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Yılın son çeyreğine girerken düzelme yılı 
olmasını ümit ettiğimiz 2014’ün bu beklen-
timizi karşılayamayacağı ortaya çıktı. Pek 

çok şeyin ters gittiği, üretim yapmanın, istihdam 
yaratmanın daha da zorlaştığı dokuz ayı geride 
bıraktık. İşin ilginç yanı, ekonomide yaşanan bu 
kötü gidişe, artan onca sıkıntıya rağmen ekonomik 
konuların bir türlü ülkenin gündeme oturamama-
sıdır. Hani neredeyse ekonomik gidişat dışında her 
şeyi tartışıyoruz. Bu durumun düzelmesi için ülke-
de yaratılması beklenen olumlu, barışçıl, güvenli 
iklime yaklaşacağımıza daha da uzaklaşıyoruz. 
Anayasa ve yasalar çeşitli şekillerde zorlanıyor. Bu 
denli kafa karıştırıcı bir ortam içinde bir de komşu 
ülkelerde yaşanan, artık bizim de sorunlarımız 
hale gelen gelişmeler ekonomik verilerimizin dü-
zelmesini engelliyor.

Ekonomik döngümüzün devamı için dış kay-
nağa ihtiyacımız bu kadar bariz iken, bir gecede 
değişen uygulamalar ve iç gerginlik nedeniyle bı-
rakın yabancı yatırımcıyı yatırıma getirmeyi, kendi 

iş dünyamız bile yatırım kararlarını masalarından 
kaldırdılar. Sıra sıra beklediğimiz bir dolu olaydan 
sonra şimdi de 2015 yılında yapılacak genel seçimi 
bekliyoruz.

Türkiye ekonomisi beklenenden fazla yavaş-
ladı. TÜİK’in açıkladığı verilere göre ekonomimi-
zin ilk çeyrekte yüzde 4,7 olan büyümesi, ikinci 
çeyrekte yüzde 2,1’e indi. İkinci çeyrek rakamı ilk 
çeyreğin yarısını bile bulamadı. Bazı siyasilerin 
söylemlerinde büyümenin bu oranda azalmaya-
cağı söylense de, ekonomi kamuoyu bu rakamın 
2,5-3 arasında olmasını bekliyordu. Çıkan rakam 
bu beklentinin de altında çıktı. Bu denli çok yavaş-
lamanın altındaki nedenlere baktığımızda önce-
likle hane halkı harcamalarının neredeyse durma 
noktasına geldiğini görmekteyiz.

Özel sektör yatırımlarının düşmesi zaten 2014 
yılı senaryolarının başlangıç noktasında idi. Buna 
kamu yatırımlarındaki yüzde 0,9’luk düşüş de 
eklenince, ekonomiye destek veren kamunun da 
nefesinin azalmaya başladığını görüyoruz.

Kamunun gücünün azaldığını belirten önemli 
veriler Maliye Bakanı tarafından açıklanan ilk 8 
aylık verilerde açıkça görüldü. Geçen yılın ilk 8 
ayında dahilde alınan KDV tahsilatı yüzde 22,4 ar-
tarken, bu yıl bu rakam binde 4 olarak gerçekleşti.  
ÖTV’de yakalanan artış ise bu yıl sadece yüzde 4,2. 
Toplam vergi gelirlerine bakıldığında 2013 yılında 
bu dönemde ulaşılan yüzde 17,9 olan artış raka-
mı bu yıl yüzde 8,9’a geriledi. Doğal olarak bütçe 
giderlerinde de 2013’de oluşan yüzde 13,4 lük artış 
bu yıl yüzde 10,1’e düştü.

Bu rakamlar bize çarpıcı bir başka rakamı 
getirdi. Enflasyonun yüzde 9,5 olduğu ülkemiz-
de toplam vergi gelirleri yüzde 7,6; toplam bütçe 
gelirleri ise yüzde 8,9 artabildi. Yani her iki kalem 
de enflasyon rakamının altında kaldı.

Bu dönem de ne yazık ki, en umutlu olduğu-
muz ihracatta rakamların iyileşmesini sağlayama-
dı. İlk çeyrekte büyümenin lokomotifi olan ihra-
catımız AB bölgesindeki yavaşlamanın yanında, 
Türkiye’nin komşu ülkelerdeki sorunların içine 
her geçen gün biraz daha girmenin etkisi ile iyice 
yavaşladı. Ülkemizde sanayileşmeye odaklanmak 
söyleminin daha da sık dile getirildiği bu dönem-
de, ihracat yapımızın da Ar-Ge ve inovasyona 
dayalı üretime göre şekillendirilmesi gereklidir. 
Global ekonomide ve iç pazarımızda yaşanan 
yavaşlamanın doğurduğu sorunlardan uzakta 
kalmanın tek yolu, rekabet gücü yüksek ara malı 
üretimi ile mümkündür. Ayrıca, ekonomimizin cari 
açık sorunundan kurtulması için de ithal ettiğimiz 
ara malları ülkemizde üretir hale gelmeliyiz.

Ülkemizin dış ticaretini konu ederken, DEİK’in 
Sivil Toplum Örgütü yapısının değiştirilerek, 

Bugünü yaşa, yarını kur
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bir kamu kurumu haline getirilmesi şeklinde 
uygulamanın yanlışlığından da söz etmemiz 
gerekir. DEİK kurulduğu ilk gün itibarıyla iş 
dünyası temsilcilerinin, gönüllülük esası ile 
sivil toplum örgütü anlayışı içinde çalıştığı bir 
yapıya sahipti. Bu yapının sağladığı sinerji ile 
Türkiye’nin uluslararası ilişkilerine gerek ekono-
mik, gerekse de siyasi anlamda ciddi katkılar ver-
miştir. Neredeyse tüm dünya ülkelerini kapsaya-
cak şekilde geniş bir ağ kurulmuş, oluşturulan iş 
konseyleri ciddi sonuçlar almıştır. Durum böyle 
iken, DEİK’in yapısını değiştirerek bir kamu 
kurumu haline getirmeye çalışmayı anlamak 
mümkün değildir. Gelişmiş ve gelişmekte olan 
ülkelerde sivil toplum yapılanmaları hızla güç-
lendirilerek  her alanda boy göstermelerinin  sağ-
landığı bir zamanda bu uygulamanın ülkemizin 
uluslararası platformlardaki güç ve etkinliğine 
olumsuz etkileri olacağını, iş dünyasının bu tür 
çalışmalarından uzaklaşmasına neden olacağını 
düşünüyoruz. Bu durum  yurt dışındaki muha-
taplarımızı da olumsuz etkileyecek, kamu yapısı 
için oluşacak bürokratik zincir onların da katılım 
ve motivasyonlarını azaltacaktır.

Bu nedenle DEİK’lerin yapısı bir kez daha 
değerlendirilerek doğru, gerçekçi ve üretken 
yapısına dönmesi sağlanmalıdır. 

Ekonomimizi nefeslendirecek bir diğer 
stratejik alan da enerji konusudur. Bugün cari 
açığımızın temel nedeni olan enerji ithalatımızı 
muhakkak ülkemizin sahip olduğu yenilenebilir 
enerji kaynakları ile yeniden şekillendirmeliyiz. 
Hedefimiz kullandığımız yenilenebilir enerji üre-
timinin ülke ihtiyacımızın yüzde 30’larına ulaş-
ması olmalıdır. Ancak bu seviyeye varabilmemiz 
için, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı 
için yapılan yatırımların geriye dönüş sürele-
rinin kısaltılması, bu kaynaklardan elde edilen 
enerjinin özel bir destekleme fiyatıyla kullanıma 
sunulması gereklidir.

Enflasyonda ise çift haneli rakamlara yürüyü-
şümüz sürmektedir. Geçen yıl bu dönemde -0,10 
olan enflasyon bu yıl 0,09 olarak geçekleşerek 
TÜFE’de yüzde 9,54’e geldi. Enflasyonda yaşa-
nan sürpriz ise Temmuz ayında doğal bir düşüş 
beklerken tersine bir artış görülmesidir. 

Bu artış Ağustos ayında da sürmüştür. Bu 
gelişimde Aralık ve Ocak aylarında döviz kurla-
rında yaşanan sıçramanın etkisi olsa da, Merkez 

Bankası’nın siyasi baskılara dayanamayarak Ma-
yıs ayından itibaren para politikasını gevşetmeye 
başlamasının da ciddi etkisi olmuştur. Bu erken 
gevşeme iç talebin zayıflamasını durdurarak top-
lam talep koşullarının enflasyona düşüş yönünde 
etki yapması olanağını azaltmıştır. Ekonomide 
yaşanan yavaşlama Merkez Bankası’nı büyümeyi 
enflasyona tercih etme durumuna getirmiştir.

Büyümek için yapması gereken yatırımlara 
dış kaynak çekebilmekten başka çaresi olma-
yan ekonomilerin karşısına çıkan faiz-kur kısır 
döngüsü ne yazık ki bizim de başımızdadır. 
Türkiye ekonomisi bir yandan tasarrufu arttırıp, 
bir yandan da yabancı kaynak çekmek için faizi 
yüksek tutup tüketimi kısmayı düşünmektedir. 
Diğer yandan ise büyüme elden gitmesin diye 
talebi canlandırmak, faizi düşürmeyi tartışmak-
tadır. Ancak bu adımda kur ve enflasyonu yukarı 
çekecek, yabancı kaynak girdisini azaltacaktır. 
Türkiye düşük büyüme, yüksek enflasyon dön-
güsüne girmiş görünmektedir.

Arada sırada yapılan bazı toplantılarda, 
verilen bazı demeçlerde üretimin, sanayileşme-
nin önemini hatırlıyoruz. Kaynakların üretim ve 
sanayileşme yerine inşaatlara gittiğini bile yeni 
farkettik. Oysa 1980’lerden sonra başlayan, geçen 
yıllar içerinde gelişmekte olan ülkeler üzerinde 
artan bir baskıyla devam eden değişim devam 
etmektedir. Nedir bu değişimin satırbaşları diye 
baktığımızda gördüğümüz şeyler açıktır. Bu ülke-
lerde sanayileşmekten yavaş yavaş uzaklaşıldı.

Özelleştirme ile kamunun elindeki güçlü 
sanayi tesisleri özel sektöre, özellikle yabancılara 
satıldı. Bazıları ise doğrudan kapatıldı. Ülkelerin 
üretim gücü daraldı. İç üretim azalırken, güçlü 
ülkelerin etkisi altında gümrükler açıldı, ithalat 
azaldı, cari açık arttı ve ülkeler dış borç almadan 
çarkı çeviremez hale geldi. Yatırımların ulusal 
gelir içinde payı gittikçe düştü. Bu gün ülkemiz-
de gördüğümüz tablo da budur.

Türkiye böylesine zorlu bir süreç yaşarken, 
yeni bir kalkınma planı anlayışının, yeni bir sa-
nayi hamlesinin, yapısal değişimler ile yeni güçlü 
bir hukuk, adalet ortamının yaratılması gerekir-
ken ülke olarak uğraştığımız sorunlar ortadadır. 
Elbette, günlük sorunlarımızın tespiti ve müca-
delesi yaşamak için gereklidir. Ancak aklımızdaki 
soru,  sadece bugünü kurtarmanın, ülkemizin 
geleceğini kurtarmaya yetip yetmeyeceğidir.
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YÖNETİM YERİ
İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 
M. Kemal Atatürk Bulv. No:42 - 35620 

Çiğli / İZMİR
Tel: (0232) 376 71 76 Fax: (0232) 376 71 00

E-mail: iaosb@iaosb.org.tr
Web: www.iaosb.org.tr
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Atatürk Organize Haber, İAOSB’nin aylık yayın 
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: 30 EYLÜL 2014
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Ekonomide büyü-
me ikinci çeyrekte 
fren yaptı. Türkiye 

İstatistik Kurumu (TÜİK) 
verilerine göre ikinci 
çeyrekte büyüme yüzde 2,1 
oldu. TÜİK, ilk yarıda büyü-
meyi yüzde 3,3 olarak açıkladı. 
TÜİK 2013 büyüme verisini yüz-
de 4'ten yüzde 4,1'e revize ederken, 
birinci çeyrek için açıkladığı yüzde 
4,3'ü, yüzde 4,7'e revize etti.
Kişi başı gelir 11 bin doların altında

Kişi başına gayri safi yurtiçi hasıla değeri 
2013 yılında cari fiyatlarla 20 bin 580 lira, ABD 
doları cinsinden 10 bin 807 dolar olarak hesaplan-
dı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış 
GSYH değeri bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,5 
azaldı.

Üretim yöntemiyle GSYH, 2014 yılı ikinci 
çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre sabit 
fiyatlarla yüzde 2,1'lik artışla 30 milyar 803 mil-
yon lira, cari fiyatlarla ise yüzde 9,7'lik artışla 423 
milyar 921 milyon lira oldu.

İmalat sanayinin 2014'ün ikinci çeyreğinde cari 
fiyatlarla yüzde 12,3'lük artışla 69 milyar 305 mil-
yon lira, sabit fiyatlarla yüzde 2'lik artışla 7 mil-
yar 835 milyon lira, finans ve sigorta faaliyetleri-

nin 
de bu 
dönemde 
cari fiyatlarla 
yüzde 8'lik azalışla 12 
milyar 545 milyon lira, sabit fiyat-
larla yüzde 7,1'lik artışla 3 milyar 710 milyon lira 
olduğu görüldü.

Ekonomideki yavaşlama işsizliği artırdı
İşsizlik oranı geçen yılın Haziran döneminde 

yüzde 8,1 olmuştu. Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) tarafından yayımlanan verilere göre, 
mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı ise 

İlk çeyrekte yüzde 4,7 
büyüyen Türkiye eko-
nomisi ikinci çeyrekte 
yüzde 2,1'le beklentinin 
altında büyüme kaydet-
ti. 6 aylık büyüme oranı 
ise yüzde 3,3 oldu.

İkinci çeyrekte 
büyüme 
beklentinin 
altında
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bir önceki döneme göre 0,4 puanlık artışla yüzde 9,9’la 2011 yılı Ocak ayından bu 
yana görülen en yüksek değere ulaştı. Mevsimsellikten arındırılmış işsizlik 

en son 2011 Ocak ayında yüzde 9,9 olmuştu. Enflasyondan büyüme-
ye, bütçe açığına kadar pek çok ekonomik göstergede olumsuz 

gelişmeler yaşanırken işsizlik oranlarındaki bozulma da de-
vam etti. Açıklanan verilere göre Haziran 2014 itibarıyla 

işsizlik oranı yüzde 9,1’e yükseldi.
Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakiler-

de işsiz sayısı Haziran döneminde 2.65 milyon 
kişi olurken, 15-24 yaş grubunu içeren genç 

işsizlik oranı yüzde 16,7 iken, 15-64 yaş 
grubunda bu oran yüzde 9,3 olarak gerçek-

leşti.
İşgücü nüfusu Haziran döneminde 

29.24 milyon kişi, işgücüne katılma 
oranı ise yüzde 51,3 olarak gerçekleş-
ti. İşgücüne katılma oranı erkekler-
de yüzde 72,3 kadınlarda ise yüzde 
30,9 oldu. TÜİK verilerine göre ta-
rım sektöründe çalışan sayısı 5.94 
milyon kişi, tarım dışı sektörler-
de çalışan sayısı ise 20.65 milyon 
kişi olarak gerçekleşti. İstihdam 
edilenlerin yüzde 22,3’ü tarım, 
yüzde 20,1’i sanayi, yüzde 7,4’ü 
inşaat, yüzde 50,3’ü ise hizmetler 
sektöründe yer aldı. İşgücüne 
katılma oranı geçen yılın haziran 
döneminde yüzde 49,4 seviyesin-

deydi.
Mevsim etkilerinden arındırıl-

mış istihdama bakıldığında ise istih-
dam sayısı bir önceki döneme göre 96 

bin kişi azalarak 25 milyon 859 bin kişi 
olarak gerçekleşti. İstihdam oranı ise 0,2 

puanlık azalış ile yüzde 45,4 oldu.
Odeabank Ekonomik Araştırmalar Mü-

dürü İnanç Sözer, “İkinci çeyrekte iç talebin 
beklentilerin ötesinde daralmasına bağlı olarak 

mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı Mayıs-
Haziran-Temmuz döneminde 41 ayın en yükseği olan 

yüzde 9,9’a ulaştı. İç talebin yılın ikinci yarısında topar-
lanacağı yönündeki beklentimiz ışığında 2014 genelinde 

yüzde 9,5’lik işsizlik oranı tahminimizi koruyoruz” dedi. 
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İmalat sanayi genelinde kapasite kullanımı 
oranı, 2014 yılı Ağustos ayında geçen yılın aynı 
ayına göre 0.8 puan azalarak yüzde 74.7 seviyesin-
de gerçekleşti. İmalat sanayi genelinde mevsimsel 
etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı 
Ağustos'ta bir önceki aya göre 0.2 puan azalarak 
yüzde 74.1 oldu. Merkez Bankası 2014 yılı Ağus-
tos ayı İmalat Sanayi Kapasite Kullanımı Oranı 
verilerini açıkladı. Ağustos'ta imalat sanayinde 

faaliyet gösteren 2 bin 670 işyerine "İktisadi Yöne-
lim Anketi" formu gönderildi. 2 bin 200 katılım-
cıdan yanıt alındı. Tüm katılımcıların yanıtları 
ağırlıklı olarak toplulaştırıldı.

Buna göre Ağustos ayında imalat sanayi ge-
nelinde kapasite kullanım oranı, geçen yılın aynı 
ayına göre 0.8 puan azalarak yüzde 74.7 seviyesin-
de gerçekleşti. Kapasite kullanımı bir önceki aya 
göre 0.2 puan geriledi.

İmalat sanayinde kapasite kullanımı geriledi
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Kalkınma 
Bakanı: 
Rakamlar 
revize 
edilecek

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, yılın 
ikinci çeyreğine ait büyüme rakamları ile 
beklentilerin üstünde çıkan son enflasyon 

oranına paralel olarak hedeflerde bir 'revizyon' 
olacağı mesajı verdi. Bakan Yılmaz, ikinci reform 
döneminde atılacak adımlar, ekonomik önceliğin 
inşaattan sanayiye kaydırılması kararı ve son 
dönemde gündemin ana maddelerinden biri olan 
ölümlü iş kazalarıyla ilgili açıklamalarda bulun-
du.

Bakan Yılmaz, ikinci reform dönemi yeni rol 
haritasında neler olduğu ve bugün açıklanan ikin-
ci çeyrek büyüme rakamlarının piyasa beklentisi-
nin altında olmasıyla ilgili soruya şu yanıtı verdi:

"Büyüme rakamları bizim de beklentilerimizin 
biraz altında, yavaşlama bekliyorduk, ilk yarı-
daki beklentilerimizden çok farklı bir tablo yok 
ortada. Burada sevindirici olan, 2009 yılındaki 
küçülmeden sonra istikrarlı ve sürekli bir büyü-
menin devam ediyor olması. Sürekli büyüyebil-
mek önemli ve bu inşallah devam eder. Bizim 
orta vadeli programdaki hedefimiz yüzde 4'tü ve 
onun üzerinde çalışıyoruz. Yeni bir tahmin ortaya 
koyacağız. (Piyasa beklentileri yüzde 3.2) Bizim 
de, 3 ila 4 arasında olacak beklentimiz var. Yeni 

orta vadeli programda bu yönde bir tahminimiz 
olacak."
Enflasyonda da revizyon

Bakan Yılmaz, açıklanan enflasyon rakamla-
rıyla yıllık rakamda Merkez Bankası'nın tahmin-
lerinin aksine yükseliş olduğu ve burada da bir 
revizyon olma ihtimali olup olmadığıyla ilgili 
soruya "Muhtemelen olur. Son rakamlar, orta va-
deli programdaki öngörülerin üzerinde. Kur artışı 
ve mevsim şartları, çekirdek ve genel enflasyonu 
beklentilerinin üstüne çıkardı. Ekim ayında Mer-
kez Bankası yayınlayacak ve yıl sonu yüzde 7.6 
olarak öngörülüyor. 

Enflasyon rakamı yukarıya doğru revize edile-
cek ama tek haneli olmasını bekliyoruz. Enflasyon 
bu yıl beklentilerimizin üstünde gerçekleşti. 

Geçmişe dönüldüğünde, 2007- 2013 yılları 
arasında, hedeflenen enflasyon ortalama 5.3, ger-
çekleşen ise 7.9 olmuş. 2.6'lık sapmanın 2.4 puanı 
Merkez Bankası'nın da kontrolünde olmayan 
alanlarda. Yeni orta vadeli programda, enflasyonu 
düşürecek adımlar olacak. 

Bunun üzerinde hassasiyetle duracağız" yanı-
tını verdi.

Kalkınma Bakanı Yılmaz, ikinci çeyreğe ilişkin büyüme rakamlarını değerlendirerek, “Rakamlar beklentile-
rimizin biraz altında. Sevindirici olan, 2009’dan sonra istikrarlı ve sürekli büyümenin devam etmesidir” dedi.
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Enflasyon hesaplamada gıda 
Yükselişle sonuçlanan aylık enflasyonun 

ardından yeniden alevlenen gıda ürünleriyle 
ilgili tartışmaya değinen Yılmaz, enflasyon 
hesaplamasında değişiklik olmayacağını belir-
terek, "Hiçbir şekilde bir değişiklik olmayacak. 
Bu hesaplama uluslararası standartlarda. AB 
fasıllarından biri de istatistik. Bu fasıl açtığımız 
ve başarılı olduğumuz alanlardan biri... 'Enflas-
yon yükseldi, hesaplamalara yeniden bakalım' 
demiyoruz. TÜİK aynı şekilde hesaplamaya 
devam edecek. Gelişmekte olan bir ülkeyiz ve 
bu ülkelerde gıdanın enflasyona etkisi normal 
olarak fazladır" şeklinde konuştu.
İkinci reform süreci

Hükümet programında yer alan 'ikinci 
reform süreci'nin ana hedefleriyle ilgili konuşan 
Yılmaz, "Türkiye son 12 yılda sıçrama yaptı. 230 
milyar dolardan 800 milyar doların üstüne çık-
tık. Bu her alanda kendini gösteriyor ama yeterli 
değil. Önümüzde iddialı hedefler var. Alt orta 

gelir grubundan üst orta gelir grubuna geçtik 
ve hedef yüksek gelir grubuna sıçramak. İnsani 
kalkınma kavramı var ve 4 kategoride değerlen-
diriliyor: Düşük, orta, yüksek ve en yüksek. Son 
12 yılda yüksek kategoriye girdik ve en yüksek 
kategoriyi hedefliyoruz. 

Geçmiş başarıları zemin olarak alıp en yükse-
ğe çıkmak istiyoruz.

Üretimde yüksek teknolojinin payı artmalı; 
yüzde 4'ten yüzde 15'e çıkarmayı hedefliyo-
ruz. Ar-Ge'ye daha fazla para harcayan, bunu 
ticarileştiren, bilgi tabanlı ekonomiyi geliştiren 
bir ülke olmalıyız. Son başarılar da bize bu 
imkanı sağlıyor. İşte bu nedenlerle yeni adımlar, 
reformlar ve tedbirler göreceğiz. İkinci reform 
süreci bütün politikaları şekillendirecek ve 2015 
seçimlerinden sonra hızlanacak" dedi.
Öncelik inşaattan sanayiye

Son dönemde tartışılan, ekonomik önceliğin 
inşaattan sanayiye kaydırılacak olmasıyla ilgili 
de Yılmaz, "İnşaatı dışlamak söz konusu değil. 
Bu dengeli şekilde olacak. Gelişmekte olan, afet 
riski bulunan, konut stoğunu yenilemek zorun-
da olan bir ülkeyiz. 6 milyon konut yenilenmeli. 
Canlı bir inşaat sektörü olacak vurgumuz var. 
Bunun yanında sanayici, iş adamı, sanayiye 
yatırım yapma potansiyeli olan insanlar, büyük 
AVM'ler yerine daha fazla saniyeye ve tekno-
lojiye kaynak ayırabilsinler istiyoruz. Yeniden 
sanayi vurgusu, verimli teknolojiyi daha fazla 
kullanan bir sanayi istiyoruz. Bunun için yeni 
politikalar gündemimizde" diye konuştu.

Bakan Yılmaz, gündemde olan ve Ba-
kanlar Kurulu'nda da görüşülen ölümlü iş 
kazalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. 
Mecidiyeköy'de yaşanan hadisenin adli 
makamlarca soruşturulduğunu kaydeden 
Yılmaz şunları söyledi:

"Sorumlular kimse ortaya çıkarıla-
cak. Bu vesileyle diyelim, bu alana geniş 
şekilde bakmalıyız. İş sağlığı, iş güvenliği 
kritik bir alan. Çalışma hayatı içinde insan 
hayatını korumak geniş bir yelpaze. Ka-
nuni çerçevemiz çok çağdaş ve ileri. 2012 
yılında çıkan çağdaş, AB standartlarında 
kanunlarımız var. Burada esas problem uy-
gulamada. Bu kanunları hayata nasıl etkili 
şekilde geçiririz buna bakmalıyız. Farkın-
dalık, eğitim, teknolojik gelişim, denetim 
sistemini geliştirme... Bu nedenle kapsamlı 
bir eylem planına ihtiyaç var. Sadece kamu 
değil; sendika, iş dünyası, medya yani 
herkes mücadeleye ortak olmalı. Her alan-
da standartlarını yükselten Türkiye, bu 
alanda da kapsamlı bir program yapacak. 
Konunun bütün taraflarıyla tekrar müza-
kere edilecek. Meclis ekim ayında açılır 
açılmaz ILO sözleşmesi imzalanabilir. Ay-
rıca Başbakanımız da bu konuyla alakalı 
cuma günü Çalışma Bakanlığı'nda olacak. 
Sonuç olarak esas mesele mevzuatta değil 
uygulamada."

