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Değerli Sanayici Dostlarım, geçtiğimiz on 
yılda Türkiye’nin başarılı bir ekonomi 
performansı olduğunu söyleyebili-

riz. Mali istikrar ile birlikte, global ekonomik 
gelişmelerin de yardımı ile cari açık dışında-
ki rakamlarda iyi yerlere geldik. Gelinen bu 
durum ülkemizin önüne 2023 hedeflerinin 
konması gibi politik ve ekonomik olarak sürekli 
istikrarı gerektiren iddialı bir projeyi ortaya 
çıkardı. Bu hedeflere ulaşmanın temel gereği, 
sürdürülen ve yüzde 5’in altına düşmeyen bir 
büyüme trendini oluşturmaktır. Bu oluşum için 
birbiri ile tutarlı, birbirini destekleyen genel 
yapısal dönüşüm çalışmalarının da yapılması 
şarttır. 2013 yılı başında ülkemizin önünde iki 
soru durmaktadır. Biri, cari açığı büyütmeden 
ekonomimizi nasıl büyütebiliriz; diğeri ise 
bugüne değin sağlanan büyüme, istediğimiz 
kadar mesafe kaydetmemizi sağladı mı? Her 
iki sorunun cevabı da aslında ortak bir noktaya 

çıkmaktadır Ulusal gelişmişlik ve refah düze-
yi. 2011’de yakaladığımız yüksek büyümeye 
rağmen ülkemizin refah düzeyinin, krizin 
etkilerini hala atlatamayan AB ülkeleri ortala-
masının yüzde 56 gerisinde olduğunu görüyo-
ruz. 38 ülke içinde kişi başına gelirde sondan 8., 
tüketim gücü yönünden ise sondan 9. durum-
dayız. Yunanistan ve İspanya gibi krizde yanan 
ülkelerdeki yaşam kalitesi ve refah düzeyi bile 
hala ne yazık ki bizden iyi. Onlar bize krizler 
karşısındaki duruşumuz için gıpta ile bakarken, 
biz de onlara yaşam kaliteleri, toplumsal refah, 
teknoloji, marka yaratma, eğitim gibi alanlarda 
imrenerek bakıyoruz.

Cari açık tehlikesinin bizlere önemli bir fay-
dası oldu. Ar-Ge ve yenilikçilik alanlarına bakış 
açımızda ciddi bir değişim yaşadık. Her ne 
kadar bu alanlardaki harcamalarımız milli ge-
lirin yüzde 1’ine bile ulaşmamış olsa da, ulusal 
gelişmişlik ve refah düzeyinin Ar-Ge ve inovas-
yon kökenli üretim politikaları ile aşılacağını 
iyice anladık. Düşünün ki, krizle kavrulan AB 
ülkelerinde bu ortama rağmen 2012 yılındaki 
Ar-Ge harcamaları yüzde 9 artmıştır. Bu eşik 
son zamanlarda iş dünyasında sıkça kullanılan 
orta gelir tuzağına düşmemek için yapılması 
gerekeni göstermektedir. Sıradan ürünlerle, 
düşük gelir, düşük ücret ekseninde dolaşmaya 
devam edersek, teknoloji yoğun,  bilgi yoğun 
ve hizmet alanlarında yüksek becerilere sahip 
kaliteli ürün üreten ülkeler sınıfına geçmemiz 
çok zor olacaktır. Ülkemizin içinden çıkılması 
zor bir sınıflandırmaya girmemesi için kısa 
vadede ekonomik istikrarın arkasından ko-
şarken, orta ve uzun vadede küresel rekabetin 
gerektirdiği nitelikli insan gücüne ve bu gücün 
kullanılacağı teknoloji altyapısına sahip üretim 
politikalarına yönelmeliyiz.

Cari açığın düşmesi için büyümeyi kontrol 
altında tutsak bile, gayri safi yurt içi hasılanın 
yüzde 25’i oranında yatırımın yapılmasını 
sağlamak zorundayız. Ayrıca, üretim-tüketim 
zinciri içinde yer alan her halkada yapılacak 
iyileştirmeler ile şirketlerin ve dolayısıyla 
insanlarımızın kazanç düzeylerini arttırarak 
yurt içi tasarrufların GSYH’ya oranında yüzde 
20’leri hedeflemeliyiz.

Türkiye iş dünyasının 2012 değerlendir-
melerine bakıldığında, 2010 ve 2011 yıllarında 
yakalanan hızlı büyümelerin yarattığı cari açık 
sorunu nedeniyle, 2012 yılında uygulanan ya-
vaşlama politikasında başarı sağlandığı düşün-

Ekonomi macera kaldırmaz
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cesi vardır. Gerçekleşecek olan  büyüme AB 
ülkelerine göre  iyi bir düzeydedir. Yavaşlama 
ile cari açık, İran’a altın ihracı konusundaki 
tartışmaların gölgesinde de olsa, geriye çekil-
meye başlamıştır. Enflasyonun kontrolü bek-
lenen düzeydedir. Faizlerde düşüş yaşanmış 
ve bu düşüşün devamı beklentisi vardır. 2012 
yılının ilk on ayında AB ülkelerine yapılan 
ihracatımızda yüzde 10’a yaklaşan bir düşüş 
olsa da, genel ihracat rakamımızın yüzde 12 
artış yakalaması Türk sanayicisinin yeni pa-
zarlardaki başarısını göstermektedir.

2012 yılının ilk 8 ayında ülkemize gelen 
doğrudan yabancı sermaye girişi 10 milyar 
doları aşmıştır. Fitch tarafından ülke notumu-
zun yatırım yapılabilir seviyeye çıkartılması-
nın bu rakamları 2013 başında daha yüksek 
düzeylere çıkarması beklenmektedir. Ancak, 
Fitch ile aynı dönemde değerlendirme yap-
ması beklenen Moody’s’in, cari açığın nasıl fi-
nanse edileceği ve hangi politikalar ile kontrol 
altında tutulacağı belirsizliğinden söz ederek, 
risk düzeyinin değişken olacağına vurgu 
yapması,  ülkemizin cari açığı ne şartta olursa 
olsun def etmeliyiz mantığından çıkarak,  
doğrudan yatırımları arttıracak finansman 
kalitesine ve yurt içinde katma değeri arttıra-
cak üretim modellerine yönelmesini gerektir-
mektedir. Bu yönelim ancak siyasi iradeden, 
üreticisine kadar herkesin tasarruf, eğitim, 
teknoloji gibi iç dinamikler hususunda tam 
mutabakatı ile mümkündür. Bu mutabakatın 
en güzel gösterimi  kazançtır. Toplumun her 
kesiminin kazandıkça bu değişime vereceği 
destek artacaktır. İnsanlarımızın bu tür ekono-
mik politikalara inançları, hedeflerle örtüşen 
politik uygulamalar ile oluşacaktır. Örneğin; 
tasarruf istiyorsak, vergi ve para politikalarını 
ona göre düzenlemeliyiz. Kayıt dışını önle-
yeceksek, şirket ölçeklerini büyültmeli, milli 
geliri arttırıcı önlemlere yönelmeliyiz. Kısaca, 
birbirinin önünü kesen değil, tamamlayan 
uygulamalar üretilmelidir.

2012 sonunda cari açığın dışında, 
Türkiye’nin en kırılgan noktası olarak göze 
çarpan gelişme; bütçe harcamalarında yüzde 
20’ye yaklaşan büyüme yaşanırken, bütçe 
gelirlerinin aynı düzeyde artmamasıdır. Bu 

dengenin kurulmasının en kolay yolu olarak 
bilinen, kayıtlı mükellefin üzerine gidilmesi 
politikasını, çözüm gibi görenlerin bu yanlış-
tan vazgeçmelerini diliyoruz.

2013 yılında önümüzdeki bir başka risk 
eşiği de seçim ekonomisi tehlikesidir. Ülke-
miz, bugüne kadar yapılan her seçim önce-
sinde normal bir davranış olarak görülen 
popülist ekonomik hamlelerin cezalarını çok 
uzun yıllar ödemek zorunda kalmıştır. Türk 
sanayicisinin beklentisi muhalefeti ile, iktida-
rı ile gerçekçi ekonomik politikaların ortaya 
konması ve seçim sonrası ekonominin sandık 
uğruna ipotek altına alınmamasıdır.

Artan bölgesel siyasi risklere ve cari açık 
nedeniyle yavaşlatılan büyüme temposuna 
rağmen Türkiye bulunduğu coğrafyada eko-
nomik olarak bazı sıkıntıları olsa da, göreceli 
olarak sağlıklı görünümü ile yeni yıla daha bir 
umutla girmektedir. Bugün bulunduğumuz 
nokta ne etrafımıza bakıp çok iyi noktadayız 
deyip gevşeme noktası, ne de çok sorun var 
nasıl çözeceğiz diyerek düşüncemizi kilitleme 
noktasıdır. 

Türkiye dalgalı bir denizde bugüne değin 
güvenle yol almış, güçlü bir gemidir. Tüm iç 
ve dış şartları değerlendirilerek çizilecek bir 
yol haritası ve bu yol için düzenlenen eylem 
planı ile geleceğe yürümesi olasılığı yüksektir. 
Atılacak her adım toplumsal refleks sınıfından 
çıkarılarak hesap ve mantık yardımı ile değer-
lendirilerek atılmalıdır. Dünya ekonomisi ve 
dolayısıyla Türkiye ekonomisi hiç bir macera-
yı kaldıracak durumda değildir.

2013 yılında da bugüne kadar olduğu gibi 
İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi sana-
yicileri olarak kalkınmamızı hızlandıracak, 
ekonomik gelişmemize paralel olarak top-
lumsal gelişimimizi tetikleyecek politikaların 
oluşturulmasında, oluşturulan politikaların 
uygulamalarının takip edilmesinde üzerimize 
düşen sorumluluğun gereklerini yapmaya 
devam edeceğiz. Her yeni yıl, zamanda mora-
lin, umudun, inancın yenilendiği bir noktadır. 
Bu noktada şahsım ve yönetim kurulu üyesi 
arkadaşlarımla birlikte dileğimiz hepinizin 
sağlıklı, mutlu, huzurlu, başarılı bir yıl geçir-
mesidir.
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organıdır. Dergide yayınlanan yazılar kaynak 

gösterilerek alıntı yapılabilir. Yayınlanan yazılar aksi 
belirtilmedikçe İAOSB’nin resmi görüşünü yansıtmaz. 

İmzalı yazılarda belirtilen görüşler sadece 
yazarlarına aittir.

Aylık Süreli Yerel Yayın / Basım Tarihi: 26 Aralık 2012
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Türkiye ekonomisinde ‘yumuşak iniş’ senar-
yoları ile birlikte büyüme, üçüncü çeyrekte 
hız kesti. Üçüncü çeyrek verisiyle aynı anda 

gelen sanayi üretimi verisi de yüzde 5.7 ile beklen-
tilerin çok üzerinde bir daralmaya işaret edince, yıl 
sonu hedeflerinden ciddi şekilde uzaklaşılmış oldu. 
Ekonomi üçüncü çeyrekte sadece yüzde 1.6 büyüdü. 
Bu rakam ilk iki çeyrekte ise sırasıyla yüzde 3.4 ve 
yüzde 3 seviyesindeydi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’in açıkladığı 
üçüncü çeyrek büyüme rakamlarına göre, ekonomi 
Temmuz-Ağustos-Eylül  aylarını kapsayan üçüncü 
çeyrekte yüzde 1.6 büyüme kaydetti. Bu veriyle 
2012’nin ilk dokuz ayındaki büyüme performansı 
yüzde 2.6 olarak gerçekleşti. Türkiye ekonomisi ilk 
çeyrekte yüzde 3.4, ikinci çeyrekte ise yüzde 3.0 ora-
nında büyümüştü. 2011 yılındaki büyüme ise yüzde 
8.5 olmuştu.

Gerilemeyi değerlendiren ekonomistler, ekono-
mide yaşanan yavaşlamanın en önemli sebebi olarak 
iç talepteki gerilemeyi gösteriyorlar. İhracatın 3.4 
puanlık katkısına rağmen iç talep büyüme üzerinde 
eksi 1.7 puanlık bir baskı oluşturdu. Ayrıca özel sek-
tör yatırım harcamalarında kaydedilen sert gerileme 
de düşük büyümede etkili oldu. 
Yıl sonu hedefine ulaşmak hayal

Verinin ardından öne çıkan soru, Merkez 
Bankası’nın bu anlamda gelecek toplantıda faiz indi-
rimini hangi düzeyde tutacağı ve kredileri canlandır-
mak adına zorunlu karşılıklarda bir indirime gidip 
gitmeyeceği oldu.
Sanayi üretim endeksi de geriledi

Üçüncü çeyrekte gayri safi yurtiçi hasılanın 
büyüklüğü cari fiyatlarla yüzde 7.7’lik artışla 377.6 
milyar lira oldu. İlk dokuz aylık dönemde ise gayri 
safi yurtiçi hasıla yüzde 10.5’lik artışla 1.057 trilyon 
lira olarak gerçekleşti.
Faizler düştü

Tahvil-bono piyasa-
sında gösterge 
tahvilin 

bileşik faizi, açıklanan üçüncü çeyrek büyüme verile-
rinin ardından düşüşe geçerek yüzde 5.73’ü gördü.  
Güne yüzde 5.76 seviyesinden başlayan gösterge 
tahvilin bileşik faizi, veri öncesinde yüzde 5.77’ye 
yükseldi. Gösterge faiz daha sonra, analistlerin 
tahmininin oldukça altında gelen büyüme verisinin 
Merkez Bankası’nın ilk toplantıda faizleri indireceği-
ne yönelik beklentiyle 5.73’e kadar indi. 
Hangi sektörler büyüdü?

Dokuz aylık döneminde sabit fiyatlarla en fazla 
büyüyen sektör, yüzde 6,7 ile gayrimenkul, kiralama 
ve iş faaliyetleri sektörü oldu.

 Elektrik, gaz, buhar ve sıcak su üretimi ve dağı-
tımı yüzde 6,2, ev içi personel çalıştıran hanehalkları 
yüzde 5,6, sağlık işleri ve sosyal hizmetler yüzde 4,7, 
balıkçılık 4,3 büyüdü.

Yılsonu hedeflerinden 
çok uzaktayız…

Kişi başına GSYH değeri Eylül 2012 itibarıyla son 
bir yıllık dönemde, bir önceki dört çeyreklik döneme 
göre 269 dolar azalışla 10 bin 327 dolara geriledi. 
Kişi başına düşen GSYH, dolar bazında gerilerken 
cari fiyatlarla artış gösterdi. Eylül 2012 itibarıyla son 
bir yıllık dönemde (2011 yılı 4. çeyrek ile 2012 yılı 
1, 2 ve 3. çeyreği kapsayan dönem) cari fiyatlarla 
GSYH bir önceki 12 aylık döneme göre yüzde 11.7 
oranında artışla 1 trilyon 398 milyar 565 milyon TL 
düzeyinde gerçekleşti. 2010 4. çeyreği ile 2011 1, 2 ve 
3. çeyreğinden oluşan bir önceki yıllık dönemde cari 
fiyatlarla GSYH değeri, 1 trilyon 252 milyar 625 mil-
yon TL düzeyinde bulunuyordu. Eylül 2012 itibarıyla 
GSYH’deki bu artışla birlikte, kişi başına düşen gelir 
bir önceki yıla göre 1953 TL artışla 18 bin 716 TL oldu.

GSYH 269 dolar azaldı
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Ekonomideki yavaşlamanın etki-
siyle bir süredir düşme trendin-
de olan cari açık, Ekim ayında 

da beklentilerin altında gerçekleşti. 
Ekim ayında gerçekleşen cari açık 
miktarı 1.96 milyar dolar oldu.  
Merkez Bankası tarafından açıkla-
nan verilere göre cari açık yılın ilk 10 
ayında da 41.1 milyar dolara ulaştı. 
12 aylık cari açık tutarı ise 53.1 milyar 
dolar düzeyine indi. Ocak-Ekim 
dönemi kıyaslamasında da geçen yılın 
aynı dönemine göre, 23 milyar 872 
milyon dolarlık azalış göze çarpıyor.    
OVP’ye göre cari işlemler açığının bu 
yıl sonunda 58.7 milyar dolar, gelecek 
yıl 60.7 milyar dolar olması bekleni-
yor. 
10 ayda 6.5 milyar dolar

Ödemeler Dengesi verilerine 
göre 2012 yılı Ekim ayında ‘net 
hata noksan’ kaleminde 697 milyon 

dolarlık kaynağı belirsiz para girişi 
yaşandı. Bu girişle birlikte yılın ilk 10 
ayında gizemli para girişi 6 milyar 
583 milyon dolara ulaştı. Yurtdışında 
yerleşik kişilerin yurt içinde yaptık-
ları net yatırımlar (FDI), bir önceki 
yılın Ocak-Ekim dönemine göre 1.469 
milyar dolar azalarak 10.584 milyar 
dolar oldu.
Turizm geliri 421 milyon $ azaldı

Merkez Bankası, değerlendirme-
sinde gerileme için ‘Bu gelişmede dış 
ticaret açığının 20 milyar 734 milyon 
dolar azalarak 55 milyar 396 milyon 
dolara gerilemesi, net gelirlerin 19 
milyar 133 milyon dolara ulaşması 
etkili oldu’ denildi. Turizm gelirleri 
de geçen yıla göre 421 milyon dolar 
azalarak 20 milyar 74 milyon dolara, 
turizm giderleri de 613 milyon dolar 
tutarında azalarak 3 milyar 417 mil-
yon dolara geriledi. 

Cari açık 10 ayda yüzde 36.7 azaldı

Çağlayan: Merkez destek vermeli

Ekonominin 
soğumasıyla 

düşüşünü 
sürdüren cari 

açık, Ekim’de de 
1.96 milyar dolarla 

yüzleri güldürdü. 
10 aylık cari açık 

ise yüzde 36.7 
azalarak 41 milyar 

dolarda kaldı. 
Ancak cari açığın 
finansmanındaki 

sorun sürüyor, 
doğrudan 
yatırımlar 

azalırken portföy 
hesabı kabarıyor.

Türkiye ekonomisinin 
ihracata dayalı olarak 
büyüdüğüne işaret 

eden Ekonomi Bakanı Zafer 
Çağlayan, 1.6 puanlık artışta 

ihracatın etkisinin 3.4 puan oldu-
ğunu belirtti. Çağlayan, “Eğer ihracat 
büyümeseydi Türkiye ekonomisi 
de bu çeyrekte yüzde 1.8 küçülmüş 
olurdu” dedi. 

Büyüme beklentilerinin düşürül-
düğü ve Avrupa'nın resesyona girdiği 

bir ortamda Türkiye'nin büyüme-
sini devam ettirmesinin önemine 
dikkat çeken Çağlayan, şöyle 
konuştu: “İç talebin katkısına da 
ihtiyacımız var. 2013 ve son-
rasında iç talep ve net ihracat 
kalemleri büyümeye aynı 
yönde destek vermeli. Mer-
kez Bankası'nın büyümeyi 
destekleyici adımlar atması 
gerekiyor.”

Net ihracatın, bü-

yümeye 5 çeyrektir peş peşe pozitif 
katkı verdiğini vurgulayan Çağlayan, 
“4. çeyrekte de bunu göreceğiz diye 
düşünüyorum. Avrupa’daki krize, 
Orta-Doğu’daki sorunlara rağmen ih-
racatını pazar çeşitlendirerek artıran 
bir Türkiye var. Bugün ihracat artışın-
da dünyada 3. olan bir Türkiye var. 
Büyümemizin motoru işte bu neden-
le ihracat oldu” diye konuştu.

Büyüme beklentilerinin pek 
çok ülkede aşağı çekildiği bir dönem-
de Türkiye ekonomisinin büyümeye 
devam ettiğini kaydeden Bakan Çağ-
layan sözlerini şöyle tamamladı:

“Avrupa resesyona girmişken biz 
büyüyoruz. Japonya resesyona gir-
mişken biz büyüyoruz. İhracat 2012 
yılında büyümenin lokomotifi oldu 
ama 2013’te ve sonrasında istikrar 
için iç talep ve net ihracat kalemleri 
büyümeye aynı yönde destek vermeli. 
Merkez Bankası’nın büyümeyi des-
tekleyici adımlar atması gerekiyor.”
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Büyümedeki hız kesme 
nasıl yorumlandı

Özdebir: Sert oluyor

An-
kara Sa-
nayi Odası 
Başkanı Nu-
rettin Özde-
bir, “Yumuşak 

iniş düşünüldüğünden sert oluyor. 
İç talepteki artışın eksiye dönmesi 
iç pazarda yaşanan sıkıntıları açık bir 
biçimde göstermektedir” diye konuştu. 

ASO Başkanı Özdebir, Merkez 
Bankası’nın faiz indiriminde geç kaldığı-
nı da öne sürdü. Özdebir’e göre enflasyon 
ve iç talep şartları faiz indirimini destek-
ledi. Merkez Bankasının faiz indiriminde 
daha fazla gecikmesi halinde ekonomik faali-
yetlerdeki ivme kaybını telafi etmek zorlaşacak ve 
2013 yılındaki büyüme beklentileri de olumsuz 
etkilenecek. Özdebir, “Türkiye’nin, bu büyüme 
verisiyle yılı yüzde 3’ün altında bir büyümeyle 
kapatma ihtimali güçlendi. İç talepteki artışın 
eksiye dönmesi, iç pazarda yaşanan sıkıntıları 
açık bir biçimde gösteriyor. İhracatın büyümeye 
olumlu katkısı olmasaydı büyüme hızı daha da 
düşük olacaktı” dedi. 

Küçük: Ümit kırıcı
İstanbul Sanayi Odası Yöne-

tim Kurulu Başkanı Tanıl Kü-
çük, son çeyrekte ekonominin 
hareketleneceği beklentisinde 
olduklarını ancak Ekim ayında 
sanayi üretiminin yüzde 5.7 azal-
masının ümit kırıcı olduğunu, 
Türkiye’nin 2012 için öngörülen 
yüzde 3.2’lik büyüme oranını 
yakalayabilmek için, son çeyrekte en az yüzde 
4.5-5’ler civarında büyümesi gerektiğini belirtti.

Melek: Dördüncü çeyrekte yüzde 4 gerekiyor
Akbank Başekonomisti Fatma Melek, yıl sonu 

büyümesinin yüzde 3 olabilmesi için milli gelirin 
4. çeyrekte yüzde 4 büyümesi gerektiğini söyledi. 

3. çeyrek milli gelir 
büyümesinin beklen-
tilerin altında gelme-
sine sebep olarak, iç 
talebin daralmaya 
devam etmesi 
ve net ihracatın 
büyümeye katkı-
sının 3. çeyrekte- 
bir önceki çeyreğe göre- azalmış 
olmasını gösteren Melek, şunları 
kaydetti: “İç talebin 3. çeyrekte 

büyümeye katkısı eksi 1,7 puan, 
net ihracatın katkısı ise 3,4 puan. 

İhracatın büyümeye katkısında net 
altın ihracatını da göz ardı etmemek 

lazım. 
Yılın 3. çeyreğine ilişkin veriler 

beklentilerin aksine yurt içi talepte ılımlı 
bir artışa işaret etmiyor. Yılın ilk dokuz 
ayında yüzde 2,6 büyüyen ekonomiye iç 

talebin katkısı eksi 1,1 puan, net ihracatın 
katkısı ise 4,6 puan oldu. 

Enflasyonda görülen gerileme ve büyümenin 
düşük seyrini sürdürmesi ile Merkez Bankası’nın 
koridorun üst bandında faiz indirimlerine devam 
etmesini bekliyoruz.” 

Çakıroğlu: Özel Sektördeki gerileme önemli
HSBC Portföy Stratejisti Ali Çakıroğlu, bekle-

nenin altında gerçekleşen üçüncü 
çeyrek büyümesinde özel sektör 
yatırım harcamalarında kaydedi-
len sert gerilemenin etkili oldu-
ğunu belirtti. 

Çakıroğlu, “Özel sektör yatı-
rım harcamaları geçtiğimiz  se-
nenin aynı dönemine göre yüzde 
11,1 azalırken, bunda yüzde 14,7 
azalan makine  teçhizat yatırımı 
etkili oldu. Bununla birlikte özel tüketim harca-
maları da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 
0,5 azaldı” dedi.

Çakıroğlu, Ekim ayı sanayi üretiminin yüzde 
2,5’lik daralma  beklentilerinin belirgin üzerinde, 
geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7  azal-
dığını kaydederek, tahminlerin altında kalan 
verilerin Merkez Bankası’nın büyüme odaklı para 
politikası duruşunu desteklediğini kaydetti.

Atatürkorganize
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Erdal Sağlam (Hürriyet)
Büyümeci eğilim artacak

Özel sektör harcamalarının adı geçen dö-
nemde yüzde 2.9 ile daralmaya devam ettiği 
gözlendi. Buna karşılık büyümenin yaklaşık 
yarısı kamu harcamalarından geldi. Kamu 
harcamaları yıllık artışı hız kazanarak yüzde 
6.3’e yükseldi. Kamu harcamaları hariç bırakıl-
dığında ise büyümenin 2. çeyrekteki 3.1 artışa 

karşılık 3. çeyrekte yüzde 0.9’a 
düşmesi, büyüme oranlarında 
kamu harcamalarındaki artışın 
giderek daha önem kazandığını 
gösteriyor. 
Bu arada yine Ekim ayı sanayi 
üretim verileri ise yavaşlamanın 
devam ettiğini gösterdi. Mev-
simsel etkilerden arındırılmış 
sanayi üretimi Ekim ayında 

yüzde 2.6 oranında azaldı. 
Ortaya çıkan tablo açık; ekonomi yönetimi den-
geyi sağlamak için iç talebi daralttı, büyümeyi 
dış talebe bağladı ve o nedenle büyüme oranları 
düştü. Düştüğü için hala sorun olan cari açık 
yönetilebildi. Daha sonra daralmanın derinleş-
mesi üzerine kamu harcamaları artırıldı, faizler 
düşürüldü ama etkileri henüz tam görülemedi. 
Bundan sonra para politikasında büyümeci eği-
limin devam etmesi, politika faizinin düşürül-
mesi, belli ki devam edecek. Umarız dengelerin 
bozulmasına izin verilmez. 

Deniz Gökçe (Akşam)
Beklenenden fazla yavaşlama

Yılın ilk yarısında tarihi ortalamaya göre 
zaten yavaş olan büyüme temposu üçüncü çey-
rekte daha da yavaşladı. Ancak ülkemizde bü-
yümenin cari denge açığında giderek büyüyen 
açığımızı azaltmak için bilerek düşürüldüğünü 
de eklememiz gerekli. Tabii Avrupa’dan kaynak-
lanan riskler ve Suriye ile ilgili algının etkisi de 
göz önüne alınmak zorunda.

Ancak dördüncü çeyreğin bir ayı olan Ekim’e 
ilişkin sanayi üretiminde negatif büyüme gö-
rülmesi, büyümedeki yavaşla-
manın devam edeceğine işaret 
ediyor. 

  Daha da iyi bir gösterge 
olan mevsimsel dalgalanma-
lara ve takvim günlerine göre 
düzeltilmiş büyüme verilerin-
de ise ekonominin bir önceki 

çeyreğe göre sadece yüzde 0.2 oranında büyü-
düğünü görüyoruz. İkinci çeyrekte mevsimsel 
düzeltilmiş büyüme oranı bir önceki çeyreğe 
göre yüzde 1.7 olmuştu. Bu durum aslında 
ekonominin üçüncü çeyrekte yerinde saydığına 
işaret ediyor.

