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Değerli Sanayici Dostlarım, 
ülkemizdeki gündem siyaset 
tarafından öyle bir yönlen-

diriliyor ki; kendimizi her yeni gün 
yeni bir siyasi tartışmanın içinde 
buluyoruz. Geçen ayki yazımda gezi 
olaylarını değerlendirirken, bu ay bir 
bakıyoruz ki, gezi olayları sonrasın-
da tekrar gündemde yerini alan barış 
süreci projesinin devamı ve yeni bir 
anayasa oluşturma gayreti gündemi 
toparlayıp gidiyor. Oysa, sosyo-politik 
tüm projelerin temelde dayandığı ana 
unsur olan ekonomi, istenilen düzey 
ve boyutta olmadığı sürece yapılan 

tüm projelerin başarısız olma riski çok 
yüksektir. Bu ancak ekonominin ülke-
nin birinci gündem maddesi olması 
gerektiğinin değişmez prensip haline 
gelmesi ile engellenebilir.

Bu prensibi oturtacak, ulusal kal-
kınmanın temel anayasası olarak 
kabul edilebilecek olan 10’uncu kal-
kınma planı T.B.M.M.’ye sunuldu. 
Meclis onayını aldıktan sonra ülkemi-
zin 2014-2018 yılları arasındaki ekono-
mik ve sosyal gelişmeyi, kalkınmayı, 
büyümeyi yönlendirecek temel belge 
olarak yürürlüğe girecek. Bu kalkınma 
planı ülkemizin yetersiz olan kaynak-
larının nasıl dağıtılacağının, nasıl ve 
nerelerde kullanılacağının belirlendiği 
bir yol haritasıdır. Kamu bu planlara 
uymak zorundadır, özel sektör ise reh-
ber olarak dikkate almak durumunda-
dır.

Onuncu Kalkınma Planı’nında 
2014-2018 yılları arasında ekonomi-
mizin yüzde 5,5 oranında büyümesi 
hedeflenmiştir. Geçmişteki plan ve 
programlarda bu hedef yüzde 7 kabul 
edilirken, bu planda yüzde 5,5’a çekil-
mesinin Türkiye’nin gereksinimlerine 
karşılık verip veremeyeceği ciddi bir 
tartışma alanı olacaktır. Türkiye gibi 
nüfus artış hızının yüksek olduğu ve 
hatta daha yüksek olması hususunun 
hükümet tarafından desteklendiği bir 
dönemde, köyden kente göçün önle-
nemeyişi ve bunun neticesinde kentle-
rin altyapı ve üstyapı gereksinimleri-
nin yoğun bir şekilde hissedildiği bir 
ülkede yüzde 5,5 büyümenin yeterli 
olmayacağı kuvvetli bir öngörüdür.

Bu planda dikkatli değerlendirme-
miz gereken bir diğer veri de, 2018 

Kalkınma planı kalkındırır mı?
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yılında ABD Dolarının 1,97 TL ola-
cağı varsayımıdır. Bu dolar değeri 
karşılığında oluşacak milli geliri, 
2018 yılında 80,4 milyona ulaşması 
beklenen nüfusumuza bölersek, kar-
şımıza çıkacak kişi başı gelir 16 bin 
dolar seviyesinde olacaktır. Bu ra-
kamın, içinden çıkmaya çalıştığımız 
orta gelir tuzağından çıkış rakamı 
olup olmadığı da bir başka tartışma 
konusudur. Çünkü IMF öngörüleri-
ne göre bu dönemde Çin’in büyüme 
öngörüsü yüzde 8.4, Hindistan’ın 
yüzde 6.7, Malezya-Endonezya-Fili-
pinler-Tayland-Vietnam gibi rekabet 
halinde olduğumuz ülkelerin ortala-
masının da yüzde 5.6 olması beklen-
mektedir. Bu rakamlar ışığında bu 
on yıllık kalkınma planımızın, daha 
önce açıklanan 2023 hedeflerine biraz 
uzak kalacağını söylemek kötümser-
lik olmayacaktır. 

İşte bu noktada Türkiye’nin orta-
ya koyduğu bu kalkınma planından 
beklentimiz global krizin devamını 
kabul edip hedeflerini küçülten de-
ğil,  krizin yansımalarına müdahale 
eden bir plan olmasıdır.

Bu planlamaların bir vizyon ça-
lışması olduğu da unutulmamalıdır. 
Bizler için önemli olan vitrinin geri-
sidir. Bizler bu planlama döneminde 
Türkiye sanayisinin dünya pazarla-
rının talep ettiği teknolojide, kalitede 

ve fiyatta malı üretip üretemeyece-
ğine bakıyoruz. Bunun için olması 
gereken yapısal değişimlerin gerçek-
leşmesi için iradenin olup olmadığı-
na bakıyoruz. 

Bizler, sağlanacak değişim ile 
üretimimizi ithalat bağımlılığından 
kurtarıp, ekonomik ölçekli yatırım-
lara nasıl yönelebiliriz düşüncesinin 
takibindeyiz.

Bizler, ülkemizin kıt kaynaklarının 
ne kadarının reel üretimi arttıracak 
alanlara yöneleceğine bakıyoruz. 
Ülkemizde özel sektörün, köprü-yol 
yapmanın yanında teknoloji geliştir-
mesine de yönelmesini bekliyoruz.

1990’lı yıllarda milli gelire oranı 
yüzde 23’lerde gezen yurt içi tasar-
rufların, bugün gerilediği yüzde 
15’lerden çıkarılması için sıcak para 
modelinin değişerek, tüketim kay-
naklı ekonomik döngünün, üretim 
kaynaklı hale getirilmesi yönünde 
adımlara ihtiyacımız olduğu açıktır.

Ancak, ciddi modellerin oluşturu-
larak, ciddi değişimlerin sağlanması 
ve başarıya ulaşmak için, toplumsal 
uzlaşmanın sağlanması ve ortak 
çalışma kültürünün hakim kılınma-
sı şarttır. Hükümetin atacağı büyük 
adımlar öncesinde kendi teknokrat 
ve bürokrat çemberinin dışına çıkma-
sı gerektiğini bir kez daha hatırlat-
mayı da görevimiz sayıyorum.
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Hürriyet Matbaası

5501 Sokak No: 6 Kat: 1 Tuna Mah. Çamdibi - İzmir 
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Faks: (0232) 462 31 62 
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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: 31 Temmuz 2013

Bizler, sağlanacak değişim ile üretimimizi ithalat bağımlılığından kurtarıp, 
ekonomik ölçekli yatırımlara nasıl yönelebiliriz düşüncesinin takibindeyiz.
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Ekonomide 
sıcak Temmuz!

Uzmanlar, piyasalarda 2013 yılının ikinci yarısının 
daha dalgalı geçeceğine işaret ederken, borsala-
rdan elde edilecek kazancın şu anki seviyelerin 
daha da üzerine çıkacağı belirtiliyor.

Türkiye, dünyadaki ve içerideki gelişmeler 
nedeniyle ekonomide son yılların en sı-
cak Temmuz ayını yaşıyor. Ekonomistler                        

1 Temmuz’da başlayan “İkinci yarı” için endişeli 
olduklarını söylediler. Temmuz ayı boyunca yaşanan 
Dolar kurundaki  iniş ve çıkışlar dikkatle izlendi.   
Dövizdeki hareketlenmeye karşı “faiz silahına dav-
ranmaktan uzak duran” ekonomi yönetimi adına 
Merkez Bankası, faizin artırılacağı sinyalini verdi. 
Ancak sermaye kaçışı sürüyor.  Mayıs ayı ödemeler 
dengesi, 7,5 milyar dolar cari açık verildiğini ortaya 
koyarken bu açığın finansmanı için dışarıdan nere-
deyse yeni sermaye girişi olmadı. Yani dışarıdan ne 
sıcak para, ne doğrudan yabancı sermaye, ne de dış 
kredi olarak net giriş yaşandı. Mayıs cari açığının 
4,5 milyar doları, döviz rezervinden, 3 milyar dolara 
yakını da kaynağı belirsiz döviz girişi ile karşılandı. 
Bu durum, ekonomistler tarafından “döviz rezervi-
nin erimeye başlaması” olarak yorumlandı.

Öte yandan Bank of America (BofA) Merrill 
Lynch’e göre yabancı yatırımcıların Türkiye hakkın-
daki en büyük endişesi, para politikasındaki belir-
sizlikler. BofA Merrill Lynch’in yayımladığı araştır-
ma raporuna göre, yatırımcıların çoğu Türkiye’nin 
kısa süreli dış finansmana bağlı kalması ekonomi 
için kırılganlık yaratan en büyük sebepken, diğer 
riskler sermaye kaçışı, lirada oluşabilecek sert değer 
kaybı ve yüksek küresel faizler olarak sıralanıyor.

Yatırım bankası ayrıca sabit getirili varlıklara 
yatırım yapanların, para politikasının daha öngö-
rülebilir olmasından memnun olacaklarını söyledi. 
Mevcut dönemde yatırımcılar, düşük sermaye 
girişinden daha az etkileneceği Doğu Avrupa ve 
Rusya’ya yönelirken Güney Afrika gibi dövizin 
zaten çok daha fazla değer kaybettiği piyasaları da 
tercih ediyorlar.

Merkez Bankası’nın daha basit yöntemlere dön-
mesini isteyen yatırımcılar, bankanın kısa sürede bir 
politika değişikliğine gideceğini düşünmüyor. Gele-
cek aylarda yatırım temasında farklılaşma olacağını 
belirten yatırım bankası, politikalarını niceliksel 
genişleme üzerine kuran ülkelerin yeni bir strateji 
belirlemesi gerekeceğini söyledi.

Yatırımcılar ABD Merkez Ban-
kası Fed’in ülke ekonomisine verdiği 
desteği çekeceği gerçeğiyle yüzleşirken 
uzmanlar kısa vadede piyasalardaki zikzak-
lı gidişatın devam edeceği uyarısını yapıyor. ABD’li 
Key Private Bank’in baş yatırım stratejisti Bruce 
McCain, “Piyasa şu anda mantıklı bir fiyatlama 
halinde. Yıl sonu için beklentiler oldukça yüksek. 
Yavaş ve istikrarlı büyüme yıl sonuna doğru makul 
kazançların elde edilmesini sağlayabilir. Ancak 
ekonomide işler istendiği gibi iyi gitmezse, o zaman 
işler tam tersine döner” dedi.
İkinci yarıda neler olabilir?

Yılın ilk 6 ayını dalgalı geçiren piyasalarda göz-
ler ikinci yarıdaki performansa çevrildi.  Uzmanlar 
piyasalarda 2013’ün ikinci yarısının daha dalgalı 
geçeceğine işaret ederken borsalardan elde edile-
cek kazancın şu anki seviyelerin üzerine çıkacağı 
belirtiliyor. CNBC’ye konuşan analist ve uzman-
lar, 2013’ün ikinci yarısı için daha fazla oynaklık 
yaşanacağı uyarısında bulundu. ABD’li banka 
Wells Fargo’dan stratejistler Stuart Freemanve Scott 
Wren, “Şu anda borsalarda ve tahvil piyasasında 
olan oynaklık yakın gelecekte de sürecek gibi görü-
nüyor” dedi. Uzmanlar ABD borsalarındaki yükse-
lişin, ekonomik iyileşmeyle de doğrudan bağlantılı 
olduğuna işaret etti.
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Bankacılık dünyasının en kıdemli isimlerinden Burhan Karaçam, Türkiye’nin içinden 
geçmekte olduğu durumu şöyle yorumladı:  “Merkez, dolar satarak kurları kontrol 

edemez. O kadar rezervi de yoktur. Sanırım MB’nin brüt rezervi 130 milyar dolar 
civarında. MB’nin, bu brüt rezervin karşılığında bankalara borcu var, bu miktar 

da 60 milyar dolara yakın. 17-20 milyar doları da dış ülkelerde yaşayanların 
parası. Toplam 85 milyar dolar eder, bir miktar da altın rezervi 

var. Geri kalan kısmı, yani 30 milyar dolarlık serbest kullanım 
bölümü bulunuyor. Bundan bir miktar satıldı, 7 milyar dolar 

civarında. Bir kısım döviz de girdiğini düşünelim. 20-25 
milyar dolar gibi bir rakama ulaşır.  Demek ki, 1-1,5 

aylık ithalata yetebilecek bir döviz rezervimiz var. 
“2002-2012 arasında yaşadığımız dönemi bundan 

sonraki 10 senede yaşama ihtimalimiz az... Eğer 
ABD likiditeyi daraltırsa onun da etkilerini 

göreceğiz. Ne kadar sürer bilemiyorum 
ama şu anda yapılacak birinci dere-

cedeki iş, kısa vadeli kredileri mümkün olduğu 
kadar uzun vadeye yaymak. Onun da, bu-
günkü mevcut fiyatlamalardan olması zor. 

Bu yeni bir maliyet getirecek. Tabii biraz 
enflasyonu artıracak, kurlarda hareketlilik 

bir süre daha devam eder”…

“Dolar satılarak kur kontrol edilemez”

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, 
23 Temmuz günü Erdem Başçı başkan-
lığında yaptığı toplantıda politika faizi 

olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı ile banka 
bünyesindeki Bankalararası Para Piyasası ve Borsa 
İstanbul Repo-Ters Repo Pazarında uygulanmak-
ta olan faiz oranlarını belirledi. Buna göre Kurul, 
politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz 
oranını yüzde 4,50'de sabit bıraktı.

Gecelik faiz oranları; Merkez Bankası borçlan-
ma faiz oranı yüzde 3,50'de sabit tutarken, borç 
verme faiz oranı yüzde 6,50'den yüzde 7,25'e, açık 
piyasa işlemleri çerçevesinde piyasa yapıcısı ban-
kalara repo işlemleri yoluyla tanınan borçlanma 
imkanı faiz oranı ise yüzde 6,00'dan yüzde 6,75'e 
yükseltti.

Geç likidite penceresi faiz oranları; geç likidite 
penceresi uygulaması çerçevesinde, bankalararası 
para piyasası'nda saat 16.00-17.00 arası gecelik 
vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz 
oranı yüzde 0 sabit bırakırken, borç verme faiz 
oranını yüzde 9,50'den yüzde 10,25'e çıkardı.

Duyuruda, son dönemde açıklanan verilerin 
yılın ikinci çeyreğinde iç ve dış talep gelişmelerinin 

öngörüldüğü şekilde seyrettiğini gösterdiği belir-
tilerek, “Yurt içi nihai talep sağlıklı bir toparlanma 
sergilerken, ihracatta ılımlı bir büyüme gözlen-
mektedir. Mevcut politika çerçevesi cari işlemler 
açığındaki artışı sınırlamaktadır. Nitekim altın 
ticareti hariç tutulduğunda cari işlemler açığının 
yatay bir seyir izlediği görülmektedir” denildi.

Mayıs ayından bu yana küresel düzeyde para 
politikalarına ilişkin artan belirsizlik nedeniyle 
sermaye akımlarında zayıflama gözlendiği ifade 
edilen duyuruda, "Öte yandan kredi artış oranla-
rı referans değerin üzerinde seyretmeye devam 
etmektedir. 

Kurul, böyle bir konjonktürde para politikası 
duruşunun sıkılaştırılmasının finansal istikrarı 
destekleyeceği değerlendirmesinde bulunmuştur" 
ifadelerine yer verildi.

Enflasyonu artıran birden fazla unsurun aynı 
dönemde ortaya çıkmasının enflasyon beklen-
tilerini olumsuz etkilediği ifade edilen kararda, 
"İşlenmemiş gıda grubundaki fiyat artışları, petrol 
fiyatlarındaki yükseliş ve döviz kurunda gözlenen 
oynaklık kısa vadede enflasyonu olumsuz etkile-
meye devam edebilecektir" denildi.

Faiz koridoru 
genişledi
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Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, “Tüm 
gelişmekte olan ülkelerin büyüme 
beklentileri aşağı revize edilirken, bizde 

de ufak tefek bir revizyon olursa bu sürpriz 
olmamalı” dedi. 
Babacan katıldığı programda, Türkiye’nin yıl 
sonu büyüme hedefine ilişkin soruya, ellerinde 
ikinci çeyrekle ilgili yeterince veri bulunmadı-
ğını ancak yüzde 4 olan yıl sonu büyüme hedefi 
konusunda şu an için değişiklik  düşünmedik-
leri yanıtını verdi. 

IMF’nin Temmuz ayında açıkladığı raporda 
tüm dünyanın büyüme  beklentisinin aşağı 
revize edildiğini hatırlatan Babacan, şöyle 
konuştu:

“Böyle bir konjonktürde, bizim temel ihra-
cat pazarlarımızın büyüme beklentileri aşağı 
revize edilirken, tüm gelişmekte olan ülkelerin 
büyüme  beklentileri aşağı revize edilirken, 
bizde de ufak tefek bir revizyon olursa 
bu sürpriz olmamalı. Ama bu, 
‘Türkiye’de bir şeyler kötüye 
gidiyor’ demek değil. Biz bu yılla 
ilgili ciddi risk görmüyoruz.”
İhracat hedefi zor

Başbakan Yardımcısı Babacan, Türkiye’nin 
bu yıl sonu ihracat hedefinin 158 milyar do-
lar olduğunu anımsatarak,  “Bugün itibariyle 
baktığımızda bu hedef hala geçerli ama gittikçe de 
zorlaşan bir hedef. Bu hedefe ulaşmak için daha 
çok çaba göstermemiz gerekecek” diye konuştu.

Ali Babacan, bu yılki işsizlik rakamlarında çok 
keskin bir düşüş öngörmediklerini ama işgücüne 
katılım oranı arttığı için, toplam istihdam sayısın-

Babacan: 
Büyümede 
revizyon 
sürpriz 
olmasın

n Ekonomideki dalgalanma iç kaynaklı değildir. 

Küresel piyasalarda esen fırtınadır. Bizde dalgalanma-

nın büyük olmasının nedeni fırtınaya büyük cari açık ile 

(döviz açığı ile) yakalanmamızdır.

n Fırtınayı estiren Bernanke oldu. Tesadüfen Gezi 

Parkı olayları da aynı günlerde başladı. Açık anlatımı 

ile fırtınanın ana nedeni Gezi Parkı olayları değildir.

n Ne var ki, Gezi Parkı olaylarını kullanan bazı dış 

kaynakların ekonomiyi sarsmak için kötü niyetli girişim-

leri oldu.
n Fırtınadan sadece biz 

etkilenmedik.
n Dalgalanmaya 

rağmen istihdam rakamları-

mızın olumlu görüntü vermesi 

sevinilecek bir durumdur.

n Dalgalanmada çıkan dö-

viz miktarı sanıldığı kadar büyük 

değil. Son günlerde az miktarda da 

olsa döviz girişi başladı.

n Bizim için ihracat önemli 

ama Avrupa ülkelerinde büyüme 

eğilimi kötüye gidiyor. Pazarımız 

daralıyor.
n Döviz fiyatı ve buna ek olarak 

petrol fiyatı artışı enflasyon baskısı 

yaratabilir. Normalde enflasyonun 

önümüzdeki 2 ay yükselmesi, son-

ra normale dönmesi bekleniyor.

n Hazinenin borçlanma 

faizinin artışı önümüzdeki dönem 

bütçelerine yük getirecek.

n Büyüme hedefleri her ülke için revize ediliyor. 

Gelişmeler değerlendirilerek bizim 2013 hedeflerimiz-

de de düzeltme yapılacaktır.

Babacan’ın mesajları:
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da bu yılın tamamında yine ciddi artış bekledikle-
rini kaydetti. Babacan yüzde 5.3’lük enflasyon he-
define ilişkin de, “Hedefimiz şu an sabit. Burada 
belirleyici, kur ve petrol fiyatları. Enflasyon 1-2 ay 
daha yüksek devam edecek, ondan sonra düşüş 
trendi bekliyoruz” dedi.  

Son 2 ayda yükselen faizlerin ve borsadaki ka-
yıpların nedeni üzerine de Babacan, piyasalardaki 
hareketliliğin temel sebebinin, tüm gelişmekte olan 
ülkeleri etkileyen küresel konjonktür olduğunu ifa-
de etti. Babacan, bunun da tetikleyicisinin, FED’in 
para politikasındaki duruş değişikliği olduğunu 
ifade etti. 

Babacan şunları da söyledi: “Bunların hiç biri 
Türkiye’ye özel değil. Tüm bu gelişmeler sonu-
cunda dünyada, piyasa göstergeleri açısından 
yeni dengeler  oluşacak. Bir denge arayışı var. 
Sayın Bernanke’nin konuşmasını herkes dikkatle 
izleyecek. ‘Ne söyleyecek, aklında ne var?’ diye. 
Şimdi bunu da çok garipsememek lazım. Çünkü 
son G-20 Toplantısı’nda ben tavsiye ettim onla-
ra. Aklınızdan bir şey geçtiği anda hemen söyleyin, 
sürpriz yapmayın, yani bir planınız oluşmaya 
başladığı zaman hep beraber haberimiz olsun ki 
herkes de ona  göre pozisyonunu alsın, sürpriz 
yapmayın, ani hareket yapmayın dedim.”

Geride kalan Mayıs ayı için açıklanan cari 
açık 7.5 milyar dolar oldu. Geçen yıl Mayıs’ta 
cari açık 5.3 milyar dolar olmuştu. Artış so-
nucunda da Nisan ayında 51.4 milyar dolar 
olan yıllık cari açık, Mayıs’ta 53.6 milyar dolar 
oldu. Yıllık açık da Ocak’tan bu yana yaklaşık 
6 milyar dolar arttı. Mayıs ayındaki gelişmeler 
düşünüldüğünde cari açıkta artış sürpriz değil. 
Ödemeler dengesinin detayına bakıldığında 
ihracat Mayıs’ta yüzde 2.4 oranında artarken 
ithalat yüzde 7.4 oranında artmıştı. Doğrudan 
yatırımlar kaleminde üç ay sonra brüt girişler                  
1 milyar dolar seviyesine yaklaşmış ama net gi-
riş ise 660 milyon dolarda kalmış durumda. Kısa 
vadeli portföy yatırımları ise Mayıs’ta 681 mil-
yon dolara (net) geriledi. Nisan’da ise net giriş 
9 milyar doların üzerinde idi. Bankacılık kesimi 
net 0.7 milyar dolar, banka dışı özel sektör net 
1.1 milyar dolar borç ödedi. 

Sanayi üretimi Mayıs ayında geçen yıla göre 
yüzde 2 oranında arttı. Nisan ayında bu oran yüz-
de 4.7 seviyesine yükselmiş ikinci çeyrek büyüme 
temposu açısından biraz umut vermişti. Ancak 
Nayıs ayındaki büyüme oranı beklentilere uygun 
olmakla beraber ekonominin büyüme temposu 
açısından cılız bir artışa işaret ediyor. Tatil günle-
rine ve mevsimsel gelişmelere göre düzeltilmiş 
sanayi üretim endeksinde ise Nisan ayına göre 
düşüş gerçekleşti. Mevsimsel düzeltilmiş sanayi 
üretim endeksi Mayıs ayında 115.3 seviyesine 
geriledi ve bir önceki aya göre yüzde 0.6 oranında 
düştü. Mayıs ayındaki düşüşe rağmen son üç aylık 
periyotta sanayi üretiminin ortalama yüzde 1.6 
oranında büyüdüğü hesaplandı. Bu da yıllık bazda 
yüzde 6.5 gibi trendin üstünde bir yıllık büyüme 
oranına işaret ediyor. Birinci çeyrek sonunda bu 
oranı yüzde 4.2 olarak hesaplanmıştı. Dolayısı ile 
sanayi üretiminde cılız da olsa bir artış gözlere 
çarpmakta.

Sanayi üretiminde 
cılız artış devam 

ediyor…
Cari açık beklentilerden 

hızlı artıyor



Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Top-
lumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) 
Temmuz 2013 tarihinde eldeki verilerle 2013, 

2’nci çeyreği için makroekonomik tahminlerini 
revize etti. Araştırmacılar Dr. Zümrüt İmamoğlu 
ve Barış Soybilgen tahmin revizyonunda bulun-
dular. 2013’ün ikinci çeyreğinde Sanayi Üretim 
Endeksi Mayıs’ta önceki aya göre yüzde 0,6 azaldı. 
İhracat endeksi yüzde 4,2 oranında artarken ithalat 
endeksi yüzde 1,7 oranında düştü. Veriler iç tale-
bin artmaya devam ettiğini gösterirken, yatırıma 
ilişkin göstergeler zayıfladı. 

Dr. İmamoğlu ve Soybilgen şu düşünceleri ileri 
sürdüler: “Merkez Bankası’nın tavrı yaşanan bu 
gelişmelere karşı ihaleler yoluyla döviz satmak 
ve gerekli gördüğü günlerde yüzde 4,5 faizli repo 
ihalesi açmayarak ek parasal sıkılaştırmaya gitmek 
oldu, ama bu kur ateşini düşürmedi. Kur sepeti 
halen 2,20 TL’nin üzerinde seyretmeye devam 
ediyor. Piyasa Merkez’in faiz artırımına gitme 
ihtimalinin az olduğuna inandığından TL’de değer 
kaybı beklentisi sürüyor. Bu da enflasyon beklenti-
lerini bozarak, Merkez Bankası’nın inandırıcılığını 
zedeliyor. Yükselen kur ve enflasyon yılbaşından 
itibaren canlanmaya başlayan iç talebi baskıla-
yarak tüketim ve yatırım talebinin ikinci yarıda 

azalmasına neden olabilir. Net ihracatın pozitife 
dönmesi durumunda bile 2012’de olduğu gibi 
büyüme potansiyel seviyenin oldukça altında ka-
labilir. Ekonomi yönetiminin enflasyon ve büyüme 
hedeflerinde ciddi olup olmadığını ve bu hedeflere 
ulaşmak için hangi politikaları kullanacağını net 
bir şekilde piyasaya anlatarak son iki ayda oluşan 
belirsizliği ortadan kaldırması gerekiyor. Aksi 
takdirde yalnızca 2013 değil 2014 büyümesi de 
tehlikeye girebilir.”  BETAM 2013’ün 2. çeyreği için 
ilk büyüme tahminini aşağı yönlü revize ederek 
çeyrekten çeyreğe yüzde 2’den 1,5’e indirdi. Buna 
paralel olarak bir önceki yılın aynı dönemine göre 
ikinci çeyrek yıllık büyüme oranı tahmini yüzde 
3,8’den yüzde 3,3’e düştü. Mayıs ayında yabancı-
ların ülkemizdeki yatırımlarını ve yatırımlarından 
elde ettikleri geliri ülke dışı varlıklara yöneltme-
si ile cari açık beklenenden yüksek geldi ve 7,5 
milyar dolar oldu. 12 aylık cari açık toplamı Nisan 
sonunda 51,4 milyar dolardan Mayıs sonunda 53,6 
milyar dolara yükseldi. Mayıs’ta sermaye girişi 
olmazken cari açık ağırlıklı olarak Merkez Bankası 
rezervleri ile finanse edildi. BETAM 2013’ün ilk 
çeyreği sonunda yüzde 5,9 olan cari açığın GSYH’a 
oranının ikinci çeyrek sonunda 6,6’ya çıkacağını 
tahmin ediyor. 

