet dairelerinin geç açılıp 
erken kapandığını belirtmekte-
dir. Başdurak, Şadırvan, Kes-
tanepazarı, Hisar gibi büyük 
camilerde mukabele okuyan 

güzel sesli hafızlar görevlendirilmekte, verilmekteydi. 
Ayrıca İstanbul ve diğer vilayetlerden ünlü din adam-
ları İzmir’e gelmekte ve vaazlar vermekteydi. Günün 
büyük bir kısmında kapalı olan kahvehane, lokanta ve 
eğlence yerleri akşama yakın bir zamanda açılır, Naci 
Gündem’in ifadesiyle, iftara yakın tiryakileri kızdırma 
faslı başlardı. Bundan yaklaşık 110 yıl önceye ait bir 
gazete yazısında, İzmir’de iftara doğru zamanın nasıl 
geçtiği şöyle anlatılmış: “Akşamüstü saat dokuz [alatur-
ka saat] sularında elde tesbih sallana sallana cevami-i 
şeriften birine gidilir. İkindi namazı kılındıktan sonra, 
şöyle bir tarafa oturulur. Aradan bir çok vakit geçmiş 
olduğu farz edilerek her beş dakikada bir saate bakılır. 
Saat on biri geçerek camii-i şeriften çıkılır. Simit, çörek, 
pide gibi şeyler alınır. Oradan çıkarken mini minilerin 
‘beybaba’ gelirken bize çatlayı patlayı al, diye sıkı sıkı 
ettikleri tembih de unutulmaz. On ikiye beş kalarak 
envai iftariye ile donatılmış olan sofranın etrafında 
oturulur. Gözler saatte, kulaklar kirişte”.

İzmir’de Ramazan

Atatürkorganize
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İftar
Güneşin battığını duyuran Kadifekale’nin iftar 

topu ve akşam ezanı oruç bozma vaktini duyur-
maktaydı. 16. Yüzyıl ortalarında Busbeck ünlü Türk 
Mektupları’nda insanların oruçlarını karla soğu-
tulmuş suyla açtıklarını kaydetmektedir. 19. Yüzyıl 
gözlemcilerine göreyse oruç, genellikle tütün ve bir 
fincan kahveyle bozulmaktadır. İftar sofralarının 
zenginliği hiç kuşkusuz insanların maddi koşullarına 
göre değişmektedir. Ancak Şahabettin Ege’nin belirt-
tiği gibi şehrin ileri gelenleri tarafından herkese açık 
umumi iftar sofraları kurulmakta, iftara katılanlara 
yemekten sonra “Diş Kirası” adıyla bir miktar para 
verilmekteydi. Ege, özellikle Uşakîzade Sadık Bey’in 
Basmane’deki evinin sık sık umumi iftarlara açıldığını 
söylemektedir.

Ramazan geceleri
İftar sonrası eğlence başlardı; Konak’taki Askeri 

Kıraathane’den Kemeraltı’na, oradan Havra Sokağı 
başına ve Eski Mahkeme Önü’ne, Mezarlıkbaşı’na, 
Irgat Pazarı’na oradan da İkiçeşmelik, Keçeciler ve 
Hatuniye ile Tilkilik’e kadar uzanan yollar üzerindeki 
kahveler dolar, bir yandan kahve ve nargileler içilir 
diğer taraftan sohbetler edilirdi. Bazı kahvelerde Kara-
göz bazılarında ise tombala oynanırdı. Nail Moralı’nın 
verdiği bilgiye göre 20. yüzyıl başlarında Karagöz’ü 
Ramazan ve bayram geceleri Namazgâh’ta sakallı 
Salâhattin adında biri oynatmaktaydı. Tilkilik, İkiçeş-
melik büyük kahvehanelerinde ise tombala oynanırdı. 
Plakalar on para karşılığında tâbı denilen garson 
tarafından dağıtılmakta, tâbı, numaralarını dolduran 
müşterinin yanına giderek “Avanti Tombala” diye ba-
ğırmaktaydı. Tombalayı kazananlara tavuk, hindi gibi 
ödüller verilmekteydi. Kahvehanelerin gürültüsünden 
kaçmak ve kahvesinin yanında bir şeyler okumak 
isteyenler, 1900’lerin başında Askeri Kıraathane’nin 
hemen yanında açılmış olan Osmanlı Kıraathane ve 
Mütalaahanesi’ni tercih ediyorlardı. 

Bu arada İzmir’in Kordon ve çevresindeki eğlence 
dünyasının her hangi bir kesinti yaşamadan olmadan 
belirtmek gerekir. Ancak biraz tenhalaşmıştır. Bunun 
nedenini 1903 Ramazan’ında yayınlanan bir gazete 
yazısından izleyelim: “İftar vaktine kadar bir iş için 
Kordon’da bulundum. Top atıldı. Taam (yemek) için 
eve gitmeyi göze kestiremedim. Üçüncü Kordon’daki 
lokantaya girdim. Yemekten sonra lokantanın kar-
şısındaki Paradi dö Dam’a girdim. Saat iki buçuğa 
kadar oturdum. İçeride benden başka dört beş kişi 
vardı. Aklıma gelen bir şey üzerine Strazburg, Korino, 
Kramer gibi ne kadar gazino, meyhane varsa hepsi-
ni gözden geçirdim. Bomboş. Saat dörde gelmeden 
bir tane bile açık gazino kalmadı. Eyyam-ı adiyede 
(normal zamanlarda) bunlar sabaha kadar kapanmaz. 
Demek oluyor ki bunların müdavimleri ekseriyetle 
belki de umumiyetle Müslüman”. 

19. yüzyıl sonlarında Ramazan geceleri eğlen-
celeri arasına tiyatro da girdi. 1887 yılının Ramazan 
ayında Benliyan Efendi’nin yönetimindeki Temaşa-i 

Osmanî kumpanyası İzmir’de Fransızca ve Türkçe 
temsiller vermiş, aralarında Ango’nun Kızı, Orfe’nin 
Cehenneme Girişi, Arif’in Hilesi, Köse Kâhya ve 
Leblebici Horhor gibi oyunları sahneye koymuşlardı. 
Ancak bu tür oyunların bazen şikayet konusu olduğu 
anlaşılıyor. 11 Ramazan 1295 (8 Eylül 1878) tarihli 
İzmir Gazetesi’nde konuyla ilgili şu haber ilgi çekici: 
“Ramazan-ı Şerif münasebetiyle gece ile pek çok yer-
lerde lubiyyat (oyunlar) icra olunmaktadır. Oyuncular 
halkı eğlendirmek ve bu suretle para kazanmak yolu-
na gitmeyip adeta ortalığı soymaya çalışıyorlar. Âdet 
üzerine para verilip halk içeri girer girmez bir oyun 
oynar kapatır, halk dağılır. Tekrar başka oyun oynana-
cak diye çağırır. Herkes içeri girer, oyun yine evvelki! 
Demektir ki bunlar şehir içinde ortalığı soyar! Bunun 
için belediye idaresinin nazar-ı dikkatini şu noktaya 
celp ve davet eyleriz.”

1900’lerin başlarında İzmirlilerin hayatına yeni 
bir eğlence aracı katıldı: Sinema. Naci Gündem, 
Ramazan eğlenceleri arasında sinemaları saydığı gibi, 
Irgat Pazarı (Asrî daha sonra da İnci adını alacaktır) 
sinemasında kukla gösterilerinin düzenlendiğini de 
belirtmektedir.

Büyüklerin bu eğlencelerine karşılık çocuklar da 
sahura kadar sokakta kalıp oyunlar oynamaktaydı. 
Kâğıt fenerlerle sokakları arşınlayan çocuklar, gündüz 
satın aldıkları renk renk mumları, maytapları yakarlar, 
çıtır pıtır, patlak ve tıraka mıraka gibi çeşitli araçlarla 
neşelenirlerdi. Sahur topuyla beraber çalan davullar 
yeni bir Ramazan gününün başladığının habercisiydi.

Ramazan’ın sonu
Naci Gündem, Ramazan ayının 15-20’sinden 

itibaren halkta bir tür yas başladığını belirtmektedir. 
Çünkü Türk mahallelerinde gece hayatı diye bir şey 
yoktu. Ramazan gecelerinin neşeli geceleri gidince 
bu mahalleler yeniden sessizliğe bürünecekti. Bu 
nedenle Ramazan’ın sonlarına doğru “11 ayın serveri, 
işte geldi gidiyor, bizi mahzun bırakacak” sözleri 
sık sık duyulmaya başlardı. Ramazan’ın sona erdiği 
ve Şevval ayına girildiği, yani üç gün sürecek olan 
Bayram’ın başladığı, aynen Ramazan’ın başlangıcında 
olduğu gibi yeni Ay’ın görülmesiyle saptanmaktaydı. 
İzmir’de bayramlar ise bir başka yazının konusu...



İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde 
(İAOSB) faaliyet gösteren firmaların sahipleri 
ve orta-üst düzey çalışanlarına yönelik olarak 

Yaşar Üniversitesi ile işbirliği içerisinde hayata 
geçirilen Tezsiz Türkçe İşletme Yüksek Lisans 
Programı’nın ilk yılı başarıyla geride kaldı. 2013 
Ocak ayında işletme alanındaki toplam 10 yüksek 
lisans dersi ve 1 bitirme projesini tamamlayacak 
olan öğrenciler, keplerini atacakları gün için geri 
sayıma başladılar. 

Bu yıl ikincisi açılacak olan MBA programına 
katılmak isteyen Bölge firması katılımcıları veya 
çalışanları, ilerleyen günlerde açıklanacak baş-
vuru koşullarını takip ederek bu programda yer 
alabilecekler. 27-31 Ağustos 2012 tarihleri arasında 
kesin kayıtların yapılması gerekirken, geçtiğimiz 
yıl İAOSB’ye özel olarak 10 bin TL olarak belirle-
nen Yüksek Lisans programına kayıt ücreti yeni 
dönemde de aynı olacak. 

Yeni dönem projelerinden birini daha hayata 
geçirmenin mutluluğunu yaşayan İzmir Atatürk 
Organize Sanayi Bölgesi, 2011 yılının Ağustos 
ayında 24 öğrencisi ile lisansüstü MBA programı-
na başlamıştı. Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Murat Barkan ile İAOSB Yönetim Kurulu Başkanı 
Hilmi Uğurtaş arasında imzalanan işbirliği pro-
tokolü sonucu gerçekleşen MBA programı, Eylül 
ayında Bölge Müdürlüğü dersliklerinde verilmeye 
başladı. 

Öğrenciler, alanında uzmanlaşmış akademis-
yenlerden ilk yıl, Yrd. Doç. Dr. Duygu Türker’den 
Stratejik Yönetim, Prof. Dr. Ömer Baybars 
Tek’ten Pazarlama Yönetimi, Prof. Dr. Orhan 
İçöz’den İşletme Ekonomisi, Prof. Dr. Şevkinaz 
Gümüşoğlu’ndan Üretim ve İşlemler Yönetimi, 
Yrd. Doç. Dr. Yıldırım Osman Çetmeli’den İn-
san Kaynakları Yönetimi, Yrd. Doç. Dr. Serkan 
Albayrak’tan Araştırma Metodolojisi, Yrd. Doç. 
Dr. Duygu Türker’den Örgütsel Davranışlar, Yrd. 

MBA Programı yeni 
öğrencilerini bekliyor

Yaşar Üniversitesi ile işbirliği içerisinde hayata geçirilen Tezsiz Türkçe İşletme Yüksek Lisans Programı’nın ilki 
başarıyla geride kaldı. Bu yılki MBA programına katılmak isteyenlerin kayıtları 27-31 Ağustos’ta yapılacak.

Atatürkorganize
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Doç. Dr. M. Gürol Durak’tan Finansal Yönetim 
ve Seminer derslerini alarak öğrenim yılını başa-
rıyla tamamladılar. 

2012 Sonbahar Eğitim-Öğretim Dönemi’nde 
ise Kurumsal Kaynak Planlaması, Teknoloji 
Yönetimi, Modern Proje Yönetimi/Lojistik ve 
Tedarik Zinciri Yönetimi derslerini alacak olan 
öğrenciler bitirme projelerini de tamamlayarak, 
akademik dönem sonunda mezun olmanın mut-
luluğunu yaşayacaklar.  

Ders yılı boyunca gerek teorilere gerekse bu 
teorileri uygulayacak projelere dayalı hazırlanan 
program doğrultusunda eğitim alan öğrenciler 
ve eğitmenler, programa ilişkin görüşlerini, 
tecrübelerini ve değerlendirmelerini Atatürk 
Organize Haber Dergisi ile paylaştılar.

İşte MBA programının ilk öğrencileri ve 
eğitmenlerinin ağzından İşletme Yüksek Lisans 
Programı; 

ORTaLaMa  
NOT 93

Yaşar Üniversitesi Sosyal Bi-
limler Enstitüsü (YÜSBE) tarafından 
yürütülen İşletme Tezsiz Türkçe 
Yüksek Lisans Programı’ndaki ba-
şarısı ile dikkatleri üzerine çeken 
öğrencilerin not ortalaması 100 
üzerinden 93. Başarılarla geçen 
programın ikincisi için katılımcı-
ların ALES sınavından 55 puan 
alması gerekiyor. Alesi olmayan 
katılımcılarımız programa misafir 
öğrenci olarak kayıt yaptırıp daha 
sonra yapılacak ALES’ ten geçerli 
puanı aldıklarında gerçek öğrenci 
kaydını yaptırma şansı bulabili-
yorlar. 3 dönem içinde 10 İşletme 
Yüksek Lisans dersi ve bitirme 
projesini tamamlayan katılım-
cılar, Yaşar Üniversitesi Yüksek 
Lisans diplomasını almaya hak 
kazanıyorlar. Programa başvu-
ru tarihleri 27-31 Ağustos 2012 
olarak belirlenirken, program 
kapsamında alınacak dersler, 
bu derslerin içeriği ve programın 
diğer detayları hakkında bilgi 
edinmek isteyen katılımcılar, İA-
OSB Bölge Müdürlüğü ile iletişime 
geçebilirler.

Tel: (0232) 376 71 76 /  Dahili: 289 
Mail: pcakmakoglu@iaosb.org.tr



Doç. Dr. Çağrı Bulut

İşletme Bölüm Başkanı & İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı

Üniversite-Sanayi İşbirliği Stratejileri içinde 
en önemlilerinden biri yüksek öğrenim prog-

ramlarına sanayicilerin aktif 
katılımıdır. İzmir Atatürk 
Organize Sanayi Bölgesi ve 
Yaşar Üniversitesi, Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, İşletme 
Anabilim Dalı Üniversite-Sa-
nayi İşbirliği Stratejilerini daha 
ileri bir boyuta taşıyarak, MBA 
yüksek öğrenim programını 
İzmir Atatürk Organize Sanayi 
Bölgesi Tesisleri içine taşımıştır. 

İlk Mezunlarını 2012-2013 yılında verecek olan 
programdan mezun olacak her bir sanayici öğ-
rencimiz MBA mezuniyet projesini İzmir Sanayi-
sine katkı sağlayacak uygulamalı bir araştırma ile 
projelendirecektir.

Üniversite ve İzmir Sanayisi arasında çok 
önemli olan işbirliğimizin bölge sanayimize artı 
katma değer sağlamasına katkıda bulunmak ve 
gelecekteki benzer girişimlere örnek olma duygu-
ları içinde olmak İşletme Ana bilim dalı Başkanı 
olarak beni çok mutlu etmektedir. Başarı ile sür-
dürdüğümüz işbirliğimiz içinde araştırma proje-
leri sonuçları da bilimsel dergilerde, uluslararası 
konferanslarda ve diğer akademik yayınlarda 
yer bulmaktadır. Bu sebeple işbirliğimizin ileri 
dönemlerinde en üst seviyedeki eğitim programı 
olan İşletme Doktora Programımız ve uluslarara-

sı tecrübeye sahip akademik kadromuz ile İzmirli 
Sanayicilerimize, bölgemizin ekonomisine ve 
kalkınmasına, özellikle Kurumsal Girişimcilik ve 
İnovasyon ekseninde önemli katkılarda bulunma-
yı hedeflemekteyiz.

Prof. Dr. Orhan İçöz

İşletme Ekonomisi Eğitmeni 
Öncelikle İzmir Atatürk Organize Sanayi Böl-

gesi yönetimini böylesine bir girişimde bulunma 
ve kendi üyelerine İşletme Yük-
sek Lisans eğitimi olanağı sağ-
lama konusundaki çabalarından 
dolayı kutlarım. Ümit ederim 
ki, bu güzel ve anlamlı program 
bir öncü niteliği taşıyacak ve 
bundan sonraki benzer uygu-
lamalara da örnek olacaktır. 
Şahsım adına 24 adet katılımcı 
arkadaşımla bir yarıyıl boyunca 
birlikte olmaktan, onları tanımış 
olmaktan ve kendileri ile bilgi 

paylaşımında bulunmaktan dolayı çok mutlu 
olduğumu ifade etmek isterim. Gerçekten de katı-
lımcı arkadaşlarım amatör bir ruhla ama profesyo-
nelce yaklaşımlarla kendilerine düşen çalışmala-
rı  da çok başarılı bir şekilde gerçekleştirmişlerdir. 
Tamamı derslere ve konulara karşı son derece ilgili 
olan bu arkadaşlarımızın bilgi dağarcığına ben 
de bir şeyler katabildiysem bundan son derece 
mutluluk duyarım. Kendilerine bundan sonraki 
mesleki yaşamlarında ve akademik kariyerlerinde 
başarılar dilerim.

ÖĞRETİM GÖREVLİLERİMİZİN DEĞERLENDİRMELERİ
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Prof. Dr. Ömer Baybars Tek 

Pazarlama Yönetimi 
İzmir Atatürk Organize Sanayi 

Bölgesi’nde MBA derslerine girmenin  farklı 
bir deneyim olduğunu dü-
şünüyorum. Çünkü öğren-
cilerin hepsi çeşitli işletme-
lerde çalışan profesyonel 
insanlardı. Bu insanlar bi-
linçli seçimle gelmiş, ne is-
tediğini bilen ve deneyimli 
insanlardı. Onlarla etkile-
şim, teori ile güncel pratik 
hayattan örneklemelerin 
tartışılabildiği bir öğretme 

ve öğrenme atmosferi yarattı. Zaten benim sı-
nıfımda ders anlatma havasından çok  karşı-
lıklı pazarlama  yönetimi konularının tartışıl-
dığı sıcak bir  söyleşi atmosferi oldu. Eğitim 
hizmeti de bir hizmet pazarlaması konusu 
olduğu için, katılımcılarla birlikte öğreticinin 
iyi bir işbirliği ile hizmetin tamamlandığını 
düşünmekteyim. Aslında üst düzey profes-
yoneller ve iş adamlarıyla da, MBA olmasa 
da, bu tür oturumlar yapılsa üniversite sanayi 
işbirliği açısından karşılıklı düşünce ufukları-
nın gelişmesi ve birbirimizi daha iyi anlamak 
ve katkıda bulunmak açısından yararlı olur. 

Prof. Dr. Şevkinaz Gümüşoğlu

Üretim ve İşlemler Yönetimi 
2011-2012 eğitim öğretim döneminde 

yürütmüş olduğumuz MBA programının son 
derece yararlı  olduğunu 
düşünüyorum. Üniversite 
ve iş dünyasının bilgi, biri-
kim, deneyim ve görüşlerini 
paylaştığı bir ortamdı. Ka-
tılımcıların mesai sonra-
sında yorgun olduklarını 
düşünüyorum, ancak bunu 
hiç hissetmedim. Büyük 
bir ilgiyle  konulara yakla-
şımlar getirip yorumlarıyla 

program saatlerini zenginleştirdiler. Renkli ve 
dolu bir  dönem olduğunu ve herkese katkıda 
bulunduğuna inanıyorum. En azından kendi 
adıma gençlerin üniversiteyi bitirdikten sonra 
da iş hayatının içindeyken öğrenmeye, yeni-
lenmeye, gelişmeye ne kadar açık oldukları-
nı  görmek beni mutlu etti. Hepsinin bir grup 
olarak paylaşımları, zor problemlerin çözü-
münde işbirliği yapma eğilimleri ve hepsinden 
önemlisi bunu eğlenerek gerçekleştirmeleri 

etkileyiciydi. Ortak çalışmalarını gece yarıla-
rına kadar eğitim salonlarında sürdürmelerini 
ve bu konudaki esprilerini hep hatırlayacağım. 
Her zaman farklı görüşleri ile bizleri düşün-
düren genç yaşta kaybettiğimiz Muhip ile olan 
anılarımız bizimle olacak. Projenin devam 
etmesini ve hepinizin fark yaratan  başarılara 
imza atması dilerim.