Güngör Uras (Milliyet)
Devletin tüketim harcamaları sürüyor

Yılın üçüncü 3 aylık büyüme rakamı yüzde 
1.6’da kaldı. Bizim milli gelirimizin lokomotifi 
imalat sanayidir. İmalat sanayi ne kadar büyür 
ise peşinden ticaret, ulaştırma, mali aracı ku-
rumlar kesimini de çeker. 
2012 yılı üçüncü 3 aylık 
dönemde sanayi yüzde 3.2 bü-
yümüştü. Buna dayalı olarak 
imalat sanayi katma değerin-
de de bu oran dolayında bir 
büyüme beklenirken, büyüme 
yüzde 1.3’e geriledi. Halbu-
ki yılın ilk 3 aylık dönemin-
de sanayi üretimi yüzde 1.8 
artarken, verimlilik artışına dayalı olarak imalat 
sanayi katma değer artışı yüzde 3.2, ikinci 3 ay-
lık dönemde sanayideki yüzde 3.1 artışa karşılık 
milli gelirde imalat sanayinin büyüme oranı 
yüzde 3.8 olmuştu. Milli gelir büyümesinde 
(katma değer üretiminin artmasında) ana etken 
taleptir. Yılın üçüncü 3 aylık döneminde hane 
halkının tüketiminde yılbaşında başlayan geri-
leme devam etti. Üçüncü 3 ayda gerileme yüzde 
0.5 oldu. Devletin tüketim harcamalarında ise 
artış devam ediyor. 

Asaf Savaş Akat (Vatan) 
Piyasa iyimser

Veriler, iç talep fazla sıkıldığı için büyüme-
nin düştüğüne işaret ediyor. Özel kesim hem 
tüketim hem yatırım harcamasını kısıyor. Özel 
kesimin daralmaya etkisi 11.1 puan çıkıyor. Ya-
rısı tüketimden yarısı yatırımdan geliyor (5.6 ve 
5.5 puan). Buna karşılık kamu kesimi harcamaya 
devam ediyor. Daralmaya cüzi (0.1 puan) katkı 
yapıyor. Neticede iç talebin 
daralmaya katkısı 12.2 puan 
oluyor. İhracat artışının olumlu 
etkisi sınırlı kalıyor: 0.4 puan. 
Buna karşılık ithalattaki düşüş 
2.5 puan artı katkı yapıyor. Dış 
talep ekonomiye 2.9 puan büyü-
me getiriyor.

Medyada nasıl yorumlandı?
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2013’te Türkiye’yi neler bekliyor?
Maliye Bakanı Şimşek, 2013’te GSYH’nin 1 trilyon 571 milyar lira, ithalatın 253 milyar dolar, ihracatın 158 milyar 
dolar, büyüme oranının yüzde 4, yıl sonu TÜFE oranının yüzde 5.3 olarak öngörüldüğünü söyledi.

Maliye Bakanı Şimşek, 2013 yılında 
bütçe giderlerinin 404 milyar lira, 
bütçe gelirlerinin 370,1 milyar lira, 

bütçe açığının 34 milyar lira olacağını tahmin 
ettiklerini bildirdi. Şimşek, son açıklanan ve-
rilerin 2012 yılı büyümesinin yüzde 3’ün biraz 
daha altında kalacağını gösterdiğini bildirdi.

Bakan Şimşek, TBMM Genel Kurulu’nda 2013 
Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi Kanun Tasarısı’nı 
sundu.

Bireysel emeklilik sistemi
Özel sektör tasarruflarını artırmak amacıyla bu 

yıl Bireysel Emeklilik Sistemi’ni 
daha cazip kılacak düzenlemeler 
yaptıklarını belirten Şimşek, “Yeni 
sistemle katılımcıya doğrudan devlet 
desteği sunacağız. Ayrıca, mevduatın 
vadesini uzatmak için kanun değişik-
liği yaptık” dedi. Bütçe gerçekleşme 
tahminleri çerçevesinde 2012 yıl sonunda 
bütçe giderlerinin 362.7 milyar lira, bütçe 
gelirlerinin 329.2 milyar lira, bütçe açığının 
33.5 milyar lira, faiz dışı fazlanın 15.5 milyar 
lira olacağını tahmin ettiklerini belirten Şim-
şek, GSYH’ye oran olarak ise bütçe giderlerinin 
yüzde 25.3, bütçe gelirlerinin yüzde 22.9, bütçe 
açığının yüzde 2.3, faiz dışı fazlanın yüzde 1.1 
olacağını öngördüklerini bildirdi.

2012 yılında bütçe açığının GSYH’ye oranının 
geçen yıl Orta Vadeli Program’da (OVP) öngör-
dükleri oranın yaklaşık 0.8 puan üzerinde 
gerçekleşeceğini ifade eden Şimşek, 
bunun da bütçe açığında 12.4 milyar 
liralık bir sapmayı ifade ettiğini 
söyledi.

Şimşek, 2012 yıl sonunda, merkezi 
yönetim bütçe giderlerinin 362.7 milyar 
lira ile başlangıç ödeneğine göre yüzde 3.3 
oranında, yani 11.7 milyar lira daha yüksek 
gerçekleşmesini beklediklerini kaydetti.
Tedbirleri alacağız

Şimşek, 2013 yılında GSYH büyüklüğünün 1 trilyon 571 milyar lira, 
ithalatın 253 milyar dolar, ihracatın 158 milyar dolar, büyüme oranının 
yüzde 4, deflatörün yüzde 5.3, yıl sonu TÜFE oranının da yüzde 5.3 olarak 
öngörüldüğünü söyledi. Bakan Şimşek, Türkiye’de dolaylı vergi oranlarının 
da alkollü içecekler, tütün mamulleri, petrol ürünleri, binek otomobiller ve 
mobil iletişim hariç yüksek olmadığını, hatta Türkiye’nin genel yüzde 18 olan 
KDV oranı ile yüzde 21 olan AB ülkelerinin ve yüzde 19 olan OECD ülkelerinin 
altında olduğunu kaydetti.
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Bütçe açığı beklentisi 20 milyar $
Maliye Bakanı Şimşek, “Bu yıl küresel ekonominin önemli ölçüde yavaşlamasına  ve beklentilerin 
kötüleşmesine rağmen bütçe gelirlerinde sapma olmayacak olması takdir edersiniz ki bir başarıdır” dedi. 

Hedefe oranla bütçe açığındaki 
sapmada esas itibariyle harcama-
lardaki artışın etkili olduğunu vur-

gulayan Şimşek, 2012 yıl sonunda, merkezi 
yönetim bütçe giderlerinin 362,7 milyar 

lira ile başlangıç ödeneğine 
göre yüzde 3,3 oranın-

da, yani 11,7 milyar 
lira daha yük-

sek gerçek-
leşme-

sini 
bek-
ledik-

lerini 
kaydet-

ti.
Şim-

şek, bütçe 
giderleri-

nin başlan-
gıç ödene-

ğine göre 
daha yüksek 

gerçekleşecek 
olmasında 

esas itibarıyla 
yatırımların 

etkili olduğunu, 
bütçe harcama-

larındaki sapma-
nın yüzde 55'inin 

sermaye giderleri 
ve sermaye trans-

ferlerindeki artıştan 
kaynaklandığını, bu 

harcamaların ülkenin 
üretken kapasitesini ve 

büyüme potansiyelini artırıcı 
nitelikte olduğunu bildirdi.

Sapma olmayacak olması başarı
Bakan Şimşek, 2012 yılında bütçe gelir-

lerinin 329,2 milyar lira, vergi gelirlerinin 
ise 278,8 milyar lira ile bütçe hedefleri 
doğrultusunda gerçekleşmesini bekledikle-
rini belirterek, “Bu yıl küresel ekonominin 
önemli ölçüde yavaşlamasına ve beklentile-
rin kötüleşmesine rağmen bütçe gelirlerin-
de sapma olmayacak olması takdir edersi-
niz ki bir başarıdır” dedi.

2013'de büyüme hedefi yüzde 4
Şimşek, 2013 yılında GSYH büyüklüğü-

nün 1 trilyon 571 milyar lira, ithalatın 253 
milyar dolar, ihracatın 158 milyar dolar, 
büyüme oranının yüzde 4, deflatörün yüz-
de 5,3, yıl sonu TÜFE oranının da yüzde 5,3 
olarak öngörüldüğünü söyledi.

Bakan Şimşek, GSYH'ye oran olarak ise; 
bütçe giderlerinin yüzde 25,7, faiz hariç gi-
derlerin yüzde 22,3, bütçe gelirlerinin yüz-
de 23,6, vergi gelirlerinin yüzde 20,2, bütçe 
açığının yüzde 2,2 faiz dışı fazlanın yüzde 
1,2 olacağını öngördüklerini bildirdi. 2013 
yılı bütçesinde 2012 yıl sonu gerçekleşme 
tahminlerine göre; bütçe giderlerinin yüzde 
11,4, faiz hariç giderlerin yüzde 11,9, bütçe 
gelirlerinin yüzde 12,4, vergi gelirlerinin 
yüzde 14 oranında artmasını beklediklerini 
anlattı.

ÖTV geliri 83 milyar lira
2013 yılı bütçe giderlerinin ekonomik 

sınıflandırmaya göre dağılımını da belir-
lediklerini ifade eden Şimşek, buna göre, 
personel giderlerinin 97,2 milyar lira, SGK 
devlet primi giderlerinin 16,8 milyar lira, 
mal ve hizmet alım giderlerinin 33,4 milyar 
lira, faiz giderlerinin 53 milyar lira, cari 
transferlerin 151,3 milyar lira, sermaye 
giderlerinin 33,5 milyar lira, sermaye trans-
ferlerinin 5,1 milyar lira, borç vermenin 11,1 
milyar lira, yedek ödeneklerin 2,6 milyar 
lira olacağını söyledi. 2013 yılı merkezi yö-
netim bütçesinde bazı vergi türlerine ilişkin 
gelir tahminlerini de açıklayan Şimşek, 
Gelir Vergisi’nin 63 milyar lira, Kurumlar 
Vergisi’nin 29 milyar lira, ÖTV'nin 83 mil-
yar lira, dahilde alınan KDV'nin 36 milyar 
lira, ithalatta alınan KDV'nin 61 milyar lira 
olarak öngörüldüğünü kaydetti.
Eğitime 68.1 milyar lira

Maliye Bakanı Şimşek, 2013 yılında 
eğitime ayırdıkları kaynağı bir önceki yıla 
göre yüzde 20,7 oranında artırarak 68,1 
milyar liraya çıkardıklarını, kamu sağlık 
harcamaları için Sosyal Güvenlik Kurumu 
ve merkezi yönetim bütçesinde 67,9 milyar 
kaynak öngördüklerini, tarıma ayrılan top-
lam destek tutarını 2013 yılında 13,1 milyar 
liraya çıkardıklarını da vurguladı.
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Aşırı değerli TL riskli

TİM Başkanı, gelen paranın portföy 
yatırımları yerine reel sektöre yönlen-
dirilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye 

İhracatçılar Meclisi Başkanı Büyükekşi, ihra-
cat açısından oluşabilecek iki önemli riskin 
bulunduğunu belirterek, “Bunlardan biri, 
Türkiye’ye yönelik yoğun sıcak para girişi 
ve ikincisi, Türk Lirası’nın aşırı değerlenme-
si” dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 
Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye’de 
yaşanan olumlu gelişmelere rağmen dünya-
da risklerin hâlâ sürdüğüne dikkat çekti ve 
Türkiye için de risklerin bulunduğunu söy-
ledi. Büyükekşi, dünyadaki riskler sürerken 
Türkiye’de olumlu gelişmelerin yaşanmaya 
devam ettiğini belirterek, şu değerlendirme-
yi yaptı:

l Türkiye tekrar “yatırım yapılabilir 
ülke” kredi notu aldı. Önümüzdeki dö-
nemde diğer kurumların da kredi notunu 
yatırım yapılabilir ülke seviyesine çıkarması 
bekleniyor. Yatırım yapılabilir ülke notu ile 
birlikte Türkiye ekonomisine olan güven ve 
beklentiler daha da artacak.

l Bu noktada birtakım riskler de mev-

cut. Türkiye’nin kredi notunun artması ile 
birlikte ihracat açısından oluşabilecek iki 
önemli risk var. Bunlardan biri, Türkiye’ye 
yönelik yoğun sıcak para girişi ve ikincisi, 
Türk Lirası’nın aşırı değerlenmesi.
Cari açık iyi yönetilmeli

l Bu risklerin iyi yönetilmesini bek-
liyoruz. Bu iki konuda özellikle Merkez 
Bankası’nın hazırlıklı olduğunu ve gerekli 
önlemleri zamanında aldığını görüyoruz. 
Merkez Bankası’nın bu politikaları önü-
müzdeki dönemde de sürdürmesi en büyük 
temennimizdir.

l Türkiye’nin cari açığını iyi yönetmek 
gibi bir gerekliliği bulunuyor. Çünkü bü-
yümek için kaynak gerekiyor. Oysa kaynak 
için gerekli olan yurtiçi tasarruf oranımız 
maalesef düşük.

l Dolayısıyla Türkiye, büyümek için 
yurtdışından gelecek kaynağa ihtiyaç duyu-
yor. Paranın kalitesini yönetmeliyiz.

l Parayı portföy yatırımları yerine reel 
sektör yatırımlarına yönlendirebilirsek, cari 
açık riskini azaltmış oluruz. Bunun için yatı-
rım ortamını iyileştirmeliyiz.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi, olumlu gelişmelere rağmen Türkiye’ye yönelik    
yoğun para girişi ve Türk Lirası’nın aşırı değerli olmasının Türkiye için iki önemli risk olduğunu söyledi.

Türkiye 2000-2010 yılları arasında az 
gelişmiş ülkeler ortalamasının altında yatırım 
yaptı. Türkiye yüzde 20 reel olarak daha ucuz 
dövizle çalışıyor. Ucuzluğunu bertaraf edecek 
sistem geliştiremedi. Daha yoğun ithalata 
ve sermayeye dayalı üretim, istihdam dostu 
olmayan bir büyüme düzeni yarattı.

Yaşar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erinç Yeldan, 
Türkiye ekonomisinin, 2003’ten bu yana kalıcı 
olarak cari açık veren bir hal aldığını söyle-
di. Yeldan şunları aktardı:

l Türkiye’nin 2003’e dek cari işlemler 
açığı veren bir ekonomisi yoktu. Cari açık, 
sadece tehdit, kırılganlık meselesi değildir. 
Cari işlemler açığı dış ticaret dengesi ve 

görünmez kalemlerdir.
l 2003’e kadar dış ticaret açığını turizm 

gelirleri gibi diğer gelirle netleştirirdik ve 
kabaca cari işlemler dengede olurdu. Bu 
denge yıllar itibarıyla bozuldu.

l Türkiye’nin yüksek cari işlemler açığı 
vermesinin iki nedeni olabilir: Çok yatırım 
ya da az tasarruf. Türkiye 2000 - 2010 yılları 
arasında az gelişmiş ülkeler ortalamasının 
altında yatırım yaptı.

l Türkiye yüzde 20 reel olarak daha 
ucuz dövizle çalışıyor. Ucuzluğunu bertaraf 
edecek sistem geliştiremedi. Daha yoğun it-
halata ve sermayeye dayalı üretim, istihdam 
dostu olmayan bir büyüme düzeni yarattı. 
Bunun bedeli ağır olacak.

Cari açığın nedeni çok 
yatırım değil, az tasarruf
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YASED’in raporuna göre, Türkiye’nin rakip ülkelerle 
yarışabilir hale gelmesi için başta vergi indirimi olmak 
üzere topyekün bilişim seferberliği başlatması gerekiyor.

Uluslararası Yatırımcılar 
Derneği’nin (YASED) Bilgi 
ve İletişim (BİT) Raporu’na 

göre, 30 milyar dolarlık sektörde, 
bu hızla giderse 2023 hedeflerine 
ulaşılması imkânsız. Yıllık yüzde 9 
büyüme kaydedilse bile sektör ancak 
85 milyar dolara çıkabilir. Oysa rakip 
ülkelerle yarışabilir hale gelinme-
si için Türkiye’nin vergi indirimi 
başta olmak üzere bir dizi önlem 
alarak “topyekûn bir bilişim sefer-
berliği” başlatması gerekiyor. Bu se-
ferberliğe ek olarak“yatırım ortamını 
da iyileştirerek Türkiye’nin bölgede 
bir bilişim üssü haline gelmesi” du-
rumunda 2023’te 160 milyar dolarlık 
hedef yakalanabilir.

Durum tespiti, çözüm önerileri ve 
uygulamaya dönük eylem önerilerini 
Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) 
ile paylaşan YASED, Yeni Nesil 
İpek Yolu Merkezi, üniversiteler, 
teknoparklar, girişimcilerin olacağı 
platform, bulut hizmetleri ve veri 
çiftlikleri kurularak ortaklaşa hare-

kete geçirilmesi gibi bir dizi öneri 
getirdi.

Raporla ilgili sunum yapan YA-
SED BİT Çalışma Grubu Başkanı Dr. 
Murad Ardaç’ın aktardığı saptama-
lardan bazıları şöyle:

l Bölgesel bilişim 
üssü: Türkiye’nin 2023 hedeflerine 
ulaşılabilmesi için sadece iç pazarın 
değil, dış pazarların da teknoloji 
ürün ve hizmet ihtiyacına cevap ve-
rebilir, bölgesel bir bilişim üssü hali-
ne gelmesine ihtiyaç var. BİT, mevcut 
ve yeni gelişen teknoloji ve iş alan-
larının inovasyonlarla gelişmesinin, 
verimlilik ve rekabetçiliğin artması-
nın önünü açıcı bir rol oynuyor.

l Çarklar hızlandırılmalı: Erişim 
ve kullanım maliyetlerinin düşürül-
mesi gerekir. Mobil hat tahsisi ver-
gileri, Özel İletişim Vergisi, Haber-
leşme Vergisi düşürülmeli. E-alımda 
mali mükellefiyet istisnası, teşvik ve 
destek programları, koordinasyonun 
güçlendirilmesi, etkinliğin artırılması 
ve iyileştirmeler yapılmalı.

Önce vergiyi indirin

Merkez Bankası, faiz koridoru-
nun üst bandında indirime gitti. 
Merkez Bankası Para Politikası 
Kurulu, Eylül ayı toplantısında 
gösterge faizi yüzde 5.75'te bıraktı. 
Banka, gecelik borçlanma faiz 
oranını yüzde 5'te tutarken, gece-
lik borç verme faiz oranını yüzde 
11.5'ten yüzde 10'a çekti. 

Faiz koridorunun kademeli 
olarak daraltılabileceğini açıklayan 
Merkez Bankası, politika faizin-
de son indirimi tam 16 ay önce,          
4 Ağustos 2011'de yapmıştı. Banka, 
faizi 50 baz puan düşürerek yüzde 
6.25'ten yüzde 5.75'e çekmişti.

Para Politikası Kurulu'nda 

rezerv opsiyonu katsayıları bir 
miktar daha artırılırken yapılan 
açıklamada, faiz koridorunun 
daraltılmasının finansal istikrarı 
destekleyeceği değerlendirmesin-
de bulunularak, gerekli görülmesi 
halinde önümüzdeki dönemde 
aynı doğrultuda ölçülü bir adım 
atılabileceği ifade edildi.  
Kurul açıklamasında, “Alınan 
tedbirlerin krediler, yurtiçi talep 
ve enflasyon beklentileri üzerinde-
ki etkileri dikkatle takip edilecek, 
Türk lirası fonlama miktarı gerekli 
görüldüğünde aşağı veya yukarı 
yönlü ayarlanacaktır” görüşü 
bildirildi.

Merkez, faiz indirdi
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Euro Bölgesi, hükümetlerin 
derinleşen borç krizi orta-
mında daha sıkı bütçe 

kısıntılarına gitmesinin ardın-
dan, bu yıl son 4 yıl içeri-
sinde ikinci kez resesyona 
girdi. Avrupa’da krizle 
boğuşan ülkelerin milli 
gelirlerine oranla kamu 
borçları da hızla artmaya 
devam ediyor, listenin 
başını ise Yunanistan, 
İtalya, Portekiz, İrlanda 
ve Belçika çekiyor.

Avrupa İstatistik 
Kurumu’na göre, Avrupa’da 
birçok ülkenin borçluluğundaki 
yükseliş, ekonomik büyüme ve 
işsizlik kaygı verici boyutta. Euro Böl-
gesi maliye bakanları ve IMF’nin anlaşmaya 
vararak mali yardım desteği kararı aldığı Yunanis-
tan, krizin en zayıf halkası durumunda. İtalya’nın 
kamu borcu, yılın ikinci çeyreğinde GSYH’nin 
yüzde 126.1’ine ulaştı. Portekiz’in kamu borcunun 
GSYH’ye oranı da ikinci çeyrekte yüzde 117.5 
oldu.
İşsizlik en büyük dert

Yunanistan’a destek konusunda varılan anlaş-
ma AB liderlerini rahatlatsa da krizin tamamen 
sona ermesi için rekor düzeydeki işsizlik oranları-
nın düşmesi gerekiyor.

The Economist dergisi, Yunanistan konusunda 
varılan anlaşmanın ve kıta genelindeki ülkelere 
verilen destek sözlerinin etkisiyle kötümserliğin 
dağıldığına dikkat çekerek krizin tamamen sona 
ermesi için kıtanın çevre ekonomilerindeki işsizlik 
oranlarının sürdürülebilir bir seviyeye indirilmesi 
gerektiğini belirtti.

Diğer yandan, krizi en ağır şekilde yaşayan 
Yunanistan’ın kredi notu bir kez daha düşü-
rüldü. Standard & Poor’s, Yunanistan’ın notu-
nu “CCC”den“seçici temerrüt” anlamına ge-
len “SD”düzeyine düşürdü.

Rekor üstüne rekor
Borç krizini bir türlü aşamayan ve kemer 

sıkma tedbirlerinin de etkisiyle 2008’den bu yana 
ikinci kez resesyona giren Avro bölgesinde işsizlik 
rekor üstüne rekor kırıyor. 

Yunanistan’ın verilen yardımlarla ayakta 
tutulmaya çalışılmasına rağmen ülkedeki işsizlik 
oranı yüzde 25, gençler arasındaki işsizlik oranı 
ise yüzde 57. Ülke rekor işsizlik oranında yalnız 

değil. İspanya’da da işsizlik yüzde 
26’nın üzerinde. Ülkede her dört 

kişiden biri işsiz. Avrupa’da 
resmi olarak yardım talep 

eden İtalya’da işsizlik yüz-
de 11 seviyesinde. 

Kıtada Portekiz, Bel-
çika ve hatta Avrupa’nın 
en büyük ikinci ekono-
misi Fransa’da da işsiz-
lik rakamları oldukça 
yüksek.

Diğer yandan Avrupa 
Merkez Bankası (AMD) 

Başkanı Mario Draghi, Euro 
Bölgesi’nin 2013’ün ikinci ya-

rısına kadar ekonomik durgun-
luk içinde olacağını belirtti. 

AB’ye not darbesi
Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, 

AB’nin krizle mücadele amacıyla kurduğu kur-
tarma fonunun kredi notunu düşürdü. Moody’s, 
Avrupa İstikrar Mekanizması’nın kredi notunu 
AAA’dan AA1’e çekerken not görünümünü de 
negatife çevirdi. Bu kredi notunun daha da dü-
şürülebileceği anlamına geliyor. Kuruluş karara 
gerekçe olarak, Avrupa İstikrar Mekanizması’na 
en fazla katkı sağlayan ülkelerden Fransa’nın 
ekonomik sorunlarını gösterdi.
İspanya resmen yardım istedi

İspanya Ekonomi Bakanlığı, ülkenin banka-
larını yeniden sermayelendirmek için Avrupa 
Birliği’nin bankalara mali yardım ödeneğine 
resmi başvuruda bulunduğunu açıkladı. Açıkla-
mada 39.5 milyar Euro mali yardımın bankalara  
Aralık’ta dağıtılmasının öngörüldüğü ifade edildi. 
İspanyol ekonomisindeki kriz de piyasalara korku 
salmaya devam ediyor. IMF’nin Ekim’de açıkla-
dığı rapora göre 2011-2012 Ocak-Haziran ayları 
arasındaki 12 aylık dönemde İspanya’dan 260 
milyar doların üzerinde sermaye çıkışı yaşandı. 
Ülkenin kamu borç oranı da hızla artış kaydetti. 
Geçen yılın ilk çeyreğinde ülkenin kamu borcu-
nun GSYH’ye oranı yüzde 66.7 oranındayken, bu 
yılın aynı çeyreğinde yüzde 76’ya yükseldi.
İrlanda 6. kez kemer sıkacak

Borç kriziyle mücadele eden İrlanda hükümeti 
önceki akşam yeni bir tasarruf paketi açıkladı. 
Yeni vergi zamları ve kamu harcamalarında kesin-
tiler içeren 3.5 milyar Euro’luk paket, daha önce 
beş kez kemer sıkan İrlandalıları sokaklara döktü.

Euro Bölgesi kaygılandırıyor
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Geride bırakmaya hazırlandığımız 2012 yılı; 
siyasi, ekonomik ve sosyal açıdan farklı yorum-
ları beraberinde getirse de, ülke ekonomisinin 

temelini oluşturan üreticilerin yani sanayicilerin so-
runları da beklentileri de aynı paralel çizgide ilerliyor. 
Yeni yıla yeni umutlarla girmeyi isteyen ancak mevcut 
engelleri de görmezden gelemeyen sanayicilerin eko-
nomik durumu değerlendirmeleri farklılıklar gösterse 
de sıkıntıların giderilmesi adına atılacak adımlar için 
benzer söylemler dile getiriliyor. 

İzmir Atatürk Sanayi Bölgesi’nde farklı sektörler-
deki üretimlere imza atan sanayicilerin değerlendir-
melerinden yola çıkarak, Türk sanayicisinin gözünden 
geride bıraktığımız 2012 yılının ve karşılamaya ha-
zırlandığımız 2013’e ilişkin beklentilerin ana hatlarını 
belirlemeye çalıştık.  

Değerlendirmelerini aldığımız sanayicilerimizin 
birçoğu Türkiye’nin ithalat ve ihracat kapısı olan Avru-
pa Birliği ülkelerinde yaşanan ekonomik krizden olum-
suz yönde etkilendiğini belirttiler. Euro Bölgesi’nde 
yaşanan krizin 2013’te de devam edeceğini öngören 
sanayiciler, global konjonktürde yaşanan ekonomik 
sorunların Türk sanayicisini yeni pazar arayışına 
yönlendirdiğini bildirdiler. Özellikle; Çin, Hindistan, 
Endonezya, Tayvan gibi ülkelerin yeni pazarlar arasın-
da ilk sıralarda yer aldığına dikkat çeken sanayiciler, 
komşu ülkelerle süregelen politik sorunlardan dolayı 
yakın ülkelerde karşılıklı ticaretin sıkıntılı bir süreç-
ten geçtiğine dikkat çektiler. Komşu ülkelerde devam 
eden kargaşa ortamının ve politik gerilimlerin 2013’te 
tırmanabileceği dile getirilirken, özellikle Irak ve Suriye 
ile yapılan ekonomik işbirliklerinin ve ticaretin büyük 
sekteye uğradığı da vurgulandı. 