Sermaye çıkışları büyüme 
eğilimini düşürdü!

BETAM, 2013’ün ikinci çeyreği için ilk büyüme tahminini aşağı yönlü revize ederek, çeyrekten çeyreğe               
yüzde 2’den 1.5’e indirdi. Bir önceki yılın aynı dönemine göre ikinci çeyrek yıllık büyüme oranı yüzde 3.3’e düştü.

İhracat 2013 Haziran ayında 2012’nin aynı ayına 

göre yüzde 0.6 oranında artışla 11 milyar 833 

milyon dolar oldu. Yılın ilk 6 aylık döneminde 

ihracat yüzde 2.5 artışla 74 milyar 662 

milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken 

son 12 aylık ihracat yüzde 7.5 ora-

nında artışla 152 milyar 828 milyon 

dolar düzeyine ulaştı. 

Türkiye İhracatçılar Meclisi 

(TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, 

Haziran ayı ihracat rakamlarını 

Batman’da açıkladı. Verilere göre 

Haziran’da en fazla ihracatı 1 milyar 

805 milyon dolarla otomotiv endüstrisi 

gerçekleştirdi. Otomotiv sektörü ihracatı 

geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12.5 

oranında artışla, yüzde 15.3 paya ulaştı. Hazır 

giyim ve konfeksiyon ihracatı 1 milyar 449 milyon dolar-

la ikinci sırada, kimyevi maddeler ve mamuller ihracatı 

1 milyar 336 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı.

Haziran’da tarım ihracatı geçen yılın aynı ayına 

göre yüzde 8.9 oranında artışla 1 milyar 655 milyon 

dolar oldu. Haziranda sanayi ihracatı yüzde 0.8 

oranında azalışla 9 milyar 745 milyon dolara 

indi. TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, 

Türk Lirası’nda makul ölçülerde değer 

kaybının ihracatı destekleyebileceği-

ni belirterek orta vadede kurlarda 

yaşanacak aşırı dalgalanmanınsa 

ihracatı olumsuz etkileyebileceğini 

vurguladı. İhracatın büyümeye 

verdiği katkının yılın ilk çeyreğinde 

oldukça sınırlı kaldığını belirten 

Büyükekşi, büyümenin sürdürüle-

bilir olması için, büyüme modelinin 

tekrar ‘çift kanatlı’ olmasını ve ihracata 

odaklanması gerektiğini ifade etti. Ekono-

mi Bakanı Zafer Çağlayan da, ihracatçılardan 

biraz daha gayret beklediğini belirterek “Prese devam 

etsinler, pazar çeşitlendirmeye devam etsinler. Ekonomi 

Bakanlığı olarak açıkladığımız hedef ve öncelikli pazar-

lara yönelsinler” dedi.

İhracat 
çok 

yavaşladı
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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Gezi Parkı protes-
toları ile aynı tarihlere denk düşen para piyasaları ve 
borsadaki çalkantıları bir “faiz lobisi”ile açıklamaya 

çalışmasının ardından, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kurumu da (BDDK) son günlerdeki bankacılık işlemlerini 
gözaltına aldı. 

Reuters’dan Nevzat Devranoğlu ve Özge Özbilgin’in 
haberine göre BDDK, bankalara bir yazı ve doldurulması 
için bazı Excel dosyaları göndererek sektörden bazı bilgiler 
istedi. Bankacılar BDDK’nin talep ettiği bilgiler arasın-
da doların ateşinin 1.9737 TL’ye çıkması üzerine Merkez 
Bankası’nın yaptığı 2.35 milyar dolarlık operasyon sırasında 
yapılan döviz satım ihaleleri, bu ihalelere atılan teklifler ve 
buradan sağlanılan dövizin nerede kullanıldığı bilgilerinin 
de yer aldığını söylediler. Bankacılara göre istenilen bilgiler 
bankaların döviz masalarında yapılan işlemlerin neredeyse 
tamamını oluşturuyor. Konu hakkında bilgi sahibi bir banka 
yöneticisi, “Arbitrajdan, müşterilerin 2 milyon dolar üzeri 
tüm işlemlerine kadar kim, hangi seviyeden, ne zaman 
döviz aldığına ilişkin tüm bilgiler isteniyor. Kısacası döviz 
masası tarafından yapılan tüm işlemler diyebiliriz” dedi. 

Üst düzey başka bir bankacı da, “BDDK, TCMB’nin 
Haziran’dan beri düzenlediği tüm döviz satışı ihalelerine 
ilişkin teklifleri, ayrıntıları, bunların hangi kurdan ne için 
kullanıldığı gibi tüm bilgileri bankalardan talep etti” dedi.

Bu arada BDDK de, her konuda anında bilgi sahibi ol-
mayı istemenin BDDK’nin görevi olduğunu belirterek olayı 
doğruladı. Bir süre önce Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) da 
borsadaki aracı kurumlardan müşteri işlemleri ve kimlerin 
ne alıp sattığı konusunda bilgi istemiş ve bu talep de özellik-
le yabancı yatırımcılarda tedirginlik yaratmıştı. BDDK’nin 
son soruşturmasının da tedirginlik yaratacağı belirtiliyor.

Bankalara 
gözaltı!

Ekonomiler için erken uyarı gösterge-
si taşıyan şirket yatırım harcamaları fren 
yaptı, küresel resesyon korkusu yeniden 
gündeme geldi. Kredi derecelendirme 
kuruluşu Standard&Poor’s’un (S&P) açık-
ladığı “Küresel Şirket Yatırım Harcama-
ları Analizi 2013” raporunda, şirketlerin 
(küresel) sermaye harcamalarının 
2012’de azaldığını belirterek, 2013’te 
harcamaların negatife döndüğünü açık-
ladı. S&P, bu yıl yatırım harcamalarının 
yüzde 5.4 daralmayla derinleşebileceği 
uyarısında bulundu.

Telegraph’ın haberine göre; dün-
yanın en büyük iki bin şirketinin maki-
na harcamaları ve yatırımına yönelik 
büyümesi, 2008 Lehman Brothers 
krizinden bu yana ilk kez daralmaya 
başladı. Haberde, Latin Amerika ve 
Çin ekonomilerindeki keskin düşüşün, 
etkenlerin başında geldiği belirtildi. S&P 
Yetkilisi Gareth Williams bu durumu, kü-
resel ekonominin kötü gidişatı ve güven 
eksikliğinin bir göstergesi olarak niteledi.

IMF geçen günlerde küresel büyüme 
rakamlarını aşağı yönlü revize ederek 
yüzde 3.3’ten yüzde 3.1’e çekmişti. 
Büyümenin en fazla sekteye uğradığı 
ekonomilerin başında Rusya, Brezilya, 
Güney Afrika, Hindistan ve Meksika 
geliyor. Avrupa’da İtalya ve Almanya’nın 
büyüme rakamlarının da tahminlerin 
altında kalabileceğine dikkat çekiliyor.

Dünyada 
Resesyon 
korkusu
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Faizlerin 
yükselmesinden 
Hazine de zararlı çıkar

Mahfi Eğilmez (CNBC-e)

Faizler düşerken bankalar, 
maliyetleri daha çabuk düştü-
ğü için kâr ederler, faizler yük-
selirken ise bankalar maliyetle-
ri daha hızlı arttığı için kayıpla 
karşılaşırlar. Bunun nedeni 
mevduat vadelerinin ortalama 
1,5 ay olmasına karşılık kredi 
vadelerinin ortalama 1 yıl 
olmasındandır. Faizler yükseldiğinde bankalar 
vadesi çabuk dolan mevduatı elden kaçırmamak 
için faizleri artırmak zorunda kalırlar, buna kar-
şılık gelirlerini yükseltmek için aynı hızla kredi 
faizlerini artıramazlar çünkü açtıkları kredilerin 
vadesi geç dolar. Yani bankalar faiz düşüşünden 
kazanç elde ederken, faiz artışından kayıpla 
çıkarlar.

Faizlerin yükselmesi demek Hazine’nin faiz 
artışından sonraki tarihlerde yapacağı borç-
lanmaların faizlerinin artması demektir. Bu da 
Hazine’nin borçlanma maliyetini artırır ve dola-
yısıyla Hazine bu artıştan zarar görür. “Faizlerin 
yükselmesinden kim kazançlı çıkar?” 

Faizlerin yükselmesinden kazançlı çıkabilecek 
kesim mevduat sahipleridir.

Dış ticaret açığı, cari 
açığı büyütüyor…

Güngör Uras (Milliyet)

İhracat bizim için 2 nedenle 
önemli: 

1) İç talebimiz cansız. Üre-
timin artabilmesi, istihdamın 
daralmaması, büyüme hedefi-
nin gerçekleşmesi için üretimin 
devam etmesi gerekiyor. İç 
talep üretimi artıracak güçte 
değil. O zaman dış talebe, ihra-
cata ihtiyacımız var.

 2) İhracat yavaşlarken ithalat artışı devam edi-
yor. Dış ticaret açığı büyüyor. Dış ticaret açığının 
büyümesine bağlı olarak cari açık riski gündeme 

geliyor.
 Döviz fiyatlarının artmaya başlaması, önü-

müzdeki dönemde ihracatı artırır, ithalatı sınırlar 
mı? TİM Başkanı, Türk Lirası'nda makul ölçü-
lerde değer kaybının ihracatı destekleyeceğini 
söylüyor. Başkana göre, "İhracatçımız kârlılık için 
rekabetçi kur istiyor. Döviz kuru sepetinin 2,20 
TL’ye çıkması bu bakımdan önemli. Fakat sepet 
beklentinin üzerine çıktı, 2,25’e yükseldikten 
sonra, 2,22‘ye geriledi."  Başkana göre, "Sepette 
gelinen seviye ihracatçıların beklentilerinin de 
üzerine çıkmış durumda."

TİM Başkanı’nın kur sepetinin beklentilerinin 
üzerine çıkmasından rahatsız olmasının önemli 
bir nedeni var. İhracatımızda ağırlığı olan otomo-
tiv, kimyasal ürünler ve demir çelik sektörlerinde 
ithal girdi payı yüzde 70-80 oranlarında. Döviz 
fiyatı artınca ithal girdi gereği de artıyor. Üre-
tim yapımız ithalata bağımlı durumda. Toplam 
ithalatın yüzde 73,6’sı ara malı ve ham madde 
ithalatı; sadece yüzde 11,8’i tüketim malı ithalatı. 
Döviz fiyatının yükselmesi belki tüketim malı 
ithalatını yavaşlatır ama, üretim ham madde 
ve ara malı ithalatına bağımlı olduğu için yük-
selen döviz üreticiyi rahatsız ediyor. Maliyeti 
artırıyor. Açık anlatımı ile ihracatta fiyat rekabeti 
sağlamaya imkan kalmıyor.

Küresel pazarlardaki dalgalanma, bizim için 
önem taşıyan zengin ülke pazarlarında talebin 
daralması ihracatı yavaşlatan önemli nedenler. 
Fakat bu olumsuz tablo karşısında ihracatçımızın 
pes etme lüksü yok. Üretimi devam ettirmeye, 
büyütmeye mecburuz. İç talep yetersiz olduğuna 
göre ne yapıp edeceğiz, ihracatı artıracağız.

Resmi rezervler 
5 milyar dolar azaldı

Deniz Gökçe (Akşam)

Ekonomimizin nereye 
gittiği konusu hem dış faktör-
ler, Ortadoğu’daki gelişmeler, 
hem de içi sorunlarımız nedeni 
ile en çok sorgulanan konu 
oldu. Mayıs ayı rakamları 
büyümenin iç talep artışı ile 
devam ettiğini gösteriyor. 
Ancak Nisan ayındaki olumlu 
havanın devam ettiğini söylemek zor… Tüketim 
göstergeleri artışa işaret etmeye devam ederken 
yatırım malı imalatının hem aylık hem de yıllık 
bazda önemli ölçüde azalmış olduğu görülüyor. 

NE DEDİLER? NE DEDİLER?
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Reel Kesim Güven Endeksi’nde de çeyreklik 
bazda bir bozulma var. 

Mayıs’ta cari açıktaki artış finansman 
tarafında benzer bir artışla dengelenmeyince, 
resmi rezervler yaklaşık 5 milyar dolar civarında 
azalmış. Diğer bir ifadeyle Mayıs ayındaki 7.5 
milyar dolarlık cari açık, net hata ve noksan 
kaleminde görülen 2.9 milyar dolarlık düzelt-
meden sonra, Merkez Bankası rezervlerinden 
karşılanmış. Bu da aslında sıkça gördüğümüz 
bir durum değil. Merkez Bankası rezervlerinde 
bu boyutta bir azalma 15 aydır görülmemişti. 
Dikkat edilirse, son dönemde küresel piyasalar-
da yaşananlar, TL’nin dolar karşısındaki değer 
kaybı, faizlerdeki artış ve diğer ekonomik fak-
törler Mayıs ayı verilerinde henüz görülmüyor. 
Bu faktörler Haziran ve Temmuz ayı verilerinde 
görülecek.  ABD Merkez Bankası FED Mayıs ve 
Haziran aylarında ABD ekonomisinin piyasa 
ajanlarının düşündüğünden daha iyi durumda 
olduğunu vurguladığında, piyasa bunun 

FED’in likidite azaltmaya başlayacağı anlamına 
geleceğini düşünerek hemen pozisyon almaya 
girişmişlerdi. Bu hem ABD hem Avrupa ve hem 
de ülkemiz için kötü sonuçlar getirecek çok 
yanlış bir yorumdu. Piyasalar likidite azaltılması 
başlamasından neden korkuyorlardı? Çünkü 
Merkez Bankaları likiditeyi arttırırken bono 
ve tahvil almış, karşılığında da piyasaya nakit 
dökmüştü. Bu nakit bolluğunun hem faizleri 
düşürmesi hem de daralmış bulunan kredi 
miktarını artırması beklenirdi. Faizler çok düşse 
de kredi artışı çok yavaş gerçekleşmişti. Öyle 
ki ABD Merkez Bankası’nın yarattığı likidite 
sonrası Merkez Bankası bilançosu 1 trilyon 
doların altında bir büyüklükten 3.5 trilyon 
dolarlık bir miktara büyümüştü ama yaratılan 
likiditenin 1.9 milyar dolar kadarı da bankaların 
bilançolarında park edilmiş atıl likidite olarak 
duruyordu. Bu nedenle ABD ekonomisi, 15 çey-
rektir pozitif büyümekte olsa da arzu edilenden 
yavaş büyümekteydi.

Türkiye’nin en değerli mar-
kaları listesinde 
ilk sıraları 

Türk Telekom, 
Akbank, İş Ban-
kası, Türk Hava 
Yolları ve Garan-
ti Bankası alıyor. 
İlk 100 değerli 
marka arasına 
spor kulüpleri de 
girdi. Galatasaray 
38., Fenerbahçe 
45., Beşiktaş 56. 
sırada yer aldı. 
Uluslararası mar-
ka değerlendirme 
kuruluşu Brand 
Finance’ın yaptığı 
marka araştırmasına 
göre Türkiye’nin en değerli 
markasına sahip şirket “Türk 
Telekom”. Listede Türk Telekom’un 
ardından en yüksek marka değerine sahip 
şirketlerin başında Akbank, İş Bankası, Türk 
Hava Yolları ve Garanti Bankası geliyor. Brand 
Finance’ın 7’nci kez yayınladığı “Türkiye’nin En 
Değerli Markaları”listesine göre Türk Telekom 
2 milyar 380 milyon dolarlık marka değerine sa-
hip. Onu izleyen ilk 4 kuruluşun marka değer-
leri de yandaki listede görüleceği gibi 2 milyar 
121 milyon dolarla 1 milyar 579 milyon dolar 

arasında değişiyor. 2012 verileriyle 
hazırlanan listedeki 

ilk 100 markanın 
toplam değeri 
31 milyar 240 
milyon doları 
buluyor.

Listenin 
verileri özetle şu 
tabloyu ortaya 
koyuyor: Ulus-
lararası kredi 
derecelendirme 
kuruluşlarının 
Türkiye’ye verdi-
ği olumlu notlar 
listeye de yansı-

mış görünüyor. Bu 
yıl 11 yeni markanın 

yer aldığı listede ilk 
5’teki şirketlerin tamamı 

geçen yıla kıyasla yükselişte. 
Geçen yıl yer alan 89 markanın 71’i 

değer kazanmış. Bu yıl Brand Finance 
tarafından yayınlanan “Dünyanın En Değerli 

500 Markası” araştırmasında ise tek bir Türk 
markası dahi yer almıyor.

Listeye ilk kez spor kulüpleri de girdi. Gala-
tasaray 116 milyon liralık marka değeri ile 38., 
Fenerbahçe 96 milyon liralık marka değeri ile 
45., Beşiktaş 71 milyon liralık marka değeri ile 
56. sıraya yerleşti. 

Türkiye’nin en değerli markaları
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Türkiye sürekli bir göç, bir arayış ülkesi… 
Durup dinlenmek bilmiyor göçler. Her yıl 
neredeyse 2,5 milyon nüfus adresini değiş-

tiriyor. Bir yerden bir yere… Çeşitli nedenlerle… 
İller, göç alıyor, göç veriyor. 
Sadece gelir dağılımındaki 
adaletsizlikte değil, bölgesel 
uçurumda da Şili ile bir-
likte ilk sırada Türkiye. Bu 
nedenle nüfus hep Batı’ya, 
hele ki İstanbul’a yığılıyor. 
81 ilimizin dörtte üçü net göç 
veriyor ve diğer dörtte bire 
yerleşiyor. 60 ilde insanları-
mız, baba ocağında tutunamı-
yor, barınamıyor… Tası tarağı 
toplayıp göçüyor İstanbul’a, 
Ankara’ya, Antalya’ya, 

Bursa’ya, İzmir’e…
Çoğu da iş, aş derdiyle yaşanıyor göçlerin. İş-

aş umudu olan yere, göç de var… İş-aş yoksa göç 
de yavaşlıyor… Büyüme, başta İstanbul ve çevre 

Göç edenlerin yüzde 
9’unun adresi Ege...

Her yıl neredeyse 2.5 milyon nüfus adresini değiştiriyor. 81 ilimizin dörtte üçü net göç veriyor ve diğer      
dörtte bire yerleşiyor. Türkiye’nin 60 ilinde insanlarımız doğup büyüdükleri baba ocağında tutunamıyor...

Göçün değimez adresi Đstanbul  

 

Kaynak: TÜİK 

 

 

2008-2012 DÖNEMİ 
YILLIK NET GÖÇ (BİN KİŞİ)
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illerinde gerçekleştiği için, İzmir ve Ankara ile 
bazı turizm illerinde yaşandığı için, net göç bu 
illere yöneliyor. TÜİK’in Adrese Dayalı Nüfus 
Kayıt Sistemi’ne (ADNKS) göre,  2008-2012 
döneminde net göçün yaklaşık yüzde 83’ü 7 
merkeze yöneldi. 

Ekonomik büyüme, milli gelir  hızlanınca, 
işin ucu görününce, göç de hızlanıyor, yavaşla-
yınca göç de soluklanıyor….

Milli gelirin yüzde 5’e yakın küçüldüğü 
2009’da net göç de yüzde 27 geriledi ve 190 bine 
indi. Büyümenin ortalama yüzde 9 dolayında 
gerçekleştiği 2010  ve 2011’de ise net göç hızla 
arttı, yıllık 265 bine ulaştı. Ancak büyümenin 
yüzde 2’lere gerilediği 2012’de net göç hızla 
yavaşladı ve 2011’e göre yüzde 34 azaldı. 
Göçün değişmez adresi İstanbul 

Türkiye’de bölgesel uçurum değişmiyor. 
AKP iktidarları, 10 yılda 
dış dünyadan 400 milyar 
dolar dış kaynak girişi 
olmasına rağmen, böl-
gesel uçurumu daraltıcı 
bir politika geliştireme-
di. Döviz kazandıran, 
istihdam yaratan üretime 
değil, ranta, iç pazara, 
dolayısıyla döviz tü-
ketmeye dönük bir dışa 
bağımlı büyüme yaşandı. 
Bu da, yine İstanbul ve 
çevresinde yoğunlaştı. 
Sanayide sektör ve bölge 
değişimini gerçekleşti-
recek bir rota izleneme-
yince, İstanbul, inşaat 
ve tüketim ağırlıklı bir 
megapol, net göç de 
İstanbul odaklı olmaya 
devam etti. 2008-2012 
döneminde gerçekleşen 
her 100 net göçün 35’i 

İstanbul’un yolunu tuttu.
İstanbul, 2008-2012 döneminde yıllık orta-

lama 64 bin net göç alırken (yüzde 35) onu,  48 
bin yıllık net göç ile komşusu Kocaeli,Bursa’yı 
içeren Doğu Marmara Bölgesi  (yüzde 26) 
izledi. Ankara ve Konya’nın dahil olduğu Batı 
Anadolu’ya ise yılda net göçün yüzde 18’ini 
oluşturan 33 bin dolayında net göç gerçekleşti. 
Balıkesir, Çanakkale, Trakya illerini kapsayan 
Batı Marmara, net göçlerden yüzde 11 pay alır-
ken, İzmir merkezli Ege’nin payı yüzde 9 olarak 
gerçekleşti. Akdeniz ise 2011 ve 2012’de net göç 
almak yerine net göç verdi ve 5 yıldaki net göç-
lerden payı yüzde 1’de kaldı. 

2008-2012 döneminin 5 yıllık net göç bilan-
çoları incelendiğinde en yüksek göçün yüzde 
24 payla 2011 yılında gerçekleştiği, en düşüğün 
ise yüzde 15 ile 2012 yılına ait olduğu görülü-
yor. Buna karşılık kriz yılı 2009’da göçlerin hız     

Göçün değimez adresi Đstanbul  

 

Kaynak: TÜİK 

 

  

BÖLGELERĐN NET GÖÇ BĐLANÇOSU: 2008-2012

Đstanbul D.Marmara B.Anadolu B.Marmara Ege Akdeniz 
Toplam
Net Göç

2008 26.675 82.161 20.063 30.074 34.692 19.449 213.114
2009 39.481 42.570 31.544 12.573 16.563 4.790 147.521
2010 102.583 37.579 39.128 14.599 955 5.479 200.323
2011 121.782 42.824 50.308 15.861 1.225 -11.797 220.203
2012 30.461 37.090 26.194 25.052 25.355 -10.524 133.628
Toplam 320.982 242.224 167.237 98.159 78.790 7.397 914.789

Kaynak: TÜĐK, ADNSK veri tabanı; (Net göç: Đlin aldığı göç ile verdiği göç farkı) 

Ege’de göçün merkezi Đzmir 
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kestiği de gözleniyor. 
Alt bölgeler itibariyle bakıl-

dığında net göçlerden yüzde 9 
pay alan Ege’nin 5 yılda aldığı 
yaklaşık 79 bin net göçün yüzde 
32’sinin 2012’de gerçekleştiği 
gözleniyor. Ülke genelinde 
net göçün yavaşladığı 2012’de 
Ege’ye net göçün hızlanmış 
olması dikkat çekicidir.
Ege’de göçün merkezi İzmir

Son 5 yılın net göçlerinden 
yüzde 9’a yakın pay alan Ege 
Bölgesi’nin 8 ili içinde net göçün 
merkezi de bekleneceği gibi, 
İzmir. Muğla ve Aydın diğer net 
göç çeken iller olarak belirirken 
geri kalan 5 Ege ilinin küçük de 
olsa verdikleri göç, aldıklarının 
üstünde, yani net göç verici 
durumundalar. 

Bir bütün olarak alındığında 
2008-2012 döneminde ortalama 
nüfusu 9,6 milyonu bulan Ege 
Bölgesi’nde yaklaşık 4 milyon-
luk nüfusu ile Bölge nüfusunun 
yüzde 42’sini barındıran İzmir, 
Ege’nin de göç çekim merkezi 
durumunda. 

Son 5 yılda Ege’nin 8 iline 
Bölge dışından gerçekleşen göç yılda 191 bin 
kişiyi bulurken Bölgeden çıkan sayısı da yıllık 
ortalama 175 bin olarak gerçekleşmiş. Bu, Ege’nin 
bölge olarak her yıl yaklaşık 17 bin net göç alması 
demek. 

Bunlar, Bölgeden bölgeye göçler. Bölge içi ille-
rin birbirlerine göçleri de var; Afyon’dan İzmir’e, 
Uşak’tan Aydın’a gibi… Bunlar da yılda 87 bini 
buluyor. 

Bölge içi göçleri de dikkate aldığımızda 

İzmir’in her yıl 112 bin göç 
alıp 95 bin göç verdiğini ve 
yıllık nüfus artışının 17 bine 
yakınının net göçlerle gerçek-
leştiğini söyleyebiliriz. Bu, her 
yıl İzmir nüfusuna eklenen 
net göç edenlerin, İzmir nü-
fusunun binde 4,4’e ulaşması 
demek aynı zamanda. 

İzmir’in yeni konuklarının 
hangi ilçelerde yoğunlaştıkla-
rına bakınca 4 milyonluk İz-
mir nüfusunun yüzde 20’den 
fazlasının yaşadığı Buca ile 
Bornova ilçelerinin önde gel-
diğini söylemek mümkün. 