Yrd. Doç. Dr. Duygu Türker

Stratejik Yönetim- Örgütsel Davranışlar 
Günümüzde ülkelerin uluslararası ölçekte 

rekabet etmelerini ve stratejik üstünlüklerini 
korumalarını sağlayan en 
önemli faktörlerden birinin, 
üretebildikleri ve işlevsel 
olarak kullanabildikle-
ri bilgi birikimi olduğu 
görülmektedir. Bu noktada, 
üniversitelere düşen en bü-
yük görev, bilimsel bilginin 
üretilmesinin yanı sıra, top-
lumun değişik katmanları-
na bu bilginin aktarılması 

yoluyla, bilginin çarpan etkisi ile çoğalmasına 
katkıda bulunmaktır.  Bu sebeple, üniver-
sitelerin, farklı alanlarda faaliyet gösteren 
kurumlarla daha yakın işbirlikleri kurmaları 
ve bilimsel bilginin, bu bilgiyi pratik olarak 
işlemesi gerekenlerle paylaşılması son derece 
önemlidir. 

Kuşkusuz bunun en iyi örneklerinden biri, 
2011-2012 Akademik Yılı’nda Yaşar Üniversi-
tesi ile İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 
arasında gerçekleştirilen, bu eğitim ortaklığı 
programı ile başlatılmıştır. Gerek güz, gerekse 
bahar döneminde bu programın bir parçası 
olduğum ve alanlarında ciddi uzmanlık sahi-
bi bireylerden oluşan bir gruba ders verebil-
diğim için çok memnun kaldım. 

Öğrencilerimizle bu bir yıl süresince, 
yönetim, stratejik yönetim ve örgütsel davra-
nış konularında teorik ve pratik uygulama-
lar gerçekleştirerek, bilimsel bir sistematik 
içerisinde konuları ele almanın yanı sıra, 
yaratıcı, dinamik ve eğlenceli bir ders süreci 
yaşadık. Bir öğretmen için en güzel sonuç, 
dönem sonunda tüm öğrencilerinin başarıyla 
geçtiğini görmek ve güzel hatıralarla dönemi 
kapatmaktır. Bu sebeple, her iki dönemde de 
birlikte olduğum tüm öğrencilerime bu güzel 
dönem için teşekkür eder, çok ani bir şekil-
de kaybettiğimiz değerli öğrencimiz Muhip 
Kazım Aksoyer’e Allah’tan rahmet, ailesine, 
yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve baş-
sağlığı dilerim.
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Yrd. Doç. Dr. Serkan Albayrak

Araştırma Metodolojisi
Pek çok ağızdan benzeri şeyleri duyarız; 

eğitimin değeri ancak profesyonel kariyere 
başladıktan sonra anlaşılır. Bu 
sadece bizim kültürümüze has 
bir durum değil, dünyanın her 
yerinde benzer yorumlar bula-
bilirsiniz. İş yaşamında bireyler 
problemleri bizzat yaşarlar ve 
cevap bulmanın deneme ya-
nılma yoluyla ne kadar zaman 
ve enerji aldığını fark ederler. 
İAOSB ile Yaşar Üniversitesi 
ortaklığıyla düzenlenen İşletme 

Yüksek Lisans programına katılan grubu; prog-
ramdan beklentileri net, soruları olan ve cevap 
arayan profesyoneller olarak varsaydım. Verdiğim 
dersi bu varsayım çerçevesinde yıllardır verdiğim 
düzenden uzaklaşarak ona göre düzenledim. Bir 
eğitim programının başarısı çıktılarından anlaşılır. 
Dönem sonunda, 22 adet gerçek probleme analitik 
yaklaşımlarla çözümler aranan ve hatta büyük 
çoğunluğunda çözüm geliştirilen ve sonuçları üst 
yönetimlere taşınma kararı alınan projeler yazıldı. 
Doğal olarak böyle projelerle biz akademisyenler 
her zaman karşılaşamıyoruz. Keşke projelerin 
tamamını paylaşabilme şansım olsa, öğrencileri-
me gösterebilsem. Maalesef hepsi hassas şirket 
verileri içeriyor ve ancak bir kısmını arkadaşla-
rın rızasıyla bölüm ve enstitü web sayfalarında 
yayınlayacağız. 

Yrd. Doç. Dr. M. Gürol Durak

Finansal Yönetim 
Kendi dersim adına, bir organize sanayi bölge-

si için özel olarak açılan bir yüksek lisans prog-
ramının nasıl olması gerektiği 
konusunda düşünmek yerine 
gözlemlemenin daha doğru ol-
duğu bir dönem geçirdim. Der-
simin sayısal bir ders olması ve 
yorum ile beraber birçok işlem 
gerektirmesi nedeniyle öğrenci 
arkadaşlarım zaman zaman 
zorlandılar. Ancak bütün dö-
nem ellerinden geldiğince çaba 
sarf ederek ve derslere katılım 

göstererek bizim de motivasyonumuzu yüksel-
tecek şekilde davrandılar. Aralarında kurdukları 
birlik ve beraberliğe dâhil olmamıza izin verdik-
leri için benim açımdan dersin oldukça zevkli ve 
faydalı geçtiğini söyleyebilirim. Konulara profes-
yonel ve bazen de eleştirel bakış açıları ile yakla-

şarak, temelde teorisini vermek istediğim dersin 
uygulamasını da ele almaları, sadece diploma 
alabilmek için değil, aynı zamanda iş yerlerinde 
kullanacakları bilgiler elde etmek için de yüksek 
lisans programına dâhil olduklarını göstermiştir. 
Ayrıca sağlanan olanaklar da bu programa ne 
kadar önem verildiğinin açık bir göstergesidir. 
Kendi adıma öğrenci arkadaşlarıma göstermiş 
oldukları çaba ve özveri için teşekkür ediyorum.

Yrd. Doç. Dr. Yıldırım Osman Çetmeli

İnsan Kaynakları Yönetimi 
Yaşar Üniversitesi ile İAOSB’nin koordi-

neli olarak yürüttüğü “İşletme Yüksek Lisans 
Programı”nda, farklı işletme-
lerde çalışan farklı meslekler-
den öğrencilerimle, bir yarıyıl 
süresince “İnsan Kaynakları 
Yönetimi” dersinde birlikte 
olduk. Dersin konusu, öğren-
cilerin büyük bir bölümünün 
çalıştıkları işletmelerde sorum-
lu oldukları alanların dışında 
bir konu olmasına rağmen, çok 
kısa bir sürede insan kay-

nakları yönetiminin çalışma hayatında ne denli 
önemli olduğunu görerek, derse olan ilgilerinin ve 
katılımlarının oldukça yüksek olması çok dikkat 
çekiciydi. İAOSB’de dersler başlamadan önce 
sıradan bir yüksek lisans öğrenci grubu ile karşıla-
şacağımı beklerken, ne istediğini bilen, verilen 
görevleri hakkıyla yapan ve sordukları sorularla 
derse olan ilgilerini ortaya koyan bir öğrenci kit-
lesi ile karşılaştım. Böyle bir grupla ders yapmak 
benim için de unutamayacağım bir deneyim oldu. 
Tüm arkadaşlarıma yaşam boyu sağlık, mutluluk 
ve başarılar dilerim. 
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Nihan Dirin 

Dirinler Makine Sanayi Ticaret A.Ş.
Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi 

ve Bilişim Sistemleri Bölümün’den 2005 yılında 
mezun oldum. Çeşitli yer-
lerde çalışıp tecrübe kazan-
dıktan sonra aile şirketimiz 
olan Dirinler’de profesyonel 
çalışma hayatıma başladım. 
2010 yılında firmamızın 
bünyesindeki CNC kontrollü 
tezgah üretiminin yönetimi-
ne geçtim. İşletmelerimizi 
daha iyi yönetmek, büyüt-
mek, daha bilinirliği yüksek 

markalar yaratmak ve dünya firmaları arasına 
getirebilmek için MBA yapmaya karar verdim. 
Atatürk Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ve 
Yaşar Üniversitesi çok yoğun tempoda çalışan 
bizler için MBA yapma fırsatını çok kolaylaş-
tırdı. Değerli öğretim üyelerimizin katkılarıyla 
çalışma hayatımda sürekli faydalanabileceğim 
bilgiler edindim. Eğitim boyunca şirketimin 
sağladığı tam desteğe ve programın hayata 
geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür 
ederim. 

Feyzan Dirin

Dirinler Makine Sanayi Ticaret A.Ş.
2007’de Ekonomi Üniversitesi Uluslararası 

İlişkiler ve AB Bölümü’nden mezun oldum. 
Yeni mezun olduğumda, iş 
tecrübesi edindikten bir-
kaç yıl sonra yüksek lisans 
eğitimine başlamayı dü-
şünüyordum. Fakat 4 sene 

profesyonel iş hayatında bulunduktan sonra 
okul hayatına geri dönmek çok zor gelmeye 
başlamıştı. Tam bu sırada İAOSB yönetiminden 
yüksek lisans eğitiminin başlayacağı duyuruyu 
görünce çok sevindim. 

Üniversiteden mezun olduktan sonra erte-
lediğim yüksek lisansı şimdi işimi arka plana 
atmadan yapabilecektim. 4 sene profesyonel iş 
hayatında bulunduktan sonra aldığım yüksek 
lisans eğitimi işim için verdiğim kararlar ko-
nusunda hem daha profesyonel yaklaşım içine 
girmemi sağladı, hem de işimdeki kabiliyet ve 
yeteneklerimi farkına varmadan arttırmama 
yardımcı oldu. Bu eğitim için İAOSB’ye çok 
teşekkür ederim.

Asilkan Gürol

Özdoğan Ticaret / Ardenos End.  
Tem. Ür. Ltd. Şti.

Bu programı hayata 
geçiren ve bizlere kariyer 
yolumuzda çok büyük bir 
artı katan Yaşar Üniversite-
si - İAOSB ortak çalışması 
olan MBA programımızın 
ilk senesini İAOSB’nin sıcak 
aile ortamında tamamladık. 
Bu program bana hem çok 
faydalı bilgiler kazandırdı 
hem de çok değerli insanlarla 

tanışmama vesile oldu. Derslerimizi akşam iş çı-
kışlarında son derece yorgun olmamıza rağmen 
bizlere anlaşılır kılan Yaşar Üniversitesi eğitim 
görevlilerine ve bizlere destekleri ile  kapılarını 
sonuna kadar açan İAOSB çalışanlarına çok te-
şekkür ediyorum. Önümüzdeki dönemlerde de 
bu program umarım devam eder ve daha fazla 
insan faydalanma şansına sahip olur.

PROGRaMa kaTıLaN ÖĞRENCİLERİMİZİN DEĞERLENDİRMELERİ
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Ece Ovaçam

Üstünel Derinkuyu Su Pompaları Ltd. Şti
2006 İTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümü 

mezunuyum. Üstünel Derin-
kuyu Su Pompaları Ltd. Şti’de 
2010 yılından beri Dış Ticaret 
Sorumlusu olarak çalışıyorum. 
MBA programına katılma ama-
cım; işletmemiz için bütünsel 
bir bakış açısına sahip olmak. 
Değerli hocalarımız ve arkadaş-
larımızla geride bıraktığımız iki 
dönem sonunda bunun gerçek-
leşiyor olduğunu görüyorum. 

Mutlu Peksaygılı

Canlı Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti
Eğitimini aldığım ve 12 yıldır pratiğini 

yapmakta olduğum işletme alanında, Atatürk 
Organize Sanayi Bölgesi ve 
Yaşar Üniversitesi işbirli-
ği ile desteklenen yüksek 
lisans programına bayiliğini 
yaptığımız Sismak firma-
sının referansı ile katıldım. 
İş hayatıma lisans eğitimim 
esnasında başlamıştım. Çalış-
ma tempomun yoğunluğu 
sebebiyle yüksek lisansımı 
yapmaya imkân bulama-

mıştım. Karşıma çıkan bu fırsatın kendi adıma 
önemli bir eksiğimin giderilmesini sağlayacağı-
nı düşünerek bu gruba katıldım.

Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden biri 
olan otomotiv sektöründe yer alan bir aile 
şirketinde çalışıyorum. Lisans eğitimimde 
aldığım teorik bilgiyi iş hayatının pratiğinde 
birleştirerek edindiğim tecrübe ile şirketimin 
sürekli büyümesine katkıda bulunuyorum. Bu 
katkının artarak devam edebilmesi için, ken-
dimi sürekli yenilemem gerektiğinin farkında-
yım.

Aldığım dersler ile birlikte hocalarımın iş 
yaşamımda karşılaştığım sorunların çözümüne 
yönelik katkıları sayesinde vizyonumun ge-
nişlediğini ve şirketime çok daha fazla katkıda 
bulunduğumu hissediyorum.

Aile şirketlerinin kurumsallaşmayı bü-
yük bir tabu olarak görmesi sektörümüzün 
önemli sorunlarından biridir. Son iki yıldır, 
danışmanlık firması yardımı ile şirketimizin 
kurumsallaşma yönünde adımlar atmasını 
sağlamaya çalışıyorum. Ancak yaşadığımız 
sorunlar, çalışmaların çok yavaş ilerlemesi, aile 

şirketlerinin kurumsallaşmasının ne kadar zor 
olduğunu gösteriyor. Yüksek lisans eğitimimde 
bu konu ile ilgili çalışmalar yapabilmeyi ve bu 
çalışmaların neticesinde de şirketimin kurum-
sallaşmayı tamamlamasını sağlayarak sektörün 
gözündeki bir tabuyu yıkmayı hedefliyorum.

Yaşar Önal

Baylan Ölçü Aletleri Ltd. Şti.
Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği’nden 

2007 yılında mezun olduktan sonra İzmir’in en 
köklü firmalarından Baylan 
Ölçü Aletleri Ltd. Şti.’de,  
Ar-Ge Laboratuar Müdürü 
olarak görev yapmaya başla-
dım. Mühendislik lisans eğiti-
minde aldığım teknik bilgiyi, 
işletme yüksek lisans eğiti-
miyle beraber kazanacağım 
global bakış açısı ve analitik 
ve informatik yetenekler ile 
birleştirip, çalıştığım şirkete 

yarar sağlayacağımı düşünüyorum. Eğitimim 
süresince şirket üst yönetiminin vermiş olduğu 
tam desteğe teşekkür ederim. 

S. Bülent Yılmaz
2012 Bahar döneminin tamamlanması ile 

Norm Cıvata San. ve Tic. A.Ş.’de çalıştığım 
sırada katılmış olduğum 
İAOSB MBA Programı’nda 
başarılı iki dönem tamam-
lanmış oldu. Bu süre içinde, 
iş yaşamında edindiğim 
deneyimlerimin akademik 
bilgiler ile desteklenmesi, 
uygulama aşamasında yap-
tığım faaliyetleri metodoloji-
lere dayandırmak, ekonomi 
ve finansman yönetimindeki 

eksiklerimi tamamlamak bana göre programın 
en yararlı yönleriydi

NORM Cıvata’da çalıştığım sürece bu prog-
ramın Şirket Yönetimi tarafından desteklenme-
si, Yaşar Üniversitesi öğretim üyelerinin sana-
yi-üniversite işbirliği kapsamında Türkiye’deki 
ilk uygulamalardan birisi olan bu projeye 
yaklaşımı ve verdiği emekler, programda yer 
alan öğrencilerin yarattığı sinerji ile çok yararlı 
iki dönem geçirdiğimize inanıyorum. Son dö-
nemdeki seçmeli dersin ve “Bitirme Projesi”nin 
tamamlanmasıyla programa katılırken belirle-
miş olduğum hedefime ulaşmayı umuyorum. 
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V. Ayça Yamuç

Norm Cıvata San. ve Tic. A.Ş.
 2005 yılında Celal Bayar Üniversitesi İİBF 

İktisat Bölümü’nden mezun oldum. Lisans eği-
timimi tamamladıktan son-
raki hedefim ve isteğim hem 
bölümüm ile yakından ilgili 
hem de çalışma hayatım bo-
yunca tüm sektörlerde kabul 
görecek İşletme bölümünde 
yüksek lisans yapmak idi. 
Geçen yıla kadar ertelemek 
zorunda kaldığım bu isteğimi 
başta İAOSB olmak üzere, 
Norm Cıvata A.Ş. ve Yaşar 

Üniversitesi sayesinde gerçekleştirme şansım 
oldu. Gerek farklı eğitim ve meslek kollarından 
gelen arkadaşlarım, gerekse değerli hocaları-
mızın bilgi ve tecrübeleri bana farklı bir bakış 
açısı, aynı zamanda daha kapsamlı ve yaratıcı 
düşünebilme yeteneği kazandırdı. Ayrıca yeni 
fikirlere açık olmak kadar, yeni fikirleri hayata 
geçirecek doğru ve başarılı kişileri bulmanın 
oldukça önemli olduğu günümüzün iş yaşa-
mında, bu MBA programı, aramızda böyle 
arkadaşlarımızın var olduğunu da kanıtlamıştır. 
Programın hayata geçirilmesinde emeği geçen 
herkese teşekkür eder saygılar sunarım.

Engin Akçay

Maksaş Makina Sanayii A.Ş.
Celal Bayar Üniversitesi Makine Mühendis-

liği bölümünden 2004 yılında mezun oldum. 
2006 yılında ise Lupamat 
Markasıyla Vidalı ve Pistonlu 
Hava Kompresörleri üretimi 
ile sektörünün en kaliteli 
üreticilerinden olan Dirinler 
Grup Şirketlerinden Maksaş 
Makina Sanayii A.Ş. firmasın-
da Ege Bölgesi Satış Sorum-
lusu olarak görev yapmaya 
başladım. Lisans eğitimi 
süresince almış olduğumuz 

daha çok teknik bilgilerin üzerine yüksek lisans 
eğitimi ile de üretim, finansman, pazarlama, 
insan kaynakları, stratejik yönetim gibi konular 
hakkında alınan eğitimlerle çalıştığım işletmeye 
daha verimli olmayı hedefliyorum. Çünkü Kü-
resel rekabet, dünyanın her köşesindeki firma-
ları öğrenen organizasyonlar olmaya, iç operas-
yonlarının verimliliğini artırmaya, müşteriler 
için değer taşıyan mal ve hizmetler üreterek 
müşteri tabanını genişletmeye ve müşteri sada-

katini sağlamaya zorluyor.
Mezun olduğumda da yapmak istediğim an-

cak bir türlü fırsat bulamadığım Yüksek Lisans 
(MBA) programına Organize Sanayi Bölgemizin 
Yaşar Üniversitesi ile birlikte gerçekleştirdiği 
sanayi - üniversite işbirliği kapsamındaki çalış-
malarından dolayı Organize Bölge Müdürlüğü’ 
ne; eğitim döneminde desteğini esirgemeyen 
şirketime, bilgilerini bizlerle paylaşan değerli 
hocalarımıza ve sınıfta yapılan grup çalışmala-
rıyla güzel sonuçlar ortaya çıkaran tüm arka-
daşlarıma teşekkür ediyorum. 

Nagehan Kaya

Havatek Makina San. ve Tic. A.Ş.
2010 yılında Ege Üniversitesi Alman Dili ve 

Edebiyatı Bölümü’nden mezun olduktan sonra 
Havatek Makina San. ve Tic. 
A.Ş.’ de Yönetim Asistanı 
olarak çalışmaya başladım. 
İAOSB Müdürlüğü’nün ve 
Yaşar Üniversitesi’nin çalı-
şanlara yönelik sunduğu bu 
programa, edindiğim yabancı 
dillere işletmecilik bilgisi-
ni ekleyebilmek amacıyla 
başvurdum. Aldığımız teknik 
alan dersleri ile mesleki ko-

nularda derinliğine bilgi kazanmakta ve mevcut 
bilgilerin uygulamada nasıl kullanılacağını öğ-
renmekteyiz. Analiz ve problem çözme yeteneği 
gelişmiş, eleştirel ve yaratıcı düşünebilen, etkili 
ilişkiler kurabilen ve sürdürebilen, takım çalış-
masını en etkin şekilde uygulayabilen, küresel-
leşmenin etkisiyle oluşan sürekli değişime ayak 
uydurabilen biri olmayı, yönetim kademesine 
hazır duruma gelmeyi ve çalıştığım firmaya 
değer katmayı hedeflemekteyim.

