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Ege Ticaretinin Başkenti: İzmir

S
Merhaba,

özlerime, geçen yıl ülkemizde yaşanan ekonomik gelişmelere
değinerek başlamak isterim. Türkiye’de, 2018 yılının Ağustos ayı
itibarıyla kur dalgalanmalarının etkisi görülmeye başlandı. Buna
karşılık eylül ayında Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat
Albayrak’ın açıkladığı “Yeni Ekonomi Programı” ile ekonomide “dengelenme süreci”ne adım atıldı.
“Dengelenme, Değişim ve Disiplin” sloganıyla kamuoyuyla paylaşılan
bu programın, ciddi bir çalışmanın ürünü olduğunu görüyoruz. Müstakil
Sanayici ve İşadamları Derneği olarak, programı desteklemekle birlikte, her
zaman olduğu gibi, bundan sonra da her koşulda üretmeye ve ülkemize faydalı olmaya devam edeceğiz. Köklü ticaret geleneği ve gelişmiş ekonomisiyle
İzmir, ülkemiz ekonomisine en fazla katkı sunan şehirlerimizden biri. İzmir,
bölgesel olarak üstlendiği rol bakımından son derece önemli ve değerli bir
noktada olmasından dolayı aynı zamanda iş insanlarının, Ege Bölgesi’nde
“ticaretin başkenti” şeklinde andığı bir şehir. MÜSİAD olarak bizler, her
geçen yıl bu etkinliğini bir adım öteye taşıyan İzmir ekonomisinin daha
da gelişmesi ve şehirde özellikle sanayi yatırımlarının artması noktasında
desteklerimizi artırarak sürdüreceğiz.
MÜSİAD olarak bizler her fırsatta, “bölgesel kalkınma”nın önemine değiniyoruz. Çünkü bölgesel kalkınma, bütüncül kalkınmaya giden yolda önemli
kilometre taşlarından biridir. Bu bakımdan, hâlihazırda İzmir’in sahip olduğu başarıların, tüm şehirlerimize ilham olması gerektiğini düşünüyoruz.
İzmir yayınımız vesilesiyle, İzmir Şube Başkanlığı görevini Bilal Saygılı’ya
teslim eden Ümit Ülkü’ye, MÜSİAD’a ve iş dünyamıza yaptığı katkılardan
dolayı teşekkür ediyorum. Yeni dönemimizde İzmir MÜSİAD Başkanlığı
görevini icra edecek olan Bilal Bey’e de başarılar diliyorum.
İzmir başta olmak üzere tüm Ege Bölgesi iş insanlarımıza hayırlı ve bereketli
işler diliyor, hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum.
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Değerlendirme

İhracatla

Büyüyoruz

T

İzmir gerek liman avantajı gerekse Asya ile Avrupa arasındaki ticaret
güzergâhı olmasıyla Türkiye ihracatında büyük öneme sahiptir

ürkiye ekonomisi açısından son 15 yılda yapılan en dikkat çekici ticaret atılımları ihracatta olmuş ve olmaya da
devam etmektedir. 2017’de 157 milyar
dolar seviyesindeki ihracatımız, 2018’in
sonunda tarihî bir rekora imza atarak yılı 168,1
milyar dolar ile kapatmıştır. Türkiye genelinde
üreten ve bunu dünyaya satan işletme sayısındaki artışın da başka bir güzel gelişme olduğunu
kaydetmek gerekir. Türkiye İhracatçılar Meclisi
verilerine göre, Türkiye’de 2017 yılında ihracat
yapan firma sayısı 77 bin 727 iken 2018’de bu rakam, 83 bin 279’a ulaşmıştır. İhracattaki bu büyüme, Türkiye’nin 2023 Hedefleri doğrultusunda
cari açığın kapanması ve istihdamın artması için
umut verici bir gelişmedir.

Sektör Kurulları ve İş
Geliştirme Komisyonu Üyesi
Ali Mamak

■ İZMIR İHRACAT ILE BÜYÜYOR
İzmir’e dönecek olursak özellikle verimli arazile-
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ri ve her daim aktif organize sanayi bölgelerinin
üretimdeki başarıları ile İzmir ekonomisi, “İhracat
ile Büyüyoruz” sloganının en canlı örneklerinden
biridir. İhracat yapan illerimiz arasında dördüncü
sırada yer alan İzmir gerek liman avantajı gerekse
Asya ile Avrupa arasındaki ticaret güzergâhı olmasıyla Türkiye ihracatında büyük öneme sahiptir. Bölgenin zeytin, zeytinyağı, kuru incir ve kuru
yemiş başta olmak üzere diğer endüstriyel ürünlerde de üretim üssü hâline gelmeye başlaması,
İzmir’in ülkemizin ihracat rakamlarına katkı sunduğunu göstermektedir.
Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) verilerine göre İzmir,
bir önceki yıla göre yüzde 13’lük bir artışla 2018
yılında 13 milyar 324 milyon dolarlık ihracatı hanesine yazdırmıştır. Böylelikle EİB bünyesinde
bulunan 12 ihracatçı birliğinin tamamı, 2018 yılında ihracatını arttırarak tarihî başarıya ortak
olmuştur.

Doğalgaz,Tesisat,KlimaMühendislikSan.Tic.Ltd.Şti.

“Emniyet ve Kalitenin Adresi”

Şirket Haberi
teli hizmet verebilmek adına uluslararası lojistik
yatırımımıza yedi tır daha kazandırdık. Böylelikle
Avrupa ülkelerine daha hızlı teslimatlar gerçekleştirebiliyoruz. Aynı zamanda Bosna Hersek’teki
üretim tesislerimizdeki kapasitemizi de yüzde 50
arttırmak için bu yıl, iki vardiyalı çalışma sistemine geçtik.” ifadelerini kullandı.

Asia Prefabrikten

Bir İlk

Asia Prefabrik, Avrupa’daki
yapılanmasına hız kesmeden devam
ediyor

T

ürkiye’de yarım asrı aşkın bir süredir
inşaat sektöründe faaliyet gösteren
Aşıkoğulları Şirketler Grubunun prefabrik, konut ve modüler yapı teknolojileri alanında pazar ihtiyacını karşılama
maksadıysa kurduğu Asia Prefabrik, Avrupa’daki
yatırımlarını sürdürüyor. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Asia Prefabrik Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Aşık, “Fermendi markamızla
Avrupa’daki yapılanmamız tüm hızıyla devam
ediyor. Merkezi Düsseldorf’ta bulunan satış ofislerimizin yanı sıra Barselona, Stockholm, Paris ve
Roma ofislerimizi de faaliyete geçirdik.” dedi. Lojistik alanındaki yatırımlarından söz eden Hasan
Aşık, “Avrupalı müşterilerimize, daha hızlı ve kali-

ASIA PREFABRIK,

2019

'DA
MUSUL OFISINI
AÇMAYI
PLANLIYOR
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Asia Prefabrik olarak Orta Doğu’da açtıkları ve
açmayı planladıkları ofislerle ilgili de bilgi veren
Aşık, “2018 yılında Orta Doğu’da Katar ofisimizin
açılışını gerçekleştirdik. Bu yıl mart ayında da
Musul ofisimizi açmayı planlıyoruz. 2007 yılından beri faaliyet gösteren Asia Prefabrik, şeffaf
şartname ile net satış fiyatlarını dijital ortamda
müşterileri ile paylaşıyor. Hizmet verdiği sektörde
ilk e-ticaret sitesini hayata geçiren Asia Prefabrik,
bu yıl bir ilke daha imza atmaya hazırlanıyor. Bu
bağlamda da dijital para olan bitcoin ile e-ticareti,
fermendi.com üzerinden gerçekleştiriyor.” açıklamalarında bulundu. Sektöründe ihtiyaç duyulan
işçi kamplarından sosyal konutlara, toplu konutlardan sosyal tesislere, ticari binalardan spesifik
tasarımlı binalara kadar geniş perspektifte ön
üretimli yapı çözümleri sunan Asia Prefabrik,
Avrupa standartlarına uygun üretimiyle ihracat
hacmini her yıl arttırarak Türkiye ekonomisinin
gelişmesine ve büyümesine katkı sunmaya devam ediyor.

Şirket Haberi

Çeşme’nin Gizli Kalmış Tatil Cenneti:

Club Familia

Club Familia Çeşme Tatil Köyü, müşterilerine özlenen Ege tatilini sunuyor

C

eşme Çiftlikköy’de bulunan Club Familia Çeşme Tatil Köyü, müşterilerine sunduğu hizmet anlayışı ile son
yıllarda Çeşme turizmine önemli
katkı sağlıyor. Ege’nin değerli tatil
beldesi Çeşme‘de, ruhen ve bedenen dinlenebileceğiniz 4 yıldızlı standartlara sahip 235 oda ve
700 yatak kapasitesiyle Club Familia Çeşme Tatil
Köyü; sizlere güzel, huzurlu ve ailece keyif alabileceğiniz bir tatil imkânı sunuyor. Club Familia’da
bir adet restoran, oyun salonu, ikisi bayanlara özel
olmak üzere üç adet yüzme havuzu, kreş, fitness
center, voleybol sahası, tenis kortu, Türk hamamı,
Fin hamamı, sauna, sağlıklı yaşam merkezi (SPA),
kuaför salonu ve 24 saat sağlık hizmeti ile konforlu bir tatil anlayışı sizleri bekliyor. Ayrıca İzmir’e
90, Çeşme limanına 6 kilometre uzaklıkta olan
Club Familia‘ya havalimanı ve otogar transfer
işlemleri gerçekleştirilmesinin yanı sıra buradan
Alaçatı, İzmir, Çeşme ve Sakız Adası’na da turlar
düzenleniyor.
Club Familia ile ilgili açıklamalarda bulunan Club
Familia Genel Müdürü Nurullah Ünal; “Çeşme,
Ege’nin en değerli mücevherlerinden biri. Bu yeryüzü cenneti, seneler boyunca muhafazakâr ailelerin kendi değerlerine uygun bir konaklama tesi-
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SAAT SAĞLIK
HIZMETI
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si bulunmaması sebebiyle, tatil rotası olarak hep
en son sırada yer aldı. Ancak artık kendinizi Çeşme’nin büyüleyici doğasında keşfedeceğiniz ve
muhafazakâr ailelerin değerlerini önemseyen bir
vaha olan Club Familia Çeşme Tatil Köyü olarak
özlenen Ege tatilini müşterilerimize sunuyoruz.”
dedi. Ünal, “Club Familia‘nın mavi bayraklı kumsalında ailenizle zevkli yürüyüşler yapabilir, doğa
ile çocuklarınız arasında güçlü bir bağ oluşturabilirsiniz. Erkek ve kadın misafirler için ayrı ayrı
düşünülmüş, özel güneşe açık havuz ve plajlarımızda serinleyebilirsiniz. Her bir detayın özenle
düşünüldüğü lüks odalarda günün yorgunluğunu üzerinizden atabilirsiniz. Ayrıca açık büfe ve
zengin mutfağımız sayesinde gün boyu ailenizle
sağlıklı yiyeceklerle damaklarınızda unutulmaz
tatlar bırakabilirsiniz.“ açıklamalarında bulundu.

Şirket Haberi

Bmc'den İzmir'e

Büyük Katma Değer

T

BMC’nin İzmir’de faaliyete geçirmeyi hedeflediği Pınarbaşı Tesisleri;
Avrupa’nın en modern, dünyanın ise sayılı otomotiv üretim tesisleri arasında
yer alacak
motiv üretim tesisleri arasında yer alacak. BMC;
50 yılı aşkın köklü geçmişi, 80 ülkeye gerçekleştirdiği ihracatı ve kuruluşundan bugüne 300 bin
adedi geçen araç üretimiyle “lider, yerli ve millî”
olmanın gururuyla geleceğe doğru yol almaya
devam ediyor. Lider firma; Türkiye’nin gelecek
50 yılına imza atacak projelerini, 13 Ocak Pazar
günü Sakarya Karasu’daki BMC Üretim ve Teknoloji Üssü Temel Atma Töreni kapsamında dü-

ürkiye’nin en büyük ticari ve askerî
araç üreticilerinden BMC, gelecek 50
yılına imza atacak projelerini açıkladı.
Buna göre firmanın projeleri arasında
yer alan İzmir yatırımlarının toplam
tutarı 180 milyon doları bulacak. BMC’nin İzmir’de faaliyete geçirmeyi hedeflediği Pınarbaşı
Tesisleri, planlanan yatırımlar tamamlandığında
Avrupa’nın en modern, dünyanın ise sayılı oto-
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Şirket Haberi
AR-GE prototip atölyelerimizde yenileme faaliyetlerimizi son sürat sürdürüyoruz. Ayrıca, malzeme
ve stok yönetimi açısından kritik önem taşıyan
depomuz için de SAP sistemimizle eş güdümlü
çalışacak ve tümüyle otomasyon sağlanacak şekilde bir yapılanma içerisinde planlamamızı gerçekleştiriyoruz. İzmir tesislerimizdeki yatırımlarımızla, mevcut kalite yaklaşımımız çerçevesinde
hedeflediğimiz iyileştirmeleri sağlayarak maliyet
avantajı kazanmayı amaçlıyoruz. Bu sayede müşteri ve çalışan memnuniyet seviyelerimizi daha
da yukarıya taşıyacağımıza olan inancımız tam.”
Öztürk ayrıca İzmir’de beş yıldır yapılan çalışmalarla Türkiye’nin ilk yerli ve millî motorunun
çalışmaya hazır olduğunu; BMC’nin yeni kamyon
ve çekici efsanesi TUĞRA’nın Türkiye’nin yükünü
taşımak için yollara çıktığını; raylı sistemler, millî
ve yerli yüksek hızlı tren ve metro projelerinin
planlanmasında hızla ilerlediklerini belirtti. Türkiye’nin özgün tasarım ürünü üçüncü nesil ana
muharebe tankı ALTAY Seri Üretim Projesi’nin
de hayata geçtiği bilgisini veren Öztürk, “Bu yola
Türkiye’nin geleceğini şekillendirmek için çıktık.
Milletimiz için her zaman üzerimize düşeni layıkıyla yapmak için çalışıyoruz.” ifadeleriyle sözlerine son verdi.

zenlenen “Gelecek 50 Yıl” toplantısında açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Mustafa Varank’ın katılımıyla gerçekleşen
toplantıya ayrıca yüksek bürokrasi ile önemli iş
çevreleri iştirak etti. Gelecek 50 yıla şekil verecek
yatırımların gündeme geldiği toplantı sırasında,
modernize edilen BMC İzmir Pınarbaşı Fabrikası
ile de canlı bağlantılar gerçekleştirildi.
■ İZMIR’E MILYON DOLARLIK KATMA DEĞER
İzmir Pınarbaşı Fabrikasında uzun süre önce başlayan yatırımlarının devam ettiğini belirten BMC
Yönetim Kurulu Üyesi Taha Yasin Öztürk, tesisteki
yatırımların önemiyle ilgili şunları söyledi:
“İzmir tesislerimizde gerçekleştirdiğimiz ve tamamlandığında yaklaşık olarak 180 milyon doları
bulacak olan modernizasyon projemizle öncelikle
İzmir’e, dolayısıyla da ülkemize katma değer kazandırmayı hedefliyoruz. BMC Pınarbaşı Fabrikası, yatırımlarımız tamamlandığında Avrupa’nın
en modern, dünyanın ise sayılı yüksek teknoloji
tesislerinden olacak. Söz konusu tesis, İzmir’e yapılmış gelmiş geçmiş en büyük tekil yatırımlardan biri olarak tarihe geçecek. Bunu İzmir’e olan
borcumuz ve güvenimizin teminatı olarak yapıyoruz. BMC, 50 yıllık köklü geçmişindeki ilklerle
dolu tarihini İzmir’de yazdı. İzmir’in son yıllardaki ivmelenmiş gelişiminde hem BMC’ye hem de
İzmir’e hak ettiği imkân ve prestiji kazandıracak
olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.”