İzmir’den sonra en çok net 
göç alan Ege ili, Muğla. Yılda 
ortalama 6 bin dolayında net 
göç alan Muğla’da yıllık 34 
bini bulan gelene karşılık 27 
bin göç verildi son 5 yılda. 
Muğla’nın 851 binlik nüfu-
sunda, merkez ilçede sadece 
yüzde 11’i yaşıyor. Muğla’nın 
göç alan ilçelerini ise nüfusun 
yüzde 23’üne sahip Fethiye 
ile yüzde 16’sının yaşadığı 
Bodrum oluşturuyor. Milas 
da nüfusun yüzde 15’inin ya-
şadığı ilçe olarak net göç alan 

ilçeler arasında.
Ege’nin net göç alan üçüncü ili Aydın, 2008-

2012 döneminde yılda 32 bine yakın göç almasına 
karşılık 29 bine yakın da göç vermiş görünüyor.  
Bu, Aydın’ın yılda ortalama 3 bin net göç alması 
demek. 17 ilçesi ile 1 milyon dolayında nüfusu 
olan Aydın’da nüfusun yüzde 26’sı merkez ilçede 
yaşıyor. Nazilli, il nüfusunda yüzde 15’e yakın, 
Söke yüzde 11,5, Kuşadası da yüzde 9 pay sahibi. 
Dolayısıyla göçün de bu ilçelere yöneldiğini söy-

İzm
ir’d

e y
aşa

yan
lar

 ne
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i? İzmir’de, birçok metropolde olduğu gibi, 
Türkiye’nin 81 ilinden yurttaş var. İkamet adresi 
İzmir olan yaklaşık 4 milyon İzmir nüfusunun 
yarıdan fazlası İzmir dışında doğup İzmir’e göç 
etmiş olanlardan.

İzmir doğumlu, daha resmi ifadeyle  “Nüfusu 
İzmir’e kayıtlı” olanlar, İzmir’de yaşayanların yüz-
de 43’üne yaklaşıyor. İzmir’e göç etmiş, İzmir’de 
ikamet edenlerin başında yüzde 5 paylarıyla 
Manisalılar geliyor. Hızla bütünleşen bu iki il için 
sürpriz bir sonuç değil bu. Ama hemen ardından 
il nüfusunda yüzde 3,4 payı olan 135 bin Mardin 
doğumluların gelmesi elbette çarpıcı. Mardinlileri 
İzmir’e göç etmiş Erzurumlular takip ediyor ve 
onların da 131 bine yakın oldukları anlaşılıyor. 
Bu iki Doğu-G.Doğu ilinden sonra Konya geliyor. 

İzmir’deki Konya doğumlular 121 bini geçiyor ve 
İzmir nüfusunda yüzde 3 paya sahipler. Sonra 
iki bölge ili Aydın ile Afyon geliyor ki, bunlar 
toplamda yüzde 4,3 pay sahibiler. Kütahya, 
Denizli, Uşak da katıldığında İzmir nüfusunda 
Egelilerin toplamının yüzde 15’i geçmediğini 
söylemek mümkün. Böyle olunca, İzmir’in yüzde 
42’sinin Ege dışı illerin nüfusuna kayıtlı ve İzmir’e 
göç etmişlerden oluştuğunu söylemek müm-
kün. Kars, Sivas, Ağrı, Diyarbakır, Muş, Şanlıurfa 
doğumlular, İzmir’e göç edenler arasında ilk 
sıralarda gelen Doğu ve Güneydoğulu nüfusu 
oluşturuyorlar. Bu bölgelerin 21 ilinde doğup 
İzmir’de ikamet edenlerin toplamdaki payının 
ise İzmir nüfusunun yüzde 20’sine yaklaştığını 
söylemek mümkün. 

Đzmir’de yaayanlar nereli? 

ĐZMĐR’DE ĐKAMET EDENLER 
HANGĐ NÜFUSA KAYITLI? 

Kayıtlı Old. Đl % 
Đzmir 1.699.504 42,6
Manisa 192.399 4,8
Mardin 135.827 3,4
Erzurum 130.756 3,3
Konya 121.484 3,0
Aydın 86.676 2,2
Afyonkarahisar 84.346 2,1
Kars 74.081 1,9
Balıkesir 72.349 1,8
Sivas 68.534 1,7
Ağrı 67.507 1,7
Diyarbakır 66.740 1,7
Mu 53.717 1,3
Kütahya 51.046 1,3
Denizli 46.609 1,2
anlıurfa 39.447 1,0
Tokat 37.621 0,9
Uak 36.267 0,9
Çorum 35.662 0,9
Ankara 34.903 0,9
ĐLK 20 ĐL 3.135.475 78,5
Diğer 61 il 857.001 21,5
TOPLAM 3.992.476 100
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lemek mümkün. 
Ege’nin merkezi 

İzmir ve göç çeken 
diğer iki ili Muğla ve 
Aydın dışında kalan 
5 ili, net göç çekmi-
yor, net göç veriyor. 
Afyon,Kütahya ve Uşak 
için bu sonuç sürpriz 
değil ama Denizli’nin 
ve Manisa’nın de net 
göç verenler arasına 
katılmış olması dikkat 
çekici. 

Ege illerinden Af-
yon, her ne kadar 2012 
yılında farklı bir perfor-
mans gösterip net göç 
alan durumuna geçse 
de öteden beri bölgenin 
en çok göç veren ili ve 
son 5 yılda ortalama yıl-
lık 4 bin net göç vermiş 
görünüyor. Kütahya’nın 
ise yıllık net göçü 3 bine yaklaşıyor. Bölgenin 
bir başka “sürpriz” net göç veren ili Manisa 
da yılda 2 bin net göç veriyor. Manisa’nın göç 
adresinin İzmir olduğunu, İzmir’de ikamet 
edenlerin nüfus kayıtlarından anlayabiliyoruz. 
Hızla İzmir’e entegre olan Manisa’nın ikamet 

adresi de İzmir olmaya başlayınca Manisa net 
göç verici görünüyor. 

Ege’nin bir diğer önemli ili Denizli ise, 2009 
ve 2010 yıllarında verdiği net göçlerle 5 yılın 
ortalaması olarak küçük de olsa net göç verici 
durumuna düştü. Denizli, 2012’de ise 2 binin 
üstünde net göç aldı. 

İzmir doğumlu, daha resmi ifadeyle nüfusu İzmir’e kayıtlı olanlar İzmir’de yaşayanların yüzde 43’üne 
yaklaşıyor. İzmir’de ikamet edenlerin başında Manisalılar, Mardinliler ve Erzurumlular geliyor.  

BÖLGELERĐN NET GÖÇ BĐLANÇOSU: 2008-2012

Đstanbul D.Marmara B.Anadolu B.Marmara Ege Akdeniz 
Toplam
Net Göç

2008 26.675 82.161 20.063 30.074 34.692 19.449 213.114
2009 39.481 42.570 31.544 12.573 16.563 4.790 147.521
2010 102.583 37.579 39.128 14.599 955 5.479 200.323
2011 121.782 42.824 50.308 15.861 1.225 -11.797 220.203
2012 30.461 37.090 26.194 25.052 25.355 -10.524 133.628
Toplam 320.982 242.224 167.237 98.159 78.790 7.397 914.789

Kaynak: TÜĐK, ADNSK veri tabanı; (Net göç: Đlin aldığı göç ile verdiği göç farkı) 

Ege’de göçün merkezi Đzmir 

 

 

BÖLGELERĐN NET GÖÇ BĐLANÇOSU: 2008-2012

Đstanbul D.Marmara B.Anadolu B.Marmara Ege Akdeniz 
Toplam
Net Göç

2008 26.675 82.161 20.063 30.074 34.692 19.449 213.114
2009 39.481 42.570 31.544 12.573 16.563 4.790 147.521
2010 102.583 37.579 39.128 14.599 955 5.479 200.323
2011 121.782 42.824 50.308 15.861 1.225 -11.797 220.203
2012 30.461 37.090 26.194 25.052 25.355 -10.524 133.628
Toplam 320.982 242.224 167.237 98.159 78.790 7.397 914.789

Kaynak: TÜĐK, ADNSK veri tabanı; (Net göç: Đlin aldığı göç ile verdiği göç farkı) 

Ege’de göçün merkezi Đzmir 

 

EGE İLLERİNDE 2008-2012 
DÖNEMİ YILLIK NET GÖÇ (BİN KİŞİ)
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İl Bazında Göçler 
Son 5 yılın göçleri bölgeler (Düzey 1) üstünden 

değil de iller düzeyinde yapıldığında ortaya daha 
değişik bir görüntü çıkmaktadır. Hemen belirtil-
meli ki, iller düzeyinde kıyaslama, bölge içinden 
göçleri de içerir. Yani , bölge düzeyinde, Ege’nin 
payı, Ege içi iller arasındaki göçleri içermezken 
iller ile ilgili göç bilgileri, bölge içi göçleri içeriyor. 

İl düzeyinde göç bilgileri, 2008-2012 dönemi 
göçlerden İstanbul’un yıllık 64 bin göç aldığını 
ancak il üstünden oranlamada payının yüzde 28’e 
yakın olduğunu ortaya koyuyor. İstanbul’un son 
5 yılda nüfusu yüzde 9 arttı ve 1 milyon 157 bin 
kişinin daha eklendiği İstanbul’a, artan nüfusun 
yüzde 30’a yakını göçten kaynaklandı. 

Kamu hizmeti, inşaat, kısmen sanayi ili 
Ankara’nın net göçten payının ise yüzde 17’ye 
yaklaştığı ve göç edenler için İstanbul’dan sonraki 
cazibe merkezi olduğu anlaşılıyor.

Ankara’nın da son 5 yılda nüfusu yüzde 9 arttı 
ama artışın yüzde 46’sı göçle gerçekleşti. Ankara 
nüfusuna 5 yılda 194 bin kişi göçle katıldı.

İstanbul ve Ankara’dan sonra, son 5 yılda en 
çok net göç alan iller arasında Antalya yüzde 11 
pay aldı. İzmir’in net göçlerden payı yüzde 7 ve 
dördüncü sırada yer aldı. Sanayi merkezleri Bur-
sa, Kocaeli ve Tekirdağ, sanayideki durgunluktan 
dolayı her biri yüzde 6-7 dolayında pay aldı. 
Muğla, Eskişehir, Kayseri yüzde 2 ile 3 arasında 
değişen paylarıyla Anadolu’nun küçük de olsa 
göç çeken diğer “ortanca illeri” olarak öne çıktılar. 
Ege’nin cazibesi azalıyor mu?

Ege’nin son 5 yılın net göçlerinden yüzde 9 
pay alması, il bazında İzmir’in yüzde 7 pay ile 
üçüncü sırayı Antalya’ya bırakmış olması nasıl 
değerlendirilmeli? Göçe karar verenlerin önlerin-
deki seçenekler içinde en çok İstanbul ve çevre 
bölgeleri seçtikleri anlaşılıyor. Bölge olarak Ege, 
Ankara’nın yer aldığı Batı Anadolu’dan geride, 
Akdeniz’den ise önde. Bu durumu açıklayacak en 
önemli etken, bölgelerin gelişmişlik düzeyleri ve 

2008-2012 DÖNEMĐ NET GÖÇ ALAN VE VEREN
EGE ĐLLERĐ (YILLIK ORT.) 

ĐLLER 
ehir Ort. 
Nüfusu 

Aldığı 
Göç 

Verdiği 
Göç 

Net 
Göç 

Net Göç 
Hızı 

(Binde) 
Đzmir 3.916.765 112.176 95.297 16.879 4,4
Muğla 820.155 33.610 27.665 5.944 7,3
Aydın 988.044 31.472 28.764 2.708 2,8
Denizli 933.771 22.521 22.628 -107 -0,1
Uak 337.998 9.072 9.800 -728 -2,2
Manisa 1.342.885 32.940 35.058 -2.119 -1,6
Kütahya 573.174 16.562 19.440 -2.878 -5,0
Afyon 699.765 19.466 23.407 -3.941 -5,6
8 il 9.612.558 277.818 262.060 15.758 1,7
Bölge içi  87.104 87.104
Ege 9.612.558 190.714 174.956 15.758 1,7

Kaynak TÜĐK, ADNK veri tabanı

2008-2012 Dönemi En Çok Net Göç Alan
7 Merkez, Bin kii, Pay,%
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Manisa 1.342.885 32.940 35.058 -2.119 -1,6
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Kaynak: TÜĐK, ADNSK veri tabanı; (Net göç: Đlin aldığı göç ile verdiği göç farkı) Göçler nasıl 
takip ediliyor?

İller, bölgeler arası göçler, sürekli güncellenen 
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) ile 
her yıl sonunda belirlenebiliyor. ADNKS, bir nüfus 
sayımı değil, devamlı yapılan güncellemeler ile 
yaşatılan modern bir veritabanı. Daha önce 10 yıl-
da bir sokağa çıkma yasağı ile uygulanan nüfus 
sayımları artık yapılmıyor. Her yurttaşın, ikamet 
ettiği il, adres ve kimlik bilgileri nüfus müdürlükle-
ri, muhtarlıklar aracılığıyla güncel tutuluyor. Bir kişi 
ikamet adresini değiştirirse, bir ilden bir ile göçe-
rek ikamet bilgisini değiştirirse o hareket, “göç” 
sayılıyor ve kayıtlara geçiyor. Böylece her an, 
hangi ilde ikamet sahibi kaç kişi olduğu, ikametini 
kaç kişinin değiştirdiği saptanıyor. 

İkamet eden kişi sayısının artması ilin “göç 
aldığını”, sayının azalması “göç verdiğini” be-
lirtiyor.İkisinin farkı da “net göç” olarak kabul 
ediliyor. Her il hem göç alır hem göç verir ama 
önemli olan sonuçta elde net olarak ne kaldığıdır. 
Örneğin İzmir’de görevli kamu görevlileri, tayinleri 
çıktığında “göç ederler” yani ikametleri değişir, 
ama onların yerine yenileri gelince İzmir göç 
alır. Gelenler gidenlerden fazlaysa, İzmir net göç 
almış demektir. 

Son yıllarda tüm illere yayılan üniversiteler de 
göç aktivitesini etkiliyor. Okuduğu ilde barındığı 
ev ya da yurtta ikameti kayıt altına alınan öğren-
ciler, bulundukları ile göç etmiş, o il de göç almış 
sayılıyor. Örneğin İzmir’den Van’a eğitime giden 
öğrenciler, Van’a göç etmiş, Van da o sayede 
göç almış görünüyor. İlgili yasaya göre, vatan-
daşlar, yerleşim yeri bilgilerinde meydana gelen 
değişiklikleri 20 gün içerisinde muhtarlık, nüfus 
müdürlüğü veya diğer yetkili idareye bildirmekle 
yükümlüdürler. Muhtarlar nüfus müdürlüklerince 
kendilerine iletilen yerleşim yeri adresi değişikliği 
bildirim listelerini incelemek, mahallindeki yerle-
şim yeri adresi değişiklileri ile karşılaştırmak ve 
varsa bildirilmemiş olan değişiklikleri her ayın son 
haftası içinde bağlı bulunan ilçenin nüfus müdür-
lüğüne bildirmekle yükümlüdür.
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bunun da en önemli göstergesi kişi başına düşen 
gelir.

2004-2011 döneminin kişi başına milli gelir 
gelişimine bakıldığında, ABD doları bazında 
Türkiye ortalamasının yüzde 79 artışına karşılık 
ilk sıradaki İstanbul’un yüzde 75’te kaldığı, bu-
nunla beraber İstanbul’daki kişi 
başına gelirin Türkiye ortalaması-
nın yüzde 50 üstünde gerçekleşti-
ği görülüyor. 

2011 için ifade edilirse, kişi 
başına gelirin Türkiye ortalaması 
10 bin dolar olarak belirlenirken 
İstanbul’unki 16 bin dolara yak-
laşıyor. Keza, İstanbul’a komşu 
Kocaeli ve Bursa alt bölgelerinde 
de kişi başına gelirin 14 bin dolar 
ile Türkiye ortalamasının yüzde 
40 üzerinde olduğu anlaşılıyor.

 Buna karşılık İzmir, 13 bin 
dolara yakın kişi başına gelir 
performansıyla Türkiye ortalama-
sının yüzde 30 üzerinde. Antalya, 
Isparta ve Burdur birlikte alındı-
ğı için kişi başına gelirde 11 bin 
dolarlık bir performansa sahip 
görünmektedir. Tek başına An-
talya verisi olsaydı, ortaya farklı 
bir durum çıkar ve Antalya’nın 
neden İzmir’den çok göç aldı-
ğını da açıklardı. Tahminimiz, 
Antalya’nın tek başına kişi başına 
gelirinin 14 bin dolara yakın oldu-
ğu ve bu nedenle de net göçler-

den yüzde 11 paya ulaştığı yönündedir.
Bölge olarak Ege’nin net göçten yüzde 9 pay 

alması, yükün ağırlıkla İzmir üstünde kalmasıy-
la da ilgilidir. İzmir, göç edenler açısından cazi-
besini korumaktadır ama Ege’de İzmir’e eşlik 
edecek ikinci bir cazibe merkezi çıkmamaktadır. 

Göçe karar verenlerin önlerindeki seçenekler içinde en çok İstanbul ve çevre bölgeleri seçtikleri anlaşılıyor. 
Bölge olarak Ege; Ankara’nın yeraldığı İç Batı Anadolu’dan geride, Akdeniz’den ise önde...

Ege’nin cazibesi azalıyor mu? 

26 Alt Bölgeden ilk 15’inde Ege
Kiibaı Gayrisafi Bölgesel Hasıla (Cari yıl fiyatlarıyla $)
  Bölge 2004 2008 2011 2004-2011

Değ
TR10 Đstanbul 8.974 16.160 15.674 74,7 
TR42 Kocaeli, Sakarya, Düzce, 

Bolu, Yalova 
8.115 14.556 14.331

76,6 
TR41 Bursa, Eskiehir, Bilecik 7.828 14.293 14.080

79,9 
TR51 Ankara 7.883 13.894 13.449 70,6 
TR21 Tekirdağ, Edirne, Kırklareli 7.117 13.425 13.375

87,9 
TR31 Đzmir 7.454 12.778 12.731 70,8 
TR61 Antalya, Isparta, Burdur 6.833 11.378 11.004

61 
TR00 Türkiye 5.764 10.376 10.335 79,3 
TR22 Balıkesir, Çanakkale 5.100 9.984 10.164

99,3 
TR81 Zonguldak, Karabük, Bartın 5.884 9.700 10.108

71,8 
TR32 Aydın, Denizli, Muğla 6.010 9.999 10.013

66,6 
TR33 Manisa, Afyon, Kütahya 

Uak 
4.567 9.229 9.511

108,3 
TR62 Adana, Mersin 4.592 8.164 8.164 77,8 
TR90 Trabzon, Ordu, Giresun, 

Rize, Artvin, Gümühane 
4.004 7.827 8.127

103 
TR52 Konya, Karaman 4.392 8.001 8.061

83,5 
Kaynak:TÜĐK ve Orta Gelir Tuzağı, E.Yeldan ve arkadaları 
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Manisa, Deniz-
li, hatta Aydın, 
böyle ikinci bir 
göç çeken merkez 
olabilecekken,  
olamamakta-
dırlar. Bunun 
nedenini de 
Türkiye’nin son 
10 yılda izlenen 
ekonomi politi-
kalarında aramak 
gerekir. Son 10 yı-
lın politikalarının 
özellikle Ege’nin 
iddialı olabileceği 
sanayi, tarım ve 
turizmden çok, 
İstanbul odaklı 
inşaata, yine 
İstanbul odaklı finans, iletişim, ticaret ve diğer 
hizmet sektörlerine odaklı olduğu bilinmektedir. 
Özel sektör yatırımları ağırlıkla bu sektörlerde ve 
İstanbul ağırlıklı olmak üzere Doğu Marmara’da 
toplanmaktadır. Kamu yatırımları da sanayi gibi 
üretken alanlar yerine daha çok ulaştırmada yo-
ğunlaşmakta ve yine gelişmenin, yatırımların yo-
ğunlaştığı Doğu Marmara’da toplanmakta, buna 
kentsel, belediye yatırımları da eşlik etmektedir. 

Bölgesel dengesizliği azaltmak yerine daha 
da derinleştiren bu ekonomi politikaları, Ada-
na-Mersin bölgelerini bile net göç verir duruma 
getirmiştir. 

Türkiye’nin döviz tüketen değil, döviz üreten 
yeni bir ekonomi paradigmasına, bunun için de 
başta sanayi ve tarım olmak üzere üretici faaliyet-
leri özendiren, İstanbul ve çevresini de rahatlata-
cak, yatırımları bu bölgelerden caydıracak yeni bir 
bölgesel teşvik politikasına ihtiyacı vardır. 

Bu politikalar sadece yeni cazibe merkezleri 
oluşmasını özendirmekle yetinmemeli, İstanbul 
ve yakın çevresinden vergileme yoluyla yatırımla-
rı caydırıcı özellikte olmalıdır. 

Bu, hem son yıllarda tarihi ve kültürel varlığı 
hızla betonlaştırılan, hırpalanan İstanbul’un iyiliği 
için, hem de daha adil, üretken ve sosyal yönden 
dengeli bir Türkiye için gerekli ve kaçınılmazdır.

Muğla ve Aydın’da yaşayanlar nereli?
Ege’nin İzmir’den sonra, net göç alan iki ilinden 

Muğla’da yaşayanların yaklaşık üçte ikisi Muğla do-
ğumlu iken üçte biri Muğla’ya göç ile gelenlerden olu-
şuyor. Komşu Aydın’da nüfusa kayıtlı olup Muğla’da 
ikamet edenler, ilin 841 binlik nüfusundan yüzde 
3’ünü oluşturuyorlar. Asıl beklenen, İstanbul nüfusuna 
kayıtlı olanların ikametlerini Muğla’ya taşımış olanları. 
Özellikle Bodrum, Marmaris, Datça, Fethiye ilçelerine 
yerleşen ve çoğu emekli olan yaklaşık 18 bin İstanbul 
nüfusuna kayıtlı kitlenin yeni ikameti Muğla. 

Denizli ile İzmir doğumlular da toplamda 20 bine 

yakın bir nüfusla Muğla’da ikamet edenlerin yüzde 
3,6’sını oluşturuyorlar. Muğla’da Doğu illerinden en 
çok  Vanlılar’ın ikamet ettiği ve sayılarının 7 bine yak-
laştığı anlaşılıyor. Diğer net göç alan Ege ili Aydın’da 
ise 1 milyon nüfusun yüzde 69’u Aydın doğumlu. Yani 
il nüfusunun yüzde 31’i göç edenlerden oluşuyor. 
Bunların arasında Denizli, İzmir, Afyon, Muğla gibi 
Ege illeri ilk 10’da yer alırken Ağrı, Bitlis, Muş, Erzurum 
gibi Doğu-G.Doğu illerinin nüfusuna kayıtlı olanlar 
da ilk 10’a giriyorlar. Aydın’da 14 bine yakın da Konya 
nüfusuna kayıtlı göç etmiş nüfus var. 
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2011 Ağustos ayında Yaşar Üniversitesi ve 
İAOSB arasında imzalanan protokol ile 
başlayan İAOSB Türkçe Tezsiz İşletme 

Yüksek Lisans (MBA) Programı 2013-2014 öğ-
retim yılına yeni öğrencileri ile merhaba diye-
cek…

Akademik bilgi ile sanayi buluşmasının en 
güçlü örneğini oluşturan İAOSB Yüksek Lisans 
Programının temel amacı; üniversite ve sanayi 
işbirliği çatısı altında Bölgemiz insan kaynağı-
nın gelişimini sağlayarak işletmelerimizin reka-
bet gücünün yükselmesine katkı sağlamaktır.

Program sayesinde, katılımcıların projeleri 
aracılığı ile akademik bilginin sanayide uygu-
lamaları gerçekleştirilmektedir. Sunulan dersler 
ile işletmelerde Ar-Ge çalışmalarının önemi vur-
gulanarak Ar-Ge ve yenilik kültürünün bireyler-
den başlayarak işletme kültürü haline dönüşme-
si yönünde bilgiler aktarılmaktadır. İkinci kuşak 
sanayiciler için işletmelerde yönetim anlayışının 
her alanda güçlendirilmesi, aile işletmelerinin 
kurumsallaşma hedefi doğrultusunda atılma-
sı gereken adımları yakından irdeleyebilmesi 
amacıyla farklı bakış açıları sunulmaktadır. 
İşletmelerde proje yönetiminin başarılı bir 
şekilde gerçekleştirilmesi, yeni üretim teknikleri 
konusunda bilgilerin aktarılması, hedef pazarlar 

için farklı pazarlama tekniklerinin yaratılabil-
mesi için ihtiyaç duyulan bilgilerin sunulması 
programın öncelikleri arasında yer almaktadır.

Tüm bu amaç ve hedefler doğrultusunda 
oluşturulan MBA Programı, Bölgemiz katılım-
cılarının ihtiyaç ve beklentilerine uygun olarak 
tasarlanmış olup, öğrencilere özellikle finans, 
pazarlama, üretim, insan kaynakları, teknoloji, 
tedarik zinciri yönetimi, örgüt davranışları gibi 
konularda dersler sunulmaktadır. Programa, 
Bölgemizde faaliyette bulunan işletmelerin sa-
hipleri, çalışanları, eş ve çocukları katılabilmek-
tedir, dersler Bölge Müdürlüğü binasında, hafta 
içi 18:30-20:30 saatleri arasında yapılmaktadır. 
Programın 2013-2014 öğretim yılı ücretinde, 
Bölgemize özel olarak, başlangıçtan bu güne 
olduğu gibi, herhangi bir değişiklik yapılma-
mıştır. Buna göre tüm programın kişi başı ücreti 
KDV dahil 10 bin TL olup, toplam ücretin yarısı 
kesin kayıt sırasında, kalan kısmı ise ikinci dö-
nem başında tahsil edilmektedir. Her iki dönem 
ödemeleri Garanti Bankası kredi kartı ile faizsiz 
olarak beş taksite bölünebilmektedir.