Alper Bakıcı

OPET Fuchs A.Ş.
1984 İzmir doğumluyum. 2006 yılında Celal 

Bayar Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü mezu-
nuyum. Yaşar Üniversitesi 
İşletme Bölümü Yüksek 
Lisans öğrencisiyim. 2007 yı-
lından bu yana İzmir Atatürk 
Organize Sanayi Bölgesi’nde 
yer alan ve tüm Türkiye’nin 
üretim ve sevkiyatını gerçek-
leştiren Opet Fuchs A.Ş.’de 
İnsan Kaynakları Sorumlusu 
olarak görev yapmaktayım. 
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Günümüz koşullarında üniversite mezunu 
olmak bir ayrıcalık ifade etmekten ziyade zorun-
luluktur ve bu sebeple Yüksek Lisans mezunu 
olmak kişinin diğer özelliklerinin yanında belki 
bir adım öne çıkmasını sağlayabilir diye düşünü-
yorum. Yüksek Lisans programına başlama sebe-
bimin de kendimi zorunlu hissetmem olduğunu 
söyleyebilirim. 

Maliye bölümü mezunu olmam sebebi ile 
İşletme programında yüksek lisans yapmamın 
bölümümü tamamlayacağını düşünerek bu 
programa başladım. Yaşar Üniversitesi tarafından 
açılan İşletme Yüksek Lisans Programı derslerinin 
İAOSB’de gerçekleştirileceğinin yayınlanmasının 
ardından; hem bölüm hem lokasyon olarak şart-
larım ile tamamen örtüşmesi dolayısıyla kaydımı 
gerçekleştirdim.

Volkan İlhan

Kastaş Kauçuk A.Ş.
1998 yılından beri sürdürmüş olduğum çalış-

ma hayatımda, 2008 yılından beri kendi sektörü-
nün öncü firması olan Kastaş 
Kauçuk A.Ş.’de İzmir Mağaza 
Müdürü olarak çalışıyorum. 
Öğrenim düzeyini bir seviye 
daha yukarı çıkarmak amacı 
ile yüksek lisans programı-
na katıldım. İşletme Yüksek 
Lisansı’nın bana belirli bir 
seviyede işletmecilik bakış açısı 
kazandıracağına ve edindiğim 
tecrübeyle birleştirerek mes-

lek hayatıma katkıda bulunacağına inanıyorum. 
Eğitimim süresince üst yönetimin bana vermiş 
olduğu desteğe sonsuz teşekkürlerimi sunarım.

M. Duygu Şatana

Vakıfbank Çiğli Şubesi
2010 yılında Doğuş Üniversitesi Endüstri Mü-

hendisliği bölümünden mezun oldum. Mühen-
dislik bilimleri arasında işletme 
ile en iç içe bölüm olduğu 
düşünülse de bir örgütü bütün 
yönleri ile kavramak için üre-
timden finansa, pazarlamadan 
yönetime kadar tüm birimler 
hakkında bilgi sahibi olmak 
gerekir. Bu yönde işletme 
yüksek lisansı yapmaya karar 
vermiştim. Bir yandan üniver-
siteleri araştırırken bir yandan 

da çalışırken akşam derse gitmenin zor olacağını 
düşünüp kararımı erteliyordum. Ancak İAOSB ve 

Yaşar Üniversitesi işbirliği ile açılacak olan MBA 
programını öğrendim ve başvurdum. Programda 
derslerin İAOSB Bölge Müdürlüğü binasında ol-
ması bana ilk cazip gelen durum olmuştu. Dersler 
başladığında bunun düşündüğümden çok daha 
iyi bir karar olduğunu anladım. Farklı sektörlerde 
farklı alanlarda çalışan kişilerden oluşan MBA 
sınıfımız, geçirdiğimiz iki dönem boyunca teorik 
bilginin yanında herkesin gerçek iş tecrübelerini 
paylaştığı hatta renkli tartışmalara sahne olduğu 
bir yer oldu. Gelecek dönem de bu bilgilerimizi 
projelendirip çalıştığımız kurumlara katkı sağla-
yacağımızı düşünüyorum. Bu vesile ile progra-
mın açılmasında ve yürütülmesinde emeği geçen 
herkese teşekkür ederim.

Murat İnci

OPET Fuchs A.Ş.
İşletme yüksek lisans programı ile analiz ve 

karar verme kabiliyetimi geliştirmek, iş dün-
yasının rutin işlerinden ve iş 
körlüğünden kurtularak farklı 
bakış açıları kazanabilmek, 
güncel akademik bilgilere 
sahip olmak, edinilen bilgilerin 
uygulamada nasıl kullanıla-
cağını görmek, değişen dünya 
dinamiklerine uyum sağlayan 
ve küresel bir vizyona sahip 
olmayı amaçlamaktayım. 

İşletme yüksek lisans 
açılması hedefleri ile benim işletme yüksek lisans 
yapma amaç ve hedeflerimin fazlasıyla örtüşmesi 
önemliydi. Programın, katılımcılara teorik bilgiyle 
birlikte, ilgili konulardaki en son gelişmeler ve 
gerçek uygulamalardan örnekler göstererek 
projeler yaptırması fark yaratmaktadır. Akademik 
kadronun son derece değerli kişilerden oluşması, 
özellikle seçmeli derslerin içerikleri diğer önemli 
etmenlerdir.  

Fatih Deniz

Norm Cıvata San. ve Tic. A.Ş.
Kariyerime daha rahat yön verebilmek ve 

çalışmış olduğum departman-
da işin gerekliliği için en alttan 
başladığımdan dolayı gelecekte 
terfi aldığımda bir işletme-
nin nasıl yönetileceğini ve 
ekibimle nasıl diyalog kurup 
nasıl yönlendirmem gerektiği 
konusunda işletme yüksek 
lisansının gerekli olduğunu ve 
bana bir şeyler katabileceğini 
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düşünmüştüm. Nitekim ilk senemde bunun ya-
rarını gördüğümü düşünüyorum. Aynı şekilde 
mühendislik dışında ilerde ekonomi ile ilgili 
bilgilere karşı çok da yabancılık çekmeyeceğimi 
düşünüyorum. Eğitimimize katkıda bulunan 
Organize Bölge Müdürlüğü’ne, bu eğitim döne-
minde desteğini esirgemeyen şirketime, teşek-
kür ediyorum. 

Utku Kaletürk

Norm Cıvata San. ve Tic. A.Ş.
Bulunmuş olduğum pozisyonun gereklilik-

lerini ve ileride gelebileceğim daha üst po-
zisyonlarda başarılı olabil-
mek adına işletme yüksek 
lisansının mutlaka gerekli 
olduğu kanaatindeydim. 
Fakat iş temposundan ve 
zaman sıkıntısından dolayı 
bu gerekliliği yerine getire-
miyordum. İAOSB ve Yaşar 
Üniversitesi’nin hazırlamış 
olduğu bu program bizim 
gibi yöneticiler için bulunmaz 

bir fırsattı. Şirketimiz de bu programa katılma-
mıza maddi-manevi destek olarak bizi teşvik 

etti. Bu program sayesinde mühendislik yanın-
da yöneticilik vasıflarımı daha da geliştirerek, 
firmamıza daha faydalı olacak bir yönetici adayı 
olacağımı ümit ediyorum.

Meltem Takkalı

Norm Cıvata San. ve Tic. A.Ş.
Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar Mühen-

disliği 2003 mezunuyum. İşletme alanında yük-
sek lisans yapmak; üretim, 
finansman, insan kaynakları, 
yönetim ve diğer işletme 
fonksiyonlarını öğrenmek 
adına lisans mezuniyetimden 
sonra hep hedefimdi. İAOSB 
ve Yaşar Üniversitesi’nin ha-
zırlamış olduğu bu program 
ve firmamın desteği benim 
için, bu hayalimi gerçekleş-
tirme fırsatı oldu. Daha ilk 

dönemden işletme dilini daha iyi anlamak ve 
yaptığım işi hedefine daha uygun şekilde yap-
mak konularında programın büyük faydasını 
gördüm. İleride başarılı bir yönetici olmak isti-
yorum ve bu programa dâhil olarak bu anlamda 
çok doğru bir karar verdiğimi düşünüyorum.
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1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren 6098 sayılı 
Yeni Türk Borçlar Kanunu yürürlüğe girmiş-
tir. Borçlar Kanunu genel düzenlemeleri ile 

birçok özel düzenleme getiren kanunları da etkili-
yor ve onlar tarafından düzenlenmeyen alanlarda 
uygulama alanını dolduruyor. Bu anlamda yü-
rürlükte bulunan İş Kanunu, Deniz İş Kanunu ve 
Basın İş Kanununu da ciddi anlamda etkilemiş ve 
uygulama değişiklikleri getirmiş bulunmaktadır. 
Özel Kanunlarla düzenlenmemiş olup da, tüm 
iş ilişkilerinde doğrudan uygulanacak hususları 
sıralamak gerekir ise;

l Genel iş koşullarının denetimi
l İşçinin işverene sorumluluğunun sınırları
l Ücret ve ikramiyenin korunması
l İşçinin kişilik haklarının korunması
l Cezai şartlar ve ibra düzenlemesi
l İş sözleşmesinin devri
l Haklı ve haksız feshin sonuçları
l Bildirim sürelerinin eşitliği
l İşçinin ölümünün hukuki sonuçları
l Rekabet yasağı sözleşmelerinin geçerlilik 

koşulları
ana başlıklarında özetlenebilir. Tüm bu alan-

larda 01.07.2012 tarihinden itibaren yeni Türk 
Borçlar Kanunu uygulama alanı bulmuştur.

Bütün bu alanlarda köklü değişiklikler getiren 
Yeni Kanunun düzenlemelerinin bilinmemesi 
halinde, işçi ile işverenler arasında akdedilmiş 
hizmet sözleşmelerinin ve işyeri düzenleme-
lerinin, iş yürütüm esasına ilişkin genelge ve 
yönetmeliklerin yeni yasaya aykırılığı nedeni ile 
geçersizliği gündeme gelecektir. Bu nedenledir ki 
bu alandaki tüm sözleşme ve düzenlemeler Yeni 

Borçlar Kanununa göre yeniden gözden geçiril-
meli ve gerekli uyarlamalar yapılmalıdır.

İş sağlığı ve güvenliği kanun tasarısı 
03.04.2012 tarihinden itibaren komisyonlarda 
beklemekte ve TBMM’nin yeni yasama dönemin-
de yasalaşarak yürürlüğe girmesi beklenmektedir. 
Bu alandaki iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği-
nin uygulanmasının Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı tarafından yürürlüğünün durdurul-
ması nedeni ile çok ciddi bir boşluk doğmuştur. 
Bu alan dahi Borçlar Kanunu ve hukukun temel 
ilkeleri ile yönetilmektedir. İş Sağlığı ve Güven-
liği Kanunu Tasarısı yasalaştığında İş kanunu, 
Deniz İş Kanunu, Basın İş Kanunu ile Borçlar 
Kanunu’na tabi tüm işçiler ile, devlet memurları 
ve bir kısım bağımsız çalışanların iş sağlığı ve 
güvenliği konusunda tek bir kanuna tabi kılınma-
sı mümkün olacaktır. İstisnai olarak bazı askeri 
hizmetler, afet acil durum hizmetleri, ev hizmet-
lerinde çalışanlar ve kendi hesabına çalışan küçük 
esnafın kanun kapsamı dışında tutulması öngö-
rülmektedir. 50 işçiden fazla işçi çalıştıran işyerle-
rinde her işveren bir iş sağlığı ve güvenliği kurulu 
kurmakla yükümlendirilmekte, iş yerinde hekim 
ve uzman bulundurulması düzenlenmektedir. 
Bu hacimde 30 bin işyerinin ülkemizde faaliyette 
bulunduğu dikkate alındığında uygulamanın 
yaratacağı hacim çok önemli boyuta ulaşacaktır.

Yine yeni tasarıda mevcut İş Kanunu’nda dü-
zenlendiği şekli ile 18 yaş altındakilerin çalışmala-
rının yasak olduğu ağır ve tehlikeli işlerde bu yaş 
sınırı 16’ya çekilmek istenmektedir ki, bu ve buna 
benzer talepler mecliste çok hararetli tartışmalara 
sahne olacaktır

Yeni Borçlar Kanunu ve iş hayatı

Atatürkorganize
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İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) 
Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Uğurtaş, Egeli 
Sabah’ın Sabah Kahvesi’ne konuk oldu. Yayınlandı-

ğında büyük ilgi çeken bu röportajı Atatürk Organi-
ze Haber okuyucularının da değerlendirmelerine 
sunuyoruz.

Türkiye’nin en önde gelen organize 
sanayi merkezlerinden İzmir Atatürk 
Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Yöne-
tim Kurulu Başkanı Hilmi Uğurtaş, Egeli 
Sabah’ın Sabah Kahvesi’ne konuk oldu. 
Bölgedeki çalışmalar hakkında 
ayrıntılı bilgiler veren Uğurtaş, 
özellikle son dönemlerde gün-
demden düşmeyen Tariş Pamuk 
Birliği’nin arsasının satın alın-
ması ile başlayan süreci değer-
lendirdi.

Uğurtaş, arsayı İzmir Valisi 
Cahit Kıraç ve iş dünyasından 
birçok kişinin devreye girmesi 
üzerine satın aldıklarını be-
lirtti, “İş gereksiz büyütüldü. 
Bu dava İzmir’e gelecek ya-
tırımcıları ürküttü. Dava sü-
reci İzmir’e 2 yıl zaman kay-
bettirecek” dedi. İAOSB’nin 
İzmir’e katkı sağlayacak 
meslek lisesi, teknopark gibi 
projelerinin bulunduğunu, 
AVM’de de binlerce kişiye iş ve 
aş sağlanacağını kaydetti.

“Böyle davalarla İAOSB’yi köşe-
ye sıkıştıramazlar. İAOSB’nin başka 
kaynakları da vardır. Biz şimdi baş-
ka kaynakları devreye sokmak için 
çalışmalar yapıyoruz” diyen Uğur-
taş, dava sonunda kazanan tarafın 
İAOSB olacağını belirtti. Davanın 
2 yıl sürmesini beklediklerini, bu 
süre içinde yaklaşık 50 milyon liralık 
zarar öngördüklerini vurguladı. Bu 
zararın tazmini için Tariş Pamuk 
Birliği’ne tazminat davası açacakları-
nı da açıklayan Uğurtaş, sorularımı-
za net ve ayrıntılı yanıtlar verdi.

İAOSB hakkında bilgi alabilir miyiz?
Bölge 1970’li yıllarda kuruluyor ama üretime 

1990’larda başlanıyor. Bugün 594 parselimiz var. 
550 civarında da çalışan firmamız var.

Tariş Pamuk’tan alınan arsadaki parsel-
ler buna dahil mi?

Bunu katmadık. Tariş arsasından sattık-
larımız, yani tapusunu verdiklerimiz bu 
sayının içinde. Onlarla 600’ü geçtik.

Tariş Pamuk Birliği’nden aldığınız 400 
bin metrekarelik yer...

Tariş Pamuk Birliği’nden aldı-
ğımız yerde dava devam ediyor. 
Bir kısmını sattık. Kalan kısımını 
da satmak için hazırlanırken 
Yargıtay satışı durdurdu. Biz de 
itiraz dilekçemizi verdik. “Hiç 
olmazsa teminat alın” dedik.
Kötü imaj yaratıyor

Tariş Pamuk’un başvurusu 
ile tedbir kararı alındı...

Bu arsa için bize 
İstanbul’dan yatırımcılar geldi. 

Yer istediler. “Bir problem 
var mı?” diye sordular. Biz 
de, “Yok. Planı hazırlandı. 

Bir ay askıda bekledi. İtiraz 
olmadı. Genel kurullar yapıldı” 

dedik. Biz AVM ile ilgili gelen bir 
yatırımcıya da, “Sorun yok” dedik. 
O da, “İzmir’de her zaman bir prob-
lem çıkıyor” dedi.

Adamın böyle bir şey aklına 
gelir mi? Açık açık yapılan bir satıştı 
bu. Arsaları sattık insanlara, şimdi 
“Hani bir şey olmazdı!” durumu 
ortaya çıktı. İzmir farkı bu galiba. 
Gerçi Azbazdar (Tariş Pamuk Birliği 
Başkanı Beliğ Azbazdar) İzmirli 

değil. 73 milyon 250 bin lirayı alırken 
genel kurulun nedereydi! Paranın bir 
kısmını Denizbank’a yatırdı. Borcu 
vardı. 10 milyon da cebine kaldı galiba. 
Alamayacağını biliyor ama bizi sıkıştır-
mak istiyor.

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Uğurtaş, Tariş Pamuk Birliği Arazisi 
ile ilgili olarak, “İş gereksiz büyütüldü. Bu dava, İzmir’e gelecek yatırımcıları ürküttü” dedi.

Tariş Pamuk bize 
haksızlık yaptı
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Sanayi arsalarının bir kısmını sattınız...
Sattığımız 17 parsel. 11 tanesinin devrini 

yaptık. Tapusunu verdik. Kalanların işlemlerini 
yaparken bu karar geldi. Tapu devri yapama-
dıklarımızda inşaata başlamama gibi bir durum 
ortaya çıkabilir. Tapusunu verdiğimiz 11 firma 
inşaatına başlayabilir. Diğerlerine tapu veremi-
yoruz. Sanayici derse ki, “Arkadaş ben 2 sene 
yatırım yapamıyorum. Ödediğimi geri ver.” 
Vereceğiz. Tapu veremediğimiz hiç kimse bize 
birşey demedi. Tam tersine, “Arkanızdayız, 
destekçiniziz. Bu arsa bizimdir. Parayı da geri 
istemiyoruz” dediler.
Herkesin gözü önünde

Siz arsayı aldıktan sonra ilk dava açılıyor... 
Arsayı aldık, Tariş Pamuk, gabin davası açtı. 

“Beni aldattılar, sıkıştırdılar ve benden zorla 
arsamı aldılar” diyor. Senin genel kurul kararın 
var. Bize “Bu fiyattan satmak istiyorum” diye 
teklif gelmiş. Genel kurulu topluyoruz. Biz de 
oradan bu fiyat konusunda karar çıkarıyoruz. 
Kendisi de üye ve genel kurulumuzda. İtiraz 
etmiyor. “Ucuza ya da pahalıya alıryorsunuz” 
demiyor. Beni de tebrik ediyor, fotoğraflar var. 
El sıkıştık bitirdik. Kredi aldık, verdik parayı. 
Aradan 3-4 ay geçti bize dava açtı. Niye? “Beni 
kandırdılar” diye...

400 bin metrekarelik yeri, metrekaresi 100 
liraya alan olmadı. İzmir Valisi Cahit Kıraç 
araya girdi. Bizim alım çalışmalarımız da orada 
başladı. Sadece Sayın Valimiz değil, birçok kişi, 
“Başkan, bunların durumu kötü. İşçilerine para 
ödeyemiyorlar. Siz şu arsayı alın” dediler. AVM, 
sanayi parseli yapılabileceği konusunda uzlaş-

tık. Herkesin yaptığını yaptık. Arsa 70 milyon 
liraydı. 3 milyon lira daha fazla verdik.