Türkiye ekonomisinde bir daralma yaşandığı gerçe-

ği sanayiciler tarafından kaydedilirken, 2023 hedefleri-
nin yakalanabilmesi için Türkiye’deki mevcut büyüme 
seviyesinin devamının 2023 hedeflerinin yakalanmasını 
zorlaştıracağı belirtildi. Hedeflere doğru ilerlenen 
adımların yavaşladığı kanaatinin vurgulanmasının yanı 
sıra, özellikle AB ülkeleri başta olmak üzere dünyada 
yaşanan ekonomik krize rağmen Türkiye’nin başarılı 
şekilde ayakta durabildiği de dile getirildi. 

Türkiye ekonomisindeki istikrarlı gidişatın ve ül-
kenin kredi notunun yükselmesi artı değerler hanesine 
yazılsa da üretim alanında özellikle kayıtdışı faali-
yetlerin, yüksek girdi maliyetlerinin ve değerli Türk 
Lirası’nın sanayicinin temel sıkıntıları olmaya devam 
ettiği belirtilerek bu ortamın karlılıkları minimize etti-
ğine de dikkat çekildi.

Türk ekonomisinin kriz ortamındaki genel görünü-
münün Dolar-Euro paritelerine de yansıdığının altını 
çizen sanayiciler, 2013 yılında doların 1.80-85, Euro’nun 
ise 2.35-2.50 seviyelerinde seyredeceğini tahmin ettikle-
rini dile getirdiler. 

Yapılan değerlendirmelerde küresel anlamda 
yaşanan krize de bağlı olarak Türkiye ekonomisinde 
2013’de önemli bir ilerleme kaydetme şansının az oldu-
ğu vurgulandı. Ancak, AB ülkelerindeki krizin aşılması, 
Türkiye’nin ekonomi politikasının revize edilmesi, dış 
ilişkilerdeki sorunların çözümlenmesi, kayıtdışının 
azaltılması, enerji başta olmak üzere temel girdi mali-
yetlerinin düşürülmesi, istihdam üstündeki yüklerin 
hafifletilmesi gibi başlıklarda yapılacak düzenlemeler 
ile daha güzel günler yaşanabileceğine dikkat çekildi.  

Firmalar bazında ise, İAOSB sanayicilerinin bir kıs-
mı, 2012 yılını kendi firmaları adına başarı ile tamam-
ladığını dile getirirken, bir kısmı da seneyi durağan 
geçirdiklerini belirttiler.

İAOSB Sanayicilerinin 
2012 değerlendirmesi 
2013 beklentileri

İAOSB’li sanayiciler, geride bıraktığımız 2012 yılında küresel ekonomik 
krizin etkilerine dikkat çekerken, 2013’te de ekonominin yatay bir seyir 
izleyeceğini ifade ederek üretimi destekleyecek öneriler ortaya koydu.

Meryem Fulya YAZICIOĞLU
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İzmir sanayinin önde ge-
len firmalarından Özgün 
Boya’nın Yönetim Kurulu 

Başkanı Hilmi Uğurtaş, hem 
dünya hem de Türkiye açısından 
2012 yılının zor bir yıl olarak 
geride kaldığını söyledi. Gerek 
ekonomik ve finansal alanlarda, 
gerekse politik arenada oldukça 
gergin bir yılın yaşandığını dile 
getiren Uğurtaş, bu gerilimlerin 
ülke ekonomisine negatif yönde 
yansımalar olarak geri döndüğü-
nü vurguladı. Uğurtaş, “Mak-
roekonomik politikalarımızda 
cari açığın düşmesine yönelik 
yavaşlatma gayreti başarılı oldu. 
Ancak bu yavaşlamanın şirket-
lerimiz için olumsuz finansal 
etkileri de görüldü. AB ve ABD 
pazarlarında hala devam eden 
kriz sonrası yavaşlama, ihracatımızı etkilerken; yurt 
içindeki daralma da şirketlerimizin finansal kaynakla-
rının büyüme ve gelişmeden ziyade, ayakta kalabil-
meye çalışmasına neden oldu. Yurt içi ve yurt dışında 
yaşanan daralmanın sonucunda rekabet ortamının 
daha da sertleşmesi neticesinde fiyatlar aşağıya 
çekilmeye başladı. Ancak temel girdi maliyetlerimiz, 
başta enerji olmak üzere, bırakın durmayı, yükselme-
ye devam etti. Rekabetle baskılanan fiyatlarımıza bir 
de olduğundan değerli seyreden paramızın etkileri 
eklenince, karlılık olgusu tamamıyla göz ardı edilme-
ye başlandı. Ayrıca, devam eden kayıt dışı ekonomik 
faaliyetler, dolaylı vergiler kaynaklı ağır yükler, istih-
dam ve yatırımda bölgesel anlayışı destekler yapılan-
malar devam etmektedir” diye konuştu.

Özel sektörün kendi çabası ile arttırdığı ihracat ra-
kamlarının bir nebze olsun üreticilere moral verdiğini 
söyleyen Uğurtaş, Ar-Ge ve inovasyona dayalı üretim 
stratejisine yönelmek hususunda istenen ivmenin 
yakalanamadığını bildirdi. Uğurtaş, sözlerini şöyle 
sürdürdü:  “Temel yapısal değişim sağlanamadığı 
takdirde, bugün dizginlenen ithalat, büyüme hedefi 
arttığında tekrar ayağa kalkacak gibi görünmekte-
dir. Bu yavaşlama döneminde katma değeri yüksek 
mallar ile son ürün için gerekli olan ara mallarının 
üretimine yönelik ciddi bir uygulama desteği gelme-
lidir. 2012 de yaşanan bu olguların 2013 yılı içinde 
düzeltilmesi en önemli beklentimizdir. Sektörümüze 
yönelik bir değerlendirme yaparsak, özellikle ithalata 
getirilen kısıtlamalar nedeniyle hem tekstilcilerin 
hem de hazır giyimcilerin daha fazla üretim yaptığını 
gördük. Kumaş-iplik üreticilerinin yeni yatırımlar 
ile yeni istihdam olanakları yarattığını görüyoruz. 
Uzakdoğu’ya üretim yaptıran yerli ve yabancı mar-

kaların üretimlerini Türkiye’ye 
yönlendirmeleri sonucunda kon-
feksiyona ciddi bir talep oluştu. 
Ancak, ne yazık ki konfeksiyon-
cular bu talebe cevap verecek 
fason üreticileri bulmakta zorla-
nıyorlar. Bu sıkıntının altındaki 
temel neden ise yetişmiş insan 
gücüne duyulan ihtiyaçtır. Kalite 
faktörünün öne geçtiği üretim-
lerde muhakkak o işlere hakim 
insan gücüne ihtiyaç vardır. Bu 
insan gücü nitelik ve nicelik ola-
rak ülkemizde eksiktir. Konfek-
siyon ürün üretimi Türkiye’ye 
dönerken bir başka ilginç geliş-
me de, “basic” dediğimiz temel 
mallarda da üretim ülkemize 
kaymaya başlamıştır. Bundaki 
temel neden de bu tür mallarda 
işçilik payının az olmasıdır. Yani 

ülkemizdeki yüksek istihdam maliyetleri bu mallarda 
olumsuz bir fiyatlamaya neden olmamaktadır. Yoksa 
Güneydoğu Asya’da 30-40 dolara, aylık 500 dolara 
usta eleman çalıştırılmaktadır. 500 dolar kabaca bizim 
asgari ücretimiz kadardır.”    

Bu arada yeni teşvik uygulamaları sonucunda 
bazı konfeksiyon üreticilerinin özellikle istihdam 
destekleri bakımından birinci veya ikinci bölgelere 
yatırım yapmayı planladıklarını açıklayan Uğurtaş, 
“O bölgelerdeki insan kaynağının bu iş koluna uygun 
elemanlar olarak yetiştirilmesi hususunda ciddi çalış-
malar olmasını diliyoruz” diye konuştu. 

Sektörde özellikle enerji fiyatlarındaki artışla-
rın maliyetleri ciddi oranda arttırdığını vurgula-
yan Uğurtaş, “Bu maliyetleri sektörün karşılaması 
kolay değildir. Üzerimizde ciddi fiyat baskısı vardır. 
Eğer kurlar, enflasyon kadar gidiyor olsaydı, hazır 
giyimcilerin önü  daha açık olurdu. Ancak ortada bir 
hükümet politikası vardır. Ekonomi Bakanı Sayın 
Bakan Zafer Çağlayan’da bu kur politikasının yanlış 
olduğunu söylüyor ancak genel politika nedeniyle bu 
durum devam etmektedir. Bence sektörün önündeki 
en büyük tehlike budur. İşçilik giderlerinin sınırlı 
olduğu kalemlerde tekstil ve konfeksiyonun rekabet 
gücü hala yüksek çünkü kaliteli ürün yapıyoruz, 
Ar-Ge’miz var. Artık şirketlerimiz koleksiyon hazır-
layarak müşterinin üzerinde bu yükü de almıştır. 
Bunun yanı sıra Türkiye ciddi Ar-Ge çalışmalarına, 
insan gücüne ve makine parkuruna sahiptir. Bu trend 
2012’den farklı olmayacaktır. Ancak alıcıların önüne 
yeni tasarımlar, yeni ürünler götüremezseniz, bu 
boşluğu rakipleri doldurur ve pazarınızı kaybedersi-
niz. Bundan dolayı bu çalışmalara muhakkak bütçe 
ayrılmalıdır” ifadesinde bulundu. 

Zor bir yılı 
geride bıraktık

Hilmi Uğurtaş
Özgün Boya



Türk sanayinin önde 
gelen isimlerinden As 
Baskı Yönetim Kuru-

lu Başkanı Hüseyin Arıcı, 
Türkiye’nin 2023 hedeflerini 
tutturabilmesi için her yıl 
yüzde 6-7 büyüme oranı ile 
yoluna devam etmesi gerek-
tiğini söyledi. Mevcut yüzde 
3-4 oranındaki büyümelerle 
bu hedeflerin yakalanama-
yacağının altını çizen Arıcı, 
ülkenin global ekonominin 
olumsuz rüzgarından etkilen-
diğini söyledi. 

Avrupa ülkelerinde 
yaşanan sıkıntıya rağmen 
Türkiye’nin yüzde 3,5-4 ci-
varlarında kaydettiği büyü-
me rakamının mucize olarak 
nitelendirilebileceğini kaydeden Arıcı, ülkenin 
finans merkezi olma yolunda adım adım ilerle-
diğini söyledi. As Baskı olarak ‘ne iyi ne de kötü’ 
bir yılı geride bıraktıklarının altını çizen Arıcı, 
“Türkiye’de artık çalışan bir finans sistemi var. 
Sanayici eskiye nazaran çok daha rahat ve hızlı 
finans ihtiyacını karşılayabiliyor, bu da çarkların 
dönmesini hızlandırıyor. Ülkemizin destekle-
rinden İzmir nasibini alamadı. Bütün verilere 
bakın, İzmir vergi girdilerinde Türkiye’nin 3’ncü 
şehri durumunda. Ancak verdiği vergilerin yüz-
de 10’unu destek olarak geri alabiliyor. İzmir’in 
gelişiminin hızlanması isteniyorsa, öncelikle bu 
sorunun çözülmesi lazım. İzmir’de çok yatırım 
var ama bazı şeyleri göremiyoruz. Mesela İA-
OSB Türkiye’nin en büyük 3 OSB’si arasında yer 
alıyor. İzmirli sanayici eskisi gibi durağan değil, 
parayı bulunca teknolojik alanlarda ileriye adım 
atmaya uğraşan bir iş sahibi kesim var. İnanı-
yorum ki bu kesim gelecek yıllarda daha büyük 
işler yapacaktır” diye konuştu. 

2013 yılının, beraberinde güzel şeyleri de, 
durağanlığı da getirebileceğini kaydeden Arıcı, 
yeni yılın, içinde ne olduğu bilinmeyen kapalı 
bir kutuya benzediğini söyledi. Arıcı, sözlerini 
şöyle sürdürdü:

“2013’te çok güzel şeyler de olabilir, durağan-
lık da olabilir. Bu yalnızca Türkiye’nin duru-
muna bağlı değil. Global konjonktür ile doğru 
orantılıdır. Örneğin biz üreticiler, Avrupa ve 
ABD’nin başına bir şey geldiğinde yan ihracat 
yapacak ülkeler bulmamız gerektiğini öğrendik 

ve bunu uyguladık. Türk 
iş adamı lisan bilmese de 
beden dili ile ihracat yapacak 
yer bulacak kadar cesur ve 
beceriklidir. Bunun yanı sıra 
komşularımızla dostluk iliş-
kilerimiz arttığı müddetçe ih-
racatımız da artar, sanayimiz 
de hızlanır. Ayrıca faizlerin 
düşmesinin ve krediye çabuk 
ulaşılmasının sağlanması ile 
yatırımcıların daha fazla yatı-
rım yapacağına inanıyorum.”

Yeni yılda yüzde 4-4,5 
arasında büyüme bekledi-
ğini dile getiren Arıcı, se-
neyi Euro’nun 2.30-2.40 TL, 
Doların ise 1.75 – 1.80 TL 
arasında kapatacağını tahmin 
ettiklerini söyledi. 2013 Ocak 

ayı sonunda dövizde ciddi artış beklediğinin 
altını çizen Arıcı, ekonomik açıdan daha parlak 
günlerin yaşanabilmesi için dış ülkelerle iliş-
kilerin düzeltilmesi gerektiğini kaydetti. Arıcı, 
“Avrupa’nın toparlanması, dış ülkelerle ilişkile-
rimizin düzelmesi, teşvik sistemimizde büyük 
şirketlere verilen teşvikler gibi KOBİ şirketlere 
de kapı açmak lazım. Bir büyük oluşturmak ye-
rine 20 tane küçük KOBİ’yi birleştirip “büyük” 
meydana getirmek gerekir. Sermayeyi ve teşviği 
KOBİ dediğimiz tabana yaymamız lazım. Yeniyi 
yaparken de eskiyi öldürmemek gerekir” diye 
konuştu.

2023 hedefleri için 
daha fazla büyümeliyiz

Hüseyin Arıcı
As Baskı
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Gimas Makine Yöne-
tim Kurulu Başkanı 
Şamil Girgin, firma 

olarak başarılı bir yılı geride 
bıraktıklarını kaydederek, 
2013’ü yüzde 20’lik büyüme 
ile kapatmayı hedefledik-
lerini söyledi. Türkiye’deki 
ekonomik gidişatı, dünyada 
yaşanan olumsuzluklara 
rağmen ‘başarılı’ olarak nite-
lendiren Girgin, daha verimli 
günlerin yaşanabilmesi için 
ülkenin içeride terör, dışarı-
da ise dış ülkelerle yaşanan 
siyasi sorunlardan kurtulma-
sı gerektiğine dikkat çekti. 
Değerli Türk Lirası’na bağlı 
olarak yükselen maliyetler-
den dolayı üreticinin sıkıntı 
yaşadığını vurgulayan Girgin, ekonomik açıdan 
zor geçen dönemlerin Türk sanayicisine yeni 
pazarları kazanmayı öğrettiğini söyledi. 

Türkiye’nin 2012 yılında kredi notunun yük-
selmesini başarılı bir gelişme olarak nitelendiren 
Girgin, özellikle ülkenin iç ve dış sorunlarla mü-
cadelesinin ülke emniyetini tehlikeye attığını bil-
dirdi. 2013 yılında bu sorunların azalmak yerine 
tırmanma ihtimalinin olduğuna dikkat çeken 
Girgin, “Bunlar problem olarak kaldıkça ülkenin 
emniyeti erozyona uğruyor. Bu gerginliğin daha 
da tırmanma ihtimali var ve bu da ülkemiz için 
büyük bir risk. Fırtınalı denizlerde fazla dolaş-
mamak lazım aksi halde fırtınaya yakalanmak 
kaçınılmaz olur. İkinci dünya savaşına girmeme 
başarısını gösteren bu ülke, bu engin tecrübele-
rin ardından bataklığa ayaklarını soksa da daha 
fazla bataklığa saplanıp kalmaz” diye konuştu.  

Türkiye’nin ithalat ve ihracatının yüzde 
65’ini Avrupa Birliği ülkelerine yaptığını hatır-
latan Girgin, AB’de yaşanan ekonomik daralma 

neticesinde Türk sanayici-
lerinin Uzakdoğu pazarına 
girdiklerini söyledi. Girgin, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Avrupa Birliği’nin 
ekonomik olarak tam üyesi-
yiz. İthalat ve ihracatımızın 
yüzde 65’ini Avrupa Birliği 
üyelerine yapıyoruz. AB 
etkileniyor ve etkilenme-
ye devam edecektir, ancak 
Türkiye çok enerjik. Bizim 
duruşumuz Tanzimat’tan 
bu yana Avrupa’ya doğru, 
ama gözümüzün bir tane-
sini Uzakdoğu’ya çevirdik. 
İhracatçımız, AB’den eksilen 
pazarı orada tamamlıyor. Et-
kilenmemek mümkün değil, 
ama AB’nin ekonomik olarak 

çöküşe geçeceğini tahmin etmiyorum, biz de bu 
sıkıntıdan fazla etkilenmeyeceğiz.”

2013 yılında Türkiye için büyüme hedefinin 
yüzde 8 civarında olması gerektiğini vurgulayan 
Girgin, “2013; enflasyonu yüzde 7, kurlarda da 
büyük oynamalar yaşamadan yılı kapatır.  Euro, 
2.5 TL, dolar ise 1.90 TL’lerde seyreder diye tah-
min ediyorum. Mevcut istikrarın devam edece-
ğine inanıyorum” diye konuştu. 

Yüksek maliyetlerden dolayı son dönemler-
de birçok firmanın ekonomik açıdan zor günler 
yaşadığını vurgulayan Girgin, şunları söyledi:

“500 büyük firmadan 148’i zararda olduğu-
nu açıkladı. Firmaların yüzde 1-2 oranında karı 
vardı. Kurun düşmesi, TL’nin değerlenmesi, ma-
liyetlerin yükselmesi firmaları darboğaza soktu. 
Dolayısıyla bu firmalar zarara geçtiler. Geçti-
ğimiz yıllarda zarardayız diyen 20 firma vardı, 
bugün bu rakam 148’e çıktı. Önlem alınmazsa 
seneye bu rakam daha da artacaktır ve batanlar 
olacaktır.”

Başarılı bir yılı geride bıraktık

Şamil Girgin
Gimas Makine
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Türk sanayinin önde 
gelen isimlerinden 
Baylan Su Sayaçları 

Yönetim Kurulu Başkanı 
İbrahim Baylan; ekonomik 
açıdan sıkıntılı günleri geride 
bırakan Türkiye’nin, ekono-
mi politikasında değişiklik 
yapmaması durumunda, 
2013 yılını da parlak ge-
çirmeyeceğine inandığını 
söyledi. Türkiye’nin bağım-
sız ekonomi politikasının 
olmadığını öne süren Baylan, 
komşu ülkelerle yaşanan 
siyasi krizlerin ve ihraca-
tın gözbebeği olan Avrupa 
pazarındaki daralmanın 
ekonomiyi derinden etkiledi-
ğini söyledi. Baylan sözlerini 
şöyle sürdürdü:

“Emperyalist güçlerin pazarda paylarının 
daralması, yavaş yavaş gelişmekte olan ülke-
lerin pazarda pay arayışı içine girmesi netice-
sinde ortaya çıkan ekonomik bir kavga ve kriz 
var. Türkiye’de de bunun olumsuz yansımaları 
oluyor. Özellikle Euro Bölgesi’ndeki daralma-
dan ülkemiz olumsuz etkilendi. Oradaki pazar 
daralınca ihracatımız da azaldı. Bu durumda da 
pazarda üçüncü ülke arayışı ortaya çıktı.”
Sıcak para geçici bahar yaşatıyor

Yurtdışından gelen sıcak paraya bağlı olarak 
oluşturulan ekonomi politikasının geçici bahar 
yaşattığına dikkat çeken Baylan, “ABD hapşırsa 
Türkiye hasta oluyor sözünün gerçeklik payı 
var. Bağımsız ekonomi politikamızın olmaması, 
yurtdışından gelen sıcak paraya bağlı ekonomi 
politikasının oluşturulması ve milli sermaye-
nin doğru desteklenip oluşturulamaması gibi 
nedenler, beraberinde ciddi sıkıntıları da geti-
recektir. Sıcak para yatırıma gelmeyen paradır. 
Sabun gibi elinizden kayıp gider, giderken de 
ekonomide tahribatlar bırakarak geçer. Ne ya-
zık ki ülkemizde böyle bir durum söz konusu” 
diye konuştu.  

Baylan Su Sayaçları olarak AB ülkelerindeki 
ve Türkiye’deki olumsuz ekonomik gidişattan 
etkilenmemek adına iki sene önce yeni pazar 
arayışı içine girdiklerini bildiren Baylan, öngö-
rüleri neticesinde 2012 yılını başarı ile kapattık-
larını söyledi. Baylan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Baylan olarak ihracat 
pazarlarımızda yaşanan 
sıkıntıları iki yıl önce fark 
ettik ve bizler de yeni pazar 
arayışına girdik. Afrika, Gü-
ney Amerika ve Uzakdoğu 
ülkelerine baktık. 
Üretmeyen  
ekonomiler çökecek

Özellikle Hindistan, 
Endonezya ve Brezilya’da 
çalışmalarımız var. Bu pazar-
lara nasıl gireriz diye planlar 
yaptık hala çalışmalarımız 
da devam ediyor. Bu çabala-
rın neticesinde 2012, Baylan 
için büyüme yılı olarak geçti. 
Türkiye’de ciddi bir daral-
ma olsa da doğru zamanda 

doğru politikaları ve doğru kararları almanız 
gerekir.”

“Ülkemizde para ile paranın kazanılmaya 
başladığı döneme doğru gidildiğini görüyo-
ruz. Üretmezseniz cari açığı kapatamazsınız. 
Türkiye’de tamamen ara malı üretiliyor, üretim 
yapılmıyor. Ara malının katma değeri de 
yüksek değil. İthal edilen mallara ilişkin olarak 
bir önlem alınmayıp, anti damping veya vergi 
önleyici tedbir alınmayışı nedeniyle; ‘üretme 
ithal et-sat’, anlayışı yerleşiyor yavaş yavaş. 
Böyle bir ülkede siz büyüme bekleyemezsiniz. 
Büyüme olmazsa da istihdam yaratamazsı-
nız. İşsizlik, dolayısıyla kaos oluşur. Dünyada 
daralan pazardan pay alabilmek için saldıran 
kesim var. Dev ülkelerin parasının değeri düşse 
de ekonomileri katlanarak büyüyor. ‘ABD’nin 
borcu varsa Türkiye’nin de borcu var’ diye 
göstermek doğru değildir çünkü onların 
paralarının karşılığı var. Dünya ekonomisinde 
üretime dayanmayan ülkelerin ekonomik ola-
rak çökeceği görüşündeyim.” Türkiye’nin, 2013 
yılında yaşanması muhtemel ekonomik olum-
suzlukları fırsata çevirebilmesi için ekonomi 
politikasına el atması gerektiğinin altını çizen 
Baylan, Türkiye’de ithalatın önü açık şekilde 
yapılmasının ve kayıtdışılığın son bulması 
gerektiğini bildirdi. Özellikle kayıtdışılığın üze-
rine gidilmediğinin altını çizen Baylan, konuyla 
ilgili radikal tedbirlerin alınmamasının üreten 
kesimin üzerine yüklenen vergi ile ‘üretmeyin’ 
politikasına işaret ettiğini söyledi.

Güzel günler için ekonomi 
politikasına el atılmalıdır

İbrahim Baylan
Baylan Su Sayaçları
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Türkiye ekonomisinin 
2012 yılını başarı ile 
kapattığını dile getiren 

İdeal Teknoloji Bilişim Çö-
zümleri A.Ş. Yönetim Kurulu 
Başkanı Ejder Varol, yurtiçinde 
sağlanan istikrara dayalı olarak 
yurtdışından da birçok yatırım-
cının Türkiye’yi tercih ettiğini 
söyledi. Yapılan değerlendir-
meler neticesinde dış ticaret 
ve iç talebin Türk ekonomisini 
istikrarsız koşullara rağmen 
sağlıklı büyümeye doğru yön-
lendirdiğini vurgulayan Varol, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“İhracat yılın ilk 11 ayında 
geçen yıla göre yaklaşık yüzde 
13 arttı. Dünyada ve Euro böl-
gesindeki sıkıntılara rağmen 
Türkiye’de 2012 yılı sonunda yüzde 3.3’lük bir 
büyüme bekleniyor. Oxford Business Group‘un 
yayınladığı raporda, OBG Bölge Editörü Paulius 
Kuncinass’a göre; ‘Türkiye’nin, gösterdiği sürekli 
gelişme ile orta ölçekli bir ekonomiden, gelişmiş 
statüdeki bir ekonomiye dönüşmesi gerekmekte-
dir’. Bunu sağlamak için katma değerini arttırarak 
yüksek teknoloji hizmetlerine ve bilişim endüst-
risine kayması gerekiyor. Bu kapsamda çalışan 
şirketlerin desteklenip küresel ölçekte ürün ve hiz-
met sunan şirket sayısının arttırılması sağlanma-
lıdır. Yurt içinde sağlanan istikrar sayesinde yurt 
dışından Türkiye’ye gelen yatırımcıların sayısında 
artış görülüyor. Özellikle bilişim segmentinde 
yabancı firmalar tarafından Türkiye’de lokal firma 
satınalma veya ortak olma yönünde birçok talebin 
olduğu görülmektedir. Bunda, Euro bölgesinde 
ve küresel ölçekteki büyüme oranlarının düşük 
seyretmesinin ve ekonomik durgunluğun da etkisi 
vardır. Türkiye’nin, Euro bölgesinde ve küresel 
olarak yaşanan krizle karşılaştırıldığında mevcut 
durumdan daha az etkilenmiş görünmesine karşın, 
yatırımların daha dikkatli yapıldığı ve projelerin 
geciktirildiği görülmektedir.”

2012 yılında İdeal Teknoloji ve Arvento olarak 
bir kere daha Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirket-
leri içinde yer alıp Türkiye Deloitte Fast 50 finalist-
leri arasına seçildiklerini hatırlatan Varol, “Bugün 
23’den fazla ülkeye teknoloji ürünlerimizi ihraç 
edebilmenin mutluluğunu yaşamaktayız. Ulusla-
rarası pazarda hızlı büyüme stratejimiz bize hem 
yeni iş fırsatları yaratmakta hem de ekonomik dal-
galanmalardan daha az etkilenmemizi sağlamak-
tadır” diye konuştu.  2013 yılı için Euro bölgesinde 

krizin devam edeceğini öngö-
ren Varol, küresel anlamda da 
yeni yılda durgunluk beklenti-
sinin hakim olduğunu söyledi. 
Avrupa’daki krizin daha da 
derinleşmesi, dış politikada 
özellikle Suriye ile yaşanabi-
lecek bir krizin etkileri, ayrıca 
2013 yılı içinde hammadde 
maliyetlerinin ve döviz kurla-
rının değişkenlik göstermesini 
yaşanabilecek riskler olarak de-
ğerlendiren Varol, “Ülkemizin 
bölgemizdeki diğer ülkelerden 
daha büyük bir büyüme oranı, 
potansiyel ve daha sağlıklı bir 
ekonomik yapıya sahip olması 
ile bizim bölge ülkelerindeki 
büyüme potansiyelimizin 
artmasını, yeni yılın fırsatları 

hanesinde belirtebiliriz” diye konuştu. 
Küresel ve bölgesel pazarlarda faaliyet göster-

mek için katma değeri fazla olan ve küresel rekabet 
şartlarına uygun ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi 
gerektiğini vurgulayan Varol, “İdeal Teknoloji 
olarak biz de küresel ve bölgesel olarak rekabet 
edebildiğimiz çözümler geliştirip pazara sunuyo-
ruz. Bu tür faaliyetlerin hükümetler tarafından da 
daha fazla özendirilmesi ve desteklenmesi gerekti-
ğini düşünüyoruz” dedi. 