Programa katılım koşulları ve kayıt konu-
sunda detaylı bilgi için Bölge Müdürlüğümüz 
ile iletişime geçilebilir. (Tel: 376 71 76/289 – 
pcakmakoglu@iaosb.org.tr)

İAOSB İşletme Yüksek Lisans 
Programı 3. yaşına giriyor…

Yaşar Üniversitesi ile İAOSB arasında imzalanan protokolle başlayan İAOSB Türkçe Tezsiz İşletme Yüksek 
Lisans Programı sayesinde katılımcıların projeleri aracılığıyla akademik bilgi sanayiye aktarılıyor.
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Dünyada 1950’li yıllarda teknik değişim konu-
sunda bir farkındalık oluşmaya başlamış ve 
önemli iktisat teoricileri, verimlilik artışının 

kaynağını araştırmışlardır. Toprak, sermaye ve emek 
olarak sınıflanan üretim faktörlerinin toplam üretim 
değeri üzerindeki etkisi araştırıldığında ancak yüz-
de 30’luk bir paya sahip olduğu görülmüştür. Peki 
geriye kalan yüzde 70’lik pay ne idi? Solow Büyüme 
Modeli’nin sonuçları incelendiğinde, yüksek kişi 
başı çıktısına en büyük oranda işgücünü genişleten 
sürekli bir teknolojik gelişme ile ulaşılabildiği görül-
müştür. Başta residual (atık) olarak tanımlanan bu 
üretim faktörünün sonunda teknoloji olduğu anla-

şılmıştır. Elbette ki toplam üretim değeri 
üzerindeki bu denli bir yüksek etkiye 

sahip faktör salt teknoloji olarak tanımla-
namazdı. Sonrasında verimlilik kaynaklarının; 

teknoloji başlığı altında eğitim, organizasyon ve yö-
netim gibi konularını da kapsadığı ortaya konmuş-
tur. Solow, teknolojinin 

içselleştirilmesi gerektiğini, nasıl kullanıldığının 
ve teknolojiye bakış açısının çok önemli olduğunu 
vurgulamıştır.

Bugün tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde 
de yeni teknolojilerin, yenilik ve Ar-Ge çalışmala-
rının önemine sürekli olarak vurgu yapılmaktadır. 
Türkiye’nin 2023 yılı en büyük 10. dünya ekono-
misi olma ve 500 milyar dolar ihracat hedeflerine 
varmasını sağlayacak tek unsurun Ar-Ge ve yenilik 
çalışmaları olduğu her platformda açıklıkla ifade 
edilmektedir. Ülke kalkınması, katma değerli ve ye-
nilikçi ürünlerin üretilmesi, iş süreçlerinde - pazar-
lama alanında, üretim organizasyonunda, ürünlerin 
farklılaştırılmasında - yeniliklerin gerçekleştirilme-
siyle, bireysel rekabet yerine değer zincirinde yer 
alan tüm aktörlerin beraberce hareket etmesi ve 
üniversite-kamu-sanayi birlikteliğinin sağlanması ile 
gerçekleştirilebilmektedir. 
Çalışmalar teşvik ediliyor

Bu fikirden hareketle İzmir Atatürk Organize 
Sanayi Bölgesi Yönetimi, sanayide yenilik çalışmala-

rını teşvik etmek, Ar-Ge ve inovasyon konusunda 
farkındalık yaratmak amacıyla “İAOSB Ar-Ge ve 
İnovasyon Yarışması” düzenlemiştir. Ege Üni-
versitesi ve EBİLTEM işbirliği ile gerçekleştirilen 
yarışma, İAOSB’de yürütülen yenilikçi çalışmala-
rı öne çıkarırken, yaratılacak farkındalık ile Ar-Ge 
çalışmalarında İzmir’in lider konuma getirilmesi-
ni hedeflemektedir. 

İAOSB Katılımcıları, yarışmaya İAOSB’de 
gerçekleştirdikleri tamamlanmış ve kamu kurum-
larından destek almış Ar-Ge ve yenilik projeleri 

ile ya da patent-faydalı model tescili almış ürünleri 
ile katılabilmektedirler. Başvurular, yarışmaya özel 
hazırlanan web sayfası üzerinden online olarak 

yapılmaktadır. Birden çok proje ile başvuruda 
bulunulabilen yarışmanın değerlendirme süreci iki 
aşamalıdır. İlk aşama değerlendirmesinin ardından, 
06 Kasım 2013 tarihinde gerçekleştirilecek ikinci aşa-
ma değerlendirmede, finale kalan proje ekiplerinden 
sunum yapmaları istenecektir. Bu değerlendirme 
sonucunda dereceye giren ilk üç projenin sahibine 
ve mansiyon ödülüne layık görülen üç firmaya aynı 
gün ödüllerinin takdim edileceği ödül töreni gerçek-
leştirilecektir.

İAOSB, Ar-Ge ve inovasyon 
çalışmaları ile konuşulacak…

Katılımcılarımız, yarışmaya katılım konusunda detaylı bilgi için Bölge Müdürlüğümüz ile iletişime geçebilirler. 
(Tel: 376 71 76/289 – pcakmakoglu@iaosb.org.tr - http://argeveinovasyonyarismasi.iaosb.org.tr/)
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Ege’nin gurur 
tablosunda 

27 İAOSB firması

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) 2012 yılı üretim-
den satışlarına göre, üyesi olan, 30 milyon TL ba-
rajını aşan 100 büyük sanayi kuruluşunu açıkladı. 

Buna göre İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde 
faaliyet gösteren 27 firma, milyon TL barajını aşan 100 
büyük sanayi kuruluşu listesinde yer aldı. Geçtiğimiz 
yıllarda ilk üçte yer alan firmalarda değişiklik yaşanma-
dı. İlk üç sırayı Tüpraş, Petkim ve Philsa Philip Morris 
oluşturdu. 

En yüksek ihracat yapan ilk 
10 şirket arasında İAOSB’de 
üretim yapan CMS Jant yer 
alırken, en yüksek istihdam 
sağlayan ilk 10 firma arasına 
Bölge firmalarından CMS Jant, 
Schneider Elektrik ve Cevher 
Döküm girdi. Harcaması en 
yüksek ilk 10 firma listesinde 
ise İAOSB’de faaliyet gösteren 
Schneider Elektrik, DYO Boya 
Fabrikaları, Norm Cıvata, 
ZF Lemförder ve CMS Jant 
firmaları yer aldı. Raporda, 
üretimden satışları 30 milyon 
TL’yi geçen 146 şirketin adı açıklanırken, firmaların bir 
önceki yıla oranla istihdam sayısında düşüş kaydederek, 
fason üretime yönlendikleri bildirildi. EBSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, geçtiğimiz yıla oranla 
55 firmanın listede yükseldiğini, 30 firmanın sıralama-
da düşüşe geçtiğini, 5 firmanın ise listeye adını ilk kez 
yazdırdığını açıkladı. Yorgancılar, “Gelişmelere bağlı 
olarak ithalatta az da olsa gerileme, ihracat artışında ise 
yavaşlama söz konusu” diye konuştu. 

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren 27 firma, Ege Bölgesi Sanayi Odası 2012 Yılı 
Üretimden Satışlarına göre 30 milyon TL barajını aşan 100 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yer aldı.

Üretimden satışları 
30 milyon TL barajını 
aşan İAOSB firmaları

l Küçükbay Yağ A.Ş.
l CMS Jant ve Makine Sanayii A.Ş.

l Schneider Elektrik A.Ş.
l Polibak Plastik Film A.Ş.

l Batıçim A.Ş.
l Ege Profil Tic ve San A.Ş.

l Norm Cıvata San ve Tic A.Ş.
l DYO Boya Fabrikaları A.Ş.

l Bak Ambalaj A.Ş.
l Alliance One Tütün A.Ş.

l Opet Fuchs Madeni Yağ San ve Tic A.Ş.
l Cevher Döküm Sanayi A.Ş.

l Esen Plastik A.Ş.
l Katmerciler Araç A.Ş.

l Çimbeton A.Ş.
l Roteks Tekstil A.Ş.

l Üniteks A.Ş.
l Egeplast A.Ş.

l Baylan Ölçü Aletleri Ltd. Şti.
l Mayteks Örme A.Ş.

l Spot Tekstil A.Ş.
l İzmir Senkromeç Ltd. Şti.

l Ataer Enerji A.Ş.
l ZF Lemförder Aks A.Ş.

l Atik Metal San ve Tic A.Ş.
l Ezgi Konfeksiyon Ltd. Şti.

l Baran Ambalaj A.Ş. 
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İzmir’in eczanelerinden, manifaturacılarına, 
otomobil yedek parçacısından, lastikçisine kadar 
birbirinden farklı ticarethanelerin ortak çalışa-

nıydı bir çift küçük eli… O ellerle birlikte kendi de 
büyüdü, burs aldığı yerin Yönetim Kurulu Başkanı; 
çizgi filmlerde gördüğü siyahî adamların yaşadığı 
toprakların da İzmir Fahri Başkonsolosu oldu. Bu 
sayımızda başarılarla yoğrulmuş bir ömrün; Tamer 
Taşkın’ın hikayesini ele alacağız…

Kendi dünyasının en iyi muhasebecisi, en iyi 
iletişimcisi, en iyi patronu ve aynı zamanda en iyi 
çalışanı olan esnafların yanında başlar Taşkın’ın 
hikayesi… İlkokul 5’inci sınıfı doldurur doldurmaz, 
babasına sarılan küçücük ellerini İzmir’in kimi bü-
yük kimi küçük ticarethanelerinde kah çay getirir-
ken, kah lastik değiştirirken bulur. 

Bugünlere gelmesinde 12 yaşındaki Tamer’in 
çıraklık döneminin büyük etkisinin olduğunu 
vurgulayarak söze başlıyor Taşkın… “Bugün aileler 
çıraklığı beğenmiyor. Halbuki bir ailenin çocuğuna 
yapabileceği en büyük iyilik, yaz tatillerinde onu 
tanıdıklarının yanına çırak olarak vermesidir. Ben 
eczanede de (Altınkan Eczanesi), mefruşat manifa-
turacıda da (Bursa Mefruşat), lastik ticaretinde de 
(Aktar Ticaret), oto yedek parçacısında da çalıştım. 
Bu dönemlerde o değerli insanları rol model olarak 
alıyorsun. ‘Patron buymuş böyle davranmak gereki-
yormuş’ diyorsun kendi kendine. Esnaflığın temeli 
sosyal ilişkilere dayanıyor. Tatlı dilleri, güler yüzleri 
ile küçük dükkanında mal alımını, satımını, stok 

kontrolünü, temizliği, finansı, servisi tek başlarına 
yapıyorlar. Demek ki bir fabrikada 6-7 müdürün 
rolünü o gün 1 kişi taşıyor ve siz bunu seyrederek 
büyüyorsun. Bunlardan büyük tecrübelerimiz oldu.”
40 yıl önce Almanya’ya gitmek eşittir 
Günümüzde uzaya çıkmak

Başarılı okul hayatına eklediği çıraklık hayatı, 
onu patronluğa taşıyacaktır… Daha lise yıllarında 
kendi işini yapmaya, yabancılarla iş yapmaya ve 
çok seyahat etmeye karar vermiştir. Seneler ilerler… 
Taşkın, 1968 yılında Almanlar tarafından kurulan 
Ege Üniversitesi’nin tekstil bölümüne başlar. 1968-70 
arasında Almanya’dan aldığı bursla, henüz 17 ya-
şındayken gurbet ele gider. Burada farklı işleyişler, 
üretimler, modeller ve kültürlerle tanışan Taşkın, bir 
yabancı dilin insan hayatındaki önemini de o dö-
nemde anlar. O yıllarda Almanya’ya gitmenin bugün 
uzaya çıkmakla aynı imkansızlıkta olduğunun altını 
çizen Taşkın, Almanya serüvenini yüzündeki özlem 
kokan tebessümle aktarıyor:

“Ben Ege Üniversitesi Tekstil Fakültesi mezu-
nuyum. Fakültemizi 1968 yılında kuran Almanlar o 
yıllarda Türkiye’de sektörün gelişmesi dolayısıyla 
başarılı öğrencilere burs veriyordu. Ben de o öğren-
cilerden birisiydim. Bu, benim hayatımın dönüm 
noktası olmuştur. Bu süreç içerisinde bugün de hala 
önemini yitirmeyen en önemli şeyin insanların ya-
bancı dil ve kültür öğrenmesi olduğunu görüyorum. 
Hele ki o kültürler kendi iş kültürünüzden daha 

Burs aldığı 
yere Yönetim 

Kurulu Başkanı 
olan ‘çırağın’ 

hikayesi…

Burs aldığı yerin yönetim kurulu başkanı, çizgi filmlerde gördüğü siyahi adamların yaşadığı toprakların da 
İzmir Fahri Başkonsolosu olan, başarılarla yoğrulmuş bir ömrün, Tamer Taşkın’ın hikayesini ele aldık...
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ileri, disiplinli, za-
manında çalışmayı, 
kaliteyi, verimliliği 
ve ilişkiyi daha 
iyi örgütlemişse, 
insanlar ülkelerine 
bu anlayışı taşı-
yıp farklı yerlere 
geliyorlar. Lisan 
bilmeyen insanın iş 
yapma şansı bugün 
yok, gelecekte ise 
hiç yok. Dolayısıy-
la iş kültürü bizden 
daha gelişmiş olan 
Almanya imkanları 
benim ufkumu aça-
rak, olaylara daha 
farklı bakmamı 
sağladı.”

‘Ne kadar çok gezersen o kadar çok bilirsin’ 
sözüne katılan Taşkın, babası ve İzmir’in önde 
gelen mimarlarından Fahri Nişli sayesinde seya-
hat, yelkencilik ve fotoğrafçılıkla tanışır. En büyük 
hobileri haline gelen bu üç konunun kendini 
geliştirmesinde büyük rol üstlendiğini dile getiren 
Taşkın, sözlerini şöyle sürdürüyor:

“Çıraklık ve seyahat benim görmediklerimi, bil-
mediklerimi, düşünmediklerimi bana gösteren iki 
önemli şey oldu. Üniversite bitene kadar aileniz, 
akrabalarınız, mahalleniz, çevreniz, size bir şeyler 
yüklüyor. Tüm bunlara bir de gezip gördüğünüz, 
duyup öğrendiğiniz şeyleri ekliyorsunuz. Oku-
lunuzu bitirip askerliğinizi tamamladıktan sonra 
bir bakıyorsunuz ki, belleğiniz birbirinden güzel 
binlerce girdi ile dolmuş. Bu birikimler de geleceği-
nizi kurmanızı sağlıyor.” 
Seyahatlerle genişleyen vizyon  
hiç duymadığı mesleğe yöneltti

1976-1979 yılları arasında eğitimini aldığı tekstil 
sektörü üzerine faaliyet gösteren Jön Kent firma-
sında hizmet vermeye başlayan Taşkın, çocuklu-
ğundan bu yana kendi deyimi ile ‘küçük esnafın 
büyük dünyasında’ kendisini iş adamı olarak 
gördüğü için eğitimini aldığı meslekle bir sınır 
çizmez kendisine. Gördüklerini, öğrendiklerini ön 
görüsü ile birleştirerek farklı alanlara açar gemi-
sinin yelkenlerini… Açıldığı okyanusta dünyanın 
lider firmalarını güvertesine taşıyan Taşkın, 35 
yıldır bu şirketlerle başarılı işbirliğini sürdürüyor. 
İlklere imza atmayı kendine düstur edinen Taşkın, 
bu süreci şöyle aktarıyor:  

“Tekstil sektörüne 1976-1979 arasında girdiy-
sem de kendimi çocukluğumdan bu yana işadamı 
olarak gördüğüm için kendime mesleki limit koy-
madım. Bu nedenle ısıl işlem gibi hayatta duyma-

dığım bir mesleği 35 yıldır Türkiye’nin lider fir-
ması olarak bugünlere kadar ortaklarımla beraber 
getirdim. Akabinde Petrofer gibi kimya sektöründe 
ayrı bir endüstriyel yağ pazarına girerek Alman 
ortağımızla beraber bugün Türkiye’nin en saygın 
Petrofer endüstriyel yağlar firmasını oluşturduk, 
40 ülkeye ihracat yapıyoruz. Petrofer 20 yıldır hiz-
met sunuyor. Istaş bugün Türkiye’de 35 yıldır 10 
bin sanayi kuruluşuna aksatmadan hizmet sunu-
yor. Istaş’ta da İngilizlerle ortak olarak dünyanın 
bir numaralı firmasını Türkiye’ye getirdik. Bodyco-
te bugün 20 ülkede 250 ısıl işlem fabrikasına sahip 
dünyanın bir numaralı grubu. Bunlar Türkiye’ye 
kazandırdığımız itibarlı, sektörün lideri ve başarılı 
firmalar… Başarının temelinde; ürettiğinizi önce 
kaliteli, herkesin sorununu çözen standartta ürete-
bilmek, ayrıca bunları dünyadaki tüm rakiplerinize 
karşı daha hesaplı, iyi şartlarda satabilmeniz, ürün 
tedarikini istenildiği her an yapabilmeniz yatıyor. 
35 yıldır bir gün bile ‘elimizde malımız yok’ deme-
dik. Bu lafı ettiğiniz an müşterinizi kaybedersiniz. 
Tüm bunlar Türkiye pazarında ve çevremizdeki 40 
ülkede başarı hikayesi yazmamıza neden oldu. Bu 
periyotta her zaman etik, dürüst, sözüne güvenilir 
sanayici olmaya dikkat ettik. Ampul zarar görürse 
tamir olmaz. İtibar da bizim için böyle bir şey. Ha-
sar görürse toparlanması mümkün olmaz.”
Burs almak için çalınan kapıya  
Yönetim Kurulu Başkanı olmak

40 yaşına gelen Taşkın, iş hayatında kendi 
alanında zirveye oturur. Şimdi sıra yılların biriki-
mini dostlarla paylaşırken, sanayici ağabeylerin 
de tecrübesini apoletlerine eklemeye gelmiştir. Bir 
zamanlar Türkiye’nin en saygın odaları arasında 
yer alan Ege Bölgesi Sanayi Odası’ndan burs alan 
üniversiteli Tamer, aynı kurum için çalışan sanayici 
olarak EBSO’nun kapısından içeri girer ve Yönetim 
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Kurulu Başkanlığına kadar yükselir. Başarı yolculu-
ğumuzu Taşkın’dan dinlemeye devam ediyoruz:

“İşlerimi 40 yaşına kadar başarıyla ilerlettikten 
sonra sosyal hayatta da belli görevlerle tecrübe ka-
zanabileceğimi düşünerek EBSO Meclisi ve yönetimi 
gibi değerli yerlerde görev aldık. Bizden büyük 
sanayici ağabeylerimiz; davranışları ve nasihatleri 
ile bizlere örnek oldular. EBSO gibi Türkiye’nin 
saygın bir odasının başkanı olmak gibi şerefli bir 
göreve geldim ki onun bendeki manevi hazzını 
kimse bilemez. Çünkü ben, 1968 yılında EBSO’nun 
burs verdiği talebelerden birisiydim. O nedenle, 
bu geçmişe dayanarak; 35-40 sene sonra EBSO’nun 
başkanı olmak benim için çok değerli. Tüm bu başarı 
hikayeleri devam ederken, birçok firmanın temsil-
ciliğini yaptık. 1992 yılından bu yana Güney Afri-
ka Cumhuriyeti’nin İzmir Fahri Başkonsolosluğu 
görevini yürütüyorum. Güney Afrika Cumhuriyeti 
ile aramızdaki ilişkilerin gelişmesinde rol oynamak-
tan gurur duyuyorum. Bu süreçte 100 kere iş adamı 
heyetleriyle Afrika’ya giderek İzmirli dostlarımızın 
Afrika’yı tanımasına vesile olduk. Afrika benim 
aşkım oldu. Afrika’daki ülkeleri gezerken; Afrika 
insanını, Afrika’yı seven, buranın yanlış imajının 
düzeltilmesini kendine misyon edinen birisi ol-
dum. 2012 yılında Afrika’nın imajının düzelmesi 
için Türkiye’de birçok sanayi ve ticaret odasında, 
derneklerde toplam 18 konferans yaptık. İşadamları-
nın Afrika ile iş yapmaları için çalıştım ve en güzeli, 
tüm bu çabaların neticelerini gördüm. Afrika pis de 
olabilir, güvensiz de olabilir ama koca bir kıtadan, 54 
ülkenin olduğu anakaradan bahsediyoruz. Bu eksi-
leri tüm ülkelere mal etmek yanlış olur. Ben bunları 
düzeltmeye çalışıyorum. Bu olumsuz örnekler kadar 
zengin, nüfusu büyük ülkeler de var. İşadamlarının 
değerlendirmelerini yapıp, hangileri ile çalışabile-
ceklerini ortaya çıkarmaları lazım. Bunların yanı sıra 
Taşıt Araçları Yan Sana-
yicileri Derneği (TAY-
SAD) gibi Türkiye’nin 
en saygın 350 firmasını 
bünyesinde barındıran 
oluşumun 30 yıllık 
üyesiyim, aynı zamanda 
10 yıldır yönetiminde 
yer aldım. Bunlar benim 
kendimi geliştirdiğim, 
büyüklerimden öğ-
rendiğim, benim de 
birikimlerimi camiadaki 
dostlarımla paylaştı-
ğım ortamlar oldu. Her 
zaman bulunduğumuz 
yerlerin şerefini aldık, 

borcumuzu ödemek için de çok çalıştık.”
Taşkın’ın el attığı her işin üstesinden başarı ile 

gelmesi yalnızca iş camiasında değil, spor ve sosyal 
aktivitelerde de kendini gösterir. 1997-2004 yılla-
rı arasında Çeşme Yelken Kulübü’nün Başkanlık 
görevini üstlenen Taşkın, yola çıktığında 13 üyeye 
sahip olan kulübü 180 kişilik geniş bir aileye çevirir. 
Dünyanın tanıdığı bir marka haline getirdiği Çeşme 
Yelken Kulübü’nde oğlunu bu sporla tanıştıran 
Taşkın, bu alanda Avrupa ve dünya şampiyonalarına 
katılacak kadar başarılı bir evlat yetiştirmenin de 
hazzını yaşar. 

İşadamlarının fabrikalarında nitelikli elemana ulaşabilmesi için eğitim alan öğrencilere staj imkanı sağlaması 
gerektiğini vurgulayan Taşkın, “Bugünün evrak getirenleri yarının evrakı imzalayan müdürleri olabilir” dedi.

Çıraklıkla yazmaya başladığı hikâyesini işte 
bu başarılarla taçlandıran Taşkın, bugün eğitimini 
tamamlayan ancak iş bulamayan gençlere şans 
verilmesi gerektiğini söylüyor. İşadamlarının nitelikli 
elemana ulaşabilmesi için fabrikalarında eğitim 
alan öğrencilere staj imkânı sunması gerektiğini 
vurgulayan Taşkın, ‘ağaçtan düşeni ancak ağaç-
tan düşen anlar’ diyerek işadamlarına şu çağrıda 
bulunuyor: “Gençliğimde ve üniversite yıllarında 
her yaz staj yaptım. Bu nedenle de stajyere çok 
açığım. Sürekli Petrofer olarak Almanya’dan, 
AIESEC’ ten, Ege Üniversitesi’nden stajyer alıyoruz. 
Bugün yanımızda staj yapan çok değerli stajyerle-
rin, talebelerin yarının elemanları olduğunu yarının 
iş adamları olduğunu görmemiz gerekiyor. Bugün 
evrak getiren, yardım eden gençler, yarın evrakları-
nızı imzalayan sorumlu müdürler olacaktır.”  Hayatı 
başarılarla dolu Taşkın’ın ‘çalışma prensibi’ ile ya-
zımızı noktalıyoruz: “Ben, Konfüçyus’ün ‘Seveceğin 
bir işi seçersen, yaşamında bir gün bile çalışmış 
olmasın’ felsefesi ile çalışıyorum. Bu nedenle de iş 
seyahatlerim benim tatilim oluyor.” 

Bugünün stajyeri yarının  
nitelikli elemanı olacaktır





Aval, Yeni Türk Ti-
caret Kanunu’nda 
700, 701 ve 702. 

Maddelerinde Eski Türk 
Ticaret Kanunun tekrarı 
niteliğinde düzenlenmiş-
tir. Aval, kıymetli evrakta 
tamamen ya da kısmen 
teminat anlamında kulla-
nılmaktadır. Bu teminatın 
üçüncü bir kişi ya da 
poliçede imzası bulunan 
kişilerden biri tarafından 
verilmesi mümkündür. 
Aval, “aval içindir” ya 
da bununla eş anlamlı 
bir şekilde poliçe ya da 
çekin üzerine ya da alonja 
yazılır. Yanı sıra muhatap 
ve düzenleyenin imzala-
rı hariç olmak üzere ön 
yüze atılan tüm imzalar 
aval sayılır. Örneğin 
şirket yetkilisinin şirket 
kaşesi dışına attığı imza-
nın aval olduğu Yargıtay 
kararlarında sıklıkla yer 
almaktadır.

Aval konusunda bilinmesi gereken en önemli 
husus ise avalistin kim için aval verdiyse onun 
gibi sorumlu olmasıdır. Eğer avalist tarafından 
kimin lehine aval verildiği yazılmamış ise ya 
da belli değil ise bu durumda keşideci lehine 
aval verilmiş sayılır. Aval verenin sorumlulu-
ğu, kambiyo senedini geçersiz kılan şekle ait 
noksanlıklar dışında her daim devam eder. Bu 
konuda en çarpıcı örnek, lehine aval verilen kişi-
nin ehliyetsiz olması durumunda dahi avalistin 
sorumluluğunun devam etmesidir. Aval verenin 
sorumluluğunun doğması içinse geçerli bir aval 
beyanı ve aval verdiği kimsenin poliçe ya da 
çekte geçerli bir imzasının bulunması şarttır.