Öztürk: “Bu yola Türkiye’nin
geleceğini şekillendirmek için çıktık.
Milletimiz için her zaman üzerimize
düşeni layıkıyla yapmak için
çalışıyoruz”

Taha Yasin Öztürk, İzmir’deki tesis yatırımlarının
detaylarından bahsettiği sözlerine şöyle devam
etti: “Pınarbaşı Fabrikamızdaki üretim montaj
hatlarımızda, kataforez ve boyahane tesislerimizde, kamyon ve otobüs karoseri binalarımızda ve
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İzmir Haber

İzmir’in Dev Sağlık Yatırımı 2020’de

Hizmete Girecek

I

Türkiye’nin üçüncü büyük şehir hastanesi olacak İzmir Bayraklı Entegre Sağlık
Kampüsünün kaba inşaatı, yüzde 90 oranında tamamlandı

zmir Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsünün kaba
inşaatının tamamlanma oranı yüzde 90'a, fiziki
tamamlanması ise yüzde 40 seviyelerine ulaştı.
Yapımına 18 ay önce başlanan ve Ege Bölgesi'nin
en büyük sağlık yatırımı olacak proje, bünyesinde beş hastaneyi barındıran ana bina dışında fizik
tedavi ve rehabilitasyon ile yüksek güvenlikli adli
psikiyatri hastanesiyle hizmet verecek. 2 bin 500
işçinin 7 gün 24 saat esasına göre çalıştığı kampüs
inşaatında 550 bin metreküp beton ile 775 bin ton
demir kullanılırken, şehir hastanesinin ana kütlesine de bin 302 deprem izolatörü yapıldı. Kamu-özel
ortak girişimiyle 720 milyon avroya mâl olacak proje, İzmir'de gerçekleştirilen Cumhuriyet tarihinin en
büyük sağlık yatırımı olarak kayıtlara geçti. 2020
yılında faaliyete geçmesi planlanan hastanede; 347
yatak kapasiteli yoğun bakım ünitesi, 51 ameliyathane ve 414 poliklinik bulunacak.

İzmir Sağlık Müdürü
Bediha Salnur
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■ KABA İNŞAAT % 90 ORANINDA TAMAMLANDI
İzmir Sağlık Müdürü Bediha Salnur, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "hayalim" dediği
dev yatırımın inşaat sahasındaki çalışmaların
beklenenden hızlı devam ettiğini söyledi. 2020 yılında projenin tamamlanıp hizmete açılmasının
planlandığını ifade eden Salnur, beş hastaneyi
barındıran ana binanın içinde kadın doğum ve
çocuk, onkoloji, kardiyovasküler cerrahi hastanelerinin yanı sıra tüp bebek, yanık ve kemik iliği
nakil merkezlerinin de bulunacağını ifade etti.
Hastanenin sağlık turizmine de hizmet edeceğinin altını çizen Salnur, "Bölgemizde bulunan
ülkelerin vatandaşları da buradan sağlık hizmeti
alacak. Özellikle onkoloji ve organ nakli konusunda hizmet vereceğiz. Günde ortalama 71 bin hasta
dev yatırımdan faydalanacak." açıklamalarında
bulundu.

İzmir Haber

Konut Satışında İzmir
Üçüncü Sırada
Türkiye genelinde 2018'de satılan konut sayısı, bir
önceki yıla kıyasla %2,4 azalarak 1 milyon 375 bin
398 oldu

T

ürkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2018'e ilişkin konut satış
istatistiklerini açıkladı. Buna göre; ülke genelinde geçen
yıl 1 milyon 375 bin 398 konut, satış sonucu el değiştirdi. Konut satışları 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 2,4 geriledi.
Konut satışlarında İstanbul 234 bin 55 konut ile en yüksek
paya (yüzde 17) sahip oldu. İstanbul'u 131 bin 161 konut satışıyla (yüzde 9,5) Ankara, 75 bin 672 konut satışıyla (yüzde
5,5) İzmir izledi.
Konut satış sayısının en düşük olduğu il ise 159 konutla Hakkâri oldu. Türkiye genelinde geçen yıl satılan konutların 276
bin 820'si ipotekli, 1 milyon 98 bin 578'i ise diğer satış türünde gerçekleşti.
Yabancılara yapılan konut satışları, geçen yıl 2017'ye kıyasla
yüzde 78,4 artarak 39 bin 663 oldu. Yabancılara konut satışında ilk sırayı 14 bin 270 konutla İstanbul aldı. İstanbul'u 7
bin 938 konutla Antalya, 2 bin 720 konutla Bursa ve 2 bin 133
konutla Ankara izledi.
Irak vatandaşları, 2018'de Türkiye'den 8 bin 205 konut satın
aldı. Irak'ı 3 bin 652 konutla İran, 2 bin 718 konutla Suudi Arabistan, 2 bin 297 konutla Rusya ve 2 bin 199 konutla Kuveyt
vatandaşları takip etti.

İzmir'e Yapılan Rüzgâr
Yatırımı, 2 Milyar Dolara Ulaştı
İZKA Genel Sekreteri Mehmet Yavuz, “İzmir’e
yapılan rüzgâr yatırımı, 2 milyar dolar seviyesine
ulaştı.” dedi

İ

zmir Kalkınma Ajansı (İZKA) Genel Sekreteri Mehmet Yavuz, İzmir’in rüzgâr enerjisi üretimi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye'nin, 7 bin megavatı aşan rüzgâr enerjisi kurulu gücünü 2023 yılına kadar 20 bin megavata çıkarmayı hedeflediğine dikkat çeken Yavuz, "Bu hedefe yönelik uygulanan
politikalarla Türkiye’de hem rüzgâr enerjisi santrali hem
de ekipman üretimi yatırımlarının 2019 yılında da artmasını bekliyoruz. Bu kapsamda, 2019 yılında tedarik zincirine
girmek isteyen Almanya, Danimarka ve İspanya merkezli
yabancı yatırımlar yolda. Bu yatırımların Türkiye’nin rüzgâr
enerjisi ekipmanlarının üretim üssü hâline gelen İzmir ve
çevresine yapılmasını öngörüyoruz. İzmir, Türkiye’deki rüzgâr enerjisinin başkenti konumuyla bu alandaki üretimin
yaklaşık yüzde 20’sini tek başına gerçekleştiriyor. İzmir’de
kurulan yüzlerce rüzgâr türbininin toplam kurulu gücü bin
300 megavatı geçerken, rüzgâr enerjisi sektöründe kente
yapılan toplam yatırım 2 milyar dolar seviyesine ulaştı. Ayrıca İzmir doğrudan yabancı yatırımlar konusunda saygın
bir yayın olan Site Selection tarafından hazırlanan Dünyanın En Rekabetçi Şehirleri Raporu’nda da enerjide Doğu Avrupa ve Orta Asya’nın en rekabetçi kentlerinden biri olarak
ilan edildi.” ifadelerini kullandı.
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Şube

Spor Ekonomisi,

İzmir’de Ele Alındı

MÜSİAD 100. Genel İdare Kurulu, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu ve Dünya
ETNOSPOR Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan’ın katılımıyla İzmir’de düzenlendi

M

sporların önemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bilal Erdoğan, geleneksel sporların desteklenmesinin sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada
kültürel uyanış vesilesi olduğunu belirtti.

ÜSİAD 100. Genel İdare Kurulu
(GİK), “Spor Endüstrisi ve Ekonomiye Katkısı” temasıyla MÜSİAD
İzmir Şubesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıya; MÜSİAD
Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Gençlik ve
Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, Dünya ETNOSPOR Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan,
MÜSİAD Kurucu Başkanı Erol Yarar, MÜSİAD
İzmir Şube Eski Başkanı Ümit Ülkü, MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyeleri, Şube Başkanları ve üyeler
katılım sağladı. Toplantının birinci oturumu; MÜSİAD İzmir Şube Eski Başkanı Ümit Ülkü’nün moderatörlüğünde, MÜSİAD Kurucu Başkanı Erol Yarar ve Dünya ETNOSPOR Konfederasyonu Başkanı
Bilal Erdoğan’ın konuşmalarıyla başladı.

■ YOL HARITASI BELIRLENMELI
Erol Yarar iş camiasının önemli bir ekonomik
büyüklüğe sahip olan spor sektörünü büyütmesi gerektiğini ve ilgili kurumların ekonomik kalkınmayı sağlayacak projelere imza atabileceğini
kaydetti. Toplantının ikinci oturumu ise MÜSİAD
Genel Başkanı Abdurrahman Kaan’ın moderatörlüğünde, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu’nun katılımları ile gerçekleşti.
Bakan Kasapoğlu, yaptığı konuşmada, spor ekonomisine büyük önem verdiklerini, diğer bakanlıklarla yerli ve millî üretim temalı toplantılarda
spor endüstrisi konusunu ele aldıklarını söyledi.

■ KÜLTÜREL UYANIŞA VESILE OLUYOR
Sporun kültür taşıyıcı fonksiyonuna ve geleneksel
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Şube

İzmir Şube, Mahmut Özgener’i Ağırladı
M
üstakil Sanayici ve İşadamları
Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesinin Dost Meclisi toplantısına, İzmir
Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Mahmut Özgener konuşmacı olarak
katıldı. İzmir Ticaret Odasının çalışmalarının konuşulduğu toplantıda açılış
konuşması yapan MÜSİAD İzmir Şube
Eski Başkanı Ümit Ülkü, MÜSİAD’ın 28
yılda güzel işler başardığını söyledi.

Eski Başkanı Ümit Ülkü, çok sayıda iş
insanının katıldığı toplantı sonunda
soruları cevaplayan Mahmut Özgener’e
hediye takdim ederek teşekkür etti.

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Dost Meclisi'ne
katılan MÜSİAD İzmir üyelerine İzmir
Ticaret Odasının faaliyetleri hakkında
sunum gerçekleştirdi. Mahmut Özgener, “İzmir’in tüm sivil toplum örgütleri
ile bir araya gelerek projelerimizi paylaşacağız, birlikte proje yapmanın yollarını arayacağız.” dedi. MÜSİAD İzmir Şube

Türkiye’nin Sağlıktaki Gücü ve Potansiyeli
İzmir’de Konuşuldu
M
ÜSİAD Sağlık Sektör Kurulunun
“Türkiye’nin Sağlıktaki Gücü ve
Potansiyeli” Türkiye İstişare Toplantısı,
İzmir’de düzenlendi. Toplantıda sağlıktaki yerli üretime dikkat çekilirken birçok konuda da önemli mesajlar verildi.
MÜSİAD İzmir Şube Eski Başkanı Ümit
Ülkü, konuşmasında sağlık turizminin
önemine dikkat çekti. MÜSİAD Sağlık

Sektör Kurulu Başkanı Levent Can da
Türkiye'deki sağlık turizmi ile döviz girdisi sağlandığını belirterek "Türk sağlık
sektörü dünyayla yarışır hâle gelmiştir.
Sağlık harcamaları 2009 yılından bu
yana, her yıl bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 10 artış göstermiştir. Sektörün
millî ve yerli teknolojiyle çalışması için
elimizden geleni yapıyoruz." dedi.
Türkiye’deki sağlık sektörünün oldukça
büyüdüğünü söyleyen MÜSİAD Genel
Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay, kendi
vatandaşlarının taleplerini karşılamanın ötesinde dünyanın birçok noktasından hasta kabul eden bir ülke olunduğunun altını çizdi. İzmir Valisi Erol Ayyıldız
ise dünyada yeniliklere açık ve lokomotif olmak gerektiğini vurgulayarak bilim
ve teknoloji alanındaki potansiyelin kullanılması gerektiğini ifade etti.
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İzmir Şubesinden
Huzurevi Ziyareti
M

ÜSİAD İzmir Şubesi, geçen
yıl mart ayında Dünya Yaşlılar Haftası münasebetiyle huzurevinde yaşlıları ziyaret etti. Aile
ve Sosyal Politikalar İzmir Müdürlüğüne bağlı İzmir Huzurevi Yaşlı
Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini
ziyaret eden İzmir Aile ve Sosyal
Politikalar Müdürü Nesim Tanglay
ve MÜSİAD İzmir Şube Eski Başkanı Ümit Ülkü’nün başkanlığındaki
heyet, yaşlılara karanfil verdi. Yaşlılığın hayatın çok özel bir dönemi
olduğunu ifade eden Ümit Ülkü:
“Yaşlılarımız dün ile bugün arasında köprü kuran, kültürümüzün ve
değerlerimizin yarınlara taşınmasını sağlayan en değerli varlıklarımızdır. Bizleri bugünlere getiren
yaşlılarımızı her zaman hatırlamalı, bugünlerimizi onlara borçlu olduğumuzu ve yarının yaşlı adayları
olduğumuzu unutmamalıyız.” dedi.
Ülkü, “Unutmayalım ki sevgiye en
çok muhtaç olanlar yaşlılarımızdır.
Bizler yaşlılarımıza gösterdiğimiz
sevgiyle genç kuşağa örnek olmayı başardığımız ölçüde yaşlandığımızda saygıyı hak edebileceğiz.
Bizleri bu günlere ve geleceğe hazırlayan yaşlılarımız için hayatı
kolaylaştırmak ve kimseye muhtaç
olmadan yaşamalarını sağlamak,
onlara gereken saygıyı ve ihtimamı
göstermek, toplum olarak hepimizin görevidir." ifadelerini kullandı.