İnsan niye üzülüyor, İzmir sanayi arsası 
açısından fakir. Üretimden, istihdamdan, yatı-
rımcı çekmekten bahsediyoruz. Bir arkadaşımız 
tribünlere oynamak adına bu satışa engel oluyor. 
Nereden baksanız iki sene sürecek şimdi yargı 
süreci... Biz inanıyoruz ki bunun kafasında baş-
ka bir şey var. Yani o davayı kazanamayacağını 
biliyor. Bizi yokuşa sürmek, bizi ciddi zarara 
uğratmak gibi... En sonunda da, “Buradan 
nemalanabilir miyiz?” diye düşünüyorlar. Ben 
böyle düşünüyorumn. Oysa arsaların satışı ile 
bağlantılı olarak bizim birçok projemiz var.
İstediklerini yapmayız

Nedir bunlar?
Katip Çelebi Üniversitesi ile protokol imza-

ladık. Birlikte 50 bin metrekarelik alanda tekno-
park kuracağız. Bildiğim kadarıyla Ankara ve 
İstanbul’da 6, Kocaeli’nde 4 teknopark var. Bizde 
ise bir. Bu teknopark aracılığıyla sanayicileri-
mizin yeni ürün geliştirme, üretimde verimlilik 

Başarılarla dolu 
bir yaşam

1955 yılında İzmir’de doğdu. İlk, orta 
ve yüksek öğrenimini İzmir’de tamam-
ladı. 1978 yılında Ege Üniversitesi Tekstil 
Fakültesi Boya Terbiye Bölümü’nden 
birincilikle mezun oldu, aynı yıl Bursa 
Merinos Fabrikası’nda iş yaşamına baş-
ladı. 1984 yılında İzmir Yün Fabrikası’nda 
İşletme Müdürü, bir yıl sonra Genel 
Müdür Yardımcısı oldu. 1987 yılında kendi 
işini kurdu, Özgün Boya San. ve Tic. Ltd. 
Şti. ile tekstil yan sanayisinde yıkama 
ve boyama işleri konusunda ihracata 
yönelik üretim yapmaya başladı. İlk genel 
kurulunu 2003 yılında gerçekleştiren İz-
mir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde 
Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Uğurtaş, 
2011 yılına kadar yapılan 5 genel kurulda 
da başkanlığa getirildi.  2006 yılında 
Türkiye’nin en büyük OSB’lerinin katılım-
ları ile kurulan “Türkiye Organize Sanayi 
Bölgeleri Ortak Platformu”nun başkanlık 
görevini yürüttü. 2008 yılında, Platform 
OSBDER (Türkiye Organize Sanayi Bölge-
leri Derneği) olarak yapılandı. Uğurtaş, 
2008-2009 yıllarında OSBDER’in baş-
kanlığını yaptı. OSBDER Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcılığı görevine devam 
eden Hilmi Uğurtaş; Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Meclisi’nin de üyesi.

Ünal 
Ersözlü

Hilmi 
Uğurtaş
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gibi konularda önemli adım-
lar atacaklar. Ar-Ge teşvikle-
rinden faydalanacaklar.

Bir diğeri ise meslek 
lisemiz. Yaklaşık 13 milyon 
liraya mal olacak ve yıllık 
gideri 3.5-4 milyon lirayı 
bulacak. Bunlar için hep 
Tariş Pamuk’tan aldı-
ğımız araziden gelecek 
kaynaklara bakıyorduk. 
Şimdi başka kaynaklara 

bakıyoruz. Onlar bizi sıkıştırdıkla-
rını zannediyorlar. Ama İAOSB asla sıkışmaz. “Biz 
bunları sıkıştıralım. Bir şekilde anlaşırız” diye 
düşünüyorlarsa, çok beklerler. Kaynaklarımız var. 
Bize 2 yıla mal olacak ama onların da istediklerini 
yapmayız.

Tazminat davası açacağız. Hesabımıza göre,     
2 senede en az 50 milyon liralık zararımız olacak. 
Bunu nasıl öderler, bugünden hesabını yapmaya 
başlamaları lazım. Çünkü ne yazık ki burada bu 
işten geçim kaynağı sağlayan hukukçular var. 
Yol gösteriyorlar. “Şunu yapalım. Kazanamayız 
davayı ama onları sıkıştırırsak gelirler bizimle 
anlaşırlar” diyorlar. Öyle bir şey olmayacak. Biz 
tazminat davamızla o parayı alırız. O zaman da 
onlar düşünsün.

Davayı kazanırlarsa ne olacak?
Diyelim davayı kazandılar. Biz arsayı onlara 

eski halinde vereceğiz. Kimseye satamazlar. Kimse 
almadı zaten. İnsanlar gider Manisa’ya, Aliağa’ya 
gider. İnsanlar burada bu parayı veremez. Gelecek 
yine bize. Başka türlü satma şansı yok.
O kadar emindik ki...

AVM ile ilgili bir gelişme var mı? Bu tarz 
kararlar yatırımcıları ürkütüyor mu?
İlk geldikleri zaman birkaç tanesi bunu sordu. 

“Burası İzmir, burası temiz mi? Hakikaten emin 
misiniz?” diye sordular. Biz de, “Çok eminiz. İmar 
planı değişikliği yaptık, askıda bir ay kaldı. İtiraz 
edilmedi. Pürüz çıkacak hiçbir şey yok” dedik. 
Arkasından bunlar çıktı. Şimdi AVM ile ilgli kim-
seyle görüşme yapmıyoruz, yapamayız. İhtiyati 
tedbir kararı olan bir yer için herhangi bir şey 
yapamayız. Sonucu bekleyeceğiz.

İAOSB’de kaç kişi çalışıyor?
SGK rakamlarına göre 35 bin çalışanımız 

var. İlk 6 aylık ihracat rakamlarına göre 1 milyar 
doların üstüne çıktık. Bu yıl 2.5-3 milyar dolar 
ihracat hedefimiz var. Biz yıllık büyümelerde 
Türkiye ortalamasının üstünde gidiyoruz. Yüzde 
10’un altına düşmedik. Bu senede iyi gidiyoruz. 
Bizde daha çok firmalar küçük ve orta ölçekli 
işletmeler. Karma bir OSB’yiz. Çeşitli sektörler var. 
Altyapısını mükemmel hale getirmiş bir bölgeyiz. 
Türkiye’de en önlerde geliyoruz. Eksik olan hiçbir 

altyapı sorunumuz yok. 1996 yılında ATAER Ener-
ji Santrali, bölgemiz tarafından kuruldu. ATAER 
Enerji santralimizin gücü, yapılan yeni yatırımla 
60 MW’tan 120 MW’a, üretim kapasitesi ise 480 
milyon kWh’ten 960 milyon kWh’e çıkarıldı. 
Ayrıca yeni bir rekora imza attık. Haziran ayında 
53 milyon 500 bin kwh elektrik kullandık. Bu da 
bizim için yeni bir rekor demek. Biz şimdilerde 
sanayicilerimizin kişisel gelişimlerini nasıl gelişti-
ririz, proje hazırlama ve teşviklerden faydalanma 
konusunda, üretimleri daha ucuza getirme konu-
sunda koşturmaya başladık. Ege Bölgesi Sanayi 
Odası (EBSO), 2011 yılı üretimden satışlarına göre, 
25 milyon TL barajını aşan sanayi kuruluşlarının 
listesinde 153 firmadan 40 firmanın İAOSB’de 
faailyet gösterenler arasından olması da bizim için 
bir gurur kaynağı.

İzmir’in EXPO 2020 adaylığı konusundaki 
düşünceleriniz nelerdir?

Bize bu konuda bir rol düşmeli. İzmir’de sa-
nayicileri sanki sadece sanayi odası temsil ediyor 
gibi bir tablo var. Ama İAOSB gibi bir kurumun 
başı bile Başkanlar Kurulu içerisinde yok. Başkan-
lar Kurulu’na baktığım zaman bütün hepsi de-
ğerli arkadaşlarım. Ama bunların içerisinde OSB 
başkanları da yer almalı. Neden yok dediğimiz 
zamanda birçok arkadaşımız kurulun içindekiler, 
‘Haklısınız’ diyorlar ama eyleme döndüğü zaman 
2 senedir bir hareket göremedik. EXPO gibi bir 
çalışmanın içerisinde bizim, Kemalpaşa OSB’nin, 
Aliağa OSB’nin yani, OSB’lerin olması lazım. 
Sanayiciyi birinci elden temsil edenler seçilmiş in-
sanlardır. Bizler seçilmiş insanlarız. Biz sanayinin 
nabzını tutan bir bölgedeyiz. Benim sanayicimde 3 
milyar dolara yakın ihracat yapan, bu tip organi-
zasyonlardan en çok etkilenecek kesimlerin başın-
da geliyor. Bu anlamda yürütme kurullarında, ça-
lışma gruplarında olmalıyız. Bizimde desteğimize 
ihtiyaçları olduğuna da inanıyorum. Bu anlamda 
ben dışlandığımızı düşünüyorum. Çünkü, hiçbir 
toplantıya biz davet edilmedik ve edilmiyoruz. Bu 
bizim serzenişimiz. EXPO’nun İzmir’e ne kadar 
büyük katkıları olacağını söylemek gereksiz, zaten 
biliniyor. Alırsak gerçekten ulaşım konusunda 
çok ciddi adım atacağız. Turizm konusunda ciddi 
sıçrama yapacağız. Fırsat tanırlarsa bütün olanak-
larımızı biz bu işin arkasına koymak isteriz. Ve 
gönülden alınmasını istiyoruz. EXPO 2020 amble-
mini kullanmaya başladık ayrıca, etkinliklerimiz-
de de EXPO’ya mutlaka değiniyoruz. Bakıyorum 
dernekler var. Onlara bir şey demiyorum ama 
onların yanında bizde olmalıyız.
Risk içine girmedik

Tarım sektöründe faaliyet gösterecek bir yapı-
lanmaya başlamıştınız. Bu proje ne oldu?

Özel bir girişimdi. Seracılık vardı. İnceleyin-
ce işin çok karlı olmadığını ve riskli olduğunu 



gördük. Ortaklı bir işte o kadar riskli iş yapıl-
maz. Tek başınıza yaparsınız. Anlık, gecenin bir 
saatinde karar vermeniz lazım. Arkadaşlara riski 
söyledim. Riskin içerisine girmedik. Bana da 
teşekkür ettiler.

EBSO’ya yeni bir hizmet binası projeniz var.
TIR parkının bulunduğu alana Ege Bölgesi 

Sanayi Odası’na hizmet binası yapacağız. Genel 
Kurul’da karar çıkarttık.

O konuda EBSO bir karar almadı.
EBSO’nun Meclis’te bu kararı alması lazım. 

Ender Yorgancılar Bey’in kararıdır bir şey diye-
miyorum. Böyle bir karar almadılar. Orada ben 
bir söz söyleyecek durumda değilim. Biz gerekli 
kararı aldık. Binayı yapacağımızı da belirttik. 
EBSO’ya tahsis edilmiş bir araziydi. 10 sene-
den daha fazladır bir şey yapılmadı. EBSO’nun 
buraya geçmişte çok büyük hizmetleri olmuş. 
EBSO’nun böyle bir yere ihtiyacı var. Biz onlar-
dan arsayı aldık. Gayrimenkul geliştirmesini 
yaptık. Arsada yüzde 70 imar varken, yüzde 
100’e getirdik. Bunun karşılığında da onlara 
bir bina yapıyoruz. Orayı yine tahsis ediyoruz. 
Mülkiyeti İAOSB’ye ait. Buna da genel kurul 
karar verdi. 
Metrekaresi 520 lira

Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanı 
Binali Yıldırım, İAOSB’de arazilerin çok pahalı 
olduğunu söylemişti.

Arşivleme için yatırımcı bir şirket istedi. Biz, 
“Devletimiz bir şey istiyorsa elimizden geleni 
yaparız” dedik. Bizde ihalesiz yer satamayız. 
Bugün biri gelse metrekareye bir milyon lira 
para verseniz satamayız. Gebze’de 510 dolara 

satmışlar. Şu anda bizde 3 bin metrekarelik yerin 
metrekaresi 520 lira civarında sattık. 6 binlikleri 
400 liradan sattık. 5 binlikleri de 450 lira civarın-
da sattık. Parsel büyüdükçe fiyat düşüyor. 10 bin 
metrekarelik olsaydı 400 liraya da satamazdık. 
Ki bir tane var, müşteri çıkmadı.

Teşvik sistemi İzmir’de eleştiriliyor. Özel-
likle Manisa ile İzmir arasındaki farklardan 
dolayı.

Yeni teşvik sisteminde OSB’lerde yatırım bir 
alt teşviklerden faydalanabiliyor. İzmir’dekiler 
2. Bölge, Manisa’dakiler 4. Bölge teşviği alabi-
liyorlar. Ender Başkan’ın dediği doğru. Hemen 
Bornova’nın üstünde 20 dakikada ulaşılan bir 
yere ya da Aliağa-Manisa örneği gibi ciddi fark 
var. Manisa çok geride de bizim Kınık çok mu 
ileri... Bazı ilçelerimizde durum ortada. İki sınır 
ilin teşvikte bu kadar farklılaştırılması çok doğru 
değil. Bizim burada fiyatlar yüksek olabilir. Ama 
Tire’de, Aliağa’da fiyatlar böyle değil. Aliağa’da 
Umman gibi boş yer var. Tire’de Bergama’da 
var. Yatırımcı bulamıyorlar. Ben niye gideyim 
Aliağa’ya diyor. Benim buradaki sanayicim bile 
büyümek istediğinde Aliağa’ya gitmiyor. Burada 
Manisalıları suçlayacak bir şey yok. İş bilenin 
kılıç kuşananın. Onlar işlerini halletmişler ama 
şöyle bakmak lazım. İzmir gibi gelişmiş olan 
bir bölgeyi de Manisa ile aynı bölgenin içine 
sokamazsın.
Proje devam edecek

Yaşar Üniversitesi ile bir 
eğitim projeniz vardı?
İAOSB’de faaliyet gösteren firmaların sa-

hipleri ve orta-üst düzey çalışanlarına yönelik 

Vakıf tamam gibi
İAOSB Vakfı’nı kurmak istiyordunuz. 
Türkiye’de OSB olarak ilk vakfı biz kur-

duk. Kuramazsınız gibi bir takım görüşler 
vardı ama ilk vakfı biz kurduk. Bu ay sonu 
itibariyle tüm işlemler tamamlanmış 
oluyor.

Eğitim çalışmalarına yöneleceksiniz...
Evet. Meslek lisesi kuruyoruz. Tama-

miyle özel olacak. Eylül sonu Ekim başı 
gibi temelini atacağız. Projeyi seçtik. 
Uygulama projesini de teslim ettiler. 
İhaleye çıkacağız. OSB içerisinde Katip 
Çelebi Üniversitesi ile sınırda yer alacak. 
Öğrencilerimizin tamamı burslu olacak. 
Başarılı öğrencileri seçeceğiz. Kaliteli bir 
eğitim vermek istiyoruz. Vakıf bunu kendi 
kaynakları ile karşılayacak. Bu da bir ilk 
olacak. 2013-2014’te eğitime başlamayı 
hedefliyoruz.
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olarak Yaşar Üniversitesi ile işbirliği içerisinde 
bir proje geliştirdik. Tezsiz Türkçe İşletme Yük-
sek Lisans Programı uygulanıyor. Önümüzdeki 
yılda devam edecek. Yaşar Üniversitesi ile işliyor. 
Bu konuda ortak çalışıyoruz. Akşamları ve hafta 
sonu eğitimleri burada alınıyor. İZKA teknoloji 
konusunda 21 projeye destek verdi. Bunların 11’i 
İAOSB’de faaliyet gösteren firmalar oldu. Biz 
bunu Proje Destek Ofisimiz sayesinde başardık. 
Aynı şekilde TÜBİTAK projelerinde de başarılar 
gösterdi. Proje konularında çok deneyimli ekibi-
miz var. Onların katkıları ile biz bunu sağladık. 
Çok iyi bir işleyiş var. Proje dosyaları profesyonel 
ekip tarafından hazırlanıyor. Önce sanayicilerimizi 
buna inandırdık. Ardından ofisimiz aracılığıyla 
projelerini inceliyoruz.

Başka ne tür çalışmalarınız var?
Seçilen sektörleri sanayicilerimizle birlikte 

masaya yatırıyoruz. Analizler yapılıyor. Şirketlerin 
birbirleriyle koordine olmasını sağlıyoruz. Maki-
ne, tekstil ve plastik sektörlerinde çalıştaylarımızı 
yaptık. Bu tür çalışmalar devam ediyor.

İzmir-sanayici ilişkisi?
Geçmişte İzmir’le ilgili bir vizyon tespit edil-

miş. Onun içerisinde sanayi yok. Eleştirdim ben 
bunu. İzmir 4 milyon nüfusa gelmiş, ilerlemek 
istiyor. Sanayisiz düşünemezsiniz. EXPO sağlıkla 
ilgili ama İzmir tek başına sağlık yatırımlarıyla bir 
yere gidemez. Turizmle de aynı.

Sanayinin İzmir’den soyutlan-
masını ben kabul edemiyorum. 
Ben bugün sanayicimizde yatırım 
iştahını görüyorum. İnsanlar o yatı-
rımlarını da burada yapmak istiyor. 
Manisa’ya gidenler oynayarak falan 
gitmiyorlar. Sanayicimiz burada 
İzmir’de yatırım yapmak istiyor. 
İzmir’in bu konuda da desteğe 
ihtiyacı var. Sıkıntımız ise büyük 
ölçekli sanayi parselleri üreteme-
mek. İzmir’in önde gelen problemi 
budur. İAOSB’yi saymazsanız en 
yakın yer Aliağa’dır. Onun önünde 
de Menemen’de ufak yerler var. 
Büyük sanayicinin sıkıntısı büyük 
parsellerin olmamamsıdır. İstese de 
yok. Bunun için çok uğraşıldı. Bir 
milyon metrekarelik bir sanayi par-
seli üretilemiyor. İzmir daha temiz 
sanayiye doğru kayabilir. Bu olacak 
diye düşünüyorum. Teknoparklarla, 
üniversiteler açısından bu olacaktır. 
Sanaycilerimizde kimlik değiştire-
rek, teknolojik ürünlere dönerek, 
İzmir sonunda sanayinin içindi 
kalmak zorunda ve kalmalı. Başka 
türlüsü aklıma gelmiyor. Teknoloji, 
Ar-Ge, inovasyona önem verilmeli. 
Katma değeri yüksek ürünler üretil-

mesinin yolunu bulmamız lazım. Türkiye açısın-
dan da ana problem bu. Biz kilosu 2-3 dolara gelen 
ürünü satmamamız lazım. Türkiye bunu yapmak 
zorunda. İzmir’de istihdam yoğun sektörlere pek 
şans gözükmüyor. Eleman da yok artık. Bu bir 
gerçek. Hepimiz şu anda vasıfsız insan arıyoruz. 
Gelen bin lira net maaş isteyerek geliyor. Vasıfsız, 
ilkokul mezunu, “Ne istersin?”, “Bin lira istiyo-
rum” diyor. Ciddi ölçüde eleman ihtiyacımız var. 
Asgari ücretin biraz üstü olur bilemem, sigortası 
olan, sosyal hakları olan, yemeği yolu olan şart-
larda eleman bulamıyoruz. Bazı sektörlerde işyeri 
açmak artık çok kolay değil. Gerçekten yok. Teks-
tilcilerin sıkıntısı var. Onlar fason atölyesi bulamı-
yor. Geçmişte sektör temsilcilerinin hataları var. 
Batıyoruz, ölüyoruz, devlet yardım etsin. Bir süre 
sonra fasonculara düşük fiyatlar vererek özellikle 
ihracatçı firmalar onların ölmelerine neden oldu. 
Bedavaya çalışmaya çalıştılar. 10 kuruş dedi verdi, 
9 dedi verdi, 8’e indi, yine verdi. Ama sonunda 
hepsi birden battı. Şimdi arkadaş pantolona 4 
lira veriyorum. Diktiremiyorum. Ben kurarsam 
6.5’a mal edeceğim. Ama hesabımı artık ona göre 
yapıyorum. Arkadaş sen madem 6.5 verebiliyor-
san niye bu adama 4 lira yerine 6.5 lira vermedin. 
Şimdi sen bedelini ödüyorsun. Daha çok kazana-
yım paylaşmayayım, ben kazanayım anlayışı. Yok 
böyle bir şey... 

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 
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ÇİĞLİ AOSB 
Bölge Müdürlüğü 

yanındayız.



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.



İzmir İli Parsel Tahsis, Satış, Devir, Ruhsat ve 
İzin İşlemleri İzleme ve Değerlendirme Ko-
misyonu 2012 Yılı 1. Altı Aylık Dönem Toplan-

tısı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (BSTB) 
İzmir İl Müdürlüğü ve Organize Sanayi Bölgeleri 
temsilcilerinin katılımı ile İzmir Atatürk Organize 
Sanayi Bölgesi’nde (İAOSB) gerçekleştirildi.