Kıymetli evrak üzerine ya da alonja yazılan 
aval ibaresi geri dönülemez niteliktedir. Ancak 
avalistin ödediği bedel için, lehine aval verdiği 
kimse yerine geçerek rücu imkanı bulunmak-
tadır. İflas erteleme ise TTK 377. Maddesinde 
“Yönetim kurulu veya herhangi bir alacaklı 
yeni nakit sermaye konulması dâhil nesnel ve 
gerçek kaynakları ve önlemleri gösteren bir 
iyileştirme projesini mahkemeye sunarak iflasın 
ertelenmesini isteyebilir. Bu hâlde İcra ve İflas 
Kanununun 179 ilâ 179/b maddeleri uygulanır.” 
Şeklinde düzenlenmiş ve Türk Ticaret Kanu-

nun gönderme yaptığı İcra İflas Kanunu 179 ila 
179/b maddelerinde iflas ertelemenin hüküm ve 
sonuçları düzenlenmiştir. İflas erteleme süreci-
nin en önemli unsuru İcra İflas Kanunu 179/a ve 
179/b maddelerinde düzenlenen iflas erteleme 
tedbirleri ve etkileridir. Zira  mahkemece tedbir 
kararı verilmesi durumunda yasada belirtilen 
takipler dışındaki tüm takipler durur ve 6183 
Sayılı Kanun’da belirtilen alacaklar da dahil 
olmak üzere yeni takip yapılamaz.

Ancak avalistin lehine aval verdiği kimsenin 
iflası ya da erteleme kararı alması durumunda 
avalistin sorumluluğuna erteleme tedbirlerinin 
etkisi bulunmamaktadır. Öyle ki avalistin so-
rumluluğu bağımsız bir sorumluluk çeşidi olup, 
alacaklının lehine aval verilen kimse aleyhine 
takip başlatamaması ya da lehine aval verilen 
kimse aleyhine başlatılan takibin durmuş olması 
avalistin sorumluluğunu ortadan kaldırmaya-
caktır.

Özetle; avalistin sorumluluğu lehine aval 
verdiği kimseyle aynı olup, aval verecek kimse, 
özellikle bir kişi lehine aval veriyorsa bu hususu 
çek ya da alonjun üzerine yazmadığı sürece ke-
şideciyle aynı sorumluluk hükümlerine tabidir 
ve lehine aval verdiği kimsenin iflas ya da iflas 
erteleme kararı alması avalistin sorumluluğuna 
etkili değildir. 

Aval ve iflas erteleme
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T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Ge-
nel Müdürlüğü’nün Nisan ayında 
yapmış olduğu, 2 bin adet El tipi 

Metal Dedektör ihalesinin mallarının 
ilk partisi Elektral Elektromekanik San 
ve Tic A.Ş. tarafından üretildi. Firma 
üretim prosesine bir de Sosyal Sorumlu-
luk ekleyerek bölgede örnek bir işbirliği 
tesis etti.

İşkur, Elektral ve Milli Eğitim Ba-
kanlığına bağlı Karşıyaka Özel Eğitim 
Mesleki Eğitim Merkezi (özel çocuklar 
okulu) ortak çalışmasıyla 2 bin adet 
dedektörün paketlemesi özel insanlar 
tarafından yapılmaya başlandı. Projenin 
başlangıcı ise 10-16 Mayıs Engelliler 
Haftası’na dayanıyor… 

İŞKUR’un düzenlediği etkinlik ile 
buluşan taraflar örnek bir çalışma sergi-
lediler. “Özel Çocuklar” okul müdürü 
Cuma Okday Serin, İşkur Çiğli Hizmet 
Merkezi Müdürü Z. Aylin Bultan’ın 
destekleriyle; okulun rehber öğretmeni 
Bülent Karakuş, İşkur-İş ve Meslek Da-
nışmanı Pınar Bozkurt ve firma yetkilisi 
Dr. Erdem Dinçsoy’un yönetiminde 
proje hayata geçirildi. 

Projede yaşları değişik olan bir takım 
engel ve kısıtlara sahip gençler, ‘özür 
yarası sarmakla değil, topluma faydalı 
olmakla kapanır’ felsefesiyle 2 bin adet 
yüksek teknolojili üst arama dedektörü-
nün üretimden sonraki kısmında önemli 
rol alıp, polisin kullanımına cihazları 
hazırlamaya başladılar.

Projeye başvurmak isteyenler için 
okulun telefon numarası: 0232 363 03 63

Özel insanlardan özel üretim
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CHP İzmir Milletvekilleri Alaattin Yüksel 
ve Mustafa Moroğlu, Şubat ayında gerçek-
leştirilen Genel Kurul sonrasında bir kez 

daha İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nin 
Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Hilmi Uğurtaş’a 
tebrik ziyaretinde bulundular. 

Türkiye’nin en gelişmiş ve en modern OSB’leri 
arasında yer alan İAOSB’nin Türkiye ekonomisi 
üzerindeki önemine değinen Yüksel ve Moroğlu, 
“Bölge, İzmir ve Türkiye için büyük bir değer 
taşıyor” ifadesinde bulundular. 

İAOSB’nin, Ege Bölgesi’nin en önemli OSB’si 
olduğuna dikkat çeken Alaattin Yüksel, İAOSB 
Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Uğurtaş’ı, bugüne 
kadar gerçekleştirdikleri çalışmalarından dola-
yı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. 
Yüksel, “Yıllardır ekibiniz ile birlikte birbirinden 
önemli projeleri layıkıyla tamamlayan şahsınızın 
yeni dönemde de başarılı işlere imza atacağından 
şüphemiz yok” diye konuştu. 

Sanayicileri kamu görevlileri gibi düşündükle-
rini bildiren Yüksel, “Sanayicilerimizin sorunları-
nı yetkili ağızdan duymak bizler için de oldukça 
iyi oldu. Karşılıklı görüşmelerimizi sürdürmenin 
bu konuda faydalı olacağını düşünüyoruz” ifade-
sinde bulundu. 

İAOSB Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Uğur-
taş da nazik ziyaretlerinden dolayı Yüksel ve 
Moroğlu’na teşekkür ederek, sanayi camiasının 
mevcut sıkıntılarını paylaştı. Siyaset ve sanayi 
çevresinin bir araya gelmesinden duyduğu mem-
nuniyeti dile getiren Uğurtaş, “Milletvekillerimizi 
burada görmekten memnuniyet duyuyoruz. Bu 
görüşmeler sayesinde siyasetçilerimize sorunları-
mızı birinci ağızdan anlatma fırsatımız oluyor. Bu 
toplantıların devamını diliyoruz. Yakın zamanda 
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Aziz 
Kocaoğlu ile sanayicilerimizi bir araya getirecek 
bir toplantı düzenlemeyi düşünüyoruz. Karşılıklı 
görüşmelerin faydalı olduğuna inanıyoruz” dedi.

CHP Milletvekillerinden 
Uğurtaş’a ‘tebrik’ ziyareti





İzmir’in sahip olduğu iklim, ekonomiden 
toplumsal günlük yaşama, eğlenceden insan 
ilişkilerine kadar belirleyici etkenlerden bir ol-

muştur. 20. yüzyılın ortalarına kadar hem ticarette 
hem de sanayide İzmir ekonomisinin itici gücünü 
oluşturan tarımsal ürünler mevsim şartlarına 
göre yetiştikleri için, çalışma hayatı da buna göre 
biçimlenirdi. Örneğin incir; başta Küçük Mende-
res vadisi olmak üzere İzmir’in taşrasında yaz 
ayları boyunca büyük bir faaliyete geçilmesine 
neden olurdu. Ağaçların budanması, incirlerin 
döllenmesi ve gözlenmesi neredeyse yaz mevsi-
mi boyunca devam eder; Ağustos ayı ortalarında 
incirler derlenir, kurutulur, çuvallanır ve işlenmek 
üzere aynı ayın sonlarında İzmir yoluna koyulur-
du. Bu süreçte İzmir’de iş dünyası Ağustos ayı 
sonlarından itibaren piyasaya inecek olan ürün 
için sabırsızlıkla hazırlıklarına başlamıştır. Ancak 
bu arada havaların ısınmasıyla İzmirlilerin üzeri-
ne bir uyuşukluk da çökmemiş değildir. İzmir’in 
sınai ve ticari ürünleriyle zenginleşmiş olanlar, 
Buca, Bornova, Seydiköy ve Kokluca civarındaki 

sayfiyelerine çekilmiş, büyük masrafla oluşturu-
lan ev ve bahçelerin serinliğine sığınır. Demiryolu 
bağlantısıyla, 19. yüzyılın ikinci yarısında kalıcı 
konutlara dönüşen bu sayfiyelerin bir kısmı o 
günlerin hatırasını yansıtacak şekilde hala ayak-
tadır.
Deniz banyolarından plajlara...

19. yüzyılın sonlarında sayfiye anlayışında bü-
yük bir değişim yaşanır, ve bugün sayfiye dendi-
ğinde akla gelen tek mekan, denize yakın mekan-
lar ortaya çıkmaya başlar. Gerçekte önceleri ‘Deniz 
Banyoları’ adıyla anılan ve daha sonra ‘Plaj’lığa 
yükselen, insanların denizden düzenli bir şekilde, 
eğlence amacıyla yararlanması bizde pek o kadar 
da eskiye gitmez. Kudret Emiroğlu’nun günde-
lik hayatımızın adeta tarihsel bir sözlüğü olan 
kitabında, Reşat Ekrem Koçu’dan aktardığına göre 
İstanbul’da ilk deniz hamamı, Çardak İskelesi’nde 
1826 ile 1850 arasında bir tarihte açılmış. Kısa 
sürede yayılan deniz banyolarının sayısı 1867’ye 
gelindiğinde altmış ikiye ulaşmış.

İzmir’de ekonominin 
tatile girdiği aylar…

İzmir ekonomisinin itici gücü olan tarım ürünlerinin işlenmesinin ardından İzmir halkı deniz banyosu diye 
adlandırılan günümüzün plajlarına akın ederdi. Ne de olsa denizin ve güneşin tadı İzmir’de başkaydı...
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İzmir bu konuda epeyi geç kalmıştır. Bi-
lindiği kadar ilk düzenli deniz hamamı/
banyosu, 1890’larda aynı zamanda Rıhtım 
Şirketi’nin de sahibi olan Guiffrey tarafından 
Punta (Alsancak)’da açılmıştı. Şimdiki Alsancak 
vapur iskelesinin bulunduğu yerin yakınların-
da olan deniz hamamının banyo kısmına, Nail 
Moralı’nın anlatımına göre uzunca bir köprü 
– iskeleden geçilerek girilmekteydi. Burada çe-
peçevre kaplamalar ortasındaki havuza, yüzme 
bilmeyenler için baştanbaşa tutunacaklar kon-
muştu. Moralı, o zamanlar kolibasilin adı dahi 
bilinmediğinden şifa niyetine bu banyolardan 
denize atladıklarını da ekliyor.

Karşıyaka’da deniz banyolarının, sahil 
hattında yerleşim başladığı andan itibaren var 
olduğu söylenebilir. Ancak Karşıyaka’daki ban-
yolar özel, yani önünde bulunduğu evin sakin-
lerine hizmet vermekteydi. Buna karşın geçti-
ğimiz yüzyıl başlarında Karşıyaka’nın umuma 
açık en az bir tane deniz banyosu bulunduğu 
1905 yılına ait Baedeker Rehberi’nden anla-
şılmaktadır. I. Dünya Savaşı sırasında Liman-

Sanders’le İzmir’e gelerek Kordon’da Kramer 
Oteli’nde kalan Alman havacı Oswald Bölcke, 
sabahlarını Karşıyaka’ya geçip bu banyolarda 
yüzmekle değerlendirmişti.

1920’lerin başlarında Punta banyosu, ben-
zerleri arasında en büyük ve en iyi donanımlı 
olarak değerlendirilmektedir. Havuzları yüzme 
bilmeyenler için tehlike oluşturmayacak kadar 
sığdı. Tesisin iki binası arasında bulunan alan 
ve terasının bir kısmı kahvehane olarak kulla-
nılmaktaydı. Ayrıca her binanın arkasında açık 
denize inmek için merdiven bulunmaktaydı.

Her ne kadar Moralı Punta banyosuna git-
tiğini söylese de, Şahabettin Ege’ye göre burası 
daha çok Rumlar’a hizmet etmekteydi. Türkler 
ise daha salaş olan Karataş civarındaki deniz 
banyosunu tercih etmekteydi. Buradaki banyo 
binası da ağaç kazıklar üzerinde deniz içine iki 
bölüm olarak yapılmıştı. Deniz yüzeyinden bir 
metre kadar derinlikte ağaç döşemesi ve deniz 
üzerinde de oturmak için taraçaları bulunmak-
taydı. Banyoya gelenler ya denize girerler veya 
taraçada oturarak girenleri seyrederdi.
Kadınlarla erkekler ayrı plajlarda

Her iki banyonun da en önemli ortak özelli-
ği, erkekler ve kadınlar için ayrı ayrı mekânlara 
sahip olmaları ve birbirlerini görmeyecek 
şekilde dizayn edilmeleriydi. Eğer bir kadın 
açık denize yüzerek erkeklerin tarafına geçerse 
geriye çağırılmakta ve banyo evini bir daha 
kullanmaktan men edilmekteydi. Şahabettin 
Ege ise zaman zaman kadınlar kısmından biri 
denize açıldığında heyecanlı bir manzara ortaya 
çıktığını kaydetmekte ve bunun banyo sahibi 
tarafından seyirci toplamak için tertiplendiğini 
tahmin etmektedir.

Ancak İzmir körfezinin hızla kirlenmesi, 
deniz banyolarının kent merkezinden gittikçe 
uzaklaşmalarına ortam hazırladı. 1926’da Kar-
şıyaka İskelesi yakınlarından Göztepe’ye kadar 
olan bölümde deniz banyosu yasaklandı ve 
tabii Alsancak ve Karataş’taki banyolar yıkıldı. 
Yerlerine Güzelyalı, Karşıyaka ve İnciraltı’nda 
yeni banyolar açıldı. 1930’ların Karşıyaka deniz 
banyoları Ertuğrul Erol Ergir tarafından ayrıntılı 
olarak tasvir edilmektedir. Alaybey’den anıta 

İZMİR ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ  l  temmuz 2013

bir zamanlar
izmir sanayi tarihinden

37



Atatürkorganize
İZMİR ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ  l  temmuz 2013

bir zamanlar
izmir sanayi tarihinden

38

kadarki kısımda 3-4 hususi banyo bulunduğunu 
kaydeden Ergir bunların sadece sahipleri tara-
fından kullanıldığını belirtmektedir. Denizin 
Anıt’tan İskele’ye kadar olan kısmı ise sığ ve 
kumluktu. Açık tabii bir plaj görünümündeydi, 
çocuklar yüzmeyi orada öğrenirdi. İskeleden 
nikâh dairesine kadar olan kısımda da banyolar 
vardı. Burada deniz kayalıktı, yosunluktu. Hemen 
kıyıdan denize girebilmek zordu. Ancak hususi 
banyolardan atlayarak veya merdivenle inerek 
denize girebilirdiniz. Nikah dairesinden 100-150 
metre sonrası, yani bugünkü KSK Kulübü’nün 
karşı kısımlarında deniz kumluktu. Karşıyaka’da 
denize girmenin en iyi olduğu bölüm burasıydı. 
Esasen erkek ve kadınlar için ayrı ayrı inşa edil-
miş umuma açık deniz banyoları da buradaydı. 
Aynı tip banyolar Bayraklı’da da vardı.

Banyolar denizin 100-150 santim derinine 
ulaştığı yerlere, deniz havuzu şeklinde, dört köşe 
inşa edilmiş yapılardı. İçerisi dışarıdan görülmez-
di. Havuzun etrafında soyunma kabinleri vardı. 
Kabin üzerleri güneşlenme teraslarıydı. Havuza 
bir merdivenden inilerek veya atlayarak girilirdi. 
Havuz içinde tutunmak için boydan boya uzanan 
kalın bir halat vardı. Karaya uzanan bir iskeleden 
yürüyerek banyolara ulaşılırdı. Kadın banyola-
rında, denizin içinden çıkan ve su yüzeyindeki 
kabarcıklardan yeri kolaylıkla tespit edilen bir 
kaynak vardı. Yüzerken susayanlar buradan her 
an buz gibi tatlı suyu içebilirdi. Her yıl Haziran 
ayı başlarından itibaren, umumi banyoları kirala-
yan kişi, gazetelere ilan vererek müşteri çekmeye 
çalışırdı.

1952’de İzmir Belediyesi Karşıyaka’daki deniz 
banyolarını yıkmaya ve yerine bir plaj yapma 
kararı verdi. İnşaat, 1957’ye kadar uzanan ihale ve 
ön çalışma sürecinin sonunda, yapılan incelemeler 
plajın yapılacağı yerde denize girmenin sağlıksız 

olacağını ortaya koyunca sadece gazino inşaatı-
na indirgendi. Böylece İzmirlilerin elinde sadece 
İnciraltı kalmış oluyordu. İnciraltı, İzmir’de deniz 
banyosundan plaja terfi eden ilk yerdir. 1930’lu 
yıllarda, yaz aylarında çevresinde açılan gazino-
larla birlikte büyük rağbet gören plaj, 1950’lerin 
başlarında İzmir Belediyesi tarafından daha da 
büyütülerek geliştirildi. Ayrıca inşa ettirdiği yaz-
lık evleri de kiralayan belediye, İnciraltı’nın plaj 
olarak parlak bir geleceğe sahip olduğunu zan-
nediyordu. Ama kirlilik bir süre sonra İnciraltı’nı 
da yakaladı; 1970’li yıllarda o da kapandı ve 
Klizman, Güzelbahçe, Urla derken İzmirli için 
plaj, Karaburun ve Çeşme’ye kadar uzaklaştı. 
1981’de Karşıyaka Bostanlı Sazburnu mevkiinden 
İnciraltı’na kadar olan bölgede, denize girilmesi 
ve balık tutulması kesinlikle yasaklanmıştı. 2000’li 
yıllarda körfezin temizlenmesi çabaları eski plaj 
hatıralarını yeniden canlandırdı. Hatta Karşıyaka 
Belediyesi 2005’te, şimdilik denize girilmemesi 
kaydıyla, küçük bir bölüm kıyı hattını sembolik 
plaj haline bile getirdi. Kim bilir, belki bu iyi ni-
yetli hedef ilerleyen yıllarda gerçekleşebilir.

İnciraltı, İzmir’de deniz banyosundan plaja terfi eden ilk yerdir. 1930’lu yıllarda yaz aylarında çevresinde 
açılan gazinolarla birlikte büyük rağbet gören ünlü plaj 1970’li yıllarda kirlilik dolayısıyla kapandı.



Özellikle yaz 
ayları, gelin-
ce akıllara 

hemen diyet gelir. 
Deniz mevsimin-
de “fit olma” 
her homo 
erectus’un 
en önemli 
arzusu olu-
verir. Acilen 
kilo verilmeli-
dir çünkü, kışın 
giyilen fazlalık-
ları örten giysiler 
artık yoktur. Medya 
tarafından o yıl moda 
haline getirilmiş olan diyet 
programı hemen  edinilir ve 
uygulamaya zar zor başlanır. 
Of’la puf’la bazen başarılı bile 
olunabilir, ama o kilolar sonbahar-
da fazlasıyla vücutlarda tekrardan 
konuşlanıverir. Bu ‘yo yo etkisi’ 
sağlıklı beslenme yerine diyet yapınca 
ve egzersiz yerine hareketsiz bir yaşamı 
seçince kaçınılmaz sondur.

TUİK rakamlarına göre ülkemiz nüfusunda 
2008 yılında obezler yüzde 15,2, fazla kilolular 
yüzde 32,4’tür, ki bu fazla kilolular hızla obez-
lerin safına geçmeye pek meyillidirler. Yine bu 
kurumumuzun 2010 rakamları sırasıyla yüzde 
16,9 ve yüzde 33 olmuştur. 2012 rakamları 
beklendiği gibi yine artmış, yüzde 17,2 obez 
yüzde 34,8 aşırı kilolular haline gelivermiştir. 
TUİK rakamları her zamanki gibi tartışmaya 
açık olagelmiştir. Bu rakamlar biliyorsunuz 
bazen bir gecede değişiverir ve Türk halkının 
gelirleri bir anda yüzde 50 artıverir. Ya da 
ertesi sabah seçmen sayısını olağanüstü artmış 
olarak bulabilirsiniz.

Obezlerin oranı da aynı akibete uğramış ve 
12 ülkede yapılan bir araştırmaya göre; (Tür-
kiye ayağı metabolik sendrom derneği tarafın-
dan yürütüldü) obezite oranımız yüzde 54.4 
olarak bulunmuştur. İsterseniz bir de yazı ile 
yazayım da beyinlere kazınsın yüzde elli dört 
buçuk… Yani her iki insanımızdan biri obez..

Tam burada Amerika’daki ‘egzersiz ilaç-
tır’ platformunun sloganının yeridir işte. Bu 
platform, doktorlara ‘egzersiz reçetesi’ yazın 

öne-
risinde 

bulun-
maktadır. 

Zira egzersiz 
ve yeterli fiziksel 

aktivitenin, aynen ilaç 
gibi etki ettiği ve kalp 

hastalıklarını yüzde 30, şe-
ker hastalığı riskini yüzde 27, 

meme ve kolon kanseri riskini 
yüzde 25 azalttığı gösterilmiştir. 

Ayrıca egzersizle kan yağlarınız ve 
kolesterolünüz düzenlenir, yüksek 

tansiyonunuz normale döner, kemik 
ve kaslarınız güçlenir, depresyonunuz 

biter, fazla kilolarınız da gidiverir. Yani 
fazla kilolar sadece diyet ile gitmiyor, 

egzersiz de çok önemli rol oynuyor. Tabiî 
ki sadece egzersiz de yetmiyor. Sağlıklı 

beslenmenin yollarını da bulup öğrenmemiz 
gerekiyor. Sağlıklı beslenme programlarında 
bir günde aldığımız enerjinin yüzde 50-55’i 
karbonhidrat, yüzde 15-20’si protein, yüzde 
25-30’un da yağlardan gelmesi istenir. Yani 
yüksek protein içeren diyetlerden de uzak 
durmalı, dengeli gıda türü seçilmelidir. Eğer 
sadece protein ağırlıklı beslenilirse kalp damar 
hastalıkları riski artabilir.

Örneğin ekmeği beslenmeden dışlama yan-
lışına da düşme son derece sakıncalıdır. Çünkü 
yağlar, karbonhidratın oluşturduğu enerji ile 
kullanılır. Yeterli karbonhidrat (burada ekmek 
örneği gibi) alınmazsa, vücut yediğini depo 
eder, kilo veremezsiniz.

Düşük kalorili (kalori hesabı yaparak 
hazırlanan diyetler) diyet yaparsanız, bazal 
metabolizma hızınız azalır, daha sonra normal 
beslenmeye döndüğünüzde vücudunuz daha 
da fazla yağlanır, kilo alırsınız (yoyo etkisi).

Öğün atlamaktan kaçınılmalıdır. Zira daha 
çok düşen kan şeker seviyeniz, sizi sonraki 
öğünde yemeğe adeta saldırmanıza sebep olur. 
Bu nedenle kan şekerini hep aynı seviyelerde 
tutmak önemlidir.

Kısacası sağlıklı beslenme, bir ‘ölçü’ işidir, 
yani bilgi ve matematiktir. Aşırıya kaçmadan 
tüm gıdalardan yeterli, dengeli, matematikli 
(hesaplı) tüketmek gerekir.

Diyet yapmayın, egzersiz 
yapın, sağlıklı beslenin

Atatürkorganize
İZMİR ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ  l  temmuz 2013

makale
sağlık

39
Enver OLGUNSOY



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

DERGI RELAMLARI-iaosb2.pdf   1   15.05.2013   16:35

Yeni 
destinasyonlarımızı 

keşfetmenin 
tam zamanı!

thy.com | 444 0 849

MALTASALZBURG MARSİLYA SANTIAGO DE
COMPOSTELA

*Skytrax Passenger Choice ödüllerinde Avrupa’da 2013 yılının en iyi havayolu seçildi.

Avrupa’nın
En İyi Havayolu*



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

DERGI RELAMLARI-iaosb2.pdf   1   15.05.2013   16:35

Yeni 
destinasyonlarımızı 

keşfetmenin 
tam zamanı!

thy.com | 444 0 849

MALTASALZBURG MARSİLYA SANTIAGO DE
COMPOSTELA

*Skytrax Passenger Choice ödüllerinde Avrupa’da 2013 yılının en iyi havayolu seçildi.

Avrupa’nın
En İyi Havayolu*



150 yıllık mucizevi 
dönüşüm

150 yıllık geçmişe sahip tarihi
 Havagazı Fabrikası’nın

bugünkü hali ve işlevselliği,
tarihine sahip çıkan İzmirli
duyarlılığının da en güzel

göstergesi. 

İzmir, mucizeler şehridir, 
İlk yerleşimin başladığı MÖ.6500 yılından itibaren, birçok doğal 

felakete ve tahribata sahne olan, salgın hastalıklarla boğuşan İzmir, 
her defasında küllerinden doğmayı başaran mucize bir şehir olarak 
girmiştir tarih kayıtlarına. Şehrin bu duruşu, halkının karakterine 
de işlemiş olacak ki, 21. yy. Türkiye’sinde bile farklı anılır İzmir, 
İzmirli… (!)