Şube

Ticaretin Kalbi
İzmir’de Attı

M

ÜSİAD Sektör Kurulları Komisyonu tarafından MÜSİAD
İzmir Şubesinin ev sahipliğinde,
“Ticaretimizi Büyütüyoruz” sloganıyla “Bölgesel Ticaret Toplantısı”
gerçekleştirildi. TOKİ faaliyetlerinin değerlendirildiği toplantıya;
İzmir Valisi Erol Ayyıldız, TOKİ
Başkan Yardımcısı Mehmet Özçelik ve MÜSİAD Genel Başkanı
Abdurrahman Kaan gibi önemli
isimlerin yanı sıra birçok işadamı
katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan MÜSİAD İzmir Şube
Eski Başkanı Ümit Ülkü: “Bölgesel
Ticaret Toplantımız, iş birliği fırsatları oluşturması ve bölgemize
getireceği katkılar açısından çok
önemlidir.” dedi. MÜSİAD Genel
Başkanı Abdurrahman Kaan ise
“Bu toplantılar sayesinde ülkenin
ticaret potansiyelini artırmayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.
İzmir iş dünyasının davetli olduğu
ve üye olmayan işadamlarının da
iştirak ettiği ve toplantıda stant
açan firmalar, yüzlerce girişimciyle
iş bağlantısı kurma imkânı buldu.

İzmir Şubesi, Kerem Alkin’i Ağırladı
M
ÜSİAD İzmir Şubesinin Dost Meclisi toplantısına, İstanbul Medipol
Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri
Fakültesi Eski Dekanı Prof. Dr. Kerem Alkin konuşmacı olarak katıldı. Programda
“Yeni Ekonomik Program ve 2019 Beklentileri” konuşuldu. MÜSİAD İzmir Şube Eski
Başkanı Ümit Ülkü, yaptığı konuşmada
Türkiye’de çok ciddi teşvikler, kararlar ve
yasalar çıktığını vurguladı. MÜSİAD’la ilgili de değerlendirmelerde bulunan Ülkü:
"MÜSİAD’ın son 10 yılda ticaret alanında çok güzel işlere imza attığına şahsen
şahit oldum.” dedi. Prof. Dr. Kerem Alkin,
Dost Meclisi'ne katılan MÜSİAD İzmir
üyelerine “Yeni Ekonomik Program ve
2019 Beklentileri” konulu sunum gerçekleştirdi. Prof. Dr. Alkin, Türkiye’nin üretim
yönünde büyük adımlar atması gerektiğini belirterek "İhracatımızı ilk etapta
250 milyar dolara çıkarmak istiyorsak

üretebileceğimiz mal çeşidi 10 bin olmalı.
Türkiye büyümek istiyorsa üretmiş olduğu mal adedini sürekli olarak büyütmeli."
dedi. Çok sayıda sanayici ve işadamının
katıldığı toplantı sonunda soruları cevaplayan Kerem Alkin’e MÜSİAD İzmir Şube
Eski Başkanı Ümit Ülkü, hediye takdim
ederek teşekkürlerini sundu.

Genç MÜSİAD İzmir’de Bayrak Değişimi
M
ÜSİAD İzmir Şubesi Gençlik Kurulunun 13. Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı. Genç MÜSİAD Eski Başkanı
Mustafa Temel, Genç MÜSİAD Başkanlığı
görevini devredeceği Muhammed Elçiboğa’ya yeni görevinde başarılar diledi.
Görevi Mustafa Temel’den devralan Genç
MÜSİAD İzmir Başkanı Muhammed Elçiboğa da “Mustafa Başkan’dan bayrağı
devralıyoruz. Bizim genç MÜSİAD olarak
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her zaman şiarımız, devraldığımız bayrağı hakkıyla taşımak ve bizden sonraki
kardeşlerimize hakkıyla teslim etmek
oldu.” dedi. Genel Merkez ile gerçekleştirecekleri projeler olduğunu belirten Başkan Elçiboğa, özellikle gençlere odaklanılan birçok projeyi hayata geçireceklerini
ifade etti. Genel Kurul’da MÜSİAD İzmir
Şube Eski Başkanı Ümit Ülkü ise yaptığı
konuşmada Eski Başkan Mustafa Temel’e
başkanlık döneminde yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ederken Yeni Başkan
Muhammed Elçiboğa’ya görevinde başarılar diledi. MÜSİAD İzmir Şubesi Gençlik
Kurulu 2019-2020 dönemi yönetimi şu
isimlerden oluştu: Muhammed Elçiboğa,
Ömer Yavuz, Abdullah Sait Oruç, Cihat
Çökelek, Ubeyde Saygılı, Merve Bardak,
Yasin Ulu, Muhammed Ali Geyik, Hasan
Murat Bulut, Barış Güvel, Hayri Özsaraç,
Muhammed Bilal Kara.

Genel Kurul

MÜSİAD İzmir’de

Bilal Saygılı Dönemi
MÜSİAD İzmir Şubesinin 22. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda MÜSİAD İzmir
Şubesi Başkanı Ümit Ülkü, görevini Bilal Saygılı’ya devretti

M

daim birlik ve beraberliği vurguladıklarını belirtti.
Kaan, “Bir olmamız lazım, biz kardeşliğe inanıyoruz.
Ülkemiz için en önemli kısmın bu olduğunu düşünüyoruz. Geçen sene ‘Mesele Türkiye’ fikriyle ortaya
çıkmıştık. 'Ben bu ülke için bir şey yapmak istiyorum.’ diyen herkesle çalışacağız. Bundan taviz vermeyeceğiz. Bunu yaparken de daha fazla çalışacağız.
İş dünyasına daha fazla sahip çıkacağız.“ ifadelerini
kullandı.

üstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi 22. Olağan
Genel Kurul Toplantısı, İzmir Ticaret
Odası Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıda; İzmir Valisi Erol
Ayyıldız, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman
Kaan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ
ve AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
Nihat Zeybekci gibi önemli isimler de yer aldı. Divan
Başkanlığını AK Parti Giresun Milletvekili Cemal
Öztürk’ün yaptığı 22. Olağan Genel Kurulda tek liste
ile gerçekleşen seçimlerde Saygılı Rulman A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Makine Mühendisi Bilal Saygılı,
MÜSİAD İzmir Başkanı seçildi.

■ ÜLKÜ: “TARIFI ZOR DUYGULAR İÇINDEYIM”
MÜSİAD İzmir Şube Eski Başkanı Ümit Ülkü ise tarifi zor ama güzel duygular içinde olduğunu ifade
ederek, “Beş yıl önce üstlendiğim MÜSİAD İzmir
Başkanlığı görevini, bugün devredeceğim. Çok güzel
ellerden teslim aldığımız görevimizle, İzmir Şubemizin bundan sonra da yeni başkanımızla çok daha
güzel yerlere geleceğinden hiç şüphem yok.” şeklin-

■ KAAN: “BIZ KARDEŞLIĞE İNANIYORUZ”
Olağan Genel Kurulda konuşan MÜSİAD Genel
Başkanı Abdurrahman Kaan, MÜSİAD olarak her
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Genel Kurul
de konuştu. MÜSİAD İzmir Şube üyelerinin bugün
25 bin kişiye istihdam sağladığını söyleyen Ülkü,
“MÜSİAD olarak yurtdışında 78 farklı ülkede toplamda 208 nokta ile ülkesine hizmet etmek için var
gücüyle çalışan bir kurum olmanın verdiği güçle biz
de hizmet etmeye çalıştık. Biz ülkemiz için çok daha
fazlasını yapmaya hazırız, ülkemiz için sorumluklarımız olduğunun bilincindeyiz. Yakın tarihte ülkemiz,
ciddi saldırılarla karşı karşıya kaldı. 17-25 Aralık FETÖ
kumpasıyla yapılan saldırıları unutmadık, aynı şekilde 15 Temmuz’u da unutmadık. En son 10 Ağustos’ta
ekonomik olarak yaptıkları saldırıyı da unutmadık.
Biz, birlik ve beraberlik içinde olduğumuz sürece
Allah’ın izniyle bizi hiçbir zaman yıkamayacaklar.”
diye konuştu. Ülkü, “Bu vesileyle, bayrağı devralacak Başkanımıza ve Yönetim Kuruluna başarılar
diliyorum. Başkanlık görevim süresince desteklerini
esirgemeyen; Başta Sayın Genel Başkanımıza, kamu
kurum ve kuruluşlarının başkan ve yöneticilerine,
faaliyetlerimizi kamuoyuyla paylaşmamızı sağlayan
basın mensuplarına, bu onurlu yükü benimle birlikte omuzlayan Yönetim Kurulu Üyelerimize, Sektör
Kurulu Başkanlarımıza, profesyonel kadromuza ve
bu güzel aileyi oluşturan üyelerimize, teşekkür ediyorum.” ifadeleri ile veda etti.
■ SAYGILI: “MÜSİAD BEREKET KAPISI”
Yapılan oylamanın ardından kürsüye gelerek teşekkür konuşması yapan MÜSİAD İzmir Yeni Başkanı
Bilal Saygılı, “Bugün yeni Yönetim Kurulumuz adına
konuşuyorum. Bu kutlu göreve bizi layık gördüğünüz için hepinize teşekkür ediyorum. Bu vesileyle
kurucularımıza, derneğimizi çınarlaştıran tüm genel başkanlarımıza, İzmir’de başarıyla hizmet veren
Şube Başkanlarımız muhterem Ömer Cihad Akay,
Mütteki Sezen, Mustafa Altınok, Hüseyin Kılınç,

Abdurrahman Çabuk, İzzet Alagöz, Cemal Öztürk,
Ümit Ülkü ve MÜSİAD düşüncesine fikren ve bedenen destek olan herkese şükranlarımı sunuyorum.
Görevi devraldığımız Ümit Başkanımız ve Yönetim
Kuruluna da başarılı hizmetleriyle çıtayı daha da
yükselttikleri için ayrıca teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Kaan: “Bir
olmamız lazım,
biz kardeşliğe
inanıyoruz.
Ülkemiz için en
önemli kısmın
bu olduğunu
düşünüyoruz”

İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri
Taha Yasin Öztürk, Gökhan Temur, Op. Dr. Fatih
İnmez, Ziya Bolgönül, Bilal Kırkpınar, Aydın Elçiboğa, Yakup Dabak, Av. Murat Unganer, Şaban
Bolat, Selim Gökdemir, Erhan Ünver, Hasan Aşık,
Hakan Şekerci, Ahmet Mutlubaş, Mehmet Telingün, Ali Mamak, Sinan Çelik, Safa Narlı, Abdülkadir Süha Kam, Adem Seçilmiş, Ayhan Barkın, Dr.
Mustafa Yaşar, Mustafa Büyükbebeci, Aslan Bilgi.
Denetleme Kurulu Üyeleri
Cüneyd Dayhan, Mehmet Tosun, Mustafa Alkan,
Zübeyir Bozkurt, Dumlu Kara ve Engin Şahin.
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■ SAYGILI: “YEPYENI PROJELER HAYATA
GEÇIRECEĞIZ”
Yıllardır çeşitli kademelerinde görev aldığı MÜSİAD’ın “kardeşlik platformu” ve “bereket kapısı”
olduğunu söyleyen Bilal Saygılı, “İzmir’deki üyelerimizin işlerinin daha da büyümesine, ihracatlarının yaygınlaştırılarak artırılmasına ve üretici üyelerimizin savunma sanayisine teşvik edilmesine
öncelik vereceğiz. Ayrıca bölgedeki şubelerimizle
daha sıkı iş birliği yapılarak ticaret hacimlerimizin artırılması, üyelerimizi faiz belasından kurtaracak eğitimlerin verilmesi, Genç MÜSİAD’ın
büyütülerek daha aktif hâle getirilmesi, ilim
adamlarımızdan, akademisyenlerimizden daha
fazla faydalanılması gibi yepyeni projeleri de hayata geçireceğiz.” açıklamalarında bulundu. Tam
bir takım ruhuyla, istişareye önem vererek başarılı sonuçlar alacaklarına inandıklarını ifade eden
Saygılı, “Tabii, bunu ancak siz değerli üyelerimizin
duaları, katkıları ve istişareleriyle başarabiliriz.
Rabbim yâr ve yardımcımız olsun. Devletimize,
milletimize, şehrimize yüz akıyla hizmet edip
görevimizi başarılı bir şekilde tamamlamayı nasip etsin.” dedi. Genel Kurul Toplantısı'na katılan
AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı
Nihat Zeybekci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı
ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, MÜSİAD Genel
Başkanı Abdurrahman Kaan ve İzmir Valisi Erol
Ayyıldız da birer konuşma yaptı.

Röportaj

İki Başkan,

İzmir İçin Tek Yürek

C

MÜSİAD İzmir Şube Eski Başkanı Ümit Ülkü ve Yeni Başkanı Bilal Saygılı ile
MÜSİAD ve İzmir’e dair bir röportaj gerçekleştirdik

PINAR KENAR

başladım. 2006 yılında otomobil sporları ile profesyonel yarış hayatına girdim. 2015 yılında ilk
kez katıldığım Avrupa Şampiyonası’nda üçüncü
oldum. Şu ana kadar ikisi tırmanma, sekizi pist
olmak üzere toplam 10 Türkiye Şampiyonluğum
bulunuyor. Uzun dönemdir üyesi olmaktan onur
duyduğum, erdemli iş insanlarını bir araya getiren MÜSİAD’ın İzmir Şube Başkanlığı görevini
ise 19 Kasım 2013 tarihinde devraldım. Başkanlık
görevimi Abdurrahman Çabuk’tan devralırken
bunun, aynı takım içinde bir bayrak yarışı olduğunun bilincindeydim. Görevimi yaparken de bu
bayrağı yol arkadaşlarımla daha da ileriye götürmeye gayret ettim.
Bilal Saygılı: 1970 yılında Ankara'da doğdum.
1991’de İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünden mezun oldum. Bir sonraki
yıl Saygılı Rulmanın Genel Müdürü olarak yöne-

erçeve dergisi İzmir Özel Ekimizde,
geçtiğimiz ay görevini devreden
MÜSİAD İzmir Şube Eski Başkanı
Ümit Ülkü ve Yeni Başkanı Bilal Saygılı; mesleki yaşamlarından MÜSİAD
geçmişlerine, Şube Başkanlığı hakkındaki görüşlerinden İzmir ekonomisine yönelik değerlendirmelerine kadar kendilerine yönelttiğimiz pek çok
soruyu, okurlarımız için yanıtladı.