BSTB İzmir İl Müdürlüğü’nün yanı sıra 
Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Kalkınma 
Ajansı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İzmir İl 
Müdürlüğü’nden temsilcilerin de yer aldığı top-

lantıda İzmir’de yer alan OSB’lerin parsel tahsis, 
satış, devir, ruhsat ve izin işlemleri ile ilgili güncel 
veriler ve bu konudaki gelişmeler aktarıldı. BSTB 
İzmir İl Müdürlüğü’nden Şube Müdürü Hasan 
Asil, 2010 yılında kurulan komisyonun 3 yıldır 
gerçekleştirdiği bu toplantıların bilgi paylaşımı 
açısından verimli sonuçları olduğunu belirterek, 
“İzmir’de 13 adet tüzel kişilik kazanmış OSB var. 
Bunlardan 8 tanesi tahsise geçmiş durumda iken 5 
tanesi henüz tahsise geçmemiştir” diye konuştu.

Toplantıya ev sahipliği yapan İAOSB’nin yanı 
sıra Tire OSB, Kınık OSB, Aliağa OSB, İTOB OSB, 
Bergama OSB, Buca Ege Giyim OSB’nin Bölge 
Müdürleri’nin hazır bulunduğu toplantıda Komis-
yon;  OSB’lerden talep ettiği dosya ve raporlarda 
yer alan toplam sanayi parsel sayısı, tahsis edilen 
parsel sayısı, tahsis tarihinden itibaren 1 yıl içinde 
yapı ruhsatı almayan parsel sayısı, yapı ruhsatı 
tarihinden itibaren 2 yıl içinde üretime geçmeyen 
parsel sayısı, yapı kullanma izin belgesi olmayan 
parsel sayısı, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı 
olmayan katılımcı sayısı, ÇED Belgesi olmayan 
katılımcı sayısı gibi verilerin üzerinden geçerek bu 
konularla ilgili sorularını yöneltti. OSB temsilcileri-
nin uygulama ile ilgili aktardığı açıklamalarından 
bilgi edinen Hasan Asil, “Her zaman İzmir’deki 
OSB’lerin yanındayız. Ama yasal yaptırımlarla 
ilgili durumu ve gerekçeleri de görmek istiyoruz. 
Bizim için net olmayan konularda da sizlerden 
görüş istiyoruz. Uygulama ile ilgili sıkıntılarınızı, 
sanayicilerin sıkıntılarını da iletmeniz durumunda, 
bunları Komisyon Raporları aracılığıyla Bakanlık 
ile paylaşıyoruz” ifadesini kullandı. 

OSB’lerin parsel ve fabrika 
verileri güncelleniyor
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Sevgili sanayici dostlar, 6 küsur yıldır sizlere 
bu dergiden seslenmeye çalışıyorum. Ben 
eski bir Ege Üniversitesi öğretim üyesiyim, 

sanayiciliğim daha sonradır. Uzun yıllar TOBB 
mesleki eğitim komisyonunda çalıştım. Bazen 
TOBB temsilcisi olarak Milli Eğitim Bakanlığı 
mensupları ile mesleki eğitim planlamasına-
dinledikleri kadarıyla- bilfiil katıldım. Uzun 
yıllar EBSO Mesleki Eğitim Komitesi Başkanlığı 
ve EBSO Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekilli-
ği yaptım. Mesleki eğitim ve mesleki 
teknik eğitim konusunda uluslara-
rası çalıştay, kongre, toplantılara 
katıldım. Hatta bu nedenlerle 
EBSO meclisinde arkadaşlar 
bana ‘Enver Hoca’ diye hitap 
ederler. Bunları şunun için 
yazıyorum araştırmadan, 

bilmeden hiç bir gün size yazmadım.
Bildiğiniz gibi yıllardır teknik eleman nitelik 

sorunları, mesleki ve teknik eğitim konularında 
bu araştırma sonuçlarını, bildiklerimi sizlerle pay-
laşıyorum. Ancak eğitimimizin, mesleki eğitimin 
geldiği bu son noktada yazacak bir şey kalmadı. 
Sorun da kalmadı, her şey güllük gülistanlık… 
Artık bu konuda yazmayacağım. Yazarak etrafa 
rahatsızlık vermeyeceğim, başka bir konuda, sağ-
lık, sağlıklı beslenme, ilaçlar, kozmetikler, sağlıklı 

gıda ürünleri üretilmeleri, tarihçeleri, vs. 
gibi konularda yazmaya çalışacağım. 

Bunu eczacı kimliğimle yapmaya 
çalışacağım. Bazılarınızın bildiği 

gibi ben 30 yıldır ilaç ve kozme-
tik üretimi yapıyorum. Yakın bir 
zamanda da gıda tamamlayıcı-
ları da üretmeyi planlıyorum; 
kısacası sizlere sağlıklı yaşam 
için bilgiler vermeye çalışaca-
ğım. Bu arada 105 kg’dan 88 

kg’a düşebilme başarısını, sağ-
lıklı beslenerek yakaladığım için 

bu konuda da söyleyeceğim şeyler 
de olacaktır. İsterseniz önce bir soru 

ile başlayalım: Bildiğiniz rafine beyaz toz 
şeker hangi tarihte insanlar tarafından tüketil-

meye başlandı? Sadece 19. yüzyılın başlarında…
1803’te… Yani, geçmişi o kadar da eski değil rafine 
şekerin. Bize sanki onsuz yaşanmazmış gibi gelen 
rafine şeker, aslında 1926’da ülkemizde, bölge-
mizde Uşak’ta şeker pancarından (çükündür) ilk 
defa üretilmeye başlandı. Yani sadece 86 yıl önce 

Daha iyi bir dünya için yeni 
yollar, herkes için sağlık

Doğal şeker insan vücudu ile uyumludur, bu nedenle sağlığa olumlu etkileri bulunmaktadır. Ancak 
hayatımıza 19. yüzyılın başında giren rafine şeker “katil”, nişasta bazlı şeker ise “katil zehir”dir. 

Atatürkorganize
68

Enver OLGUNSOY



pek o kadar da olmazsa olmaz, onsuz yaşanmaz 
bir şey değil rafine şeker; ama biz bugün onsuz 
yaşayamıyoruz. Ben rafine şeker bir zehirdir 
desem de kimse bunu takmayacak biliyorum 
ama, ben yine de bu gerçeği sizlere söyleyeyim. 
RAFİNE ŞEKER BİR ZEHİRDİR. Uzak durun, 
hele hele çocuklarınızı tamamen uzak tutun.

Aslında şeker, doğal şeker olarak insan 
vücudu ile uyumludur, faydalı etkileri de olan 
bir gıdadır. İnsanlar uzun yıllar üzüm, elma, 
hurma, vs. gibi yoğun şeker taşıyan meyvelerin 
suyunu sıkarak bu suyu, ya da bu suyu kayna-
tıp pekmez haline getirip şeker olarak kullan-
mışlardır. Ya da bal en iyi şeker ihtiyacını karşı-
layan ürün olarak yıllarca kullanılmıştır. Daha 
sonraları şeker kamışından ve pancardan elde 
edilen pekmezi kristalleştirip, suyunu uçurmuş 
doğal kristal şeker elde etmişlerdir. Bu doğal 
kristal şeker de insan bünyesi ile uyumludur, 
zehir olarak adlandırılamaz. Ancak ne zaman ki 
yani, 19. yüzyılda şeker rafinasyon işlemine tabi 
tutulup rafine beyaz toz şeker elde edilmiş, işte 
o zaman problem başlamıştır. Bu işlem sırasında 
bir takım katkı maddeleri, beyazlatıcılar (kö-
mür, hayvan kemiği külü, sentetik reçineler, vs.) 
kullanılmakta ve şeker, rafine beyaz toz şekere, 
yani zehire dönüşmektedir. Kesme şeker üret-
mek içinse daha başka katkı ve yapıştırıcılar da 
işin içine girdiği için sorun daha da büyümekte-
dir. Aslında tabii, daha da büyük sorun genetiği 
değiştirilmiş mısırdan elde edilen nişasta bazlı 
şekerin tüketilmesidir. Bu tam bir KATİL ZE-
HİRDİR. Mutlaka rafine şeker tüketilecekse, hiç 
olmazsa pancar şekeri tüketilmelidir. Nişasta 
bazlı şeker, direkt kana karıştığı için sıkıntı daha 
da büyüyor. Vücut da “yeter” diyemeyince ye 
Allah ye bu şekere doyamıyor ve obezitenin 
kucağına düşüyorsunuz. Vücut mısır şurubunu, 

nişasta bazlı şekeri, şeker gibi algılamadığı için 
şeker miktarını kontrol etmekte görevli insülin 
görevini yapamamakta, vücut için koruyu-
cu olamamaktadır. Bu tür nişasta bazlı şeker 
özellikle gazlı ve sıvı içeceklerde üretim prosesi 
kolaylığı nedeni ile bolca kullanılıyor. Bu sıvı 
olduğu için, üretimde toz şekeri ısıtıp, eritmek 
yok, üretimi, sıvı şekeri basitçe karıştırarak 
yapıveriyorsunuz olup bitiyor. Ha bir de fiyatı 
pancar ve şeker kamışı şekerine göre ucuz, eh 
ne yapsın gazozcu basıyor nişasta bazlı sıvı 
şekeri, gazlı içeceğiniz hazır.

Peki ne yapacağız? Bir defa şeker alımını 
azaltacağız. Şekeri bal, pekmez, kuru ve yaş 
meyvelerden almaya çalışacağız. Tatlılarımı-
zı, içeceklerimizi bal ile yapmaya çalışacağız. 
Tabii bu arada bal da sahte bal olmayacak. Yani 
aslında işiniz biraz zor. Suni tatlandırıcılardan, 
glikozdan da uzak duracağız. Fabrikasyon reçel, 
şekerleme, hazır tatlı, özellikle şuruplu tatlılar 
büyük bir olasılıkla bu nişasta bazlı şeker ve 
glikoz şurubu ile yapıldığı için çok riskli.

Doğal meyve, bal, pekmez, kuru meyveden 
yararlanmak en sağlıklısı, ama onun da aması 
var, zira miktar, yani doz çok önemli, kararında 
yemek gerek. Özellikle beynimizin faaliyetleri 
için gerekli olan şeker vücudumuz tarafından 
furuktoz (meyve şekeri) dan almaya prog-
ramlanmıştır. Bunun için de kararında, meyve 
yaklaşık 200 gr./öğündür. Bir elma veya bir 
şeftali veya 3 dilim karpuz veya kavun vücu-
dumuza gerekli şeker için yeterlidir. Bundan 
fazlası meyve şekeri de olsa size zarar vermeye 
başlayacaktır. Yok illaki tatlı yemek istiyorsanız 
hiç olmazsa sütlü tatlılar (200 gr.) -bal veya pek-
mez ile yapabilirseniz daha iyi- veya bitter kare 
çikolatanın 3/1’i (30 gr.) tüketilebilir.

Can boğazdan gelir, aynı boğazdan da gider.

Öncelikle rafine şeker alımını azaltacağız. Şekeri bal, pekmez, kuru ve yaş meyvelerden almaya 
çalışacağız. Ama onu da kararında tüketeceğiz. Suni tatlandırıcılardan, glikozdan da uzak duracağız.  
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Türkiye’de zeytinyağı denildiğinde akla gelen 
ilk markalar arasında yer alan Tariş Zeytin ve 
Zeytinyağı Birliği’nin deneyimli ve başarılı 

Başkanı Cahit Çetin, bu ayki Bir Başarı Hikayesi 
köşemizin konuğu oldu. Yükselen marka değeri ile 
göz dolduran Tariş’in geçmişten günümüze gelen 
yolculuğunu bizlerle paylaşan Çetin’in cümleleri ile; 

“Tariş’in başarı hikayesi”
Marka; günümüz dünyasının en önemli kavram-

larındandır. Tüketici bilincinin hızla artması, rekabe-
tin iç ve dış pazarlarda tüm yoğunluğuyla sürmesi 
nedeniyle marka kavramı çok ciddi değer bulmuştur. 
Marka en basit tanımıyla tüketiciye sunulan taah-
hüttür, değerdir. Marka başarının öyküsüdür. Tariş 
Zeytin ve Zeytinyağı Birliği de markasıyla tüketiciye 
yüksek kaliteyi taahhüt etmektedir. Markamızın 
taahhüdü “hakiki zeytinyağıdır”.

Tariş Zeytinyağı markası 1915 yılından günümü-
ze taşınan köklü markalarından biridir. Bu toprak-
lardan doğmuş ve yine buralarda gelişmiş markadır. 
Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği, 16 Haziran 2000 
tarihinde özerkleşmesinin ardından ürüne ve mar-
kaya yönelik yatırımlarına ağırlık verdi. Bu tarihe 
kadar Ege Bölgesi’nde etkinliği, tanınırlığa sahip, 
güçlü yerel marka olan Tariş Zeytinyağı, bu tarihten 
sonra farklı bir marka konumlamasına yöneldi. Bir 
anlamda “kendini yeniden keşfetti”.

16 Haziran 2000 tarihinde Dünya Bankası’nın 
Türk Tarımının Yeniden Yapılandırılması Projesi 

(ARIP) kapsamında Tarım Satış Kooperatifleri Birlik-
leri özerkleşmesi yasası yayınlandı. Yasanın yürürlü-
ğe girmesiyle markaya yönelik ciddi adımlar atıldı. 
2001 yılında Tariş Zeytin A.Ş. adıyla yeni, çağdaş ve 
hızlı bir satış ve pazarlama ayağı oluşturuldu. Bu 
tarihe kadar üretim odaklı güçlü bir yapılanması 
olan Tariş Zeytinyağı Birliği, yeni dönemde piyasaya, 
pazara ve müşteriye dönük taleplerle de yapısını 
güçlendirmeye yöneldi. Bir başka ifadeyle geçmişten 
gelen güçlü ve köklü yapı korunurken pazara ve 
müşteriye odaklı, değişime yanıt vermeye hazır yeni 
bir yapıya daha kavuşuldu.

İç pazarda liderliği, dış pazarda ise dünya mar-
kası yaratmaya dönük faaliyetler başlatıldı. Yeni dö-
nemde Tariş Zeytinyağı markasının tüketici algısın-
daki yerini belirlemeye ve pazara dönük hedeflerin 
belirlenmesi için ciddi çalışmalar başlatıldı. Bir başka 
ifadeyle markanın yeniden inşası, konumlandırılması 
için tüketicinin ürün hakkındaki bilgilerini öğrenmek 
amacıyla ürün araştırması, satış yerleri araştırmaları 
gerçekleştirdik. Tariş Zeytinyağı markasının “güçlü” 
ve “zayıf” yönlerini belirleyerek, sektördeki fırsatlar 
incelendi. Tariş zeytinyağının rakiplerinden farklı 
yönleri belirlenerek, söktöre ne tür farklılıklar getire-
bileceği üzerinde duruldu, “ilkler” yaratılıp yaratı-
lamayacağı araştırıldı. Tüm bu çalışmaları konunun 
uzmanları ve bilimsel çevrelerden destekler alınarak 
yapıldı.

Tariş Zeytinyağı Birliği yola çıkışında hedefle-

TARİŞ ZEYTİnYAĞI

Kendini yeniden 
keşfetmek...



diği bir çok ilklere de imza attı. Sektörde ilk kez 
bir meyve suyu olan ve her meyve gibi yetiştiği 
yörenin mikro klimasından etkilenerek farklı tatlar 
içeren zeytin meyvesinin suyu olan zeytinyağını, 
Çanakkale’nin Ezine’sinden Muğla’nın Fethiye’si-
ne dek olan yöresel değerleri de koruyarak “Ege 
Koleksiyonu”nu oluşturdu.

Yine ilk kez www.ta-ze.com.tr adresinde 
Türkiye’nin en geniş ürün gamına sahip Türkçe 
ve İngilizce hizmet veren Ta-Ze sanal mağazasını 
(B2C) hizmete soktuk.

Çok özel ürünlerimizi, üretimi sınırlı olan ürün-
lerimizi ve market raflarının yetersizliği nedeniyle 
sergileyemediğimiz ürünlerimizi, Konak Pier/İz-
mir, Suadiye/İstanbul’daki özel tasarlanmış “Ta-Ze 
satış Yerleri”nde tüketicimize sunduk.

Yeni ürünlerin geliştirilmesi aşamasında am-
balajların seçilmesinde ve etiketlerin hazırlanma-
sında, sanal mağazamızın ve Ta-Ze satış yerlerinin 
kurulmasında, tasarımcılar, mimarlar ve yazılım 
şirketleriyle çalışarak, doğru ürünleri, doğru amba-
lajlarda, yaratıcı etiketlerle, özgün mimari tasarım-
larla sunduk. Bunun sonucunda belki de ilk kez 
bir zeytinyağı şişesi, zeytinyağı satış yeri olmayan 
alanlara girdi, dekorasyon dergilerine konu oldu. 
Çünkü biz ölümsüz ağaca ve ürüne, kendi yalınlığı 
ve doğallığı içinde yaklaşarak, ürünün kendisine 
ve tüketicisine yabancılaşmasına izin vermeyen 
ambalaj ve etiket tasarımlarıyla ürünü sunduk. Ta-
riş Zeytinyağı bugün de sektör genelinde en özgün 
tasarımlara sahip markadır. Tariş zeytinyağının 
çeşitliliği 122’ye ulaşırken, iç pazarda yıllık ortala-
ma yüzde 22 seviyelerinde pazar payına sahiptir. 
Tariş markasıyla 41 ülkeye ihracat gerçekleştiril-
mektedir. Dünya markası yaratmada Türkiye’nin 
en şanslı ürünlerinden olan zeytinyağına iç piyasa 
kadar dış pazarda da yatırımlar yapıyoruz. Sin-
gapur ve Kanada’da faaliyet gösteren Ta-Ze özel 
zeytinyağı consept mağazalarımız franchising yo-
luyla açıldı. Özel zeytinyağı butik mağazalarımızla 
kendi markamızın yanı sıra Türk zeytinyağlarına 
da tanınırlık anlamında yurt dışında yer açıyoruz.
Tariş Zeytinyağı, sektörün öncüsü oldu

Ege Bölgesi’nin 6 ilinde 33 kooperatif ve 28 bin 
üreticinin örgütlü olduğu Tariş Zeytin ve Zeytin-
yağı Birliği, Türk köylüsünün markasıdır. Tariş 
zeytinyağı, bu toprakların gerçek markasıdır, Türk 
çiftçisinin emeğinin markasıdır.

Tariş Zeytinyağı Birliği, ürün çeşitliliği, amba-
laj, etiket tasarımı tüm çalışmalarında sektörün 
öncüsü oldu. Üretimdeki üstünlüğünü ve kalitesi-
ni, pazara da yansıtan Tariş zeytinyağı markasını 
diğer firmalar da takip etti. Yapılan bir çok araş-
tırma zeytinyağında tüketici bağlılığının en fazla 
olduğu marka unvanına sahip oldu.

Türkiye’de uzun yıllar zeytinyağı tek bir lezzet-
le tanındı. Oysa zeytinyağı gerçek bir meyve su-

yudur. Yetiştiği bölgenin, yörenin tüm özelliklerini 
bünyesine alır ve içine girdiği ambalaja, oradan da 
tüketicinin sofrasına taşır. Etrafında turunç bahçesi 
olan zeytin ağaçlarından elde edilen zeytinyağında 
turunç aromasını hissedersiniz, etrafında badem 
ağaçları olan zeytin ağacından elde edilen ürün-
de de badem kokusu alırsınız. Sektör, uzun yıllar 
sızma ve naturel zeytinyağlarını tek bir lezzetle 
sundu ve tüketici bu zengin tatları algılamadı. 
Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği, ortaklarından 
aldığı tüm ürünleri özelliklerine göre ayrı ayrı 
depolayarak, tüketicinin üründeki zenginliklere ve 
tatlara ulaşmasının önünü açtı.

Türkiye’de zeytinyağına bakışı değiştirdik. 
Bunu yaparken ürüne de artı değer kattık. Zeytin-
yağını kişiye özel hediye kapsamına girmesinin 
önünü açtık. Bir çok kişi ve kuruluşun özel etkin-
liklerine yönelik özel tasarlanmış zeytinyağları 
hazırladık. Özel ürünlerimizin çeşitli mağazalarda,  
cornerlarda satılmaya başlanmasıyla bazı ulusal 
zincir marketlerden de bu ürünlere yönelik taleple-
ri artırdı. Bugün yine iddia ediyoruz; Tariş zeytin-
yağının özel ürünlerinin raflarda yer almasından 
sonra pek çok firma, Tariş’i izledi ve tüketici çeşitli 
zeytinyağı lezzetleriyle tanıştı. Buradaki öncülüğü-
müzden mutlu oluyoruz.