Aristo’nun İskender’e “Görmezsen eksik kalırsın” diyerek uyar-
dığı, Victor Hugo’nun hiç görmeden adına şiirler yazarak “Prenses-

tir” dediği İzmir, yıllar içinde yaşamış olduğu 
tahribat ve felaketlere bağlı olarak, 8 bin 500 
yıllık tarihine yakışır bina sayısına sahip değil 
ne yazık ki. Ancak güzel olan, İzmir ruhu 
işlemiş yaratıcı dehaların, usta dokunuşları ile 
tarihten mucize yaratmaları. İzmir’in en eski 
binalarından biri olan, 150 yıllık geçmişe sahip 
Tarihi Havagazı Fabrikası’nın bugünkü hali ve 
işlevselliği, tarihine sahip çıkan İzmirli duyar-
lılığının da en güzel göstergesi…

Bu bağlamda, üretimi tamamen durduktan 
sonra belediye otobüslerinin park ettiği bir 
alan haline gelen büyük arazide yükselen İzmir 
Tarihi Havagazı Fabrikası ve Güzelyalı’daki 
eski troleybüs garajında yükselen Ahmed 
Adnan Saygun Kültür ve Sanat Merkezi, İzmir 
Büyükşehir Belediyesi’nin kente kazandırdığı, 
dünyada dahi benzerlerine az rastlanır binalar 
olmaları dolayısıyla göğsümüzü kabartıyor. 
Kentin tarihine sahip çıkarak, kültür ve sanata 

hizmet eden bu önemli iki merkezi İzmir’e kazandıran başta Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu olmak üzere, emeği geçen 
herkes, bu anlamda çok büyük teşekkürü hak ediyor. 
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150 yıllık öykü 
1 Eylül 1856'da Andre Morchais adlı bir 

Fransız işadamı, 
Paris'teki Gaz 
Kumpanyası adına 
İzmir'in havagazı ile 
aydınlatılması için 
imtiyaz talebinde 
bulunur, Osmanlı 
bu talebi kabul 
eder. Ancak Andre 
Marchais'in ömrü 
bu işi tamamlama-
ya yetmez, varisleri 
de istekli olmayın-
ca, sözleşme iptal 
edilir.  

İkinci talep de 
yabancıdan 

Havagazına ilişkin 
ikinci imtiyaz tale-
bi, 1859 yılında yine 
bir yabancıdan gelir. 
İstanbul'da yayınlanan 
Journal de Constan-
tinople Gazetesi'nin 
sahibi A. Edward tara-
fından yapılan başvuru 
kabul edilir ve 25 Nisan 
1859'da 12 maddelik bir 
sözleşme imzalanır. İm-
tiyaz süresi 40 yıl olarak 
belirlenir.

1862 yılında Fransız-
lar inşaatı başlatır. Bu 
arada sokaklarda nakil 

şebekesi de hazırlanır. Kuruluş sırasında kent 
içi aydınlatma için 600 fener öngörülmesine 
karşın, hızlı büyüme ile bu sayı 3000'e ulaşır. Bu 

nedenle fabrikada zaman zaman kapasite 
artırımı için ekler inşa edilmiştir.

Üretilen havagazının önemli bir 
bölümü sokak aydınlatmasında 
ve kent merkezindeki aboneler 
tarafından kullanılmaktaydı. 
İzmir'deki gazetelere verilen 
ilanlarla abone sayısı hızla arttı. 
1902 yılına gelindiğinde kentteki 

kamu binaları, oteller, gazinolar, 
mağazalar ve kıraathaneler havaga-

zı ile aydınlanır olmuştu. 
1900'lü yılların başında elektrik 

kullanımının yaygınlaşmaya başlamasıyla, 
1904 yılından itibaren İzmir'in sokak aydınlat-
ması elektriğe dönüştü. Havagazı kullanımı ise 
sadece mutfaklarla sınırlı kaldı. 1. Dünya Savaşı 
başlarına kadar hem gaz hem elektrikle aydın-
lanmaya devam edildi.

Yabancıdan satın alındı
İzmir'in 1919'da işgali ve mütareke yıllarında 

şirket, pek çok abonesini kaybetti ve mali sıkın-
tıya düştü. İzmir Belediyesi'nden sıklıkla aldığı 
yardımlarla ayakta kalmaya çalıştı.

1923'te kurulan genç Cumhuriyet, ülkede-
ki yabancı şirketlerin imtiyazlarını uzatmama 
kararını, büyük bir hassasiyetle uygulamaya 
başlamıştı. Cumhuriyet döneminde Belediye-
ye devredilen havagazı fabrikası, 1955 yılında 
kapatıldı. Fabrikanın binalarının büyük bir 
bölümü ise ne yazık ki günümüze ulaşamadı. 
Bu tarihten sonra uzunca bir süre ise ESHOT ve 
İZULAŞ otobüslerinin garajı olarak kullanılma-
ya başlandı.

Üretimi tamamen durduktan sonra belediye otobüslerinin park ettiği alan haline gelen bu büyük arazide 
yükselen fabrika, dünyada dahi benzerlerine az rastlanır binalar olması dolayısıyla göğsümüzü kabartıyor.

İZMİR ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ  l  temmuz 2013

izmir
izmir

43



Parası olmayan da “Sanat” la buluşuyor…
İzmir Büyükşehir Belediyesi, otobüs garajını 

İnciraltı'na taşıdıktan sonra, fabrika binaları ve 
arazisinin bir kültür kompleksine dönüştürülmesi 
için kolları sıvadı, mucizevi dönüşüm de böylelik-
le başladı…

Bu muhteşem dönüşümü, tarihi havagazı fab-
rikasının bahçesinde gerçekleştirdiğimiz sohbette 
İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Şube 
Müdürü Veysel Çıldır’ la konuştuk.  Biz sohbet 
ederken, fabrikanın bahçesi, bu büyülü atmos-
ferde mutluluklarını ölümsüzleştirmek isteyen 
çiftlerle doluydu. Biz diyelim 10 çift, siz deyin 15 
çift, tam da o anda fotoğraf çekimi yapmak üzere 
bahçenin dört bir yanına dağılmışlardı… Fabri-
kanın içinde, sonradan saymaya yetişemediğimiz 

onlarca gelin ve damat ayrı bir atmosfer yaratı-
yordu bu tarihi mekanda…

1,5 milyon TL’nin üzerinde bir harcamayla 
restore edilen Tarihi havagazı fabrikasının bu-
gün geldiği noktadan gurur duyduklarını ifade 
eden Çıldır, kültür, sanat ve eğitim konularında 
özel hayatını da seve seve İzmir ve İzmirli için 
feda eden bir gönüllü. Zira Havagazı fabrika-
sında gerçekleşen etkinlik ve organizasyonların 
hemen hepsinde ekibinin başında o da oluyor, 
çalışma arkadaşlarına güveni sonsuz olsa da, işin 
içinde olmayı seviyor. Restorasyon çalışmaları 
kapsamında yapılan işleri ayrıntıları ile anlatan 
Çıldır, bu mekanın, ücretsiz sanat aktivitelerine ev 
sahipliği yaparak, parası olmayanları da sanatla 
buluşturmak gibi önemli bir amaca hizmet ettiğini 

Restorasyon çalışmaları kapsamında 24 bin metrekarelik alanda, 2 bin 850 metrekare inşaat alanına sahip 
tescilli yapılar dışındaki tüm yapılar yıkıldı. Aslına uygun olarak restore edilen tescilli yapılar kültür mekanı oldu.

Bu köşeye hemen bir kutu açalım ve altını önemle 
çizelim; mekanları yaratmak kadar önemlidir yaşat-
mak, hatta daha da önemli… İşte bu noktada, Tarihi 
Havagazı Fabrikasını haber yapmak üzere iletişim 
kurduğumuz her birimde karşılaştığımız nazik yaklaşım, 
yardımcı olma çabası ve güler yüz, İzmir’de kültür ve 
Sanat’ın emin ellerde olduğunu kanıtladı bize. Buradan, 
güler yüzlü yaklaşımı ve hızlı bilgi aktarımı için İzmir 
Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Şube Müdürlüğü 
Proje Organizasyon Şefliği Proje Sorumlusu Yasemin 
Yıldıran’a, hızlı sorun çözme ve sonuç odaklı yaklaşımı 
için Proje Organizasyonları Şefi Mehmet Yıldız’a, ve 
elbette o sakin ve güler yüzlü tavrı ile tüm gönülleri 
fetheden, kültür ve sanatı toplumun her kademesine 
yaymayı düstur edinmiş, Kültür ve Sanat Şube Müdürü 
Veysel Çıldır’a Tüm İzmirliler adına teşekkür ederiz…

Teşekkürler

Fransızlar tarafından 150 yıl önce inşa edilen 

Alsancak’taki tarihi Havagazı Fabrikası İzmir 

Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştiri-

len restorasyon ve çevre düzenleme çalışmala-

rının ardından yepyeni bir kültür sanat mekanı 

haline geldi. Havagazı Fabrikası Restorasyon 

Projesi kapsamında, 24 bin metrekarelik alanda, 

2 bin 850 metrekare inşaat alanına sahip tescil-

li yapılar dışındaki tüm yapılar yıkıldı. Aslına 

uygun olarak restore edilen  tescilli yapılar kültür 

mekanı olarak kullanılmaya başlandı.

Restorasyonla 
yeniden doğdu
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vurguluyor. 
Restorasyon çalışmaları  
kapsamında neler yapıldı? 

24 bin metrekarelik açık alanda 2 bin 850 
metrekarelik kapalı alana sahip tescilli yapılar 
dışındaki eklenti yapılar yıkıldı.

Tamamıyla aslına uygun olarak restore edi-
len tescilli yapılar güçlendirildi. 

Fabrika sahasındaki dökümhane binası kafe-
terya olarak değerlendirilirken, depo binaları da 
sergi salonu ve sanat atölyeleri şeklinde düzen-
lendi. 

Ayrıca diğer tescilli yapılar, okuma salonu 
satış birimi ve idari bina olarak kullanılmak 
üzere restore edildi.

Arazinin arka kısmında yer alan iki katlı 
betonarme ek yapı da yenilendi. Havagazı 
Fabrikası'nın adeta simgesi olarak yükselen 
tuğla bacanın iç temizliği yapıldı, güçlendirildi 
ve ışıklandırıldı. 

Fabrikanın bahçesine, bakıma alınan beş adet 
asırlık zeytin ağacı yerleştirildi.

Yapılan alt yapı çalışmaları sırasında alanda 
elde edilen orijinal taş kaplamalar şu an kafeter-
ya olarak kullanılan bina etrafında değerlendi-
rilerek eski doku yaratılmaya çalışıldı. Eskiden 
gaz depolama işlevi gören gazometrenin izi, 
otopark alanında farklı malzeme kullanılarak 
gösterildi, ayrıca sembolik olarak sergi ve atölye 
binalarının önünde çelik konstrüksiyon imalatla 
canlandırılması da yapıldı. 

Ve İzmir, 29 Aralık 2008 yılında hizmete 
giren ve yıllarca otobüs garajı olarak kullanılan 
bu fabrikayı, gelecek nesillere bir kültür-sanat 
merkezi olarak bırakmış oldu...
Havagazı artık “Sanat”la aydınlatıyor…

Çevre düzenlemesiyle görenleri büyülü bir 
atmosfere taşıyan Tarihi Havagazı Fabrikası; 
çim konserleri, sinematek etkinlikleri, workshop 
çalışmaları, C salonunda yaratıcı drama atöl-
yesi, B salonunda seramik çalışmaları, kağıt-
larla geri dönüşüm çalışmaları, A-B salonunda 
sergiler, C-B salonunda ikili fabrika atölyesi 
çalışmaları yanı sıra birçok kurum ve konukları 
ağırlıyor. Kokteyllerden basın toplantılarına, 
tanıtım toplantılarından yemeklere, Jazz festi-
vallerinden açık hava konserlerine kadar birçok 
kültürel etkinlik bu prestijli mekanda gerçekleş-
tiriliyor. 

Havagazı Fabrikası’nda eskiden dökümhane 
binası olarak kullanılan bölümler ise, sergi salo-
nu ve sanat atölyesi olarak hizmet veriyor. 

Özel yemekler ve toplantılar için modern bir 
şekilde dizayn edilen Sanat Cafe, 625 metrekare-
lik bir alanda hizmet veriyor. 

ÇİM KONSERLERİ
01 Ağustos 2013 – Karagöz Musikisi
10 Ağustos 2013 – Hayko Cepkin
15 Ağustos 2013 – Aşk Mevsimi – Tango
22 Ağustos 2013 – Yeni Meşk – Blues
29 Ağustos 2013 – Grup Enfeksiyon
05 Eylül 2013 – Erkan Oğur

SİNEMATEK
31 Temmuz 2013 
Artist / The Artist
14 Ağustos 2013  
Aydaki Adam  
Man On The Moon
21Ağustos 2013 
 Umut Işığım  
Silver Linings Playbook
28 Ağustos 2013  
Aramızda Casus Var  
Burn After Reading
4 Eylül 2013
Elling / Elling
11 Eylül 2013
Düşler Diyarı
Beasts of the 
Southern Wild
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Gençleri temel bilimlere çekerek bili-
mi toplumun odak noktası haline 
getirmeyi amaçlayan Bilim Kah-

ramanları Derneği, birbirinden başarılı 
projeleri ile gençlerimize ve geleceğimize 
umut vaat ediyor. Atatürk Organize Ha-
ber Dergisi’ne açıklamalarda bulunan 
Derneğin Yönetim Kurulu Başka-
nı Hakan Habip, 2011 yılında 
gönüllüler tarafından kamu 
yararı için kurulan Bilim Kah-
ramanları Derneği’nin ulus-
lararası bilimsel turnuvanın 
ülke çapında düzenlenmesini 
sağlamayı amaçladığını söyledi. 

‘Bilim Kahramanları Buluşuyor’ adı altında 
düzenlenen bu etkinliğin her sene farklı küre-
sel temalar içerdiğine dikkat çeken Habip, 
“Etkinliklerimizin 10’uncu sezon teması 
“doğanın gücü” doğal afetler olacak. Finansal 

destekçilerin katkıları, bin 500 gönüllünün 
çabalarıyla geçmiş 9 sezonda 23 ilden 6 

bin 400 gence ulaştık. Takımlarımız, 
Avrupa Açık Turnuvası 
şampiyonluğu dâhil 15 uluslararası 
ödül kazandılar. Dünyanın en 

iyi üniversitelerinde burslu 
okuyan mezunlarımız var.  146 

takımın 5’i, geçen sezon pat-
ent başvurusu yaptı.  İzmirli 

takımlarımız çok başarılı 
oldular.  9’ncu sezonun 
ulusal turnuva şampiyonu 
İzmirli bir takım” diye 
konuştu.

9-16 yaş arası gençlerin 
hedef kitleleri olduğunu 
belirten Habip, bünyeler-
indeki çocukların kendi 
okullarında takım koçunun 
rehberliğinde haftada 2 
saatlik çalışma ile toplam 
2-3 aylık bir sürede me-
kanik görevleri çözebilen 
robot tasarlayıp, program-
layabildiklerini söyledi.  
Aynı öğrencilerin diğer bir 
yandan sezon temasıyla 
ilgili araştırma ve özgün 
çözümler ürettiklerinin 
altını çizen Habip, sözlerini 

Bilim Kahramanları Derneği 
‘geleceği’ yetiştiriyor

Gençleri temel bilimlere çekerek bilimi toplumun odak noktası haline getirmeyi amaçlayan Bilim 
Kahramanları Derneği, başarılı projeleriyle gençlerimize ve geleceğimize umut vaad ediyor.
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şöyle sürdürdü:
“Bu arada çok değerli bir “takım çalışması” 

deneyimi yaşıyorlar.  Bu sezon 30 ilden 2 
bin kadar genç, süreç içinde doğal afetlere 
hazırlanmak için, afet sırasında en değerliyi 
korumak için, sonrasında yeniden inşaat için 
çözümler üretecekler.  Onuncu yılımızda 10 
patent başvurusu bekliyoruz.  Ayrıca, ülkemiz-
deki bilim insanlarını yüreklendirip, kamuoyu-
nun bilim ve bilim insanını kucaklamasını 
sağlamak amacıyla bir etkinlik düzenliyoruz. 
Etkinliğimizin adı; ‘Bilimin Kahramanları 
Gecesi: Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödül 
Töreni.’ Bu etkinliğin birincisi, Mimar Sinan Gü-
zel Sanatlar Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi 
ve İstanbul Kültür Üniversitesi’nden çok değerli 
rektörlerin ortak ev sahipliğinde 30 Mayıs’ta 
yapıldı.  38 yaş altındaki çok değerli 5 genç 
bilim insanı bilime katkıları, kamu yararına 
kullanımı ve bilimin yaygınlaşmasına katkıları 
için ödül kazandılar.”

Bu yıl 38 yaş altı bilim insanına da 
eriştiklerinin bilgisini veren Habip, gelecekte 6-9 
yaş arası çocuklara ve 14-18 yaş arası gençlere 
yönelik etkinlikler de yapmayı planladıklarını 
söyledi. Habip, özellikle devlet okullarından 
oluşturulan takımların ve dezavantajlı (risk 
altındaki) gençlerin bulunduğu takımların 
sayısını arttırmayı amaçladıklarını bildirerek, 
toplumsal barışa katkı yapmak istediklerini 
söyledi.

Küresel olarak katma değerli üretim yapa-

bilmenin en önemli dayanak noktasının temel 
bilim becerisine sahip bireyler olduğunu 
vurgulayan Habip, iş dünyasının bu niteliğe 
sahip kişileri tercih ettiğini söyledi. Ülkemizde 
temel bilimler fakültelerinin hızla kapandığına 
dikkat çeken Habip, “Derneğimizin çalışmaları 
ve artan farkındalığın sonucu olarak olumsuz 
gidişatı önce yavaşlatmak, sonra olumlu yöne 
doğru hızla çevirmek istiyoruz” diye konuştu. 
Habip, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Katılımcıların; ifade, dinleme, zaman 
kullanımı, sunum becerileri, dolayısıyla 
özgüvenleri artıyor.

Topluma kolayca katkı yapabileceklerini 
biliyorlar. Bilim “hem kolay erişilebilir, hem 
de eğlencelidir” algıları oluşuyor, yaşam boyu 
faydası olacak takım çalışması becerileri ve 
gönüllü projelerde yer alma istekleri artıyor.  
Geleceğin iş dünyasının en çok aranan yapı taşı 
oluyorlar.

Toplum da, cari açığı kapatacak gençlik 
yetiştiğini fark ediyor. Her katılan umut doluy-
or, zamanla yaşam kalitesi artıyor, gelir dağılımı 
sorunlarına çözüm üretiliyor, toplumsal barış ve 
güven için sebepler artıyor.”

iletişim: 
Bilim Kahramanları Derneği ile gönüllü ve finansal 
destek ihtiyaçları için destek@bilimkahramanlari.

org adresinden iletişime geçilebilir.

www.bilimkahramanlari.org
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İzmir Atatürk 
Organize 
Sanayi Bölgesi 

katılımcıları ve ça-
lışanlarına yönelik 
olarak birbirinden 
güncel ve farklı 
alanlarda düzen-
lenen eğitimler ve 
seminerler tüm 
hızıyla sürüyor.  
Böylelikle, eko-
nomi, sanayi, iş 
geliştirme, Ar-Ge, 
psikoloji, ilkyardım gibi birbirinden bağımsız 
alanlarda verilen eğitimler ile Bölge katılımcıla-
rının ve çalışanlarının farklı alanlarda bilgilerini 
geliştirmelerine olanak sağlanıyor.  

Bu kapsamda İzmir Atatürk Organize Sana-
yi Bölgesi (İAOSB) çalışanlarına yönelik olarak 
düzenlenen “Yangın Bilgisi ve Yangın Güvenliği 
Eğitimi” katılımcılardan tam not aldı. İzmir Bü-
yükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’ndan 
Hasan Güzel tarafından verilen eğitimin ardından 
Bölge Müdürlüğü çalışanlarına yangın tatbikatı 
yaptırıldı. 

Güzel, yangına ilişkin hazırladığı sunumda 

yangın çeşitlerine ve alınması gereken önlemlere 
ilişkin bilgiler verirken, birçok kişinin yangın 
tüpünü kullanmayı dahi bilmediğini söyledi. 
15-20 metrekarelik bir odanın 2-3 dakika içerisin-
de tamamen yanabileceğine dikkat çeken Güzel, 
“Evlerimizde bulunduracağımız 2 kilogramlık 
yangın tüpü ile büyük bir faciayı engelleyebiliriz” 
ifadesinde bulundu. 

Yangın anında felakete maruz kalan kişinin 
mümkün olduğu kadar eğilmesi gerektiği bilgisini 
veren Güzel, “Yangında ortaya çıkan zehirli gaz-
lar yukarıya çıkar. Bu nedenle ne kadar kafamız 
aşağıda olursa, o denli içimize çektiğimiz hava 
daha temiz olacaktır” diye konuştu. 

İAOSB çalışanlarına 
yangın tatbikatı yaptırıldı
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İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İA-
OSB), katılımcılarına ve çalışanlarına yönelik 
olarak TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 

İzmir şubesi işbirliğinde düzenlenen ‘Yıldırım-
dan Korunma’ seminerinde, Elektrik Yüksek 
Mühendisi Taner İriz, Bölge katılımcıları ve 
çalışanlarına bilgi verdi.

İnsan sağlığı başta olmak üzere, konutlarda, 
alışveriş merkezlerinde ve sanayi tesislerinde 
yıldırımların önemli risk oluşturduklarını bil-
diren İriz, yapıların yıldırımdan korunması için 
gerekli altyapılar, 
bu altyapılar için 
hesaplama yön-
temleri ve dizayn 
kriterleri hakkında 
katılımcıları bilgile-
ndirdi.

Yıldırımların 
yangına sebebiyet 
verme tehlikesi 
başta olmak üzere 
elektro manyetik 
etkisi ile özel-
likle elektronik 
devre ve teçhizatta 
arızalara neden 
olduklarını bildiren 

İriz, yıldırıma karşı korunma sistemlerine ilişkin 
şunları söyledi:

“Yıldırıma karşı koruma sistemlerinde dört 
farklı yöntem mevcuttur. Bunlar; Franklin 
çubuğu yöntemi, Kafes yöntemi, Yaklaşan kürel-
er yöntemi ve Halat yöntemidir. Bu yöntemler 
kullanılarak standartlara uygun dış yıldırımlık 
sistemi oluşturulabilir.”

Taner İriz; iç yıldırımlık, ekranlama, potan-
siyel dengeleme, potansiyel düzenleme ve aşırı 
gerilim koruyucuları konularına da değindi.

İAOSB’de  yıldırımdan 
korunma semineri
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Tüm insanların gardropları düz siyah, sarı, 
mor, yeşil ya da mavi kıyafetlerle dolsay-
dı, bütün gelinlikler hiç işlenmemiş kırık 

beyaz kumaştan yapılsa, nevresimlerimizin hepsi 
bembeyaz olsaydı. Ayakkabılarda da durum aynı 
tabi… Desen yok, pul yok, yazı yok, işleme yok… 
Pencerelerimizin bekçisi tüllerimizin, havluları-
mızın, çeyiz bohçalarımızın, hurçlarımızın hepsi 
birbirinin aynı olsa, herkes birbirine ‘aynısı bende 
de var’ deseydi… 

İnsanoğlu yaşadığı hayatı da bir anda değişti-
remez, fiziksel görüntüsünü de... En kolay değişti-
rebileceği, bunu yaparken de yıpranmayacağı şey: 
giysi dolabının içindekiler ve evinin eşyalarıdır 
herhalde… 

Üzerinde puldan payete, fantezi iplikten kur-
deleye, birbirinden farklı alternatiflerle ışıldayan 
gelinlikler, farklı model ve desenlerde nevresim-
ler, havlular, boncuklu bebek kıyafetleri, pullu 
terlikler, ayakkabılar ve daha yazmayla bitireme-
yeceğimiz yüzlerce değişik, ‘hayatımıza farklı-
lık katan’ ürünün mimarıdır “Nakış İşleme”… 

Değdiği sıradan kumaş parçasını görkemli bir 
büstiyere çeviren de nakıştır, bez ayakkabıyı abiye 
yapan da. 

Bahsettiğimiz tüm bu detaylardan yola çıkarak 
Temmuz sayımızda Türkiye’de nakış makinele-
rinin kullanıldığı ilk şehir olan İzmir’de faaliyet 
gösteren ve kendi alanında mevcut makineleri ile 
sektörünün en kapsamlı firması olma özelliğine 
sahip Kuloğlu Tekstil’in misafiri olduk. 

Firmanın Genel Müdürü Atınç Abay, bizlere 
nakış sektörünün ülkemize geldiği günden bu 
güne yaşananları kısaca özetleyerek bir ürüne 
uygulanan nakış işlemesinin üretim aşamalarını 
aktardı. 

‘Babaannelerimizin, anneannelerimizin elin-
deki kasnaklarda işledikleri kanaviçeler, sektörün 
atasıdır’ diyerek söze başlayan Abay; hazırgiyim, 
konfeksiyon, ev tekstili ve ayakkabı sektöründe 
kullanılan nakış işleme yan sanayinin, 1960’ların 
sonlarına doğru Türkiye’ye ilk mekanik nakış 
makinelerinin gelmesi ile birlikte hareketlenmeye 
başladığını söyledi. İlk kez İzmir’de kullanılan bu 

Evimizi ve bedenimizi saran 
detaylar: Nakış işleme

Değdiği sıradan bir kumaş parçasını görkemli bir büstiyere çeviren de nakıştır, bez ayakkabıyı abiye yapan da... Nakış 
makinelerinin kullanıldığı ilk şehir olan İzmir’de faaliyet gösteren Kuloğlu Tekstil’den nakış işlemenin detaylarını öğrendik.
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makinelerin zamanla İstanbul, Denizli, Bursa 
gibi illere de yayıldığını bildiren Abay, nakış 
işlemenin ev tekstil ürünleri ile hayatımıza 
girdiğini kaydetti. 

Kullanılan ilk mekanik makinelerin çok 
başlı denilebilecek kadar bile olmadıklarını 
açıklayan Abay, sektörün gelişim sürecini 
şöyle aktardı: 

“1960 sonlarında Türkiye’ye gelen bu ma-
kineler, meşakkatli bir yoldan geçerek 2, 4, 6 
başlı diye tabir ettiğimiz birden fazla parçayı 
işleyen cihazlar haline geldiler. Ev tekstili ile 
başlayan nakış, ilerleyen yıllarda teknoloji ve 
insanların algılarının farklılaşmasına bağlı 
olarak hazır giyim sektörünün bir parçası 
oldu. Çünkü insanın en büyük sıkıntısının 
başında monotonluk geliyor. Bu, yaşam 
tarzında da yemek anlayışında da geçerli… Düz, 
işlem görmemiş bir t-shirtten 2-3 tane alırsınız. 
Sonra farklı model, farklı tarz istersiniz. Bu ne-
denlerden dolayı sektör hazır-giyim konfeksiyon 
ve ayakkabı alanında da oldukça ilerledi.”