■ ÖNCELIKLE KENDINIZDEN BAHSEDER MISINIZ? MÜSİAD’LA YOLLARINIZ NASIL KESIŞTI?
Ümit Ülkü: Aslen Denizli Babadağlıyım ve işçi
bir ailenin en büyük çocuğu olarak 1973 yılında
Almanya’nın Stuttgart şehrinde doğdum. Mesleki
yaşamıma, 30 yıldır Yönetim Kurulu Başkanlığını
yürüttüğüm Ülkü Grubun temellerinin atıldığı Ülkü Çeyizin 9 metrekarelik bir dükkânında
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time geçtim ve bugün Saygılı Rulman A.Ş.’nin
Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyorum.
Birçok STK’da görev almamın yanı sıra 1992 yılında MÜSİAD İzmir Şubesinin kuruluşunda katkıları olan babam Eflatun Saygılı ile birlikte pek çok
etkinlikte de yer aldım. 2003 yılında İzmir’de faaliyete geçen Genç MÜSİAD’ın kuruluşunu gerçekleştirdim. Farklı dönemlerde Başkan Yardımcılığının ardından Teşkilatlanma Komisyonu, Sektör
Kurulları ve İş Geliştirme Komisyonu Başkanlığı
görevlerinde bulundum. 26 Ocak 2019 tarihinden
itibaren de üyelerimizin teveccühü ile İzmir Şube
Başkanlığı görevini üstlendim.
■ PEKI, MÜSİAD HAKKINDAKI DÜŞÜNCELERINIZİ VE MÜSİAD’IN İZMIR’E KATKILARI ILE
ILGILI DEĞERLENDIRMELERINIZI BIZLERLE
PAYLAŞIR MISINIZ?
Ümit Ülkü: Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği, kurulduğundan bu yana Türkiye'ye ve İslam
dünyasına kurumsal bir sivil toplum kuruluşu
olarak öncülük etmiştir. Kuruluş çatısı altında 29
yılda gerçekleştirilen birçok faaliyetin yanı sıra
MÜSİAD; iş dünyasında önemli bir modeli, “erdemli işadamı tasavvurunu” ortaya koymuştur.
Ufkunu da sadece Anadolu’yla sınırlamamış, bu
tasavvuru dünyanın dört bir yanındaki üyeleriyle
birlikte hayata geçirmiştir. MÜSİAD ve İzmir Şu-

besi; ilimizin ve bölgemizin sosyoekonomik kalkınmasında ve gelişmesinde büyük katkıları olan
sanayici ve işadamlarımızın oluşturduğu önemli
mesleki oluşumlardan biridir.
Bilal Saygılı: Üyesi olmaktan gurur duyduğum
MÜSİAD, “erdemli” iş insanları tarafından kurulmuştur. Kurucu Genel Başkanımız muhterem Erol
Yarar bir konuşmasında, "Aslolan, Allah'ın rızası
için kazanmak ve kazandığınla kibirlenmemektir.
İşte biz MÜSİAD'ı, Allah'ın rızasını kazandıracak
faaliyetler gerçekleştirmek için kurduk.” demişti.
Bugün bizim de aynı düşünce ile hak ettiği değeri
görmesi yolunda gayret sarf ettiğimiz İzmir; tarihi açısından ülkemizin en köklü şehirlerinden bir
tanesi, yerli ve yabancı sermayenin barıştığı yer.
İzmir’in ciddi bir finans ve sermaye kaynağı olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunu tekrar gündeme
getirmek lazım. İzmir ve İzmirlilerin sahip olduğu
bu gücü kaybetmemesi adına bu yatırım araçlarını işleme almaları, yerli ve millî sanayiye yatırım
yapmaları gerekiyor.

Ümit Ülkü: “Bugün İzmir Şubesi
olarak üye sayısı açısından MÜSİAD
şubeleri arasında üçüncü sıradayız”

■ ÜMIT BEY, MÜSİAD İZMIR ŞUBE BAŞKANLIĞINI YÜRÜTTÜĞÜNÜZ SÜRE BOYUNCA İZMIR
ŞUBESI OLARAK GERÇEKLEŞTIRMIŞ OLDUĞUNUZ FAALIYETLERDEN BAHSEDER MISINIZ?
MÜSİAD İzmir Şubesi olarak bizler, üyelerimiz
arasındaki dayanışmayı geliştirmeyi ve kendi
içimizde sağladığımız bu birlik ve beraberlik ruhuyla ülkemizin maddi ve manevi yönden ilerlemesine katkıda bulunmayı temel ilkemiz kabul
ettik. Bu ilke doğrultusunda da geçtiğimiz dö-
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Bilal Saygılı: “İzmir’in; gücünü, imkân
ve kabiliyetlerini sahip olduğu
potansiyel üzerinden öne çıkardığında
her zaman kazançlı olacağını
biliyoruz”

kiye’nin Sağlıktaki Gücü ve Potansiyeli” konulu
Türkiye İstişare Toplantımızı gerçekleştirdik. İzmir’de düzenlenen bu toplantıda, sağlıktaki yerli
üretime dikkat çekilirken birçok konuda da önemli mesajlar verildi.
MÜSİAD 100. Genel İdare Kurulu Toplantımızı ise
Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Dr. Mehmet Kasapoğlu, Dünya ETNOSPOR Konfederasyonu Başkanı Sayın Bilal Erdoğan, Genel Başkanımız Sayın
Abdurrahman Kaan, Kurucu Genel Başkanımız
Sayın Erol Yarar, Türkiye genelindeki MÜSİAD
Şube Başkanlarımız, iş dünyasından önemli temsilciler ve protokol üyelerinin katılımlarıyla İzmir’de gerçekleştirdik. Ayrıca MÜSİAD İzmir Şube
üyelerimiz arasında birbirinden değerli 69 girişimciyi bir araya getirerek Derece Özel Eğitim Yayıncılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketini hayata
geçirdik. Kurmuş olduğumuz bu okul; anasınıfı, ilkokul ve ortaokul seviyesinde hizmet veriyor.

nemde, Genel Merkezimizin çalışmaları ışığında
çok önemli projelere imza attık. Bugün İzmir Şubesi olarak üye sayısı açısından MÜSİAD şubeleri
arasında üçüncü sıradayız. İş dünyamıza yönelik
gerçekleştirmiş olduğumuz konferans, seminer
ve Dost Meclisi toplantılarımız gibi faaliyetlerle;
tüm MÜSİAD şubeleri arasındaki başarı sıralamasında 2016 yılını birinci, 2017 yılını ise üçüncü
olarak tamamladık.
Bu ocak ayında İzmir Şubemizin ev sahipliğinde,
“Ticaretimizi Büyütüyoruz” sloganıyla “Bölgesel
Ticaret Toplantısı” gerçekleştirdik. MÜSİAD’lı 150
işadamının mini stant açtığı fuar organizasyonunda üyelerimiz; Irak, Katar, Ürdün ve Özbekistan’dan gelen yurtdışı alım heyetleri ve yüzlerce
iş insanıyla yüz yüze görüşüp yeni bağlantılar
kurma fırsatını yakaladı. Nisan 2018’de de “Tür-

■ YENI ŞUBE BAŞKANIMIZA GELECEK OLURSAK, BILAL BEY, SIZ BAŞKANLIK DÖNEMINIZDE YAPMAYI PLANLADIĞINIZ KISA VE UZUN
VADELI PROJELERI BIZIMLE PAYLAŞIR MISINIZ?
Yeni dönemde bizler; İzmir’deki üyelerimizin işle-
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Şubemizin kuruluşundan bugüne başarılı çalışmalara imza atan tüm başkan ve yönetim kurulu
üyelerimize şükranlarımı sunuyor, Bilal Bey’e de
görevinde başarılar diliyorum. Son olarak bugün
ulaştığımız üye sayısı ve istihdama olan katkılarımızdan bahsetmek gerekirse MÜSİAD İzmir
Şubesi, bugün 238 üyesi ile 25 bin kişiye istihdam
sağlıyor.
■ BILAL BEY; İZMIR’IN COĞRAFI, SEKTÖREL
VE EKONOMIK AÇIDAN ELINDE BULUNDURDUĞU FIRSATLARIN DEĞERLENDIRILMESI VE
ÜLKEMIZIN KALKINMASINDA DAHA FAZLA
ROL OYNAMASI IÇIN SIZCE NELER YAPILMASI
GEREKIYOR?
İzmir’in; tarımdan sanayiye, ticaretten turizme,
coğrafi konumundan gelişmiş ulaşım altyapısına, doğal kaynaklarından yenilenebilir enerji
kaynaklarına kadar birçok alanda sosyoekonomik kalkınmaya temel oluşturabilecek zengin
bir potansiyeli bulunuyor. İzmir’in; gücünü, imkân ve kabiliyetlerini sahip olduğu bu potansiyel
üzerinden öne çıkardığında her zaman kazançlı
olacağını biliyoruz. Kentin bu zengin yapısını,
ilin sosyoekonomik gelişmişliğini sağlayan temel dinamiklerden biri olarak değerlendiriyoruz.
MÜSİAD İzmir Şubesi olarak bizler de ilimizde ve
bölgemizde; İzmirli sanayici ve işadamlarımızın
yatırımları ve dış ticaretteki performanslarıyla
ekonomiye önemli katkılar sağlamaları adına çalışmalar yapmayı sürdürmeyi planlıyoruz.

rinin daha da büyümesi, ihracatlarının yaygınlaştırılarak artırılması, üretici üyelerimizin savunma
sanayisine teşvik edilmesi ve bölge şubelerimizle
daha sıkı iş birliği yapılarak ticaret hacimlerimizin arttırılması hususunda çalışmalara ağırlık
vereceğiz. Bunun yanı sıra üyelerimize onları
faiz belasından kurtaracak eğitimlerin verilmesi, Genç MÜSİAD’ın büyütülerek daha aktif hâle
getirilmesi ve akademisyenlerimizden daha fazla
faydalanılması için yeni projeleri de hayata geçirmeyi planlıyoruz.
Bu projelerimizi daha hızlı bir şekilde hayata geçirebilmemiz için de öncelikle şubemizi daha geniş,
daha uygun bir mekâna taşımak istiyoruz. Tam
bir takım ruhuyla başarılı sonuçlar alacağımıza
inanıyorum. Tabii, bunu ancak üyelerimizin duaları, katkıları ve istişareleriyle başarabiliriz.
■ ÜMIT BEY, MÜSİAD’IN İZMIR’DE ŞUBELEŞMESINDEN BUGÜNE ŞUBENIN GELIŞIMIYLE ILGILI NELER SÖYLEMEK ISTERSINIZ, ŞU AN MEVCUT ÜYE SAYINIZI ÖĞRENEBILIR MIYIZ?
Öncelikle MÜSİAD üyelerinin ve ülkemizin dış
ticaretinin artmasına katkıda bulunmak ve Türk
mallarının tüm dünyaya satılmasına vesile olmak
amacıyla 1993 yılında başlayan ve geçtiğimiz yıl
17’ncisi düzenlenen MÜSİAD EXPO’nun ilk ikisinin, öncülerin şehri İzmir’de gerçekleştirildiğini
hatırlatmak istiyorum. MÜSİAD İzmir Şubesinin
kuruluş çalışmalarına ise MÜSİAD’ın da temellerinin atıldığı yıl olan 1992’de başlandı ve bir yıl
sonrasında şube; Ömer Cihat Akay, Mustafa Büyükbebeci, Eflatun Saygılı, Mütteki Sezen ve merhum Hikmet Tınaztepe tarafından kuruldu. 1993
yılından 2013’e kadar Şube Başkanlığı görevlerini
Ömer Cihat Akay, Mütteki Sezen, Hüseyin Kılınç,
Mustafa Altınok, İzzet Alagöz, Cemal Öztürk ve
Abdurrahman Çabuk yürüttü. Bu vesileyle İzmir

Bilal Saygılı: “İzmir; tarihi açısından
ülkemizin en köklü şehirlerinden bir
tanesi, yerli ve yabancı sermayenin
barıştığı yer”
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Bölgesel Rekabetten

Küresel Rekabete İzmir

D

İzmir, çok sektörlü güçlü ekonomisi ve geçmişten günümüze bir ticaret şehri
olmasıyla çok önemli bir metropoldür

İZKA GENEL SEKRETERI DR. MEHMET YAVUZ

dengeli yayılmasını hedeflerken diğer taraftan da
tüm bölgelerin potansiyelinin değerlendirilip rekabet güçlerinin artırılmasıyla ulusal büyüme ve
kalkınmaya katkılarını azami seviyeye çıkarmayı
amaçlamaktadır. İzmir, çok sektörlü güçlü ekonomisi ve geçmişten günümüze bir ticaret şehri olmasıyla çok önemli bir metropoldür. Aynı zamanda Türkiye’nin en önemli ihracat kapılarından biri
konumundadır. İzmir ekonomisinde sanayi, tarım
ve turizm gibi geleneksel olarak önemli sektörlerin yanı sıra sağlık, eğitim, yenilenebilir enerji,
bilişim ve kültür ekonomisi de sahip oldukları büyük potansiyelle öne çıkmaktadır.
Ekonomik büyüklüğü ve oluşturduğu katma değer açısından Türkiye’nin üçüncü büyük kenti

ünyada ekonomi alanında rekabet
giderek artarken rekabet anlayışı da
değişmektedir. Üretim süreçleri artık
birden fazla yerde yürütülebilmekte, üretimde uzmanlık alanları oluşmakta, değer zincirinin farklı aşamalarının farklı
bölge ve ülkelerde konumlandırılması mümkün
olabilmektedir. Maliyetleri azalan ve kalitesi artan ulaşım, lojistik hizmetleri ile bilgi ve iletişim
teknolojileri, üretim ve ticaretin yeniden organizasyonunu kolaylaştırmaktadır. Bu çerçeve içinde
bölgelerin sahip olduğu kaynaklar ve avantajlar
rekabette önem arz etmektedir. Bölgesel gelişme politikaları, bir taraftan bölgesel gelişmişlik
farklarının azaltılarak refahın ülke sathına daha
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İzmir, başta rüzgâr
olmak üzere yenilebilir enerji
kaynakları açısından
büyük bir potansiyele
sahiptir

olduğu potansiyelin önemli bir göstergesi olan
ihracat açısından da son yıllarda önemli gelişmeler kaydedilmiştir. 2016 yılında 7,931 milyon ABD
doları ve 2017’de 8,758 milyon ABD doları olan
ihracat, 2018 yılında ise 9,757 milyon ABD doları
düzeyine yükselmiştir. Sektörel açıdan değerlendirme yapıldığında, İzmir’de ihracat çeşitliliğinin
yüksek ve bu konuda nitelikli sıçrama yapabilecek potansiyele sahip olduğu görülmektedir. Bu
bağlamda, 2018 yılında bir önceki yıla kıyasla
ihracatını yüzde 20’nin üzerinde artıran sektörler (elektrik-elektronik, iklimlendirme sanayisi,
makine ve aksamları, otomotiv endüstrisi ve süs
bitkileri), önümüzdeki dönemde ihracatın gerek
nicelik gerekse de nitelik olarak sahip olduğu artış
potansiyelini ortaya koymaktadır.