Bakan Yılmaz, gelire göre taksitlen-
dirme uygulaması ve ‘taksit tutarı gelirin 
yüzde 45’ini geçmeyecek’ haberleriyle ilgi-
li de, “Yorum yapmak için erken, üzerinde 
çalışılıyor. Ana fikri söyleyebilirim. Biz ta-
sarruf oranlarını artırmak zorundayız. Cari 
açık tartışması var. Büyümeyi sürdürürken, 
kademeli şekilde cari açık da düşüyor. Bu 
sene yüzde 6’nın altına düşme ihtimali var. 
Bu çerçevede geliri olanın harcamasında 
problem yok. Ama ‘gelir yoksa taksit var’ 
diye yüksek harcama yaparsanız, hem 
makro ekonomi hem de sosyal açıdan so-
run oluşturuyor. Faydalı olacak, dengeli bir 
düzenleme öngörüyoruz. Hedef, gelirden 
bağımsızlaşan, gelirin kaldıramayacağı 
harcamayı ortadan kaldırmak. Tüketimden 
caydırmadan tasarruf hedefimiz var” diye 
konuştu.

Ölümlü iş kazaları Kredi taksitlendirmesi 
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Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ihracatı 
olumsuz etkileyen gelişmelerin önümüz-
deki dönemde daha etkili olacağını, bu 

nedenle büyümede yüzde 4 hedefinin görüleme-
yebileceğini söyledi.

Ekonomi Bakanı Zeybekci, 2014 yılının ilk ya-
rısını değerlendirdiği basın toplantısında, “Geride 
bıraktığımız altı ayda ihracatımızı olumsuz yönde 
etkileme potansiyeli olan gelişmeler yaşadık ve 
bunların önümüzdeki dönemde de etkin olacağını 
görüyoruz” dedi ve ekledi: “Yıl sonunda büyü-
mede yüzde 4 ve üzerini göremeyebiliriz. Ama 
büyümenin yapılan kötümser tahminlerden çok 
daha iyi olacağını öngörüyoruz. Bilindiği gibi iç 
talepte yaşanan gelişmeler Türkiye’nin büyüme 
oranını önemli ölçüde etkiliyor. Bu kapsamda 
tüketim ve yatırım harcamalarında yapılan giri-
şimleri hepimiz çok yakından takip ediyor ve yeri 
geldikçe bu iç tüketimin/iç talebin daralmasıyla 
ilgili enflasyonla mücadelede iç talebi daraltarak 
mı yoksa arzı artırarak mı mücadele edilmesi 
gerektiği yönünde görüşlerimizi de hükümet poli-
tikalarımızın dâhilinde kalmak kaydıyla belirtiyo-
ruz.”
İthalatın azaltılması için tedbirler

Net ihracatın büyümeye katkısının pozitif 
olmasını sağlamak için çalıştıklarını vurgulayan 
Zeybekci, “Bugüne kadar Türkiye’de gereksiz 
ithalatın azaltılması ve Türkiye’deki üretimin can-
landırılması ile ilgili tedbirler aldık, Şu anda çok 
önemli tedbirler üzerinde çalışıyoruz. Önümüz-

deki dönemde de bununla ilgili çalışmalarımız 
sürecek” diye konuştu.

Dış ticaret açığında yaşanan iyileşme sürecinin 
ödeme dengelerini de etkilediğine işaret eden 
Zeybekci, “Bu sayede cari açığımız 2014 başından 
bu yana beklentilerin çok üzerinde bir azalma eği-
limi yaşıyor. 2014 Temmuz ayı itibarıyla yıllıklan-
dırılmış cari açığımız 48.5 milyar dolar seviyesine 
geriledi” dedi.
Mevcut üretim ile hedeflere ulaşamayız

Türkiye’nin, mevcut üretim ve ihracat ya-
pısıyla, 2023 hedeflerine ulaşmasının mümkün 
olmadığını da vurgulayan Zeybekci, “Türkiye 
artık edilgen bir ekonomiden etken bir ekonomiye 
geçmelidir. Türkiye bu hale, başkalarının enerji 
alışkanlıklarını, hammadde ihtiyaçlarını, tüketim 
alışkanlıkları ve benzerlerini belirleyip kontrol 
ettiği bir dünyada fason üretim yapan edilgen bir 
ekonomi olarak geldi” dedi ve şöyle devam etti;
Mustafa Kemal’in muasır medeniyet ideali

“Ekonomi Bakanlığı olarak Hükümet prog-
ramlarımız doğrultusunda ve 2023 hedeflerimiz 
gereğince ihracatçılarımızın rekabet gücünü 
artırmaya, üretim ve yatırım için elverişli iş or-
tamını ve yatırım ortamını oluşturmayı sağlayıcı 
çabalarımızı sürdürüyoruz. Ancak Türkiye’nin 
hali hazırda içinde olduğu durumu bir başarı 
olarak görmüyoruz; asıl hedefimiz Gazi Mustafa 
Kemal’in muasır medeniyet seviyesine ulaşma 
idealini de daha ileriye taşıyacak bir hedeftir.

Zeybekci: Büyümede 
yüzde 4’ü göremeyebiliriz
Ekonomi Bakanı 
Zeybekçi, “İlk altı 
ayda ihracatımızı 
olumsuz et-
kileyen gelişmeler 
yaşadık. Yıl so-
nunda büyümede 
yüzde 4 ve üzerini 
göremeyebili-
riz. Ama büyüme 
kötümser tahmin-
lerden daha iyi 
olacaktır” dedi. 
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Büyüme rakamlarını 
nasıl yorumladılar?

Bu yavaşlama bekleniyordu
Deniz Gökçe  / Akşam

Üretim tarafında bütün 
sektörlerde ilk çeyreğe göre 
büyüme oranlarında yavaş-
lama görülmüş. Bu neden-
le büyüme oranlarındaki 
yavaşlama tahminlerden fazla 
olsa da çok sürpriz de sayıl-
mamalı.  
Harcamalar tarafında ise 
özel tüketimdeki yavaşlama 
dikkat çekiyor. Özel kesim 
tüketim harcamalarında 

büyüme keskin bir şekilde yavaşlamış ve yüzde 
3.2’den yüzde 0.4’e gerilemiş. Detaylara baktı-
ğımızda, gıda, elektrik, su, gaz gibi acil ihtiyaç 
harcamalarında büyüme oranı ilk çeyreğe göre ar-
tarken, haberleşme gibi harcamalarda yavaşlamış. 
Giyim ve ayakkabı grubunda reel olarak azalma 
görülmüş.  Özel kesimde acil ihtiyaçlara yönelik 
harcamalar artarken, dayanıklı mallara yönelik 
harcamalar azalmış.

Yatırım tarafında ise hem kamuda hem özel ta-
rafta daralma var. Yukarıda tabloda da özetlediği-
miz üzere, tüketim tarafında özel ve kamu kesim-
leri büyümeye 0.3’er puan katkı yaparken, yatırım 
talebi daralması büyüme oranını 1.3 puan aşağıya 
çekmiş. Son olarak TÜİK’in açıkladığı mevsimsel 
dalgalanmalara göre düzeltilmiş GSYH verile-
rine göre yılın ikinci çeyreğinde ekonomi yüzde 
0.5  daralmış. Bu da yıllık büyüme temposuna 
çevirilirse  yüzde 1.8 küçülmeye işaret ediyor. 

TL ile %3.3 büyüme dolar ile %6 küçülme
Güngör Uras / Milliyet

Bizde büyüme 3 önemli 
sektördeki, imalat sanayii, 
tarım ve inşaat sektörlerinde-
ki üretimden etkilenir.

Büyümenin lokomotifi 
imalat sanayiidir. İmalat 
sanayiinin büyümedeki (milli 
gelirdeki) ağırlığı yüzde 25-26 
dolayındadır. İmalat sanayii 
ilk 3 ayda yüzde 5.3 büyü-

müştü. Büyüme ikinci 3 ayda yavaşladı, yüzde 2.0 
oldu. Altı aylık büyüme yüzde 3.6 oranında.

Tarım önemli. Enflasyonun nedeninin gıda 
maddeleri fiyatları artışı olduğu söyleniyor. Gıda 
maddeleri fiyatlarının arkasında ise üretim yeter-
sizliği var. Tarımın milli gelirdeki ağırlığı yüzde 6 
oranında. Tarımdaki büyüme sadece yüzde 0.02 
oranında.

İnşaatın milli gelirdeki ağırlığı yüzde 6 do-
layında. İlk 3 ayda yüzde 5.1 büyüyen inşaat 
kesimi, ikinci 3 aylık dönemde yüzde 2.6 büyüdü. 
Altı aylık büyüme yüzde 3.8 oranında. 
Görülüyor ki üretici sektörlerde ilk 3 aylık dö-
nemden sonra bir yavaşlama var.
Dolar büyümeyi etkiliyor

İlk 6 ayda 1998 yılı sabit fiyatlarında (enflas-
yondan arındırılmış olarak) yüzde 3.3 büyüdük 
diyoruz ama yabancılar bizim büyüme rakamları-
mızı dolara çevirerek izliyorlar.

2013 yılının ilk 6 ayında cari fiyatla milli gelir 
rakamı 1.81 TL döviz kuruyla dolara dönüştürül-
müştü; milli gelir 409 milyar dolardı.

Bu yıl cari fiyatla milli gelir rakamı 2.16 TL’den 
dolara dönüştürülünce, milli gelir 409 milyar 
dolardan 385 milyar dolara gerilemiş oldu. 
Başka anlamla, milli gelirimiz dolar olarak 2014 
yılının ilk yarısında yüzde 6.0 oranında küçüldü.

Hatırlatma yapalım; bizim için önemli olan, 
milli gelirin sabit fiyatla nasıl büyüdüğü, küçül-
düğüdür.

Büyüme düştü, Merkez yandı
Mahfi Eğilmez / CNBC-E

TÜİK, 2013 yılının 
GSYH’sını da revize etti. 
Buna göre 2013 yılı GSYH’sı 
1,562 milyar TL’den 1,565 
milyar TL’ye, kişi başına geliri 
de 10.782 Dolardan 10.807 
Dolara yükselmiş oldu.  

Mevsim ve takvim etki-
sinden arındırılmış olarak 
bakıldığında GSYH’nın bir 
önceki çeyreğe göre yüzde 0,5 
küçüldüğü görülüyor.

Bu gelişmede en önemli etki, harcamalar 

Türkiye ekonomisinde 2014’ün ikinci çeyreğinde büyüme rakamlarındaki düşüşü değerlendiren ekonomistler, faiz 
ve kurların yüksek seyrettiği, tüketim harcamalarının ivme kaybettiği ortamda bunun sürpriz olmadığını yazdı.
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yönünden GSYH’nın en büyük bileşeni olan ha-
nehalkı tüketim harcamalarındaki (GSYH’daki 
payı yüzde 65) artış hızının düşüşünden kay-
naklandı. İlk çeyrekte yüzde 3,2 artmış olan tü-
ketim harcamaları ikinci çeyrekte yüzde 0,4’lük 
artış sergiledi. İlk çeyrekte büyümeye negatif 
katkı yapan (yüzde - 0,2) yatırımların, ikinci 
çeyrekteki negatif katkısı daha da arttı (yüzde 
– 3,5.) İlk çeyrekte büyümeye ciddi anlamda 
pozitif katkı yapan ihracatın ikinci çeyrekteki 
katkısı net anlamda negatif oldu. İkinci çeyrekte 
büyümeye pozitif katkı yapan en önemli kalem 
stok artışları oldu.

Faizlerin ve kurların yüksek seyrettiği bir or-
tamda tüketim harcamalarının ivme kaybetmesi 
doğal. İlk çeyrekte bu gelişmeler fiyatlara fazla 
yansımamış ve talebi bu kadar etkilememişti. 
Fiyatlara yansıma demek enflasyonun artması 
ve faizlerin yükselmesi demek. Faizlerin yük-
selmesi henüz pozitif reel faize yol açmıyor ve 
dolayısıyla tasarruflar için çekici olamıyor ama 
kredi faizlerini de yükselttiği için tüketimi yani 
talebi frenliyor.  

Büyümedeki bu hız kesmenin ortaya çıkma-
sından sonra emin olabilirsiniz ki faiz tartış-
maları yeniden başlayacak. Faizlerin düşürül-
mesi ve bu yolla ekonominin canlandırılması 
yeniden gündeme getirilecek. Avrupa Merkez 
Bankası’nın faizleri sıfıra yaklaştırdığı (hatta 
mevduat faizini negatif yaptığı) söylenecek. 
Avrupa’da enflasyon değil deflasyon olduğuna 
dikkat edilmeyecek. Yapısal reformlara girişil-
mesi gerektiğini, AVM yaparak büyümeye yöne-
lik modelle daha fazla yol almanın artık müm-
kün olmadığını söyleyen çok az kişi çıkacak.   

Daha şimdiden Merkez Bankası’nın gelecek 
PPK toplantısında faizi kaç puan indireceği 
bahisleri başladı bile.

Henüz kırmızı değil ama…
Erdal Sağlam / Hürriyet

Fitch, Türkiye’deki en 
büyük 4 özel bankanın 
sermaye tamponları zayıfla-
makla beraber hâlâ oldukça 
güçlü olduğunu belirterek, 
şu değerlendirmeyi yaptı: 
“Kredi talebinin mevduat 
büyüme hızını geçmesi 
ile döviz yükümlülükleri, 
özellikle de kısa vadede 
arttı. Kısa vadeli borçlanma-
ların ve döviz varlıklarının 

stres senaryosunda parasallaştırılmasına ilişkin 
yetkinlikler hakkındaki belirsizlikler bankaları 
aşağı yönlü risklere karşı kırılgan hale getiriyor. 
Bankaların nakit döviz ve ipoteksiz yabancı 

menkul kıymetleri sınırlı olduğundan dış borcu 
servis edebilmek için Merkez Bankası rezervleri-
ni kullanmaları gerekiyor.”

Yani çok övündüğümüz ekonomik istikrarın 
temellerinden güçlü bankacılık sistemimizin de 
eski gücünü yitirmeye başladığına, ekonomi-
nin jeopolitik risk başta olmak üzere olası dış 
etkilerle zor duruma düşmesi halinde, banka-
ların da bundan zarar görüp, sıkıntıyı daha da 
büyütebileceğine dikkat çekiyorlar.

Henüz kırmızı olmasa da, bankacılık için de 
kötü sinyaller başladı diyebiliriz.

Saatlik işgücü maliyeti endeksi, yılın 
ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 
yüzde 1,6 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK), 2014'ün ikinci çeyreğine ilişkin 
"İşgücü Maliyeti Endeksi"ni açıkladı. Buna 
göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındı-
rılmış saatlik işgücü maliyeti endeksi, yılın 
ikinci çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre 
yüzde 1,6 artış gösterdi. Endeks, sanayi sek-
töründe yüzde 3,5, inşaat sektöründe yüzde 
2,2 ve hizmet sektöründe yüzde 0,3 arttı.

Ücretli çalışana yapılan düzenli ve düzen-
siz ödemelerdeki saatlik değişimin göster-
gesi olan saatlik kazanç endeksi yılın ikinci 
çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,4 
yükseldi. 

Endeks değerlerindeki artış oranları sa-
nayi sektöründe yüzde 3,3, inşaat sektörün-
de yüzde 2,8 olarak gerçekleşirken, hizmet 
sektöründe değişim yaşanmadı.

Saatlik kazanç endeksinde en yüksek 
artış yüzde 4,3 ile bilgi ve iletişim sektörün-
de kaydedildi. 

İşverenin yaptığı sosyal güvenlik, ihbar 
ve kıdem tazminatı ödemelerindeki saat başı 
değişimin göstergesi olan saatlik kazanç dışı 
işgücü maliyeti endeksi, yılın ikinci çeyre-
ğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,2 arttı. 

Endeks değerleri; sanayi sektöründe yüz-
de 5,3, inşaat sektöründe yüzde 2,8 artarken, 
hizmet sektöründe yüzde 0,2 geriledi.

Saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti en-
deksinde bir önceki çeyreğe göre en büyük 
değişim yüzde 16,2 azalış ile elektrik, gaz, 
buhar, iklimlendirme üretim ve dağıtımı sek-
töründe gerçekleşti.

İşgücü maliyeti 
endeksi arttı
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Temmuz ayında takvim etkisin-
den arındırılmış sanayi üretimi 
geçen yılın aynı ayına göre 

yüzde 3,6 oranında artış gösterdi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 

Temmuz 2014 Sanayi Üretim En-
deksi verilerini açıkladı. Buna göre 
sanayinin alt sektörleri (2010=100 
temel yıllı) incelendiğinde; 2014 yılı 
Temmuz ayında mevsim ve takvim 
etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 
bir önceki aya göre yüzde 1.8 artışla 
122.1 oldu. Temmuz'da bir önceki 
aya göre madencilik ve taşocakçılı-
ğı sektörü endeksi yüzde 2 azalışla 
108.5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1.9 
artışla 123.2, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme 
üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi de yüzde 3.2 
artışla 121.7 oldu.
Takvim etkisinden arındırılmış  
sanayi üretimi arttı

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi geçen 
yılın aynı ayına göre yüzde 3.6 oranında artışla 
124.5 oldu. Sanayinin alt sektörleri (2010=100 
temel yıllı) incelendiğinde; 2014 yılı Temmuz 
ayında geçen yılın aynı ayına göre madencilik ve 
taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 0.4 oranında 
artışla 115.7, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 
3.4 oranında artışla 123.8 ve elektrik, gaz, buhar 
ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü 
endeksi de yüzde 6.2 artışla 133.4 düzeyinde 
gerçekleşti. 
Ana sanayide sermaye malı arttı

Ana sanayi grupları (MIGs) sınıflamasına göre, 
2014 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre en 
yüksek artış yüzde 6.1 ile sermaye malı imalatın-
da gerçekleşti. Sermaye malı imalatı bir önceki 
aya göre yüzde 6.1 oranında artışla 140.1 oldu. 
Dayanıklı tüketim malı imalatı yüzde 3.5 oranın-
da artışla 125.5, enerji yüzde 1.7 oranında artıyla 
115.7, dayanıksız tüketim malı imalatı yüzde 1.2 
oranında artışla 120.1 düzeyinde gerçekleşti. Ara 
malı imalatı yüzde 0.1 oranında azalışla 118 oldu. 
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış imalat 
sanayiinde en yüksek artış diğer ulaşım araçları-

nın imalatında gerçekleşti
İmalat sanayide diğer ulaşım araçları lider

İmalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 
2014 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre en 
yüksek artış yüzde 30.8 ile diğer ulaşım araçları-
nın imalatında gerçekleşti. Bu artışı, yüzde 14.7 
ile temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin 
malzemelerin imalatı, yüzde 9.3 ile mobilya ima-
latı takip etti. 
İmalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 2014 
yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre en yüksek 
düşüş yüzde 3.7 ile tütün ürünleri imalatında 
gerçekleşti. Bu düşüşü, yüzde 3.4 ile motorlu kara 
taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı rö-
mork) imalatı, yüzde 2.7 ile deri ve ilgili ürünlerin 
imalatı takip etti.
Arındırılmamış seriye göre  
sanayi üretimi geriledi

Temmuz'da arındırılmamış seriye göre sanayi 
üretimi bir önceki aya göre yüzde 3.9 oranında, 
geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4.7 oranında 
azalışla 117.2 oldu. Temmuz'da bir önceki aya 
göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi 
bir önceki aya göre yüzde 2.3, geçen yılın aynı ayı-
na göre yüzde 4.7 oranında azalışla 111.1, imalat 
sanayi sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 
6.2, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5.7 aza-
lışla 115.8, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme 
üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi bir önceki aya 
göre yüzde 12, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 
2.3 artışla 129.4 oldu.

Sanayi üretimi 
beklentileri aştı

Açıklanan TÜİK Temmuz 2014 Sanayi Üretim Endeksi verilerine göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi 
üretimi arttı, ana sanayide sermaye malı arttı, arındırılmış seriye göre sanayi üretimi geriledi. 
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Ağustos ayında aylık enflasyon beklentile-
rin üstünde yüzde 0.09 olarak belirlendi. 
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine 

göre, sekiz aylık enflasyon yüzde 6.28 ve yıllık 
enflasyon da yüzde 9.54'e çıktı.

Banka analistleri ve ekonomistler Ağustos'ta 
fiyatların, geçen yılın aynı ayında olduğu gibi, 
ortalama yüzde 0.1 dolayında düşmesini bek-
liyordu. Merkez Bankası, enflasyonun Haziran 
ayından sonra kademeli olarak düşeceği yolun-
daki öngörülerde bulunuyordu.

Ağustos'ta toplam 432 maddeden, 64 mad-
denin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 
255 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 113 
maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş ger-
çekleşti.

Aylık en yüksek artış yüzde 1.64 ile lokan-
ta ve oteller grubunda gerçekleşti. Merkez 
Bankası'nın son aylarda yüksek enflasyon için 
ana neden olarak gösterdiği "gıda ve alkolsüz 
içeceklerde"ki artış ise yüzde 0.89 düzeyinde 
kaldı. Aynı dönemde, eğitimde yüzde 0.75 ve 
yüzde 0.59 artış gerçekleşti.

Buna karşılık, sezon sonu olması nedeniyle 
fiyatlarında aylık en fazla düşüş gösteren grup 
yüzde 4.92 ile giyim ve ayakkabı oldu. Bunun 
yanında alkollü içecekler ve tütünde yüzde 0.46 
ve ulaştırmada yüzde 0.06 düşüş yaşandı.
Yıllık artışlar

Yıllık en fazla artış yüzde 14.73 ile lokanta 
ve oteller grubunda yaşanırken, bu artışı yüzde 
14.44 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 9.64 

ile ev eşyası, yüzde 9.45 ile ulaştırma ve yüzde 
9.08 ile sağlık izledi.

TÜİK verilerine göre, yurt içi üretici fiyat 
endeksi de Ağustos ayında bir önceki aya göre 
yüzde 0.42, sekiz aylık dönemde yüzde 6.33 ve 
yıllık bazda 9.88 oldu.

Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya 
göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı 
sektöründe yüzde 0.68 düşüş, imalat sanayi sek-
töründe yüzde 0.59 artış, elektrik ve gaz sektö-
ründe yüzde 0.80 düşüş ve su sektöründe yüzde 
0.39 artış olarak gerçekleşti.
Üretici en yüksek artış gıdada

Bir önceki aya göre endekslerin en fazla 
artış gösterdiği alt sektörler yüzde 1.59 ile gıda 
ürünlerinde, yüzde 1.54 ile deri ve ilgili ürün-
lerde, yüzde 1.47 ile ağaç ve mantar ürünlerinde 
gerçekleşti. Buna karşılık ham petrol ve doğal 
gazda yüzde 3.10, diğer ulaşım araçlarında 
yüzde 276 ve kok ve rafine petrol ürünlerinde 
yüzde 2.00 fiyat düşüşleri yaşandı.

Tüketici fiyatları Ağustos ayında ortalama 
binde 1 oranında arttı. Bu artış oranı kabaca bek-
lentilere paralel olsa da geçen yılın aynı ayında-
ki artışın üzerinde olduğu için yıllık enflasyon 
da yüzde 9.3’ten 9.5’e yükseldi. Aynı zamanda 
üretici fiyatlarında yıl başından beri görülen dü-
şüş trendi de Ağustos ayında sona erdi ve yurt 
içi üretici fiyatlarında yıllık enflasyon yüzde 
9.5’ten 9.9’a yükseldi. Her iki endekste de yıllık 
enflasyon göstergeleri yüzde 10’a, yani çift basa-
mak psikolojik sınırına yaklaşmış durumda.

Enflasyon çift hane sınırında
TÜİK verilerine göre sekiz aylık enflasyon yüzde 6.28’e, yıllık enflasyon da yüzde 9.54’e çıktı. Ağustos’ta 
toplam 432 maddeden 255 maddenin fiyatları arttı, 113 maddenin ise fiyatlarında düşüş yaşandı. 



Wall Street, 7 yıl önce tahvil rallisine 
destek olan ancak daha sonra finan-
sal krizi getiren finansal inovasyona 

geri dönüyor. Küresel finansal krizin başrol 
oyuncuları ABD’li bankalar, yeni nesil türevleri 
piyasaya sunmaya hazırlanıyor. Ağustos orta-
sında çıkan haberlere göre JP Morgan Chase, 
spekülatif derecede kredi endeksinde bağlı bir 
swap kontratı yapıyor. Goldman Sachs da üst 
düzey nota sahip menkul kıymetlerden oluşan 
10 milyar dolarlık bir tahvil demeti oluşturmayı 
planlıyor. ProShares şirket tahvili CDS’leri des-
tekli ETF’ler sunmaya başladı.

Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) ra-
kamlarına göre, 2008 krizinden sonra azalmaya 
başlayan türev ürünler yeniden artışa geçti ve 
kriz öncesi seviyesinin yüzde 20 fazlasına ulaştı. 
Geçen yıl sonunda 710 trilyon 182 milyar dolara 
çıkan türev ürünlerin Haziran 2013 itibarıyla 
miktarı 693 trilyon dolar düzeyindeydi. IMF ve-
rilerine göre dünyanın 2013 toplam GSYH’si 73.9 

trilyon dolar. Buna göre son açıklanan veriler, 
türev ürünlerin dünya GSYH’sinin yaklaşık 10 
katına çıktığını gösteriyor. 2008 krizinden önce 
türev işlemlerinin hacmi toplamda 526 trilyon 
dolardı ve bu da dünya toplam üretiminin 10 
katını ifade ediyordu.

JP Morgan ve Goldman Sachs’ın yeni kuşak 
türev ürünleri geliştirmesinin şaşırtıcı olmadığı-
nı vurgulayan New York Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Ekonomist Dr. Ümit Akçay, “Çünkü finan-
sal piyasalar ‘geçmişten ders alınmalı’ gibi bir 
naiflikle işlemiyor. İşleyişin temelinde kapitalist 
rekabet ve sürekli kârlılığı artırma zorunluluğu-
na dayanan piyasa sistemi var” dedi.

Ümit Akçay, türevlerin krizin oluşumunda 
kritik işlevleri olduğunu belirterek “Türev ürün-
ler 1990’lı yılların sonlarından itibaren ABD’de 
oluşan yeni finansal mimarinin önemli bileşen-
lerinden biriydi. Farklı vadedeki ve kalitedeki 
borçların bir havuzda eritilerek menkul kıymet-
leştirilmesi, bunlara dayanan yeni varlıkların 

Yeni krizin habercisi 
“türev balonu” şişiyor

Geçen yıl 710 trilyon doları aşan türev ürün piyasası, ABD’li bankaların çıkaracağı yeni nesil araçlarla daha da genişleyecek. 
Ekonomist Akçay, reel sektörlerde canlanmanın hâlâ sağlanmadığını vurgulayarak krizin tekrarlanabilceğine dikkat çekti.
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oluşturulması ve bu varlıklardan türetilen 
ürünlerin piyasaya sürülmesi, finansal inovas-
yon sürecinin temel çıktılarıydı. Ancak tüm bu 
sistemin üzerine bina edilen konut kredilerinin 
geri ödenmemeye başlaması sistemin çöküşü-
nü tetikledi” diye konuştu.
Mekanizma nasıl işliyor?

Değeri başka bir finansal varlığın veya ma-
lın değerine doğrudan bağlı olan finansal araç-
lar türev araç olarak adlandırılıyor. Bu araçlar, 
dayanak varlık el değiştirmeden bu varlıkla 
ilgili hak ve yükümlülüklerin ticaretine imkân 
sağlıyor. Takas (swap), opsiyon, future (ge-
lecekte teslim kayıtlı sözleşme) ve forward 
(ileride teslim şartlı sözleşme) gibi çeşitleri 
bulunan bu araçlar iki amaç için kullanılıyor: 
hedging ve spekülasyon. Spekülatif amaçla 
kullanıldığında yatırımcılar için büyük kârlar 
veya zararlar ortaya çıkaran türevler, krizin de 
en önemli tetikleyicisi. Krizin merkezi kabul 
edilen ABD’de herhangi bir düzenleme olmak-
sızın yatırım bankalarının portföylerinin çok 
önemli bir bölümünü bu kontratlar oluşturu-
yordu. Sonuç olarak bankalar toksik olarak 
nitelendirilebilecek bir borç yüküyle karşı 
karşıya kaldılar.
Türkiye için de risk

ABD’de son 6 yıldır faizlerin sıfırlanmış 
durumda olduğuna dikkat çeken Ümit Akçay, 
şöyle devam etti: “Piyasaya trilyonlarca dolar 
akıtılıyor ve bunun sonunda, dünya genelinde 
kriz sonrasında görünüşte de olsa işlerin iyiye 
gittiği tek yer ABD. Ancak buradaki sorun, 
tüm bu canlandırma tedbirlerine rağmen 
finans dışı sektördeki firma kârlılıklarının bir 
türlü beklendiği kadar canlanamaması. Bu du-
rumun kendisi, finansal sektör üzerinde yeni 
kârlılık araçları yaratma baskısı yaratıyor. Bu 
baskıya ek olarak finans sektöründeki rekabet 
mekanizması da devreye girince, aynı döngü 
yeniden harekete geçiyor.”
Düzenlemeler sorunu çözmez

Finans sektörünün bu şekilde hareket 
etmemesi için herhangi bir zorlayıcı durumun 
olmadığını belirten Akçay, bunun da, finansal 
inovasyonun bir sonraki krize kadar gelişerek 
süreceğini gösterdiğini söyledi. 

Finansal sistemde ortaya çıkacak riskin bü-
yüklüğüne ve olası kırılmanın boyutuna göre 
Türkiye’nin de etkileneceğine değinen Akçay, 
“Ancak ABD dışındaki ülkeler, özellikle de 
bizim gibi yüksek cari açığı olanlar için önü-
müzdeki dönemdeki risk bir yandan faizlerin 
artacak olması, diğer yandan da ekonomik 
büyümenin bir türlü yeterince canlanamama-

sı” dedi.
Akçay, finansal inovasyon sürecinin en 

sorunlu yanının, finansal riskin ortadan kaldı-
rılabileceği ya da en azından yerinin değiştiri-
lerek kaydırılabileceği varsayımına dayanması 
olduğuna işaret ederek şunları söyledi: “Ger-
çek hayatta bu doğru değil. 

Finansal sistemin entegrasyonu arttıkça, 
derinleşme yaşanıyor ancak bunun karşılığın-
da sistemin herhangi bir noktasında ortaya 
çıkan riski, kaynaklandığı noktada hapsetmek 
neredeyse olanaksız hale geliyor. 

Her ne kadar kriz sonrasında gündeme 
getirilen makro-ihtiyati tedbirler bu ‘sistemik 
risk’ unsurunu önlemeye yönelik olsa da ma-
alesef sorun bu düzenlemelerle çözülebilecek 
boyutun ötesinde.”

ABD Merkez Bankası'nın (FED) piyasalara para 
akıtma anlamına gelen "varlık alım" programını 
önümüzdeki ay tamamlaması beklenirken, Avrupa 
Merkez Bankası (AMB) bu nitelikte bir programı 
başlatmaya hazırlanıyor.

AMB Başkanı Mario Draghi, bugün faiz indirimi-
nin açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, 
bugünkü toplantıda varlık alımlarını görüştüklerini 
söyledi. Bu konuda bazı üyelerin ortaya konandan 
daha fazlasını, bazıları ise daha azının yapılmasını 
istediğinin altını çizen Draghi, "Bugünkü toplantıda 
geniş çaplı varlık alım programı görüşüldü. Varlık 
alımları özel sektör varlıklarına ya da kamu sektörü 
varlıklarına ya da her ikisine birden dayalı olabilir" 
dedi.

Faizler için artık yapacak bir şey yok
Ekonomik görünüme yönelik risklerin azalmakta 

olduğunu vurgulayan Draghi, mevcut durumda 
faizlerin düşük bir eşikte olduğunu vurguladrı ve 
faizlerde daha fazla teknik önlem alınmasının bun-
dan sonra olanaklı olmadığını söyledi.

Sözlerini, "Yıllık enflasyonun önümüzdeki 
aylarda düşük seviyelerde kalmasını bekliyoruz" 
diye sürdüren Draghi, enflasyonun 2015 ve 2016'da 
kademeli olarak artacağını öngördüklerini açıkladı.

Enflasyonu yükseltmek için faiz indirdi
Bu yıl için enflasyon tahminini yüzde 0.7'den 

yüzde 0.6'ya revize eden AMB, 2015 ve 2016 için 
sırasıyla yüzde 1.1 ve yüzde 1.4 olan enflasyon 
tahminlerini değiştirmedi.

AMB bugün, durgunluğun yaşandığı Euro 
Bölgesi ekonomisini desteklemek ve enflasyonun 
yükselmesini sağlamak amacıyla politika faizini, 
sabit bırakılması beklentisine karşılık yüzde 0.15'ten 
yüzde 0.05'e düşürdü. 

ABD varlık alımlarını 
bırakıyor, AB başlıyor
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Bugüne kadar sanayicilerin yaşadıkları çeşitli 
sorunları ve çözüm önerilerini kapak konu-
su olarak gündeme taşıyan Atatürk Organi-

ze Haber Dergisi, Eylül ayı sayısında son günler-
de sıkça dile getirilen bir konuyu tartışmaya açtı; 
“Üretim maliyetlerinin oldukça yüksek olduğu 
Türkiye’de, OSB’lerde üretim yapan firmalara, 
uygun sektörlerde dikey büyüme sağlanması”...

OSB Uygulama Yönetmeliği’ne göre;
ALTINCI  BÖLÜM

İmar ve Parselasyon Planı Yapımı Esasları
Planlama sınırı
(5) OSB’lerde, sanayi parsellerinde yapılaşma 

koşulları, Taban Alanı Katsayısı: TAKS = 0.55; 
Emsal: Kat Alanı Katsayısı = 0.70; yükseklik: 
h = serbest, üretim teknolojisinin gerektirdiği 
yükseklik olarak belirlenir. İmar planı yapımı 
aşamasında; genel doğal yapısı veya yapılaşmaya 
açılamayacak yapı yasaklı alanlardan oluşan eşik-
ler nedeniyle bölgenin en fazla % 40’ının sanayi 
parsellerine ve hizmet ve destek alanlarına ayrıla-
bildiği durumlarda TAKS= 0.55, Emsal = 0.75 ve h 

= serbest olarak koşullandırılır.
(7) Yapı emsali belirlenirken bodrumda iskan 

edilen katların % 50 si, asma kat, çekme ve çatı 
katı ve kapalı çıkmalar dahil kullanılabilen bütün 
katların ışıklıklar çıktıktan sonraki toplamı hesap-
lanır. Tesisat bölümleri, yangın merdivenleri, kö-
mürlük, sığınak ve otoparklar bu alana katılmaz.

Bu durumda OSB’ler içinde tüm fabrikalar tek 
katlı yapılanma kıstası içine sıkışmak zorunda 
kalmışlardır.

Oysa tek katlı yapıların sakıncaları da bulun-
makta:

l Tek katlı yapıların kurulması için geniş 
arsalara ihtiyaç duyulmaktadır. Arsa fiyatlarının 
yüksek olması, sabit maliyetleri artırmakta ve bu 
tip arsalar üzerine tesis kurulmasını güçleştirmek-
tedir. Bu nedenle üretime ayrılacak yerin genişliği 
sınırlandırılmıştır

l Talebin artması durumunda binaya maki-
ne ve üretim araçlarının ilave edilmesi, bir diğer 
ifadeyle işletmenin genişletilmesi imkansız hale 
gelmektedir. Ayrıca tek katlı yapılarda başta ısı 
olmak üzere ciddi enerji kayıpları oluşmaktadır. 

“OSB’lerde 
dikey 
büyüme” 
yolu 
açılmalı

Türkiye’nin üretim ve istihdamında önemli yere sahip OSB’leri temsil eden başkanlar, dikey büyüme konusun-
da yurt dışından çeşitli örnekler vererek, uygulamanın önünün açılması konusunda ortak görüş bildirdiler.
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Bu da hem ülke ekonomisine hem de işletmenin 
giderlerine olumsuz etki yapmaktadır.
Çok katlı yapılarda ise: 

l Arsa fiyatlarının yüksek olması ve üretilen 
ürünlerin taşınmasında yerçekiminden yarar-
lanma durumlarında çok katlı binaların göreli 
üstünlüğü vardır. Bu tür fabrikalarda hammad-
de üst kattan alt katlara akarak alt kattan mamul 
veya yarı mamul olarak çıkar.

l Asma katlı veya çok katlı fabrika binala-
rındaki malzeme taşımasında yerçekiminden 
faydalanabilecek bu gibi durumlar taşıma ma-
liyetleri üzerinde de azaltıcı etkiye sahiptirler. 
Düzeltme ve iyileştirme işleri, hafif makinelerde 
yapılan üretim işleri, pazarlama ve taşıma bakı-
mından önemli sayılmayan çalışmalar ve başka-
ları çok katlı yapılar için uygunluk gösterir.

l Çok katlı fabrika yapılanmaları tek bir 
bina oluşumu içinde daha fazla istihdam, daha 
fazla üretim imkanı yaratmaktadır.

l Tek bir yerleşke içinde bulunmak ise, 
özellikle idari maliyetlere ciddi olumlu etki 
yapmaktadır.

l Çok katlı yapılanma m2 bazında kullanım 
alanına oranlandığında, tek katlı bir fabrika-

nın m2 arsa bedelinin altında bir değere sahip 
olacaktır. Bu durumda çok katlı yapılanma arsa 
maliyetlerini de geriye çekmiş olacaktır.

Bu tür çok katlı yapılanmalar için dünyada 
yapılan uygulamalar incelendiğinde; 

Sektörel iş analizleri neticesinde uygun 
sektörlere bu imkan verilebilir.

Boş arsası olan OSB’lerde imar planla-
rı ile belirlenecek ve oluşturulacak Business 
Park’larda çok katlı yapılanmaya izin verilebilir. 

 Uygun alanları olan OSB’lerde Endüstriyel 
Kümelenmeler oluşturularak bu kümelenmelere 
çok katlı yapılanma imkanı sağlanabilir.

OSB’lerde dikey büyüme konusunda 
Türkiye’nin önde gelen Organize Sanayi Bölge-
lerinin Yönetim Kurulu Başkanları ile görüşerek, 
onların konuya ilişkin görüşlerini sizler için 
derledik. 

Türkiye’nin üretim ve istihdamında önemli 
yere sahip OSB’leri temsil eden Başkanlar, dikey 
büyüme konusunda yurtdışından çeşitli örnek-
ler vererek, bu uygulamanın önünün açılması 
durumunda, sanayicinin üretim ve yeni yatırım 
maliyetlerinde düşüş yaşanacağı, böylelikle 
rekabet etme kabiliyetlerinin artacağı yönünde 
ortak görüş bildirdiler.
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Ünlü şehir planlamacısı Thomas Adams 
kent planlamasını; “toplumsal ve iktisadi 
gereksinimleri göz önünde tutarak kent-

lerin fiziksel gelişmelerinin biçimlenmesine yön 
vermekle uğraşan bir bilim ve sanat alanı” olarak 
tarif eder. Bir başka genel yaklaşım ise imar 
planlarının; genellik, geniş kapsamlılık, uzun va-
delilik, nesnellik, açıklık, esneklik ve zorunluluk 
ilkelerini barındırması beklenir. 

Bu genel ilkeler içinden bakıldığında, makro 
şehir imar planlamaları yanında bu planların 
önemli bir parçası olan Organize Sanayi Bölgele-

rinin de planlanması önemli bir alanı oluşturmak-
tadır. 17 Ekim 2005 tarihinde, Resmi Gazetede 
yayınlanarak yürürlüğe giren “OSB’lerde sanayi 
parsellerinde yapılaşma koşulları” nda taban ala-
nı katsayısı TAKS: 0,55; kat alanı katsayısı KAKS: 
0,70, yükseklik: serbest olarak belirlenmiştir. 
Yönetmelikteki yapı yaklaşımı mesafeleri, güneş-
lenme, rüzgar koridorları, ışık, görsellik bütünlük, 
gaz sızıntıları, heyelan, zemin çökmesi, yangın, 
deprem gibi afet etkileri, parsel içinde kamyon, 
tır, itfaiye araçları gibi araçların manevra yapabil-
mesi gibi hususlar değerlendirilerek, bu gerekleri 
karşılayabilecek TAKS kısıtlaması oluşturulmuş-
tur.

Ancak, yapının bütün katlardaki alan topla-
mının parsel alanına oranından elde edilen sayı 
olarak tarif edilen KAKS’ın, yüksekliğin serbest 
olduğu OSB’lerde 0,70 olarak tutulması değişen 
ve gelişen şartlar altında tartışılması gereken bir 
nokta olarak ortaya çıkmıştır.

Bugün, yüzde 99’unu KOBİ’lerin oluşturduğu 
ülkemizdeki sanayi yapısının en büyük sıkıntı-
larından biri yetersiz finans gücüdür. Özellikle 
yeni kurulan veya gelişen-büyüyen işletmelerde 
sabit yatırım kalemlerinden olan arsaların değeri 
çok önemlidir. Hele, o kuruluşun arsası genişleme 
alanı olmayan ve arsa metrekare değerleri görece-
li  yüksek olan bölgelerde ise bu alanların verimli 
kullanımı daha da önemli hale gelmektedir. An-
cak, yüksekliğin serbest olduğu (özel kısıtlamalar 
dışında) bölgelerde, sanayi tesislerimizin KAKS 
nedeniyle katlı yapılanmalar inşa edememesi  
artık tartışmaya açılması gereken bir konu haline 
gelmiştir. Elbette, yüksek yapıların her sektör için 
uygun olduğu söylenemez ancak  metrekare ba-
şına düşen çalışan sayısı yüksek olan, iş süreçleri 
çok katlı bir yapılanmaya  müsait olan sektörlerin 
de sahip oldukları alandan azami fayda sağlaması 
ülke ekonomisi açısından faydalı olacaktır. Bugün 
başta Çin ve Güney Kore olmak üzere, üretim ve 
istihdam patlaması yaşayan ülkelerde dikey ola-
rak büyüyen organize sanayi bölgelerini görmek 

Sanayi bölgelerimiz toplumsal 
ve iktisadi gereksinimlere göre 

biçimlenmelidir
İAOSB Başkanı Uğurtaş, “Alanların verimli kullanımı, sabit yatırım masraflarının azaltılması gibi hususlar dikkate 
alındığında OSB’lerimizin katlı büyümesi konusunda ilgili tüm kişi ve kuruluşlar tarafından çözüm üretilmelidir” dedi.

Hilmi Uğurtaş / İAOSB Yönetim Kurulu Başkanı
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mümkündür. Alan tasarrufu, alanların verimli 
kullanımı, sabit yatırım masraflarının minimi-
ze edilmesi gibi hususlar dikkate alındığında 
OSB’lerimizin katlı olarak büyümesi hususunun 
da ilgili tüm kişi ve kuruluşlar tarafından tartı-
şılarak, doğru çözümlerin üretilmesi gerektiğine 
inanıyoruz. Elbette, bu tür kararlar alınırken, 
tüm olumlu ve olumsuz unsurlar değerlendi-
rilecek, işletmelerimiz ve ülkemiz için doğru 
çözümler üretilecektir.

Konuya finansal çerçeve içinde baktığımızda 
ise; ülkemizdeki sanayi yapılanmaları sürecini 
incelediğimizde en önemli maliyet kalemlerin-
den birinin özellikle gelişen, uygun bölgelerdeki 
yüksek arsa fiyatları olduğunu görmekteyiz. 
İşletmelerimizdeki sermaye darlığının fazlasıyla  
hissedildiği bu ortamda sermayelerin çok önem-
li bir kısmı arazi teminine gitmektedir. Pek çok 
işletme gerek yeni gerekse de gelişim yatırımları 
için arsaya ve inşaata yatırdığı sermaye  nede-
niyle  faliyete geçmekte sıkıntı çekmekte, faali-
yetine başlasa bile  arta kalan işletme sermayesi 
yetersiz kalmaktadır.

Diğer yandan ülkemiz sanki arazi zengini bir 
ülkeymiş gibi sanayi yatırımları tarım arazile-
rine kaymaktadır. Tarım arazileri hem ülkenin 
stratejik önemdeki kaynaklarıdır, hem de değer-
leri bakımından yüksek maliyettedirler.

Bu nedenle sanayicimizin üretim faaliyet-
lerine daha iyi entegre olması, sermayesinin 
çoğunu toprağa vermemesi için üretim süreçleri  
uygun olan sektörlerde işletmelerin dikey olarak 
büyümesinin önünün açılması gereklidir.

Dikey büyümeden beklentimiz çekme mesa-
felerinin değiştirilerek çalışma  ve çevre güven-
liğini  tehdit edici yapılar oluşması değildir. 
Çekme mesafeleri ile oynamadan uygun işlet-
melerin çok katlı hale getirilebilmesidir. Böylece, 
arsa maliyetleri makul seviyelere çekilecek, 

üretim verimliliği ve maliyetleri bakımından 
avantajlar sağlanabilecektir.

Herkesin bildiği gibi rekabet ettiğimiz pek 
çok ülkeye göre ana girdi kalemlerimiz olan 
enerji, işçilik gibi alanlarda,  daha yüksek girdi 
maliyetleri içinde üretim yapıyoruz. Dikey bü-
yüme gibi bir yapılanma ile elektrik/elektronik/
tekstil gibi sektörleri en azından arsa maliyetleri 
ve verimli alan kullanımı ile destekleyebiliriz. 
Elektrik armatürleri üreten bir sanayicimiz 
Uzak Doğu’da 8 katlı bir fabrika binasında tüm 
Türkiye’de üretilen armatür kadar üretim yapıl-
dığını görmüştür. Tek bir yerleşkede varılabile-
cek üretim miktarlarına idari ve üretim mali-
yetlerinde olumlu bir fayda sağlanacağı  gibi, 
uluslararası pazarlarda ölçek sorunu yaşayan 
firmalarımızın da önü açılacaktır.

OSB’lerde uygulanan emsal oranlarına baktı-
ğımızda, bu noktada da çok farklı uygulamalar 
görmekteyiz. Bazı bölgelerde emsal 2, bazı böl-
gelerde 0,75 olarak uygulandığı gibi, aynı OSB 
içinde bir kısımda emsal yokken, diğer kısımda 
emsal uygulaması vardır. Tüm bu farklılıklar 
yatırım alanı rekabetinde OSB’ler arasındaki  
eşitliği bozmaktadır. Belli bir standart oluşturul-
mamıştır.

Bazı OSB’lerde ise özel sektör eliyle, emsal 
oranlar ile uyuşmayan yapılanmalar gerçekleş-
tirilerek gayrimenkul sektörü içinde piyasaya 
sunulmaktadır. Yaptığımız bazı görüşmelerde 
dikey büyüme uygulamasına sahip olan Uzak 
Doğu ülkelerini örnek gösterdiğimizde bizlere 
“onları örnek göstermeyin” denmektedir. Ancak 
gözümüzü kapayamayız. Örnek gösterme deni-
len o ülkeler bizim uluslararası pazarlardaki en 
büyük rakiplerimizdir. Bu nedenle bu konunun 
geniş bir görüş katılımı içinde, ülke sanayimizin 
gelişimi yönünde değerlendirilmesi zamanının 
geldiğini düşünmekteyiz.
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OSB Yöneticilerinin ve OSB’lerde faali-
yet gösteren katılımcıların yaşadığı en 
büyük sorunlardan birisi de hiç şüphesiz 

ki, emsal yapılaşma oran uygulamalarıdır. 
Bölgemizde 0.80 olan emsal oranının mut-

laka en azından 1’e çıkarılması gerektiği kanı-
sındayım. Birçok OSB’de yapılaşmada, 1 emsal 
uygulanmaktadır. Yeşil alan vb. unsurlar düşü-
nüldüğünde, TAKS oranları aynı kalmak şartıy-
la, bölgemizde şu an, 0.80 olan KAKS oranının 
artırılması gerektiği, bunun, aynı zamanda aynı 
nitelikteki diğer komşu OSB’lerle karşılaştırıldı-
ğında daha düşük olduğu da dikkate alındığın-
da, anayasa ile güvenceye alınan eşitlik ilkesinin 

de bir gereği olduğu inancındayız. 
Kaldı ki, OSB Uygulama yönetmeliğinin 70/4 

maddesinde de : “OSB’lerde: bölge büyüklüğü-
nün yüzde 10 oranında eğitim, destek, ticaret 
için hizmet ve destek alanlarının ayrılabilece-
ği, küçük imalat ve tamirat alanları hariç, bu 
hizmet ve destek alanlarında, KAKS =1 olacağı-
nın” açıkça belirtildiği de dikkate alındığında, 
yönetmeliğin özü itibari ile bunu engellemediği, 
dolayısıyla KAKS=1 olmasında, yasal bir engelin 
bulunmadığını söylemekte mümkündür. Aksi 
halde, hem farklı KAKS oranı uygulanan aynı ni-
telikli komşu OSB’ler arasında, hem de aynı OSB 
içinde, hizmet destek alanındaki katılımcılar ile 
bunun dışındaki sanayici katılımcılar arasında 
adaletsiz bir eşitsizliğe neden olacağı açıktır. 

Bu konunun mevcut durumda, sanayiciler 
için en acil ihtiyaçlardan biri olduğunu düşünü-
yoruz. OSB’lerdeki kapalı alanların arttırılması, 
yatırımını genişletmek isteyen işletmelerin daha 
hızlı gelişmesine, mevcut taşınmazlarını daha 
verimli bir şekilde kullanmalarına, dolayısıyla 
Türk sanayisinin hızla büyümesine önemli katkı 
sağlayacaktır. 

Ülkemizin ekonomik kalkınmadaki en 
önemli politikalarından biri, sanayinin teşviki ve 
gelişiminin önündeki engellerin kaldırılmasıdır. 
KAKS =1 olması halinde ise sanayicinin, yeni 
arsa, yeni yapılaşma, ulaşım vb. yeni maliyet 
yüklerinden kurtulup, üretim ve istihdama 
yönelebileceği, bunun da doğal olarak sanayi ve 
zincirleme olarak ülke ekonomisinin gelişimini 
sağlayacağı açıktır. 