Roberto Cavalli, Mark and Spenser, H&M, 
Zara, Armani, Tommy Hilfiger gibi dünya devi 
markaların ürünlerini işlediklerini bildiren 
Abay, yurtiçinde ve dışında gelinlik ve abiye 
sektörüne yönelik işlenmiş kumaşlara da 
‘Harem’ markası altında imza attıklarını 
söyledi. Firma bünyesinde kurulu olan 
Ar-Ge birimi ile sürekli kendilerini ge-
liştirdiklerini vurgulayan Abay, ayrıca 
bu sektörlere yönelik olarak her sezon 
modaya uygun yeni koleksiyonlar üret-
tiklerini söyledi. 

1985 yılından bu yana Kulis Ltd. 
Şti. olarak Tajima markalı 
elektronik nakış makinele-
rinin Türkiye distribütör-
lüğünü üstlendiklerini 
bildiren Abay, “Bu iş 
birlikteliği, gerek know-
how (şirketlerin imal 
ettikleri ürünlerinde 
kendilerine özgü geliş-
tirdikleri üretim teknik-
leri) gerekse Japonlarla 
işbirlikleri konusunda 
bizi bir adım öne taşıyor 
ve gelişmeleri yakından 
takip etme şansı veri-
yor. Zengin ve her türlü 
nakışı işleyebilen maki-
ne parkurumuz saye-
sinde İzmir’deki bütün 
nakış tiplerini yapabilen 
tek firmayız. Müşterileri-
miz bizden ‘yapamıyoruz’ 

kelimesini hiç duymuyorlar” dedi. 
Nasıl üretiliyor

Malzemenin neresine nakış yapılacaksa o 
kısmın parçası nakış yapılması için firmaya gelir 
ve müşterinin talepleri doğrultusunda nakı-
şın işleneceği yer belirlenir. Müşterinin talebi 
doğrultusunda önce desen numuneleri hazırla-
nır. Firmanın onayının ardından üzerine nakış 
yapılacak parçalar; dokuma-örme ürün, deri, 
ayakkabı (vinyleks) gibi kategorilere ayrılır. Tül, 

organze, şifon tarzındaki kumaşlar da kendi 
aralarında kategorize olurlar. 

Daha sonra üretim formu ile birlikte, çok 
başlı nakış makinelerine kumaş serilir ve 
nakış işlemi başlatılır. Nakış çok çeşide ayrı-
lır. Bunlar arasında standart nakışların yanı 
sıra süzene, lase, kordone, fantezi ipliklerle 

yapılan nakışlar, pullu nakışlar gibi 
değişik nakış biçimleri vardır. Ter-

cihe göre nakışlanan parçalar, bu 
işlemin ardından kalite kontrol 
bölümüne geçerler. Burada 
ürünün standartlara uygun 
olup olmadığı kontrol edilir. 
Herhangi bir eksiklikte, ürün-
deki hata giderilir. Tamamen 
sorunsuz bir şekilde nihai 
haline gelen nakışlı parçalar 
sevkiyat için hazırlanır. 

Kumaşa yapılan nakış 
ise daha farklı makinelerde 
işlenir. 7-8 metre uzunluk, 1,5 
metre ene sahip makinelere 
kumaş komple gerilerek, bro-
de mantığında işlenir. Kasnak-

tan çıktıktan sonra kumaşın 
devamı gerilir. 50-100 metrelik 

toplar halinde kalite kontrolü-
nün ardından müşteriye sevkiyatı 
yapılır.
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Geribildirim, kişiler arasında iletişimde 
verilen bir mesajın, mesajı alan kişi 
tarafından algılanmasından sonra ortaya 

çıkan tepki olarak tarif edilebilir. Geribildirim, 
alıcı ve gönderici arasındaki bilgi akışıdır. Bu 
bilgi akışı sayesinde verilen mesajın doğru 
algılanıp algılanmadığı görülebilir. Geribildirim, 
iki kişi arasındaki iletişimi tek yönlü olmaktan 
çıkararak çift yönlü hale getirir. Bir tür kontrol 
mekanizması işlevi görür ve iletişim sürecinin 
verimini etkiler.

İletişim süreçlerinde temel kültürel ve dil 
farklılıkları, farklı bakış açıları, farklı eğitim se-
viyeleri, bulunan teknik detaylar, iletişim anının 
kendine ait ortam özellikleri ( kalabalık-gürültü 
vb), iletişimde kullanılan teknik ekipmanlardaki 
sorunlar gibi pek çok neden sorunlara, yanlış 
anlamalara neden olabilir. Geribildirim bu sorun 
ve yanlışların zarara yol açmadan düzeltilmesi 
ve engellenmesi açısından büyük önem taşımak-
tadır.

Geribildirim;
l Olumlu davranışı destekler
l Olumsuz davranışı düzeltmeye imkan 

verir
l Kişiler ve kurumlar arası iletişimi verimli 

kılarak, ilişkileri netleştirir.
Etkin bir geribildirim, pozitif geri-bildirim 

sayesinde kurulabilir.
Pozitif geribildirim, iletişim sürecinde şu 

anlama gelir:
l Mesaj alınmıştır
l Mesaj algılanmıştır
l Mesaj doğru bir biçimde yorumlanmıştır.
l Alıcı, gelecek adım için hazırdır.
Etkin bir geribildirim:
l Kaynağa yardımcı olmayı amaçlar
l Mesajın tam bir karşılığıdır
l Zamanlama tamdır
l Kaynağın amacına ulaşmasını sağlayacak 

kadar açık ve nettir.
l Yapıcıdır ve davranış üzerinde durur.
Geribildirimde bir mesaj alındıktan sonra 

kodu çözülür ve mesaja tepki verilir. Mesajı 
alan, onu tekrar kodlayarak uygun bir kanalla 
mesaj kaynağına gönderir. Bu döngüsel sürecin 
zamanlaması çok önemlidir. Çok kısa zamanlı 
geri bildirimin yeterli kodlamayı yapamadığın-
dan dolayı yanlışlığa açık olması riski varken, 
zaman içine yayılan geribildirimin de,  beklenen 
doğruluğu kaybetme şansı vardır. Bu nedenle 
geribildirimin zamanlaması, verilen mesajın 
yapısına göre değişebilir.

İletişimde mesaj, hedefin dikkatini çekecek 
biçimde düzenlenmelidir. Mesajın arzu edilen 
sonucu doğurabilmesi için, hedefin durumuna 
göre kodlanması önemlidir. Mesajın kodlanma-
sında kullanılan simgelerin mesajı gönderen ka-
dar, mesajı alacak algılayacak, açıklayacak hedef 
tarafından da bilinen simgeler olması gereklidir. 
Mesaj, insanların bireysel bir gereksinimine hi-
tap etmeli veya bu gereksinimin farkına varma-
larına yardımcı olmalıdır. Goethe’nin dediği gibi 
“Hiç kimse bildiğinden fazlasını işitemez. Kimse 
hissedebildiğinden, hayal edebildiğinden ve 
düşünebildiğinden fazlasını algılayamaz.”

Hangi dönemde ve ortamda olursa olsun, 
organize olmanın ve işleri yoluna koymanın en 
önemli unsurlarından biri etkin iletişim için-
de olabilmektir. İletişimin açık ve anlaşılabilir 
olması için de en önemli kontrol mekanizması 
geribildirimdir.

Geribildirimi alabilmek için de:
l İyice dinle
l Doğru anlayıp anlamadığını kontrol et
l Detayları sormaktan çekinme     
l Gerekirse çevrendekilerin de 
düşüncelerini al
l Kişiyi nasıl etkilediğini değerlendir.
l Teşekkürü unutma.
Geribildirimi de aldığında; eleştiriden kork-

ma, düşmanlık arama, kurban rolü oynama, 
kızma, incinme, incitme.

Uygun geribildirim vermek için de; yapıcı 
ve nazik ol, pozitif yorumu önce kullan, geribil-
dirimi sahiplen, genellemelerden uzak dur ve 
teşekkürü unutma.

Geribildirim bir iletişimin son adımı gibi gö-
rünse de, iletişimde oluşturduğu dairesel döngü 
ile başarılı ve etkin bir iletişimin en önemli un-
surlarındandır. Bu nedenle,“ben söyledim oldu” 
, “ben anlattım, anladılar”, “yap dedim, yapar-
lar” anlayışları günümüzün karmaşık ve zorlu iş 
dünyasında geçerliliklerini kaybetmişlerdir.

Geribildirimi geriye atma….
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Isı pompaları
Ülkemiz ısı pompaları ile 1990’dan son-

ra tanışsa da ısı pompalarının tarihçesi 
1824 yılında ortaya atılan teoriye (Carnot 

Çevrimi) dayanmaktadır. Söz konusu teoriden 
tam 26 yıl sonra, 1850 yılında Lord Kelvin’in ısı 
pompasını uygulamaya koyduğu kabul edilmek-
tedir. Bu tarihten sonra gelişimini sürdüren ısı 
pompası, 1960’lı yıllarda ucuz petrol ve doğalgaz 
fiyatları nedeni ile kullanım alanı bulamamış, 
1973 yılındaki enerji krizinde tekrar önem kazan-
mıştır.

Ortamlar arasındaki doğal ısı geçişinin yönü 
her zaman sıcak ortamdan soğuk ortama doğru-
dur. Doğal akışın tersine, ısıyı düşük ısı kayna-
ğından yüksek ısı kaynağına aktaran makinalara 
ısı pompası denir. Isı pompaları ısı üretmezler, 
sadece ısıyı taşırlar. Bu nedenle tükettiklerinden 
7 kata kadar fazla enerji temin edebilirler. Isı 
pompası kompresör, yoğuşturucu, buharlaştırıcı 
ve genleşme vanasından oluşur. Bu bileşenlerden 
de anlaşılacağı üzere buzdolabı ve klimalar birer 
ısı pompası örneğidir. 

Toprak Kaynaklı Isı Pompası; Dış hava sı-
caklığının -10 0C (daha aşağısı tavsiye edilmez) 
olduğu yerler için dahi uygulanabilir. Tüm yıl 
boyunca toprağın belli derinliğinin altında sıcak-
lığın sabit kalması (+80C,+140C arası) esasına 
dayanır. Sıcaklığın sabit kalması, yüksek ve-
rimlilik değerlerine ulaşılmasına yardımcı olur. 
Dizayn yapılırken toprağın çok iyi analiz edilme-
si ve enerji alım miktarının doğru hesap edilmesi 
sistem için hayati öneme sahiptir. Borulama; 
kolaylıkla montaj yapılabilen, özellikle müstakil 
evlerde sıklıkla tercih edilmektedir. Sistemin en 

büyük dezavantajı kurulum maliyetinin yüksek-
liğidir. Su Kaynaklı Isı Pompaları; kaynak olarak 
yer altı suları, göl ve deniz kullanılabilir. Yer altı 
suları kullanılacaksa maliyet nedeniyle en fazla 
30 metre derinlikten suyun alınması önerilir. 
COP değerleri yüksektir, buna karşın suyun 
korozif etkisinden ortaya çıkan bakım ve tami-
rat masrafları tasarım ve montaj aşamalarında 
çok daha fazla özenli çalışma gerektirmektedir. 
Örnek olarak kullanılacak boyler’in kesinlikle 
titanyum olması önerilir. Borulama dikey yapıla-
caksa sonraki yıllar için bir problem yoktur ama 
eğer borulama yatay yapılacaksa borulama ya-
pılan alanın üzerinin betonlanması veya büyük 
ağaçların dikilmesi yanlış olacaktır.

Hava Kaynaklı Isı Pompaları; havadan aldığı 
enerji değerinin değişkenliği nedeniyle sabit bir 
verim değerinden bahsetmek imkânsızdır. Buna 
karşın kurulumu kolay olması nedeniyle ciddi 
bir ilk yatırım avantajı vardır. Split ve monoblok 
tipleriyle müstakil konutlarda kullanım alanı 
bulmuştur.

Uzmanlar, dünya genelinde ısı pompalarının 
binalardan kaynaklanan sera gazını salınımını 
yüzde 50, endüstriden kaynaklanan sera gazı 
salınımını yüzde 5 oranında düşürebileceğini ön 
görmektedirler. Bu durum yıllık 1,8 ton CO2’nin 
(toplam salınımın yüzde 8’i) salınımının en-
gellenmesi demektir. Kömürle çalışan 244 GW 
gücünde buhar türbini kapanmış, petrol tüketimi 
780 milyon litre azalmış, 52 milyon araç trafikten 
çekilmiş (TÜİK verilerine göre 2012 yılı sonu 
itibariyle ülkemizde kayıtlı araç sayısı 17 milyon 
33 bin 413 adet) anlamına gelmektedir.
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Araştırma şirketi 
Deloitte’un mobil 
cihazlara ilişkin 

son raporuna göre Tür-
kiye, gelişmekte olan 
ülkeler arasında yüzde 
91’lik oranla akıllı tele-
fondan internet kullanı-
mının lideri konumun-
da yer alıyor.  Raporda 
ABD, İngiltere, Fransa, 
Belçika, Kanada gibi 
gelişmiş ülkelerin yanı 
sıra; Brezilya, Meksika, 
Güney Afrika ve Türki-
ye gibi gelişmekte olan 
ülkeler de bulunuyor.  

2013 yılında dün-
yada toplam 800 
milyonun üzerinde 
akıllı telefon satışının 
ön görüldüğü rapor-
da, kullanımda olan 
mevcut telefonlara bu 
rakamın eklenmesi ile akıllı 
telefon kullanıcı sayısının 2013 
yılı sonunda 2 milyara yaklaşacağı bildiriliyor. 

Gelişmiş ülkelerde internete bağlanmak için akıl-
lı telefon kullanım oranının yüzde 79’larda seyrettiği 
belirtilirken, gelişmekte olan ülkeler sıralamasında 
Türkiye’nin yüzde 91 kullanım oranıyla ilk sırada 
yer aldığı bildiriliyor. 

2013 yılında akıllı telefonlardaki veri trafiğinin 
2011 yılına oranla 5 kat artacağının öngörüldüğü 
çalışmada, ankete cevap veren her 3 kişiden 1’inin 
sınırsız internet tarifesi kullandığı ortaya çıktı. 
Türkiye’de limitsiz internet paketi olduğunu söy-
leyen akıllı telefon kullanıcılarının oranı yüzde 16 
civarında. 

Türkiye’de sınırsız tarifeyle internete bağlanmak 
için daha yüksek bir aylık ücret ödeyebileceklerini 
bildiren kullanıcıların oranı yüzde 24’te kalırken, 
daha düşük bir ücret karşılığında sadece en çok 
kullandıkları servislere veya uygulamalara sınırsız 
ulaşmak isteyen kullanıcılarının oranı yüzde 33 ola-
rak göze çarpıyor. Bu kullanıcıların sınırsız olarak en 
çok kullanmak istedikleri hizmet yüzde 78 ile sosyal 
paylaşım siteleri olurken, bunu e-posta takip ediyor.

Rapora göre dünyada en fazla akıllı telefon 18-24 
yaş aralığı arasında mevcut. Türkiye’de ise 25-34 yaş 
grubu, akıllı telefon yoğunluğunun en fazla olduğu 

kesim. Raporda öne çıkan bir diğer bulgu da 
Türkiye’de neredeyse her 10 kullanıcıdan 2’si 
birden fazla akıllı telefona sahipken, bu oranın 

tabletlerde yüzde 5’te 
kalması. Akıllı telefon ve 
tablet kullanıcıları arasın-
da tercih edilen medya 
üyelik hizmetleri arasında 
ilk sırada film ve video 
servisleri gelirken, ikinci 
sırada online gazete 
aboneliği, üçüncü sırada 
ise online müzik ser-
visleri yer alıyor. Video 
tüketimi tabletlerde her 
ne kadar yüksek olsa 
da tabletlerin televiz-
yonların yerini alması 
beklenmiyor.

Rapora göre tüke-
ticilerin kullandıkları 
operatörü değiştirme 
sebeplerinin başında 

konuşma ve mesajlaşma 
tarifeleri geliyor. Konuşmalarda operatörlerin 

çekim gücü ikinci sebep olarak yer alırken; müş-
teri desteği, internet tarifesinin fiyatı, mağazalardaki 
müşteri desteği de operatör değiştirme sebepleri 
arasında. Türkiye’de de kullanıcıların yüzde 50’si 
mevcut operatöründen ayrılma nedenlerinin en 
başında konuşma ve mesajlaşma tarifelerinin yüksek 
oluşunun bulunduğunu ifade ediyor. Öte yandan 
Türkiye’de akıllı telefon kullanıcıları arasında ope-
ratör tercih etme nedenleri içinde en önemli ikinci 
unsur olarak “internet erişimi için şebeke kalitesi” 
göze çarpıyor.

Akıllı telefondan internet 
kullanımında ilk sıradayız

•Akıllı telefon kullanıcıları, ayda ortalama cep 
telefonu hizmetleri için standart mobil telefon sahip-
lerine oranla yüzde 60 daha fazla para harcıyor.

•iOS kullanıcılarının ortalama aylık mobil servis 
harcamaları, Android kullanıcılarının iki katı.

•Akıllı telefon kullanıcılarının yüzde 74’ü evde 
internete Wi-Fi ile bağlanıyor, yüzde 68’i de dışarı-
dayken ücretsiz Wi-Fi hizmeti varsa bundan yarar-
lanmaya çalışıyor.

•Mobil geniş bant Türkiye’de en çok evlerde 
(mobil hâlde değilken) kullanılıyor.

•Kullanıcıların yüzde 75’i bir sonraki telefonunda 
NFC özelliği olmasıyla ilgileniyor.

Bütün özelliklerden yararlanıyoruz
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“Avni Anıl Besteleri Gecesi”
Şef: Engin Karadağ
Saz Ekibi: Keman: Selçuk Gönüldaş Klarinet: Fevzi 
Gümüş Kanun: Ergün Karadağ-Volkan Küçük  
Ritm: Bekir Onur Klavye: Caner Araal Ud: Melih 
Yenilmez Multivizyon: Taylan Eren

İAOSB Korosu’ndan 
Avni Anıl Konseri

Türk Sanat Müziği’nin unutulmaz parça-
larının bestekarı ‘Avni Anıl’ın bestele-
rinden oluşan ölümsüz 20 eseri seslen-

diren İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 
Türk Sanat Müziği Korosu, Bölge katılımcıları 
ve çalışanları tarafından ayakta alkışlandı. 

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 
Türk Sanat Müziği Korosu, 24 Haziran’da 
gerçekleşen 10. Konserinde, ‘İzmirli Bestekar 
Avni Anıl’ın Eserleri’ ile geçmişten günümü-
ze gönüllere taht kurmuş eserleri seslendirdi. 
Bölge katılımcılarının yoğun ilgi gösterdiği 
konser, onuncu yıl marşı ile noktalanırken, 
seslendirilen tüm parçalara eşlik eden izle-
yenler, koroyu ayakta alkışladı.  

İAOSB Yönetim Kurulu kararıyla, Böl-
gedeki firma sahipleri ile çalışanlarının iş 
stresinden uzaklaşmaları ve birbirleri ile 
kaynaşarak daha fazla sosyalleşmelerini 
sağlamak üzere 4 Mayıs 2009’ da kurulan ve 
ilk konserini 5 Ekim 2009’da gerçekleştiren 
İAOSB TSM Korosu, onuncu konserinde de 
izleyenlere keyifli saatler yaşattı. 

Ege Üniversitesi Devlet Konservatuarı 
Öğretim Görevlisi Engin Karadağ’ın yönettiği 
konser, bölge katılımcıları ve çalışanlarından 
büyük ilgi gördü. Konser sonunda İAOSB 
Bölge Müdür Yardımcısı Ayşe Avanoğlu,  
tüm koro üyeleri adına Şef Engin Karadağ ve 
koro üyelerinden Sevgi Kızıltuğ Orsal’a çiçek 
takdim etti.

Kurulduğu günden bu yana yaklaşık 2,5 
yıldır her pazartesi akşamı Bölge Müdürlüğü 
binasında, keman, ud, kanun ve ritm sazları 
eşliğinde yapılan çalışmalarda zengin bir 
repertuara sahip olan İAOSB TSM Korosu’na 
katılmak isteyen firma sahibi ve çalışanların 
kayıtları istedikleri zaman yapılabiliyor. 





İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı’nın (İKSEV) 
2 Mayıs – 16 Temmuz 2013 tarihleri arasında 
düzenlediği 27. Uluslararası İzmir Festivali, 

Celsus Kütüphanesi’ndeki Apollon Musagéte 
Quartet konseri ile sona erdi. 

Başbakanlık Tanıtma Fonu, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı, İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Bele-
diyesi ve İzmir Kalkınma Ajansı’nın destekleri, 
Eczacıbaşı Topluluğu’nun ana sponsorluğu, Borsa 
İstanbul ve CMS’nin program sponsorluğu, Goet-
he Enstitüsü İzmir, İstanbul Polonya Başkonsolos-
luğu, Adam Mickiewicz Enstitüsü, İzmir Polonya 

Fahri Konsolosluğu işbirliği ile düzenlenen 27. 
Uluslararası İzmir Festivali, dünyanın en iyilerini 
İzmir’de ağırladı. İzmir Atatürk Organize Sana-
yi Bölgesi’nin de sponsor olarak destek verdiği 
“Festival Düşlerin Sahnesidir” temalı 27. Ulusla-
rarası İzmir Festivali; AASSM, Efes Antik Tiyat-
ro, Bergama Bazilika Güney Kulesi, Kültürpark 
Açıkhava Tiyatrosu, Celsus Kütüphanesi, Efes 
Odeon ve Abacıoğlu Han’da yapıldı. Bazilika ve 
Kemeraltı Abacıoğlu Han ilk kez etkinlik mekânı 
olarak kullanıldı. 
New York Filarmoni'den Tarihi Konser

27. Uluslararası İzmir Festivali 2 Mayıs 2013 
Perşembe günü İzmir’in tarihine geçen bir konser-
le başladı. İKSEV’in “Dünyanın en iyi orkestraları 
İzmir Festivali’nde” projesi kapsamında İzmir’e 
gelen, dünyanın en eski senfoni orkestralarından 
New York Filarmoni Ahmed Adnan Saygun Sanat 
Merkezi’nde konser verdi. İzmirliler’in büyük ilgi 
gösterdiği, biletleri kısa sürede tükenen konserde 
İzmir’de bir ilk de yaşandı. İKSEV, bilet bulama-
yan İzmirliler için konseri dev led ekranda naklen 
yayınladı. 

27. Uluslararası 
İzmir Festivali sona erdi

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nin de sponsor olarak destek verdiği ‘Festival düşlerin sahnesidir’ 
temalı 27. Uluslararası İzmir Festivali 2 Mayıs -16 Temmuz günleri arasında İzmirlileri sanata doyurdu.
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Festival Açılışı - 
Verdi Wagner 
Gala Konseri

27. Uluslararası 
İzmir Festivali’nin 
açılışı, 6 Haziran 
2013 Perşembe 
günü Efes Antik 
Tiyatroda “Ver-
di& Wagner Gala 
Konseri” ile yapıldı. 
İKSEV Yönetim Ku-
rulu Başkanı Filiz 
Eczacıbaşı Sarper, 
konuşmasında, 
ana teması “Düş-
ler sahnesi” olan 
Festivalin, düşlerini 
gerçekleştirmek 
için büyük çabalar 
vermiş sanatçıları 
bir araya getirdiği-
ni anlattı ve esasen sanatın insanlığın aydınlık 
düşlerini yaşama geçirmek için en önemli yol 
olduğunu vurguladı. Ardından Festivale katkı 
sağlayan kurum ve kuruluşlara teşekkür plaket-
leri sunuldu. 

14 Haziran 2013 Cuma akşamı İzmir Kültür 
Sanat ve Eğitim Vakfı’nın (İKSEV) bu yıl Festival 
mekânları arasına kattığı Bergama Bazilika’da 
Ulrich Isfort (1.keman), Annette Reisinger 
(2.keman), Aroa Sorin (viyola) ve Matthias 
Diener’den (çello) oluşan Minguet Dörtlüsü, 
İzmir Goethe Enstitüsü’nün işbirliğiyle, antik 
dünyanın şaheserlerinden Bazilika’nın Güney 
Kulesini müzikle canlandırdı. 
Harlem esti geçti

Dünyanın ilk siyahi klasik bale topluluğu 
Harlem Dans Tiyatrosu, 28 Haziran 2013 Cuma 
akşamı Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda 
belleklerden silinmeyecek bir gösteri sundu. 27. 
Uluslararası İzmir Festivali’nin tek bale grubu 
olan Harlem Dans Tiyatrosu’nun 18 dansçısı, 
topluluğun 44 yıllık tarihinde en çok beğeni 
toplayan dört eser sundu. 
Kremerata Baltica ve Mischa  
Maisky’den unutulmaz konser

Dünyanın gelmiş geçmiş en başarılı çello 
sanatçılarından Mischa Maisky ve Baltık ülkele-
rinin en iyi genç sanatçılarından oluşan Kre-
merata Baltica, 4 Temmuz 2013 Perşembe günü 
Celsus Kütüphanesi’nde 27. Uluslararası İzmir 
Festivali’nin unutulmaz konserlerinden birini 
verdi. 

Efes Odeon’da Viyana Miti 

Avusturyalı dört usta müzisyen Sebastian 
Gürtler (Keman), Michael Williams (Çello), 
Gerhard Muthspiel (Kontrbas) ve Tommaso 
Huber’den  (Akordiyon) oluşan Amarcord 
Wien, 9 Temmuz 2013 Salı günü Efes Odeon’da 
27. Uluslararası İzmir Festivali’nin en ilginç kon-
serlerinden birini verdi. Wagner’in unutulmaz 
‘Tristan ve İsolde’ operası uvertürü ile konsere 
başlayan Dörtlü, Lehar’ın ‘Lüksemburg Kontu’ 
operetinden potbori ile programına devam etti. 
İlk bölüm Erik Satie’nin unutulmaz ‘Je te Voux’ 
adlı eseriyle sona erdi.