olan İzmir, Türkiye gayrisafi katma değerinin
yaklaşık yüzde 6,6’lık bölümünü üretmektedir.
Bölge ekonomisinde tarım, sanayi, hizmetler ana
sektörlerinin her birinde önemli potansiyel mevcuttur. 2017 yılında İzmir’in toplam istihdamında
tarımın payı yüzde 10, sanayinin payı yüzde 31,1,
hizmetlerin payı ise yüzde 58,9 olmuştur. Türkiye
geneli ile kıyaslandığında tarımın payı düşük, sanayi ve hizmetlerin payı yüksektir.
Bölge sanayisi, kendi içinde önemli düzeyde sektörel zenginliğe sahip olup özellikle metal eşya,
gıda ürünleri, giyim eşyası, mobilya, deri, motorlu
kara taşıtları, kimya, plastik, makine ve ekipman
imalatı, ağaç ürünleri, kâğıt ürünleri ve tütüne
dayanmaktadır. İmalat sanayisinde girişim sayısı itibarıyla fabrikasyon metal ürünleri imalatı
(yüzde 19,09), mobilya imalatı (yüzde 15,32), giyim
eşyalarının imalatı (yüzde 15,16), gıda ürünlerinin
imalatı (yüzde 12,14), deri ve ilgili ürünlerin imalatı (yüzde 5,04); istihdam açısından ise gıda ürünlerinin imalatı (yüzde 15,60), giyim eşyalarının
imalatı (yüzde 15,39), fabrikasyon metal ürünleri
imalatı (yüzde 9,65), mobilya imalatı (yüzde 7,54),
motorlu kara taşıtı, treyler ve yarı treyler imalatı
(yüzde 6,77) öne çıkmaktadır. Ekonominin sahip

Son yıllarda İzmir'de girişimcilik ekosisteminin
güçlendirilmesi, yenilik ortamının oluşturulabilmesi, kümelerin AR-GE kapasitelerinin artırılması, ileri teknoloji kullanan sektörlerin desteklenmesi ve bölgenin ulusal ve uluslararası ortamda
tanıtılması için önemli çalışmalar yürütülmektedir. Bu çalışmaların sonuçları da göstergeler bazında kendini belli etmeye başlamıştır. Ajansımız
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tarafından yayınlanan “İzmir Yenilik Ekosistemi
2018 İzleme Raporu” isimli güncel çalışmada, ARGE merkezi sayısında yüzde 40, TÜBİTAK başta olmak üzere fon sağlayıcı kuruluşlara yapılan proje
başvuru sayılarında yüzde 52 ve teknoloji geliştirme bölgelerinde kurulu firmaların yaptığı ihracat
miktarında yüzde 43 düzeyinde artış yaşanmıştır.
Bu göstergeler de ileriye dönük olarak İzmir ekonomisinin bilgi ve yenilik üretme potansiyeline
dikkat çekmektedir.
İzmir’e yapılan yabancı yatırımların sektörel analizi de geleceğe yönelik önemli ipuçları vermektedir. Bu bağlamda gıda ve içecek, makine, elektrik
üretimi ve dağıtımı ile kimyasal maddeler sektörlerine yapılan yatırımlar, İzmir’e yapılan toplam
yabancı yatırımların yarısını oluşturmaktadır.
Diğer yandan özellikle yenilenebilir enerji sektöründe son dönemde yüksek sermayeli yatırımlar
dikkat çekmektedir. Bu konu üzerinde ayrıca durmak istiyorum.
İzmir, başta rüzgâr olmak üzere yenilebilir enerji
kaynakları açısından büyük bir potansiyele sahiptir. Mevcut durum itibarıyla ülkemizde rüzgârdan
üretilen enerjinin yüzde 20’si, tek başına İzmir’de
üretilmekte ve İzmir’de yerleşik rüzgâr santrallerinin kurulu gücü bin 300 MW’ı, ekonomik değeri ise 1,5 milyar ABD dolarını aşmış durumdadır.
Rüzgârdan enerji üretiminin yanı sıra bu üretimi
sağlayan makine-teçhizat ve ekipman üretimi
konusunda da İzmir, önemli bir üretim üssü olma
yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Bugün
İzmir’de dört rüzgâr türbini kanadı, bir nasel ve

Türkiye’nin
üçüncü
büyük kenti
olan İzmir,
Türkiye
gayrisafi
katma
değerinin
yaklaşık
yüzde 6,6’lık
bölümünü
üretmektedir
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üç türbin kulesi fabrikası bulunurken rüzgâr
enerjisi ekipmanları sektöründe direkt istihdam
edilen kişi sayısı 4 bini geçmiş durumdadır. Gelinen aşama itibarıyla İzmir, rüzgâr türbininin tüm
bileşenlerini tek başına üretebilecek bir sektörel
olgunluğa ulaşmıştır. Rüzgâr enerjisi sektöründe
yaşanan bu atılımları, güneş enerjisi ve jeotermal
enerji sektöründe yaşanan olumlu gelişmeler
takip etmektedir. Tüm bunları bir bütün hâlinde
değerlendirdiğimizde, İzmir’in yenilenebilir enerji sektörünün başkenti olma yolunda ilerlediğini
söylemek mümkündür.
Türkiye açısından İzmir’in taşıdığı stratejik önemi
ortaya koyan bir diğer önemli alan da petrokimya
sektörüdür. 2018 yılının son çeyreğinde Türkiye
tarihinin bir seferde yapılan en büyük yabancı
yatırımı olma özelliğini taşıyan Star Rafinerisi,
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan
tarafından açılmış ve ardından bu bölge Türkiye’nin ilk özel endüstri bölgesi olarak ilan edilmiştir. Tüpraş ile birlikte Star Rafinerisi, ülke sanayisinin ihtiyaç duyduğu çok kritik ham maddeleri
üretmekte ve ülkemizin dışa bağımlılığının azaltılmasında çok önemli bir rol oynamaktadır. Önümüzdeki dönemde bu sektördeki yatırımların devam edeceği öngörülmekte olup Aliağa-Bergama
aksı gelişen organize sanayi bölgesi altyapısı ve

Kapak

Çandarlı Limanı ile otoyol projelerinin sağlayacağı lojistik imkânlar sayesinde İzmir, Ege ve Akdeniz havzasının önemli bir sanayi merkezi olmaya
adaydır.
Sanayide sahip olduğu potansiyelin yanı sıra İzmir, tarım sektöründe de oldukça önemli bir üretici konumundadır. Bu bağlamda özellikle Küçük
Menderes Havzası yılda üç-dört kere mahsul
veren verimli toprakları ve son dönemde yoğunlaşan hayvansal üretimi ile ön plana çıkmaktadır. Sektörde yaşanan gelişmelere paralel olarak
başta Ege Bölgesi Sanayi Odası olmak üzere ilgili
tarafların bir araya gelmesiyle Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri (TDİOSB) kurulması yönünde çalışmalara başlanmıştır. Ajansımız
tarafından da fizibilite desteği sağlanan bu projelerin hayata geçirilmesiyle İzmir’in tarım sektöründeki üretici konumu güçlenecektir. Özellikle
önümüzdeki dönemde dış mekân süs bitkileri
ve endüstriyel süt ürünleri sektörlerinde katma
değeri yüksek üretim potansiyelinin artması beklenmektedir.

Türkiye
açısından
İzmir’in
taşıdığı
stratejik
önemi
ortaya
koyan bir
diğer önemli
alan da
petrokimya
sektörüdür

Turizm, İzmir’in sahip olduğu potansiyel itibarıyla en az verim aldığı sektörlerin başında gelmektedir. Sınırları içerisinde Efes ve Bergama gibi
UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan iki kül-
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türel mirasının yanı sıra Ödemiş-Birgi, Tire, Foça,
Seferihisar, Çandarlı ve Karaburun gibi farklı boyutlarıyla UNESCO tarafından listelenebilecek
kültürel, tarihî ve ekolojik değerlere sahip İzmir’in
turizm aracılığıyla Türkiye için daha fazla ekonomik değer yaratması gerekmektedir. İzmir Kalkınma Ajansı olarak bu konuya ayrıca önem vermekteyiz. Bu bağlamda da başta İzmir Büyükşehir
Belediyesi ve İzmir Ticaret Odası olmak üzere sektördeki paydaşlarla birlikte İzmir için turizm yol
haritası çalışması yapmayı hedeflemekteyiz. Destinasyon yönetimi perspektifiyle ele alınacak bu
çalışma aracılığıyla İzmir’in turizm sektöründen
daha fazla pay almasını ve Türkiye ekonomisine
daha fazla katkı sağlamasını amaçlamaktayız.
Sonuç itibarıyla İzmir, 13 organize sanayi bölgesi,
iki serbest bölgesi, dört teknoloji geliştirme bölgesi, gelişen teknoloji transfer ofisleri, sektörel araştırma uygulama merkezleriyle gelişmiş sanayi
altyapısı, Küçük Menderes Havzası başta olmak
üzere sahip olduğu tarım alanları ile tarımsal ve
hayvansal üretim altyapısı, başta rüzgâr enerjisi
olmak üzere yenilenebilir enerji sektöründe gerek enerji üretimi gerekse de teknoloji üretimi
konusunda eriştiği seviye ve toplamda 10 milyar
ABD dolarına yaklaşan yıllık ihracatı ile Türkiye
ekonomisinin lokomotif güçlerinden biridir. İzmir
Kalkınma Ajansı olarak da önümüzdeki dönemde İzmir’in sahip olduğu ekonomik gücü; katma
değeri yüksek ve yenilikçi üretime sahip, iş birliği
ve girişimcilik kültürü gelişmiş, sosyal sermayesi
güçlü ve çevre bilinci oluşmuş bir noktaya ulaştırma yönünde çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Görüş

İzmir, Ülkemizin Kalkınmasına

Zengin Potansiyel Sunuyor

Tamamlanacak yatırımlarla şehrimiz, Ege Bölgesi ve Türkiye’nin ticari
anlamda lokomotif illerinden biri olmaya devam edecektir
de hak ettiğimiz yere sahip olmak için söz konusu
süreci iyi analiz etmemiz, öz kaynaklarımızın farkında olarak onları sürdürülebilir politikalarla değerlendirmemiz ve geliştirmemiz gerekmektedir.
Bu amaçla planlanan bölgesel gelişme politikalarıyla refahın ülke sathına daha dengeli yayılması
ve tüm bölgelerin potansiyelinin değerlendirilip
rekabet güçlerinin artırılması amaçlanmaktadır.
Bu bağlamda İzmir; tarımdan sanayiye, ticaretten
turizme, coğrafi konumundan yenilenebilir enerji
kaynaklarına ve yetişmiş insan gücüne kadar birçok alanda ülkemizin sosyoekonomik kalkınması
adına zengin bir potansiyel sunmaktadır.

G

ünümüz dünyası; siyasal, sosyal ve
ekonomik anlamda gelişmelerin
yoğun olarak yaşandığı, küresel rekabetin giderek arttığı ve rekabet
anlayışının değiştiği bir süreçten
geçmektedir. Bu süreçte ülkeler; tarihleri, kültürleri, ulusal öncelikleri, ekonomik statüleri, coğrafyaları ve nüfusları çerçevesinde farklı konumlarda
yer almaktadır. Bizim de ülke olarak küresel ölçü-

İzmir Valisi
Erol Ayyıldız
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Gelişen İzmir
İzmir’in ekonomisi; tarım, sanayi, ticaret ve kültür-turizme dayanmakta; ülke ekonomisi içerisinde önemli yer tutmaktadır. İl bazında ihracat
2016’da 8 milyar 330 milyon dolar iken 2017’de 9
milyar 254 milyon dolar, 2018 yılı Ocak-Kasım döneminde ise 9 milyar 450 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Son yıllarda sağlık, eğitim, spor, ulaştırma, tarımsal sulama ile tarımın geliştirilmesi
ve kırsal altyapının standardının yükseltilmesine
yönelik önemli yatırımlar gerçekleştirilerek İzmir’in sosyoekonomik gelişmesini sürekli kılacak
önemli adımlar da hayata geçirilmiştir. Şehirde
ayrıca kara, hava, deniz ve demir yolu bağlantılarının sunduğu gelişmiş ulaşım altyapısıyla yurtdışı ve yurtiçi pazarlara kolay erişim imkânları
bulunmaktadır. Günümüzde de tamamlanacak
yatırımlarla şehrimiz, Ege Bölgesi ve Türkiye’nin
ticari anlamda lokomotif illerinden biri olmaya
devam edecektir. Özellikle Çandarlı Limanı, İzmir’i İstanbul ve Ankara’ya bağlayacak otoyollar
ve hızlı tren projesiyle, ayrıca yeni marinalar ve
turizm planlama çalışmalarıyla İzmir’in ülke ekonomisindeki yeri ve önemi daha da pekişecektir.

Sektör
PINAR KENAR

Türkiye'de Turizmin Marka Şehri:

İzmir

Türkiye’nin ekonomi ve gelişmişlik bazında en büyük üçüncü şehri olan İzmir,
sahip olduğu coğrafi avantajlarla turizmin marka şehri olma özelliği taşıyor
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Sektör

I

zmir; bilindiği üzere doğal güzellikleri, turizme
uygun iklim koşulları, tarihî ve kültürel zenginliği, gelişmiş konaklama ve ulaşım altyapısı
ile turizm sektöründe tam anlamıyla “marka”
olarak nitelenen şehirlerimiz arasında ilk sıralarda yer alıyor. Şehir; denizinden dağlarına, kıyılarından yaylalarına, ormanlarından kaplıcalarına
ve yöreye özgü tarımsal ürünlerine kadar turistik
faaliyetler için tercih edilen tüm özellikleri barındırması dolayısıyla farklı turizm çeşitlerine geniş
imkân sağlıyor.
■ DENIZ, TARIH VE DOĞA
Türkiye’yi çevreleyen sular arasında hem sıcaklık
hem akıntı hem de tuzluluk açısından yaz turizmine en elverişli olan Ege Denizi’nin kıyısında bulunan İzmir, kıyılarında dinlenme ve eğlence turizmini mümkün kılarken çeşitli medeniyetlerin
izlerinin görülebileceği antik kentleri ve ören yerleri ile de bir tarih ve kültür turizmi noktası olarak
karşımıza çıkıyor. Ödemiş ilçesi sınırlarında bulunan Bozdağ Kayak Merkezinde dağ ve kış sporları
tutkunlarını ağırlayan şehir, Şirince Köyü gibi yöresel dokunun hâkim olduğu birçok bölgesinde de
eko-turizm faaliyetlerine olanak tanıyor. Büyükşehir olmanın avantajlarını bulundurmasıyla birlikte aynı zamanda bir sahil kenti olan İzmir; Urla
(Klazomenai), Foça ve Türkiye’nin ilk Sakin Şehir'i
olan Seferihisar gibi ilçeleriyle konuklarına hem
şehir hayatını hem de tatil kasabası dinlencesini
bir arada sunabiliyor.

gözde destinasyonlardan biri. Bununla beraber şehir, doğal limanları ve sahip olduğu 629 kilometrelik kıyı uzunluğu ile yat turizmi açısından da bir
cazibe merkezi konumunda.