Euro bölgesindeki krizin 2013 yılının ikinci 
yarısında daha da derinleşmemesi durumunda 
Türkiye’de yüzde 4-5’lik bir büyüme yaşanabi-
leceğini kaydeden Varol, 2013 yılı için enflasyon 
beklentisinin yüzde 6.5’in altında olacağı kana-
atinin yaygın olduğunu söyledi. Euro bölgesin-
deki ekonomik göstergelerin 2012 yılına göre çok 
değişmeyecek olmasına ve küresel anlamda da 
belirli sıkıntıların devam etmesine karşın 2013 yılı 
için olumlu beklentiler içinde olduklarını vurgula-
yan Varol, “Hem yurt içinde hem de yurt dışında 
takip etmekte olduğumuz projelere baktığımızda 
2013 için şirketimiz adına iyimseriz” ifadesinde 
bulundu.

2013’ten umutluyuz

Ejder Varol
İdeal Teknoloji
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HMS Makine Genel 
Müdürü Aziz Mey-
dan Türkiye ve dün-

ya ekonomisinde ciddi daral-
maların yaşandığına dikkat 
çekerek, büyüme hızlarının 
da bu doğrultuda yavaşla-
dığını söyledi. Avrupa’da 
yaşanan ekonomik sıkıntılar-
dan Türkiye’nin de etkilen-
diğinin altını çizen Meydan, 
“Avrupa’da bazı sektörlerin 
yerinde saydığını bazılarının 
ise düşüşe geçtiğini görüyo-
ruz. Bunun Türkiye’yi etkile-
memesi mümkün değil. Çün-
kü Türkiye’nin ana iş partneri 
Avrupa. Avrupa’da ekonomik 
süreç bu şekilde devam ettiği 
sürece Türkiye de etkilene-
cektir” diye konuştu. 

Çalıştığı sektöre bağlı olarak yeni pazar ara-
yışına girme şansına sahip olmadıklarının altını 
çizen Meydan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ürettiğimiz ürünler tüketiciye direk giden 
ürünler değil. Ya bir tesiste ya da bir uçak siste-
minde kullanılıyor. Dolayısıyla hemen pazar de-
ğiştirme olasılığımız yok. Biz de değişmediğini 
veya yavaşlayıp gerilediğini gördüğümüz sek-
törlerdeki satış payımızı azaltıp diğer sektörlere 
ağırlık vermeye başladık. Örneğin havacılığa 
ve savunmaya daha çok ağırlık vermeye başla-
dık. Bu yönde yatırımlarımıza devam ediyoruz. 
Çünkü bunlar dalgalanmanın daha az olduğu ve 
önümüzü daha net görebildiğimiz sektörler.” 

2013 yılının geçmiş dönemlerden daha iyi 

geçeceğine inanamadığını 
vurgulayan Meydan, özel-
likle ‘üretici sanayicilerin’ 
ekonominin gidişatından 
umutlu olmadıklarını belirtti. 
Meydan, “Üretim yaparak 
ülkeye bir katma değer 
sağlayan herhangi bir sana-
yicimizden 2012’ye yönelik 
olumlu söylemler almadım, 
en iyi söylem 2013’ün 2012 
ayarında olacağı şeklindeydi. 
Çünkü Avrupa’daki krizin 
ne olup olmayacağı beli 
değil. Bir kriz söylemidir 
gidiyor. Biz işin reel ekono-
mi boyutundayız. Üretimin 
gidişatından bakıyoruz. 
Bankaların üretimi etkilemesi 
söz konusu, çünkü insanlar 
geleceklerini sağlama almak 

için daha az harcıyorlar, daha az harcanınca da 
daha az üretim yapılıyor. Dolayısıyla bu üretici-
yi de etkiliyor” diye konuştu. 

Üretimlerinin yüzde 95’ini ihraç ettikleri için 
döviz kurları ile yakından ilgilendiklerini vur-
gulayan Meydan, 2012 yılında kurların 2011’e 
nazaran daha düşük olduğunu kaydederek, 
“Tabi bu da maliyetlerimizin arttığı bir dönemde 
gelirimizin azalması anlamına geldi” ifadesinde 
bulundu. Değerli Türk lirasının ülke ekono-
misine hiçbir yararı olmadığının altını çizen 
Meydan, “Değerli Türk Lirasının ekonomimizin 
hangi derdine çözüm olduğunu ben anlayabil-
miş değilim, ithal ürünleri ucuza tüketmek ne 
kadar ülkenin kalkınmasına hizmet eder bunu 

bilemiyorum. ‘Bu üretim 
alt yapısıyla 2023 hedefini 
tutturamayız’ diyenler 
doğru söylüyor. ‘Üretme-
den kalkınma olmaz’ diyo-
ruz. Üretime yönelmeliyiz, 
bunun için de üretimi 
cazip kılmalıyız. Yurtdışın-
dan getirip satmak niye? 
‘Kalkınmak için yatırım 
yapın’ deniyor;  bunun 
için işgücü üzerindeki 
yüklerin azaltılması, enerji 
maliyetlerinin düşürülme-
si, kayıtdışı ekonominin 
denetim altına alınması 
gerekir” diye konuştu.

2012’de daralan Türkiye 
ekonomisi yeni yılda yatay seyreder

Aziz Meydan
HMS Makina
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Sektörün aranan markala-
rı arasında yer alan Batel 
Elektromekanik’in Yö-

netim Kurulu Başkanı Tevfik 
Mağara, geride bıraktığımız 
2012 yılını iş hacmi bakımın-
dan ‘iyimser’, elde kalan kar 
oranı açısından ise ‘karamsar’ 
olarak değerlendirdi. Firma-
ların kişisel başarılarının da 
önemli rol oynadığı iş hacmi 
konusunda 2012 yılının ol-
dukça parlak geçtiğine dikkat 
çeken Mağara, katma değer 
oranlarının düşük olması 
nedeni ile üreticinin elinde 
yoğun çalışmalara rağmen 
para kalmadığını söyledi. 
Mağara, “Geçtiğimiz son 5 yıl 
içerisinde şirket olarak kabuk 
değiştirdik ve fason üreticiyken kendi adımıza 
üretim yapmaya başladık. İsmimizi de 2012 yılı 
içerisinde tescil ettirdik ve markalaştık. Üretim 
ve pazar payı olarak baktığınızda firmamız adına 
oldukça verimli bir yılın geride kaldığını görü-
yoruz ancak elimizde kalanlara baktığımızda 
karamsarlaşıyoruz” diye konuştu

Ar- Ge ve inovasyon çalışmalarına ağırlık 
vermeyen firmaların uzun vadede kazanım elde 
etmelerinin imkansız olduğunu bildiren Mağara, 

firmaların kar majlarının düşük olması ne-
deniyle yeni yatırım ve geliştirme 

çalışmalarını gerçekleş-
tirememekten 

ya-

kındıklarını söyledi. 
Özellikle 2006-2010 yılları 

arasında Ar-Ge çalışmalarına 
ağırlık vererek 2012 yılında 
bu emeklerin meyvelerini top-
lamaya başladıklarını bildiren 
Mağara, 2013 yılından umutlu 
olduğunu söyledi. Mağara, 
Türkiye’de gündemin her 
geçen gün değiştiğini vurgu-
layarak “Bizim sektörümüzde 
Ar-Ge çok önemli. Sürekli 
yapmazsanız geleceği kazan-
manız mümkün değil. Her 
gün Türkiye’de gündem deği-
şiyor. Bu gündemi yakından 
takip edelim mi etmeyelim mi 
onun çelişkisindeyiz. Gözü-
müzü kapattık yolumuza 
umutla devam ediyoruz. Hep 

kuşku içerisindeyiz, 3-6 ay sonra ne olacak diye 
sürekli düşünüyoruz. Ben dolar-Euro arasındaki 
pariteden çok, doların nereye gideceğini düşü-
nüyorum. Türkiye’de birçok şey dolara endeksli 
olarak gidiyor Bizim de ürettiğimiz ürünün 
maliyetinde yüzde 10 civarında ithal girdi var” 
diye konuştu. 2013 yılında Türkiye’nin yüzde 5 
oranında büyüyeceğini tahmin ettiğini bildiren 
Mağara, bu rakamın üzerinde yapılan tahminle-
rin gerçekleşmesini ümit ettiklerini söyledi. Ülke-
de yaşanan işsizlik sorununu ‘yabancı uyruklu’ 
çalışanların tetiklediğini öne süren Mağara,  “Bu 
işçiler döviz bazında çalışıyorlar. Türkiye’de 
kayıt dışı çalışan o kadar çok kişi var ki bu da 
gizli işsizliği yaratıyor. Kayıt dışı yabancı uy-

ruklu işçilerin sayısının Türkiye’de her geçen 
gün artması beni tedirgin ediyor” 

ifadesinde bulundu.

İşe bakınca iyimser, elde kalanı 
görünce karamsar oluyorum

Tevfik Mağara
Batel Elektromekanik
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Demsaç Demir Genel 
Müdürü Recep Su-
suzlu, dünyayı etkisi 

altına alan, birçok Avrupa 
ülkesinin çöküşüne şahitlik 
eden 2012 yılını Türkiye’nin 
başarı ile atlattığına inandığı-
nı dile getirdi. “Türkiye’nin 
etrafı ekonomik açıdan 
çöktüğü halde ülkemiz 
ayakta durmayı başarabildi” 
ifadesinde bulunan Susuzlu, 
ülkenin en fazla ithalat-ihra-
cat yaptığı Avrupa ülkelerin-
deki ekonomik bunalımın, 
Türkiye’yi yeni pazar arayış-
larına yönlendirdiğini söyle-
di. Eskiden üreticilerin ciddi 
paralar kazandığı, bugün ise 
kar edememekten yakındık-
larını bildiren Susuzlu, “Bu dönemde çok kötü 
yıl geride bıraktık diyenler de var, ihracat rekoru 
kıran firmalar da… Az kazanıyorum diyenler 
çok üretip, pazar ağını yaygınlaştırarak kar 
grafiklerini değiştirebilirler. Dünyadaki gidişa-
ta bakıldığında Türkiye’de üretim yapmaktan 
dolayı şanslı olduğumuzu düşünüyorum” diye 
konuştu.

Türkiye’deki ekonomik istikrarın 2013 
yılında yabancı yatırımcıların iştahını kabarta-
bileceğini dile getiren Susuzlu, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“2013’te yüzde 3-4 arası bir büyüme yaka-
lanabilir ki bu da dünya 
ekonomisinin gidişatı göz 
önüne getirildiğinde iyi 
bir orandır. Türkiye’nin 
komşu ülkelerle olan iliş-
kilerini geliştirmesi elbette 
ki fayda sağlayacaktır 
ancak özellikle İsrail ile 
bağlantımızın güçlendiril-
mesi ve Mısır başta olmak 
üzere Afrika ülkelerindeki 
hükümetlerin ve politik 
yapının yerine oturma-
sı ile yapılan karşılıklı 
ticaret ilişkileri daha da 
gelişecektir. 2013 yılı da 
2012 seyrinde geçer diye 
tahmin ediyorum. Seçim-
ler yaklaştığı için 2013’ün 

ikinci yarısından itibaren 
İzmir’e yapılacak yatırımların 
artacağına, dolayısıyla hem 
esnaf hem de üretici açısın-
dan hareketlilik yaşanacağına 
inanıyorum.”

Firma olarak başarılı 
bir seneyi geride bıraktık-
larını bildiren Susuzlu, tek 
sıkıntılarının piyasadaki 
nakit sıkıntısının olduğunu 
söyledi. Çek Kanunu’nun 
değişmesi gerektiğinin altını 
çizen Susuzlu, “Mahkumiyet 
kararının kaldırılmasının 
ardından piyasada karşılıksız 
çek patlaması yaşandı. Hü-
kümetin bu konuya yönelik 
yapacağı çalışma ile birçok 
kişiyi mağdur eden ve yakın-

dan ilgilendiren bu sorun çözülmüş olacaktır” 
diye konuştu. 

İhracatçı firma olmadıklarını, bu nedenle 
döviz kurundaki artışların kendilerini etkileme-
diğini dile getiren Susuzlu, kurlarda yaşanan 
istikrar sayesinde gelecek korkusu olmadan 
üretimlerine devam ettiklerini bildirdi.

“Her ne kadar dövizle borçlanmış olmasak 
da piyasadaki ve ekonomideki istikrar yarın-
larımızı daha net görmemize olanak sağlıyor” 
ifadesinde bulunan Susuzlu, 2013 yılını doların 
1.85, Euro’nun ise 2.40-2.50 TL aralığında kapa-
tacağını tahmin ettiğini bildirdi.

Dünyadaki krize rağmen 
Türkiye iyi ayakta durdu

Recep Susuzlu
Demsaç Demir Çelik





İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde 
faaliyet gösteren, Bölge’nin elektrik santrali 
ATAER Enerji Elektrik Üretim A.Ş’nin Yönetim 

Kurulu Başkanı Kadri Şeker, yapılan genel kurul 
toplantısının ardından yönetim bayrağını devretti.

Kurulduğu günden bugüne ATAER yöne-
timinde görev alan, 2003 yılı Mayıs ayından 
itibaren de, Başkanlık görevini yürüten, yaptığı 
birbirinden başarılı çalışmalarla ATAER Enerji’nin 
bugünlere gelmesinde önemli rol oynayan Şeker, 
İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’ne ve 
ATAER Enerji A.Ş.’ye hizmet etmekten bü-
yük mutluluk duyduğunu söyledi. Şeker, “Bu 
Bölge’ye hizmet etme şansına sahip olduğum için 
onur duyuyorum. Beni yönetime getiren sana-
yici arkadaşlarıma, ATAER ve İAOSB Yönetim 
Kurulları’nda görev alan arkadaşlarıma,  birlikte 
çalıştığım dürüst başkan, kader arkadaşım Hilmi 

Uğurtaş’a, Kemal Baysak’a, Salih Esen’e, Kemal 
Çolakoğlu’na, Doğan Hüner’e, rahmetli Cemal 
Dirin ve Nihat Karakartal’a, ATAER ve İAOSB 
Bölge Müdürlüğü çalışanlarına yürekten teşekkür 
ediyorum” diye konuştu.  
Doğalgaza yapılan zam, enerji  
üretimine darbe vurdu

Genel Kurul toplantısında ATAER Enerji 
A.Ş.’nin üretim faaliyetleri hakkında bilgi veren 
Şeker, 2008-2012 yılları arasındaki son 5 yıllık 
dönem içerisinde İzmir Atatürk Organize Sanayi 
Bölgesi’ndeki elektrik tüketiminin yüzde 37 ora-
nında arttığını söyledi. Sanayide çarkların hızla 
dönmeye devam etmesine rağmen enerji fiyatları-
na yapılan zamların, enerji üreten firmaları ve sa-
nayicileri zor duruma düşürdüğünün altını çizen 
Şeker, konuyla ilgili sözlerini şöyle sürdürdü:

Kadri Şeker ATAER’e 
veda etti

2003 yılı Mayıs ayından itibaren ATAER’in Başkanlık görevini yürüten Kadri Şeker, ATAER’in bugünlere gelme-
sini sağlayan birbirinden başarılı çalışmalara imza atarak bayrağı genel kurulda yeni yönetime devretti.
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“Enerji tüketim oranlarına baktığımızda 
görüyoruz ki Bölgemiz büyümeye devam edi-
yor. Ancak sanayicinin karlılığı artıyor mu? Bu 
soruya ‘evet’ yanıtını vermek oldukça zor. Son 
dönemlerde özellikle doğalgaz fiyatlarına yapı-
lan zam nedeni ile doğalgazdan elektrik enerjisi 
üretmek oldukça güç hale geldi, üretime darbe 
vurdu. Yakın zamanda doğalgaza toplam yüzde 
50, elektriğe ise yüzde 18 oranında zam yapıl-
dı. Bizler de doğalgaz santralimiz olduğu için 
sıkıntı yaşadık. Halbuki 2003 yılı Ağustos ayında 
Bölge’ye doğalgaz geldi. O gün adeta bayram 
yapmıştık. Konuşmalarımda defalarca doğal-
gazın nimetlerinden, randımanlı, kaliteli, fiyatı 
düşük bir yakıt olmasından bahsetmiştim ama 
son senelerde aynı şeyleri söylemem mümkün 
değil. Bütün doğalgaz ile üretim yapanlar adına 
konuşuyorum. Son 9 yılda doğalgazın fiyatı 3 
kattan fazla arttırıldı. Son 5 yılda doğalgazdan 
alınan ÖTV ise 4 kat arttırıldı. 

Maliyetimizin yüzde 92’sini yakıt giderleri 
oluşturmaktadır. 2008-2009 krizinde tüm dünya-
da doğalgaz fiyatları taban yaparken, ne yazık ki 
BOTAŞ bize bu indirimi yansıtmadı. Kamu ku-
ruluşları ve belediyelere vermiş olduğu ve onlar-
dan tahsil edemediği doğalgaz paralarını bizler 
gibi borcunu zamanında ödeyen kuruluşlardan, 

elektrik üreticilerinden, OSB’lerden karşılama-
ya çalıştı. Doğalgaz fiyatları son 1 yılda bizlere 
büyük darbe vurmuştu. Doğalgaz fiyatlarının 
bizler için bir kabus olmaktan çıkması gereki-
yor. 2003’ten bugüne elektrik fiyatları yüzde 53, 
dolar yüzde 21 artarken, doğalgazın artış oranı 
yüzde 220 olmuştur. Tüm bunlara rağmen, 2011 
yılını finansman açısından sıkıntı yaşamadan 
tamamlamış olduk.”

Enerji girdilerindeki artışın yarattığı olum-
suz etkiye rağmen ATAER’in sağlam adımlarla 
yoluna devam ettiğinin altını çizen Şeker, bugün 
ikinci bir ATAER Enerji A.Ş.’nin kurulmak isten-
diğinde 125 milyon dolarlık yatırımın gözden 
çıkartılması gerektiğine dikkat çekti. 

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Yö-
netim Kurulu Başkanı Hilmi Uğurtaş da ATAER 
Yönetim Kurulu Başkanı Kadri Şeker’in yaptığı 
başarılı ve özverili çalışmalara dikkat çekerek, 
ATAER Enerji A.Ş’nin 60 MW’lık enerji üretim 
kapasitesini 125 MW’a çıkarttığını hatırlattı. 
Dağıtım şirketlerinin enerji üreten şirketlerden 
daha çok kazanabildiğini ancak bu durumun 
değişken olduğunu vurgulayan Uğurtaş, enerji 
piyasasına yön verenlerin doğalgaz santrallerin-
den vazgeçme şanslarının olmadığını bildirdi. 
“Gelecek günlerin açık ve aydınlık olduğunu 
düşünüyorum” ifadesinde bulunan Uğurtaş, 
Kadri Şeker’e yaptığı başarılı çalışmalardan do-
layı teşekkür ederken, yeni Yönetim Kurulu’na 
başarılar diledi. 

Yeni Yönetim Kurulu 
kimlerden oluşuyor?

Haydar Atılgan, Nejdet İtmeç, Nedim Uysal, 
M. Sayıl Dinçsoy, Tevfik Mağara, M. Atilla Baysak, 
Selim Jimi, Esat Özdemir, Aydın Tümentümür, 
Atınç Abay, Fatih Gülmezoğlu. 

ATAER Enerji Elektrik 
Üretim A.Ş. hakkında

Temmuz 1996 yılında kurulan ATAER Enerji 
A.Ş., 1998 yılında üretime başlar. Şirket hisselerinin 
tamamına yakınının İzmir Atatürk Organize Sanayi 
Bölgesi tüzel kişiliğine ait olan ATAER Enerji yıllık 
1.080 milyon kWh  üretim kapasitesine sahiptir.
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Kurulduğu günden bugüne ATAER’ de görev 
alan, 2003 yılından itibaren de Yönetim Kuru-
lu Başkanı olarak göreve devam eden Kadri 

Şeker, 12 Aralık’ ta gerçekleşen genel kurulda görevi 
devretmesinin ardından, İAOSB Yönetim Kurulu 
Başkanı Hilmi Uğurtaş tarafından düzenlenen akşam 
yemeği ile uğurlandı. Yemeğe İAOSB Yönetim ve De-
netim Kurulu üyeleri ile ATAER A.Ş. Yönetim ve De-
netim Kurulu üyeleri katıldı. Yemekte açılış konuş-
masını yapan İAOSB Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi 
Uğurtaş, Kadri Şeker ile çok uzun yıllar karşılıklı 
sevgi, saygı ve dayanışma içinde yol aldıklarını ve bu 
birlikteliğin Bölgeye çok önemli projeler kazandırdı-
ğını söyledi. Kadri Şeker’in, görevi bırakmış olsa da, 
İAOSB ve ATAER için her projede kendilerine destek 
olacağını bildiklerini ifade eden Uğurtaş, konuşması-
nı şöyle sürdürdü:

“Bugün ATAER’e baktığımızda, tüm İAOSB 
camiasının gurur duyduğu, çok iyi yerlere gelmiş bir 
şirket görmekteyiz. Bu günlere gelmede Kadri Baş-
kanın amatör bir ruhla ancak profesyonel bir anla-
yışla verdiği mesainin, yaptığı çalışmaların payı çok 
büyüktür. Bugün bu görevden ayrılışı bizler için bir 
kayıptır. Ancak biliyoruz ki, hem ATAER için hem de 

İAOSB için yapılacak her hizmet ve projede kendisi 
bizlerle olmaya devam edecektir.

Bugün ülkemizde geçerli olan enerji politikala-
rı nedeniyle ATAER ve ATAER gibi doğalgazdan 
elektrik üreten santraller sıkıntıdadır. Ancak, dünya-
da ve ülkemizde artan enerji ihtiyaçlarını göz önüne 
aldığımızda bu santrallere ne denli ihtiyaç olduğu ve 
bu santrallerin gelecekteki enerji açıklarını kapama 
yönünden sigortamız olduğunu rahatça görebil-
mekteyiz. Bu nedenle ATAER’in kurulan bu sağlam 
temeller üzerinde geleceği yönünden hiç bir şüphe-
miz yoktur. Enerji piyasasında doğalgaz santralleri 
aleyhine oluşan bu durumun da en kısa sürede nor-
malleşmesini bekliyoruz. Kadri Başkan’dan görevi 
devir alan Haydar Atılgan ve Yönetim Kurulundaki 
Arkadaşlarımızın ATAER’in gelişimi ve güçlenmesi 
hususundaki fedakar çalışmalarının aynen devam 
edeceğine de inancımız tamdır, kendilerine bu yeni 
dönemde başarılar diyoruz” dedi.

Görevden ayrılmış olsa dahi, kader birlikleri-
nin aynen devam ettiğini söyleyen Kadri Şeker ise, 
”İAOSB ve ATAER’i ilgilendiren her konuda sizlerin 
yanındayım” dedi. ATAER’in çok zor süreçlerden, 
sıkıntılı yollardan geçerek bugünlere ulaştığını vur-
gulayan Şeker, şunları kaydetti:

“Bu sıkıntılar son zamanlarda doğalgaz fiyatların-
daki beklenenden fazla yükseliş nedeniyle daha da 
arttı. Ancak ATAER borçlarını azaltmış, kalan borç-
larını çevirebilir düzeyde yoluna devam etmektedir. 
Elektrik sektörü çok dinamik ve pek çok değişkeni 
olan bir sektördür. Dünyada doğalgaz santralleri 
enerjinin yüzde 35-40’ını karşılamaktadır. Ayrıca, 
kolay ve çabuk kurulumu, duruş ve kalkışlara uygun 
esnek üretim yapısı ve en önemlisi çevreye karbon 
salınımı hususunda vazgeçilemeyecek santrallerdir. 
Bu nedenle geleceğe umutla bakıyorum. ATAER’in 
bugünlere gelmesinde katkısı bulunan yönetim ve 
denetim kurulundaki arkadaşlarıma, ATAER’de 
görev yapan çalışanlarımıza teker teker teşekkür 
ediyorum. Haydar Atılgan ile başlayan yeni dönemin 
de çok başarılı geçeceğine inanıyorum. Yeni yönetim-
deki arkadaşlarımın hepsine başarılar diliyorum.”

Teşekkürler Kadri başkan



Atatürkorganize
İZMİR ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ  l  aralık 2012

güncel haberler
güncel haberler

31

Ege Üniversitesi, TÜBİTAK ve Elginkan 
Vakfı’nın desteğiyle Atatürk Kültür 
Merkezi’nde düzenlenen 2. Ege Ar-Ge ve 

Teknoloji Günleri; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanı Nihat Ergün’ün de telekonferansla katılımı 
ile gerçekleşti.

‘Üniversite Patentleri Değere Dö-
nüşüyor’ ana temasıyla 3 gün süren 
etkinlikte; patent çalışmaları, projele-
rin ülke ekonomisine katkısı ile fikri 
mülkiyet hakkı konuları ele alındı. 

Etkinlik açılışında konuşan EÜ 
Rektörü Prof. Dr. Candeğer Yılmaz,  
üniversite, sanayi ve sivil toplum işbirli-
ğinin teknolojik gelişmelere olan kat-
kısını ifade etti. Ar-Ge kapsamında 
18 üniversiteden yaklaşık 450 
projenin yer aldığını hatırlatan 
Yılmaz, proje pazarına toplam 
129 patent başvurusu yapıldığını 
söyledi. 

Etkinliğe telekonferansla 
katılan Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı 
Nihat Ergün 
de; ülkelerin 
bilgi birikim-
inin insanlığa 
ve bulunduğu 
coğrafyaya katkı 
sağladığına dikkat 

çekerek, “Hedeflerimizi başarmak için Ar-Ge 
harcamalarını arttırmalı, bu çalışmaların payını 
yüzde 3’lere çıkartmalıyız” diye konuştu. 

Son dönemlerde Türkiye’de faaliyet gösteren 
teknopark sayısındaki artışa da dikkat çeken 

Ergün, “Üniversitelerimiz ekonomik kalkınmayı 
sağlayacak kurumlar arasında yer alıyor. 
Üniversitelerimizi ve akademisyenlerimizi 
desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

Atatürk Kültür Merkezi’nde 3 kata 
yayılan paralel etkinliklerde, 600’den 
fazla ziyaretçi, poster sergi alanında hem 

projeleri inceleme hem de patent 
danışmanlık firmaları ile buluşma 

şansını kullandı. Steve Jobs 
Sergisi, patentin önemini 

irdelerken en çok ilgi çeken 
çalışmalardan biri oldu. E.Ü. 
Birim Standları ve ÜSİMP 
Sanayi Patentleri Sergisi ile 
katılımcılarla başarı hikay-
eleri paylaşıldı.

Toplantının sonunda 
etkinliğe sponsor olan 
kurum ve kuruluşlara 
plaket sunulurken, İzmir 

Atatürk Organize Sanayi 
Bölgesi adına hazırlanan pla-
keti İAOSB Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili Atilla Özbek 
aldı.