Avusturya Kültür Ofisi işbirliği ile yapılan 
konserin ikinci bölümü, bir Viyana klasiği olan 
Strauss’un Yarasa Uvertürü ile başladı. Viya-
na Filarmoni’de de çalan Sebastian Gürtler’in, 
kendi keman öğrenme serüvenini esprili bir dille 
anlattığı ‘Tanrı ve Keman’ adlı eseri dinleyiciler-
den büyük alkış aldı. Konser Brezilyalı Besteci 
Antonio Carlos Jobim’in ‘Detone’- ‘İpanemalı 
Kız’ eseriyle sona erdi.
Abacıoğlu Han’da Barok Gece

11 Temmuz 2013 Perşembe günü, 27. Ulus-
lararası İzmir Festivali’nde “Hille Perl&Lee 
Santana&İzmir Barok” konseri ile ilk kez 
sanatsal etkinliklere açılan, Avrupa Restorasyon 
Ödülü sahibi Abacıoğlu Han’da unutulmaz bir 
Barok gece yaşandı. 

Dünyanın en iyi viyola da gamba sanat-
çısı kabul edilen Hille Perl, barok çağın çok 
amaçlı çalgısı theorbe virtüözü Lee Santana ve 
Türkiye’nin dönem çalgılarıyla çalan ilk barok 
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müzik topluluğu İzmir Barok, Abacıoğlu Han’ın 
avlusunda Avrupa ve Osmanlı Saray müziklerin-
den seçkin örnekler sundu. 

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı Yönetim 
Kurulu Başkanı Filiz Eczacıbaşı Sarper, konseri, 

Abacıoğlu Han’ın konser mekânı olarak düzen-
lenmesine katkı sağlayan Konak Belediye Başkanı 
Dr. Hakan Tartan ile birlikte izledi. 
Apollon Musagéte Quartet’ten  
Meditasyon Gibi Konser

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı’nın (İKSEV) 
düzenlediği 27. Uluslararası İzmir Festivali, 16 
Temmuz 2013 Salı gecesi Celsus Kütüphanesi’nde 
yapılan Apollon Musagéte Quartet konseri ile 
sona erdi. Gelecek yıl kutlanacak Türkiye –Polon-
ya Diplomatik İlişkilerinin 600 Yılı etkinliklerini 
başlatan konser öncesinde İKSEV Yönetim Kurulu 
Başkanı Filiz Eczacıbaşı Sarper, Polonya Cumhu-
riyeti İstanbul Başkonsolosu Miroslaw Stawski’ye 
teşekkür plaketi sundu. 

Uluslararası İzmir Festivali’nin en büyüleyici 
mekânlarından biri olan Celsus Kütüphanesi’nde; 
Polonya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu, 
Polonya Kültür Bakanlığı, Adam Mickiewicz 
Enstitüsü, Polonya Cumhuriyeti İzmir Fahri Kon-
solosluğu işbirliği ve CMS’nin program sponsor-
luğunda yapılan konseri Başkonsolos Miroslaw 
Stawski, Selçuk Kaymakamı Ayhan Boyacı ve eşi, 
İKSEV Yönetim Kurulu Başkanı Filiz Eczacıbaşı 
Sarper, Avrupa Festivaller Birliği Genel Sekre-
teri Kathrin Deventer, Fransız sanat tarihçisi ve 
küratör Philippe Piguet, Polonya Cumhuriyeti 
İstanbul Başkonsolos Yardımcısı Łukasz Paprotny, 
Adam Mickiewicz Enstitüsü Klasik Müzik Direk-
törü Łukasz Strusińki, Polonya Cumhuriyeti İzmir 
Fahri Konsolosu Ceyla Borovalı ve sanatseverler 
sanatsever izledi.

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı’nın düzenlediği 27. Uluslararası İzmir Festivali’nde Bazilika ve Kemeraltı 
Abacıoğlu Han ilk kez etkinlik mekanı olarak kullanıldı. Tüm etkinliklerde sanatçılar ayakta alkışlandı.
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1948 yılında Şanlı Laboratuvarı adı altında 
Eczacı Seyit D. Şanlı ve Dr. Mustafa S. Şanlı 
tarafından İzmir'de kurulan firma,  1981 

yılında Anonim Şirket'e dönüşerek Şanlı İlaç 
Sanayi A.Ş. unvanını alır. 

Bu süre zarfında Analjezik, Antibiotik, An-
tiromatizmal, Glukokortikoid, Vitamin Kombi-
nasyonları, Antidiareik, Antihiperürisemik etkili 
ilaçlarla üretim ve satış faaliyetini sürdüren 
firma, 2001 yılı sonunda sektördeki gelişmeler, 
piyasa şartları ve belirsizliklerle birlikte esas 
iddialı olduğu plaster grubuna ağırlık verir. 

Bu nedenle kimyasal ilaç üretimini askıya 
alan Şanlı İlaç, 1966 yılından bu yana piyasada 
lider konumundaki yakı ve plaster grubunun 
üretimini yoğun şekilde sürdürür. 

Firma, dünyada artan bitkisel ve doğal 
içerikli ilaçlara olan ilgi üzerine uzman ve lider 
olduğu bu tür ürünlere topikal (deri üzerinden 
uygulanan, lokal etkili) formlar ile ağırlık verir. 

Bu konuda, yoğun Ar-Ge çalışmaları sonuçla-
rı olan, genellikle Türkiye’de muadili bulunma-
yan yakı, thermal plaster, nasır bandı, merhem 
ve liniment üretimine öncülük eden Şanlı İlaç, 
2006 yılından bu yana 5 bin metrekare açık alan-
lı yeni fabrikasında üretimlerini sürdürür.

GMP kurallarına ve ISO 9001, ISO 13485 
ve helal belgeleri sartlarına uygun, T.C. Sağ-
lık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu İlaç 
Ruhsatlarına sahip tıbbi ürünler üreten şirketin 
Türkiye’deki 9 Bölge Müdürlüğü ve Tıbbi Satış 
Temsilciliği ekibi bulunuyor. 

Şanlı İlaç, ülkemizdeki yaklaşık 24 bin ecza-

nenin tamamına hitap eden ürün gamında IMS 
verilerine göre pazar lideri olarak çalışmalarına 
devam ediyor. 

İletişim Bilgileri:
Adres: İ.A.O.S.B 10046 Sok. No:6 Çiğli-İZMİR 

Tel : 0 232 328 34 54 (pbx) 
Faks : 0 232 328 30 48 

Danışma Hattı : 0 232 328 34 52 
E.Posta : sanliilac@sanliilac.com.tr

Web: www.sanliilac.com.tr 
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Hurda demir satışı amacıyla 1960 yılında 
Şevket Susuzlu tarafından İzmir’in Çan-
kaya semtinde kurulan Demsaç, bugün 

sektörünün aranan firmaları arasında yer almanın 
gururunu yaşıyor. Kurulduğu yıldan itibaren her 
sene başarı grafiğini yükselten firma, 1991 yılında 
bayrağı ikinci nesle devreder.

Recep Susuzlu ve Faruk Susuzlu kardeşlerin 
Çankaya’da işletmesini sürdürdüğü firma; hurda 
demiri işinden çıkarak yassı mamul olan köşe-
bent, lama, silme, kare ve dikdörtgen profil, NPU, 
NPI, HEA, HEB ve IPE Profil demirler, siyah saç, 
DKP saç, galvaniz saç (ST37-ST44-ST52 kaliteler-
de) satış işiyle faaliyetlerine devam ediyor.

2001 yılında müşteri talepleri doğrultusunda 
saç kesim ve büküm işlerine başlayan firma, 2002 
yılında İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölge-
si’ndeki ilk yerini açarak 6 metre uzunluğundaki 
kesim ve kıvrım makineleri ile yoluna devam 
ediyor. 2005 yılında Kemalpaşa OSB’de üçüncü 
yerini açan firma, daha üst kalitelerde makine-
ler yanında plazma kesim makinelerini de ürün 
gamına dahil ederek sektöründe daha kaliteli 
hizmet vermeye başlar. Muhtelif boylarda bayrak 

direği imalatı da gerçekleştiren firma İAOSB’deki 
yeni fabrikasındaki 40 metrelik bayrak direğinin 
imalatını kendi makineleri ile yapar. 2011 yılı Ha-
ziran sonundan itibaren İAOSB’deki yeni üretim 
tesisinde hizmet veren Demsaç, makine parkurun-
daki saç kesim ve kıvrım işlerinde kullanabileceği 
başta 6 metre boyunda 2 metre eninde CNC lazer 
olmak üzere, muhtelif ölçülerde 2 adet giyotin, 3 
adet abkant, hidrolik pres, CNC plazma, el plaz-
ması, gaz altı kaynak makineleri, robot kaynak, 
vidalı kompresör, şerit testere, radyal matkap ve 
5-25 ton ağırlık kaldırma kapasitesine sahip top-
lam 6 adet vinçle faaliyetlerini sürdürüyor.  TS EN 
ISO 9001:2008 kalite belgesine sahip olan firma, 
sektöründe daima en hızlı şekilde hizmet vermeyi 
hedefleyerek müşterilerinden gelen talepler doğ-
rultusunda hizmetlerini sürdürüyor. 

İletişim Bilgileri:
Adres: 10022 Sokak No:18 İAOSB 

Çiğli-İZMİR
Tel: (0 232) 376 84 00
Fax: (0 232) 376 84 02

Web: www.demsac.com.tr 
E-posta: info@demsac.com.tr
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TİCARİ İŞBİRLİKLERİ
20100223060 Yüzey işlemleri için kimyasal 

ürün üreten Alman firmanın distribütör arayışı
Yüzey işlemleri için kimyasal ürün (paslanmaz 

çelik dekapaj, boya sökücü, soğuk yağ çözücü 
maddeler, pıhtılaştırıcılar, tiner) üretimi yapan 
ve bu konuda uzmanlaşan Alman firma, dist-
ribütörlük verebileceği partnerler aramaktadır. 
Firma, uzun yıllar otomotiv sektöründe deneyim 
kazanmış ve Audi, BMW gibi araba markalarının 
tedarikçisi olarak çalışmaktadır.

20130711003 Sağlıklı gıda takviyeleri üreticisi 
İrlandalı firmanın distribütör arayışı

Özellikle kalp ve damar sağlığını geliştirmek 
amacıyla doğal ve sağlıklı gıda takviyeleri üreten 
firma İrlanda ve Birleşik krallıkların yanı sıra di-
ğer Avrupa ülkelerinde de yeni pazarlar oluştura-
cak distribütör aramaktadır. Potansiyel partnerin 
eczaneler, sağlık mağazaları veya sağlıklı yaşam 
merkezlerine erişimi olması tercih edilmektedir.

20130709001 İspanyol firmanın makine         
takımları üreticisi arayışı

Sanayi sektöründe yabancı ve yenilikçi makine 
takımlarının ticarileştirilmesi konusunda uzman-
laşmış İspanya merkezli şirket, ekstrüzyon, ip ve 
sicim yapımı, profilleme, boru bükme, kaynak 
örgü ve çelik takviye alanlarında üretim yapan ve 
ticari bir acentalık sözleşmesi kapsamında İspan-
ya pazarına girmek isteyen ortaklar arıyor. Firma 
hizmetlerini ticari aracı firma olarak sunmaktadır.

20100223060 Yüzey işlemleri için kimyasal 
ürün üreten Alman firmanın distribütör arayışı

Yüzey işlemleri için kimyasal ürün (paslanmaz 
çelik dekapaj, boya sökücü, soğuk yağ çözücü 
maddeler, pıhtılaştırıcılar, tiner) üretimi yapan ve 
bu konuda uzmanlaşan Alman firma, distribütör-
lük verebileceği partnerler aramaktadır. Firma, 
uzun yıllardır otomotiv sektöründe deneyim 
kazanmış ve Audi, BMW gibi araba markalarının 
tedarikçisi olarak çalışmaktadır.

20120109011 Jaluzi üreticisi Alman firmanın 
distribütör arayışı

Alüminyum veya ahşaptan yapılan güneş ko-
ruma panjurlarının/jaluzilerinin üretimini yapan 
İtalyan firma, ürünlerinin satışı için uygun firma-
lara distribütörlük vermek istemektedir. İç ve dış 
mekanlarda kullanılabilen bu ürünlerin satışıyla 
ilgili hedef ülke sadece Türkiye’dir.

20110913017 Çatal bıçak kaşık üreticisi     
Hollandalı firmanın distribütör arayışı

Çatal bıçak kaşık üreticisi Hollandalı firma, 
ürünlerinin satışını yapabilecek işletmelere distri-

bütörlük vermek istemektedir. Potansiyel distri-
bütörün, ilgili sektörde geniş bir networke sahip 
olması gerekliliği belirtilmiştir.

20130306046 İngiliz firmanın kompozit        
kalıplamaya dayandırılmış grafik üretimi

Kompozit kalıplamaya dayandırılmış reçine 
kullanımları için ve teknelerde numaralandır-
maları ve isimlendirilmelerinde kullanılan grafik 
üretimi yapan İngiliz firma, tekne sektöründe 
faaliyet gösteren distribütör ve satış kanallarıyla 
konuyla alakalı olarak ticari işbirliğine gitmek 
istemektedir.

20130604017 Bilgisayar destekli deri kesimi 
yapan Polonyalı firmanın taşeronluk teklifi

Deri prosesinde bilgisayar destekli kesim ko-
nusunda uzmanlaşmış Polonyalı bir KOBİ, taşe-
ronluk hizmeti sunmaktadır. KOBİ, dışarıdan deri 
kesim servisi almayı düşünen firmalarla temasa 
geçmek partnerlik ilişkisi kurmak istemektedir.

20130621002 Minyatür pompalar tedarik eden 
İngiliz firmanın distribütör arayışı

Özellikle tıbbi alanlarda ve havacılık sektörün-
de kullanılan minyatür pompaların tasarımı ve 
üretimi konusunda uzmanlaşmış İngiliz firma kü-
çük akışkan sensörleri, vana ve pompalar tedarik 
eden, aynı zamanda ürünlerine minyatür vanaları 
da ekleyebilecek distribütörler aramaktadır.

20130626001 İletişim, izleme ve kontrol 
çözümleri programları ve çevre uygulamaları 
geliştiren firmanın ortaklık/taşeron arayışı

SCADA /DCS (Denetleme Kontrol ve Veri 
Toplama) / (Dağıtılmış Kontrol Sistemi) dikey 
pazarlar için ( Su ve  Atık Su, Petrol & Gaz, Güç 
ve Enerji, vb.) projeler geliştirme ve güçlendirme 
konusunda uzmanlaşmış İsrail firma ortaklık ve /
veya taşeronluk arayışındadır. Potansiyel ortak-
ları Entegratörler, Mühendislik ve danışmanlık 
şirketleri ve kamu kuruluşları olabilir

TEKNOLOJİ TRANSFERİ 
12 IT 56Z6 3P3T Kullanılmış ve kullanışsız 

lastikleri arıtma sistemi
Yenilenebilir enerji ve atık arıtma teknoloji-

leri konusunda uzmanlaşmış İtalyan merkezli 
bir KOBİ, kullanılmış lastiklerin geri dönüşümü 
için yenilikçi bir sistem sunmaktadır. Bu birkaç 
makineden oluşan mekanik bir soğuk su soğutma 
devresinin farklı aşamalarında işaretleme işlemin-
den oluşan bir arıtma devresidir. Sistem yenilikçi 
ve doğa dostudur. Firma, lisanslama, üretim, 
ticari ve teknik işbirliği sağlayabileceği, konuyla 
ilgili faaliyet gösteren partnerler (lastik satıcıları 
veya firmalar) aramaktadır. 

Atatürkorganize
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13 IE 51S6 3SMD Katı ahşap kapıların       
etkisini çoğaltan yenilikçi teknoloji

İrlandalı bir KOBİ, sorunsuz katı ahşap kapı 
etkisini çoğaltmakla ilişkili yenilikçi bir teknoloji 
geliştirmiştir. Teknoloji, sert odundan yapılmış 
geleneksel kapıları çoğaltmak için lisans sağla-
yan, her türlü dekoratif ahşap mobilyaların üre-
timinde kullanılabilir. Firma, lisans sözleşmeleri 
için uygun ortaklar aramaktadır.

TOBE20130621001 Yeni iplik kaplama     
teknolojisi

Belçikalı bir KOBİ, yenilikçi iplik kaplama 
teknolojisi geliştirmiştir. Teknoloji başlangıçta 
tıbbi ürünler için geliştirilmiştir. Şu anda da 
özel ihtiyaçları (işlevleri) gerektiren daha küçük 
toplu üretimler için bu teknolojiyi uygulamak 
isteyen partnerler ve KOBİ’ler aranmaktadır. 
Firma, ortak geliştirme yoluyla işbirliğine 
gidebileceği partnerler aramaktadır. Bunu yanı 
sıra farklı işbirliği taleplerine de açık olduğunu 
belirtmiştir.

12 PL 63AX 3P9N Beton santralinin yeniden 
tahsisi için tam kapasiteli mobil sürüm

Polonya’da beton üretim tesisleri yapımında 
uzmanlaşmış bir mühendislik tesisine sahip 
KOBİ, kamyona taşınması için hazır bir beton 
santralinin tam bir mobil sürümünü sağla-
yan yenilikçi bir ürün sunmaktadır. Bu beton 
santralinin tüm unsurlarının en önemli avanta-
jı, varış yerinde konteynerler otomatik olarak 
monte edilebilmektedir. KOBİ, beton imalatçıları 
ile teknik ve işbirliği sağlayabileceği firmalar 
aramaktadır

13 GB 46P4 3SJE Balık filetosunda verimlili-
ği artırmadaki özelliklerin genetik analizi

Bir İskoç şirket bir dizi şerit arttırılmış ve-
rimlilikle ilgili genetik özelliklerin tespiti için 
kullanılabilecek Yüksek Randımanlı bir Tara-
ma Tayini geliştirmiştir. Şirket teknik işbirliği 
sağlayacağı ortaklar aramaktadır. Örneğin; balık 
yetiştiricileri, balık çiftlikleri, onların verimini 
geliştirme konusunda ilgilenen deniz ürünleri 
üreticilerileri. İskoç firma lisanslama anlaşmaları 
yapmak istemektedir.

13 ES 276D 3SMH Özellik algılama için   
3D görüntü işlemcisi

Bir Endülüslü araştırma grubu tek bir çip 
içine yapay görme sisteminin tüm unsurlarının 
entegrasyonunu sağlayan bir donanım aygıtı 
geliştirmiştir. Uygulama pratik bir görüntü bo-
yutunu korurken gerçek zamanlı işleme sağlar. 
Sistem zaten bilinen görüntü işleme teknikleri-
nin yüksek hesaplama alternatifliğini gösterir. 
Bu sistem robotik, tıp ve havacılık uygulamalar-

da faydalıdır. Bu araştırma grubu, lisans söz-
leşmesi / teknik işbirliği için endüstriyel ortak 
aramaktadır.

13 ES 732H 3SKJ Pazarlama ve dijital tabela 
için etkileşimli sistem teknolojisi

Doğal etkileşim sistemlerinde uzmanlaşmış 
İspanya merkezli teknoloji şirketi, pazarlama 
ve yeni kullanıcı ara yüzü sistemleri ile dijital 
tabela uygulamalarını interaktif bir genişlik sağ-
layan bir mimik tanıma teknolojisi geliştirmiştir. 
Şirket, teknolojisini lisanslamada, ortak girişim-
lerde bulunabilme veya özel ihtiyaçlara cevap 
verebilme noktalarında firmalarla işbirliğine 
gitmek istemektedir.

12 SI 68CO 3RJR Döküm sanayi için          
robotik hücre

Sektöründe farklı amaçlar için robotik 
hücrelerin her türlü projelendirme ve üretme 
alanında aktif bir Sloven KOBİ, uzmanlıklarını 
ve know how’ını sunmaktadır. Döküm sanayi 
için yenilikçi robotik hücre geliştirmişlerdir. 
Şirket teknik yardım ya da teknik işbirliği ile 
ticari anlaşma yapabileceği potansiyel partnerle 
ilgilenmektedir.

13 ES 28F9 3SLC Beton yapılar oluşturmada 
eko-dostu yenilikçi sistemler 

İspanyol şirketi beton yapılar oluşturmak 
için eko-dostu bir sistem geliştirmiştir. Destek-
lenen ve yüksek düzeyli hizmeti olan büyük 
ölçekli binalar için geçersiz levhalı yenilikçi bir 
sistemdir. Bu nedenle, bina iletimi ve hizmet-
leri tarafından kalınlığı boyunca bütün bir 
halde delinmiş olabilir.  Şirket teknik yardımlı 
ticari anlaşmalar altındaki etki alanı içinde, bu 
çözümü uygulamak için istekli olan mimari 
ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmalar 
aramaktadır.

13 NL 60AH 3SLX Elektrikli 
hafif tekerlekli motor 
Hollandalı bir firma elektrikli ulaşım uygula-

maları için elektrikli tekerlekli bir motor geliştir-
miştir. Sürücü, vites kutulu, mil yataklı yüksek 
hızda motoru içerir. VW Lupo gibi arabalara 
rahatlıkla uymaktadır tabii ki bunun yanında 
her türlü elektrikli yolcu arabası, kamyon veya 
otobüs gibi araçlara da uyarlanabilmektedir. 
Hollandalı bu ortak, lisans anlaşması, teknik 
işbirliği ve ileri anlaşmalar gibi farklı işbirlikle-
rine açıktır.

Ayrıntılı bilgi ve iletişim
Ticari işbirlikleri duyuruları için:

semih.erden@ebiltem.ege.edu.tr 
Teknoloji transferi duyuruları için:
can.senyilmaz@ebiltem.ege.edu.tr
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Uluslararası önem taşıyan ve bu nedenle 
takdire ve korunmaya değer doğal olu-
şumlara, anıtlara ve sitlere “Dünya Mirası” 

statüsü tanınıyor. Sözleşmeyi kabul eden üye 
devletlerin UNESCO’ya başvurusuyla başlayan ve 
Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS) 
ve Uluslararası Doğayı ve Doğal Kaynakları Koru-
ma Birliği (IUCN) uzmanlarının başvuruları değer-
lendirmesi sonunda tamamlanan bir işlem dizisin-
den sonra aday varlıklar Dünya Miras Komitesinin 
kararı doğrultusunda bu statüyü kazanıyorlar.

UNESCO’nun “Dünya Mirası” geçici listesine 
bu yıl, Ege’den iki antik yerleşim katıldı. Bunlar 
Sardes ve Laodikeia…  Salihli İlçesi, Sart Beldesi 
sınırları içerisinde yer alan Sardes Antik Kenti, 
Demir Çağı Lidya Krallığının başkentidir. Batı 
Anadolu’yu hakimiyeti altına almış bir impara-
torluğun başkenti, sikkenin doğum yeri ve adı 
hayal bile edilemeyecek zenginlikle özdeşleşen 
Krezüs’ün (Karun) vatanı olan Sardes, antik dün-
yanın önde gelen şehirleri arasında yer almak-
taydı. Şehir, kent planlaması konusunda emsalsiz 
olup, Mezopotamya dışındaki en büyük savunma 
duvarı ile çevrelenmiştir. Günümüze kadar koruna 
gelmiş olan dünyanın belki de en görkemli İon 
düzeni tapınaklarından birine ev sahipliği yapan 
antik kent, korunmuş Roma yapıları içerisinde 
anıtsal bir hamam-gymnasium kompleksi ve antik 
dünyanın en büyük havrasına sahiptir. Lidyalıların 
başkenti ve tek şehri olan Sardes’ten başka hiçbir 
şehir ortadan kalkmış bu uygarlıkla doğrudan bağ-
lantılı değildir. Marmara Gölü’nün güney kenarın-
da yer alan ve Lidya tümülüs mezarlık alanı olan 
Bin Tepeler, dünyanın en büyük tümülüs alanıdır. 

Lidya tümülüsleri, M.Ö. 6. ve 5. yüzyıllarda bu 
peyzajın önemini ortaya koyan unsurlardır. Krali-
yet mezarlığı olarak Sardes’e sıkı bir şekilde bağlı 
olan Bin Tepeler, daha erken ve daha geç dönem-
lere tarihlenen kalıntıları ile Lidya dönemine ait 
sadece bir mezarlık alanı değil, kültürün devamını 
gösteren bir anıttır.

Laodikeia Antik Kenti ise, Denizli İli’nin 6 km. 
kuzeyinde yer almaktadır. Helenistik kent, M.Ö. 
3. yy.’ın ortalarında Seleukos Kralı II. Antiokhos 
tarafından karısı Laodike adına kurulmuştur. M.Ö. 
130/129 yılında ise bölge tamamen Roma’ya (önce 
Cumhuriyet, sonra İmparatorluk) bağlanmıştır. 
Hıristiyanlığın ilk 7 kilisesinden birine sahip olan 
kent, Erken Bizans Dönemi’nde metropollük seviye-
sinde dini bir merkez haline gelmiştir. Laodikeia’da 
yapılan kazı çalışmaları, Erken Kalkolitik Dönem 
(Bakır Çağı, M.Ö. 5500’den M.S. 7. yy.’a kadar 
kesintisiz yerleşimlerin varlığını ortaya koymuş-
tur. Laodikeia, önemli arkeolojik kalıntılara sa-
hiptir. Yaklaşık 5 kilometrekarelik alana yayılan 
Laodikeia’nın önemli ve günümüze kadar gelebilen 
yapıları içinde; Anadolu’nun en büyük stadyumu 
(ölçüleri 285x70 m.), 2 tiyatrosu, 4 hamam komplek-
si, 5 agorası, 5 nymphaeumu, 2 anıtsal giriş kapısı, 
Bouleuterionu, tapınakları, Peristylli evleri, Latrina, 
kiliseleri ve anıtsal caddeleri sayılabilir. Kentin dört 
tarafını ise nekropol alanları çevirir. Laodikeia, Hı-
ristiyanlık dünyası için çok önemlidir. Çünkü kent 
M.S. 4. yy.’dan itibaren Kutsal Hac Merkezi olma 
gibi dinsel bir özelliğe sahip olmuştur. Bu nedenle 
İncil’de adı geçen ve Laodikeia Kilisesi adına vahiy 
gönderilen bir kentte Laodikeia Kilisesi’nin ortaya 
çıkarılması, bu kutsallığı bir kat daha artırmaktadır.

Dünya Mirası’na Ege’den 
iki yeni yerleşim…