İzmir, doğal
limanları
ve sahip
olduğu 629
kilometrelik
kıyı uzunluğu
ile yat turizmi
açısından
da bir cazibe
merkezi
konumunda

■ GEÇMIŞTEN GÜNÜMÜZE KONUM AVANTAJI
İzmir, geçmiş yüzyıllarda da mamur bir şehir olması ve Avrupa ile Orta Doğu arasındaki deniz
taşımacılığında liman vazifesi görmesi dolayısıyla inanç turizminin de başlıca noktaları arasında
yer alıyor. Hristiyanlar için Meryem Ana adına
yapılmış ilk kilise olan Çifte Kiliselerin, Hz. İsa’nın
havarilerinden olan St. John’un mezarının bulunduğu St. John Bazilikası’nın, Hristiyanlığı yaymak
adına Anadolu'da inşa edilen yedi kiliseden üçünün (Smyrna, Pergamon, Ephesus) ve hac vazifesi ile ziyaret edilen Meryem Ana Evi’nin İzmir’de
bulunması; yabancı turistlerin deniz turizmi haricinde şehri tercih etmelerinin önemli sebeplerini
oluşturuyor. Aynı şekilde İzmir, Akdeniz çanağında bulunan ve bugün de değerini koruyan konumu gereği dünyada son yıllarda giderek yaygınlık
kazanan kruvaziyer turizminde kara gezileri için
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■ DOĞANIN VE BILIMIN SAĞLIK MUCIZESI
Antik Yunan döneminden bugüne Balçova, Menemen, Dikili ve Çeşme gibi ilçelerinde bulunan
termal tesisleri ile sağlık turizmi amacıyla ülkemize gelen yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası
olan İzmir, bu konuda sahip olduğu doğal avantajın yanı sıra sağlık işletmelerinin gelişmişliği ile de
ön plana çıkıyor. Ayrıca şehirdeki üniversitelerin,
tıp fakültelerinin ve kamu kuruluşlarının olması,
uluslararası akreditasyona sahip özel hastanelerin bulunması, söz konusu kurumlarda her türlü
cerrahi müdahalenin ve hatta organ nakillerinin
rahatlıkla yapılabilmesi de İzmir’de sağlık turizminin gelişimini sağlayan faktörler arasında yer
alıyor.
■ HEM TOPRAĞINDAN HEM MUTFAĞINDAN
LEZZET
Şehir, toprağının sunduğu doğal ürünleri ve ikliminin elverdiği çeşitli mahsuller temasıyla düzenlenen etkinlikleri ile ülkemizde kültürel-kırsal
turizmin de merkezlerinden olma özelliği taşıyor.
Her yöresinde kendine has ürün ve özellikleriyle
farklı festivallere ev sahipliği yapan şehir, bu yö-

Sektör
konumun da ön plana çıktığı bir alan olarak karşımıza çıkıyor. Deniz ve kara ticareti bakımından
Anadolu ve Avrupa coğrafyasında asırlardır uğrak bir yer olan İzmir ise bugün de sahip olmayı
sürdürdüğü ticari potansiyel ve ulaşım kolaylığı
nedeniyle ülkemizde hızla gelişmekte olan kongre
turizminin gözde noktalarından biri. İzmir, iklimi
gereği dört mevsim ziyarete uygun olup kongre
merkezleri, fuar alanları ve bu organizasyonlara
uygun konaklama işletmeleri bakımından kongre
turizminin gelişimine olanak sağlıyor. Şehir; üstyapısı, kültürel dokusu, coğrafi konumu ve iklim
şartlarının elverişliliğinin yanında kara, hava, deniz, demir yolları ve şehir içi metro bağlantılarının
bulunması açısından ulusal-uluslararası kongre
ve fuar organizasyonu düzenleyen firmalar tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Bu da İzmir’in yalnızca ülke çapında ve deniz turizminde değil, uluslararası alanda ve diğer turizm faaliyetlerinde de
bilinirliğinin artmasını sağlıyor. 2018 yılında sadece yurtdışından toplam 1 milyon 700 bine yakın
turisti ağırlayan İzmir’in, yıldan yıla artan turizm
rakamlarıyla döviz girdisi yüksek olan gelir kapılarında daha fazla ön planda olacağı bekleniyor.

İzmir, sahip olduğu ticari potansiyel ve
ulaşım kolaylığı nedeniyle ülkemizde
hızla gelişmekte olan kongre
turizminin gözde noktalarından biri
nüyle doğal denge ve sürdürülebilirliğin ön planda
olduğu eko-turizm faaliyetlerine de geniş imkân
sağlıyor. Sayısı 200’e yaklaşan eko-turizm güzergâhlarına sahip olan İzmir; doğaseverler, amatör
sporcular, öğrenciler ve sağlıklı yaşam ilkesini
benimseyenlerin tercihi. Bununla birlikte fast food’un hızla yaygınlaştığı günümüzde İzmir’e has
yöresel yemekler, sağlıklı ve lezzetli olması yönüyle hem modern Türk mutfağının ana arterlerini
oluşturması hem de bölgeye ait kültürel kimliği ve
tekniği yansıtması açısından İzmir’i gastro turizm
alanında da öne çıkarıyor. Şehrin Rum, Boşnak, Arnavut, Girit, Sefarad, Levanten, Anadolu ve Yunan
kültürlerinin etkisiyle harmanlanmış geleneksel
mutfağıyla birlikte bölgede yetişen ve “coğrafi
işaret”e sahip olan üzüm, incir, zeytin, patates gibi
tarım mahsullerin fazlalığı; ulusal ve uluslararası
alanda gastronomi üzerine uzmanlaşmış seyahat
acentelerini ve ilgili medyayı da şehre çekiyor.

İzmir’de Turizm Çeşitleri
- Deniz Turizmi
- Kültür Turizmi
- İnanç Turizmi
- Kruvaziyer Turizmi
- Sağlık Turizmi
- Yat Turizmi
- Termal Turizm
- Kongre ve Fuar Turizmi
- Kırsal – Eko-Turizm
- Spor Turizmi
(trekking, kayak, sörf çeşitleri, bisiklet)
- Gastro turizm

■ KONGRE VE FUAR TURIZMININ GÖZDESI
Dünya çapında en fazla gelir getiren turizm çeşitlerinden biri olan kongre turizmi, katılımcıların organizasyon öncesi ve sonrasında gerçekleştirdiği
diğer turistik faaliyetler de değerlendirildiğinde
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Cittaslow

Yaşanabilir

Cittaslow Şehirler

I

“Cittaslow”, dünya çapında yüzden fazla şehir ve kasabanın ortak hedef ve
ilkeler doğrultusunda yaşam kalitesini artırmak adına oluşturduğu ortak
belediyeler ağıdır

YUNUS EMRE EKŞI – MÜSİAD İNŞAAT SEKTÖR KURULU ÜYESI

talyancada “şehir” anlamına gelen “citta” ve
İngilizcede “yavaş” demek olan “slow” kelimelerinin birleşimiyle oluşmuş Cittaslow
kavramı, dilimize "Yavaş/Sakin Şehir" olarak
çevrilmektedir. Bu akımın hareket noktası ise
İtalya’nın başkenti Roma’daki ünlü turistik noktalardan biri olan İspanyol Merdivenlerinin bulunduğu meydana 1986 yılında bir fast food restoranının açılma planlarına karşı İtalyan halkın tepki
göstermesi olmuştur. Akım, öncelikle Slow Food
(Yavaş Yemek) ile başlar, ardından Slow City (Sakin Şehir) hareketi olarak devam eder.
Hayatın hızla aktığı, mesafelerin ve sınırların anlamının değiştiği, şehirlerin büyük dönüşümler
yaşadığı ve artık insanoğlunun tabiata kaçmaktan başka çare bulamadığı dünyamızda yaşa-

nabilirliği konu edinen çalışmalar gün geçtikçe
artmaktadır. Tabiatı âdeta hiçe sayan ve doğal
kaynakları hiç bitmeyecekmiş gibi israf etmekte
beis görmeyen iktisadi kalkınma modeli, dünyamızı sarıp sarmalamakta ve insanı doğadan uzak-
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Cittaslow
laştırmaktadır. 1700’lü yıllardan itibaren gerçekleşen Sanayi Devrimi’yle birlikte dünyada önde
gelen şehirler, göç aldıkça büyümüş ve günümüze gelindikçe metropol şehirlere dönüşerek kendi
yerel kimliklerini kaybetmek gibi büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalmışlardır. Metropol şehirlerdeki yaşam tarzı; zamanla apartmanlaşma, bugün ise rezidanslaşma süreci ile birlikte kutu gibi
evlerde, topraktan uzakta, sıkışık bir hayat tarzını
zorunlu kılmıştır. Kırsaldan kente yapılan göçler,
uzun vadede ekolojik sorunların ortaya çıkmasına sebep olmuş, bazı sermaye sahiplerinin daha
fazla kazanma uğruna yeryüzündeki doğal kaynakları merhametsizce kullanmasına da zemin
hazırlamıştır. Daha fazla kâr amacıyla fütursuzca
üretim yapmaya çalışan bazı sermaye sahipleri, doğaya çok büyük zararlar vermektedir. Daha
önemli tehlike ise bu gidişatın her geçen gün boyutlarını arttırarak devam etmesi ve tüm dünya
genelinde doğal kaynakların bilinçsizce kullanımının önüne geçilememesi ile bizden sonraki
kuşaklar için daha yaşanabilir şehirlerin bırakılamayışıdır. İnsanın aradığı; aşının devamı, yuvasının huzuru ve geleceğe bırakacağı bir miras olan
nesillerinin adil, güvenli ve barışçıl bir ortamda
yaşama ülküsü olmalıdır. Şehirlerimizi “herkes
için şehir anlayışı” ile yediden yetmişe bütün kuşakların birbiri ile buluştuğu, anlaştığı, kaynaştığı, sevgi ve birikimlerini paylaştığı mekânlar
olarak tasarlamalıyız. Bu süreç bireyden aileye,
aileden topluma, toplumdan milletlere kadar insanı, toplumu ve hayatı etkileyerek dönüştürür,
kültür ve medeniyet yapısını inşa eder. Doğanın
kucağında, yaşamak için sürekli göç eden ve mücadele hâlinde olan insan, şehirle beraber yerleşik hayata geçerek iş bölümüne dayanan, daha
üretken ve verimli, kurallara, kanuna bağlı, daha
dingin ve öngörülebilir bir yaşamın konfor ve
emniyetine kavuşmuştur. Sanayileşme ile birlikte
rahat ve konforu “modern şehir” algısında arayan
bizler, kendi kültür ve medeniyet özlerimize bakmaksızın çok katlı yapılarda alan darlığı çekerek
ve komşuluk ilişkilerimizi kaybederek kendi aile
mahremiyetimizi de yitirdik. Bugün artık şehre
dair düşünen mimar ve mühendisler, bu toprakların kültür ve medeniyet haritasını çıkaramadıkça, üzerinde düşünmeye ve konuşmaya başlamadıkça, kendi dilimizle, kelime ve kavramlarımızla,
yöntemlerimizle hayata ve yaşadığımız şehre yönelik düşünceler üretemedikçe, hep bir bağımlı

Toplumsal
barışımıza ve
insanımızın
huzuruna
katkı
sağlayacak
şehirleri
inşa ve ihya
etmeliyiz

51

olarak kalacağımızı ifade etmek durumundayız.
Bugün geldiğimiz noktada; daha yaşanılabilir şehirler için uzun vadeyi gözeten bir şehir planlama
yönetim modeliyle birlikte çevresel ve ekonomik
alanda üretilen sinerjilerden yararlanılması, halkın kullanımına açık kamusal alanların en etkin
biçimde kullanıldığı insan odaklı ve daha yaşanılabilir kentsel yaşam alanlarının oluşturulabilmesi, bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bu yaklaşımlardan
biri de “Cittaslow” olarak adlandırılan ve dilimize
“Sakin/Yavaş Şehir” olarak geçen, dünya çapında
yüzden fazla şehir ve kasabanın ortak hedef ve
ilkeler doğrultusunda yaşam kalitesini artırmak
için oluşturduğu ortak belediyeler ağıdır. İnsanın
bulunduğu çevrede yemek kültüründen yaşam
tarzına, kültürel yaşamdan doğal çevreyle olan
ilişkisine kadar yaşam kalitesini artırabilecek nitelikleri bir araya getirmeyi amaçlayan Cittaslow
hareketi, 1999’da ortaya çıkmış yerel bir kalkınma modelidir. Şehirlerdeki nüfusu Osmanlı İmparatorluğu veya Batı ve Kuzey Avrupa’daki gibi
geniş alana yaymalı, ufak ufak cazibe merkezleri
ve yaşam alanları oluşturulmalıdır. Herkes tek
bir şehirde, kutu gibi evlerde yaşamamalıdır. Bazı
bölgelerin sahip olduğu farklı durumlara göre birkaç metropol olacaksa da genel manada şehirleri
yaymak gerekmektedir. İnsan şehri imâr edemezse gün gelir şehir insanı bimâr eder. Daha yaşanabilir şehirlerin, daha güzel yarınların, ümidi,
özlemi ve duasıyla.

TÜRKİYE’NİN İLK CITTASLOW’U
SEFERİHİSAR
Türkiye’nin ilk, dünyanın ise 121’inci Cittaslow’u
(Sakin Kent) olan İzmir’in Seferihisar ilçesi, bu unvanını İtalya’da toplanan Cittaslow Uluslararası
Koordinasyon Komitesinin kararıyla 2009 yılında
kazandı. “Sakin Şehir” olmak için gerekli 70 civarında kriteri sağlamış olan ilçe; kültürünü, geleneklerini ve en önemlisi de mimarisini bugüne dek bozmayan şirin bir Anadolu-Ege kasabası. Doğal ve
sakin yaşamının yanı sıra Seferihisar, küçük sahil
köyleri ve yapısı bozulmamış olan Teos Antik Kenti’yle hem büyük şehirlerin keşmekeşine hem de
yüzyıllara meydan okuyor. Türkiye’de Seferihisar
dışında ayrıca Akyaka (Muğla), Halfeti (Şanlıurfa),
Perşembe (Ordu), Şavşat (Artvin), Taraklı (Sakarya),
Vize (Kırklareli), Yalvaç (Isparta), Yenipazar (Aydın),
Gökçeada (Çanakkale) ve son olarak Uzundere
(Erzurum) ilçeleri de bu kentler arasında yer alıyor.