Sonuç olarak; Organize Sanayi Bölgeleri; 
ülkenin kalkınması, sermaye birikiminin sağlan-
ması, bölgenin ve kentin gelişimi ve değişimine 
büyük ölçüde etki eden unsurlardandır. Bu 
denli önemli bir oluşumda, yatırımcının lehine 
olabilecek, üstelik kamu yararına da yönelik 
olup, özünde gerçekleşmesinde yasal bir engel 
de bulunmayan bu düzenlemenin bir an önce 
yapılması gerektiği inancındayım.

Yatırımcının lehine 
yasal düzenleme

GOSB ve OSBDER Başkanı Yıldırım, “OSB’lerdeki kapalı alanların artırılması, yatırımını genişletmek isteyen 
işletmelerin daha hızlı gelişmesine, dolayısıyla Türk sanayinin büyümesine önemli katkı sağlayacaktır” dedi.

Vahit Yıldırım / OSBDER Bşk. / GOSB Yönetim Kurulu Bşk.
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Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) 
Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Sarıoğlu, 
“Sanayinin yoğun olduğu bölgelerdeki 

OSB’lerde yer sıkıntısı çekmeyen sanayici yok. 
Arsa fiyatları çok yüksek. Emsal oran 0.7’den 1’e 
yükseltilerek yeni yatırımların önünün açılması ge-
rekiyor. Sanayici yatırıma harcayacağı parayı arsaya 
vermesin” dedi.

OSB’lerde emsal oranların artırılmasının fi-
nansman sıkıntısı içindeki sanayiciyi yeni yatırım-
lara yönelteceğini belirten ÇOSB Yönetim Kurulu 
Başkanı Sarıoğlu şunları söyledi: “Organize sanayi 
bölgelerinde emsal oranların artırılması konusunu 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Fikri Işık’a 
ilk ağızdan illettik. Organize Sanayi Bölgeleri Derne-
ği (OSBDER) Yönetim Kurulu olarak Haziran ayında 
Sayın Işık’a yaptığımız ziyarette 0.7 emsalin yetersiz 
olduğunu, OSB’lerde emsal oranların gelişmiş ülke-
lerde olduğu gibi 1’e yükseltilmesi gerektiğini  ilet-

tik. Sanayileşmenin yoğun olduğu yerlerde bunun 
acil bir ihtiyaç olduğunu belirttik. OSBDER Yönetim 
Kurulu Başkanı Vahit Yıldırım’ın ifade ettiği talep-
lerimizi Sayın Işık dikkatle not aldı ve OSB’lerden 
sorumlu Müsteşar Yardımcısı Ramazan Yıldırım’dan 
OSB’lerde emsal oranlarla ilgili çalışma yapmasını 
ve rapor sunmasını istedi. Yer sıkıntısı çekmeyen 
sanayicimiz çok az. Gelişmeleri takip ediyoruz.”

OSB’lerde emsal oranların artırılması talebinin 
arsa fiyatlarının yüksekliğinden kaynaklandığının 
altını çizen Sarıoğlu, “Sanayici, yatırımcı ilave 
bir arsa alması durumunda yatırıma harcayacağı 
birikimini arsaya vermek zorunda kalıyor. Emsal 
değer artarsa sanayici ek yatırımlarını daha kolay 
yapar hale gelecek.  İmalat gereği bazı sanayi türleri 
yatayda çalışmayı, bazı türler ise düşeyde çalışmayı 
tercih ediyor. Yatay için inşaat taban alanı sınırlarını 
belirleyen TAKS (0,55) düşey için inşaatına 
başlanacak yapıların kesin sınır ve kat sayılarını 
belirleyen KAKS (0,70) yeterli gelmediğinden bu 
talep ortaya çıktı. Emsal oran artırımında sanayici 
hemen yeni yatırıma gidebilir, kullandığı teknolojiyi 
yükseltir. Faaliyet gösterilen dalda entegre yatırımla-
ra imkan doğar. Sanayici işini büyüterek daha fazla 
istihdam olanağı yaratabilir. Bugünkü emsal oranla 
mevcut parsel yeterli gelmediğinde farklı parsel 
alınması gerekeceğinden imalat parçalanıyor, zaman 
kaybı yaşanıyor ve üretim akışı yavaşlıyor. Emsal 
oran artışı inşaatlarda yapıların kesin sınır ve kat sa-
yılarını belirleyen KAKS ile sıkışan sanayici rahatlar. 
Yatırıma ayrılan para arsaya gitmez” dedi.

Küresel rekabet koşullarında yaşanan çok hızlı 
değişimlere sanayicilerin zaman yitirmeden reaksi-
yon vermesi gerektiğini belirten Sarıoğlu şöyle ko-
nuştu: “Acımasız rekabet koşullarına ayak uydura-
bilmek ve sürdürülebilir rekabet için ortaya çıkacak 
ek yapı ve kapalı alan ihtiyacı emsal oran artırılarak 
çözümlenebilir. Bu gibi durumlarda yatırımcıyı 
TAKS, KAKS gibi değerlerle baskı altında tutmak ne 
kadar doğrudur? Son günlerde Başbakan Yardımcısı 
Sayın Ali Babacan’ın konuşmalarında vurguladığı 
‘lüks inşaatlar, binalar, evler yaparak ekonomiyi bir 
yere vardıramayız, yatırım yapmalıyız’ tespiti çok 
doğrudur. Ülkemizin tasarruf ve finansal şartları 
ortada iken sanayicinin sermayesini toprağa yatırt-
mamamız gerekiyor. Teknik alt yapıların en uygun 
şekilde hazırlanarak TAKS ve KAKS’ın yükseltilmesi 
sanayicimiz açısından büyük önem taşımaktadır.” 

Ömer Sarıoğlu / Çerkezköy OSB Yönetim Kurulu Başkanı 

Sanayici yatırıma harcayacağı 
parayı arsaya vermesin
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Bir idari fonksiyon olarak planlama, “içeriği 
ne olursa olsun, önceden saptanmış hedef 
ya da hedeflere; yine önceden saptanmış 

sürede ulaşmak için izlenecek yön ve yöntem-
leri belirleme eylemi” olarak tanımlanmaktadır. 
Niteliklerine göre planlar, emredici, özendirici ve 
yol gösterici olmak üzere üçe ayrılırlar. Emredici 
planlarda; idare, plan ile amaçladığı hedeflere ula-
şılmasını şart koşar ve tüm kesimler buna uymak 
zorundadır. İmar planları (nazım ve uygulama 
imar planları) emredici planlardandır. İmar plan-
lamasının amacı, kamu ve toplum yararını ger-
çekleştirecek hukuki çerçevenin oluşturulmasıdır. 
Hemen hemen tüm hukuk sistemlerinde planların 

yapılması ve uygulanması sırasında, uyulması 
gerekli görülen ilkeler aynıdır. Bu ilkeler Türk 
hukuk siteminde;  “açıklık”, “genellik”, “üst dere-
ceye bağlılık”, “kamu yararı”, “esneklik”, “geniş 
kapsamlılık”,”uzun sürelilik”, “bilimsellik” ve 
“katılım” yanı sıra, “hukuk devleti” ve “zorunlu-
luk” olarak karşılık bulmuştur.

Ülkemizde, imar planları ve uygulamaları, 
3194 sayılı İmar Kanunu ve buna bağlı çıkan 
yönetmeliklere göre, yerel yönetimler ile özel 
kanunlarla sektörel olarak verilen planlama 
yetkisi çerçevesinde bazı idareler tarafından 
yapılmaktadır. 4562 sayılı Organize Sanayi 
Bölgeleri Kanunu da,  bu tür özel kanunlardan 
olup, Kanuna göre OSB sınırları içerisinde imar 
ve parselasyon planları ve değişiklikleri, OSB 
Uygulama Yönetmeliği’ne uygun olarak OSB 
tarafından hazırlanmakta, Bakanlığın onayı ve 
İl İdare Kurulu kararı ile yürürlüğe girmektedir. 
OSB Uygulama Yönetmeliği’nde düzenlenmemiş 
konularda da İmar Kanunu ve ilgili Yönetmelikler 
esas alınmaktadır.

Yönetmelikte daha önce TAKS kavramı bulun-
mamakta idi. OSB’lerden gelen talepler ve yapılan 
değerlendirmeler sonucu sanayi parsellerinin 
emsal değerinde ve yapı yaklaşma mesafelerinde 
yeniden düzenlemeler yapılmıştır. Yönetmelikteki 
yapı yaklaşma mesafeleri, güneşlenme, rüzgar 
koridorları, ışık, görsel bütünlük, gaz sızıntıları, 
heyelan, zemin çökmesi, yangın, deprem gibi 
afet etkileri, parsel içinde kamyon, tır ve itfaiye 
araçlarının kolay manevra yapabilmeleri husus-
ları bir arada değerlendirilerek minimum sınırlar 
belirlendi. Bu değerleri destekleyebilmek amacı 
ile TAKS kısıtlamasına ihtiyaç görülmüştür. Emsal 
hesabı, inşaat yapılacak mimari projenin alan 
sınırlarını belirlemek için kullanılıyor.  Emsal, kat 
alanı katsayısı (KAKS) olarak ifade ediliyor. Bir 
arsanın üzerine yapılacak toplam inşaat alanını 
belirlemek için kullanılan emsal KAKS hesabı, 
inşaat çalışmalarına başlanacak yapıların kesin 
sınırlarını belirliyor. 

Uygulama planlarının üst ölçekli plan ilke 

Organize sanayi bölgelerinde 
yapılaşmada esneklik

Ankara OSB Başkanı Tuncay, “Gelişmeyi hedefleyen işletmelerin, dikey büyüme imkanı bulamadıkları için yeni ara-
zilere yönelmesi ciddi finansal maliyetler getirmekte, bu da yatırımdan vazgeçmelerine neden olmaktadır” dedi.

Hüseyin Kutsi Tuncay
Ankara Anadolu OSB Yönetim Kurulu Başkanı
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kararlarına göre yapı adalarını, parselleri, 
bunların yoğunluk ve yapı düzenini, yollarını ve 
uygulama için gerekli tüm ayrıntıyı göstermesi 
beklenmektedir. OSB Uygulama Yönetmeliğin-
de, OSB’lerde sanayi parsellerinde yapılaşma 
koşulları; “Taban Alanı Katsayısı (TAKS)”: 0.55; 
Emsal, “Kat Alanı Katsayısı (KAKS)” 0.70; yük-
seklik (h): serbest olarak belirlenmiştir. Kara-
deniz Bölgesinde, bölgenin genel coğrafi yapısı 
nedeniyle emsal oranı 0.75’tir. Yani organize 
sanayi bölgelerinde, yapılaşma kısıtlamalı uygu-
lanmaktadır.

Ülkemizde, imar mevzuatının yeterliliği, 
mevzuata ve imar planlama ilkelerine uygun 
yapılaşma ve denetimi hep tartışıla gelmiştir. 
Günümüzde imar planları aracılığıyla kentsel 
rantlar yaratıldığı ve dağıtıldığı, böylece kent 
rantlarının dağıtılması yoluyla zenginler yaratıl-
dığı tüm toplum kesimlerince kabul görmekte-
dir. Kentsel planlamada ve yapılaşmada objektif 
ölçütlere dayanmayan emsal uygulamaları 
nedeniyle ortaya çıkan kentsel rantlar, girişimci-
yi yatırım yapmak yerine, rantı yüksek bölgeler-
den konut edinmeye yönlendirmiştir. 

Gerek konut, gerekse OSB dışındaki sa-
nayi planlama ve yapılaşmalarında, gelişmiş 
ülkelerin aksine Türkiye dikey yapılaşma-
ya yönelmiştir. Metropollerde gökdelenler 
yükselmekte, kentlerin tarihi ve kültürel su-
huletini bozmaktadır.  Bazı istisnai durumlar 
bir yana bırakılırsa, yalnızca OSB’ler planlama 
prensiplerine uygun olarak yapılaşmaktadır. Bu 
da kuşkusuz bazı haksızlıklara yol açmaktadır.

Planlama ilkelerinden esneklik ilkesi gere-
ği Ülkenin, bölgenin, kentlerin toplumsal ve 
ekonomik yapısındaki değişmelere koşut olarak 
onlar için hazırlanmış olan imar planlarının da 
bu değişime ve yeni koşullara ayak uydura-
bilmesi için değiştirilmesine olanak tanınması 
ancak bu değişimin nesnel ve önemli gerekçele-
re dayandırılmasıyla mümkün olmalıdır. İmar 
planı değişiklik tekliflerinde, değişimin nesnel 
gerekçelerinin açık olarak belirtilmesi ve teknik 
raporlarla desteklenmesi gerekir.

Ülkemizin ve bölgesel ekonominin 

gelişiminde itici güç olan OSB projelerinin, 
diğerlerinden farklı olarak çevre sorunlarına 
duyarlı, sürdürülebilir kalkınma hedefi 
ile sanayi üretiminin planlama prensipleri 
doğrultusunda yerleştirilmesi, bilgi ve bilişim 
teknolojisinden faydalanarak gelişimine olanak 
tanıması, gerekli altyapı tesisleri ile etkin 
idari hizmet vermesi, kullanıcılarına çalışma 
güvenliği ve rahatlığı sunması, arsa spekülas-
yonunun önüne geçmek suretiyle bölgedeki 
arsaların verimli şekilde kullanılması, bu amaçla 
düzenlenmiş imar planlarının uygulamasında 
hassasiyet gösterilmesi, OSB’leri diğer yerleşim 
alanlarından farklı kılmaktadır. Bu konuda, 
toplum yaşamı içinde herkesin güvencesi olan 
hukuk kurallarının uygulamacısı ve denetle-
yicisi olan OSB Yönetimlerine büyük görevler 
düşmektedir.

Yukarıda açıklandığı gibi, OSB’lerdeki emsal 
oran uygulamaları, OSB’lerin içinde yer alan 
sanayi işletmelerinin büyümesi ve gelişmesi 
açısından önemli bir kısıt olarak görülmektedir. 
Organize sanayi bölgeleri içinde yer alan sanayi 
işletmeleri mevzuat gereği sınırlamaya tabi 
iken; bölge dışında bulunan sanayi işletmeleri 
gerek başlangıçta ilk defa imar planı yapımı 
aşamasında, gerekse plan değişikliği aşamasın-
da daha esnek bir uygulama yaptırabilmektedir. 
Bu haksız rekabetin önlenmesi değerlendirilebi-
lir. 

Ülkemizdeki işletmelerin çoğunun finansal 
darlıklar içinde olduğu göz önüne alınırsa, 
büyüme ve gelişme hedefinde olan işletmelerin 
yeni yatırımları için dikey büyüme imkanı bula-
mazken, yeni arazilere yönelmesi ciddi finansal 
maliyetler getirmekte, bu da yatırım yapılmasın-
da caydırıcı olmaktadır.

Organize sanayi bölgelerinde yatırımların, 
üretimin ve ihracatın arttırılmasına yönelik 
olarak yapılaşmada emsal uygulamasının, 
planlamada esneklik ve iktisadi gereklilikler 
prensipleri esas alınarak gözden geçirilmesinin, 
bu çerçevede ilgili çevrelerin konuyu tartışması-
nın ve değerlendirmesinin yararlı olabileceğini 
düşünmekteyim. 
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Sanayicilerimizin, özellikle belirli sınırlar için-
de konuşlanmış olan OSB’lerde fabrika inşa-
atlarını yaparken hem yaşadıkları şehirlerin, 

hem de OSB’nin toplumsal ve ekonomik ihtiyaç-
larını göz önüne almaları gerekmektedir. Bu ko-

nuda sadece sanayicilerin duyarlılığı bazen yeterli 
olamamaktadır. İlgili kanun ve yönetmeliklerde 
de değişiklik yapılmasına, günümüz koşullarına 
uygun hale getirilmesine ihtiyaç vardır. 

Ülkemizde büyüme ve genişleme hedefinde 
olan pek çok işletme, Organize Sanayi 
Bölgelerimizdeki “Taban Alanı Katsayısı (TAKS)”, 
“Kat Alanı Katsayısı (KAKS)” gibi uygulamalar 
sebebiyle ilave yatırımları için, fiziken kendi 
parselleri içersinde büyüme imkânları mevcut-
ken, farklı yerlerde arsa arayışına girmek zorunda 
bırakılmaktadır. Ayrıca dikey büyüme imkânının 
bulunmaması da yatırım maliyetlerini bir kat 
daha arttırmaktadır. Bu durum, yatırımcılara cid-
di finansal maliyetler getirmektedir. Yeni arsalara 
yönelmek finansal maliyet getirdiği gibi, işletme 
aşamasında firmalar için ek idari külfetleri de 
beraberinde getirmektedir.

Oysa ki sanayicilerimiz, TAKS ve KAKS uygu-
laması olmaksızın, mevcut parsellerinde inşaatla-
rı çekme mesafelerinin içerisine yapabilse, hatta 
faaliyet konusunun el verdiği ölçüde dikey olarak 
inşaatlarını hayata geçirebilse mevcut OSB metre-
karesi üzerine belki de 2 katı kapasitede bir tesis 
kurulabileceklerdir.Arsa çekme paylarının korun-
ması, işletmelerin ve komşu tesislerin  güvenliği 
açısından çok büyük önem taşımaktadır. Aslında, 
OSB yönetmeliğinde yapılacak düzenlemelerle 
bunun sağlanması mümkündür. Bu sayede hem 
OSB parsellerimizi daha verimli kullanacağız, 
hem yatırım maliyetlerimizi aşağıya çekeceğiz, 
hem de ülke ekonomisine olan katkımızı arttırmış 
olacağız.

Dr. Sait C. TÜREK
Manisa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı

Ülke ekonomisine 
katkıyı artıracağız
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Organize Sanayi Bölgelerimizde yaşadı-
ğımız ortak sorunlardan biri olan arazi 
kullanım hakları ve uygulama teknik-

leri birçok sanayicimizin yeni yatırımlarını 

kısıtlamakta ve başka araziler arayışına 
itmektedir. Bu tip kısıtlamalar sanayicinin büyü-
mesinin ve gelişmesinin önünü kapatmaktadır. 
Ayrıca birbirinden kopuk üretim ile maliyet 
yüklerinin artmasına ve yeterli gelişim sağlaya-
mamasına sebep olmaktadır.

İşletmelerimizde verimlilik ve karlılığı artır-
mak ve birçok firmanın bir araya gelmesi için 
kümelenme modellerini devlet desteklerken, 
OSB sınırlarında kendi içimizdeki şirketleri-
mizin kümelenmesine ve entegre olmasına 
mani olmaktadır. Yönetmelikte TASK ve KAKS 
uygulamaları zaman zaman şirketlerin kendi 
içinde büyümesine engel teşkil etmektedir. Bu 
durumun gözden geçirilerek iyileştirilmesi tüm 
sanayici ve yeni yatırımcıların önünü açacaktır.

Arazi sıkıntısı yaşayan OSB’lerde tekniğine 
uygun binalar yapılırsa Dikey büyüme ile birçok 
sanayicinin önü açılacak, transfer maliyetleri 
düşecek ve yüksek istihdamlar sağlayarak ülke 
ekonomisine de büyük katkı sağlanacaktır.

Dikey büyüme ile doğadaki ekolojik denge 
kısmen koruma altına alınmış olacaktır. Tarım 
alanları ve yaşam alanlarının önü tıkanmaya-
caktır.

Dikey büyüme yapılacak alanlarda özellikle 
deprem bölgeleri göz önüne alınarak ve tek-
niğine uygun dayanıklı fonksiyonel binaların 
yapılması ile başarılı olunacağı kanaatindeyim.

Bu model sanayiye ve bina mimarisine yeni 
bir soluk getirerek, senkronize olmuş entegre 
üretim tesislerinin ortaya çıkmasını sağlayacak-
tır. 

Selim Yirmibeşoğlu
Düzce Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı 

Entegre üretim tesisleri 
ortaya çıkacak
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Cemdağ Aydınlatma A.Ş. Firmasının Sahibi 
Mustafa Cem, Doğu Bloku ülkeleri ile 
Avrupa’daki fabrikalarda yapılan dikey 

büyümenin ekonomiye olumlu katkı sağlayaca-
ğına dikkat çekerek, Türkiye’nin de bir an evvel 
‘dikey büyümeye’ yeşil ışık yakması gerektiğini 
söyledi.

İlk katı yüzde 55, ikinci katı yüzde 15 olmak 
üzere arsaların toplam yüzde 70’lik yapı hakkı 
ile sınırlandırıldığına dikkat çeken Cem, konuyla 
ilgili şunları söyledi:

“Dikey büyümeye izin verilmemesi müsrif-
likten başka bir şey değil. Dikey büyüme, ül-
kemizdeki toprakların daha verimli bir şekilde 
kullanılmasına olanak sağlıyor. ‘Ağır makineler 
var, nasıl üst katlarda üretim olacak?’ diyorlar. 
Döküm gibi ağır makinelerin kullanıldığı sektör-
ler çok fazla katma değer getiren ürünlere imza 
atmıyor. Ama bir cep telefonu, bir bilgisayar ya 
da televizyon yani elektronik donanımlı işler, 
kısacası katma değer üreten işler birinci katta da 

imal edilebilir, 20. katta da… Ekonominin başın-
da sanayi ve sanayiciler var. Bugün zor koşullar 
altında elde ettiği mevcut birikimini yeni yatırım 
yapmak için ‘arsa almaya’ harcayan sanayici, ne 
kadar katma değerli ürün üretmek için Ar-Ge 
bütçesi ayırabilir? Bunları düşünmemiz lazım. 
Üretim yapmadan milli gelirimizi yükseltmemiz 
mümkün değil. Çin’de fabrikalara 15 kat verili-
yor. Adamlar hiç durmadan üretim yapıyorlar.  
Demek ki yüksek katlarda da üretim yapılabili-
yor. Sanayi Bakanlığı’nda bu konuyla ilgilenen 
yetkilileri Cemdağ olarak biz Çin’e götürelim, 
görsünler sanayi alanlarının ne denli yüksek yapı-
lardan oluştuğunu. Kararlarını ona göre versinler. 
Bu konuda TOBB’a da büyük görev düşüyor. Biz, 
İAOSB’deki üretimimizi 3. katımızda yapıyoruz. 
10 katımız olsa, 10. katta yapardık. Katıldığımız 
fuarlarda sanayiciler üretim alanlarının fotoğraf-
larını gösteriyor bize. 30 bin metrekare zeminli 
fabrikanın 8. katında üretim yaparken bir başka 
katını kiraya vermişler. Sanayici binasını yapsın, 
fazla gelirse de gerekirse kullanmadığı alanı bir 
başka üretim yapmak isteyene kiraya versin. 
Çin, bu konuda çok akıllıca davranıyor ancak biz 
ne yazık ki uyuyoruz. Birbirimizi kıskanıyoruz. 
Dikey büyümeye karşı olacak kadar fazla lükse 
sahip bir ülke değiliz. Para, elindeki imkanları iyi 
değerlendirirsen kazanılır.”

Mustafa Cem, Avrupa ve Çin Halk Cumhu-
riyeti’ndeki üretim alanlarının dikey büyümeye 
güzel örnek olduklarının altını tekrar tekrar 
çizerek, bu konuda söz hakkı olan temsilcilerin, 
dikey büyümeye izin vermeden önce dünyadaki 
örnekleri görmeleri ve kararlarını ona göre ver-
meleri gerektiğini sözlerine ekledi.

Dikey büyüme örneklerini 
yerinde göstermeye hazırız

Mustafa Cem / Cemdağ Aydınlatma A.Ş.
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Türkiye’nin yaş meyve-sebze üzerine üretim 
yapan başarılı markaları arasında yer alan 
Susitaş’ın Yönetim Kurulu Başkanı Cihangir 

Hür, OSB’lerde dikey büyümeye izin verilmemesi-
nin Türk sanayisine büyük zarar verdiğini söyledi. 
OSB Yasası çıkarken konuyla ilgili büyük mücadele 
verdiğini açıklayan Hür, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hem EBSO Meclis Üyesiyken hem de İAOSB 
İdare Komitesi’nde görevliyken OSB Yasası’nın 
çıkışında çok çabaladım. Hatta Sanayi Bakanımız 
Ali Coşkun geldiği zaman Aliağa OSB’de onunla bir 
görüşme yaptım. Mesela İzmir Atatürk Organize Sa-
nayi Bölgesi 11 milyon metrekare alan üzerine ancak 
bunun 7 milyon metrekaresi imar sınırları içerisine 
giriyor. 7 milyon metrekarenin yüzde 50’si olan 3.5 
milyon metrekarenin de köşe binalarda hem önden 
hem yandaki sokaklardan çekmelerini yaptığınız 
zaman geriye 3 milyon metrekare kalıyor. Sanayici 
10 bin metrekare alanın parasını ödüyor, yolunu 
yapıyor, elektriğini döşüyor, yer altı, yer üstü herşe-
yini yapıyor. 11 milyonda 3 milyon metrekare inşaat 

alanı veriyorsunuz, sonra sundurma yaptı diye mah-
kum ediyorsunuz. Organize yerine dışarıda kaçak 
yapsa hiçbir sorunu yok. Kaçak yapılara elektrik 
de, su da, altyapı da götürülüyor. Bu konuyla ilgili 
olarak sayın Ali Coşkun Bakan iken çok uğraştım. 
Kanunun hazırlanmasında, kanun taslağında, kanun 
çıktıktan sonraki aksaklıkların giderilmesinde, imar 
hatlarının düzeltilmesinde gerçekten alın teri dök-
tüm. Fakat taban alanında yüzde 50’den 55’e kadar, 
yükseklikte de 50’den 70’e kadar bir çıkış sağlandı. 
Ama bu yeterli değil. Görüyorsunuz Bölgemize sa-
nayicilerimiz sığmıyor artık. Büyümek istiyoruz yer 
yok. Dikey büyüme de yok. Kısıtlamanın sanayiye 
ne faydası var? Bürokratın benim arsam üzerinde 
hangi hakkı var? Kuruşu kuruşuna, alın teriyle aldı-
ğımız arsalar bunlar, hibe değil ki…

Bu sanayiyi korumak falan değil, 11 milyon met-
rekare parasını vermiş adamı üç milyon metrekareye 
mahkum ediyorsun, bir de ceza veriyorsun.”