Arege toplantısı düzenlendi
Ege Üniversitesi’nin düzenlediği 2. Arege Ar-Ge ve Teknoloji Günleri’ne önemli katkı sağlayan İzmir Atatürk 
Organize Sanayi Bölgesi adına hazırlanan plaketi İAOSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Atilla Özbek aldı.
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İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Sa-
nayici ve İşadamları Sağlık ve Eğitim Vakfı 
kuruluş kararı Başbakan tarafından imzalandı 

ve resmi gazetede yayımlandı. İAOSB Yönetim 
Kurulu Başkanı Hilmi Uğurtaş konuya ilişkin 
yaptığı açıklamada, “Yaklaşık 2 yıllık bir gayret 
ile Türkiye’deki Organize Sanayi Bölgeleri içinde 
ilk vakfı kurmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu 
Vakıf önümüzde bazı proje ve hedeflerin gerçek-
leşmesi için açılan kapıdır. Projelerimiz içinde yer 
alan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ile başlayıp 

uzun vadede Teknik Üniversiteye kadar sürebi-
lecek bu projeler zincirinde İAOSB Vakfı bizlere 
gereken mevzuat altyapısını sağlayacaktır. Yeni 
doğan bu vakfımızın büyüyüp, gelişmesi için 
tüm sanayici dostlarımızın katılım ve desteklerini 
bekliyoruz. Vakfın kuruluş aşamasında işlemle-
rin hızlı yürümesi için belirli sayıda sanayicimizi 
kurucu mütevelliye alabilmiştik. Ancak, gerekli 
son işlemler tamamlandıktan sonra resmi faali-
yetine başlayacak olan Vakıfımızın kapısı tüm 
sanayici dostlarımıza açıktır” dedi.

İAOSB yine öncü oldu





Gana’nın Ankara Büyükelçisi Alhaji Abass 
Ibrahim,  İzmir Atatürk Organize Sanayi 
Bölgesi (İAOSB) Yönetim Kurulu Başkanı 

Hilmi Uğurtaş’ı ziyaret etti. 
Ekim ayında göreve başladığını bildiren 

Ibrahim, Türkiye ile sosyal ve ekonomik ilişkileri 
ilerletmek istediklerini söyledi. Her geçen yıl iki 
ülke arasındaki ticaret hacminin arttığına dikkat 
çeken Ibrahim, “Şu anda Gana’da 41 Türk firması 
faaliyet gösteriyor. Bu sayı günden güne artıyor. 
Ülkemizde havaalanı, yol yapımı ve liman proje-
lerinin birbirleri ile entegre edilmesi gündemde. 
Liman projesi 3 milyar dolar, otoyol yapımı 2,5 
milyar dolar, havalimanı ise 250 milyon dolarlık 
bir proje. Dolayısıyla Türkiye ile Gana arasında 
yaklaşık olarak 6 milyar dolarlık yatırım gerçek-
leştirilecek” diye konuştu.  

Ibrahim, iş dünyası ile ilişkilerini geliştirmek 
adına İzmir’in önemli bir noktada yer aldığının 
bilincinde olduklarını vurgulayarak, Türk sana-
yicilerin ülkelerini ziyaret etmeleri konusunda 
gerekli kolaylıkları sağlayacaklarını söyledi. Ibra-
him, yatırımcılara yönelik şu bilgileri verdi: 

“Uzun zamandır devam eden köklü demokra-
simizden dolayı oldukça güvenli olan ülkemizde 
güvenilir ticaret yapılıyor. Gana dünyanın en iyi 
ananasını üretiyor, kakaoda ise dünyanın 2 numa-
ralı ülkesi. Altın madenlerimizi işleyip ülkemize 
katma değer yaratacak firma araştırıyoruz. Do-
ğalgazımızı dağıtacak firmalara ihtiyacımız var. 
Eğer malınızı ihraç etmek için üretirseniz serbest 
bölgemizin avantajlarından yararlanabilirsiniz. 
Üretilen her şeyi orada satabilir, ihraç edebilirsi-
niz. Ürünlerinizin yüzde 30 kadarını da iç pazara 
satabilirsiniz. 10 yıl hiç vergi vermiyorsunuz,              

10 yılın sonunda devlete ödeyeceğiniz vergi yüz-
de 7 ile sınırlı. Sanayicilerin, fabrikalarını ham-
maddeye yakın yerde kurabilmeleri için belli bir 
serbest bölge sınırımız yok. İstediğiniz yolla da 
ihracatınızı yapabilirsiniz. Herhangi bir yatırımcı, 
Gana ile bir yatırım ilişkisine başlamak isterse, 
devletin yatırım ajansı her türlü yardıma hazır 
olarak yanınızda yer alacaktır.”
Gana’nın, ülke ekonomisini  
geliştirme çalışmaları çok önemli

İAOSB Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi 
Uğurtaş da dünyada ekonominin politikanın 
önüne geçtiğini hatırlatarak, Gana Büyükelçisi 
Ibrahim’i, gelişmekte olan ülkelerinin ekonomi 
politikasına öncelik vermelerinden dolayı kutla-
dı.  Türkiye’nin son dönemlerde Afrika ülkeleri 
ile ilişkilerine ağırlık vermeye başladığına dikkat 
çeken Uğurtaş, Türkiye’nin Afrika ülkeleri ile 
‘kazan-kazan’ mantığına dayalı eşit bir ekono-
mi anlayışı izlediğini söyledi. Uğurtaş, “Afrika 
pazarının Türkiye için önemi büyük. Bizim gibi 
ülkeler ile Afrika ülkeleri arasında eşitliği ön 
gören, ‘kazan-kazan’ mantığına dayalı işbirlikleri 
ve ticaret ilişkileri sürüyor. İzmir, Türkiye’nin 
en önemli ihracat merkezlerinden bir tanesi… 
Afrikalı işadamlarının da bu pazarda yer almasını 
istiyoruz” ifadesinde bulundu.

İAOSB’nin 550 sanayi işletmesinde çalışan 35 
bin çalışanı ve 5 milyar dolarlık ticaret hacmi ile 
Türkiye’nin lider OSB’leri arasında yer aldığına 
dikkat çeken Uğurtaş, Afrika pazarı hakkında bil-
gilendirilen Türk sanayicilerinin de bu bölgeler ile 
işbirliği yapmaktan memnuniyet duyacaklarına 
inandığını sözlerine ekledi. 

Gana Büyükelçisi 
Uğurtaş’ı ziyaret etti
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İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 
Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Uğurtaş, 
Gediz Üniversitesi’ne konuk oldu. Sey-

rek’teki kampüsü gezen Uğurtaş, Rektör Prof. 
Dr. Seyfullah Çevik, Rektör Yardımcıları Prof. 
Dr. Mustafa Güneş ve Prof. Dr. Muhammet 
Akdiş’le üniversite-sanayi işbirliğini ele aldı, 
birlikte neler yapılabileceği konuşuldu.

İAOSB’de üretim yapan Norm Cıvata Yö-
netim Kurulu Başkanı Nedim Uysal, Formtek 
A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Üner,  Ge-
diz Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi, Talay 
Makina Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Talay 
ve Anadolu Makine Yönetim Kurulu Başkanı 
Faruk Oral da ziyarete katıldı. Rektör Prof. 
Dr. Çevik, Hilmi Uğurtaş’a günün anısına el 
yapımı çini tabak hediye etti. 

Gediz Üniversitesi ile 
İAOSB el ele verecek





Atatürkorganize
38

Türkiye’nin önde gelen ekonomi dergisi 
Capital’in yaptığı ‘İzmir’e yön veren 40 
isim’ arasında İzmir Atatürk Organize Sana-

yi Bölgesi (İAOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi 
Uğurtaş da yer alıyor. 

Liste; yönetilen veya başkanlığı yürütülen 
şirket ya da kurumların gerçekleştirdiği ciro, 
yarattığı istihdam, kişinin İzmir’i etkileme gücü, 
iş dünyasının etkin sivil toplum kuruluşlarında 
alınan görevler gibi kriterlerin dikkate alınarak 
hazırlanıyor.

İAOSB’den yapılan yıllık ihracat rakamının 2,5 
milyar dolar, ithalatın ise 1 milyar dolar civarında 
olduğu bilgisinden yola çıkarak, İzmir’de 2011 
yılında 8,1 milyar dolar ihracat, 10.6 milyar dolar 

ithalat yapıldığı göz önüne alındığında, Bölge’nin 
Türk ekonomisindeki önemi de ortaya çıkıyor. 
Bu veriler ışında kent ihracatının yüzde 31’ini, 
ithalatının ise yüzde 9’unu gerçekleştiren İzmir 
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nin Yönetim Ku-
rulu Başkanı Hilmi Uğurtaş’ın yanı sıra Bölge’de 
faaliyet gösteren firmaların yöneticileri de listede 
yer aldılar. 

Bölge’de hizmet veren sanayicilerden Selçuk 
Yaşar, İdil Yiğitbaşı (DYO); Berat Ösen (CMS), 
Cem Bakioğlu (Bakioğlu Holding),  Ender 
Abalıoğlı (Abalıoğlu Grubu), Ahmet Küçükbay 
(Küçükbay Grubu), Salih Esen (Esen Plastik), 
Cahit Çetin (Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği) de 
İzmir’e yön veren isimler arasında yer aldı.

Hilmi Uğurtaş, İzmir’e 
yön verenler listesinde
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Yıl 1968… Bodrum… 
Yaz aylarının baş tacı mekanlarından 

birisi olan Bodrum’da ekmeğini kazanmak 
için uğraşan delikanlı, denizin karanlık sularından 
çıkarttığı süngerlerin parası ile Türkiye’nin dev 
markalarından birini yaratacağını nereden bilebi-
lirdi ki? Biriktirdiği 1500 dolar sermaye ile ka-
ranlığı aydınlatmak üzere yola çıkan o delikanlı, 
bugün 52 ülkeye ihracat yapan 45 yıllık ‘Cemdağ’ 
markasının yaratıcısı… Mustafa Cem…

1968 yılında Mustafa Cem tarafından tek bir 
çalışanla 50 metrekarelik bir dükkanda kurulan 
Cemdağ, bugün 41 bin metrekare alanda 200’ün 
üzerinde çalışanı ile 23 ürün grubunda 1200 ürüne 
imza atıyor. 52 ülkeye ihracat yapan, kurulduğu 

yıldan bu yana her sene kar ederek büyüyen bir 
firmanın yaratıcısı olmanın haklı gururunu ya-
şayan Mustafa Cem, bu başarı hikayesinde ekibi 
ile birlikte, yolunda emin adımlarla ilerlemeye 
devam ediyor. 

45 yıldır sürekli yükselen bir ivme gösteren 
Cemdağ’ın başarı hikayesini ve sırrını, firmanın 
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sina Cem’den 
dinliyoruz…
Hedef Türkiye ile sınırlı kalmadı,  
marka dünyaya yayıldı

Firmanın konusunda uzman olan kurucusu 
Mustafa Cem’e, küçük detaylarda saklanan artı 
değerleri yakalayabilme kabiliyeti ve yalnızca 
Türkiye odaklı çalışmak yerine ‘dünya’yı pazar 
olarak hedef almaya bağlayan Cem, bu vizyonla 
hareket eden firmanın 1968 yılından bu yana bir 
çeyrek dışında tüm çeyreklerde kar ettiğine dikkat 
çekti. 

Cem, “Biz mantalite olarak tüm bunları 
yaparken kurulduğumuz günden beri yalnızca 
Türkiye’yi pazar olarak görmedik. Dünya ülke-
lerine hitap edebilecek ürünler geliştirmeye özen 
gösterdik. Aydınlatma sektöründe yalnızca Tür-
kiye pazarı düşünülerek üretim gerçekleştiriliyor. 
Dolayısıyla kalite anlayışı uluslararası piyasa-
larla karşılaştırıldığı zaman istenilen seviyelerde 
olmuyor. Cemdağ olarak ürettiğimiz kimi ürünler 
Türkiye’de rağbet görmedi ama yurtdışında 
kapış kapış satıldı. İzmir Atatürk Organize Sanayi 
Bölgesi’nde 12 yıldır dış aydınlatmada bizim 
firmamıza ait ürünler kullanılıyor. Biz o ürünleri 

Karanlık denizden
yükselen 
‘aydınlatma’ devi

n İlk ihracatı 1983 yılında gerçekleştiren firma, 
bugün 52 ülkeye ihracat yapıyor.

n Türkiye’nin ilk sodyum sokak armatürlerini (sod-
yum ışık kaynağı ile çalışan) 1985 yılında üretti.

n Aydınlatma sektöründe ilk ISO belgesini aldı. Bu 
anlamda da sektörün öncüsü olan firma aynı zamanda 
sektörde lider ve TSE ISO belgesini Türkiye’de ilk alan 
500 firma arasında yer alıyor.

n ABD pazarında ilk defa Las Vegas Light Fair’a 
katılan ilk Türk firması.

n Tükiye’den Uluslararası Aydınlatma Komitesi (CIE) 
komisyonuna ilk üye olan firma.

n International Darksky Association’a ilk üye olan 
firma.

Cemdağ’ın Türkiye’ye 
yaşattığı ilkler:
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Hollanda’ya Tayvan’a pazarlarken çok uzun 
yıllar Türkiye’de satamadık. Böyle bir hedefle 
yola çıktığımız için ürün planlamalarımızı ve 
yatırımlarımızı bu doğrultuda gerçekleştirerek 
uluslararası piyasada rağbet görmeye çalıştık ve 
bugünlere geldik” ifadesinde bulundu.
Dünya devi Panasonic ile ortaklık

Uzun yıllardır dünya devi Panasonic ile 
birlikte çalıştıklarını bildiren Cem, son 1 yıldır 
Panasonic grubu ile işbirliğini arttırmaya yöne-
lik olarak karşılıklı görüşmelerde bulundukları-
nı söyledi. Bu çalışmaların sonucu olarak Kasım 
ayında Panasonic ile bir iş birliği anlaşma-
sına imza attıklarını hatırlatan 
Cem, “Aydınlatma 
sektöründe Pana-
sonic ile birlikte 
çalışmak bize 
gurur verirken, 
ülkemize de insan 
kaynağı açısından 
kazanım sağlayacak-
tır. Ekiplerimiz birbir-
leri ile diyalog içinde 
çalışıyorlar. Onların ekibi 
buraya geliyor bizim eki-
bimiz oraya gidiyor” diye 
konuştu.

Cem, dünya devi 
Panasonic’in kendileri ile işbir-
liği sürecini aktarırken önemli bir 
detayı daha gün yüzüne çıkar-
tıyor; uluslararası akreditasyona 
sahip Türkiye’nin ilk ‘Goniofometri 
Laboratuvarı’nı İzmir Atatürk Organi-
ze Sanayi Bölgesi’ndeki tesislerinde 2010 
yılında faaliyete geçirdiklerini açıklıyor 
ve ekliyor:

“İAOSB’de 1 milyon doların üzerinde 
yatırımla kurduğumuz uluslar arası akredi-
tasyona sahip laboratuarımızı Panasonic’in 
ekibi de kullanıyor. 

Geliştirdiğimiz ürünlerin ölçümleri bu labo-
ratuarda yapılıyor. 

İzmir’de böyle bir laboratuarın kurulu olma-
sı, uluslararası yatırımcıların Bölge’ye ilgisini 
arttırıyor çünkü laboratuarımızı dış firmalara da 
kullandırıyoruz.”

Daha az enerji ile daha fazla ışık
Yıllık cirosunun yaklaşık yüzde 6’sını Ar-Ge 

çalışmalarına ayırdıklarını belirten Cem, bir 
numaralı Ar-Ge konularının ‘daha az enerji ile 
daha verimli ışık elde etmek’ olduğunu söyledi. 
Bu kapsamda sanayicilere de seslenen Cem, 5-10 
yıl önce kurulan aydınlatma sistemleri ile günü-
müzde geliştirilen sistemler arasında yüzde 40 
ile 70 arasında enerji tasarrufu sağlanabildiğini 
kaydetti. Cem, “Bazı fabrikaların aydınlatma 
sistemlerini yenileyerek bu tasarruf oranlarını 
yakaladık. Bizim odaklandığımız konu; hem iç 
ve endüstriyel aydınlatmalarda, hem de yol so-
kak aydınlatmalarında daha az enerji ile daha 
verimli ışık sunabilmek” diye konuştu.

Cem, vergi rekortmeni listesinde 16,  
Koç’un firmaları 18. sıradaydı

Kurulduğu 1968 yılından bu yana 
Cemdağ Aydınlatma’nın, 2001 yılında 
yaşanan küresel ekonomik krize bağlı 
olarak yalnızca bir çeyrekte yerinde 
saydığını açıklayan Cem, firmanın 45 

yıldır her çeyrekte yükselen ivme 
ile kar ettiğini söyledi. Birçok dün-
ya devinin karsızlıktan şikayet 
ettiğini vurgulayan Cem, dünya 
pazarına yönelik çalışmalarla 
sürekli kendilerini yeniledik-

leri için böyle bir sorun ya-
şamadıklarına dikkat çekti. 
Ege Bölgesi Sanayi Odası 
(EBSO) ve İzmir Ticaret 
Odası’ndan (İTO) uzun 
yıllardır altın ve bronz 
ödüller de dahil olmak 
üzere birçok ödül 
alan firmanın vergi 
rekortmenliklerinin 
de bulunduğunu 
açıklayan Sina Cem, 
bu süreci ilginç bir 

örnekle gözler önüne seriyor: “Özellikle 1990’lı 
yıllarda vergi rekortmenleri listesinde Mustafa 
Cem Ege Bölgesi’nde ilk 5’in içindeydi. Hatta; 
Cem, 1994 yılında Türkiye’de vergi rekortmen-
leri listesinde 16. oldu. Öyle ki aynı listede Vehbi 
Koç’un firmaları 18. sırada yer alıyordu.” 
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Bu başlık, enerji sektöründe artık “Kaya 
Gazı”nın aranması için kullanılan bir tabir 
olarak yerini almış durumdadır. Peki son 

zamanlarda çok daha sık olarak duymaya baş-
ladığımız kaya gazı nedir? Kaya gazı Şist kayacı 
denilen jeolojik formasyonların altındaki do-
ğalgaz rezervleridir. İlk Kaya Gazı kuyusu 1981 
yılında ABD’nin Texas eyaletinde açılmıştır. Bazı 
literatürlerde Şist gazı olarak da isimlendirilir. 
Geleneksel petrol ve doğalgaz sondaj sistemleri-
nin tersine arama faaliyeti yatay sondaj ile yapıl-
maktadır. Su, yüzde 99,75'i oldukça seyreltilmiş 
hidrolik asit, biyosid ve poliakrilamid karışımının 
yüksek basınçta kayaların arasına gönderilmesi ve 
zamanla kayalarda oluşan deformasyonla kaya-
ların arasında kalan gazın dışarı çıkması esasına 
dayanır. Kaya gazının üretim maliyetinin mev-
cut petrol ve doğalgaz arama yöntemlerine göre 
yüzde 50 daha pahalı olduğu ifade edilmektedir. 
Kimyasal olarak bilinen doğalgaz yapısından 
hiçbir farkı yoktur. 

Amerika Birleşik Devletleri, 2000 yılında 
başladığı çalışmalarla, kaya gazı üretiminde son 
5 yılda 200 milyar metreküp üretime erişmiş ve 
bu rakamla Rusya’nın mevcut ihracat rakamını 
yakalamıştır. Avustralya’nın da birkaç sene içeri-
sinde dünyanın en büyük sıvılaştırılmış doğalgaz 
üreticisi olacağı tahmin edilmektedir. Dünya ça-
pında yapılan araştırmalara göre sadece 32 ülkede 
olduğu düşünülen kaya gazı ABD, Çin, Kanada 
ve Avustralya’da yüksek miktarda çıkarılmakta 
ve kullanılmaktadır. Eldeki verilere göre dünyada 
2010 yılının sonuna kadar 15 bin 50 adet Kaya 
Gazı kuyusu açılmıştır. ABD sadece 2010 yılında 
51 milyar metreküp kaya gazı üretti ki ülkemizin 

2012 yılı sonunda tüketeceği doğalgaz miktarı 
48 milyar metreküp olarak tahmin edilmekte-
dir. Kaya gazının ABD’deki fiyatı şu anda 1000 
metreküp’ü 90 dolar olmakla beraber ekonomist-
ler bu üretim miktarı ve ihracatçı pozisyonu ile 
2016 yılından sonra Rusya’nın, sattığı doğalgazın 
fiyatını yarı yarıya düşüreceğini tahmin etmek-
tedirler. Bu varsayım Rusya’nın en büyük kamu 
bankası Sberbank tarafından teyit edilmiş ve 
Gazprom’a sunulan raporda  “Doğalgaz da ABD 
devrimi kapıda, fiyat 4 yılda yarı yarıya düşer” 
ifadesi kullanılmıştır. Aynı raporda kaya gazı 
rezervlerine sahip olmayan ülkelerin bile endirekt 
olarak bu kaynaktan etkilenecekleri belirtilmiştir. 
ABD’nin son 5 yıl içinde kömürden elde ettiği 
enerji oranının kaya gazı kullanımından dolayı 
yüzde 50’den yüzde 30’a düşmesi ve kullanılma-
yan kömürün Avrupa’ya ihraç edilmesi, Avru-
pa’daki kömür fiyatlarında önemli düşüşlere ve 
kömürün Rusya doğalgazına tercih edilmesine ne-
den olmuştur. Peki kaya gazı rezervleri bakımın-
dan ülkemizin durumu nedir? Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) yaptığı açıklama-
lara göre kaba bir hesapla ülkemizde 20 trilyon 
metreküp’lük kaya gazı rezervleri olduğu düşü-
nülmektedir. Maden Tetkik Arama (MTA) Genel 
Müdürlüğü tarafından yapılan sondaj çalışmalara 
göre, Konya-Ereğli, Niğde-Bor, Toroslar, Güney 
ve Doğu Anadolu’da mevcut petrol kuyularının 
olduğu bölgelerde ve Trakya’da kaya gazı rezerv-
leri olduğu düşünülmektedir. Uzmanlar, Ereğli-
Bor havzasının dünyada en fazla kaya gazı üreten 
ABD-Wyoming havzasına çok benzer olduğu ve 
bu bölgelere öncelik verilmesi gerektiğini belirt-
mişlerdir.

Sezaryenle gaz arama
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İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Semi-
nerleri kapsamında düzenlenen “İzmir’in 
Deprem Riskleri ve Sanayi Yapılarının Deprem 

Performansları” konulu toplantı Dokuz Eylül 
Üniversitesi’nden Doç. Dr. Armağan Korkmaz 
ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’nden Doç. Dr. 
Salih Yılmaz’ın katılımları ile gerçekleşti.

Bölge katılımcılarının ve çalışanlarının deprem 
konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla düzenle-
nen seminer, İAOSB Bölge Müdürlüğü Atatürk 
Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

İzmir ilinin deprem riskleri ve sanayi ya-
pılarıyla ilgili katılımcılara bilgi veren 
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim 
Görevlisi Doç. Dr. Armağan 
Korkmaz kentin deprem 
riski taşıyan bölgeler 
arasında yer aldığını 
hatırlattı. Deprem 
kuşağı üzerin-
de yer alan 

Türkiye’nin birçok bölgesinin geçmiş yıllarda 
önemli depremler yaşadığını ancak bunların kayıt 
altına alınamamasından dolayı  yaşanan felaketin 
nesiller arasında sözlü olarak aktarılabildiğini 
söyledi. Anadolu topraklarının hala hareket 
halinde olduğunu hatırlatan Kork-
maz, “Anadolu genç bir kütle 
veya bir zemin, dolayısıyla 
hala oluşumunu ta-
mamlayabilmiş 
değil, 

İAOSB’de deprem 
riskleri semineri

İAOSB’de düzenlenen toplantıda nüfusu yoğun olan İzmir ve İstanbul’un deprem riski yüksek kentler arasında 
yeraldığına dikkat çekilerek, inşaatların tehlikeyi bertaraf edecek şekilde yapılması gerektiği vurgulandı.
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hala hareket ediyor. Burada 
gördüğümüz depremler 
aslında bir takım hareket-
ler neticesinde olan bizim 
fay dediğimiz bir hareket 
sonucunda meydana geliyor 
ve burada gördüğümüz gibi 
batı Anadolu kısmında ve 
bizim Kuzey Anadolu fay 
hattı dediğimiz fay hattıy-
la birlikte ciddi depremler 
yaşamış bir kütledir” diye 

konuştu.
Korkmaz, nüfusu 

yoğun olan İzmir ve 
İstanbul’un deprem 

riski yüksek kent-
ler arasında yer 

aldığına dikkat 
çekti. 1999 yılında yaşanan Göl-
cük Depremi’nin Kuzey Anadolu 
fay hattında oluşan hareketlen-
meye bağlı olduğunu hatırla-
tan Korkmaz;“Depremlerin 
büyük bir kısmı Kuzey 
Anadolu fay hattıyla birlikte 
ortaya çıkan depremlerdir. 
Deprem olgusu çok önemli 

bir olgu değildir aslında. 
Deprem; dünyanın her yerin-

de, Çin ovalarında belki sürekli 
olarak yaşanan, ama yapılaşmayla 

birlikte önem kazanan, insan hayatı 
ve ekonomik kayıplarla önem kazanan bir 

olgudur. Evet, deprem bizim gerçeğimizdir, 
ülkemizde deprem oluyor ama bununla birlikte 
biz kaç kişi kaybediyoruz, ne kadar ekonomik 
kayıplarımız var bunları önemsemiyoruz. Yarın 
İstanbul’da bir deprem olsa hepimiz için çok 
büyük bir yıkım olacaktır” ifadesinde bulundu. 
Yaşanacak depremin sonuçları Marmara 
Depremi ile benzer olacaktır

1999 yılında yaşanan Marmara depreminin 
ardından Türkiye’nin deprem konusunda yeni 
bir döneme geçtiğini öne süren Korkmaz, 1999 
yılından sonra deprem olgusunun ve yıkımının 
daha iyi anlaşılmaya başladığını söyledi. Bu 
sürecin deprem yönetmeliğinin değiştirilmesi 
ile başladığına dikkat çeken Korkmaz, sözlerini 
şöyle sürdürdü:

“Yeni yönetmelikle birlikte, yapılacak olan 
binalarda bu yönetmeliğe uygun yapılaşmanın 
olması gerektiği vurgulandı. Dolayısıyla 1999 
yılı bu anlamda bir kırılma noktası oldu. 30-40 
bin kişinin ölümü ile sonuçlanan 1999 depre-
minin üzerinden 13-14 yıl geçmesine rağmen 

aldığımız önlemler ne yazık ki çok da yeterli 
olmadı.  Ülkemizde eski yönetmeliğe göre yapıl-
mış çok kuvvetli olmayan bir yapı portföyümüz  
var. Bu olumsuz yapıların Türkiye deki dağılımı 
çok homojen, dolayısıyla İstanbul’da gördüğü-
müz bir yapı örneğini İzmir’de, Ankara’da veya 
Türkiye’nin diğer şehirlerinde görmek müm-
kün. Buradan şu sonucu çıkartıyoruz;  yarın 
yaşayacağımız bir depremde benzer yapı portfö-
yüne sahip olduğumuz için meydana gelecek 
deprem hasarları da benzer olacaktır.”
Deprem olmasa yaşam olmazdı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’nden Doç. Dr. 
Salih Yılmaz ise Türkiye’nin dünyanın en güzel 
ülkelerinden birisi olduğunu, ancak depreme 
neden olan fay hatları konusunda da en şanssız 
bölgeler arasında yer aldığını bildirdi.  Deprem-
lerin doğal kaynakları yeryüzüne çıkarttığını 
bildiren Yılmaz, “Depremlerle dünyanın alt 
yapısı alt üst oluyor, eğer depremler olmasaydı 
şu anda yaşam da olmazdı, yerkürenin her tarafı 
çöl olurdu. Eğer bugün güzel ormanlarımız, 
dağlarımız varsa bunların sebebi depremlerdir. 
Bu anlamda deprem bölgesinde yaşamamız 
adına mutlu olabiliriz. 