Fuar

Fuarlar İzmir'e

İzmir Fuarlara Layık

F

Uluslararası fuar ve kongre organizasyonlarında akla ilk İstanbul gelse de
ülkemizde bu faaliyetlerin başlangıç şehri İzmir’dir
yor. Fuarlar, düzenlendiği bölgenin sahip olduğu
“uluslararası pazar” konumunu güçlendirirken
ülke ve şehirlere ticari faaliyetler dışında da çeşitli
kazanımlar sağlıyor. Bu kazanımların başında ise
fuar organizasyonuna ev sahipliği yapan bölgelerin tanınırlığının artması, turizminin canlanması
ve bu faaliyetlerin sürdürülebilirliğinin sağlanması adına bölgedeki altyapı ve ulaşım imkânlarının geliştirilmesi geliyor.
Fuar organizasyonları gibi ticari etkinliklerin, dü-

uarlar, firmalar için önemli iş anlaşmaları ve yeni bağlantılar kurma fırsatı
sunması açısından iş dünyasında önemli bir yere sahip. Sektörel bazda sağladığı avantajlarla birlikte fuarlar, ülkelerin
toplam dış ticaretine de büyük katkılar sunuyor.
Genel avantajlarının yanı sıra fuarlar, katılımcı firmaların kendilerini değerlendirmesi ve bu
doğrultuda rekabette öne çıkmak adına gelişmesi
bakımından iç piyasada hareketlilik oluşturu-
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Fuar

MÜSİAD 3. Dönem Genel
Başkanı Doç. Dr. Ömer Bolat

MÜSİAD’IN İLK FUARI İZMIR’DE
GERÇEKLEŞTI
MÜSİAD’ın ilk fuarı, 29 Ekim 1993 tarihinde İzmir’de tek bir salonda gerçekleştirilmişti. Dokuzar
metrekarelik küçücük stantlarda yaklaşık 60
üyemizle bu yola çıkmıştık. Fuarımız, üç yıl İzmir’de devam etmesinin ardından 1996 itibarıyla
Uluslararası İş Forumu (IBF) ile birlikte İstanbul’da, CNR Fuar Merkezinde yapılmaya başlandı.
Fuarımızı o yıl, bir; 1997’de iki, 1998’de ise dört
holde yaptık. Sonuncusunu 21-24 Kasım 2018
tarihinde gerçekleştirdiğimiz MÜSİAD EXPO’da
ise yedi salonumuz vardı. 25 yıldır düzenlenen
MÜSİAD EXPO’nun; bu süre zarfında standart
seviyesi olağanüstü bir ilerleme kaydederken
katılımcı firmalarımız da MÜSİAD EXPO’dan çok
şey öğrendi. Ayrıca şunu da belirtmek isterim ki
MÜSİAD EXPO; Türkiye ekonomisine daha fazla
mîlli gelir, üretim, ihracat ve istihdam olarak
yansıyor. Gelinen noktada, İslam dünyası ve
Türkiye’miz adına büyük ilerlemeler kaydedildiğini söyleyebilirim. MÜSİAD EXPO gelecekte daha
büyük başarılara da imza atacaktır.

zenlendiği bölgenin gelişmesine sunduğu katkılar kadar bölge avantajlarının bu gibi faaliyetlere
elverişliliği de göz önünde bulundurulması gereken bir husus. Ülkemizde bu alanda geniş ulaşım ağları, gelişmiş altyapı ve uluslararası ticaret
merkezleri bulunan büyükşehirler, bu gibi organizasyonlar için öncelikli tercihi oluşturuyor. Bu
nedenle İstanbul uluslararası fuarlar ve kongreler
bakımından akla ilk gelen şehir olsa da ülkemizde
bu faaliyetlerin başlangıç şehri, cumhuriyetin ilanıyla aynı yılda düzenlenen İktisat Kongresi’ne ev
sahipliği yapan İzmir’dir.
Yüzyıllardır sahip olduğu stratejik ve turistik
öneminin yanında 1923 yılında gerçekleştirilen
I. İktisat Kongresi ile birlikte “fuarlar ve kongreler
şehri” olan İzmir, böylelikle günümüzde de dünyanın sayılı iş organizasyonlarına ev sahipliği
yapma önceliğini elinde bulunduruyor. Bu organizasyonların başında, günümüzde düzenlenen
birçok ihtisas fuarının da çıkış noktası olan İzmir
Enternasyonel Fuarı bulunuyor. Bu yıl 88’incisi
gerçekleştirilecek olan İzmir Enternasyonel Fuarı’nın dışında da şehirde; yıl boyunca ulusal ve
uluslararası birçok fuar, kongre, sergi, çalıştay ve
sempozyumun düzenlendiği son teknolojiye sahip kültür merkezleri, kongre merkezleri ve beş
yıldızlı oteller bulunuyor.

Fuarlar ve kongreler şehri” olan İzmir,
geçmişte olduğu gibi günümüzde de
dünyanın sayılı iş organizasyonlarına
ev sahipliği yapma önceliğini elinde
bulunduruyor

FUARLARIN SUNDUĞU AVANTAJLAR
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Sokak Lezzetleri

Güzel İzmir'in

Tatlı Lezzetleri

T

Boyoz ile yumurta, çıtır gevrek ve ballı tarçınlı lokma tatlısı gibi lezzetler,
İzmir’in vazgeçilmez tatları arasında bulunuyor

ALPEREN KOCA

tuzlusuna günlük olarak atıştırabileceğiniz birçok
alternatif lezzet sunuyor. Her sabah kalktığınızda
sıcak çay, boyoz ve yumurta, ansızın acıktığınızda
çıtır gevrek ve canınız tatlı çektiğinde ballı tarçınlı lokma tatlısı gibi lezzetler, İzmir’in vazgeçilmez
tatları arasında bulunuyor.

ürkiye’mizin diğer illeri gibi İzmir de
kendine has doğası, kültürü ve tarihî
eserleri ile görenleri kendine hayran
bırakan, gidenin bir daha dönmek istemediği bir şehir. Eski Yunanlıların,
Büyük İskender’in, Romalıların ve Osmanlıların
hâkim olduğu ve çeşitli medeniyetlerin de izlerine rastlayabileceğiniz bu şehir, zengin geçmişini
mutfağına da yansıtmış. Özellikle sokak lezzetlerine çok fazla önem veren bu şehir, tatlısından

■ BOYOZ VE YUMURTA İKILISI
Gelin sizlere önce boyoz ve yumurta ikilisinden
bahsedelim. Boyoz, kelime kökeni olarak İspan-
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Sokak Lezzetleri
“Gevreğe gevrek denir, simit yüzme bilmeyenler
içindir.”
■ LOKMANIN İZMIRLİSİ
Yemeğin ardından “Artık tatlıya geçelim.” diyorsanız İzmir’in bir diğer sokak lezzeti olan; tarçınlı,
ballı lokma tatlısından bahsedelim. Anadolu’da
paylaşmanın simgelerinden olan lokma tatlısı,
kültürümüzde özel günlerde ve yaşanan önemli
olaylarda ikramlık olarak sunulan bir lezzet. Bu
tatlının tarihi ise saray mutfağına uzanıyor. Osmanlı saray mutfağında padişaha ve sarayın ileri
gelenlerine yapılan bu lezzet, zamanla saray duvarlarını aşmış ve halka yayılmış.

yolca yani Latin kökenli. İzmir mutfağına 1400'lü
yılların sonunda İspanya'dan Osmanlı ülkesine
göç eden Seferad Yahudileri tarafından kazandırılmış. Çok lezzetli ve damağa hitap eden bir yiyecek olacak ki 700 yıldır İzmir halkı, bu lezzetten
kopamamış ve kopacağa da hiç benzemiyor. Her
İzmirlinin sabah kahvaltısına eşlik eden boyoz,
atıştırmalığın yanı sıra yemek olarak da tüketiliyor. Bu yiyeceğin olmazsa olmazı yumurta, özel
olarak pişirilerek boyozun arasına konuluyor;
üzerine karabiber serpilerek sıcak çay eşliğinde
servis ediliyor. Yapımının pratik olmasından dolayı da zamandan tasarruf eden günümüz insanı
tarafından özellikle tercih ediliyor. Ayrıca boyoz
İzmir’de olduğu gibi İspanya ve Güney Amerika
ülkelerinde de çokça tüketilen bir lezzet.

Bugün her yörenin kendi lokma tatlısı bulunuyor.
Yöreden yöreye ayrılan özelliklerini ise kullanılan
şerbet ve sunum şekli belirliyor. Bazı yörelerde
lokmanın şerbeti şeker ile yapılırken bazılarında
bal kullanılıyor. Ayrıca sunum kısmında tarçın,
fındık ve fıstık gibi kuru yemişler de eklenebiliyor.
İzmir lokmasını diğer yörelerin lokmalarından
ayıran en önemli özellik ise şerbetinin balla yapılıyor olması, ayrıca tarçın ve karanfil ile de daha
aromatik bir hâle getirilmesi. İzmir’de ansızın bir
sokak başında insanlara lokma dağıtan kişileri
görürseniz şaşırmayın. Çünkü paylaşmaya önem
veren bu şehrin insanları, yaptıkları ballı şerbetli,
tarçınlı ve karanfil aromalı lokmaları paylaşmayı
çok seviyor.

■ İZMIRLILER "SIMIT"E GEVREK DER!
En az boyoz kadar meşhur ve şehir halkının gönlünde taht kurmuş bir diğer lezzet, İzmir gevreği…
Günümüz fast food kavramının dünya üzerindeki
ilk örneğinin İzmirlilerin de “gevrek” dediği simit
olduğu biliniyor. Osmanlı döneminde ortaya çıkan bu sokak lezzeti günümüzün hâlâ vazgeçilmez tatları arasında yer alıyor. Ayrıca çok fazla
türevi olan bu lezzetin her yöreye göre de yapılış
şekli farklı. Gevrek de geçmişten günümüze taşınan tatlardan. 450 yıl önce Kırım’ın Değirmendere mevkiinden İzmir’e gelen Türkler, bu lezzeti de
beraberinde getirmiş. Tatar kadınları, hazırladıkları hamuru halka hâline getirip önce susamın,
ardından kaynayan pekmezin içerisine batırmış
sonra da fırında pişirerek bu benzersiz lezzeti
oluşturmuş. Yüzyıllardır yapılagelen ve İzmirlilerin severek tükettiği gevrek, sabah kahvaltılarının
vazgeçilmezi, ani gelen açlık hissini bastırmada
deyim yerindeyse can simidi. İzmir halkının sıklıkla söylemiş olduğu bu söz sanırım İzmirlilerdeki gevrek aşkını anlamamıza yardımcı olacak.

İzmir’de ansızın bir sokak başında
insanlara lokma dağıtan kişileri
görürseniz şaşırmayın
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PTT KARGO’DAN
MÜSİAD ÜYELERİNE
TOPLU GÖNDERİLERDE

KG/DS

TÜRKİYE GENELİ KDV DAHİL FİYAT

0-1 kg/ds

3,64 TL

1,01-5 kg/ds

5,49 TL

5,01-10 kg/ds

7,46 TL

10,01-15 kg/ds

9,49 TL

15,01-20 kg/ds

11,51 TL

20,01-30 kg/ds

14,55 TL

Üyelerimiz toplu posta/kargo gönderilerini tüm PTT şubelerinden yapabilirler.
MÜSİAD-PTT arasında yapılan sözleşme çerçevesinde;
üyelerimize ait APS Kurye, Posta Kargosu ve/veya Kargo gönderilerinin
PTT tarafından yurtiçinde kabulü, taşınması ve alıcılarınıza teslimi indirimli olarak yapılacaktır.
Sisteme dahil olmak için Üyelik Belgesi, Kimlik Fotokopisi ve Vergi Levhanızla
en yakın PTT Şubesine müracaat edebilirsiniz.
MÜSİAD İLETİŞİM:

Ferda ANKUN
Üye İlişkileri Yöneticisi
0212 395 0000
uyeiliskileri@musiad.org.tr

PTT KARGO İLETİŞİM:

Nuray SÖYÜK
Avrupa Yakası PTT Baş Müdürlüğü
0212 526 12 00 Dahili 1327
İstav-pazarlamasatis@ptt.gov.tr
nuray.soyuk@ptt.gov.tr

Zanaat

Geleneksel Sanatın

Ege Hâli

Anadolu ile özdeşleşen dokumacılık ve çömlekçilik sanatları, en güzel
örneklerini Ege’den sunuyor

A

ALPEREN KOCA

insanlık tarihi kadar eski ve işlevsel. İlk dönem
çömleklerin sargı dolama usulü ile şekillendirildiği, pişiriminin açık ateşte yapıldığı; MÖ 3000’li
yıllarda çömlekçilik çarkının bulunmasından
sonra ise hazırlanan çamurların çark üzerinde
şekillendirildiği görülüyor. Toprak ve suyun karışımından elde edilen çamura şekil verilerek yapılan çömlekler, dayanıklılığının artması için önce
sırlanıyor sonra ise özel fırınlarda pişiriliyor. Hâlâ
yapımına devam edilse de eskisi kadar talep görmeyen çömlekler, evlerde dekorasyon olarak kullanılmaya devam ediyor.

nadolu’da bereketin ve emeğin
simgelerinden olan dokumacılık ve
çömlekçilik sanatı, bu topraklarda
insanlığın var olduğu günden beri
devam ediyor. Bir ihtiyaç dâhilinde
doğmuş olan bu iki el sanatı, günümüzde yerini
sanayi ürünlerine bırakmış olsa da hobi olarak yaşatılmaya devam ediyor.
■ ÇÖMLEK İNSANLIK TARIHI KADAR ESKI
Yapılan arkeolojik çalışmaların sonucunda ulaşılan verilere göre, çömlekçiliğin Anadolu’daki
ilk izleri Neolitik Dönem (MÖ 7000’li yıllar)’e kadar uzanıyor. Göçebe kavimlerin yerleşik düzene
geçişi ile gelişen çömlekçiliğin Anadolu coğrafyasındaki en eski izlerinin Göbeklitepe ve Çatalhöyük’te bulunması da gösteriyor ki bu zanaat

■ EFSANELERLE KAYNAŞAN DOKUMACILIK
Dokumacılık sanatının geçmişi de tıpkı çömlekçilik gibi insanlık tarihi kadar eskiye dayanıyor.
Geçmiş dönemlerde hayvancılık ile uğraşan top-
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Zanaat