Kanun ve yönetmeliklerin, sanayinin sorunlarını 
ve çözüm arayışlarını bilmeyenler tarafından hazır-
landığını vurgulayan Hür, Türkiye’de günden güne 
sanayinin öldüğünü ve yabancı şirketlerin sayısının 
her geçen gün arttığını söyledi. Kanunların iş yapan 
insanların önünü açacak nitelikte olması gerektiği-
nin altını çizen Hür, şöyle konuştu:

“Kanunlar, ‘sanayi nedir, sanayicilik nedir, sorun-
ları nelerdir, nasıl çözümlere ihtiyaç var’  bunları 
bilmeyen insanlar tarafından memur zihniyeti ile 
hazırlanıyor. Kanun ve hukukun düzenlenmesinde 
ve yönetmeliklerin uygulanabilir olmasında insan-
ların önünü tıkayıcı değil açıcı olabilecek nitelikte 
kişilerin görev alması gerekir. Bütün kaynakların 
ana kazanç kapısı köylüdür, işçidir, işverendir. Bu 
üçünün emekleri toplanır ve devlet yöneticileri 
maaşlarını alırlar. 

Artık Türk sanayicisi kalmadı. Şu anda 
Türkiye’de 28 bin yabancı sermayeyle üretim yapan 
şirket var. Bu şartlar altında Türk firmalarının uzun 
soluklu olmalarını beklemek büyük bir hata olur. 
Dişinden tırnağından arttırıp fabrikasını büyütmek 
isterken biriktirdiği parayı arsaya yatırıyor, çünkü 
yukarıya çıkamıyor. Bu nedenle sanayi kaçak yapılar 
üzerinden devam eder hale geliyor. 

Bugün EBSO’ya kayıtlı 4 bin firma var, Ege 
Bölgesi’nin en büyük OSB’si olan İAOSB’de 600 fir-
ma var. Diğer OSB’lerde de toplam 1000 adet firma 
olsun, kalan firmalar nerede?”

11 milyon metrekare parası 
ödeyip, bir de ceza ödüyoruz

Cihangir Hür / Susitaş
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Katma değeri yüksek ürünleri ile Türk sana-
yine ‘can veren’ firmalar arasında yer alan 
Elektral A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sayıl 

Dinçsoy; tarımı zayıflayan petrol ve maden yoksunu 
Türkiye’nin sanayi ve turizm ile ayakta durabileceği-
ne dikkat çekerek, OSB’lere dikey büyüme fırsatının 
sağlanmamasını ‘yanlış karar’ olarak nitelendirdi.

“Bizim lükse gitme şansımız yok, biz ne bir 
Almanya’yız ne de bir Fransa’yız” ifadesinde bulunan 
Dinçsoy, dikey büyüme modeli ile dünyaya örnek 
olan Singapur’daki OSB’lerin, ülke ekonomisini 
deyim yerindeyse ‘şaha kaldırdığını’ söyledi. Dinçsoy 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye son yıllarda ciddi oranda özelleştir-
me yaptı. İstiklal Savaşı’ndan bu yana biriktirdiği 
değerlerini ciddi miktarda elden çıkardı. Tabi ki bunu 
yatırıma, alt yapıya dönüştürdü ama derede su bitti. 
Artık Türkiye’nin satacağı bir şeyi yok. Ancak yap-
işlet-devret modelleri üzerinde çalışabilir. Dolayısıyla 
bugün Türkiye’yi ileriye taşıyacak olan tek şey kendi 
sanayisi ve sanayicisi. Sanayiye ilişkin karar alanların 
küçücük bir ülke olan Singapur’u ziyaret etmelerini 

öneririm. Oraya gidince OSB’lerdeki blok halindeki 
dev binaları, Ar-Ge binalarını, üretim binalarını göre-
cekler. Özellikle elektronik ve tekstil için üç metrelik 
montaj salonu yeterlidir. Bizim bir şehrimiz büyüklü-
ğündeki bir ülkenin inanılmaz ihracat rakamları var. 
Sanayici parasını arsa-bina yerine Ar-Ge’ye yatırmış, 
yalnızca ürettiği bir DVD oynatıcı ile bizim toplam 
ihracatımız kadar ihracat rakamı yakalıyor. Burada 
siz çok büyük sıkıntılarla büyüyorsunuz büyüyorsu-
nuz, ‘yerime sığmaz oldum ne yapayım?’ diyorsunuz, 
‘git bir yer bul; sil baştan yeniden kur’ deniyor. Ben 
arsaya vereceğim para ile binamın üstüne kat çıkıp o 
birikimimi Ar-Ge’ye harcamak, böylece katma değe-
rimi yükseltip, ülke ekonomisine katkımı arttırmak 
istiyorum. Singapur’daki 15-20 katlı sanayi tesisleri 
gece bile ışıl ışıl. Gece bile çalışıp daha sonra metal 
değeri on dolarlık ürünü bize bin dolara satıyorlar. 
Sanayici şu şartlar altında kenara attığı üç beş kuruşla 
arsa mı alsın yoksa ‘ileri teknolojiye geçmemiz lazım’ 
diyen bakanlara uyup Ar-Ge’sini mi geliştirsin? Elde 
ettiğimiz parayla yeni bir atılım yapmak istesek önce 
arsa maliyetleriyle karşılaşıyoruz. Hadi maliyete 
de razısın, yer bulamıyorsun. Bugün yer olmadığı 
için birçok sanayici arkadaşımız Manisa’ya gitmek 
zorunda kaldı.” Dinçsoy, bugün Türkiye ihracatının 
büyük bir kısmını Anadolu Aslanları ile İzmir, Bursa, 
Kocaeli gibi lokomotif şehirlerin yüklendiğini söyledi. 
İhracatın gelişebilmesi için cari açıktan dert yanarken 
sanayinin gelişimine engel olan mantığın değişmesi 
gerektiğine dikkat çeken Dinçsoy, ‘Katma değeri 
yüksek ürün imal edin’ sözlerini sıkça duyduklarını 
ancak bunun için herhangi bir atılımla sanayiciye 
destek verilmediğini vurguladı. Dinçsoy, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Türkiye ekonomisinin ilerlemesi 
sanayi ve turizmden geçer. Sen eğer sanayicine destek 
olmazsan, ona teşvik vermezsen, yüzlerce metre 
alan üzerinde iki katlı binasının üzerine bir kat daha 
çıkması yerine ‘başka yer bak kendine’ dersen bu 
iş olmaz. Arsa almayla iş bitmiyor çünkü. Üzerine 
yeni bir yapı kurulacak. Bunun yerine bırak çıksın 
katını, kalan parasıyla da ürününü geliştirsin, satsın 
bolca sen de kazan sanayici de kazansın. Bugün Sakız 
Adası’na bakıyorsunuz, günde 2 bin turist gidiyor 
oraya. Bizdeki adalarda durum ne? Herkes elindeki-
nin kıymetini bilip destekliyor. Bizim ilerlememizin 
tek şansı olan sanayi ve turizm ise hak ettiğini almak 
bir yana dursun, karşısındaki engellerle boğuşmak 
zorunda kalıyor.” 

İzmir büyüklüğündeki Singapur’dan 
örnek almamız lazım

Sayıl Dinçsoy / Elektral A.Ş. 
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Özel İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 
Nedim Uysal Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi, 96 öğrencisi ile 2014-2015 Eğitim-

Öğretim yılına ‘merhaba’ dedi. Okula ismini veren 
Norm Grup Onursal Başkanı Nedim Uysal, 
İAOSB Yönetim Kurulu Başkanı ve okulun 
Kurucu Temsilcisi Hilmi Uğurtaş, İAOSB 
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fatih 
Uysal, İAOSB Yönetim Kurulu Üyeleri 
Haydar Atılgan, Neslihan Ömer Kabaklı 
ve Atilla Baysak’ın katılımlarıyla İAOSB 
Bölge Müdürlüğü’nde düzenlenen Özel 
İAOSB Nedim Uysal Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi’nin açılış töreni büyük 
coşkuyla gerçekleştirildi. 

Açılış töreninde konuşan İAOSB Yöne-
tim Kurulu Başkanı ve okulun Kurucu Tem-
silcisi Hilmi Uğurtaş, katkılarından dolayı Bölge 
sanayicisi Nedim Uysal’ a teşekkür ederek bugün 
96 öğrenci ile eğitime başlayan Özel İAOSB Nedim 
Uysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin, çok kısa 
sürede İzmir’ de ilk tercih edilen okul durumuna 

gelerek Türkiye’ deki sayılı örneklerden biri olacağını 
kaydetti. 
Uğurtaş: Örnek olduk

İzmir’de ilk defa tam burslu teknik 
meslek lisesini İAOSB’nin açtığını ifade 

eden Uğurtaş; “Biz bir hareket başlattık. 
İnanıyorum ki Türkiye’de bizi takip 
edecek çok OSB olacaktır. Hep birlikte 
278 OSB’de, böyle güzel adımlarla 
Türkiye’nin nitelikli eleman açığını 
önümüzdeki 10 yıllık süreçte büyük 
ölçüde kapatacağımızı düşünüyorum” 
dedi.  Türkiye’nin geleceğinin nitelikli 

eğitimden geçtiğini vurgulayan Uğur-
taş, “Bir ülke üretmeden büyüyemez. Bu 

üretimin içerisinde sanayi ilk sırada yer alır. 
Ne yazık ki ülkemizde bugün sanayi üreti-

mi gelişmiş ülkelerin yarısı seviyesindedir. Güney 
Kore’nin GSMH içerisinde sanayi üretimi yüzde 
35 iken Türkiye’de bu oran yüzde 25’lerden yüzde 
16’lara inmiştir. Üretmeden, dışarıdan ithalatla cari 

Özel İAOSB Nedim Uysal Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi kapılarını açtı

İzmir’de ilk defa tam burslu teknik meslek lisesi olan Özel İAOSB Nedim Uysal Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi, 96 öğrencisi ile büyük bir coşkuyla 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı’na ‘merhaba’ dedi. 

Hilmi 
Uğurtaş
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açığı azaltmamız mümkün değil. Bugün sanayici-
nin en büyük sorunlarından biri nitelikli eleman 
bulamamasıdır. Meslek Lisesi mezunu gerçekten 
nitelikli kişiler, istedikleri her firmada iş bulabilirler. 
Biz, Özel İAOSB Nedim Uysal Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi ile kendimize ülkenin en iyi eğitim 
veren Meslek Liselerinden birini hayata geçirmeyi 
hedef koyduk. Çocuklarımızın liseden sonra ülke-
nin en iyi üniversitelerine girmelerini ve başarılı 
birer teknik eleman, mühendis olarak sanayi 
kuruluşlarında görevlerine başlamalarını 
istiyoruz. Okulumuzda, Atatürk İlke ve 
İnkılapları ışığında, geleceğe güvenle 
bakan, soran- sorgulayan, yenilik 
arayışı içinde, daima daha fazlasını 
hedefleyen öğrenciler yetiştirmeyi 
hedefliyoruz. Bugün hepimiz Ar-Ge 
ve inovasyon çalışmalarının ne kadar 
önemli olduğunun farkındayız. Ge-
lişmekte olan ülkelerin bu çalışmalara 
daha fazla yer vermesi gerekliliği ortada-
dır. Bu çalışmaların temelinde ise şüphesiz 
eğitim var. Okulumuzdaki eğitim sisteminin 
çocuklarımızı bu yönde teşvik edecek nitelikte 

olmasına çok önem veriyoruz” diye konuştu.
Uysal: En büyük ihtiyacımız üretmek

Norm Grup Onursal Başkanı Nedim Uysal, 
üretim gerçekleştirmeyen toplumların ‘yaşayama-
yacağına’ dikkat çekerek, Türkiye’nin en büyük 
ihtiyacını ‘üretmek’ olarak nitelendirdi. Nitelikli 
eleman arayışı içerisinde olan Türk sanayine tam 

donanımlı Özel İAOSB Nedim Uysal Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin ‘cansu-

yu’ vereceğini dile getiren Uysal, sözlerini 
şöyle sürdürdü:

“Üretim sanayiden geçer. Sanayici 
her arkadaşımız vazifesini yaparak 
ülkemize para kazandırıyor, in-
sanlara sanat öğretiyor, istihdam 
yaratıyor… Bugün bizler, okulumuzu 
her geçen gün daha ileriye taşıyarak, 

öğrencilerimizin memleketimize 
ve kendilerine faydaları olsun diye 

çalışıyoruz. İAOSB Yönetim Kurulu’nun 
gösterdiği büyük destekle, ülkemizdeki ilk 

tam burslu Teknik ve Meslek Anadolu Lisesini 
açmanın gururunu yaşıyoruz. Böyle bir oluşumda 
yer almanın mutluluğuyla, emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum.” 

Özel İAOSB Nedim Uysal Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi Kurucu Müdürü Satı Çalışkan 
da, öğrencileri her alanda ‘tam donanımlı’ olarak 
yetiştirme hedefiyle yola çıktıklarına dikkat çekerek, 
şunları söyledi:

“Ülkemizin uluslararası rekabet şansını 
arttırmak için endüstriyel teknik öğretim sistemini, 
çağımızın standartlarına ulaştırarak teknolojideki 
değişim ve gelişmelere uyumlu yüksek nitelikli 
teknik insan gücü yetiştiren bir yapıya kavuştur-
mak gerekmektedir. Bu doğrultuda eğitim-öğretim 
vermeyi misyon edinen okulumuzda öğrencilerimiz 
hem mesleğe hem de üniversiteye hazırlanacaklar” 
diye konuştu.

Nedim 
Uysal



Ülkeleri 
Venezüela’da 
düzenlemeye 

hazırlandıkları 
komisyona İAOSB’li 
işadamlarını davet 
etmek üzere İAOSB 
Bölge Müdürlüğü’nü 
ziyaret eden Venezüela 
Büyükelçisi Jose 
Gregoria Bracho, 
Elçi Müsteşar Darvin 
Romero ve Müsteşar 
Luis Klein, “İAOSB’li 
sanayicilerin birikimle-
rini bizlerle paylaşma-
sını istiyoruz” dediler. 
Venezüela Büyükelçisi 
Jose Gregoria Bracho 
öncülüğündeki heyeti 
ağırlayan İAOSB Bölge 
Müdür Yardımcı-
sı Ayşe Avanoğlu, 
Bölge’de yürütülen 
çalışmalar hakkında 
bilgi verdi. 

Venezüela Büyükelçisi Jose Gregoria Bracho, 
2008 yılından bu yana Türkiye ile ilişkilerini 
güçlendirmek üzere çalışmalar yürüttüklerini 
söyledi. Hugo Chavez ile birlikte dış politikaların-
da köklü bir değişikliğe gidildiğinin altını çizen 
Bracho, “Chavez ile birlikte artık yalnızca ABD ve 
Avrupa ile ilişki kurmak yerine yönümüzü tüm 
dünya ülkelerine çevirdik” dedi. 

Venezüela’ya Türk vatandaşlarının vizesiz 
giriş yapabileceklerini hatırlatan Bracho, THY ile 
başkentleri Caracas’a İstanbul’dan direk uçuşlar 
konusunda görüşmeleri sürdürdüklerini bildir-
di. Türkiye’de Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı 
olan Taner Yıldız başta olmak üzere, Eximbank 
ve THY yetkilileri ile görüştüklerini açıklayan 
Bracho, “Türkiye’nin bizde olanlara, bizim 
Türkiye’de olanlara ihtiyacımız var. İki ülke 
arasındaki ilişkileri geliştirmek için buradayız. Bu 
kapsamda Kasım ayında ülkemizde gerçekleştir-
meyi planladığımız ticari komisyon toplantısı için 
Türk işadamlarını ülkemizde ağırlamak istiyoruz. 
İzmir ve Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluş-
ları arasında yer alan ve Türk ekonomisine büyük 
katkıları olan İAOSB’de faaliyet gösteren işadam-
larımızı da Kasım ayında ülkemizde görmek, baş-

ta tarım, turizm, teknoloji, gıda, alternatif enerji, 
kimya, eczane, hava ve deniz ulaşımı, kozmetik 
alanları olmak üzere birçok farklı sektörde sizlerle 
çalışmayı istiyoruz” dedi.
Yeni ve farklı pazarlar

İAOSB Bölge Müdür Yardımcısı Ayşe 
Avanoğlu da, ana pazarı Avrupa ülkeleri olan 
Türkiye’nin, son dönemlerde söz konusu coğraf-
yada yaşanan ekonomik dalgalanmalar nedeni 
ile yönünü farklı pazarlara çevirdiğine dikkat 
çekerek, “Latin Amerika ülkelerinin de kısa süre 
içerisinde ön plana çıkacak pazarlar arasında yer 
aldığını gözlüyoruz” diye konuştu. 

Türkiye’nin cari açığını oluşturan en büyük 
giderin enerji olduğuna dikkat çeken Avanoğlu, 
ülkede özellikle yenilenebilir enerji konusunda 
ciddi çalışmalar yürütüldüğünü söyledi. Ava-
noğlu, bu konuda İzmir Atatürk Organize Sa-
nayi Bölgesi’nin de güneş enerjisinden elektrik 
elde edilmesine ilişkin bir projeye imza attığını 
bildirdi. Venezüela heyetine davetlerinden dolayı 
teşekkür eden Avanoğlu, iki ülkenin ticari ve 
sosyal ilişkilerinin gelişmesi adına yürütülecek 
çalışmaları desteklemekten mutluluk duyacakla-
rını sözlerine ekledi.   

Venezüela Büyükelçisinden
İAOSB’li işadamlarına davet var
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Türkiye’de yürütülen ekonomik, teknolojik ve 
bilimsel ilerlemeleri yakından takip etmek 
için ülkemize gelen Kuzey Ren-Vestfalya Par-

lamentosu Eyaleti Ekonomi Komisyonu, söz konusu 
alanlarda İzmir’deki gelişmeleri yerinde öğrenmek 
amacıyla İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’ni 
ziyaret etti. Karşılıklı birçok konunun görüşüldüğü 
ziyarette, İAOSB Yönetim Kurulu’nun Bölge sanayi-
cisi ve çalışanlarının sosyal ihtiyaçlarını karşılamala-
rına yönelik hayata geçirdiği projeler büyük ilgi ile 
karşılandı.

Kuzey Ren-Vestfalya Parlamentosu Eyaleti 
Ekonomi Komisyonu Başkanı Georg Fortmeier’ın 
ve Almanya Federal Cumhuriyeti İzmir Başkonso-
losu Thomas Gerlach’ın önderliğindeki  heyete ev 
sahipliği yapan İAOSB Yönetim Kurulu Başkanı 
Hilmi Uğurtaş, İzmir’in ülke ekonomisindeki yerine 
değinerek İAOSB’de yürütülen çalışmalar hakkında 
bilgi verdi. İzmir’in sosyal, ekonomik ve kültürel 
anlamda Türkiye’nin Batı’ya açılan kapısı olduğuna 
dikkat çeken Uğurtaş, “Dokuz üniversitenin yer 
aldığı şehrimiz; gerek ihracat limanı, gerekse turizm 
ve kültürel birikimi ile yabancı yatırımcıların dikka-
tini çeken bir konumda yer alıyor” dedi. 

Uğurtaş, İAOSB’nin İzmir ve Türkiye ekonomi-
sindeki yeri ve önemine dikkat çekerek; sanayicile-
rin eğitim, enerji, teknoloji, üniversite-sanayi işbirli-
ği gibi birbirinden farklı alanlarda farkındalıklarını 
arttırmak adına yürüttükleri çalışmalar hakkında da 
bilgi verdi. Uğurtaş, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Her şeyin eğitimle başladığını biliyoruz. Bu ne-
denle İAOSB Özel Nedim Uysal Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisemizi açtık. Öğrencilerimizin tama-
mının burslu eğitim aldığı okulumuzun ardından 
teknik yüksekokul ve teknik üniversitemizi açmayı 
planlıyoruz. Bunun yanı sıra ülkemizin en önemli 
sorunları arasında, enerji ithalatı nedeni ile baş 
etmekte zorlandığı cari açık geliyor. İAOSB olarak 
bu konuda farkındalık yaratmak adına güneşten 
enerji elde etmek için bir proje hazırlayarak hayata 
geçirdik. Bölge çalışanlarımıza ve sanayicilerimize 
saygı duyuyoruz. Bu nedenle iş yaşamı dışında 
onların sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına da cevap 
vermek, iyi vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla 
spor alanlarımızı ve havuzumuzu hizmete açtık. 
İAOSB’de faaliyet gösteren herkese olan sorumlu-
luğumuzdan dolayı söz konusu yaşam alanlarımızı 
faaliyete geçirdik.”

Kuzey Ren-Vestfalya Parlamentosu Eyaleti 
Ekonomi Komisyonu Başkanı Georg Fortmeier de 
endüstriyel, sosyal, teknolojik ve akademik anlamda 

İAOSB’nin yürüttüğü çalışmalardan etkilendiklerini 
dile getirdi. Ekonomik, bilimsel ve teknolojik alanda 
ilerlemiş kentlerin kanaat önderleri ile bir araya 
gelerek, ileride yürütülebilecek işbirliği projelerine 
ilişkin bir köprü kurmayı hedeflediklerini dile ge-
tiren Fortmeier, “Bölgenizin büyük bir üretim alanı 
olması dışında, çalışanlarınıza ve sanayicilerinize 
yönelik yarattığınız sosyal faaliyet alanları dikka-
timizi çekti. Bunun yanı sıra yenilenebilir enerji 
konusunda yürüttüğünüz çalışmalar, Türkiye’deki 
sanayicilere örnek olacak nitelikte. Güneş enerjisi 
projeniz farkındalık yaratmak adına yapılmış büyük 
bir proje. Almanya Türkiye’den çok daha az güneş 
ışığı alıyor. Buna rağmen güneş enerjisi sistemleri-
miz oldukça fazla. Sizin de ülkenizde bunu geliştir-
mek adına yürüttüğünüz çalışmalar çok çarpıcı ve 
etkili” diye konuştu.

Karşılıklı soru cevaplarla ilerleyen toplantının 
ardından İAOSB’yi gezen Kuzey Ren-Vestfalya 
Parlamentosu Eyaleti Ekonomi Komisyonu, bölgede 
üretilen ürünlerin sergilendiği Sürekli Sergi Alanını 
da ziyaret etti.

Alman heyetinden İAOSB’nin 
sosyal projelerine büyük ilgi
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XIX. yüzyılda Osmanlı ekonomisi büyük öl-
çüde tarıma dayanıyordu; nüfusunun yüz-
de sekseni kırsal alanda yaşıyordu ve doğal 

olarak devletin gelirlerinin büyük bir kısmı da do-
laylı ve doğrudan tarım sektöründen alınan ver-
gilerden geliyordu. Yüzyılın ortalarından itibaren 
dünya ekonomisiyle daha yoğun ilişkilere giren 
Osmanlı Devleti’nin dışarıdan satın aldığı sanayi 
mamullerine karşı satabileceği ihracat ürünleri de 
tarımsal ürünlerdi. Sanayi de daha çok tarımsal 

ürünlerin işlenmesine ve paketlenmesine yönelik 
olarak gelişiyordu. Bu nedenle yavaş yavaş da 
olsa tarımsal üretimin modernizasyonu yönünde 
adımlar atılmaya başlandı. Önce modern tarım 
araçlarının kullanılmasıyla başlayan modernizas-
yon, yüzyılın sonlarından itibaren üretimin daha 
verimli yapılmasını sağlayacak tekniklerin öğreti-
leceği eğitim kurumlarının açılmasıyla devam etti. 
İstanbul-Halkalı’da, Bursa’da ve Selanik’te açılan 
ziraat okullarından yetişen öğrenciler tarımın 
gelişmesinde önemli roller oynadılar.

Osmanlı Devleti’nin en önemli limanlarından 
biri olan ve sahip olduğu hinterlandında önemli 
tarımsal potansiyele sahip İzmir’in de bu süreçten 
etkilenmemesi düşünülemezdi. Nitekim 1889’da 
Aydın Valisi Halil Rıfat Paşa’nın İzmir’de bir 
ziraat okulu açmak için girişimlerde bulunduğu-
nu, Cumaovası ile Paradiso (Şirinyer) arasında iki 
çiftlik arazisinin bu iş için uygun olup olmadığı-
nın araştırıldığını dönemin gazetelerinden öğreni-
yoruz.
Seydiköy Okulu

İzmir’de tarımsal üretimin geliştirilmesi yö-

İzmir’de Ziraat Okulları

Dünyada sanayileşmenin ilerlemeye başladığı yıllarda ekonomisi tarıma dayanan Osmanlı Devleti’nde tarımsal 
üretimin modernizasyonu yönünde adımlar atılmaya başlandı, bunu destekleyen ziraat okulları açıldı.
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nünde eğitim veren 
ilk kurum Seydiköy 
Bağcılık Aşı Ame-
liyat Mektebi’dir. 
1902’de Seydiköy 
Numune Çiftliği’nde 
kurulan mektep 
Amerikan asma çubuklarının Türkiye koşulla-
rına uygun bir şekilde yetiştirilmesi amacına 
yönelik eğitim veriyordu. 1912’de “Seydiköy 
Bağcılık, Bahçıvanlık, Böcekçilik ve Mayiat-ı 
Mütehammire Ameliyat Mektebi” adını alan 
okul yeniden düzenlendi.