Tabi bu olumlu özellik, deprem gerçeğini 
ihmal etmemiz sonucunu da doğurmamalıdır” 
diye konuştu.

İzmir’in organize sanayi bölgelerini yoğun 
olarak barındıran kentlerden birisi olduğunu 
hatırlatan Yılmaz, sanayilerin genellikle prefab-
rik yapılardan oluştuğunu bildirdi. Prefabrik 
yapılarda da hasarın meydana gelebildiğini 
1998 yılında Adana’nın Ceyhan ilçesinde ve 
1999 yılında Marmara’da yaşanan depremler ile 
gördüklerini vurgulayan Yılmaz, yeni yönetme-
lik doğrultusunda sağlam yapılan betonarme 
binaların da deprem konusunda oldukça daya-
nıklı olduğunu söyledi.
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Modernleşmenin yarattığı en önemli 
kurumlardan biri olan bankayla, Os-
manlı Devleti topraklarında, sınırlı ve 

kısa süreli de olsa, tanışan ilk şehir İzmir olmuş-
tu. 1842 yılında İzmir’de İsveç Konsolosu olarak 
görevli bulunan mösyö Dankelman’ın himayesi 
altında bir araya gelmiş olan çok sayıda yabancı 
sermaye sahipleri “Bank of Smyrna”, yani İzmir 
Bankası adıyla bir banka kurmuşlardı. Ancak 
Hükümetten izin almadan kurulan bu banka bir 
yıl sonra kapatıldı. Bir yıl sonra, İzmir’deki İngiliz 
tüccarları, kuruluş merkezi Londra olmak üzere 
“Commercial Bank of Smyrna”yı (İzmir Ticaret 
Bankası) kurdu. Kuruculara göre İzmir Ticaret 
Bankası, vereceği düşük faizli kredilerle bölgedeki 
para kıtlığına çözüm getirecek ve imparatorluğun 
İngiliz malları için bir pazar olarak gelişmesine 
katkıda bulunacaktı. Anadolu’nun en değerli 
ürünleri İzmir’de toplandığı için bankanın faali-
yet merkezi olarak İzmir seçilmişti. Ancak, evdeki 
hesap çarşıya uymadı ve İzmir Ticaret Bankası da 
başarısız olarak 1852’de kapandı.

İzmir ticaretinin büyük bir atılıma geçtiği 
1880’li yıllarda İzmir’de iki banka bulunuyordu. 
Bunlardan en geniş ağa sahip olan Fransız-İngiliz 
sermayeli Banque Impériale Ottomane (Osmanlı 

Bankası), kurulduğu 1863 yılında İzmir’de de 
hemen bir şube açmıştı ve yirmi yılı aşkın bir süre 
rakipsiz çalışmıştı. Osmanlı Bankası’nın İkinci 
Kordon’daki İzmir şubesi dışında Aydın, Nazilli 
ve Uşak’ta şubeleri olduğu gibi Alaşehir, Deniz-
li, Manisa Bergama, Dinar ve Soma’da büroları 
bulunuyordu. Frenk Caddesi üzerinde yer alan 
Fransız sermayeli Credit Lyonnais şubesi ise 
1888’de açılmıştı. Aynı yıl Menafi Sandıkları’nın 
dönüştürülmesiyle kurulan Ziraat Bankası şubesi 
de faaliyete geçti. Ziraat Bankası, 1910’lu yıllarda 
kurulan yerel ve küçük sermayeli bankalar ortaya 
çıkıncaya kadar bütün imparatorluktaki tek ulusal 
sermayeli bankaydı.

XIX. yüzyıl sonunda ortaya çıkan bu bankalar 
sadece bir başlangıçtı. XX. yüzyılın hemen başla-
rında İzmir, İstanbul’dan sonra imparatorluğun 
en fazla banka şubesine sahip şehri haline gelmiş-
ti. Yunan sermayeli Banque de Mytilène (Midilli 
Bankası), Banque de Athènes (Atina Bankası), 
Fransız sermayeli Banque d’Anotolie (1905 - 
Anadolu Bankası), Banque de Salonique (Selanik 
Bankası), Banque d’Orient, İngiliz sermayeli 
Smyrne Bank Ltd. (1910) ve The British Oriental 
Bank, Avusturya sermayeli Wiener Bank Verein 
(1910), ve Societe Anonyme Hongroise de Banque 

İzmir’de bankalar
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et de Commerce (1910), İtalyan sermayeli Banca 
di Roma ve Banca Commarciale Italiana I. ve II. 
Kordon ile Frenk Caddesi’ndeki şubeleriyle faali-
yete geçmişlerdi. 1909 yılında İngiltere’nin İzmir 
Konsolos yardımcısı Heatcote-Smith tarafından 
hazırlanan ticaret raporunda, rekabet yüzünden 
düşük kâr elde etmelerinin bankacılar arasında 
şikâyet konusu olduğu kaydedilmektedir.

Yönetim merkezi Midilli’de olan bu Midil-
li Bankası’nın İzmir şubesi Birinci Kordon’da 
bulunuyordu. Her türlü banka muamelatını 
kabulle birlikte kambiyo satışı da yapmaktaydı. 
Osmanlı ve yabancı ülkelerin kent merkezleriyle 
telgrafla ödemede bulunabiliyor, cari hesaplar 
açabiliyor, esham alıp satabiliyor, senet tahsil 
edebiliyor, ticari eşya ve esham ve senetlerine 
karşı (avans) veriyor ve sarraflık işleri yapıyor-
du. 200 lirayı geçmeyen yatırım için yüzde 3 faiz, 
hayır kurumları tarafından yatırılan para içinse 
miktarı kaç kuruş olursa olsun yüzde 3,5 faiz 
veriyordu. Ayrıca şubesinde İngiltere’nin “en 
meşhur fabrikalarının son ve sağlam usul üzere 
delinmez madenden yapılmış para kasalarını 
bulundurularak müracaat edenlere gayet müsait 
şartlarla” kiralıyordu.

Kredi Liyone Bankası’nın Alisbiyad 
Gorgoli’nin yönetimindeki İzmir şubesi Frenk 
mahallesinde Aya Fotini Kilisesi karşısında 
yapılan yeni bir binaydı. 15 milyon frank ser-
mayeyle 1905’de kurulan Anadolu Bankası, 
Baltacı Ferhanesi’ndeydi. Daha sonra Kordon’a 
geçen Anadolu Bankası kısa sürede İzmir’in en 
ünlü bankalarından biri oldu. Atina Bankası 
da Şişecileriçi’nde Kudüs-i Şerif ferhanesinde 

bulunuyordu.
XX. yüzyıla girildiğinde bankalar İzmir’deki 

sermaye hareketliliğini büyük ölçüde denetim 
altına almış, iktisadî yapıyı temelinden etkileyen 
kurumlar haline geldiler. Bankalarda meydana 
gelen bir değişiklik, anında piyasalara yansı-
yordu. 1905 yılında siyasal amaçlarına ulaşmak 
isteyen Ermeni İhtilal Komitesi, İzmir’de eko-
nomik yapıyı felç etmek için hedefleri arasına 
Osmanlı Bankası’yla Credit Lyonnais da almıştı. 
En ilginç örneklerden biri de 1911’de sıkıntıya 
girerek işlemlerini geçici olarak durduran Midilli 
Bankası’dır. Fas Buhranı nedeniyle ortaya çıkan 
para darlığı bir çok bakanın kredi vermeyi 
kesmesi sonucunu doğurmuşken ortaya çıkan 
bu olay, İzmir malî piyasasında büyük bir panik 
yaşanmasına yol açmıştı. Telaşa kapılan İzmir-
li mudiler yabancı bankalardaki hesaplarını 
kapatmak için harekete geçti. 2 - 3 günde ban-
kalardan binlerce lira çekildi ve sadece Anadolu 
Bankası’ndan 2 günde eksilen para 1 milyon 500 
bin franka ulaştı ki, bu miktar bankanın kuruluş 
sermayesinin onda birine eşitti. Panik, Midilli 
Bankası’nın tasfiye edilmesiyle yatıştırılmaya 
çalışıldıysa da malî piyasaların yeniden güven 
kazanması için uzun bir süre geçmesi gerekti.

İttihat ve Terakki’nin bankaların ekonomik 
yapı üzerindeki belirleyiciliğini fark etmesi 
uzun sürmedi. II. Meşrutiyet döneminde kredi 
kurumlarının millî bir nitelikte yeniden örgüt-
lenmesi yönündeki çabalar, Anadolu’da özellikle 
Ege Bölgesi’nde yoğunlaştı. Yerel ve Müslüman 
Türk sermayesi ile örgütlenen bu yeni bankalar, 
daha çok kooperatif nitelikte, belli ürün grupla-
rının kredi ihtiyaçlarının karşılanması amacını 
taşıyordu. Milli Aydın Bankası (1913) ve Mani-
sa Bağcılar Bankası (1917) bu tür girişimlerin 
sonucu doğdu. Ancak, sınırlı sermayeleriyle bu 
bankaların İzmir’deki büyük bankalara alternatif 
oluşturduğu söylenemez. İzmir ticarî dünyasının 
kalbi olan Frenk mahallesi 1922’de kül olurken, 
bağrında hâlâ bir düzineye yakın yabancı banka 
barındırıyordu.

Yabancı sermayeli bu bankaların günden 
güne artan etkilerine rağmen, kökleri çok daha 
eskiye giden bankerler de varlığını korumayı ba-
şardı. 1895 yılına ait bir İzmir ticaret yıllığı bize, 
büyük kısmı aile şirketi olan 50’ye yakın banker 
ismi saymaktadır. 1905 yılına ait bir yıllığa göre 
ise bu sayı 54’e yükselmiştir. Tamamı gayrimüs-
lim olan bankerler, daha çok Baltacı ve Ispartalı 
ferhaneleri, Coya Hanı, Çuha ve Yol bedestenleri 
ile Büyük Vezir Hanı gibi merkezî iş mıntıkası-
nın en gözde mahallerinde faaliyet gösteriyor-
lardı. Cumhuriyet’in para piyasalarını yeniden 
düzenlemeleri bankerlerin de sonunu getirdi. Ta 
ki 1980’lere kadar…
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Yönetimsel muhasebe; plan-
lama, kontrol ve karar alma 
süreçlerinde ihtiyaç duyulan 

bir sistemdir. Kendi iç yapımız 
hakkında bilgi sağlar. İhtiyaçlara 
göre esnek uygulanabilir, istenilen 
bilgiye göre genişler. Finansal mu-
hasebe ise kanuni gereklerin yerine 
getirilmesinde ve organizasyon dı-
şındaki unsurlara bilgi sağlamada 
kullanılır. Bu nedenle zamanlama 
ve şekil itibarı ile sınırları vardır. 

Yönetimsel muhasebenin en 
önemli iki kaynağı bilanço ve 
gelir-gider tablosudur. Şirketlerin 
genel değerlendirilmesi için ihtiyaç 
duyulan değerler bilanço ve gelir-
gider tablolarından sağlanır. Çeşitli 
formüller ile elde edilen değerler, 
şirket yönetimlerince analiz ediler-
ek, işletmenin gidişatı gözlenir ve eldeki sayısal 
verilen anlamları doğrultusunda yönetim strate-
jileri oluşturulur.

Yönetimsel muhasebe çok uzun yıllar, sadece 
şirketlerin kendi iç kontrollerinde ve karar alma 
süreçlerinde kullanılmıştır. Ancak, Türkiye’nin 
uluslararası finans piyasalarına entegre olması 
ile şirketlerin dış unsurlar tarafından da 
değerlendirilmesinde çok önem taşıyan en-
strümanlar haline gelmiştir. Ülkemizde uygu-
lanmaya başlayan ve III. Sürecin uygulanması 
aşamasına gelen BASEL kriterleri ile şirketlerin 
kredi derecelerinin oluşturulmasında yönetimsel 
muhasebe verilerinin değeri çoktur. Yönetimsel 
muhasebenin ülkemizdeki uygulamalarında 
yaşanan en büyük eksiklik kayıtlı veriler ile 
gerçek veriler arasındaki uyumsuzluktur. 
Bilanço ve gelir-gider tablolarındaki eksikler 
yönetimsel muhasebe verilerinin gerçeği 
yansıtmasını zorlaştırmaktadır. Ancak, BASEL 
kriterleri ile ülkemize yerleşmeye başlayan 
uluslararası değerlendirme ve derecelendirme 
kriterleri bilinçli yada bilinçsizce yapılan kayıt 
dışı uygulamaların azalması yönünde etkin 
olmaktadır.

Yönetimsel muhasebe enstrümanlarına 
kısaca bir göz atarsak:

n Likitide Analizi: Likitide bir firmanın kısa 
dönem ödemelerini, nakit olmayan değerleri 
nakde çevirerek ödeyebilme kabiliyetini gösterir.

n Faliyet (Devir daim) Oranları Analizi: Bir 
şirketin elindeki değerlerin ciro ve gelir yaratma 
gücü ölçülür

n Envanter (stok) Oranları 

Değerlendirmesi: Stok devir-daimini, stok 
ortalamasını ve toplam kıymetler dönüşümünü 
gösterir.    

n Çözünürlük Oranları: Çözünürlük 
oranları bir şirketin uzun vadeli taahhütlerini 
yerine getirebilme kapasitesini değerlendirir. Bu 
analiz uzun vadeli verilerle, bugünkü operasyo-
nel değerleri kullanır.

n Karlılık Oranları: Bir şirketin uygun 
oranda kar ve yatırım dönüşümü gelirini elde 
etme kapasitesini gösterir.

n Yatırımın Geri Dönüş Oranları: Yapılan 
yatırımın kazanca dönme kabiliyetini gösterir.

n Nakit Pozisyonlarının Değerlendirilmesi: 
Operasyonel ve yatırım faaliyetlerinin nakit 
akışlarını gösterir. 

n Üretimdeki Ürün Maliyetleri: Ürün 
maliyeti sistemi üretimde kullanılan ma-
teryal, işgücü, genel giderleri gibi unsurların 
toplanmasıdır. Ürün maliyetleri stok 
değerlendirmesi ve gelir hesaplanmasının 
temel girdisidir. Ayrıca fiyatlama faaliyetinin 
çekirdeğidir.

Ayrıca; süreç maliyetleri hesaplamaları, faa-
liyet maliyetleri hesaplamaları, taleple yönelen 
üretim maliyetleri, katma değer verimliliği, 
maliyet-miktar-kar analizleri, hedeflenen 
gelir satış miktarı analizi, fırsat maliyeti 
gibi değerlendirme ve karar alma anlarında 
kullanılan enstrümanlar vardır.

Bir yılı bitirip, yeni bir yıla başladığımızda 
bilanço ve gelir-gider tablolarımızı yönetimsel 
muhasebe yöntemleri ile inceleyerek elde 
edeceğimiz veriler, çok daha doğru kararlara 
atılan ilk adımlar olacaktır.

Yönetimsel muhasebe

Hüseyin DOĞAN
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İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet 
gösteren firmaların eleman ihtiyaçlarına yanıt 
vermek amacı ile kurulan İAOSB Özel İstihdam 

Bürosu’nun çalışmaları, Bölge firmalarının İnsan Kay-
nakları biriminin çalışanları ile Bölge Müdürlüğü’nde 
düzenlenen toplantıda paylaşıldı. 

İAOSB Bölge Müdür Yardımcısı Ayşe Yeniocak 
ve İdari İşler Müdürü Salih Günerergin’in, İAOSB 
Özel İstihdam Bürosu’nun çalışmaları hakkında bilgi 
verdiği toplantıda İnsan Kaynakları birimlerinde 
yaşanan sorunlar ve talepler de masaya yatırıldı. 

Toplantı ile ‘İnsan kaynaklarıyla ilgili eşleştir-
me çalışmaları konusunda firmaların beklentilerini 
öğrenerek bu konuda atılacak adımları geliştirmeyi’ 
amaçladıklarını bildiren İAOSB Bölge Müdür Yardım-
cısı Ayşe Yeniocak, birlikte alınacak kararlar doğrul-
tusunda daha başarılı çalışmalara imza atılacağına 
inandıklarını söyledi. 

İAOSB İdari İşler Müdürü Salih Günerergin ise 
İAOSB Özel İstihdam Bürosu’nun etkinliğini arttıra-
rak firmaların eleman ihtiyaçları konusundaki sıkın-
tılarına çözüm üretmeye çalıştıklarını hatırlatarak, 
birimin çalışmaları hakkında bilgi verdi. 

1998 yılında Bölgemizde firmaların eleman ihtiya-
cını karşılamak amacıyla kurulan birimin 2005 yılında 
İŞKUR’dan gerekli izinler alınarak özel istihdam 
bürosu adı altında hizmet vermeye başladığını hatır-
latan Günerergin, birimin yalnızca İAOSB’de faaliyet 
gösteren firmalara destek verdiğine dikkat çekti. 

Bölge Müdürlüğü’nün bu çalışmalara yönelik ola-
rak herhangi bir ücret talebinde bulunmadığının altını 
çizen Günerergin, İAOSB Özel İstihdam Bürosu’nun 
faaliyetlerine ilişkin şunları söyledi:

“Firmalarımızdan gelen eleman taleplerini sis-
temimize kaydederek, aranan pozisyona yönelik en 

uygun adayları firmaya yönlendiriyoruz. İAOSB’de 
faaliyet gösteren şirketlerde çalışmak üzere Özel İstih-
dam Büromuza kayıt yaptırmak isteyen adaylardan 
6 ay içerisinde çekilmiş fotoğraflarını, nüfus cüzdanı, 
diploma, ehliyet, eğitim-kurs sertifikalarını ve devlet 
hastanelerinden alınmış sağlık raporunu istiyoruz. 
Elektronik ortamda düzenlediğimiz formumuzu kayıt 
esnasında arkadaşlarımız tamamlıyorlar.”

Altı ayda bir sisteme kayıtlı adayların durumları 
ile ilgili bilgileri güncellediklerini bildiren Günerer-
gin,  bilgilerin doğruluğunun sağlanabilmesi için 
Bölge firmalarının insan kaynakları birimlerinden 
yardım istediklerini söyledi. 

Eleman ihtiyacı olan firmalara İAOSB Özel 
İstihdam Bürosu tarafından yönlendirilen adayların 
işe alım süreçleri hakkında firmalardan geri dönüş 
olmaması nedeniyle bilgi kirliliği yaşadıklarının altını 
çizen Günerergin,  “Sizlerle görüşmeleri için yönlen-
dirdiğimiz adaylara ilişkin olumlu ya da olumsuz gö-
rüşlerinizi bizlerle paylaşırsanız, bizler de söz konusu 
adayı bir başka firmamıza yönlendirir ya da kayıt-
larımızdan çıkartırız. Birlikte koordineli bir biçimde 
çalıştığımız taktirde bu sıkıntıları aşmak mümkün” 
diye konuştu. 

2012 yılı Ocak-Kasım ayları arasında 2 bin 402 
kişinin iş arama kayıtlarının alındığını bildiren Gü-
nerergin, İAOSB Özel İstihdam Bürosu’nun bu süre 
zarfında 5 bin 221 kişinin formunu 219 firmaya yön-
lendirdiğini açıkladı. 150 kişinin işe alınmasını sağ-
ladıklarına dikkat çeken Günerergin,  üretim- imalat, 
yönetici asistanı, muhasebe, hizmet personeli, satış 
elamanı, şoför, ithalat-ihracat biriminde görev alacak 
personel, kimyager, depo ambar sevkiyat, müşteri 
temsilcisi, büro memuru görevlerinde çalışmak üzeri-
ne ellerinde kayıtlı başvuruların olduğunu hatırlattı.

İAOSB’li firmaların 
İK birimleri bir araya geldi
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Bölge firmalarının eleman ihtiyacını karşı-
lamak için faaliyet gösteren İzmir Atatürk 
Organize Sanayi Bölgesi Özel İstihdam 

Bürosu, bir yıl içerisinde 5 bini aşkın başvuruyu 
değerlendirerek firmaların eleman arayışına 
çözüm bulmaya çalışıyor. 

1998 yılı Eylül ayından itibaren İnsan Kay-
nakları olarak kurulan, 2005 yılı Nisan ayında, 
İŞKUR’dan aldığı izin belgesi ile ‘Özel İstihdam 
Bürosu’ statüsünde hizmet vermeye devam 
eden birim, sadece İzmir Atatürk Organize 
Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren firmalara 
hizmet veriyor. Dışarıdan gelen iş başvurularını 
ve Bölge katılımcılarından gelen eleman taleple-
rini sisteme kaydeden birim çalışanları, firmala-
rın talepleri doğrultusunda uygun başvuruları 
katılımcılara yönlendiriyor. 

İAOSB Özel İstihdam Bürosu’nda kayıt oluş-
turmak isteyenlerin,  birime başvuru için geldi-
ğinde yanlarında; son 6 aya ait 1 adet vesikalık 
fotoğraf, nüfus cüzdanı, diploma, ehliyet, eğitim 
ve kurs sertifikaları, sağlık problemi var ise tam 
teşekküllü devlet hastanesinden alınan sağlık 
raporu getirmeleri gerekiyor. 
Sistem nasıl işliyor?

Bölge katılımcılarının isteği üzerine e-mail 

ya da faks aracılığı ile Birime ulaştırılan Eleman 
Talep Formu, katılımcı tarafından tam ve ek-
siksiz tamamlanmalıdır. Katılımcı, doldurduğu 
formu; e-mail, faks ya da elden Özel İstihdam 
Bürosu’na ulaştırır. 

Büroya ulaşan Eleman Talep Formu, istenen 
kriterlere göre büro personeli tarafından bilgi-
sayara kayıt edilir. Kayıt edilen form, seçim ve 
yönlendirme yapılmak üzere hazırdır. İstenilen 
kriterlere göre kayıtlarda arama ve seçim yapılır. 
Eleman Talep Formu’na, sistem ortamında işe 
uygun kişinin özgeçmiş kaydının yönlendirmesi 
yapılır.  Talebe uygun olan iş başvuru formları, 
e-mail aracılığı ile Bölge katılımcılarına ulaştı-
rılır. Katılımcıya ulaşan iş başvuru formlarının 
görüşme sonuçları, firma yetkilisi tarafından 
Özel İstihdam Bürosu’na bildirilir. 

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Özel 
İstihdam Bürosu’nun çalışmalarının, daha sağ-
lıklı yürütülebilmesi için yönlendirilen başvuru 
sonuçları ile ilgili bilginin bir hafta içerisinde 
birime iletilmesi gerekmektedir.

İAOSB Özel istihdam Bürosu İletişim
Tel: (0232) 376 71 76  /  229 – 236

dkilavuz@iaosb.org.tr – mozbilen@iaosb.org.tr

İşverenleri ve elemanları buluşturan birim:

İAOSB Özel İstihdam Bürosu 
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Enver OLGUNSOY

Tabii ki her ikisi de. Bilinenin aksine sebze ve 
meyvalar da birer karbonhidrat deposudur-
lar. Aslında akla ilk gelen karbonhidratlar 

nişasta, un, şeker, bakliyat vs. gibi gıdalar olsa 
da, sebze ve meyvaların da birer karbonhidrat 
kaynağı olduğuna dikkatlerinizi çekme adına 
yukarıdaki başlığı attım. Aslında karbonhidratlar 
glikoz yapıtaşlı, asal olarak enerji veren, vücudu-
muzun enerji ihtiyacını karşılayan, fazlası da yağ 
olarak öncelikle bel ve çevresinde bir simit yastık 
gibi konuşlanan gıda maddeleridir. Bu nedenle bi-
linenin aksine fazla tüketilmeleri bize vücut yağı 
olarak geri dönebilir. Aman dikkat; öyle “canım 
iki meyva yedim, ya da ne olacak kereviz yeme-
ği kilo aldırır mı” demeyin ve dengeli beslenin. 
Örneğin meyva olarak hafif tatlı olanlardan (elma, 
portakal vs.) bir yada  bilemedin  en çok iki adedi, 
o da yemekten hemen sonra tüketin. Yoğun şeker-
li (karpuz, incir-üzüm-hurma vs.) gibi meyvaları 
ise daha az tüketmeye özen gösterin.

Zira şişmanlığın (bazı hastalıklar hariç) en 
önemli nedeni aşırı sağlıksız karbonhidrat tü-
ketmemizdedir. Sağlıklı karbonhidratlar insan 
gelişimine olumlu katkıda bulunurken, sağlıksız 
karbonhidratlar – abur cubur yiyeceklerde bulu-
nur – “besin düşmanları” olarak adlandırılmakta-
dır. Çünkü bu tür karbonhidratlar sağlıklı besinle-
rin yararlarını da ortadan kaldırırlar.

Karbonhidratlar, şeker ve nişasta şeklinde 
insan, hayvan ve mikroorganizma diyetinde

kalori alımı için gerekli maddelerdir. Bitki ve 
hayvan dokularında yaygın olarak bulunan kar-
bonhidratlar, genel olarak şeker, selüloz, nişasta, 
sakaroz, laktoz, glikoz, fruktoz, maltoz olarak bili-
nirler. Karbonhidratlar, hücrede hayati faaliyetler 
için enerji kaynağı oldukları gibi bazı karbonhid-
ratların hayati olaylarda spesifik fonksiyonları da 
mevcuttur. Örneğin nükleik asitlerin yapısındaki 
riboz, deoksiriboz, bazı yağlardaki galaktoz ve 
sütteki laktoz gibi.

Karbonhidratlar, proteinler için koruyucu et-
kiye sahiptirler. Karbon iskeletleri elzem olmayan 
amino asitlerin sentezinde kullanılır. Sindirilebilir 
karbonhidratların 1 gramı yaklaşık 4.1 kcal verir. 
Mono ve disakkakkaritler tatlandırıcı özelliği 
gösterir. Bağırsak enzimlerince parçalanamayan 
karbonhidratlar, lif türü karbonhidratlar olarak 
bilinir. İnsan vücudunda kan şekeri (glukoz) ve 
depo şekeri (glikojen) olarak bulunur.

Gıdalar karbonhidrat içeriğine göre üç grup 
altında toplanabilirler;

1. Karbonhidratça zengin gıdalar (Bal, şeker, 
çeşitli şekerleme ve çikolatalar, tahin helvası, 
üzüm pekmezi, pestil vs.)

2. Karbonhidratça fakir gıdalar (Çeşitli taze 
sebze ve meyveler, çeşitli et ürünleri, yumurta,

Ispanak sebze mi 
karbonhidrat mı?
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karaciğer, meyve suları vs.)
3. Karbonhidrat ihtiva etmeyen veya iz mik-

tarda içeren gıdalar (Tereyağı, margarin, çeşitli 
hayvansal ve bitkisel yağlar, alkollü içecekler 
vs.).
Sağlıklı karbonhidratlar

Taze Meyve ve sebzeler, Rafine olmayan 
kepek unu, Kepekli makarna, Esmer pirinç, 
Kepekli ekmek, Hububat içeren gıda maddeleri, 
Yulaf ezmesi, Arpa 
En temel sonuç şudur: rafine olmayan (ham) 
karbonhidratları seçmeliyiz. Bu tür karbonhid-
ratlar kalori ihtiyacınızı istikrarlı bir şekilde 
karşılar. Bu noktada “istikrarlı” kelimesini 
kullanmamızın en temel nedeni, rafine olmayan 
karbonhidratların yavaş yavaş sindirilmesinden 
kaynaklanmaktadır. Rafine olmayan karbonhid-
ratları içeren gıdalar vitamin, mineral ve protein 
de içer mektedir, bu nedenle bu tür gıdalar den-
geli bir beslenmenin temel unsurları haline gelir. 
Pirinç, un, vb. gıdalar konusunda beyaz yerine 
esmer renkli olanları seçin.