Yaklaşık 60 yıl önce gazetelerde çıkan haberde 
“Tariş, kabını getirene ucuz zeytinyağı satacak” 
başlıklı haberde “Tariş Tarım Satış Kooperatifleri 
Birliği, valiliğin girişimleri sonucunda halka pazar 
yerlerinde litresi 111 kuruştan rafine zeytinyağı 
satmaya karar vermiştir. Ancak Tariş’in elinde 
kap bulunmadığı için yağ almak isteyenler kap-
larını getireceklerdir. Kooperatif ayrıca bölgedeki 
yağhanelerden de yağ toplayıp halka satacaktır. 
Teneke ithalatı gerçekleştirildikten sonra piyasaya 
2.5 ve 5.0 litrelik tenekelerde yağ da çıkarılacak-
tır” denmektedir. O yıllardan bugünlere ulaşan 
markanın serüveni gerçek bir başarı öyküsüdür. 
Tariş zeytinyağları, bugün Türk çiftçisinin emeğini 
dünyanın en lüks alış veriş merkezlerinde hem de 
kendi markasıyla sunmaktadır.

Tariş zeytinyağı markasının bugün ulaştığı 
vizyon ve misyonuyla neredeyse imkansızları 
başarmıştır.

Tariş zeytinyağı markası dünya zeytinyağı 
otoritesi olan Uluslararası Zeytinyağı Konseyi’nin 
kalitesine garanti verdiği tek Türk markası olma 
özelliğine de sahiptir. Tariş zeytinyağı, bu top-
rakların ürünlerini değerli kılmak ve markasının 
değerini daha da artırmak için yurt dışında bir çok 
yarışmaya da katılarak, ödüller almaktadır. Dünya 
Gıda Teşkilatı FAO, Uluslararası Kalite Seçme 
Enstitüsü Monde Selection gibi bir çok organizas-
yondan da altın madalyalar almıştır. Yurt dışında 
kazanılan her ödül ve başarı genelde Türk zeytin-
yağı, özelde ise Tariş zeytinyağı markasının açtığı 
yol olarak düşünülmeli.
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Günümüzün lokomotif sektörleri arasında 
ilk sıralarda yer alan tekstil ve hazırgiyim 
sektörü, tarladan toplanan pamuğun tez-

gahta satılan pantolona dönüşme sürecine kadar 
olan her aşamasında ülke 
ekonomisine destek vererek 
çalışanların evlerine ekmek 
götürmesini sağlıyor. Bu aşa-
malardan birisi belki de en 
keyiflisi olan baskı; kıyafet-
lerin büyük bir kısmında yer 
alarak, giysilere renk katıyor, 
hayat veriyor…

15 yılı aşkın tecrübesi 
ile İzmir Atatürk Organize 
Sanayi Bölgesi’nde başarılı 
çalışmalarını sürdüren As 
Baskı Nakış Örme Tekstil 

Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.’nin Genel Müdürü Özgür 
Arıcı, kıyafete hayat veren baskı sürecini Atatürk 
Organize Haber Dergisi okuyucuları ile paylaştı. 

Özgür Arıcı’nın ağzından kıyafetlerimize renk 
katan baskının üretim yolculuğu;
Nasıl üretiliyor?

Söz konusu tekstil ürününün üzerine basılması 
öngörülen desenler As Baskı’ya iletilir. 

Firma, gönderilen desen üzerinde grafik ça-
lışmalarını tamamlar. Görsel olarak nasıl olacağı 
ortaya çıkan desenin numunesi hazırlanarak 
müşteriye gönderilir. 

Müşteriler tarafından renk analizleri yapılan 
ve üründeki baskının kanserojen madde ihtiva 

Kıyafetlere hayat veren 
baskının üretim serüveni

Özgür Arıcı
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etmediğine dair testlerden geçen baskılı ürünün 
onayı firmaya iletilir. 

Karşılıklı ürün üzerinde mutabakata varılma-
sının ardından baskının üretim süreci başlar.  

Baskı makinelerinde yer alan kalıpların her 
bir kısmına ürüne basılacak desene ait renkler 
ayrı ayrı yerleştirilir ve baskı uygulanacak tekstil 
ürününe söz konusu renkli baskı bu makine-
lerde yapılır. Örneğin sarı, mavi ve mor renk-
lerden oluşan bir desen uygulaması için baskı 
makinesinin bir kalıbına mor, diğerine mavi, bir 
diğerine ise sarı renkler yerleştirilir. Baskı sıra ile 
önce mor, sonra mavi, daha sonra sarı renklerle 
yapılır. 

Deseni basılan ürünler, her biri 1000 wattlık 
toplam 11 adet lambanın yer aldığı fikse maki-
nesinde 160 derecelik ısıya maruz kalır. Fikse 
makinesinin ardından üzerindeki desen kuruya-
rak her türlü yıkamaya, ütülemeye karşı daya-
nıklılık kazanan baskılı ürünler, paketlenerek 
müşteriye iletilir.  
Kalite ve hıza önem verdi, Avrupa’yı fethetti

Sektörünün önde gelen isimleri arasında yer 
alan As Baskı, çalışma sistemini H&M, Disney 
ve Organic sertifikaları ile destekliyor. Birbirin-
den başarılı ve kaliteli işlere imza atan firma, 
aynı zamanda ISO 9001, OHSAS 18001 ve ISO 
14001 belgelerine de sahip olmanın farklılığını 
yaptığı her çalışmada gösteriyor. 

Baskı bölümünde 6 adet MHM baskı maki-
nesi ile günlük 35 bin adet kapasiteye sahip olan 
firma, üretimini; deneyimli kadrosuyla, hızlı 
termin, kalite, uygun fiyat ve müşteri odaklı bir 
anlayışla gerçekleştiriyor. 

Firmanın konfeksiyon bölümünde ise örme 
kumaştan bay, bayan, çocuk, spor, abiye olmak 
üzere her türlü dış giyim ürünleri üretiliyor. 
Bütün siparişlerini adet farkı gözetmeksizin; 
yüksek verimlilik ve kalite anlayışı içerisinde 
üreten firma, başta İtalya ve İngiltere olmak 
üzere yurtdışında 15’i aşkın markaya hizmet 
veriyor.
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İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Türk 
Sanat Müziği Korosu; Bölge katılımcıları ve 
çalışanlarını 70’li yılların eşsiz melodileri ile 

büyüleyerek muhteşem bir müzik ziyafeti sun-
du.  Bölge Müdürlüğü Binası, Atatürk Toplantı 
Salonu’nu dolduran coşkulu seyircinin karşısına 
8’inci defa çıkan İAOSB TSM Korosu, konserin 
ardından ayakta alkışlandı.

Ege Üniversitesi Devlet Konservatuarı Öğre-
tim Görevlisi Engin Karadağ’ın yönettiği TSM 
Korosu, Tanju Okan’dan Ayla Dikmen’e, Erol 
Evgin’den Sezen Aksu’ya geniş bir yelpazede, 
unutulmayan parçaları seslendirdiler. Salonu 
dolduran coşkulu seyircinin yoğun ilgisi ile 2 
saatin üzerinde bir performansla 24 şarkıyı ses-
lendiren ekip, seyircilerden tam not aldı. 

Gecede solo ve koro çalışmaların yanı sıra 
orkestranın da ayrı ayrı yaptığı taksimler büyük 
beğeni topladı. 

İAOSB Yönetim Kurulu kararıyla Bölgedeki 
firmaların sahipleri ile çalışanlarının üzerinde-
ki stresi atmalarını ve birbirleriyle kaynaşarak 
daha iyi ilişkiler kurmalarını sağlamak amacıy-
la kurulan İAOSB TSM Korosu, ilk konserini 
gerçekleştirdiği 5 Ekim 2009’dan bu yana yaptığı 
her konserinde ayakta alkışlanmanın gururunu 
yaşadı.

1970’li yılların unutulmaz parçalarından olu-
şan repertuarı ile gerçekleştirdiği 8. Konserinden 
tam not alan TSM Korosu, her konserinde oldu-
ğu gibi geceyi Bölge katılımcıları ve çalışanları 
tarafından ayakta alkışlar eşliğinde seslendirilen 
10. Yıl Marşı ile noktaladı. 

İAOSB TSM Korosu 70’li yılların 
parçalarını seslendirdi

Atatürkorganize
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Nice mendillerin arkasından sallandığı, 
heyecanlı bekleyişlerin kavuşma sevinci-
ne karıştığı, gerek sevinç, gerekse hüzün 

gözyaşlarının aynı hatlarda yaşandığı yer, Alsan-
cak Garı… 

Nice umutların hüzne veya sevince; nice bek-
leyişlerin kavuşmaya ya da hüsrana uğradığı bu 
tarihi Gar’ın tüm ayrıntılarını sizler için araştır-
dık. Atatürk Organize Haber Dergisi’ne Alsancak 
Garı’nın tarihi, çalışmaları ve yeni dönem projeleri 
hakkında bilgi veren TCDD Bölge Müdürü Seba-
hattin Eriş, görkemli yapısı ile göz dolduran İn-

giliz yapımı Bölge Müdürlüğü Binası’nda Gar’ın 
tarihi ile başlıyor söyleşimize.

Eriş’in aktardığı bilgilere göre; yurtdışında 
üretilen sanayi mamullerinin demiryolu vasıtasıy-
la Osmanlı İmparatorluğu’na getirilmesi amacıyla 
İngilizlere yaptırılan Osmanlı’nın ilk demiryolu 
hattı olan İzmir-Aydın tren hattı, 1858 yılında hiz-
mete girer. Alsancak’tan başlayan yolculuk, Aydın 
ve Denizli ile devam ederek Menderes Havzası’nı 
tarar. Alsancak-Aydın hattının açılmasının ardın-
dan Fransızlar tarafından yapılan yeni bir tren 
yolu hattı İzmir Basmane’den Manisa, Turgutlu 
istikametinde ilerleyerek Gediz Havzası’nı tarar. 
Londra ile İzmir’in kesiştiği nokta 

Tüm dünyada yalnızca Londra ve İzmir’de iki 
tren hattının dik bir şekilde kesişerek yollarına de-
vam ettiğini bildiren Eriş, iki farklı şirket tarafın-
dan işletilen hatların, birbirlerinin alanlarına hiç 
girmeden işleyişlerini sürdüklerini söylüyor ve 
ekliyor; “Sanayi devriminin yükseldiği bir zaman 
dilimi içinde Osmanlı topraklarında üretilen çok 
kaliteli tarım ürünlerinin ihracatında demiryolları 
kullanılıyordu. Dolayısıyla bu çalışmalar esna-
sında Ege Bölgesi’nde üretilen tarım ürünlerinin 

Türkiye’nin ilk demiryolu ağı 
ve Garı: Alsancak Garı
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kalitesi artmış, ekonomiye olumlu geri dönüşü-
mü olmuştur.”

Türkiye Cumhuriyeti Devlet 
Demiryolları’nın (TCDD) Alsancak ve Basmane 
Gar’ının işletmelerini ele almasının ardından, 
özellikle 1993 yılından itibaren önemli çalışma-
lara imza atılır. İzmir’deki bu iki ayrı demir hattı 
birleştirilerek aktarma sıkıntısı ortadan kaldırılır, 
Limana ve Adnan Menderes Havalimanı’na ka-
dar demiryolu hattı uzatılarak hem kent trafiği 
rahatlatılır hem de insanların zaman kaybetmesi 
engellenmiş olur.  Menemen-Aliağa hattı yapıla-
rak kentin kuzeyine ulaşım da kolaylaştırılır. 
Ege’yi sarmalıyor

Konuşma sırasında Egelileri sevindirecek bir 
de müjde veriyor Eriş, “Demiryolu ağını tüm 
Ege Bölgesi’ne ulaştırmayı planladık. Onu da 
ilk size söylemiş olalım. Çandarlı Limanı’ndan, 

Otogar-Basmane arasına, Ankara-İzmir arası 
hızlı trenden, Selçuk’a, Torbalı’ya kadar birçok 
noktayı birbirine bağlayacak yeni çalışmalar 
yapıyoruz. Dolayısıyla pek kısa bir süre sonra 
burada demiryolu açısından çok büyük yatırım-
lar olacağı kesindir.  Hızlı tren ile Ankara-İstan-
bul arası 3,5 saate inecek. 5 yıl içerisinde tamam-
lanması planlanan bu iki büyük kent arasındaki 
tren hattı 6,5 milyar TL’lik bir yatırımla hayata 
geçecek. Bergama’ya ve Selçuk’a hatlarımızı gö-
türmeye hazırlanıyoruz. Dolayısıyla iki önemli 
kültürel kentimizi birbirine bağlamış olacağız. 
Selçuk’tan Aliağa’ya kesintisiz bir raylı sistem 
düşünüyoruz.”

Demiryolları açısından Türkiye’de Misak-ı 
Milli sınırları içindeki ilk demiryolunun 
İzmir’de yer aldığını büyük bir gururla dile 
getiren Eriş, Bölge Müdürlüğü Binası’nın 
Türkiye’nin ilk demiryolu genel müdürünü 
ağırladığını da hatırlatıyor. Türkiye’de demir-
yolu taşımacılığının uzun yıllar hak ettiği değeri 
alamayarak gelişim gösteremediğini vurgulayan 
Eriş, TCDD’nin ilk kalesinden emin cümlelerle 
sesleniyor:

“Şimdi demiryolları açısından bu ilk demir-
yolunun yapım yeri tekrar bir atağa kalktı ve 
kendini yeniledi. 15 yıl öncesine kadar TCDD 
için Ege Bölgesi’nde çalışan sayısı 600 civarın-
dayken bugün mevcudumuz 3 binlere ulaştı. 
Taşıdığımız yük ise 500 binden 3 milyon tonun 
üzerine çıktı.” 



OSB’lere çağrı: Kurulmadan  
önce bizi çağırın

OSB’lerde fabrikalardan önce ulaşım ağının 
yer alması gerektiğini vurgulayarak söze başlayan 
Eriş,  istatistiklere göre gelecek 25 yıl içerisin-
de yük taşımacılığının raylı sistemlerin üzerine 
alınması gerektiğini, aksi halde her 10 yılda bir 
kişinin ailesinden bir ferdi trafik kazası sonucu 
kaybedeceği bilgisini verdi. Ekonominin lokomo-
tifleri olan, büyük girdi ve çıktıların yaşandığı or-
ganize sanayi bölgelerinin de kuruluş aşamasında 
TCDD’den tren hattı konusunda destek almasının 
yine kendilerine fayda sağlayacağını vurgulayan 
Eriş, talepleri hızla değerlendirdiklerini bildirdi. 
Teknolojide son nokta 150 yıllık  
binada can buluyor

İZBAN’ın komuta merkezinin yer aldığı 
Alsancak Garı’ndaki bina, teknolojide gelinen 
son noktayı yerinde görmek isteyenler için 
biçilmiş kaftan… Bölgedeki 31 istasyonda atılan 
her adımın, yapılan tüm işlemlerin saniye saniye 
gözlemlendiği bu teknoloji üssü, sistemin işleyi-
şinin sorunsuz ilerlemesine olanak sağladığı gibi, 
güvenlik açısından da büyük bir avantaj sunuyor. 
Bir diğer bölümde demiryolu hatlarındaki elekt-
rik sistemlerinin işleyişi, büyük bir panoda yer 
alan hatların krokisi üzerinden kırmızı ve yeşil 
ışıklarla her saniye görevlilere bildirimde bulu-
narak çalışan ve çalışmayan hatları gözler önüne 
seriyor. Olası bir arıza durumunda yetkililer 
duruma hemen müdahale edebiliyor. 
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Mavi Gözlü Dev’in, küçük kompartmanı…
Alsancak Garı’nın hemen önünde bekleyen o 

küçük kompartımanın,  milli mücadelenin lide-
rini o şehirden bu şehire taşıyarak tarihi kararla-
rın alınmasında, bir milletin küllerinden doğ-
masında yeri olduğunu düşünmek… Camından 
el sallayan Ulu Önder’in ellerinin bir zamanlar 
o kapıları tuttuğunu, sesinin bir dönem içinde 
yankılandığını bilmek… 

Alsancak Garı Müdürü Seyfi Yardımcı’nın 
rehberliğinde gezdiğimiz Atatürk 
Kompartımanı’nda yer alan eşyaların yüzde 
70’inin orijinal olduğunu duyunca gözlerimiz 
ışıldadı… Ulu Önder’in elinin değdiği telefona 
dokunmak, yattığı odayı, halkı selamladığı bal-
konu görmek tarifsiz bir duyguydu. 

İçeriye girer girmez salon niteliğinde yakla-
şık 6 metrekarelik bir alan sizi karşılıyor. Büyük 
Önder’in haberleşmesini sağlayan kompartı-
mana asılı telefon da burada bulunuyor. Kom-
partımanın dar holünden geçerek önce görevli-
lerin kaldığı odaya, oradan da Mustafa Kemal 
Atatürk’ün banyosu ile dinlendiği daracık 
odaya geçiyoruz. Küçücük bir yatağın yer aldığı 
dinlenme odasının az ilerisinde ise dikdörtgen 
bir masa ve etrafında sandalyelerin yer aldığı, 
muhtemelen yemek, toplantı ve çalışmayı bir 
arada yürüttüğü son kısma ilerliyoruz. Bu oda 
aynı zamanda Ulu Önder’in vatandaşlarına el 
salladığı balkona açılıyor. Her köşesinde Mus-
tafa Kemal’i arayan gözlerimiz, kompartıma-
na olan yoğun ilgiyi duyunca gülümsüyor… 
Grup olarak yapılan gezilerin kabul edildiği 
Atatürk’ün kompartımanı, elimizdeki bu değerli 
tarihi görmemiş olanları çağırıyor.

Bizden iletmesi…
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Sanayicimizin, enerji verimliliği konularına 
olan ilgisi her geçen gün artmaktadır. As-
lında büyük oranda bilinenleri teyit eden 

Enerji Verimliliği projeleri, bilinenlerin matema-
tiksel onayı olmaktadır. Rekabet ve zor piyasa 
koşulları nedeniyle, sanayicimiz enerji verimli-
liği projesi yaptırmak ve elinde projesi olsa dahi 
bu projeyi uygulamakta zorlanmaktadır.

Sanayiciye, ülkeye ve dünyaya faydaları her 
fırsatta ifade edilen verimlilik çalışmalarının ha-
yata geçirilebilmesi için teknik ve mali desteğin 
verilmesi gereklidir. Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı 2010 yılı verilerine göre tükettiğimiz 
toplam enerjinin (doğalgaz, kömür, elektrik, 
…)  yüzde 71’i ithal edilmektedir. Verimlilik ile 
sağlanacak fayda o kadar büyüktür ki en çok 
desteklenmesi gerekenler listesinde en ön sırada 
olmalıdır. Ama maalesef bu konuya ayrılan büt-
çe ve personel, konunun önemi ve büyüklüğü 
dikkate alındığında yok denecek kadar azdır. 
Enerji Verimliliği konusunda  
başlıca destek ve uygulamalar:

KOSGEB tarafından enerji verimliliği etütle-
rinin yapılması ve projelerinin hazırlanması için 
ve 30 bin TL’ye kadar hibe desteği,

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Verimlilik 
Arttırıcı Proje Destekleri,

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Gönüllü 
Anlaşmalar,

Bankalarda Enerji Verimlilik Projelerine özel 
uygulanan düşük faizli krediler,

Enerji Performans Anlaşmaları; [bazı EVD 
(Enerji Verimliliği Danışmanlık) şirketleri sanayi 
tesislerinde yapılacak tüm verimlik arttırıcı proje 
ve uygulamaları sanayici adına yapmaktadır. Bu 
şirketler sağlanacak verimliliği garanti ederek, 
verimlilik öncesi durum ile sonrası arasındaki 
enerji bedellerini kullanarak sanayiciye de yük 
olmamaktadır.]