Kısaca Seydiköy Ziraat Mektebi adıyla anılan 
okulun kuruluş amacı öncelikle bağcılığın ge-
liştirilmesi olarak saptanmıştı. Bunun yanında 
isminden de anlaşılabileceği gibi, bahçıvanlık, 
ipek böceği yetiştirme ve şarap üretmek konu-
larında eğitim verecekti. 1914’de İzmir için bir 
ticaret rehberi hazırlayan Hüseyin Rıfat (Işıl) 
okulun yerini ve ulaşımını oldukça güzel tarif 
etmiş: “Mektep İzmir’in güneyinde, Aydın 
tren yolu hattı üzerinde bulunan Seydiköy 
nahiyesinin doğusunda, denizden 132 metre 
yükseklikte, havası gayet saf ve latif bir mevkide 
bulunmaktadır. Mektebe gitmek için Punto 
(Alsancak) istasyon merkezinden trene binerek, 
bu mevkiin on dördüncü kilometresinde 
bulunan Gaziemir istasyonuna indikten sonra 
bir buçuk kilometre uzunluğunda şose yolunu 
takip etmek lazımdır. Punto’dan Gaziemir 
istasyonuna kadar yarım saat ve Gaziemir’den 
mektebe kadar 15 dakika sürer.”

Seydiköy Ziraat Mektebi’nin içinde bulun-
duğu uygulama alanı 1475 dönüme ulaşıyordu. 
Ancak toprağının killi olması, bu alanın tama-
mını ziraata elverişli olmaktan alıkoyuyordu.

Okulda okuyup derslerden başarılı olan 
öğrencilerin diplomalarını aldıktan sonra kendi 
arazilerinde ya da başka ziraat çiftliklerinde 

çalışmaları öngörülmüştü. Devlet memuru 
olmamaları gerektiği düşünülen öğrenciler için 
devlet kapısı sadece ziraat okullarındaki kad-
rolar için açılacaktı. Ancak sonucun beklendiği 
gibi olmadığı, mezun olan öğrencilerin çoğunun 
devlet memurluğuna yöneldiğini de kaydede-
lim.
Okul taşınıyor…

Ancak mektebin eğitime geçtiği yıllar Os-
manlı Devleti için hiç de rahat bir döneme denk 
gelmemişti. Önce Balkan Savaşı, ardından da I. 
Dünya Savaşı her alanda olduğu gibi Seydiköy 
Ziraat Mektebi’ndeki eğitimi de sekteye uğrattı. 
1915 yılında İzmir Valisi Rahmi Bey’in isteğiyle 
mektebin başka bir vilayete nakli gündeme gel-
di. Öğrencilerin önce Balıkesir Ziraat Mektebi’ne 
kaydırılması düşünüldü. Ancak daha sonra 
Akhisar’da Musevilere Or Yehuda okulunun 
arazisine nakledilmesinin daha uygun görül-
düğü anlaşılıyor. Nitekim İzmir’de yayınlanan 
Anadolu gazetesinin 17 Kasım 1918 tarihli 
sayısında – yani Mondros Ateşkes anlaşması’nın 
imzalanmasından yaklaşık bir buçuk ay son-
ra – Ziraat Nezareti’nin 1915 yılında Akhisar’a 
nakledilmiş olan Ziraat Mektebi’nin yeniden 
Seydiköy’deki okula nakledilmesini kararlaştır-
dığını kaydediyor. Ancak olağanüstü koşulların 
yaşandığı o günlerde okul rağbet görmedi. 
Ayrıca bazı gazetelerde de mektebin idaresinde 
yolsuzluklar yaşandığı iddiası almış yürümüştü. 
Sonunda vilayet genel meclisi Aralık 1918’de, 
Seydiköy Ziraat Mektebi’nin harcanan paraya 
göre bir yarar sağlamadığından ve amacına 

Kurtuluş Savaşı’nın 
ardından 
Bornova’da açılan 
İzmir Mıntıka 
Ziraat Mektebi’nin 
amacı şöyle 
açıklanıyordu: 
“Kimseye muhtaç 
olmadan hayatını 
kazanan, hür ve 
cüretli, vatana 
tapar gençler 
yetiştirmektir.”
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ulaşılamadığından, ileride amacını sağlayacak bir 
şekle getirilmesi için lağvedilmesine karar verdi.

İzmir Mıntıka Ziraat Okulları
Kurtuluş Savaşı’nın insan gücünü Anadolu 

köylüsünden sağlayan Ankara yönetiminin savaş-
tan başarıyla çıktıktan sonra ilk el attığı konular-
dan biri ziraat eğitimi oldu. 1922’de Anadolu’nun 
çeşitli yerlerinde ‘Mıntıka Ziraat Mektepleri’ 
açıldı. Ege Bölgesinin merkezi olan İzmir, yine 
ziraat eğitiminin merkezi olarak seçilmişti. Ancak 
bu kez okulun yeri Bornova’ydı.

Bornova’da demiryolu istasyonunun he-
men karşısında açılan İzmir Mıntıka Ziraat 
Mektebi’nin açılış amacı tek 
cümlede şöyle açıklıyordu: 
“Kimseye muhtaç olmaksızın 
kendi hayatını kendi kazanan, 
müstakil dimağlı, hür ve cüret-
li, yalnız vatana tapar gençler 
yetiştirmektir”.

Pratik yapabileceği geniş bir 
alan üzerinde kurulan Ziraat 
Mektebi’nin 8 bölümü vardı: 1. 
Bağcılık Bölümü, 2. Sınai-i Zira-
iye Bölümü, 3. Ziraat ve Alat-ı 
Ziraiye Bölümü, 4. Mevaşi (at) 
Bölümü, 5. Ziraat Hayvanları ve 
Nebatat Bölümü, 6. Kimya Bö-
lümü, 7. Riyaziyat (matematik) 
Bölümü ve 8. İktisat, Muhasebe 
ve Lisan Bölümü.

Ziraat Mektebi’nin ulvi bir 
amacı ve pratik yapabileceği 

geniş bir alanı vardı ama binası ve derslikleri 
eğitime pek izin verecek gibi değildi. Nitekim bir 
süre sonra mektep binası ele alındı ve yenilendi. 
Bir Bağcılık Enstitüsü ile Mücadele İstasyonu 
eklenen mektebin resmi açılışı, Cumhuriyet’in 
10. yıldönümü kutlamaları kapsamında 31 Ekim 
1933’te Vali Kazım Dirik tarafından yapıldı. Yeni 
bina, modern tarzda inşa edilmiş ve 200 bin liraya 
mal olmuştu. Mühendisi, daha sonra ‘Cihanoğlu’ 
soyadını alacak olan Aydın Milletvekili Mithat 
Bey’di.
Ege Üniversitesi’nin temeli

Daha sonra Bornova Tarım Okulu adını alan bu 
kuruluş, 1955’te kurulan Ege Üniversitesi’nin ilk 

iki fakültesinden birisidir. Ziraat 
Fakültesi uzun yıllar ziraat mü-
hendisi olarak mezun oldukları 
zaman “tarım ülkesi” Türkiye’de 
itibarlı bir iş bulacaklarından 
emin olan gençlerin girebilmek 
için can attığı bir fakülte oldu. 
Ancak 1980’lerde değişen tarım 
politikalarına bağlı olarak ziraat 
tepetaklak yuvarlandı. Ziraat 
fakültelerinden mühendisler 
ve peyzaj mimarı olarak yeti-
şen gençler işsizler ordumuza 
katılırken, bir zamanlar “milletin 
efendisi” olarak görülen çiftçi-
köylü sadece seçim dönemle-
rinde hatırlanan, bol keseden 
vaatlerle oyalanan oy deposu 
olarak görülmeye başlandı.





İzmir Atatürk Organize Sanayi 
Bölgesi, 83. kez düzenlenen İzmir 
Enternasyonal Fuarı kapsamında 

İzmir’e gelen yabancı ülkelerin 
temsilcilerini ağırladı. 39 ülkeden 180 
delegenin katıldığı İEF Heyetine Bölge’de 
yürütülen faaliyetler hakkında bilgi veren 
İAOSB Bölge Müdür Yardımcısı Ayşe 
Avanoğlu, yöneltilen soruları da yanıtladı.  

Avanoğlu, Türkiye’nin en gelişmiş 
OSB’leri arasında yer alan İAOSB’nin, 
Türkiye’deki OSB’lere örnek olacak 
birbirinden başarılı projelere imza attığını 
vurguladı. Altyapısını tamamlayarak ça-
lışmalarını Bölge sanayicilerinin gelişimi-
ne odaklayan İAOSB’nin gelecek dönem 
projeleri hakkında katılımcılara bilgi 
veren Avanoğlu, konuşmasının ardından 
Bölge’nin tanıtım filmini heyet üyeleri ile 
paylaştı. 

Delegeler; özellikle tekstil, kimya, 
plastik, metal, makine, gıda, otomotiv, 
elektrik-elektronik sektörlerine yönelik 
hizmet veren firmalarla ticari işbirliği 
yapmak için firma yetkilileri ile görüşme-
lerde bulundu. 

Bölge katılımcısı Bolulu Hasan 
Usta’nın birbirinden lezzetli tatlılarını 
ikram ettiği organizasyondan oldukça 
memnun kaldıklarını dile getiren de-
legeler, Türk firmalarının yetkilileri ile 
karşılıklı görüşme şansı buldukları için 
çok mutlu olduklarını ifade ettiler.  

İAOSB 39 ülkeden 180 
delegeye ev sahipliği yaptı
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Alanında Türkiye’nin bir numaralı 
markası olan Norm Cıvata, Türk 
sanayine üretimin yanı sıra kali-

fiye eleman yetiştirerek de büyük katkı 
sağlıyor. Bu kapsamda ilk kez 20 öğrenci-
si ile 2007-2008 yılında yola çıkan Norm 
Mesleki Eğitim Merkezi’nin 2014-2015 
Eğitim-Öğretim dönemi açılışı, okulun 
bahçesinde düzenlenen törenle gerçekleş-
tirildi. 

Açılışa, Çiğli Kaymakamı Dr. Mus-
tafa Arı, eski Ege Ordu Komutanı Fikret 
Küpeli, Norm Cıvata Onursal Başkanı 
Nedim Uysal, Norm Cıvata Yönetim 
Kurulu Başkanı aynı zamanda İAOSB 
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fatih Uy-
sal, Özel İAOSB Nedim Uysal Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi Kurucu Müdürü 
Satı Çalışkan’ ın yanı sıra Bölge sanayici-
leri katıldı. 

Norm Cıvata Onursal Başkanı 
Nedim Uysal, Norm Mesleki Eğitim 
Merkezi’nden mezun olan 72 öğrenci-
nin bugün, kadrolu şekilde Norm Grup 
bünyesinde ve İAOSB’de faaliyet göste-
ren diğer firmalarda çalıştıklarını hatır-
latarak, “Amacımız bu rakamı daha da 
yükseltmek. Bu evlatlarımızın bize, bizim 
de onlara ihtiyacımız var” diye konuştu.

Çiğli Kaymakamı Dr. Mustafa Arı 
da Norm Grup Onursal Başkanı Nedim 
Uysal’a Türk sanayine ve eğitim sistemi-
ne verdiği desteklerden dolayı teşekkür 
ederek, mesleki eğitimin Türkiye ekono-
misindeki yeri ve önemine değindi. Arı, 
“Eğitim için ne kadar gayret gösterilse 
azdır. Çünkü eğitimle, ülkenin geleceği 
yetiştirilir” dedi.
Okullarımızla OSB’lere örnek olduk

Özel İAOSB Nedim Uysal Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi Kurucu Müdürü Satı Çalışkan 
da, mesleki eğitimin önemine değinerek şunları 
söyledi:

“İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, 
İzmir’de ilk kez özel bir mesleki teknik lisenin ku-
rulması konusunda girişimlerde bulundu. Benim 
de içerisinde onurla görev aldığım bir orta öğre-
tim kurumunun açılışını gerçekleştirdik. 2014-
2015 eğitim öğretim yılında Özel İzmir Atatürk 
Organize Sanayi Bölgesi Nedim Uysal Mesleki 

ve Teknik Anadolu Lisesi adıyla hizmete açılan 
okulumuzda 96 öğrencimiz eğitim-öğretime 
başladı. Sayın Nedim Uysal, okulumuza verdiği 
destekle mesleki-teknik eğitime verdiği önemi 
bir kez daha vurguladı. Aynı zamanda İAOSB 
Yönetimi böyle bir karar alarak, diğer OSB’lere 
örnek davranış sergiledi. Anadolu Teknik Lisesi 
programı uygulanan okulumuzda, öğrencileri-
mizin temel uygulama bilgisine sahip mühendis 
veya tekniker olarak yetişmelerini hedefliyoruz. 
Bu amaçla 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında ge-
çici bir binada okulumuzu açtık ve kalıcı binamızı 
önümüzdeki günlerde temelini atarak, bir yıl 
içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz.”

Norm Mesleki Eğitim 
Merkezi kapılarını açtı
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Türkiye’de Ar-Ge merkezi olan yaklaşık 150 firma 
arasında yer alan Totomak, Ar-Ge ve inovasyon 
çalışmaları ile birbirinden başarılı projelere imza 

atıyor. 2011 yılından bu yana faaliyet gösteren Ar-Ge 
merkezi, 3 yıl içinde kat ettiği mesafe ile dikkatleri 
üzerine çekiyor. Kendi markasını taşıyan ürünleri 2016 
yılında piyasaya sunmanın hazırlıklarını yapan Ar-Ge 
Merkezi çalışanları, tamamladıkları 
başarılı projeler ile firmanın 
emin adımlarla ilerle-
mesinde önemli rol 
oynuyor. 

Üniversite-
sanayi 
işbirliğinin 
arttırılmasına 
yönelik 
yürütülen 
çalışmalarda 
hep ilk 
sıralarda yer 
alan Totomak 

A.Ş. Ar-Ge Merkezi Müdürü Makine Yüksek Mühen-
disi Orkun Özkan Dönmez ve Totomak A.Ş. Ar-Ge 
Merkezi Yöneticisi Makine Yüksek Mühendisi Özgür 
Çelik ile ‘Totomak’ın Ar-Ge ve inovasyon ile ilerleyen 
başarısı ve gelecek çalışmaları hakkında görüştük. 

Ar-Ge merkezlerinin mevcut ürünü geliştirme-
nin dışında, müşterilerinin talepleri doğrultusunda 

Türkiye’de olmayan hizmetleri ve 
testleri de geliştirdiğine dikkat 

çeken Totomak A.Ş. Ar-
Ge Merkezi Müdürü 

Makine Yüksek 
Mühendisi 

Orkun Özkan 
Dönmez, 
müşterile-
rinin talep 
ettiği ürünle-
ri imal eden 

Totomak’ın 
2016 yılında 

kendi ürünü ile 

Türk sanayinin gözdesi Totomak,
Ar-Ge Merkezi ile devleşiyor

Başbakan Erdoğan, hükümet programını açıklarken ekonomide 5 temel hedefi; istikrarlı ve sürdürülebilir 
büyüme, istihdamı artırma, fiyat istikrarı, finansal istikrar, mali dengeleri sağlamlaştırma olarak sıraladı. 
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piyasaya çıkmaya hazırlandığını söyledi. 
Çalışmalarının yüzde 30’unu üretimdeki süreci 

iyileştirmeye ve ürün verimliliğini arttırmaya, yüzde 
30’unu özel makine tasarım ve imalatına kalan 
yüzde 40’lık bölümü de büyük projeler geliştirmeye 
odakladıklarını ifade eden Dönmez, 1950’den bu 
yana faaliyet gösteren Totomak’ın, 2011 yılında Ar-Ge 
Merkezi’nin açılmasıyla firmada yaşanan değişimleri 
şöyle aktardı: “Ar-Ge Merkezimizin hayata geçiril-
mesiyle Ar-Ge kültürü firmamızın tüm çalışanlara 
yerleşmiş oldu. Ar-Ge Merkezi öncesinde süregelen 
iş akışında doğal olarak değişikliğe gidildi. Bunun 
dışında Merkezimizin kurulmasının ardından artık 
Totomak müşterisinden gelen yeni ürün veya proje-
nin Ar-Ge boyutu olup olmadığını da araştırır hale 
geldi.  Totomak’ın faaliyet alanı dışında kalan müşte-
rinin üretmemizi istediği ürüne uygulanacak testleri 
ve hizmetleri de geliştirir pozisyona geldik. Örneğin 
bir müşterimiz üretim yapmamızı ancak bu ürüne 
555 bar basıncı altında sızdırmazlık testi yapmamızı 
istedi. Türkiye’de henüz 555 bar basıncı uygulaması 
yok. Biz Totomak’ın faaliyet alanı dışında kalan bu 
talebi geliştirerek projelendirdik ve TÜBİTAK’a sun-
duk. Projemiz kabul edildi.  Artık farklı müşteriler, 
farklı ürün grupları tarafından bu tür testler ve test 
düzenekleri istemeye başladılar bizden.”
Ar-Ge Merkezi olan 150 firma arasındayız

Totomak’ın birbirinden başarılı projelerinin araş-
tırılması, destek ve onayların takibi, ürünün gelişti-
rilmesi gibi başından nihai sonuca kadar ‘emeğin her 
zerresine’ ekibi ile birlikte adını yazdıran Totomak 
A.Ş. Ar-Ge Merkezi Yöneticisi Makine Yüksek Mü-
hendisi Özgür Çelik ise Türkiye’de Ar-Ge Merkezi 
olan 150 firma arasında yer aldıklarına dikkat çekerek 
sözlerini şöyle sürdürüyor:

“Totomak 64 yıllık üretim yolculuğunda kendi-
ne alan yaratmayı başarmış bir firma. Bugün birçok 
onaylı projeye ve patent başvurusunda bulunduğu-
muz çalışmalara imza atmanın mutluluğunu yaşıyo-
ruz.  Ar-Ge merkezinden bizi denetlemeye gelen ha-
kem hocalar, ‘sizin ürettiğiniz bu projeye imza atsam 
kapı kapı dolaşırım’ diyorlar. Biz, başarabileceğimize 

inandığımız her türlü ürün, test ve hizmeti ortaya 
çıkartmaya çalışıyoruz. Ar-Ge kültürü bu anlamda 
firmamıza ve personelimize yerleşiyor.”

1950’den günümüze üretim kalitesini arttırarak 
ilerleyen Totomak’ın tüm ürünlerini ihraç ettiğini 
açıklayan Çelik, Meksika’da faaliyet gösteren ilk ve 
tek Türk firması olduklarını da hatırlattı. Meksika’da-
ki tesislerinin 2014 yılı başında kuruluşunun iki katı 
kapasite ile üretimini sürdürdüğünü bildiren Çelik, 
60 kişilik Ar-Ge Merkezi ekibi ile hazırlıklarını tüm 
hızıyla sürdükleri yeni ürünlerinin Totomak’ı bir 
adım daha öne çıkaracağını dile getirdi. 
İAOSB’nin ÜSE etkinliği akademisyenlerle 
bağımızı kuvvetlendirdi

Ar-Ge Merkezi çalışanlarının üzerinde titizlikle 
ilerledikleri ve Totomak adı altında hazırladıkları 
ürünlerini birkaç sene içerisinde piyasaya sürmeye 
hazırlandıklarını dile getiren Çelik,  üniversite-sanayi 
işbirliğinin yaptıkları yeniliklerde önemli bir rol 
oynadığını söyledi.  

Bu kapsamda İzmir Atatürk Organize Sanayi Böl-
gesi tarafından her yıl düzenlenen Üniversite-Sanayi 
Buluşması’nı ‘iki kurum arasındaki bağların gelişti-
rilmesi için çok önemli bir adım’ olarak nitelendiren 
Çelik, 2013 yılında Gediz Üniversitesi ve Dokuz Eylül 
Üniversitesi ile ortak çalışma yürüterek başarıyla 
sonlandırdıklarını bildirdi. Çelik, İAOSB’nin düzenle-
diği üniversite-sanayi etkinliğinde hayata geçirdikleri 
proje ile ilgili sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gediz Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversite-
si İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim görevlileri 
çimentosuz bir yapı malzemesi üretmişler. Bu 
yapı malzemesinin darbe deney testinin yapılması 
gerekiyordu. Onlar için yalnızca İsrail ve Almanya’da 
olan özel bir düzenek yaptık. Amaçlarını bize 
anlattılar, biz de bunu projelendirdik, tasarladık ve 
imal ettik. TÜBİTAK onaylı projemizi tamamladık. 
Akademisyenler ve sanayiciler bir araya gelmedikleri 
için ‘diyalog’ kurulamıyor. İletişim önündeki sorunlar 
aşılsa, iki kurum görevlileri bir masaya otursa, 
çalışmanın devamı geliyor. Türkiye’de bir türlü 
kırılamayan bu uzaklığı aşmak gerekiyor.”
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TBMM Genel 
Kurulu’nda görü-
şülen ve kamuo-

yunda “Torba Yasa” ola-
rak bilinen 10.09.2014 
tarih ve 6552 sayılı 
Kanun, 12.09.2014 tarih 
ve 29116 mükerrer sayılı 
Resmi Gazete’de yayım-
lanarak yürürlüğe gir-
miştir. Söz konusu yasa 
başta kamu alacaklarının 
yeniden yapılandırılması 
olmak üzere çok sayıda 
vergi düzenlemesi içer-
mektedir.

Vergisel açıdan;
1) Maliye Bakanlığı’na 

bağlı tahsil dairelerince 
tahsil edilen, 30.04.2014 
tarihine kadar doğmuş 
olan Vergi Usul Kanunu 
kapsamına giren; vergi cezaları, gecikme faizleri 
ve gecikme zamları,

2) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı tahsil 
dairelerince tahsil edilen, Gümrük Kanunu ve 
ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yüküm-
lülüğü doğan ve 8183 sayılı Kanun kapsamına 
giren; 30.04.2014 tarihine kadar olan gümrük 
vergileri, idari para cezaları, faiz, gecikme faizi ve 
gecikme zammı alacakları,

3) Emlak Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisi ile 
bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, ge-
cikme zamları ve emlak vergisi üzerinden hesap-
lanan taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına 
katkı payı ile buna bağlı gecikme zammı,

4) Kesinleşmiş olup, Kanun’un yayımı tarihi 
itibariyle vadesi geldiği halde ödenmemiş olan 
veya ödeme süresi henüz geçmemiş olan Maliye 
Bakanlığı’na bağlı tahsil dairelerince tahsil edilen, 
6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen adli ve 
idari para cezaları ile asli ve fer’i amme alacakları 
(Kanun’da sayılan bazı cezalar, paylar ve hisseler 
kapsamda değildir.)

yasa kapsamına alınmış olup, yasal düzenleme 
uyarınca vergi aslına bağlı olmayan cezaların yüz-
de 50’si, gecikme cezası, gecikme zammı, gecikme 
faizi gibi fer’i alacakların tamamı silinecektir.

Vergi asıllarının tamamı, vergi aslına bağlı ce-
zaların tamamı ve alacak aslına bağlı olmayan ce-
zaların yüzde 50’si; gecikme faizi, gecikme zammı 

ve gecikme cezası yerine, Kanun’un yayımlandığı 
tarihe kadar yurtiçi üretici fiyat endeksi (Yİ- ÜFE) 
esas alınarak yeniden hesaplama yapılmak sure-
tiyle tahsil edilecektir.

Yeniden hesaplanan ve yapılandırılan borç 
tutarlarına ilişkin olarak taksitle ödeme imkanı da 
getirilmiş olup,  ilk taksiti Aralık 2014’ten başla-
mak üzere, ikişer aylık dönemler halinde, en çok 
18 eşit taksitte ödeme yapılabilecektir.

Bir takvim yılında iki veya daha az taksitin sü-
resinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halin-
de, yapılandırma düzenlemesinden yararlanılma-
ya devam edilebilmektedir. Ancak bu durumda, 
ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının 
son taksiti izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen 
her ay ve kesri için gecikme zammı oranında he-
saplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenme-
si gerekmektedir. Bir takvim yılında ikiden fazla 
taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik öden-
mesi halinde Kanun hükümlerinden yararlanma 
hakkı tamamen kaybedilmektedir.

Kesinleşmiş alacakların yapılandırılabilmesi 
yazılı olarak başvuru yapılması gerekli olup, 
düzenlemeden yararlanılması, dava açılmaması 
veya açılmış davalardan vazgeçilmesi şartına 
bağlanmıştır. Son başvuru tarihi ise halihazırda 
Kasım 2014 olarak belirlenmiş olup yasadan ya-
rarlanabilmek için  bu tarihe kadar yazılı başvuru 
yapılması gerekmektedir.

6552 Sayılı Torba Yasa ile
getirilen vergisel düzenlemeler
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Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Ege Bölge 
Koordinatörlüğü tarafından İzmir Atatürk 
Organize Sanayi Bölgesi’nde düzenlenen “İle-

tişiyor muyuz Yoksa İtişiyor muyuz” konulu eğitim, 
Bölge çalışanları ve katılımcılarından büyük ilgi 
gördü. TSE Eğitim Uzmanı Teyfik Bıyıklı tarafından 
verilen eğitimde iletişimin önemine değinilirken, 
‘iyi iletişimin’ kendini sevmekle başladığına dikkat 
çekildi. 