Her tür besin maddesinde olduğu gibi işlen-
miş (rafine) karbonhidratlar, ham karbonhidrat-
lara (rafine olmayan) göre daha sağlıksızdır.
Sağlıksız karbonhidratlar

Rafine karbonhidratlar da enerji sağlar, ancak 
sağlanan bu enerji çok kısa sürede tüketilir.
Yani önce  ani bir enerji patlaması yaşanır, sonra 
da kazanılan enerjinin düzeyi anında düşer. 
Rafine karbonhidratların etkisi bir doğum günü 
partisinde kek, kurabiye ve şekerlemeler yiyen 
birinin vücudunun bir anda enerji ile dolması ve 
hemen sonrasında enerji düzeyinde – kan şekeri 
seviyesinde yaşanan düşüş nedeniyle – görülen 
azalmaya bir örnektir. Enerji seviyesindeki bu 
iniş ve çıkışlar duygusal değişikliklere, sinirlilik 
haline, huysuzluk ve yorgunluk gibi durumlara 
ve durmak bilmeyen aşırı iştah gibi sorunlara 
neden olur.

Karbonhidrat yapısındaki en küçük birimler 
monosakkaritlerdir. Monosakkaritler kristal-
leşmiş renksiz bileşikler olup çoğu tatlıdır. Bu 
nedenle basit şekerler olarak da bilinirler.

Laktoz süt şekeri olarak bilinir. Ticari olarak 
peynir altı suyundan elde edilir. Vücutta ince 
bağırsakta bulunan bakteriler tarafından sen-
tezlenen laktaz enzimiyle galaktoz ve glukoza 
parçalanır. Aksi takdirde vücut laktozdan yarar-
lanamaz. Bazı kişiler laktaz yetersizliği nedeniy-
le laktozu metabolize edemezler. bu durumda 
karında şişlik, gaz, ağrılı kramplar ve diyare 
meydana gelebilir. Laktoz vücutta kalsiyum ma-
tabolizmasında rol oynar ve kalsiyumun vücutta 
tutulmasını sağlar.

Sakkaroz  şeker pancarı ve şeker kamışı başta 
olmak üzere pek çok bitkinin yapısında bulunur. 
Çay şekeri olarak da bilinir. Fotosentez sırasında 
üretilen glukoz bitkinin diğer bölgelerine genel-
likle sakkaroz formunda taşınır.

Şeker, nişasta ve selüloz gibi besinler içe-
risinde bulunur. Şeker, marmelat, jöle, şurup, 
bal, melas, kakao, çikolata, buğday, diğer tahıl 
ürünleri ve nişastalı, unlu gıdalar, en fazla kar-
bonhidrat içeren maddelerdir. Ana besin mad-
delerinden biri olan karbonhidratlar, kolayca 
hazmedilebilen bu maddeler, besinsel enerji ve 
kalori kaynağıdır. İnsan gıda maddesi olarak bü-
yük öneme sahip karbonhidratlar doğada çeşitli 
gıdalarda yaygın olarak bulunmaktadır. Kar-
bonhidratlar özellikle bitkisel gıdalarda yaygın 
bulunur. Hayvansal gıdalardan süt, süt ürünleri 
ve balda karbonhidrat oranı yüksektir. Karbon-
hidratlarca en zengin gıdalar tahıl ve tahıl ürün-
leri, kuru baklagiller, kurutulmuş meyveler, bal, 
pekmez, reçel ve tahin helvası gibi tatlılardır.

Sonuçta sağlıklı beslenme tüm yiyecek grup-
larının (protein, yağ, karbonhidrat vs.) dengeli 
bir şekilde tüketilmesi ile olur.

Ancak obezite riskine karşı karbonhidrat 
tüketimine dikkat diyorum.

Sağlıkla kalın.
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Türkiye ile ticaret hacminin arttırılması ama-
cıyla ülkeye gelen Güney Afrikalı işadamları 
heyetinin başında yer alan Güney Afrika 

Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Bakan Yardımcısı 
Elizabeth Thabethe, 20-23 Kasım tarihleri arasında 
İstanbul ve İzmir’de düzenlenen ‘Dış Ticaret ve Yatı-
rım Misyonu’ konulu foruma katıldı. 

Ziyaretlerinin İzmir ayağında İzmir Atatürk Or-
ganize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Petrofer 
Endüstriyel Yağlar Yönetim Kurulu Başkanı, aynı 
zamanda Güney Afrika Cumhuriyeti İzmir Fahri 
Başkonsolosu Tamer Taşkın’ın eşlik ettiği Güney Af-
rika heyeti, Bölge firmalarının ürünlerinin sergilen-
diği Sürekli Sergi Alanı’nı gezdi. 

150 Bölge firmasına ait ürünlerin sergilendiği 
Sürekli Sergi Alanı’nda incelemelerde bulunan heyet 
üyeleri, Bölge’de gerçekleştirilen endüstriyel çalış-
malardan oldukça etkilendiklerini dile getirdiler. 
Türk firmaları ile ikili ilişkiler kurmak istediklerinin 
altını çizen Güney Afrika Cumhuriyeti Ticaret ve 
Sanayi Bakan Yardımcısı Elizabeth Thabethe, Güney 
Afrika’nın 33’ncü ihracat hedef ülkesi ve ithalatın 
41’nci kaynağı olan Türkiye ile kurulacak olası iş 
birliklerinin kendilerini heyecanlandırdığını bildirdi. 

Afrika kıtasının oldukça zengin bir yatırım böl-
gesi olduğuna dikkat çeken Tamer Taşkın, işadam-
larına her türlü yatırıma açık olan Afrika kıtasına 
yönelmeleri tavsiyesinde bulundu. Afrika ülkelerine 
sürekli seyahat ettiği için ihtiyaçları gözlemleme 
şansına sahip olduğunu dile getiren Taşkın, konuyla 
ilgili şunları söyledi:

“10 gün içerisinde altı Afrika ülkesini gezerek ti-
caret ve sanayi odalarını ziyaret edip geldik. Onlarla 
2013 yılında ilişkilerimizi nasıl daha fazla geliştire-
biliriz diye görüşmelerde bulunduk. Dış Ekonomik 
İlişkiler Kurulu’nda iş konseylerini kuruyoruz ve 
her geçen gün bunu geliştiriyoruz. Şu anda 17 olan 
iş konseyi sayımızı gelecek sene 30’a çıkarmayı 
planlıyoruz çünkü THY’nin uçtuğu her ülkede, 
Büyükelçiliğimizin açıldığı her ülkede artık bir iş 
konseyimizin olması gerekliliğine inanıyoruz. Afrika 
kıtası tarım ürünleri olan bir bölge. Ancak soğuk 
hava deposu ve nakliye imkânlarının iyi olmama-
sından dolayı tarım ürünleri olduğu yerde tüketi-
liyor, fazlası da çöp olup gidiyor. Biz bu hikâyeleri 
30-40 sene kendi ülkemizde de yaşıyorduk.  Bugün 
ülkemiz en büyük tarım ihracatçılarından biri oldu. 
Demek ki tarım aletleri, gübre, soğuk hava deposu, 
hamur, gıda, ambalaj sektörümüzün Afrika kıtasın-
da yapabileceği çok şey var. Bunun yanı sıra tarım 
geliştikçe sulama kanalları, sulama boruları, pompa-
lar da gündeme geliyor. Tabi tarımın dışında Afrika’ 
da bir de madencilik var. Madencilik dendiğinde 
de iş makineleri, yedek parçalar, kırıcı uçlar gibi 
konular akla geliyor. Bugün Türkiye’de her çeşit mal 
üretiliyor. Bu çeşitlenen malları Afrika’ ya satabiliriz. 
Afrika fakir, aç-susuz, güvensiz gibi yanlış bilgilere 
itibar etmeyelim. Ülkeleri ve koca bir kıtayı bunlarla 
nitelendirmeyelim. Bu fırsatı kaçırmayalım. Bundan 
20 yıl önce Çin yoktu.”  Ama bugün 2018 yılında 
dünyanın lideri olacak ülkesi diye nitelendirilen hale 
geldi.” 

İAOSB Sürekli Sergi Alanı, 
Güney Afrika heyetini ağırladı





Binlerce farklı ürünün üretildiği, ekonomi-
nin lokomotif kuruluşları arasında yer alan 
İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde 

sosyal ve sanatsal etkinlikler de tüm hızıyla 
devam ediyor. Bu kapsamda İAOSB Yönetim Ku-
rulu tarafından 23 Mart 2010  tarihinde kurulan, 
Bölgedeki firma sahipleri ile çalışanlardan oluşan 
İAOSB Tiyatro Grubu, sanayici Hakan Susuz’un 
yönetmenliğinde sahnelediği ‘Karmakarışık’ adlı 
tiyatro oyunu ile izleyicilerden tam not aldı. 

19 kişilik kadrosu ile son olarak Ray 
Cooney’in dünyaca ünlü yapıtı olan ‘Out of 
Order- Karmakarışık’ı sahneleyen İAOSB Tiyatro 
Grubu, 14-15 Aralık tarihlerinde üç farklı saatte 
salonu dolduran seyirciler tarafından ayakta 
alkışlandı. 

Gösterimin ardından sahnelenen oyunda 
emeği geçenleri tebrik eden İAOSB Yönetim 
Kurulu Başkanı Hilmi Uğurtaş, İAOSB Yönetim 
Kurulu olarak açtıkları yolda başarılı ve kararlı 
adımlarla ilerleyen İAOSB Tiyatro Grubu’nun 
çalışmalarını takdir ettiklerini söyledi. İAOSB’nin 
gerek Tiyatro Grubu, gerekse Türk Sanat Mü-
ziği Korosu ve Fotoğrafçılık Grubu ile sosyal 
yaşamda da ‘üretmeyi’ ilke edindiğinin altını 
çizen Uğurtaş, “İAOSB Yönetim Kurulu olarak 
açtığımız bu yolda, gençlerin bayrağı ileriye 

İAOSB Tiyatro Grubu 
‘Karmakarışık’ ile ayakta alkışlandı

19 kişilik kadrosuyla son olarak Ray Cooney’in dünyaca ünlü yapıtı olan Out of Order-Karmakarışık’ı           
sahneleyen İAOSB Tiyatro Grubu, oyunu izlemek için salonu dolduran sanatseverlerden tam not aldı.
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taşıdıklarını görmekten büyük bir memnuniyet 
duyuyoruz. 

Çalışmada yer alan arkadaşlarımızı ve ai-
lelerini değerli zamanlarından feragat ettikleri 
için tebrik ediyorum.” diye konuştu. 

İAOSB Sosyal Faaliyetleri Geliştirme ve 
Çalışma Grubu’nun Başkanı Neslihan Ömer 
Kabaklı ise iş dünyası dışında Bölge katılım-
cıları ve çalışanları ile bir araya gelmek için 
düzenledikleri faaliyetlerin başarılı sonuçlarını 
görmekten büyük memnuniyet duyduklarını 
vurgulayarak, emeği geçen herkesi tebrik etti. 

Sergilenen ‘Karmakarışık’ adlı eserin yönet-
meni ve aynı zamanda başrol oyuncusu olan 
Hakan Susuz da tiyatroya emek veren yol arka-
daşlarına, İAOSB Yönetim Kuruluna ve İAOSB 
Bölge Müdürlüğü’ne desteklerinden dolayı 
teşekkür etti. 

Ağır sorumlulukları olan bölge sanayici-
lerinin ve çalışanlarının daha mutlu bireyler 
olmasına katkı sağlayacak etkinliklerle onları iş 
yaşamının stresinden uzaklaştırmak ve kişisel 
gelişimlerine katkı sağlayacak kaliteli organi-
zasyonlarla buluşturmak isteyen İAOSB Yö-
netim Kurulu, Mayıs 2009’ da kurulan İAOSB 
Türk Sanat Müziği Korosunun ardından Mart 
2010’da da İAOSB Tiyatro Grubu’nu kurmuştu. 
İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Sosyal 
Faaliyetleri Geliştirme ve Çalışma Grubu’nun 
önerisi ve İAOSB Yönetim Kurulu’nun kararı 
ile kurulan İAOSB Tiyatro Grubu, önceki yıllar-
da Merhum Attila İlhan’ın şiirlerinden oluşan 
ve büyük ilgi gören “Kaptanın Şiir Defteri” ve 
Turgut Özakman’ın eşsiz yapıtı ‘Bir Şehnaz 
Oyun’ gibi dev eserleri sahneleyerek büyük 
beğeni toplamıştı.
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“İstinaf Mahkemeleri” ülkemiz açısından ilk 
defa tecrübe edilecek bir yargı organı değildir. 
Ülkemizde 1879-1924 yılları arasında 45 yıl faaliyet 
göstermiş ancak daha sonra kaldırılmıştır. Ül-
kemizde istinaf mahkemelerinin yeniden kuru-
luş çalışmaları Avrupa Birliği katılım sürecinde 
başlamıştır. İstinaf Mahkemelerine ilişkin yasal 
düzenleme 26.09.2004 tarihli 5235 sayılı “Adli Yargı 
İlk Derece Mahkemeleri İle Bölge Adliye Mahke-
melerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında 
Kanunu” ile yapılmıştır. Yine 6100 sayılı Hukuk 
Muhakemeleri Kanunu’nda (HMK) istinafa ilişkin 
hükümlere yer verilmiştir. Şu anda geçici olarak 
dokuz yerde bölge Adliye Mahkemesi kurulması 
kabul edilmiştir. Bölge Adliye Mahkemeleri huku-
ken hayat geçmiş olmasına rağmen bu mahkemele-
rin görev yapacağı binalar temin edilemediğinden, 
yargı ve idari kadrolar oluşturulamadığından 
halen fiziki varlığa kavuşamamıştır.

İstinaf kanun yolu, ilk derece mahkemesi (yerel 
mahkeme) ile temyiz incelemesi arasında ikinci de-
recede bir denetim mekanizması ve olağan kanun 
yoludur. Daha önce ikili olan yargılama sistemi 
istinaf kanun yolunun uygulanmaya başlamasıyla 
birlikte ilk derece mahkeme yargılaması olan ilk 
derece yargılaması, maddi ve hukuki denetimin 
yapıldığı bölge adliye mahkemesi (istinaf mahke-
mesi) ikinci derece yargılaması, hukuki denetim 
yapılan Yargıtay üçüncü derece yargılaması olmak 
üzere üç aşamalı hale gelecektir.

İlk derece mahkemelerinin belli bir meblağı ge-
çen nihai kararlarına karşı istinaf yolu açıktır. Bu-
gün için bu miktar 1500 liradır. Bu sınır malvarlığı 
davaları içindir. Malvarlığına ilişkin olmayan da-
valar bakımından ise kararlara karşı istinaf yoluna 
başvurulabilir. İstinaf özel kanun hükümleri saklı 
kalmak kaydıyla ilamın taraflara tebliğ tarihinden 
itibaren iki haftalık süreye tabi olup, dilekçe ile ka-
rarı veren mahkemeye yapılır. Yasa koyucu istinaf 
sebeplerini kanunda tek tek saymamıştır. İlk derece 
mahkemelerinin olaylara, delillere, hukuki sebep-
lere ilişkin değerlendirmesinde eksiklik, yanlışlık, 
usul hukukuna veya maddi hukuka aykırılıklar 
istinaf sebebi olabilir. İstinaf dilekçesinde istinafa 
başvuru sebeplerinin gerekçeleri ile birlikte açıkça 
belirtmesi gerekmektedir. İnceleme bu sebeplerle 
sınırlı olarak yapılacaktır. Mahkeme sadece kamu 
düzenine aykırılık hallerini kendiliğinden gözete-
bilir. İstinaf dilekçesi verilirken tebliğ giderleri de 
dahil olmak üzere gerekli tüm harç ve giderlerin 
ödenmesi gerekir.

Dosyanın ilgili Bölge Adliye Mahkemesi’ne 
gönderilmesi üzerine esasa girmeden dosya üze-
rinden ön inceleme yapılacaktır. İstinafta yapılan 

ön incelemede mahkeme söz konusu kararın 
istinaf yoluna başvurulacak bir karar olup olma-
dığını, süresinde yapılıp yapılmadığını, başvuru 
şartlarının yerine getirilip getirilmediğini, istinaf 
sebep ve gerekçelerinin gösterilip gösterilmediği-
ni inceleyecektir. Ön incelemeden sonra esastan 
incelemeye geçilir. Davanın özelliğine göre heyetçe 
veya tayin edilecek bir üye tarafından yapılabilir. 
İstinaf Mahkemesi, istisnalar dışında tahkikatı 
duruşmalı yapacaktır. İstinaf yeniden yargılamayı 
da içinde barındırdığından duruşma yapılması 
önemlidir. Gerekli hallerde davaya başından itiba-
ren bakarak karar verebilecektir. İstinaf bir tem-
yiz incelemesi değildir. Temyizde sadece hukuki 
denetim yapılmasına rağmen istinafta belli sınır 
ve kurallar içinde hem maddi  (yani olay yönün-
den) hem de hukuki denetim yapılır. Taraflar yeni 
vakıalar ileri sürememekte, iddianın ve savunma-
nın genişletilmesi yasağı bulunmaktadır. İlk derece 
mahkemesinde sunulmamış deliller istinafta da 
ileri sürülemez.

İstinaf başvurusu haksız bulunursa reddedilir. 
Ayrıca istinaf başvuru kötü niyetli yapılmışsa yasa 
gereği yaptırımlar bulunmaktadır. İstinaf Mahke-
mesi gerekli görürse dosyanın mahkemeye gön-
derilmesine karar verebilir. Bu halde gönderilen 
mahkemede davanın yeniden görülmesi gerekir. 
Ya da ilk derece mahkemesinin kararını kaldırarak 
davanın kısmen ya da tamamen kabulüne karar 
verebilir. Bu durumda yeniden yargılama yapmak-
ta ve ilk derece mahkemesinin yerine geçerek bir 
karar vermektedir.

İstinaf mahkemelerince verilen kararın temyizi 
mümkün değil (ki bugün itibari ile miktar veya 
değeri 25 bin TL ve altında kalan davalara ilişkin 
kararlar ve HMK 362. Maddesinde tek tek sayılan 
kararlara karşı temyiz yoluna başvurulamaz) ise 
söz konusu Bölge Adliye Mahkemesi kararına göre 
işlem tesis edilir.  Eğer temyiz yolu açık ise Bölge 
Adliye Mahkemesi kararının taraflara tebliğinden 
itibaren taraflar karara karşı bir ay içinde tem-
yiz yoluna başvurabilirler. Temyizde üç şekilde 
karar tesis edilebilir. Onama, bozma ve düzelterek 
onama. Yani temyiz istinaf mahkemelerince verilen 
kararlara karşı başvurulan bir kanun yolu olacak-
tır. Temyizden sonraki karar düzeltme yolu ise 
kaldırılmıştır. İstinaf Mahkemeleri hayata geçirildi-
ğinde Yargıtay’ın iş yükü azalacak, hukuki dene-
tim yaparak içtihat oluşturma ve içtihat birliğini 
sağlayabilme imkanına haiz olacaktır.

Ancak İstinaf Mahkemeleri hukuken var olsa 
da fiziken hayata geçirilemediği için yürürlükten 
kalkan HMK’un temyiz ve karar düzeltmeye iliş-
kin hükümleri uygulanmaktadır. 

İstinaf Mahkemeleri
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Çocukken sahip olduğumuz, bize ait olan 
tek şeydir oyuncaklar… Küçük bir kız ço-
cuğunun, oyuncak bebeğinin saçlarını tıpkı 

kendini sahiplenen annesi gibi şefkatle taraması, 
afacan ufaklığın oyuncak arabasını ‘vın vın’ diye 
ileri geri iterken babasının tepkilerini vermesi… 
Ve yıllar sonra tekrar ele geçtiğinde o çocukları 
‘en sorunsuz ve kayıtsız olduğu yıllara, çocukluk-
larına’ götüren yegane eşyaları… “Oyuncaklar”

Çocukluk da mutluluk da her yerde aynıdır… 
Elinde kumandası ile helikopterini uçuran çocu-
ğun da, bez bebeğine düğmeden göz diken minik 
kızın da yüzündeki gülümseme hep birbirinin ay-
nısıdır… Şekli, ederi, cinsi ne olursa olsun onlara 
bu mutluluğu yaşatan şey de aynıdır… 

1900’lü yılların başında düşmanla boğuşan 
Türk çocukları yiyecek ekmek dahi bulamazken, 
Amerikalı, Japon, İtalyan çocukların oynadıkları 
o yıllara ait oyuncakları görmek insanı hüzünlen-

Çocukluğumuzun canlandığı yer: 

Oyuncak Müzesi
İzmir’de 17 Ocak 2010 tarihinde açılan Konak Belediyesi Ümran Baradan Oyun ve Oyuncak Müzesi, tarih 
kokan oyuncaklarıyla ziyaretçilerini geçmişten günümüze çocuk olmanın ortak paydasında birleştiriyor.
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Çocukluğumuzun canlandığı yer: 

Oyuncak Müzesi

dirse de o Türk çocuklarının torunlarının bugün 
açtığı oyuncak müzesi gönüllere su serpiyor… 

İzmir’de 17 Ocak 2010 tarihinde açılan İzmir 
Konak Belediyesi Ümran Baradan Oyun ve 
Oyuncak Müzesi, ziyaretçilerini 100 yılı aşkın 
oyuncak tarihi yolculuğuna çıkartıyor. Mü-
zede, dünyaca ünlü seramik sanatçısı Ümran 
Baradan'ın dünyanın çeşitli ülkelerinden edin-
diği oyuncakların ve düzenlediği yarışmalarda 
derece kazanan yetenekli çocukların yaptığı 
eserlerin yanı sıra; şair, yazar ve İstanbul Oyun-
cak Müzesi’nin kurucusu Sunay Akın'ın katkıla-
rıyla 1850'li yıllardan 1970'lere kadar gelen tarih-
sel dönemde; 
teneke, tahta, 
kağıt ve 
plastik mal-
zemelerden 
üretilmiş 
dünya tarihi-
nin en önemli 
oyuncakları 
sergileniyor. 

İzmir’in 
Varyant sem-
tinde bulunan 
müzenin 
girişinde 
sizi oyun-
cak çocuklar 
karşılıyor, 
eşeğine ters binmiş Nasreddin Hoca uğurluyor. 
Birbirinden güzel, ilginç ve değişik oyuncakla-
rın sergilendiği müzede; 1880 Almanya yapımı 
Laterna Magica adı verilen teneke kutudan 
(ki bu kutu Lumiere kardeşlerin 1895 yılında 
yarattığı ilk sinema makinesinin ilham kaynağı 
olmuştur), 1920’lere ait Japon yapımı oyuncakla-
ra, 1930’ların İspanyol yarış arabalarından, 1950 
yılında yapılan içinde yolcuları olan İtalyan 
yapımı otobüse kadar birbirinden farklı ülkelere 
ve yıllara ait oyuncaklara rastlıyorsunuz. O yıl-

Çocukluk
Affan dedeye para saydım,  
Sattı bana çocukluğumu.  
Artık ne yaşım var ne de adım;  
Bilmiyorum kim olduğumu.  
Hiç bir şey sorulmasın benden;  
Haberim yok olan bitenden.  
Bu bahar havası, bu bahçe;  
Havuzda su şırıl şırıldır.  
Uçurtmam bulutlardan yüce,  
Zıpzıplarım pırıl pırıldır.  
Ne güzel dönüyor çemberim;  
Hiç bitmese horoz şekerim!

Cahit Sıtkı Tarancı
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larını oyuncaklardan mahrum geçirmek zorunda 
kalan çocuklar da unutulmamış tabi… Müzenin 
bir bölümünde geleneksel Türk Gölge Oyunumuz 
Karagöz ve Hacivat da tanıtılıyor. İzmir Konak 
Belediyesi Ümran Baradan Oyun ve Oyuncak 
Müzesi'nde düşlerin içinde seçkin oyuncaklar 
karşısında büyülenirken, müzenin kafeteryası-
na geldiğinizde kendinizi Flaman Sanatçı Pieter 
Bruegel'in ''Çocuk Oyunları'' tablosunun içinde 
buluyorsunuz. Burada 16. yüzyılda kullanılan 
masaların benzerlerinde oturup dönemin çocukla-
rının oyunlarını izleyebiliyorsunuz. 
Dünyada ve Türkiye’de oyuncak müzeleri

Dünya Oyuncak Müzeleri içinde önemli bir 
yere sahip olan Almanya Nuremberg Oyuncak 
Müzesi, 1961 yılında kurulur ve 1971 yılında 

Ümran Baradan 
kimdir?

Dünyaca ünlü seramik sanatçı-
mız Ümran Baradan, 4 Şubat 1945'de 
İzmir'de doğdu. İlkokulu Alsancak Gazi 
İlkokulu'nda, Ortaokul ve liseyi İzmir Kız 
Lisesi'nde bitirdikten sonra Ankara Dil 
Tarih ve Coğrafya Fakültesi ve ardın-
dan Viyana Bildedenn Güzel Sanatlar 
Fakültesi'nde devletlerarası yetenekler 
bursu kazanarak eğitimine devam eder. 
1994 yılına kadar Uluslararası Sanatçılar 
Derneği Türkiye temsilciliğini yürüten 
Ümran Baradan, 1995'ten 2007 yılına 
kadar üç dönem boyunca Uluslararası 
Kadınlar Dayanışma Birliği’nin (Derne-
ği) Dünya Genel Başkanlığı görevinde 
bulunur.  

Sanatçı, 1975 yılında bir kültür köyü 
kurmak amacı ile İzmir-Kemalpaşa 
ilçesine 4-5 km. yakınlıktaki bölgeyi alır 
ve Çiniliköy’ü kurar. Aynı köyde kurduğu 
Ümran Baradan Anadolu Güzel Sanatlar 
Lisesi, yazları sanatçının başkanlığında 
yurt içi ve yurt dışından gelen çocukla-
ra resim, çini, seramik, heykel dersleri 
veren yaz-sanat okulu olur. Konak 
Belediyesi’ne bağlı olarak hizmet veren 
“Ümran Baradan Oyun ve Oyuncak 
Müzesi’nin binası, sanatçı tarafından 
Belediye’ye bağışlanır.
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halka açılır. Birçok oyuncak müzesine sahip 
olan İngiltere'de ise, 1982 yılında halka açılan 
Londra Oyuncak ve Model Müzesi ve özel bir 
müze olan Pollock'ın Oyuncak Müzesi, zengin 
oyuncak koleksiyonları ile dikkat çekmektedir. 
Bunların yanı sıra 1976'da halka açılan Fransa 
Poissy Oyuncak Müzesi, Stockholm Oyuncak 
Müzesi, İtalya Milano Oyuncak Müzesi, 1974'te 
kişisel bir girişimle kurulan Japonya Oyuncak 
Müzesi ve 1975'te kurulan Washington Bebek 
Evi ve Oyuncak Müzesi, dünyanın en önemli 
oyuncak müzeleri arasında yerini almaktadır.