2 Mayıs 2007 tarih, 26510 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan Enerji Verimliliği Kanu-
nu ve 27 Ekim 2011 tarih ve 28097 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan Enerji Kaynaklarının ve 
Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılma-
sına Dair Yönetmelik ile belirlenen destekler, 
Enerji Verimlilik Çalışmalarının Desteklenmesi 
Hakkında Tebliğ detaylandırılmıştır. Bu kanun, 
yönetmelik ile Enerji Verimliliği projelerinin, 
Verimlilik Arttırıcı Proje Destekleri (VAP) ve 
Gönüllü Anlaşmalar şeklinde desteklenmesi söz 

konusu olmuştur. 
Verimlilik Arttırıcı Proje (VAP) Destekleri; 

Toplam bedeli en fazla 1 milyon TL ve geri 
ödeme süresi 5 yıldan kısa, tek veya grup verim-
lilik arttırıcı projeler ile Ocak ayında Yenilenebi-
lir Enerji Genel Müdürlüğü’ne başvuru yapıla-
bilir. Proje bedelinin ne oranda destekleneceği 
Kurul tarafından kararlaştırılır.

Başvuru Koşulları;  
Yıllık toplam enerji tüketimi (elektrik, doğal-

gaz, kömür, vb.) 1000 TEP (ton eşdeğer petrol) 
ve üzerinde olan sanayi tesisleri başvurabi-
lir, (Elektrik 1 kWh =0,000086 TEP, Doğalgaz            
1 m3=0,000825 TEP)

Yetkilendirilmiş Enerji Verimliliği Danışman-
lık şirketleri aracılığı ve desteği ile başvurmak,

Enerji yöneticisi sertifikasına sahip birisinin 
enerji yöneticisi olarak görevlendirilmesi,

2014 yılı ve sonrası başvurularda, TS ISO 
50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı Belgesi-
ne sahip olmak,   

Her beş yılda bir, son üç yıla ait yıllık toplam 
enerji tüketim değerlerinin Yenilenebilir Enerji 
Genel Müdürlüğü’ ne gönderilmesi gerekmek-
tedir. 
Gönüllü Anlaşma Destekleri; 

Üç yıl içinde enerji yoğunluğunu (Enerji 
Yoğunluğu: Birim Üretim için tüketilen enerji 
miktarı ) en az yüzde 10 azaltma taahhüdünde 
bulunan ve aşağıdaki koşulları sağlayan sanayi 
tesisleri, Ekim ayında başvuru yapabilirler. 

Başvuru yılına ait yıllık enerji giderinin yüz-
de 20’si (200 bin TL’ye kadar) destek kapsamın-
da değerlendirilir. 

Başvuru Koşulları;  
Yıllık toplam enerji tüketimi (elektrik, doğal-

gaz, kömür, vb.) 1000 TEP (ton eşdeğer petrol) 
ve üzerinde olan sanayi tesisleri başvurabilir,

Enerji yöneticisi sertifikasına sahip birisinin 
enerji yöneticisi olarak görevlendirilmesi,

2014 yılı ve sonrası başvurularda, TS ISO 
50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı Belgesi-
ne sahip olmak,  Her beş yılda bir, son üç yıla ait 
yıllık toplam enerji tüketim değerlerinin Yenile-
nebilir Enerji Genel Müdürlüğü’ ne gönderilme-
si gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki; verimli-
lik çalışmalarının en önemli değişkeni konuya 
inanan yöneticiler ve çalışanların kendisidir.

Detaylı bilgi için: İzmir Atatürk Organize 
Sanayi Bölge Müdürlüğü’ne başvurabilirsiniz.

Enerji verimliliği konusunda 
destekler ve finansman

Serkan ÇOLAKKAYA



Atatürkorganize
İZMİR ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ  l  temmuz 2012

enerji
enerji

81

Ege Bölgesi Sanayi Odası bünyesinde faaliyet 
gösteren “Enerji ve Enerji Verimliliği Çalışma 
Grubu” tarafından, Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı ile yapılan işbirliği kapsamında, “Sana-
yide Enerji Verimliliği-Sunulan Destekler” konulu 
bilgilendirme toplantısı düzenlendi. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilene-
bilir Enerji Genel Müdürlüğü’nde görevli mü-
hendislerden Mehmet Demir ve Bora Omurtay’ın 
katıldığı bilgilendirme toplantısında 5627 sayılı 
Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında sunulan 
desteklerle ilgili üyelere bilgi verildi. 

Toplantının açılış konuşmasını yapan EBSO 
Yönetim Kurulu Üyesi aynı zamanda Enerji ve 
Enerji Verimliliği Çalışma Grubu Başkanı Hüseyin 
Vatansever, Türkiye’nin 2011 yılında 77.1 milyar 
dolara yükselen cari açık rakamının yüzde 70’inin 
enerji ithalatından kaynaklandığına dikkat çeke-
rek, enerjinin sanayide verimli kullanılması ile 
yüzde 30’lara ulaşan enerji tasarrufu sağlanabilece-
ğini bildirdi. 

Türkiye’de enerji tüketiminin yüzde 41’inin 
endüstriyel tesislerde, yüzde 31’inin binalarda 
ve yüzde 20’sinin taşımacılıkta meydana gel-
diğini hatırlatan Vatansever, “Ülkemizin enerji 
bağımlılığının azaltılmasında başta sanayicimiz 
ve KOBİ’ler olmak üzere, kamu sektörü ve top-
lumumuza da çok önemli görev düşmektedir. 

Sanayiciler olarak tasarruf, işimizin bir 
parçasıdır ve üretmekte gösterdiğimiz özenin 
enerji tasarrufunda da gösterilmesi gerekmek-
tedir. 

Diğer taraftan enerji fiyatlarındaki artış, 
rekabetçi piyasada biz sanayiciler için de çok 
büyük bir risk teşkil etmektedir” diye konuştu. 

2023’te enerji ihtiyacımız iki katı artacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilene-
bilir Enerji Genel Müdürlüğü’nde görevli mühen-
dislerden Mehmet Demir, gelecek dönemde enerji 
talep ve artışlarının yüzde 90’ının gelişmekte olan 
ülkeler nedeni ile yaşanacağına dikkat çekerek, bu 
durumun tüm dünya ülkeleri üzerinde etkisinin 
olacağını bildirdi. Refah seviyesi ile doğru orantılı 
olarak enerji ihtiyacının da artış kaydettiğine dik-
kat çeken Demir, “Elektrik talebimizin 2023’te 2010 
yılına oranla 2 kattan fazla olacağı tahmin ediliyor. 
Enerji konusunda dışa bağımlı bir ülkeyiz. Bizim 
enerji politikamız burada başlıyor. Net ithalatımız 
yüzde 77 civarında. Toplam 54 milyar dolar para 
ödeme gerçekleştiriyoruz. Burada önemli olan bu 
rakamın aşağıya çekilmesi için neler yapılabilece-
ğidir. İthal ettiğimiz enerji kaynakları dağılımında 
ilk sıralarda doğalgaz, petrol ve kömür geliyor” 
diye konuştu. 

Enerjideki bu dışa bağımlılığın azaltılmasının 
cari açığı da olumlu yönde etkileyerek ülke eko-
nomisine katkı sağlayacağının altını çizen Demir, 
2007 yılında 5627 sayılı kanunla çıkartılan enerji 
verimliliği kanunu hakkında üyelere detaylı bilgi 
verdi. Yasa kapsamında verimlilik arttırıcı proje 
uygulamaları ve enerji kullanımının azaltılmasına 
yönelik olmak üzere iki tür destek mekanizmasının 
verildiğini bildiren Demir, sanayicilere “enerjimizi 
verimli kullanalım” çağrısında bulundu.  Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Ge-
nel Müdürlüğü’nde görevli mühendislerden Bora 
Omurtay da, enerji verimliliğine yönelik verilen 
desteklere başvuruda izlenilecek yollar ve proje 
süreçleri hakkında sanayicilere bilgi verdi.

EBSO’ da Enerji Verimliliği Toplantısı
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Sıcakta ve soğukta hava 
istediğiniz ısıda: Klima

Küresel ısınmanın ardından mevsim seyirle-
rinin değiştiği, ‘tüm dünyada son yüzyılın 
en sıcak gününü yaşıyoruz ya da yaşaya-

cağız” haberlerinin ekranlardan eksik olmadığı, 
sıcağın daha sıcak olduğu şu yaz günlerinde 
klimanın mucidine teşekkür edenlerin sayısı her 
geçen gün daha da artıyor olsa gerek… 

İnsanoğlu’nun sıcak hava ile mücadelesi, 
güneşin kavurucu etkisine karşın çabaları yüzyıl-
lar öncesine dayanır. Kapı girişlerine ıslak hasır 
asanlar, evine giren hava akımına göre avlusuna 
yaptığı fıskiyenin taşıdığı su zerrecikleri ile serin-
lemeye çalışanlar, buz kalıplarının önüne vantila-
tör yerleştirenler derken, insanoğlunu yaz sıcakla-
rından kurtaracak o muhteşem icat Willis Carrier 
tarafından 1902 yılında dünyaya sunulur. 

1901 yılında Cornell Üniversitesi elektrik mü-
hendisliği bölümünden mezun olan Carrier, aynı 
yıl Temmuz ayında Buffalo'daki Buffalo Forge 
Company'de çalışmaya başlar. Altı ay içinde şir-
ketin araştırma geliştirme laboratuvarının başına 
getirilen Carrier, ısıtma bobinlerinden oluşan bir 
sistemden geçirildiğinde havanın ne kadar ısı 
soğurabileceğini belirlemeyi başarır. Elde ettiği 
bulguları şirketin ısınma giderlerinde kullanan 
Carrier, firmanın binlerce dolar tasarruf etmesini 
sağlar. 

Çalıştığı ilk projelerden bir diğeri soğutmaya 
yönelik olan Carrier, Brooklyn'de Sackett-Wil-
helms Lithographing and Publishing adlı matbaa 
şirketinin mevcut problemini çözmek için dünya-
nın ilk kliması üzerinde çalışmaya başlar. Matbaa; 
ısı ve nem değişimleri yüzünden kâğıtların gen-
leşmesi ve büzüşmesi sonucunda baskı esnasında 
renklerin donuklaşması sorununa çözüm arar. 
Willis H. Carrier de 17 Temmuz 1902 yılında bu 
şirket için ısı ve nem oranını hassasiyetle denetle-
yen 30 tonluk dünyanın ilk klimasını tamamlar.

Muhteşem icadı üzerinde çalışmalarını sürdü-
ren Carrier, iki yıl sonra, 16 Eylül 1904'te püs-

kürtmeli ilk klima sistemi olan havayı işlemden 
geçiren aygıt için patent başvurusunda bulunur. 
1906 yılında patentini aldığı bu sistemde; hava, 
bir fan aracılığıyla aygıtın içine çekiliyor, püskür-
tülerek soğutuluyor (ya da ısıtılıyor) ve saflığını 
bozan her türlü yabancı maddeden arıtılması 
için su bir dizi bölmeden geçiyordu; ardından su 
yeniden dolaşıma girerken, işlenmiş hava fabri-
kanın havasını düzenlemek üzere klimadan dışarı 
veriliyordu. 

Yaz sıcakları ve kış soğukları ile mücadele 
eden insanoğlunu büyük bir sıkıntıdan kurtaran 
Carrier, icatlarını 1920’li yılların sonunda seri 
üretime geçirerek tüketiciye sunar. Bugün onlarca 
klima, birçok markada ürün ve modeli ile pazarda 
yerini alırken, her geçen gün en az bir klimanın 
bulunduğu ev ve iş yerlerinin sayısı da günden 
güne artar. 
Nasıl çalışıyor?

Klimanın çalışma yöntemi, belirli bir basınç 
altında bulunan sıvı haldeki akışkanın istenilen 
sıcaklıkta buharlaştırılması ve buhar halden tekrar 
sıvı hale döndürülmesi prensibine dayanır. Klima-
nın çalışma ilkesi termodinamiğin ikinci kanunu-
nu açıklar. Çevrim malzemesi olarak kullanılan 
gaz, bir kompresör aracılığıyla emilip sıkıştırılarak 
sıvılaştırılır. Sıkıştırma sırasında açığa çıkan ısı 
bir fan vasıtası (kondenser) ile atmosferik çevreye 
(dış ortama) atılır. Bu sıvı daha sonra genleş-
me valfi (expansion valf) tarafından üzerindeki 
basıncın düşürülmesi ile bulunduğu ortamdan 
ısı çekerek (evaparatör) gaz haline dönüşür. Bu 
esnada bulunduğu ortamdan ısı çektiği için ortam 
sıcaklığını da düşürmüş olur. Debisine ve kulla-
nım noktasına göre seçilen klimalar, evaparatörle-
rinde oluşan soğuk havayı ortama sürükleyen bir 
fan vasıtasıyla ortamı soğutur. Soğutma akışkanı 
kompresör tarafından emilerek çevrim aynı şekil-
de tekrarlanır. 





2000 yılında bir proje yarışması 
ile başlayıp bugün İzmir’de sanat-
severlerin buluşma noktası haline 
gelen ahmed adnan Saygun Sanat 
Merkezi, 2008 yılından bu yana 
sanat-sanatçı ve sanatseverleri bir 
araya getiriyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi 
tarafından kente kazandırılan ah-
med adnan Saygun Sanat Merkezi 
(aaSSM), Türkiye’nin en nitelikli 
sanat merkezleri arasında yer alma-
nın gururunu yaşıyor.

29 bin 500 metrekare toplam ala-
na sahip olan ahmed adnan Saygun 
Sanat Merkezi, 1133 kişilik büyük 
salonu, 244 kişilik küçük salonu, 
5 adet sergi salonu ve açık alan et-
kinliklerine uygun yapısıyla dikkat 
çekiyor. Teknik ve akustik açıdan 
Türkiye’nin en iyi sanat merkezi 
olarak adlandırılan ahmed adnan 
Saygun Sanat Merkezi, ulusal ve 
uluslararası platformlarda başarı-
ları yapıtlarıyla dikkatleri üzerine 
toplayan sanatçıları misafir listesine 
eklemeye devam ediyor.

aaSSM’nin göz alıcı Büyük 
Salonu akustik özellikleri ile de ön 
plana çıkıyor. Sahne yapısı; orkest-
ranın üzerine yerleşeceği platform 
ve  üzerinde çalınacak enstrümana 
göre düzenlenir. avustralya Sidney 
Opera Binası ve Londra kraliyet 
Opera Binası'nın da akustik proje-
sini tasarlayan İngiliz aRUP firması 
tarafından yapılan bu başarılı akus-
tik projesi büyük beğeni toplar.

1133 kişilik konser salonunda, 
havalandırmadan kaynaklanabile-
cek olası bir dezavantajı gidermek 
için sistem, zemine alınarak, koltuk-
ların ayaklarına dizayn edilen bir 
havalandırılma sistemi uygulanır.

konser Salonu’nda uluslarara-
sı etkinliklerde kullanılabilecek 

4 adet tam donanımlı simultane 
tercüme odası yer alırken, salon her 
türlü konser kaydının alınabileceği 
teknik altyapıya sahip. Sahnenin 
önünde yer alan asansörlü orkestra 
çukuru da sahneye kazandırdığı 
farklı fonksiyonlarla salona kulla-
nım zenginliği kazandırıyor.

Büyük Salon'un yanı sıra 
aSSSM’de bulunan 244 kişilik bir 
diğer salon olan küçük Salon’da da 
4 adet tam donanımlı simultane ter-
cüme odası, dinleyici kulaklıkları, 
sinema perdesi, konferans, seminer 
ve film gösterimleri için profesyonel 
ses, ışık ve görüntü sistemi bulunu-
yor.

Zeytin ağacı etrafındaki sanat
250 yıllık bir zeytin ağacı-

nın yer aldığı aSSSM’nin kent 
Meydanı'nda; açık ve kapalı 
mekan kafeterya, kitabevi, mü-
zik kütüphanesi ve Yunus Emre 
Oratoryosu'ndan esinlenilen bir 
bezemenin de yer aldığı duvardan 
akan suların doldurduğu havuz 
bulunuyor. kent Meydanı'nda-
ki merdivenlerden çıkıldığında 
aaSSM'nin merkez yapısına doğru 
kültür Platformu diye adlandırılan 
çocuklara yönelik kukla ve gölge 
tiyatrosu gibi etkinlikler için tanım-
lanan bir bölüm, alanda 120 kişilik 
açık hava sineması ve 100 kişilik 
açık hava tiyatrosuna dönüştürüle-
bilecek bir alan da bulunuyor.

Ahmed Adnan Saygun Heykeli
aaSSM merkez binasının önün-

de dairesel geniş bir alan üzerinde 
sanatseverleri kucaklarmışçasına 
kollarını açan orkestra şefi pozis-
yonundaki Saygun’un heykeli ile 
karşılaşıyoruz. Üç metreyi aşan 
boyuyla İzmir'li heykeltıraş Ekin Er-

Proje yarışması ile başladı 
sanatın merkezi oldu
ahmed adnan Saygun Sanat Merkezi
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man tarafından yapılan heykel, Saygun'un müzik 
adamı karakterini öne çıkarırken, heykelin arka-
sında yer alan duvara oyulmuş, heykelin duvara 
vuran gölgelerinden yola çıkarak yapılan formlar,  
halay çeken dansçıları anımsatmasıyla Saygun'un 
etnomüzikçi yanına güçlü bir gönderme yapıyor.
Sanatın yıldızları burada parlıyor

27 Aralık 2008 tarihinde açılış üçlemesi kon-
serleri ve İstanbul Modern Sergisi ile sanatsever-
lere merhaba diyen Ahmed Adnan Saygun Sanat 
Merkezi, o günden bu yana her kesimin ilgisini 
çekebilecek birçok etkinliğe ev sahipliği yaptı. 
İzmir halkı tarafından programları beğeniyle takip 
edilen İzmir Devlet Senfoni Orkestrası’nın haftalık 
konserleri, İzmir Opera Balesi'nin seçkin etkinlikle-
ri  ile İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı’nın gerek 
ulusal gerekse uluslararası basında büyük ses geti-
ren İzmir Avrupa Caz Festivali ve Uluslararası İz-
mir Festivali’nin çeşitli etkinlikleri Ahmed Adnan 
Saygun Sanat Merkezi’nin büyüleyici atmosferinde 
can bulmaktadır.

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi salonla-
rında bugüne kadar dünyaca ünlü piyanistlerimiz 
Fazıl Say, İdil Biret, Gülsin Onay ve Güher – Süher 
Pekinel kardeşleri; İzmir Avrupa Caz Festivali 
kapsamında Dee Dee Bridgewater ve Jazzing 
Flamenco’yu; Uluslararası İzmir Festivali kap-
samında da Kodo, La Scala Flarmoni Orkestrası, 
Kraliyet Concertgebauw Orkestrası gibi uluslarara-
sı düzeyde kişi ve grupları ağırladı.
Rahatsızlık verilen komşulara özel konser

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, kendi 
bünyesinde de her kesimden sanatseverin bu eşsiz 
atmosferde konser deneyimi yaşayabilmesi için 
ücretsiz ve halka açık projeleri de hayata geçirir. Bu 
projeler kapsamında; Sevgililer Günü ve Kadınlar 
Günü’ne özel etkinlikler, resitaller ve dinletiler 
organize edilir.  İncelikli ruhunu attığı her adımda 
hissettiren bu verimli merkez, yapım aşamasında 
oluşan sıkıntılara maruz kalan komşularını da 

unutmaz ve onlar için de ayrı bir konser düzenler.
AASSM konserlerinin yanı sıra adından söz 

ettiren sergileri de İzmirlilerle buluşturur. İstanbul 
Modern Sanat Müzesi’nin; ‘1950’den Günümüze’ 
Türkiye’deki plastik sanatların önde gelen görkem-
li eserlerinin yanı sıra, Dokuz Eylül Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi'nden İzmirli 25 genç 
sanatçının eserlerinden oluşan “Bakış İz Bellek”e, 
İzmir Büyükşehir Belediyesi Güncel Sanat etkin-
likleri kapsamındaki “Fazla Mesai” sergisinden, 
yurtdışında da eserleri sergilenen Bingül Başarır’ın 
“Cam ve Seramik” sergisine, İzmir’in yetiştirmiş 
olduğu sanatçı Havva Martha’nın “Arakhne’nin 
Oyaları ve Ankalar” isimli sergisinden, Türkiye’nin 
ilk kadın opera sanatçısı Semiha Berksoy’un 100. 
yaşı anısına yapılan “Ben Yaşardım Aşk ve Sanat-
la” isimli sergiye, İzmir Film Festivali kapsamında 
Nuri Bilge Ceylan'ın Sinemaskop Türkiye isimli 
fotoğraf sergisinden İzmir'in yetiştirdiği en önemli 
sanatçılardan olan Zühal Yorgancıoğlu'nun sergile-
rine ev sahipliği yapar.