Bıyıklı, iletişimde ‘ne’ söylendiğinden çok ‘nasıl’ 
söylediğinin önemli olduğuna vurgu yaparak insan-
ların farklı geçmişlere sahip olduğunu, bu nedenle 
aynı cümlenin kişiler arasında farklı anlamlar do-
ğurabileceğini söyledi. İyi iletişim kuran insanların 
toplum tarafından sevildiklerini vurgulayan Bıyıklı, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“İyi iletişim kurabilen insanlar her zaman itibar-
lı ve toplum tarafından sevilen, aranan kişilerdir. 
İyi iletişim kuranlarla herkes arkadaş olmak ister, 
hep yanlarında birileri vardır. Kendileri gitmeseler 
bile insanlar onların yanlarına gelir. Mıknatıs gibi 
etrafındakileri çekerler. Sağlıklı iletişim kuranlar 
anlatan, anlaşan insanlardır. İyi bir iletişim karşılıklı 
dinleme ve birbirini anlamadan geçer. Doğru kanalı 
yakalarsanız, iletişim dünyanın en kolay işidir. Ya-
kalayamazsanız da en zor ve her iki tarafı da sıkan 
bir iştir.”

Başarılı iletişimin kendini sevmekle başladığına 
dikkat çeken Bıyıklı, iletişimin temelinin sevgi oldu-
ğunu söyledi. İyi bir iletişim için kişinin önce ken-
disini ‘iyi’ tanıması gerektiğini vurgulayan Bıyıklı, 
“Kendinizi tanıdıktan sonra çevrenizi tanıyın ki 

sağlıklı iletişim kurabilesiniz. Kendinizi ve çevreni-
zi bilmeden iletişim kurmanız imkansızdır” dedi. 

TSE’nin “Ege’de Kalite Saatleri” etkinlikleri 
kapsamında İAOSB Atatürk Toplantı Salonu’nda 
düzenlenen eğitimin sonunda katılımcılara ücretsiz 
katılım sertifikası verildi. 

İletişim seminerinde ‘kendini 
sev’ vurgusu yapıldı

Teyfik Bıyıklı Kimdir?
Ankara Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek 

Lisesi’nden Haziran 1985 yılında, Anadolu Üniversitesi 
Açık Öğretim Fakültesi İş İdaresi Bölümünden 1992 
yılında mezun oldu. Mayıs 2005’te Dokuz Eylül Üniver-
sitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Toplam Kalite Yönetimi 
Ana Bilim Dalında Yüksek Lisansını tamamlayarak 

“Toplam Kalite Yönetimi Bilim Uzmanı” unvanını 
aldı. 1982-1987 tarihleri arasında çeşitli 
turizm şirketlerinde ilgili departmanlarda 
görev aldı. 1987 yılında Türk Standartları 
Enstitüsü’nde (TSE) Ankara’da göreve 
başladı. 1991 yılının Aralık ayında TSE İzmir 

Bölge Müdürlüğü’ne tayin oldu. TSE İzmir 
Bölge Müdürlüğü’nde Basın ve Halkla 

İlişkiler Sorumlusu olarak görevini 
sürdürürken aynı zamanda TS-
EN-ISO 9001 Kalite Yönetim Siste-
mi Tetkikçisi ve Eğitimcisi olarak 

çalışmalarına devam 
etti. Bıyıklı, Halen TSE 
İzmir Personel ve 
Sistem Belgelendirme 
Müdürlüğünde görev 

yapıyor.



Pre-diyabetliler (di-
yabetik öncesi risk 
taşıyanlar) ve Tip 2 

diyabetliler bir 5 kilocuk ver-
seniz büyük ihtimalle açlık 
kan şeker düzeyiniz normale 
inecek, ilacı milacı bıraka-
bileceksiniz. Ne güzel değil 
mi?. Hele hele bir de yarım 
saatçik tempolu yürüyüş 
yapsanız ne şeker kalacak ne 
diyabet.

Zaten ilk diyabet tanısı 
aldığınızda muhtemelen 
doktorunuz, sizi diyetisyen 
ile görüşmeye yollamıştır. 
Zira diyabet tedavisi, bes-
lenme tedavisi ile birlikte 
yürütülmezse sonu hüsran 
olabilir. Kan şekerini istenen 
seviyelerde tutmak mümkün 
olmayacaktır.

Aslında diyetisyen size bir liste vermek 
yerine, sağlıklı beslenmeyi anlatsa, siz de diyet 
listenizi kendiniz yapsanız, yani sağlıklı bes-
lenme konusunda, eğitim alsanız en doğrusu 
olur ama, insanların bir liste edinme çabası hiç 
bitmeyecek gibi görünüyor. Diyet listeleri elden 
ele uçuşuyor, diyet kitapları nerede ise klasikler 
kadar satıyor. Zaten diyetisyenin de size ayı-
racağı vakit sınırlı, veriyor bir liste işi bitiyor. 
Halbuki her insan ayrı bir makine, ayrı bir varlık 
ve kişiye özel beslenme programı yapılması 
gerekiyor. Ve tabii ki herkesin, protein nedir, 
karbonhidrat nedir, yağ cinsleri ve hangi gıdalar 
bunları ihtiva eder bilmesi gerekiyor. Ancak 
ondan sonra kendi kişisel beslenme programını 
yapabilir. Dikkat ederseniz ben hiçbir zaman 
diyet listesi verme yanlısı olmadım. Hatta diyet 
sözcüğüne tamamen karşıyım. “Sağlıklı beslen-
me” ders olarak ilkokuldan itibaren eğitim prog-
ramlarına konulmalıdır. Bir insanın hayatından 
daha değerli ne olabilir, hangi ders olabilir ki, 
programlar o derslerle dolu olsun.

Pankreasımızdan salgılanan insülin, metabo-
lizmamızın düzenli çalışmasını sağlar. Diyabetin 
(şeker hastalığı) sebebi, düzensiz çalışan insülin 
sistemimizdir. Bu düzensizlik, insülin direnci, 
diyabet, hipoglisemi, obezite, kanser, artık ne 
kadar sıkıntı varsa hepsini insanoğlunun omuz-
larına bindiriverir.

İşlenmiş gıdalar (basit karbonhidratlar), ço-
ğunlukla insülininizin bir anda artmasına sebep 
olur. O nedenle, bu tür yiyeceklerden mümkün 

olduğu kadar uzak durmalı, gerçek besinleri 
tercih etmeliyiz. Bu tür yiyeceklerin ambalaj-
ları üzerine sigara paketlerindeki gibi uyarıcı 
fotoğraflar ve yazılar konmalıdır. Halbuki bu 
gün küçücük çocukların ellerinde en çok bu tür 
yiyecekleri görürsünüz. TV ve yazılı basında 
en çok bu tür yiyeceklerin reklamları yapılır. 
Bu reklamlar da, çok sıkı denetimlerden sonra 
yapılabilmeli ve anne babalar uyarılmalıdır. 
Sonradan alışkanlıklardan vazgeçmek çok zor 
oluyor, çocuk bu tür yiyeceklerden (glisemik 
indeksi yüksek) daha çok zevk aldığı için (kan 
şekeri bir anda yükseliyor ya) sürekli yemek 
istiyor. Kompleks karbonhidratlar (glisemik 
indeksi düşük) tercih edilmeli ve günlük enerji-
nin yüzde 55’i karbonhidrattan karşılanmalıdır. 
Yine günlük enerjinin yüzde 25 civarı yağlarla 
karşılanabilir. Yüzde 15’i de proteinlerle karşı-
lanmalıdır.

Alınan gıdaların “posalı” olması da kan 
şekeri kontrolünü kolaylaştırır. Posalı yiyecek-
ler sizi daha uzun süre tok tutar. Alınan yağ da 
zeytinyağı olursa bu da sizin daha uzun süre 
“tokluk” duygusu yaşamanıza sebep olur. Mey-
veler kabukları ile birlikte tüketilmelidir. Zira bu 
kabuklar mükemmel “posa” kaynağıdır.

Ayrıca Akdeniz diyeti olarak isimlendirilen 
zeytinyağı, yoğun sebze, otlar ve meyve tüketi-
len beslenme türünün, diyabetin önlenmesinde 
koruyucu olarak, sağlıklı yaşamı destekleyen bir 
beslenme türü olduğu uzmanlarca ifade edil-
mektedir. Yanlış beslenme hemen her hastalığın 
başlangıcı olduğu gibi, doğru beslenme sizi 
hastalıklardan uzak tutacak en önemli nedendir. 

Diyabet ve sağlıklı beslenme
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Endüstriyel taahhüt ve enerji santralleri kuru-
lumunda edindiği tecrübesiyle GEO;  İzmir’in 
Ege Bölgesi için 2023 kalkınma hedeflerine 

uygun çalışmalar yürütüyor. Enerji santral verimlilik-
lerini artırmaya dönük yenilenebilir enerji kapsamın-
da soğutma cihazı üretmeyi planlayan firma, doğal-
gazlı Türbinli Santrallerin giriş havasını soğutarak, 
elektrik üretimlerini artıracak ve üretim maliyetlerini 
düşürecek Ar-Ge yatırımı ile ülke ekonomisine de 
katkı sağlamayı hedefliyor.

Enerji alanında verim artırıcı uygulamalarıy-
la tanınan firma, 2013 yılında faaliyete geçirdiği 
imalat birimiyle teknolojik katma değerli çözümler 
sunmak adına, inovasyona kaynak ayırıyor,  istihdam 
yaratıyor.
Yatırımlar Ar-Ge ‘ye

Değişimci gelişim anlayışıyla teknolojiyi, mühen-
dislik ve enerji çözümlerinin her alanında kullanan 
firma, araştırma geliştirme için donanımlı insana 
yönelerek üniversitelerle kurduğu iş birlikleriyle 
sektörde farklı bir çizgide ilerliyor. Enerji verimliliği 
için dünyada yeni geliştirilen teknolojilerin transfe-
rini gerçekleştirerek ilklere imza atan GEO, bu kez 
çalışmalarını Ar-ge biriminin desteğiyle TÜBİTAK 
projesine dönüştürüyor. Kullanılacak olan yüksek 
teknolojiyle birlikte, enerji sarfiyatlarının minimize 
edilmesini sağlayacak olan bu projenin çalışmaları 

sürüyor.
GEO, Ar-Ge biriminin çalışmalarıyla bugüne ka-

dar müşterileri için uyguladığı doğal enerji çözümle-
rini, Temmuz ayında İzmir İAOSB’de yer alan kendi 
fabrika ve üretim binasında kullanarak gerçekleştirdi.  
Firma, doğal ışık aydınlatma sistemleriyle ve üretim 
binasının dışına yerleştirilen güneş pilleriyle birlikte 
elektrik harcamalarını fotovoltaik güneş sistemlerin-
den karşılarken, enerji verimliliği çözümlerini kendi 
fabrikasında uygulayarak önemli bir fark yarattı.
Üretimi güçlendiriyoruz

2013 yılından bu yana imalat çalışmalarında 
önemli gelişme kaydeden GEO, uluslararası iş birlik-
lerini teknolojik yatırımlarla güçlendirmeye devam 
ediyor. Firma, Temmuz ayında Bozzetto Kimya A.Ş. 
ile el sıkışarak kimya sektöründe yeni bir imalat pro-
jesinin temellerini attı. GEO, Kansai Altan, OMYA, 
Schneider, Altınyağ gibi firmalarla yaptığı anlaşma-
larla birlikte, proses tesisleri kuruyor ve enerji ekono-
mili fırın imalatları yapıyor.
Hedef enerji

Kriz dönemlerinde çözüm yolunu “enerji tasarru-
fu” olarak gösteren firma imalat birimiyle güçlendir-
diği hedeflerini, enerji verimliliği sağlayan teknolojik 
üretim olarak belirliyor.  Hedeflerini araştırma ve 
geliştirme çalışmalarıyla hayata geçiriyor.

GEO, enerji 
alanında 
teknoloji 

geliştirmeyi 
hedefliyor



Geçtiğimiz günlerde iki önemli veri açık-
landı. Birisi Ekonomik İşbirliği ve Kal-
kınma Örgütü (OECD, The Organization 

for Economic Co-operation and Development) 
tarafından açıklanan “Eğitimde, İşte veya Mes-
leki Eğitimde Olmayan Gençlik İstatistiği, diğeri 
ise Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 
açıklanan genç işsizlik oranları. 

OECD tarafından yayınlanan istatistiğe göre  
15-29 yaş arası Türk gençliğinin yüzde 39,63’ü ne 
okulda, ne işte ne de meslek eğitiminde bulunma-
maktadır.. Bu gençlerimiz ya atıl bir vaziyette hiç 
bir şey yapmamakta ya da işsiz durumda olup iş 
aramaktadırlar. Bu oran OECD ortalamalarında ise 
yüzde 18,51 dir.

2005 yılında Türkiye bu alanda yine yüzde 
49,7 oranıyla yine birinci iken 6 yıllık bir süreçte 10 
puanlık azalış dikkate değerdir. Ancak hala Türkiye, 
OECD ülkeleri arasında bu sıralamada birinci duru-
munda. Aynı sıralamada yüzde 37,37 ile İsrail ikinci 
yüzde 27,15 ile Meksika üçüncüdür.

Yayınlanan istatistiğin detayları incelendiğinde 
atıl durumda olan kişilerin oranı yüzde 15’den fazla 
olmasına karşın işsiz durumunda olanların yüzde 
8’in altında olduğu görülüyor. Boş durumda olan 
yani çalışmak istemeyen veya eğitimde görünmeyen 
nüfusun yüksek oranda olmasının nedenlerinden biri 
de kadın nüfusun işgücüne/eğitime katılımındaki 
azlığıdır. 
OECD ortalamalarında okul, iş ve mesleki eğitim dışı 
kalan kadınlar, toplam kadın nüfusunun yüzde 18’i 
iken erkek nüfusta bu oran yüzde 13 tür.

Dünya Nüfus Günü nedeniyle TÜİK tarafından 
yayınlanan verilere göre ise, 15-24 yaş arası yüksek 
öğretim mezunu gençlerin işsizlik oranı 2013 yılında 
yüzde 29,3 olup bu oran lise ve dengi meslek okul 
mezunu gençlerde yüzde 20,2 olmuştur.

Yükseköğretim mezunu genç erkeklerin işsizlik 
oranı yüzde 23,4 iken, genç kadınlarda ise bu oranın 
yüzde 34,4 olduğu görülmektedir.

OECD ortalamalarında ise; 25-29 yaş arasındaki 
nüfustan ortaokul mezunlarının yüzde 14’ü işsizken 
lise mezunlarında bu oran yüzde 7,9’a, yüksek öğre-
nim mezunlarında ise yüzde 6,5’e inmektedir.

Türkiye’de lise mezunlarındaki işsizlik oranının 
yüksek öğrenim mezunlarına nazaran daha az olması 
ciddi bir tezat oluşturmaktadır. Bu durum üniver-
sitelerin mezunu ettiği öğrencilerin niteliği, mezun 
oldukları alan ile işverenlerin bekledikleri nitelik 
arasında bir uyuşmazlık olduğunu (arz/talep denge-
sizliğini) ortaya koymaktadır.

Eğitim, iş bulabilme açısından en önemli unsurlar-
dan biridir. Eğitime yapılacak yatırımın istihdam ve 
katma değer üretme amacı çerçevesinde planlanması 
gerekmektedir. Nobel ödüllü iktisatçı Joseph E. Stig-

litz, yayınlanan bir makalesinde; uzun vadeli büyüme 
için en önemli etkenlerin eğitim, teknoloji ve altya-
pıya yapılan ciddi kamu yatırımları da dahil olmak 
üzere, geleceğe yönelik yatırımlar olduğunu işaret 
etmiştir. Stiglitz, bu gibi yatırımlarla bütün vatandaş-
ların, aileleri ne kadar fakir olursa olsun, potansiyel-
lerine ulaşabilmelerine imkan sağlanabileceğini ifade 
etmektedir. 

Tüm bu rakamları ve görüşleri bir arada değerlen-
dirdiğimizde gençlerin eğitimi ile istihdam arasında 
sıkı bir bağ kurmamız gerektiği ortaya çıkıyor. Buna 
göre;

Kızlarımızın okulda, mesleki eğitimde ve bunla-
rın sonucu olarak da istihdamdaki paylarını artırıcı 
stratejiler geliştirilmelidir.

Mesleki eğitimi geliştirici projeler yaygınlaştı-
rılmalı, sanayi ve hizmet sektörüyle güçlü bağlar 
kurulmalıdır.

Eğitimin kalitesi artırılmalı; sorgulayan, araştıran, 
değerlendiren ve karar verme yeteneğini geliştiren 
eğitim içeriği oluşturulmalıdır.

İş kurma ve geliştirmede kolaylıklar geliştirilmeli, 
kamu kurumları, belediyeler, meslek, ticaret veya 
sanayi odalarınca üretilen ve istihdam yaratmanın 
önündeki bürokratik ve mali engeller kaldırılmalıdır.

Girişimcilerin finansman kaynaklarına erişimi 
kolaylaştırılmaya devam edilmelidir.

Gençliğe güvenmeli, eğitimin, istihdamın odağına 
alınmalı ve gelecekleri hakkında söz sahibi olmaları 
sağlanmalıdır.

Az önce belirttiğimiz yapılacaklar listesi için siya-
setçilerimizin, ekonomistlerin, girişimcilerin, kamu 
görevlilerinin, meslek odalarının, eğitim politikalarını 
yönlendirenlerin, ekonomide doğrudan ya da dolaylı 
olarak rol alan tüm kişi ve kurumların, kısacası hepi-
mizin yapacağı çok fazla iş ve işlem olduğu açıktır.

Gençliğimizin eğitim ve istihdamda yeri
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Bir asra yaklaşan yaşıyla fuar denildiğinde 
akla gelen ilk isim olan İzmir Enternasyo-
nal Fuarı, coşkuyla açtığı kapılarını bir kez 

daha gururla kapattı. İZFAŞ tarafından İzmir 
Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde T.C. Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde düzen-
lenen fuar, 83. kez yurtiçi ve yurtdışından konuk-
larını ağırladı. 29 Ağustos’ta açılarak 7 Eylül’de 
son bulan İEF; siyasilere, firmalara, sanatçılara, 
delegelere ve vatandaşlara ev sahipliği yaptı. 

Bu yıl açılışı için ilk kez iki ayrı törenin 
düzenlendiği İEF, “Geçmişimiz, Bugünümüz 
ve Geleceğimiz” sloganıyla göz doldurdu. 
Fuar açılışından önce Kültürpark’ta basın 
toplantısı düzenleyen İzmir Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 
TOBB’un 2013 yılı Fuar Raporu›na 
göre, Türkiye›de en çok katılımın geç-
tiğimiz yıl 1 milyon 635 bin 152 ziya-
retçi ile  İzmir Fuarı›na olduğunu 
hatırlattı. 

Geçtiğimiz yıl 839’u 
yerli, 286’sı yabancı, 
toplam 1125 firma-
nın katıldığı fuarda 
bu yıl  829’u yerli, 
303’ü yabancı 
olmak üzere bin 
132 katılımcının 
yer alacağını 

kaydeden Başkan Kocaoğlu,  lojistik sektörüne dik-
kat çekmek ve Türkiye’nin gündemine taşımak için 
83. fuarın temasını  “Lojistik” olarak belirlediklerini 
söyledi.

68 ülkenin katıldığı İEF’de 45 ülkeden 140’ın 
üzerinde Bakan-Bakan Yardımcısı düzeyinde tem-
silci yer aldı. En popüler ada devletlerinden birisi 
olan Mauritius’un partner ülke olduğu 83. İEF’nin 
onur konuğu illeri ise Malatya ve Diyarbakır’dı. 
Mauritius’tan 59 firma fuara katılırken, Odak Ülke 
olarak belirlenen Hindistan, fuarda 56 firmasıyla yer 
aldı. 83. İEF’ye Hindistan’ın ardından Polonya, Be-

larus ve Kuveyt’ten en yüksek katılım sağlandı. 
Yaklaşık 20 farklı ürün grubunda top-

lam bin 132 katılımcının yer aldığı fuarın 
uluslararası bölümü 29 Ağustos – 2 Eylül 
2014 tarihlerinde 5 gün boyunca açık kaldı.                
4 numaralı holde bu yıl da ikili görüşmeler 
için özel Vip Lounge salonu oluşturuldu. 

Toplam 1200 personelin görev aldığı 
fuara girişler her sene olduğu 

gibi bu yıl da kentkartlarla 
yapıldı. Çim konserleri, 
Özgür Mikrofon söyleşileri, 

Sinema Burada, Tiyatro 
Burada, Yöresel 

Lezzetler Festivali, 
sergiler ve çeşitli 

etkinliklerle 
geçen fuar, 

İEF, 83. kez coşkuyla açtığı 
kapılarını gururla kapattı

İzmir Enternasyonal Fuarı, 83. kez yurt içi ve yurt dışından konuklarını ağırladı. Siyasilere, firmalara, 
sanatçılara, Bakan-Bakan Yardımcısı düzeyindeki delegelere ve vatandaşlara ev sahipliği yaptı. 
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ziyaretçilerden tam not aldı. 
Barış tohumunun atıldığı yer

Fuarın en dikkat çekici, ekonomik boyutundan 
uzak, en insani yanına vurguyu İzmir Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu yaptı. İzmir 
Enternasyonal Fuarı’nın İzmir ve Ege için bir 
yaşam biçimi olduğunu söyleyen Başkan Aziz 
Kocaoğlu, fuarın açılış konuşmasında İEF’nin 
barışa katkısına dikkat çekti. Başkan Kocaoğlu, 
“1940’larda acımasız savaşın tarafları olan Nazi 
Almanya’sı ile İngiltere ve İtalya’yı, 1980’li yıllarda 
ise cephede göğüs göğse çarpışan Irak ve İran’ı 
inanmayacaksınız ama yan yana iki pavyonda 
burada buluşturduk. Savaşlara, kıtlıklara, kriz-
lere inat; İzmir Enternasyonal Fuarı hep dimdik 
ayaktaydı ve hep barış için var oldu. Sosyalizmle 
kapitalizmin boy ölçüştüğü Amerikan-Rus rekabe-
tini en yakından hisseden bizdik. Uzay araçlarını, 
uyduları; Soyuz’ları, Apollo’ları ve astronotlar 
tarafından dünyaya getirilmiş Ay taşını, 3 metre 
uzaktan da olsa, ilk kez biz gördük. 68 kuşağının 
barış ve özgürlük haykırışlarına; dünyada duvar-
ların, modada kalıpların yıkılmasına, hep burada 
şahit olduk. Darbeleri, muhtıraları, sıkıyönetimleri 
burada yaşadık. Liberal ekonomiyi, serbest piya-
sayı hep burada tanıdık. Çalkantıları, yoklukları, 
kesintileri gördük. Ekmeğin vesika ile satıldığı 
yıllarda bile, ekonomik krizlere inat, ‘daha fazla 
üretim’ sloganıyla açıldı fuarımız” diye konuştu. 

Fuarın ilklere ev sahipliği yaptığına da dikkat 
çeken Kocaoğlu, ilk otomobili, ilk yürüyen merdi-
veni, ilk buzdolabını, ilk televizyonu ve ilk robotu 
herkesten önce İEF’yi gezenlerin gördüğünü söyle-
yerek, “Radyo nedir bilmeyen bir nesil bilgisayarla 
burada tanıştı” dedi. 

Katılımcı yerli firma sayısı: 829
Yabancı firma sayısı: 303
Partner Ülke: Mauritius
Odak Ülke: Hindistan
Onur Konuğu:  Malatya ve Diyarbakır 
Tema: Lojistik 
Fuara katılan yabancı ülkeler: Azerbaycan, 

Altay, Almanya, Avusturya, Başkordistan, 
Bangladeş, Belçika, Belarus, Benin, Birleşik 
Arap Emirlikleri, Bosna Hersek, Bulgaristan, 
Burundi, Çek Cumhuriyeti, Çin, Ekvador, 
Etiyopya,  Fransa, Gabon, Gana, Gagavuz 
Yeri(Moldovya), Gambiya, Gine-Bissau, 

Gürcistan, Hakas, 
Hindistan, İsviçre, 
Kamerun, Kaza-
kistan, Kırgızistan, 
Kongo, Kosova, 

KKTC, Kuveyt, Küba, Leshoto, Lübnan, Lük-
semburg, Litvanya, Malta, Mauritius, Meksi-
ka, Mısır, Moğolistan, Nepal, Nijer, Nijerya, 
Özbekistan, Polonya, Portekiz, Romanya, 
Rusya, Senegal, Slovakya, Sri Lanka, Sudan, 
Tanzanya, Tataristan, Tiva Sava, Türkiye, 
Türkmenistan, Uganda, Uruguay, Venezuela, 
Vietnam, Yeni Zelanda ve Yunanistan. 

Katılımcı iller: Aksaray, Amasya, Anka-
ra, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, 
Bilecik, Bitlis, Bolu, Bursa, Çankırı, Denizli, 
Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Gire-
sun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, İçel, İstanbul, 
İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, 
Kastamonu, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Ma-
nisa, Mardin, Muğla, Niğde, Ordu, Osmaniye, 
Rize, Siirt, Trabzon, Uşak, Van.