Türkiye'de ise 1990 yılında Prof. Dr. Bekir 
Onur tarafından kurulan Ankara Üniversitesi 
Oyuncak Müzesi, Arkeolog Musa Baran tarafın-
dan İzmir’in Bademler köyündeki Çocuk Oyun-
ları ve Oyuncakları Müzesi ve şair yazar Sunay 
Akın tarafından 2005 yılında halka açılan İstan-
bul Oyuncak Müzesi’nin ardından İzmir Konak 
Belediyesi, Ümran Baradan Oyun ve Oyuncak 
Müzesi'ni dünya kültürüne armağan eder. 
Oyuncaklar tarih yazdı

Geçtiğimiz Eylül ayında Konak Belediyesi 
Ümran Baradan Oyun ve Oyuncak Müzesi’nin 
hazırladığı  “Tarihin Tanıkları Oyuncaklar” 
adlı Avrupa Birliği projesi kapsamında Konak 
Belediye Başkanı Dr. Hakan Tartan’ın desteği ile 
proje ortağı olan Polonyalı çocuklar İzmir’i ziya-
ret ederek dostluk, sevgi ve barışa kucak açtılar. 
Konak Belediyesi’nin hazırladığı AB (Avrupa 
Birliği) projesi sayesinde İzmirli ve Polonyalı ço-
cuklar oyunlarla üç gün geçirdiler.  Bir yıl önce 
projenin kabulüyle başlayan süreçte proje ortağı 
Polonya’nın Kielce (Kelsa) şehrinde ve İzmir’de 
çocukların katılımıyla atölye çalışmaları gerçek-
leştirildi. “Tarihin Tanıkları Oyuncaklar” projesi 
Konak Belediyesi’nin bir projesi olduğu için 
ilk atölye çalışmaları Konak Belediyesi Ümran 
Baradan Oyun ve Oyuncak Müzesi ile Neşe ve 

Karikatür Müzesi’nde gerçekleştirildi. Projenin 
ikinci ayağında ise İzmirli çocuklar Kielce Oyun 
ve Oyuncak Müzesi’nin konuğu oldular. İki gün 
boyunca İzmirli bir grup çocuk, Kielcelı çocuk-
larla, Kielce Kukla Tiyatrosu ve Müzesi’ni gez-
diler. Projenin son bölümünde ise çocuklar için 
‘Çık Dışarıya Oynayalım’ festivali, akademis-
yenler için de sempozyum yer aldı. 21-23 Eylül 
tarihleri arasında Fuar Kaskatlı Havuz yanında-
ki alanda yine iki ülke çocukları, Polonyalı müze 
uzmanları ve eğitmenler bir araya geldi. 

Konak Belediye Başkanı Dr. Hakan Tartan, 
AB ülkeleri ile Türkiye’deki sivil toplum örgüt-
leri işbirliğinde oyuncak müzeleri arasındaki 
diyaloğu geliştirerek sürdürülebilir ortaklık ku-
rulmasını amaçlayan bu projenin başarıyla yeri-
ne getirildiğini söyledi. Tartan, “Festival kap-
samında gerçekleştirilen atölye çalışmalarıyla 
çocukların oyun ve oyuncak bilgisini, el becerisi-
ni artırmayı amaçladık. Bu çalışmalar çocukların 
müze bilgileri ile kültürlerarası diyalog çerçeve-
sinde farklı bir kültürün oyun ve oyuncaklarıyla 
tanışıp genel kültürlerini geliştirmesi açısından 
çok verimli oldu. Ulu Önder Atatürk’ün çizdiği 
yolda; barış, sevgi ve kardeşlik içinde yürüyo-
ruz. Polonyalı ve Anadolu’nun dört bir yanın-
dan İzmir’e gelen çocuklarımız çok güzel bir 
festival yaşadılar. Bu projeyi gerçekleştirmekten 
çok mutluyuz. Proje ortağı Polonya’dan gelen 
konuklarımıza, projeyi gerçekleştiren ekibe, 
çocuklarımıza ve tüm emeği geçenlere teşekkür 
ederiz” diye konuştu.
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16. Türkçe Konuşan Girişimciler Prog-
ramı kapsamında 23 ülkeden toplam 
47 girişimci, İzmir Atatürk Organize 

Sanayi Bölgesi’ni ziyaret ederek görüşme-
lerde bulundu. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 
(TOBB) tanıtılması ve Türkiye ile tica-
ri bağların güçlendirilmesi amacıyla                                           
25 Kasım-5 Aralık 2012 tarihleri ara-
sında 16. Türkçe Konuşan Girişimciler 
Programı’na; Balkanlar, Doğu Avrupa, 
Kafkasya, Orta Doğu ve Orta Asya ülke-
lerinde, Almanya ve Rusya’da yaşayan ve 
Türkçe konuşan girişimciler katıldı.  

Bu kapsamda İAOSB Bölge 
Müdürlüğü’nü ziyaret eden girişimci-
ler, İAOSB Mali İşler Müdürü Hüseyin 
Doğan’dan Bölge ile ilgili bilgi aldılar. Böl-
ge Müdürlüğü’nün ardından Ege Profil’i 
ziyaret eden girişimciler, burada ürünlerin 
imalat aşamasını inceleyerek fabrika yö-
neticileri ile görüştüler. Ege Profil gezisini 
takiben İAOSB Bölge firmalarının ürün-
lerinin sergilendiği Sürekli Sergi Alanı’nı 
ziyaret eden girişimciler, Bölge’de üretimi 
yapılan ürünlere ilişkin detaylı bilgi aldılar. 

Türkiye’nin önde gelen OSB’leri arasın-
da yer alan İAOSB’deki üretim kapasitesi 
ve sektör çeşitliliğinden etkilendiklerini 
bildiren heyet üyeleri, ziyaretin ardından 
Bölge firmaları ile ikili görüşmelerde bu-
lundular.

Türkçe konuşan girişimciler 
İAOSB’yi ziyaret etti
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Bir plastik parçasıyla ver 
elini dünya: Kredi kartları

Para ile alınacak her şeye gücü yeten, dün-
yanın en değerli plastiği… Günümüzde 
insanların nakit para taşımasına son veren, 

inanması güç olsa da 100 yılı aşkın geçmişi olan 
kredi kartlarından bahsediyoruz. Deyim yerin-
deyse ‘Amerikan icadı’ olan kredi kartlarının 
işletim mantığı ilk kez 1800’lü yıllarda karşımıza 
çıkıyor. 

Dünyada ilk kez 1854 yılında Hotel Credit 
Letter Company adlı bir kuruluş kredi kartını 
çıkartır. Modern anlamda ilk kez 1915’li yıllarda 
şimdiki Mobil Oil firması tarafından çalışan-
larına ve seçkin iş ortaklarına sunulan kredi 
kartlarının resmi olarak ilk kullanımını Flatbush 
Naitonal Bankası’nın müşterileri gerçekleştirir. 
1946 yılında “Yükle” adı verilen satın al-
öde sistemi ile alış veriş dünyamı-
za giren bu kartı kullanan 
banka müşterileri 
ve yerli tüccarlar, 
aldıkları faturaları 
bankaya götürür, 
banka da tüketi-
ciden harcadığı 
fatura bedelini 
alırdı.  

1950 yılında ABD’de 
Frank Mcnamara isimli avuka-
tın oldukça saygın bir müşterisi ile özel bir 
restoranda yediği yemek kredi kartı çılgınlığının 
başlangıç noktası olur. Tam hesabı ödeyecek-
ken cüzdanının yanında olmadığını fark eden 
Mcnamara, kartvizitinin arkasına meblağı yazar 
ve imzalayarak restoran yetkilisine bırakır. 
Bu olayın ardından insanların yanında nakit 
parası olmadan harcama yapabileceği ödeme 
aracı üzerinde çalışan Mcnamara, Diners Club 
Kredi Kartı’nı kurar. Arkadaşları ile birlikte 
seyahatlerde ve dışarıda yemeklerde kullanmak 
amacıyla çıkarttığı bu kart, zamanla Amerika 
sınırlarını aşar ve Avrupa’ya yayılır. Kartın piya-
sada tutulması ile ABD’li bankalar da bu alanda 
faaliyet göstermeye başlarlar. 1958 yılında Bank 
of Amerika, ‘Bank Amerikard’ı çıkartırken, 
Amerikan Express Company de ‘Amerikan Exp-
ress’ adı altında kredi kartını piyasaya sunar. 

Avrupa’da kredi kartları Amerika’da olduğu 
gibi hızlı bir gelişim göstermez. 1966 yılında 
California’da bir grup banka ICA (International 
Card Association) adı altında bir araya gelerek 
Master Charge adını kullanmaya başlar. Bu 
kredi kartı sisteminin 1979 yılında adı değişir ve 
Master Card olur. Kredi kartı sistemindeki ulus-
lararası büyümenin sonucunda, 1974 yılında 
International Bank Americard ‘Banco’ kurulur. 
Bank Americard’ın adı da 1977 yılında VISA 
olarak değişir. 
Türkiye kredi kartı kullanımında ‘yüksek 
gelirli ülke’ sınıfında yer alıyor

Finansal Erişim Anketi verile-
rine göre, Türkiye kredi kartı 

kullanımda yüksek gelirli 
ülkeler sınıfında yer 

alıyor. Türkiye, OECD 
içinde en düşük 
gelir düzeyine sahip 
ülkelerden biri olsa 
da kredi kartı kul-

lanımı yaygınlığında 
İspanya, Danimarka ve 

Hollanda’ya yakın bir yerler-
de. Kredi kartı en çok internet üze-

rinden alışverişte, giyim mağazalarında, 
akaryakıt istasyonlarında, beyaz eşya-elektronik 
mağazalarında ve süpermarketlerde kullanılı-
yor.

Bankalar arası Kart Merkezi’nin (BKM) yap-
tığı araştırmalara göre ise 2012’nin Eylül ayında 
Türkiye’de toplam banka ve kredi kartlarının 
sayısı 143 milyonu buluyor. 90 milyon banka 
kartı kullanılırken, 54 milyon kredi kartı cüz-
danlarda yer alıyor. Araştırmada; 2006’dan 2011 
yılına kadar kredi kartı kullanımında yüzde 22, 
banka kartıyla alışverişte yüzde 51’lik bir artış 
kaydedildiği bildiriliyor. 

Geçtiğimiz yıl kredi kartıyla yapılan ödeme-
lerin, toplam ödemelerin yüzde 30’una denk 
geldiğine dikkat çeken araştırma sonuçları, 2020 
yılında kartlı işlemlerin yüzde 20’sinin internet 
üzerinden yapılacağını öngören bilgiler sunu-
yor. 





Atatürkorganize
İZMİR ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ  l  aralık 2012

firmalarımız
firmalarımız

70

Endüstriyel bakım kimyasalları ve temizlik 
ürünleri sektörünün lider sanayi kuru-
luşları arasında yer alan Rasyonel Kimya, 

geniş ürün yelpazesi ve kaliteli üretimi ile tüke-
ticilerden tam not alıyor.

Yüzlerce seçkin firmada demostrasyon uy-
gulamaları yaparak kalitesini kanıtlayan firma, 
temizlik kimyasalları ve endüstriyel bakım 
ürünleri konusunda uzmanlaşmanın gururunu 
yaşıyor. 

Kuruluşundan bugüne üründe ve hizmet-
te mükemmele ulaşmayı amaçlayarak çağdaş 
normlarda ürünler üreten Rasyonel Kimya, 
uzun eğitimler sonrası, alanlarında uzman 
çalışanlardan oluşan kimyager pazarlamacı 
kadrosuyla yeni teknolojiler geliştirerek, müşteri 
odaklı hizmet ve ürün yelpazesi sunuyor.

Yüksek kalitede üretim, satış öncesi ve 
sonrası sürekli hızlı servis ve zamanında teslim 
özellikleri ile farkını ortaya koyan firma, şirket-
lerin sorun ve taleplerine göre geliştirdiği özel 
formüllerle yerli tüketicinin kimyasal ihtiyacın-
da önemli tasarruflar sağlamasını destekliyor.  

Rasyonel Kimya'da birbirinden farklı ve 
çeşitli çalışmalara imza atılıyor. Bunlar arasında, 
‘teknik ve ekonomik açıdan alternatifler geliş-
tirme, rakip ürünlerindeki gelişmeleri yakından 
takip etme, müşterilerin talep ve tercihlerine 
uygun Rasyonel Kimya ürün yelpazesindeki 
türlerden yola çıkarak katma değeri yüksek özel 
ürünler geliştirme, işletme sorunu ve darboğaz-
larına çözümler bulma, yeni teknolojileri izleme, 
geliştirme, üniversite, kamu kurumları ve diğer 
özel sektör kuruluşları ile işbirliği yaparak müş-
teri problemlerine çözümler getirme, şirket içi 
ve dışı talepler doğrultusunda çeşitli test, analiz, 
tanımlama, danışmanlık ve teknik enformasyon 
hizmetleri  sunma’ gibi çalışmalar yer alıyor.  

Marka sorumluluğu arayan firmalar tarafın-
dan tercih edilen Rasyonel Kimya, üretim gücü-
nü günden güne arttırarak müşterilerine sorun-
suz hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyor. 

İletişim Bilgileri:
Adres: Rasyonel Kimya Temizlik Hiz. San. Ve 
Tic. Ltd. Şti. İAOSB 10025 Sokak No: 9 
Çiğli / İZMİR 
Tel: (0232) 328 35 36 (Pbx)
Fax : (0232) 328 34 47
Email: damla@rasyonelkimya.com
Web: www.rasyonelkimya.com 

Sektörünün uzman 
kuruluşu: Rasyonel Kimya





TİCARİ İŞBİRLİKLERİ
Referans No: 20121121014
Belçika’da su arıtma üniteleri 
üreticisinden distribütör arayışı
Su arıtma üniteleri tasarımı ve üretimi konu-

sunda faaliyet gösteren Belçikalı firma, ürünle-
rinin satışı için distribütör aramaktadır. Firma, 
ekstrem alanlar içinde uzaktan kontrol edilebilen 
ünitelerinde imalatını gerçekleştirmektedir. 

Referans No: 20121126010
Led ışık üreticisi rus 
firmanın distribütör arayışı
Çok oluşumlu bir Rus firması, yüksek kaliteli 

ve birçok türde led ışıklandırma ekipmanlarının 
üretimi konusunda uzmanlaşmıştır. Firma birçok 
alanda kullanılabilen led ışıkların satışı konusun-
da distribütörlük veya franchise hizmet alabilece-
ği işletmeler aramaktadır.

Referans No: 20121128020
Yenilikçi Macar ahşap firmasından 
ikili üretim yapabileceği ortak arayışı 
Ahşap endüstrisinde faaliyet gösteren yenilikçi 

Macar firma karşılıklı üretim yapabileceği uygun 
partnerler aramaktadır. Firma, marangozluk, ofis 
tasarımları, ev mobilyaları konusunda faaliyet 
gösteren işletmelerle ilgilenmektedir. Bunun yanı 
sıra Macar firma taşeronluk hizmeti de verebilece-
ğini belirtmiştir.

Referans No: 20121109008
Endüstriyel otomasyon alanında faaliyet 
gösteren italyan firmanın ortak arayışı
İtalya’da bir firma, 20 yıllık endüstriyel oto-

masyon (imalat yürütme sistemleri, enerji görün-
tüleme sistemleri) konusunda müşterilerine yara-
tıcı çözümler sunmaktadır. Yıllardan beri firma, 
üretim hatları ile kurumsal kaynak planlanması 
arasında çeşitli fonksiyonel alanlarla donatılmış 
üretim işletme sistemleriyle bir bütünlük sağlan-
maktadır. Firma gelişimlere destek olabilecek ve 
ortak yatırımlarda bulunabileceği uygun partner-
ler aramaktadır. Bunun yanı sıra kendi ürünleri 
için yurt dışında distribütörlük hizmeti verebile-
cek firmalarla da ilgilenmektedir.

Referans No: 20121115060
Çek firmanın çelik üzerine 
uzmanlaşmış taşeron arayışı
Binalarda ısı ve enerji yönetimi üzerine uz-

manlaşmış Çek bir firma desülfirizasyon tesisleri, 
yeni enerji santralleri gibi büyük yatırım yapılar-
da kullanılacak çelik yapıların (tanklar, kanallar, 
çelik destekleyici üniteler vb.) üretimi konusunda 
taşeronluk hizmeti alabileceği uygun firmalar 
aramaktadır. Aranılan partnerin yurtdışı işbirliği 

tecrübesi olması beklenmektedir. 

Referans No: 20121119026
Rus distribütörden ortak arayışı
Yapı malzemeleri ve teknolojileri, elektronik ve 

spor ekipmanları ev malzemeleri gibi ürünlerin 
üretimini yapan işletmelere dağıtım ve distribü-
törlük hizmeti veren Rus bir firma, ortak yatırım-
lar yapabileceği işletmeler aramaktadır. Bunun 
yanı sıra yabancı firmalardan franchise da alabile-
ceğini belirtmiştir. 

Referans No: 20121116035
Temizlik ve bakım ürünleri üreticisi 
Alman firmanın distribütör arayışı
Temizlik ve bakım ürünleri üretimi yapan 

Alman bir firma, ürünlerinin satışı konusunda 
distribütörlük hizmeti alabileceği uygun işlet-
meler aramaktadır. Firmanın üretim yelpazesi; 
içinde elektrik süpürgeleri, koku önleyici filtreler, 
mutfak ekipmanları vb. ürünlerden oluşmaktadır. 
Firma muhtemel ortağın konuyla ilgili deneyimi 
olması gerektiğini belirtmiştir.

Avrupa’nın size sunduğu teknolojiler
Referans No: 11 GR 49Q8 3MW4
İçme suyundaki arseniğin giderilmesi
Kimya sektöründe faaliyet gösteren Yunan 

bir KOBİ, içme suyundan arseniki gidermek için, 
düşük maliyetli tek demir ve çift demir-manganez 
emici içeren bir teknoloji sunuyor. Yeni emiciler, 
üç değerlikli ve beş değerlikli arsenikin ikisini de 
emiyor ve bunlar kolayca ve güvenle atılabiliyor. 
Firma, su arıtma sistemleri üreticileri firmalarla li-
sans anlaşması ve ortak girişim yoluyla geliştirme 
için teknik işbirliği yollarıyla işbirliğine gitmek 
istiyor.

Referans No: 11 GB 40n6 3MQ1
Metanol işlemi için biyoyakıt
İngiltere’nin Güneydoğusundaki bir örgüt, 

biyodizel üretiminin önemli türev ürünü olan 
gliserolü metanole dönüştürecek, katalizör işlem 
geliştirdi. Bu yeni yöntem, düşük sıcaklık basınçta 
çalışmaktadır ve temizdir. Sonuçta oluşan metha-
nolün, endüstriyel kimyasal madde ve yakıt ola-
rak uygulamaları vardır. Örgüt, enerji ve kimya 
sektöründen firmalarla, bu çalışmayı ticari olarak 
geliştirmek için görüşmek istiyor.

Referans No: 12 KR 9A9D 3QEF
Lazerin frekans sabitlemesi için 
aparatlar ve metotlar
Kore’de bir enstitü, lazer ışınlarının sabitlen-

mesi ile ilgili teknoloji ve metotlar geliştirmiştir 
(özellikle bir lazer devresinden çıkan ışınlar için). 
Şuan, bir lazer devresinden çıkan ışınların sabit-
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lenmesi uzun süreçte mevcuttur. Enstitü, söz ko-
nusu teknolojiyle ilgilenen ortaklar aramaktadır. 

Referans No: 12 KR 9A9D 3QDB
Ölçü aparatlarının ve 
metotlarının biçimlendirilmesi
Kore’de bir enstitü, lazer enterfrometre ve 

özellikle çok küçük boyuttaki formların opti-
kal müdahale boyunca ölçümler için aparatlar 
ve metotlar üzerine bir sistem bulmuştur. Bu 
aparatlar, lazer aletlerinin kontrolünü yapan ve 
dalga boylarını algılayabilmesi için kontrol me-
kanizması bulunduran, sinyallerin çıkışını, ışın 
çıkışını ve oluşturan lazer aletlerinin birçoğunu 
bünyesinde bulundurmaktadır. Enstitü, teknolo-
jinin lisanslanması noktasında konuyla ilgilenen 
firmalar aramaktadır.

Referans No: 12 GB 44O6 3QRY
Geliştirilen endüstriyel mozaik levha 
metodu - geçici seramik laminat
İngiltere’de bir KOBİ, mevcut üretim sistem-

lerinin etkisini ve hızını geliştiren, eşsiz seramik 
mozaik membran geliştirmiştir. Kobi, yapı sek-
törüyle, evrensel mozaik levha üretimiyle, geçici 
seramik laminatlarıyla ve endüstriyel mozaik 
membranlarla ilgili faaliyet gösteren ve lisans-
lama çalışmalarına ve sistemin geliştirilmesine 
destek olabilecek firmalar aramaktadır.

Referans No: 12 SE 67CM 3PO5
Kimyasal analizler için referans 
ölçümler yapabilen laboratuvar arayışı
İsveçli bir firma, incelenmiş numunelerin 

yüzeylere dağıtımı ve eş zamanlı kimyasal içerik 
analiz edilmesi için hiperspektral görüntü veri 
sisteminin kullanıldığı bir adli tıp analiz yön-
temi bulmuştur. Firma bu noktada, bir suçun 
işlendiği olay yerinde bulunan vücut sıvısını, 
yasadışı ilaçlar gibi numunelerin ölçülmesinde 
referans olabilen ticari adli tıp laboratuvarlarıyla 
teknik veya ticari işbirliği kurmak istemektedir.

Referans No: 12 GB 44O6 3QS0
Çoklu yapı sistemlerimle uyumlu, 
enterkonnektör ve paneller
İngiltere’de bir firma, benzer panel türlerinin 

bağlanabildiği aracı bir konnektörlere dayandı-
rılan eşsiz ve patentli bir sistem geliştirmiştir. 
Sistem, ufak yapılarda, bahçe kulübelerinde, 
döşemelerde, kapı pencere çerçevelerinde ya da 
bünyesinde eko evler bulunduran büyük yapı-
larda kullanılması mümkündür. Firma ayrıca, 
yalıtılmış kumaş panellerinde IP ye sahiptir. 
Gelişime üretime destek olabilecek firmalar 
aranmaktadır.

Referans No: 12 GB 4303 3QFA
Ultraviyole B (UVB) bloklarından 
oluşan inovatif levhalar
İngiltere’de bir mucit, zararlı UVB ışınla-

rını bloklayan ve deri korunumunu sağlayan 
inovatif arkilik levha geliştirmiştir. Ürün labo-
ratuvar koşulları altında gerekli testlere tabi 
tutulmuştur. Buluşçu lisanslama çalışmalarına 
ve gelişmelere destek olabilecek uygun firmalar 
aramaktadır.

Avrupa’nın sizden talep ettiği teknolojiler

Referans Numarası: 12 DE 0855 3QN1
Alman firma akıllı makine 
teknolojisi için ortak arıyor
Üretim teknolojisi konusunda uzmanlaşmış 

bir Alman araştırma enstitüsü yenilikçi sensör-
ler ile akıllı, enerji verimli ve üretken makine 
araçları oluşturmak için gelecekteki 7.Çerçeve 
Programı için endüstriyel ortaklar aramaktadır. 
Sensör teknolojisi konusunda uzmanlaşmış 
KOBİ’ler aranmaktadır.

Referans Numarası: 12 PL 61AJ 3QQF
Bahçe panel üretim teknolojisi
Polonyalı KOBİ kendilerine gelen teklifleri 

genişleterek çit panelleri üretimi için otomatik 
kaynak teknolojisi arıyor. Teknoloji uygulanmış 
panellerin kaliteli olmasının yanı sıra hızlı kuru-
lum, yüksek mukavemetli ve çok iyi korozyon 
koruması garanti edilmelidir. Şirket teknik des-
tek ile ticari anlaşmalar ile ilgilenmektedir.

Referans Numarası: 12 US 87GB 3QRS
Mekanik bir cihazda güç transferi
için sürtünme arayüzü
Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir For-

tune 500 şirketi mekanik ve dinamik cihaz güç 
aktarımı için dayanıklı sürtünme arabirimi için 
teklifte bulunmaktadır. Arabirim çeşitli dönme 
hızı, tork, basınç ve sıcaklık güç aktarımına izin 
vermelidir. Bu sürtünme arayüzü 2 milyon m2/
yıl kaynağı için bir fırsattır.

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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Nedim Atilla

Yılbaşının yaklaştığını dünyanın bir çok 
kentinde Noel Baba adı verilen kırmızı 
paltolar içinde, beyaz sakallı adamların 

sokakta dolaşması ile anlarız. Avrupa ülkelerin-
de anlatılan masallarda da, Noel Baba yani Aziz 
Nikola'nın karlar içindeki arabasını geyiklerin 
çektiği anlatılır.

Bütün dünyada Noel Baba olarak tanınan 
Aziz Nikola, Türkiye’nin Akdeniz kıyı-
larında önemli bir Lykia kenti olan 
Patara’da doğmuştur. M.S. 300’e 
doğru Patara refah içindeyken 
kentte yaşayan zengin buğday 
tüccarının bir oğlu olur ve ona 
Nikola adı verilir. Doğduğunda 
göğün bir hediyesi, ana-baba-
sının dualarının ve sundukları 
adakların bir meyvesi, fakirlerin bir 
kurtarıcısı olarak dünyaya geldiğine 
işaret edilmiştir. Daha gençliğinde 
bile mucizeler yarattığına inanılır. 
Bu inanca göre inşa halindeki bir 
kilisenin yıkılmasıyla enkaz altında 
kalan Nikola, annesi ağlayıp inlerken, 
üzerine yığılan taşların altından sağ-
lam olarak kurtulmuştur. Bir süre sonra 
babası öldüğünde büyük bir servetin tek 
mirasçısı olmuş ve servetini yoksullara 
yardım için harcamaya karar vermiştir. 
Aziz Nikola, denizcilerin de koruyucu 
azizi olarak kabul edilir...

Nikola bir müddet sonra 

Patara’nın komşu kenti Myra’ya göç eder. Myra 
Başpiskoposu seçilir ve 65 yaşında iken öldüğü 
sanılmaktadır. Myralılar onun adına bir kilise 
yaparak içindeki lahitte onu sonsuz uykusuna 
bırakmışlardır. Haçlı seferleri sırasında 20 Nisan 
1087’de Bari’den gelen tüccarlar kemiklerini çalıp 
Bari’ye götürmüş ve yaptıkları bazilikaya göm-
müşlerdir. Myra, bugünkü Antalya'nın Demre 
ilçesinden başka bir yer değildir. Düşünün şimdi 

Kaş’ı, Demre’yi, Patara’yı... Hiçbir zaman kar 
yağmayan bu bölgede yaşamını tamamla-

yan Noel Baba’nın karlar içinde geyikli 
bir araba kullanması, o kalın gocukları 
giymesi filan düşünülebilir mi? Noel 
Baba bu topraklarda yaşamış eski bir 
yurttaşımızdır... Bugün dünyada 

Noel Baba birçok kentin koruyucu 
azizi olarak kabul edilmektedir. 
Demre'nin kurulduğu yer olan 
Myra, çok eski bir antik kent. İlk 
yerleşimin MÖ 1. Yüzyıl’a kadar 

indiği sanılıyor.  Akropol’ün en 
tepesinde yer alan tiyatrosu ise 

günümüze kadar ulaşan tiyatrola-
rın içinde en sağlam olanı. Demre, 

aslında çok da adı geçmeyen bir 
cennet köşe. Hem antik kentleri hem 
plajları ile her gezgini çok mutlu 
edecek nitelikte. Ayrıca civar köyler, 
tekne gezileri ve Finike ile birleştiril-
diğinde, isterseniz iki haftaya kadar 
her gününüzü verimli bir şekilde 
doldurabileceğiniz bir tatil planı ya-
pabilirsiniz. Benden söylemesi!

Hemşerimiz Noel Baba…
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