İzmir’in gururu, sanatseverlerin vazgeçilmez 
adresi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, İzmir 
Devlet Senfoni Orkestrası, İzmir Devlet Opera ve 
Balesi, İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (İKSEV) 
ile gerçekleştireceği ortak etkinlikler ve kendi 
projelerini sanatseverlerden aldığı beğeni ve güçle 
birleştirerek ulusal ve uluslararası anlamda adın-
dan söz ettirmeyi sürdürüyor.



1980 yılından bu yana makine ve makine 
parça imalatı yapan Güçsan Makine; tarım, 
inşaat ve metal endüstrilerinde faaliyet 

gösteriyor. Pazarında 30 yıllık tecrübeye sahip 
firmanın ürünleri gerek yurtiçinde gerekse 
yurtdışı pazarlarda kuvvetli rakip markalardan 
biri olarak görülüyor. Ürün, yarı mamul imalat 
veya montajını yaptığı anahtar teslim bütün 
taahhütlerini, eksiksiz ve zamanında yerine ge-
tiren Güçsan Makine, yıllara dayanan tecrübe ve 
birikimi ile her yeni uygulamada teknik vizyo-
nunu geliştirerek her zaman daha ileri gitmeyi 
hedefliyor.

Makine, kapı, ahşap işleme ve panik bar sis-
temleri olmak üzere tüketicilerine çeşitli ürünler 
sunan firma, yoğun müşteri talepleri nedeni ile 
aydınlatma sektöründe de faaliyet göstermeye 
karar verir. 

Firma; 2005 yılından bu yana özellikle inşaat 
endüstrisi müşterilerinin talepleri doğrultu-
sunda 2009 yılında LED’li aydınlatma armatür-
leri ile ilgili fizibilite çalışmalarını başlatarak 
değerlendirme sonrasında personel istihdamı 
sağlanarak ve tüm bileşenlerin tesis bünyesinde 
imalatına karar verilerek NERIALED markası ile 
pazarda yerini alır. 

Firma, müşteri odaklı yapılan ürünleri ile 

mutlak memnuniyeti sağlamak, aydınlatma 
ürünlerindeki “en yaratıcı” çözümleri sunmak, 
çalışanlarının en önemli sermayesi olduğu bilin-
ciyle eğitimden ödün vermeyerek sermayesini 
arttırmak, iş ahlakı ve güveni en önemli yapı taşı 
olarak her zaman ön planda tutmak ve gelişimin 
tecrübeye kattığı hız ile sektörün vazgeçilmezi 
olmayı en temel ilkeleri arasında sıralıyor. 

Uzun soluklu çalışmalar sonrasında muadili 
olmayan akıllı tip sokak lambası ve projektörler 
ile Türkiye’yi ve ürünlerini yurtdışı pazarda 
en iyi şekilde temsil eden firma, eklenmiş olan 
akıllı tip özelliği ile standart LED’li aydınlatma 
armatürlerinin de ötesinde elektrik tüketimini 
azaltarak enerji verimliliği konusunda aranan 
şirketler arasında yer alıyor. Güçsan Makine ay-
rıca çizginin tasarıma dönüştüğü dizayn olarak 
tanımladığımız iç aydınlatma armatürleri ile 
enerji verimliliği ve aydınlatma konforunu tüm 
ortamlara taşıyor. 

İletişim Bilgileri:
adres: atatürk Organize Sanayi Bölgesi 

10021 Sok.  No: 13-15 
Çiğli - İzmir

Tel. (0232) 376 79 68 – 81 57
Fax: (0232) 376 80 76

Web: www.nerialed.com.tr

Aydınlatmada yenilikçi  
ve çevreci çözümler: 

Güçsan Makine
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TİCARİ İŞBİRLİKLERİ
Referans No: 20120501001
İngiliz Sporcu Gıdaları 
Üreticisinin Distribütör arayışı
İngiliz bir firma sporcu gıdaları üretimi üze-

rine uzmanlaşmıştır. Ağırlıklı olarak kas gelişti-
riciler, yağ gidericiler, güçlendiriciler ve direnç 
arttırıcılar gibi ürünlerin üretimine yoğunlaşan 
firma kendi markası altında hazırladığı ürünler 
için distribütör aramaktadır. Aranılan distribütör-
lerin spor ve sağlık ürünleri üzerine bir networke 
sahip olması beklenmektedir.

Referans No: 20120511007
Polonyalı Turizm Firmasının 
Uzun Dönemli İşbirliği arayışı
Polonya’da bir aile firması turizm sektöründe 

faaliyet göstermektedir. Genelde Avrupa ülkele-
rinden gelen ve sayısı yılda yaklaşık 5000’i bulan 
turiste hizmet veren firma, aynı alanda uzmanlaş-
mış, uzun dönemli işbirliği kurabileceği partner-
ler aramaktadır.

Referans No: 20120514005 
Danimarkalı ahşap 
Firmasının Tedarikçi arayışı 
Danimarkalı firma iç ve dış ahşap dekoras-

yon ürünleri üzerine uzmanlaşmıştır. Yaklaşık 
25 yıldır çevre dostu, özgün ürünlerin Norveç ve 
Danimarka pazarına sunulması üzerine hizmet 
veren firma ürün çeşitliliğini artırmak istemekte-
dir. Bu bağlamda iç pazarda belirli bir satış ritmi-
ne ulaşmış, FSC ya da benzer işaretlemelere sahip, 
yüksek kalite iç ve dış ahşap dekorasyon ve bahçe 
ürünleri üreten firmalar ile uzun soluklu işbirliği 
aranmaktadır.    

Referans No: 20120521014 
İnşaat Sektöründe avusturya’dan 
Distribütör arayışı 
Dış cephe iskeleti ve duvar kalıp sistemle-

ri üzerine uzmanlaşmış Avusturya firması, bu 
alandaki ürünleri için distribütör arayışındadır. 
Aranılan distribütörün inşaat firmalarına doğru-
dan erişimi olması beklenmektedir.

Referans No: 20120525021
İngiliz Firmanın Patentli Stor Perde/
kapı Sistemi İçin Distribütör arayışı
İngiltere’de bir güvenlik firması, patentli bir 

stor perde-kapı sistemi geliştirmiştir. Patlamalara 
karşı dahi fiziksel koruma sağlayabilen bu patent-
li ürün günlük kullanıma da uygundur. Firma şu 
ana kadar 11 farklı ülkeye ihraç ettiği ürünün satış 
ağını genişletmek istemektedir. Aranılan distri-
bütörün ilgili alanda iş tecrübesine sahip olması 
istenmektedir.

Referans No: 20120427030 
İsveç’ten Yenilikçi Palet 
Yakaları İçin Distribütör arayışı
Taşınan ürünlerinin zarar görmeden taşına-

bilmelerini sağlayan, hafif, ergonomik, taşıma 
sürecinin tedarikçiden son kullanıcıya kadar tüm 
evrelerinde kullanılabilen palet yakaları üreten İs-
veç firması, bu ürünler için distribütör aramakta-
dır. Ürünler tekrar kullanılabilmekte ve kullanım 
ömrü 15 yıla kadar çıkabilmektedir. 

Referans No: 20120503015 
İtalya’dan İnfrared Termografi 
Ürünleri Üzerine Distribütör arayışı
Termografi ve gece görüş ekipmanları ile infra-

red kamera üretimi üzerine uzmanlaşmış İtalyan 
firma distribütör aramaktadır. Kestirimci bakım, 
durum izleme, test, ar&ge, medikal bilimler, ter-
mal testler gibi birçok farklı alana hitap eden bu 
inovatif ürünler için aranılan distribütörün test, 
ölçüm ve teknik araçlar konusunda iş ve deneyim 
sahibi olması beklenmektedir.

Referans No: 20120524026 
almanya’dan Yüzey İşleme 
Teknolojileri Üzerine Temsilci arayışı
Yüzey işleme uygulamaları üzerine uzman-

laşmış Alman firma satış temsilcileri aramaktadır. 
Firma ilgili alandaki deneyim ve yeni uygulama-
larını temsilci aracılığı ile yeni pazarlara aktarmak 
istemektedir. Aranılan temsilcinin yüzey işleme 
teknolojileri üzerine teknik bilgi birikimine sahip 
olması beklenmektedir. 

Referans No: 20120529022 
alman Paketleme Makinası 
Üreticisinin Distribütör arayışı
Almanya’ da bir firma standart ve siparişe 

özel paketleme makinaları üretmektedir. Hizmet 
verdiği sektörler ise; medikal, kozmetik ve gıda 
dışı tüketim mallarının bulunduğu sektörlerdir. 
Özellikle Türkiye’de distribütörlük vermek iste-
yen firma, pazarı tanıyan, ilgili makineler ile ilgili 
üst düzey teknik bilgiye ve yeni müşteri kazanma 
deneyimine sahip partnerler aramaktadır.
Avrupa’nın size sunduğu Teknolojiler

Referans No: 12 NL 60Fı 3PaC
Havaalanlarında kullanılmak 
Üzere Geliştirilen Bagaj kontrol Sistemi
Hollanda’da bir firma, havaalanlarındaki 

valizlerin analizini ve sınıflandırılması ile ilgili 
bir sistem geliştirmiştir. 3 boyutlu görüntülemeye 
olanak sağlayan bu sistem, havaalanlarının ko-
nuyla ilgili tüm ihtiyacını karşılamaktadır. Firma, 
teknik destek verebilecek, ticari ve lisans anlaşma-
ları yapabileceği ortaklar aramaktadır.  
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Referans No: 12 NL 60Fı 3PJZ
aktif İçeriğinde Bulunan 
Yüksek kaliteli Temizlik Teknolojisi
Hollanda’da bir Kobi, içeriği kuvvetli ve ka-

liteli parçacıkların formüle edilmesi ve sürdürü-
lebilir CO2 e dayandırılmış bir teknoloji geliş-
tirmiştir. Bu noktada firma, yüksek kaliteli ürün 
üretimine destek olabilecek, ticari ve lisanslama 
konularında anlaşmalar imzalayabileceği part-
nerler aramaktadır.

Referans No: 12 NL 60Fı 3PEX
ağır Yük Taşıyabilecek kompozit 
Yapı için Sürdürülebilir Teknoloji
Hollanda’da kompozit madde üretimi konu-

sunda uzmanlaşmış bir firma, konuyla ilgili yeni 
bir teknoloji geliştirmiştir. Bu teknolojinin uy-
gulama alanları içerisinde, kompozit köprüler, 
kompozit kapılar ve 60 ton ağırlığı kaldırabilen 
kompozit köprüler bulunmaktadır. Beton ve çe-
likle kıyaslandığında, daha hafif, daha sürdürü-
lebilir ve bakım gerektirmeyen bir yapısı olduğu 
görülmektedir. Firma teknik anlamda destek 
olabilecek ve ticari anlaşmalar imzalayabileceği 
ortaklar aramaktadır. 

Referans No: 12 NL 60Fı 3PH1
atık Su kontrolü için Yağ ve Türevleri 
(Motor yağı, sıvı yağ vb.) kontrol Teknolojisi
Hollanda’da bir Kobi, pompalama istasyon-

ları ve kanalizasyon hatlarında artan yağların 
azaltılması için bir teknoloji geliştirmiştir. Bu 
teknoloji, yerel atıklardaki kirleticilerin berta-
raf edilmesi ve eritilip mikropların azaltılması 
sağlayacak, yarı dalgıç silindirlere ve dayanıklı 
bir içeriğe sahiptir. Firma, teknik anlamda des-
tek olabilecek ve ticari anlaşmalar yapabileceği 
ortaklar aramaktadır.

Referans No: 12 NL 60Fı 3PCC
Yapı Marketlerde ve Yapı Endüstrisinde 
kullanılabilecek kenevir Lifinden 
Üretilen Yalıtım Malzemesi
Hollanda’da bir Kobi, yapı marketlerinde sa-

tılabilecek ve yapılarda kullanılabilecek kenevir 
lifinden bir tür yalıtım malzemesi geliştirmiş-
lerdir. Geliştirilen ürün konveksiyonel yalıtıma, 
ekolojik bir alternatif olma özelliğini taşımakta-
dır. Avrupa standartlarında da kabul görmüş bir 
üründür. Bu noktada, konuyla ilgili sektörlerde 
ki firmalarla teknik destek ve ticari anlaşmalar 
imzalamak istenmektedir.
Avrupa’nın sizden talep ettiği teknolojiler

Referans No: 12 NL 60aH 3P6Q
karbon Nano Materyaller 
için Proje kapasitesi
Hollanda’da bir araştırma ekibi, nanotekno-

lojide son derece değerli bir fikri geliştirmeye 
çalışmaktalar. Hedeflenen teknolojinin ana ama-
cı, karbon nano yapılı veya türevlerinin nesilleri 
için bir nano katalizör geliştirmektir. Firma, 
düşünülen bu yeni nano materyal üretimini bü-
yütmek için kimyasal buhar biriktirme tesisleri 
arayışı içine girmiştir.

Referans No: 12 GB 40n4 3P5k
Yüzey Temizliğinde Yüksek 
Performans Sağlayan Teknoloji aranıyor
İngiltere’de hızlı tüketim malları konusunda 

faaliyet gösteren bir firma, pürüzsüz yüzeylerin 
temizliğinde çok etkili ve güçlü bir teknoloji 
arayışı içindedir. Az maliyete ve daha az ener-
jiye ihtiyaç duyarak geliştirilmesi düşünülen 
bu teknolojiyi temin edebilecek mühendislik 
hizmetlerine sahip firmalarla ortaklık düşünül-
mektedir.

Referans No: 12 GB 40n4 3P5L
Yüzey kurutulmasında Yüksek 
Performans Sağlayan Teknoloji aranıyor
İngiltere’de hızlı tüketim malları konusunda 

faaliyet gösteren bir firma, ıslak yüzeylerin hızlı 
bir şekilde kurutulmasında çok etkili ve güçlü 
bir teknoloji arayışı içindedir. Az maliyete ve 
daha az enerjiye ihtiyaç duyarak geliştirilmesi 
düşünülen bu teknolojiyi temin edebilecek mü-
hendislik hizmetlerine sahip firmalarla ortaklık 
düşünülmektedir.

Referans No: 12 Dk 20B7 3Paı
Fotovoltaik ve Yapılara Entegre 
Fotovoltaikler için Yeni Bir Çözüm
Danimarka’da bir firma, binalara entegre edi-

lebilen ve elektrik üretiminde kullanılan güneş 
modülleri üretmektedir. Firma fotovoltaike geçiş 
aşamasında daha ucuz ve daha etkili bir yöntem 
ve çözüm aramaktadır. Beklenen çözüm, içeri-
sinde yeni bir montaj ve sistem tipini barındır-
malı, prototip oluşturulabiliyor olmalı ve ye-
nilikçi olmalıdır. Bu noktada konuyla ilgilenen 
firmalarla çeşitli ortaklıklar düşünülmektedir.

Referans No: 12 ES 27F4 3Pı0
Fosfor Teknolojisi
İspanya’da bir firma, araçlar için, diyod lazer 

ve fosfor içeren, ön ve arka far üretimi konusun-
da faaliyet göstermektedir. Fosfor, algılanabilen 
beyaz ışık fotonlarının ve mavi dalga ışınlarının 
absorve edilmesinde çok önemli bir bileşendir. 
Konuyla ilgili teknolojide uzmanlaşmış firmalar-
la çeşitli iş ortaklıkları yapmak istenmektedir. 

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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Pek kimse bilmez ama Türkiye’ye en yakın Yu-
nan adası aslında Sisam’dır... Yunanlı dostlar 
ona en eski adıyla sesleniyor, antik çağdaki 

adıyla; “Samos” diyorlar… Uzun yıllar Osmanlı’nın 
susam gereksinimini karşıladığı için Sisam adası ola-
rak anılan, Osmanlı’dan bağımsızlığını kazanan ilk 
ada olan Sisam, 10’u halen Türkiye Cumhuriyeti sı-
nırları içinde bulunan 12 antik İon kentinden biridir. 
Sisam, antik çağdan beri Anadolu’ya en yakın ada 
olmanın keyfini çatmış... Son 100 yıl öncesine kadar, 
Sisam Adası’nın yüzü Anadolu’ya yani Kuşadası’na 
dönükmüş. Sonraki Balkan Savaşı yıllarında giderek 
daha fazla adanın içlerine çekilmişler.... Şimdi sadece 
Sisam’ın değil, İkaria ve Fourni (Fırın) adasının 
başkenti de Samos’un en büyük kenti olan Vathi. 
Vathi’ye her sabah Kuşadası’ndan saat 08.30’da kal-
kan gemilerle ulaşmak mümkün.

Yunanistan'ın Türkiye kıyıları yakınındaki 502 
kilometrekare yüzölçümüne sahip 50 bin nüfuslu 
adası Sisam ünlü matematikçi Pisagor’un doğdu-
ğu yer olarak da bilinir. Alman işgali sırasında çok 
sayıda Sisamlı kaçarak 3-4 yıl boyunca Kuşadası 
ve Söke’de yaşadılar. Vathi’nin insanlarına bakın-
ca, sanki doğup büyüdüğümüz, halkının çoğunu 
tanıdığımız bir adada olduğunuzu hissedebilirsiniz, 
Yolları, insanları, denizi, dükkanları, meyhaneleri ile 
pek yakın ama çok da uzak olduğunu hissedilebile-
ceğiniz bir adadır burası. Eğer Ada’ya keşfetmek için 
ulaştıysanız, yani bir çok Alman turist gibi “güneşin 
altında yan gelip yatmak” değilse tatil anlayışınız 
Liman polisinin hemen karşısında bulunan araç 
kiralama şirketlerine uğrayıp günlüğü en çok 30 
Euro bir araç kiralamanızı öneririz. İlk iş Vathi’nin 
çarşısını gezmek, benzerliklerin farkına varabilmek 
için iyi bir fırsattır. Samos günübirliğine gidilip 
gezilebileceği gibi, hakkıyla gezebilmek için en az 
3 gün kalınması gereken bir ada. En özgün lezzet-
leri yine Kokary Limanı’ndaki Horoz Restoran’da 
(Kokoroz) bulduğumu ifade etmeliyim. Giderseniz 

Yanni’yi orada bulun mutlaka. Pithagorion’daki 
Afrodite’de Poseidon tabağı ile ağırlanırsınız. Aynı 
sokakta adanın en iyi ahtapotçusu var. ‘Düğmeli’ 
denilen güneşte kurutulmuş ızgara veya şarapta 
pişirilmiş ahtapotu özellikle tercih edin. Yemeğe 
başlarken kekiğe bulanmış keçi peynirini, zeytinya-
ğında kızarttırmayı da seveceksiniz. Saganaki yani 
sahanda demek kısaca… Ünlü Çamodu (Tshamo-
du) plajında da her zaman taze mezeler bulmak 
mümkün. Arnavut Nail, patronu Yorgo ile kusursuz 
hizmet verir. Ancak Sisam’ın bizce en ayırt edici 
yemeği başka adalarda pek bulamadığımız kalamar 
dolması. Kalamarın içine kaşar peynirinin bembeyaz 
loru konuluyor. Sisam’ın ana merkezi olan Vat-
hi’deki lokantaları Zen dışında pek başarılı bulmak 
mümkün değil ama Kokary’nin yanı sıra Karlovassi 
ve Pithagorion’daki küçük balıkçı tavernaları hem 
kesenize uygun hem de sağlıklı beslenme için ideal... 
Üzerinde keçi sütünden yapılmış büyük bir dilim 
feta peynirli Grek salatası ise olmazsa olmaz bir 
tat… (Bizdeki gibi peyniri küçük küp şeklinde kesip 
koymuyorlar, o zaman Grek olmuyor…) Cacıkiler, 
ıspanaklı burekaslar, ızgara kalamar ve ahtapotlar, 
güveçte defneyaprağı ile pişirilmiş iri kuru fasulye 
‘gigantes’ler, kaba-kalın zeytinyağında kızartılmış 
soğanlı aterina (gümüş balığı), hiç yağ çekmeden 
çıtır çıtır sunulan patlıcan ve kabak kızartmalarına 
yine de fazla dadanmamak gerek…

Aramız sadece 300 kulaç