FUARIN 
KÜNYESİ
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28. Uluslararası İzmir 
Festivali sona erdi
28. Uluslararası İzmir Festivali,  ‘çellonun ilahı’  Yo Yo 

Ma ve çok kültürlü Silk Road Ensemble’ın (İpek Yolu 
Topluluğu) AASSM’de verdiği unutulmaz konserle sona 

erdi. Dünyanın bir numaralı çello sanatçısı kabul edilen Yo 
Yo Ma’nın kültürler, disiplinler ve nesiller arasında bağlantı 
kurma isteğinden esinlenerek oluşturduğu Silk Road Ensemb-
le, adını yüzyıllarca Çin’i, Anadolu ve Akdeniz üzerinden 
Avrupa’ya bağlayan İpek Yolu’ndan alıyor. 

İpek Yolu’nun geçtiği coğrafyaların geleneklerini temsil 
eden yenilikçi icracıları ve bestecilerini buluşturan topluluk, 
28. Festival’in özel konserinde kadim Asya kültürünün ölüm-
süz örneklerini sundu. Pipa, tabla, sheng, gaita, kemançe gibi 
geleneksel sazların yanı sıra keman, viyola, çello, kontrbas, 
klarnet, antik ve modern perküsyonun en önemli icracılarını 
bir araya getiren konser, besteci ve klarnet sanatçısı Kinan 
Azmeh’in Silk Road Orkestrası için bestelediği  “Ibn Arabi 
Postlude” isimli eserin dünya prömiyeriyle başladı. Ardın-
dan dünyanın ilk pipa virtüözü ve bestecisi Wu Man, uzun 
süre hafızalardan silinmeyecek bestesi “Night Thoughts” u 
seslendirdi. Hindistan’da tanrıların çalgısı olarak kabul edilen 
Tabla’nın önemli virtüözlerinden besteci Sandeep Das’ın 
“Srishti” adlı eseri, salonu tamamen dolduran dinleyicileri 
coşturdu. Besteci David Bruce’un Topluluk için bestelediği 
dört parçadan oluşan  “Cut the Rug” adlı eserle coşku do-
ruğa çıktı. Konserin ikinci yarısı Vijay Iyer’in “Playlist for 
an Extreme Occasion” adlı eseriyle başladı. Ardından Colin 
Jacobsen’in “Ataşgah”ı dinleyicileri derinden etkiledi. Sapo 
Parapaskero’nun “Turceasca- Türk Usulü” adlı bestesi ile 
tırmanan coşku, konserin sonunda dakikalarca süren alkış sa-
ğanağına neden oldu. Yo Yo Ma, Adnan Saygun’un salonunda 
Saygun’un Partita’sını seslendirerek dinleyenlerine teşekkür 
etti. Eserin son bölümüne topluluğun tüm üyeleri coşkuyla 
katıldı. 15. yıllarını kutlayan ve bu nedenle özel bir Avrupa 
turnesine çıkan Yo Yo Ma & Silk Road Ensemble, bu önemli 
turneyi Festival’in kapanış konseri ile İzmir’den başlattı. İpek 
Yolu’nun sonundaki en önemli limanlardan biri olan İzmir’de 
bulunmaktan ve Saygun’un salonunda çalmaktan duydukları 
mutluluğu dile getiren Yo Yo Ma, “Tekrar geleceğiz” dedi.
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Uluslararası haber ajansı Reuters’in 
yayınladığı ‘2025’te Dünya: 
Tahmini 10 İnovasyon’ başlık-

lı rapora göre 10 yıl içinde; bunama 
ve Alzheimer azalacak, dünyanın en 
büyük enerji kaynağı güneş olacak, tip 
1 diyabet önlenebilecek, yiyecek azlığı 
ve fiyat dalgalanmaları tarihe karışacak, 
elektrikli hava taşımacılığı gelişecek, her 
şey her yerde dijital hale gelecek, petrol bazlı 
ambalajlar tarih olacak, kanser 
tedavilerinin toksik yan etkileri 
azalacak, doğan her bebeğin gen 
haritası çıkartılacak, ışınlanma 
test aşamasına getirilecek.

1- Bunama ve Alzheimer 
azalacak: Her geçen gün tıptaki 
ilerlemeler, günümüzün tedavisi 
imkansız gibi görünen hastalıkla-
rına umut veriyor. Hastalar üze-
rinde çalışmalarını sürdüren bilim 
insanları FTD (bir tür bunama) ve 
ALS gibi beyni ve beyin sapını tutan hastalıklara yol 
açan spesifik kromozomları ayrıştırmayı başardılar.  

2- Dünyanın en büyük enerji kaynağı güneş 
olacak: Son dönemlerde adını sıklıkla duymaya 
başladığımız ‘güneşten enerji elde edimi’ gelecek 10 
yıl içerisinde daha büyük bir potansiyelle kullanılacak 
gibi görünüyor. Fotovoltaik teknoloji, kimyasal bağla-
ma, fotokatalistler ve üç boyutlu nano-ölçekli heteoro-
kavşaklar alanlarında kaydedilen gelişmeler sayesinde 
güneş enerjisi yalnızca çevre dostu olduğu için değil, 
ucuz ve verimli olduğu için tercih edilecek. 

3- Tip 1 Diyabet önlenebilecek: İnsan genom 
mühendisliği gerçek olacak. Dolayısıyla hastalıklara 
yol açan genlerin değiştirilmesinin yolu açılacak ve 
bazı hastalıklar önlenebilecek. Tip 2 diyabet gibi tip 
1 diyabet ve diğer metabolik hastalıklar 2025 yılında 
önlenebilecek. 

4- Yiyecek azlığı ve fiyat dalgalanmaları tarihe 
karışacak: Aydınlatma teknolojilerindeki ve görüntüle-
me tekniklerindeki ilerlemeler, tohum modifikasyonu 
ile birleştiğinde kapalı yerlerde tarım yapılabilecek. 
Ayrıca hastalıklı ürünleri erken evrede tespit etmek 
kolaylaşacak.  

5- Elektrikli hava taşımacılığı gelişecek: Çok hafif 
hava araçları mühendisliği ile yeni akü teknolojilerinin 
birleşmesi elektrikli araç ulaşımının yolunu açacak. Bu 
çalışmalar, hem hava hem de kara ulaşımında devrim 
yaratacak. Otomobiller ve uçaklar var olmaya devam 
etse de daha akıllı olacak, hafif uçaklar ve otomobiller 
geliştirilmiş lityum-iyon pilleri ile çalışacak. Uçaklar 
ağırlıklarını azaltacak hafif malzemelerden yapılacak 
ve motorları süper iletken teknolojilerden yararlana-
cak. 

6- Her yerde her şey 
dijital olacak: Bugünkü 
dijital teknolojiler 2025 yılı 
için oldukça ilkel ve basit 
kalacak. Geliştirilmiş yarı 
iletkenler, grafen karbon 
nanotüp kapasitörler ve 
5G teknolojisi sayesinde 
kablosuz iletişim her 
yeri kapsama alanı içine 

dahil edecek. Ultra dijital ve tepki veren bir dünyada 
yaşayacağız.  

7- Petrol bazlı ambalaj tarih olacak: Tamamen do-
ğaya karışabilen nanoselüloza dayalı ambalajlar 10 yıla 
kadar petrol bazlı ambalajların yerini alacak. Yiyecek, 
içecek, ilaç elektronik, tekstil ve tüketici ürünlerinin 
ambalajı selüloz türevi ürünlerden yapılacak. 

8- Kanser tedavilerinin toksik yan etkileri azala-
cak: İlaçlar o kadar gelişecek ki, hedef proteinlere bağ-
lanabilecek, gerekli mekanizmayı harekete geçirebile-
cek hassasiyete ulaşacak. Böylece toksik kimyasalların 
hastayı güçten düşüren etkisi büyük ölçüde azaltıla-
bilecek. Spesifik gen mutasyonları ile ilgili bilgiler o 
kadar gelişecek ki bilim insanları ve doktorları meme 
kanseri, akciğer kanseri gibi spesifik gen mutasyonları-
nın neden olduğu hastalıkları tedavi edebilecekler. 

9- Doğan her bebeğin gen haritası çıkartılacak: 
Tek hücre analizi ve nanoteknolojik gelişmeler, büyük 
veri teknolojileri ile birleştirildiğinde her çocuğun do-
ğar doğmaz DNA haritasının çıkartılmasını mümkün 
kılacak. Kan tahlilleri tarihe karışacak çünkü hastaya 
uygulanan nano-sondalar sayesinde çok daha uzun sü-
reli geçerliliği olan hassas veriler elde edilebilecek. Tek 
hücre analizi şu anda araştırma evresinde. Büyük veri, 
gelecek 10 yıl içinde topluma mal edilecek. Böylece 
araştırmacılar ve doktorlar bu verilerden yararlanacak. 
2025 yılında insanların doğar doğmaz DNA haritaları 
çıkartılacak ve her yıl kontrolden geçirilerek herhangi 
bir değişiklik olup olmadığı tespit edebilecek. 

10- Işınlanma test aşamasına gelecek: Higgs 
Bozonları’nı daha iyi anlamak için kullanılan kinema-
tik teknikleri o kadar geliştirilecek ki kuantum ışınla-
ma, standart bir uygulama haline getirilebilecek.

10 yıl içinde dünyayı 
değiştirecek 10 inovasyon



TİCARİ İŞBİRLİKLERİ
BRDE20140908003 Kamyon parçala-

rı imal eden bir Alman firmanın partner 
arayışı

Kamyon parçalarının (özellikle debriyaj- 
clutches) yeniden imalatı ve dünya ça-
pında ikinci el kamyon manşonu satışı ve 
yenilenmesi alanında uzman bir Alman 
firması, ikinci el kamyon parçaları bayi veya 
tedarikçi, bayiler ve otomotiv yedek parça 
tedarikçileriyle temasa geçmek istemektedir. 
Ölçüleri daha çok 362mm, 395mm ve 430mm 
olan debriyajları tercih eden firma, tedarikçi 
partnerle uzun süreli bir işbirliği yapmayı 
istemektedir. 

BRES20140909002 Katalan imalat firma-
sının ticari amaçlı yeni ürün arayışı

Su arıtımında elektromekanik ekipman 
üretimi yapmakta olan Katalan firma, içme 
suyu, tarım sulama ve barajlar dahil tüm 
alanlarda kullanılabilecek ürünler imal 
etmektedir. Firma rekabetçi ve gelişimci 
portföyünü arttırmak ve maliyetleri düşüre-
bilmek amacıyla su arıtımı alanında ticarileş-
tirebileceği ürün aramakta ve bu kapsamda 
üreticilerle temasa geçmek istemektedir.

BRUK20140908001 İngiliz bir şarap 
toptancısı firmanın, şişeleme ve etiketleme 
alanında çalışan firma arayışı 

İngiltere’nin önemli şarap 
toptancılarından biri olan firma kaliteli 
şaraplar bulma ve satma alanında deneyimli 
ve özellikle Birleşik Krallık’ta ciddi bir pazar 
payına sahiptir. Firma şişeleme ve etiket di-
zaynı konusunda yetkin partnerler aramak-
tadır. İşbirliği maksimum giriş seviyesindeki 
10 tip şarap için geçerli olacaktır. 

BRCZ20140827001 Medikal ürünlerin 
distribütörü Çek firmanın hizmet sunumu

Medikal malzemeler, aletler, ekipman-
lar, ilk yardım cihazları vb. gibi ürünlerin 
bölgesinde dağıtımını yapan Çek distribütör, 
bu hizmetini ilgili sektörde faaliyet gösteren 
firmalara sunmaktadır. Dağıtımı yapılacak 
ürünlerin Çek Sağlık Bakanlığı’nın kriterleri-
ne uyması gerekmektedir. 

BRFR20140819001 Buzdolabı parçası 
distribütörü Fransız firmanın üretici arayışı

Buzdolabı ekipmanları distribütörlüğü 
yapan Fransız firma, ürünlerini Fransa’da 
satmak ve Fransa pazarına gitmek isteyen 
üreticilere bu hizmetini sunmak istemek-
tedir. Özellikle, profesyonel mutfak ısıtma 
ekipmanlarını, paslanmaz çelik (inox)  mo-

bilyaları, tezgâhları üreten firmalarla temasa 
geçilmek istenmektedir.

BRPL20130812001 Polonyalı firmanın 
board game üreticileri arayışı

Polonyalı firma, board game üreticile-
riyle temasa geçmek istemektedir. Kendisi 
de bir üretici olan firma henüz Polonya da 
bulunmayan board gameleri sağlayabilecek 
firmalar aramaktadır ve bu firmalarla ortak-
lık kurmak istemektedir.

BRCY20140806001 Kıbrıslı perakende 
firmasının iç giyim ve gecelik üreticileri 
arayışı

Kıyafet konusunda perakende satış 
yapan ve bu konuda uzmanlaşan Kıbrıs 
firması, iç giyim, gecelik ve eşofman üreten 
üreticilerle temasa geçmek istemektedir. 
Firma, üretici firmanın bir temsilcisi veya 
distribütörü olarak görev yapabilecek. Talep 
edilen eşofmanlar rahat, trende uygun ve 
fiyatı ortalama düzeylerde olmalıdır. Gece-
likler ise streç ve esnek olmalıdır. Kullanılan 
materyal saten, polyester, likra, ipek veya 
ince ve saydam kumaş olabilir.
TEKNOLOJİ İŞBİRLİKLERİ

TOIS20130925001 İzlandalı bir firmanın 
endüstriyel partner arayışı

İzlandalı bir KOBİ oldukça basit ve 
eşi benzeri olmayan, okyanus ve nehir 
akıntılarına dayanıklı ve baraj oluşturmak 
zorunda kalmadan mevcut hız ve 
derinliklerde, geniş bir aralıkta çalışabilen 
bir sualtı türbini geliştirmektedir. Türbini 
işlerliği farklı nehirlerde yapılan model 
testlerle kanıtlanmıştır. Firma, lisans ya da 
imalat sözleşmesi yapabileceği endüstriyel 
partnerler aramaktadır.

TODE20140415003 Almanya’daki bir 
teknoloji transfer ofisinin teknolojilerini 
firmalarla lisanslama arayışı

Almanya’daki bir teknoloji transferi 
ofisi yüksek nitelik ve nicelik olarak kanda 
dolaşan tümör hücrelerinin düşük konsant-
rasyonlarda izolasyonu ve sıvı örneklerdeki 
hedef hücrelerin zenginleştirilmesi yönünde 
kullanılan bir buluş yapmıştır. Teknoloji 
transferi ofisi teknolojisini firmalara lisansla-
ma isteğindedir.

TOIT20131121001 İtalyan bir firmanın 
ticari ve endüstriyel partner arayışı

İtalyan firmanın geliştirdiği direksiyon 
teknolojisi yarı-römorkların manevra 
kabiliyetini kolaylaştırmak ve maliyetleri 
azaltmak amacıyla oluşturulmuş, 
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sistem 2012 yılında Avrupa’da patentlenmiştir. 
Firma kendilerini endüstriyel ve ticari anlamda 
destekleyebilecek ve bu teknolojiyi küresel boyutlara 
taşımalarına yardımcı olacak partnerler ve yatırımcı-
lar aramaktadır.

12 UA RE05 3OCK Ukraynalı 
firmanın partner arayışı
Ukraynalı bir firma yüksek hassasiyetli küçük 

gözenekli oktolavlanmamış beton geliştirmekte ve 
bu üretimde kum ve mıcır kullanmamaktadır. Üre-
tilen malzeme daha düşük maliyetli ve daha kaliteli 
olup, termal iletkenlik ve su emilimi gibi özelliklere 
sahiptir. Bu ürün duvar yapı bloklarında kullanılma-
ya uygundur. Firma mühendislik ya da lisans satışı 
gibi alanlarda işbirliği ve destek arayışıyla birlikte 
başka bölgelerden gelen başvurulara açık olduğunu 
belirtmekte ve partnerler aramaktadır. 

13 NL 60AH 3SMC Hollandalı firmanın orijinal 
ekipman imalatçısı ve otomotiv aydınlatma sistem-
leri imalatçısı arayışı

Hollandalı bir KOBİ araç aydınlatma sistemleri-
nin kolay ve konforlu kontrolü üzerine geliştirdiği 
ve patentini aldığı teknoloji akıllı telefonlarda ve 
bilgisayarlarda yaygın olan dokunma jestlerini 
kullanarak araçlardaki aydınlatma sistemlerinin 
kontrolünü sağlamaya yöneliktir. Firma partnerine 
entelektüel birikimini ve üretmiş olduğu konsepti 
sunarken lisans sözleşmesi yapabileceği bir orijinal 
ekipman imalatçısı ve aydınlatma sistemleri imalat-
çısı aramaktadır.

TOAT20130703001 Kimyasal ürünler için daha 
iyi karıştırma özelliklerinden dolayı kolayca 
ölçeklenebilir ve yüksek randımanlı mikro reaktör

Avusturyalı KOBİ, kimyasal ürünler için daha 
iyi karıştırma özelliklerinden dolayı kolayca öl-
çeklenebilir ve yüksek randımanlı mikro reaktör 
geliştirmiştir. Özel kimyasal ve farmasötik içerikleri 
ile GMP (Good Manufacturing Practice) ve FDA’ya  
uygundur. Sistem, geliştirilmiş parametre kontrolü 
ve karıştırma çıkarmaya optimize edilmiştir. Ürün, 
laboratuvar boyutundan üretim prosesine kadar 
ölçeklenebilmektedir. Lisans anlaşması, finansal an-
laşma, teknik destekli ticari anlaşma, teknik ortaklık 
anlaşması, ikili ortaklık anlaşması veya araştırma or-
taklığı anlaşmalarından seçilerek ortaklık kurulabilir.

TRNL20140814001 Türbin tasarımında ve ba-
sınçlı hava kullanımında uzmanlık arayışı

Enerji depolama ürünleri tasarımında aktif olan, 
Hollandalı KOBİ, basınçlı hava ve türbin alanlarında 
deneyim aramaktadır. Enerji depolama sistemle-
rinin daha da geliştirilmesi ve optimize edilmesi 
için teknik işbirliği arayışındadır. İdeal ortağını da 
projeye yatırım yapmaya istekli olması beklenmek-

tedir. Bunun yanında, şirket bir demo uygulama /
pilot kurulumun finanse edilmesi için yatırımcılar 
aramaktadır. Finansal anlaşma, ikili ortaklık veya 
teknik ortaklık anlaşması yapılmak istenmektedir.

TOUK20131010001 Otomotiv ve petrol ürünleri 
sektörü için  yüksek sıcaklık ve yüksek yağ direnci 
olan ucuz, geri dönüştürülebilir termoplastik vulko-
nize (tpvs)

Teknoloji transfer ile bağlantılı İngiliz üniversite, 
termoplastik ailesi ile bağlantılı elastomer bileşim 
malzemesi için yeni ürünler sunmaktadır. Ucuz, geri 
dönüştürülebilir malzeme diğer malzemelere göre 
yüksek sıcaklık stabilitesi ve yüksek petrol/yağ ve 
alkali/asit direnci vardır.  Malzeme üretimi için Oto-
mobil ve petrol ürünleri sektöründe lisans verilmek 
istenmektedir.

TOES20130807001 Hidrolik debriyaj için piston 
için baskı cihazı

İspanya Katalan bölgesinden bir teknoloji 
merkezi, motosiklet ve otomobillerde debriyajı 
otomatikleştiren ve frenleyen elektromekanik cihaz 
geliştirmiştir. Araçlarda hiçbir değişiklik olmadan 
bu sistem araca entegre edilebilir. Aracın bataryası 
ile çalışan bu sistem için lisans anlaşması yapılmak 
istenmektedir. 

TOGR20130801002 Yenilikçi kompakt ve çevre 
dostu zeytinyağı üretim prosesi

Yunan mühendislik şirketi,  patentli, yenilikçi, 
kompakt ve çevre dostu zeytinyağı üretim prosesi 
geliştirmiştir. Basınç kullanarak yapılan proseste, 
atık su üretilmemektedir. İkili ortaklık ve teknik 
destekli ticari anlaşma yapılmak istenmektedir.

TOPL20140425002 Taş, metal, cam, seramik ve 
plastik kesim teknolojisi

Polonyalı bir KOBİ, CNC kontrollü cihaz geliştir-
miş olup su ile kesim yapmaktadır. Firma sanayiden 
ortaklar aramaktadır. Teknik destekli ticari anlaşma 
yapılmak istenmektedir.

13 KR 9A9E 3S0S Buhar basıncını kullanan oto-
matik besleme cihazı

Koreli şirket, buhar pompası kullanarak otoma-
tik besleme cihazı geliştirmiştir. Buharda basıncı için 
kullanılan elektrik enerjisi fiyatlarını düşürmekte-
dir. Cihaz yenilikçi bir enerji tasarrufu cihazıdır ve 
bütün buhar jeneratörleri ile kullanılmaya uygun-
dur. Koreli şirket lisans anlaşması yaparak teknoloji 
transferi yapmak istemektedir veya finansal kaynak-
lar ile ikili ortaklık kurmak istemektedir.

Ayrıntılı bilgi ve iletişim
Emre Akıllı

emre.akilli@ebiltem.ege.edu.tr
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Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi; 2007 
yılından beri Avrupa Komisyonu tarafından 
geliştirilen bir girişim… Henüz keşfedilmemiş 

ve düşük turist yoğunluğuna sahip destinasyonların 
sürdürülebilir turizm ilkeleri doğrultusunda turistik 
cazibesinin arttırılması, turistik çekim unsurlarının 
geliştirilerek turist akışının yoğunlaştırılması ve bu 
sayede yerel ve bölgesel kalkınmanın hızlandırılması, 
temel amaçlar olarak sıralanıyor. Son olarak bu listeye 
alınan Taraklı tarihi İpekyolu güzergâhında konumlan-
mıştır. Adını şimşir tarak yapımından almıştır.

Taraklı hakkında Evliya Çelebi (1611-1688), 
Taraklı’nın mimarî yapılanması hakkında ayrıca şu 
bilgilere yer vermektedir: “Çarşı içindeki camii (Yunus 
Paşa Camii) çok güzeldir. Bir hamamı, beş hanı, altı 
çocuk mektebi ve 200 dükkânı vardır. Hepsi kaşık ve 
tarak yapımıyla uğraştıklarından, şehre Taraklu derler. 
Dağlar safi şimşir ağacıyla kaplı olduğundan halkı bun-
ları işleyip, Arap ve Aceme gönderirler. Suyu ve havası 
çok güzeldir. Bütün dağları, ormanlarla kaplı av yeridir. 
Deresi içinden aktıktan sonra diğer bir nehir vasıtasıyla 
Sakarya nehrine kavuşur.”

Taraklı birçok tarihi değere sahiptir. Yerel yönetim 
tarihi yapının korunması ve geliştirilmesine büyük 
önem vermektedir. 94 adet tescilli sivil mimarlık örneği 
bina ve 8 adet doğal kültür varlığı bulunan Taraklı’da 
1992 yılından itibaren Koruma Amaçlı İmar Planı kap-
samında çalışmalar yürütülmekte ve tarihi dokunun 
korunmasına özen gösterilmektedir. Yerel yönetimler 
ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapılan ortak çalış-
malar ile 45 adet binanın rölöve ve restorasyon projeleri 
yapılmıştır.

Bunlardan 5 âdetinin restorasyonu tamamlanmış 
ve butik otel olarak hizmete açılmıştır. Restorasyonu 

yapılan binaların tümü ahşap karkas olup, kerpiç ve 
çamur sıva gibi yerel özgün malzemeler kullanılmıştır. 
Taraklı Belediyesi tarihi değerlerin korunmasına katkı 
sağlamak, tarih ve kültür bilincini gelecek kuşaklara 
aktarmak için ÇEKÜL VAKFI (Çevre Kültür Değerlerini 
Koruma ve Tanıtma Vakfı) ile Tarihi Kent Birliği’ne üye 
olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Sakarya’nın en 
uzak ve dağlık bölgesinde bulunan Taraklı, Osmanlı 
ahşap mimarisinin en güzel örneklerini barındırmakta-
dır. Mimar Sinan tarafından yaptırılan 493 yıllık Yunus 
Paşa Camii bunlardan bir tanesidir. 

Cami ilginç mimari özelliği ile dikkat çekmektedir. 
Mimar Sinan yapıya taş bloklar yerleştirirken taşın or-
talarını oyup demir çubuk yerleştirdikten sonra üzerine 
harç yerine eritilmiş kurşun döktürmüştür. Yanında 
bulunan hamamdan döşenen tesisatla alttan ısınma 
özelliğine de sahiptir.

Yusufbey mahallesinde bulunan yaklaşık beş asırlık 
çınar ağacı Kültür ve Turizm Bakanlığınca doğal anıt 
olarak tescillenmiştir.

Karagöl yaylasına son yıllarda yamaç paraşütü, 
canyoning, yürüyüş ve kamp meraklıları da rağbet et-
mektedir Yüksekliği yaklaşık 1100 m. olan yayla, doğal 
çim pisti ve aynı anda 10 paraşüt serilebilir kapasitesi 
ile yamaç paraşütü için idealdir. 2009 yılında Karagöl 
Mahtumlar Yaylası’nda yapılan suni Karagöl gölü de 
yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmektedir. Karagöl 
yaylasındaki göl piknik yapmak ve kamp kurmak iste-
yenler için idealdir.

Taraklı Belediyesi, engellilerin kamu binalarına 
kolayca girişinin önemli olduğunun farkındadır ve bu 
yönde çalışmalarını sürdürmektedir. Yeni yapılan kamu 
ve özel binalarda gerekli düzenlemelerin yapılması için 
gerekli önlemler alınmıştır.

Taraklı, “Avrupalı Seçkin 
Destinasyonlar” arasına girdi
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