Dokuma dediğimizde akıllara, bugün
hâlâ İzmir'in Tire ilçesinde bir gelenek
olarak devam ettirilen Beledi Dokuma
Tezgâhları geliyor
ma'da kalır. Sevdiğinden sonsuza kadar ayrılmak
zorunda kalan kız, derdini dokuduğu halıya döker.
Bu nedenle bu halı “Kız Bergama” olarak anılır.
Türklerin Anadolu'ya göçü ile Orta Asya'dan coğrafyamıza gelen Beledi Dokumaları; kaynaklara
göre zamanın Selçuklu ve Osmanlı Saraylarında,
ayrıca dönemin Avrupa hanedanlık ailelerinin
başköşelerinde de görülmüş. Tire'de dokunan
bu el işi ürünler, Anadolu'ya da dağılmış. Hatta
günümüzde de farklı coğrafyalarda farklı isimlerle anılıyor. Konya'da “Veledi”, diğer yerlerde
ise “Karacaoğlan Dimisi” deniliyor. Tire'nin yanı
sıra Denizli'nin Buldan ilçesinde de dokumacılık
işi çok fazla gelişmiş. Antik döneme uzanan ve
Hierapolis veya Triapolis olarak adlandırılan bölgenin dokuma sanatında asıl şekiller, yine bölgenin Türkleşmesi ile oluşmuş. Günümüzde hâlâ
devam eden meşhur Buldan halıları ve dokumaları, bu zamanda da halkın temel geçim kaynaklarından biri olarak yaşatılıyor. Çömlekçilik kadar
unutulmayan ve geleceği de karamsar olmayan
dokumacılık ürünleri, endüstriyel üretim ile
daha hızlı elde edilebiliyor. Yine de dokumacılık
ve çömlekçilik sanatının gerçek izlerini görmek
isteyenler, Batı Anadolu ve Ege Bölgesi'ni ziyaret
edebilirler.

lumlar, dokumacılık sanatına önem vermiş ve
kullanacakları elbise, kilim ve yolluk gibi ürünleri
hayvanların yününü işleyerek dokumaya başlamışlar. Özellikle Orta Asya'dan Anadolu'ya göç
eden Türkler, geleneklerini bu coğrafyaya taşımışlar. Göçebe hayatı seçen ve bu noktada temel
geçim kaynakları da tarım ve hayvancılık olan
Türkler, dokumacılığa çok fazla önem vermiş;
hatta koyun ve keçi yünlerini iplik hâline getirip
kök boya ile renklendirerek dokumacılığın çeşitli
türevlerini de meydana getirmişler. Ancak bugün
bu sanat unutulmaya yüz tutmuş olsa bile günümüzde özellikle Ege ve Akdeniz'in belirli illerinde
devam ettiriliyor. El emeği olduğundan dolayı çok
fazla maddi ve manevi değere sahip olan dokuma
ürünlerini, insanlar genellikle hatıra olması amacıyla veya evlerini süslemek için alıyor.
Dokuma dediğimizde akıllara, bugün hâlâ İzmir'in Tire ilçesinde bir gelenek olarak devam
ettirilen Beledi Dokuma Tezgâhları geliyor. Ayrıca
İzmir'in Bergama ilçesinde de dokumacılık sanatı
çok önemli yer tutuyor. Hatta “Kız Bergama Halısı” olarak adlandırılan ve adını bir hikâyeden alan
meşhur Bergama dokuma halısı da mevcut. Günümüze kadar ulaşan söylenceye göre Bergama
ile Dikili arasında yaşayan bir Türkmen beyinin
oğlu, obadan bir kızı subaşında görür, beğenir. Kız
da oğlana vurulur; ama duyulursa babasının obada onurunun kırılacağını düşünerek orayı terk
eder. Olay obada dilden dile dolaşır. Aşiretin Beyi,
kız tarafına elçiler yollar; ancak olay onur meselesi olduğu için elçiler geri çevrilir. Zincirleme devam eden tatsızlıklardan dolayı oba ikiye bölünür.
Sonunda olay kız tarafı ile oğlan tarafı arasında
kanlı bir kavgaya dönüşür. Kavgada beyin oğlu
ölür. Olayların daha fazla büyümemesi için oğlan
tarafı topluca Sındırgı'ya göçer. Kız tarafı Berga-
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Şehir Turu

Ege'nin Süsü:

İzmir

Beyaz bir karanfil gibi zamanın yakasına iliştirilmiş cumbalı evleri, yaz gecelerinde imbat
tadındaki Kordon sohbetleri, tarihî mekânları, şık restoranları, pastaneleri ve vitrinleriyle
Ege'nin kalbi gibi…
MELİH USLU
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Şehir Turu
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Şehir Turu
rıyla ünlü kentte, son 10 yılda çok şey değişmiş.
Bir zamanlar yolu İzmir'den geçenler, körfezden
yükselen bataklık kokusuna dayanamaz, “Aman
güzel İzmir yerinde kalsın.” deyip sırra kadem basarlardı. O günler çoktan mazide kaldı ve İzmir'in
şarkılara, şiirlere konu olan kendine özgü kokusu
yeniden ortaya çıktı. Ama çok kültürlü ve hoşgörülü insanları hiç değişmedi İzmir’in. Şehir, beş
bin yıllık tarihi boyunca göç dalgalarının gelgitinde yaşamış. Levantenlerin yaşadığı sahil şeridi
modern bir şehir görünümü alırken, iç kesimler,
tipik Anadolu görünümünü korumuş uzunca bir
süre. 1980 sonrası ise Anadolu'nun kırsal kesimlerinden gelenlerin oluşturduğu kondu kentler
çıkmış ortaya. İzmir, günümüzde Türkiye'nin
üç büyük kentinden biri. Ama burada yaşamak
hep farklı olmak anlamına geliyor. Çünkü buralı
olmak hep biraz daha telaşsız ve ehlikeyif yaşamakla koşut olmuş. Özellikle de İstanbul ve Ankaralılara kıyasla…
İzmir’de günlük hayatın koşuşturmacası içinde
keyifli aktiviteler yapmaya hep vakit bulunmuş.
Mesela, gün batımında Kordon'da demli bir çay
içip kentin alışveriş ve eğlence vitrini Alsancak ve
Karşıyaka'da yürüyüşe çıkmak gibi...

Akdeniz fokları, siren kayalıkları, kuytu
plajları ve nezih balık restoranlarıyla
Foça, İzmir'in sayfiyesi…

B

eş bin yıllık tarihini çağdaş şehircilik
anlayışıyla harmanlayan İzmir; Çeşme, Foça, Selçuk, Efes ve Urla'yı içine
alan dev hinterlandıyla Türkiye'nin en
gözde turizm kentlerinden biri. Ege'ye
özgü sıcaklığa sahip insanlarıyla tanınan İzmir’e
geldiğinizde siz de kendinizi ferahlamış ve rahatlamış hissedeceksiniz. Çünkü yaz aylarını açık havada, ılık bir imbat tadında yaşayan İzmir; renkli
kent hayatı, tertemiz denizi, üniversiteleri ve tatil
merkezleriyle her zaman canlı ve dinamik bir atmosfere sahip.
■ NOSTALJİK LİMAN
İzmir'in finans ve ticaret merkezi Çankaya semtindeki Anafartalar Caddesi, kentin incilerinden
sadece biri. Şehrin tam kalbinde yer alan caddede
sanki zaman 50 yıl öncesinde kalmış gibi... Eski
zaman otelleri, manavlar, manifaturacılar, kahvehaneler, sarmaşıklı çardaklar ve kapı önlerine atılmış tabureler… Burası nostaljik Ege tadı yaşamak
isteyenler için tam bir hazine. Sürprizli sokakla-
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Şehir Turu
■ ŞEHRİN ORTA YERİ…
İzmir, öyle güzelliklerini ulu orta sunan yerlerden değildir. Onu keşfetmek ve tadına varmak
için zaman ayırıp bolca gezmek gerekir. Çünkü
İzmir hem sokakları hem mekânları hem de hinterlandıyla var olan bir kenttir. Eski bir deyişle
İstanbul'un orta yeri sinemaysa, İzmir'inki de Konak’tır. Güvercinleriyle Eminönü çağrışımı yapan
Konak Meydanı'nda alımlı mimarisiyle yükselen
tarihî Saat Kulesi, şehir içi gezisi için iyi bir başlangıç noktası. 1901 tarihli kulenin hemen arkasındaki 300 küsur yıllık Yalı Camii, Kütahya çinileriyle
dikkat çekiyor. Kentin en eski yerleşimlerinden
Kemeraltı'nın labirenti andıran sokaklarında hemen her türlü ürünün bulunabileceği dev bir açık
hava pazarı bulunuyor. İzmir'in en eski otelleri ile
en iddialı esnaf lokantalarına ev sahipliği yapan
Kemeraltı'nın en güzel sürprizi Kızlarağası, otantik bir kahvehane ve çarşı olarak hizmet veren
1745 tarihli bir Osmanlı hanı. Sahil boyu uzun bir
yürüyüşe çıkmadan önce eski bir Yahudi yerleşimi olan Karataş semtinde, Mithatpaşa Caddesi ile
tepedeki Halil Rıfat Paşa semtlerini bağlayan dik
merdivenlerin yerine 1907'de yaptırılan ve tuğlaları Marsilya'dan getirilen Asansör'ün en üst katından İzmir Körfezi'ni izlememek olmaz! Kentin
termal merkezi Balçova'nın iskelesi İnciraltı deniz,
korusu Teleferik ise dağ havası almak isteyenlerin tercihi. Birbirinden zarif Osmanlı köşklerinin
görülebileceği kentin eski sayfiyeleri Buca ve Bornova ise artık dev bir üniversite kampüsü. Her
iki yanında palmiyelerin sıralandığı Sevgi Yolu,
daha çok öğrencilerin ve gençlerin favorisi. Kentin ortasında yemyeşil bir adayı andıran Kültür
Park ise fuar, sergi ve konser gibi etkinliklerle yıl
boyu hareketli bir gezi alanı işlevine sahip. Anadolu'daki en eski Athena tapınaklarından birine
ev sahipliği yapan Basmane yakınlarındaki Eski
Agora'yı görüp Pasaport İskelesi'nde kahve molası vermişseniz, kentin en mutena bölgesine gitme
vakti gelmiş demektir. Kentin simgesi Kordon'da
fayton turu yaptıktan sonra, İzmir’in en gözde
caddesi Kıbrıs Şehitleri sizi bekliyor olacak.

İzmir’i keşfetmek ve tadına varmak
için zaman ayırıp bolca gezmek
gerekir

NASIL GİDİLİR?

İzmir’e gitmenin en
pratik yöntemi, hava
yolu seyahatini tercih
etmekten geçiyor.
İzmir ile Ankara ve
İstanbul arasında
düzenli uçak seferleri
yapılıyor. Ayrıca
İstanbul’dan yapılacak
kara yolu yolculukları
yeni hizmete giren
Osman Gazi Köprüsü
sayesinde kısalıp
cazip hâle gelmiş
durumda. Ayrıca
İzmir ile Ankara
arasında yapılan tren
seferleri de bir diğer
ulaşım olanağı olarak
önümüzde duruyor.

■ BUZLU BADEM VE KUMRU
Bizlere bir yeri sevdiren lezzetleri değil midir biraz da? Pek çok yerde benzerleri yapılıyor olsa da
adı İzmir'le özdeşleşen kumruyu (nohut unundan
yapılan bir tür sandviç), çuprayı, rokayı, sakızlı
muhallebiyi ve lokma tatlısını bir de burada de-
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nemelisiniz! Kordon'da tepsi içinde dolaştırılan
buzlu bademler, Alsancak ve Karşıyaka gibi sahil
semtlerinde küçük seyyar arabaların içinde İzmirlilerin atıştırma zevkine hitap ediyor. Eğer şehir havası sizi sıktıysa birkaç saat içinde kendinizi
bambaşka dünyalara atabilmeniz için alternatif
çok İzmir'de. Çeşme, Alaçatı, Kuşadası, Efes, Şirince, Foça, Urla, Sığacık, Karaburun, Birgi ve Tire.
Seçim sizin… Tarihî kent merkezi, kalesi ve plajlarıyla yaşamın turizme göre şekillendiği Çeşme,
Bodrum'un en yakın rakibi nicedir. Rum mimarisi
ve rüzgâr sörfü olanaklarıyla Alaçatı, pırıl pırıl denizi ve eşsiz plajıyla Ilıca, balık lokantalarıyla Dalyanköy, karavan ve çadır kamplarıyla Paşalimanı
Çeşme'nin güzelliklerinden bazıları. Dev bir limana dönüşen Kuşadası'nın mücevher, deri ve kilim
mağazaları gözden kaçırılmamalı. Efes - Selçuk
- Şirince rotası, tarihin izini sürmek için ideal bir
güzergâh. Anadolu'nun en eski millî parklarından
Dilek Yarımadası; onlarca endemik bitki çeşidi,
nadir bulunan kuş türleri ve el değmemiş plajlarıyla başlı başına bir gezi alanı. Akdeniz fokları,
siren kayalıkları, kuytu plajları ve nezih balık restoranlarıyla Foça ise İzmir'in sayfiyesi. Tarihin ilk
zeytinyağı üretim merkezi Urla, Karantina Adası
ve sahil kahveleriyle Ege'nin yaşlı balıkçısı gibi...
Limon ve mandalina bahçelerinin arasına sığınmış Sığacık, münzevi ruhlu bir Ege köyü. Şifne,
Ildırı ve Karaburun ise yazlıkçıların gözdesi. Geleneksel Osmanlı peyzajının zarif çizgilerini yaşatan Tire ve Birgi, hâlâ birer anılar kasabası. Dedik
ya İzmir'de gezilecek yer çok, seçim sizin. Yeter ki
ona zaman ayırın ve sokaklarını arşınlayın. Şaire
hak vereceksiniz: “İzmir'in denizi kız, kızı deniz...”

TATİLİN TADI EGE’DE ÇIKAR!
Muhafazakar konsepti ile aileniz ve sevdikleriniz için sizlere
huzurlu ve eğlenceli bir tatil fırsatı sunuyoruz.

Altınkum Mahallesi, 200. Sk. No:8, 35930 Çeşme/İzmir
(0232) 722 22 22 I info@clubfamilia.com I www.clubfamilia.com
/cesmeclubfamilia

/clubfamiliacesme

/familiacesme
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Spor Ralli
kalarının ürettiği yeni araçları test etmek veya
deneme sürümü yapmak amacıyla bir kulvar
üzerinde yarıştırması üzerine doğduğu sonucunu
çıkarabiliriz.
Belli bir noktadan başlayıp şehir veya kasabada
biten bir kulvar üzerinde yapılan ralli, bu yönüyle diğer yarış sporlarından ayrılıyor. İlk olarak
Fransa’da “Monte Carlo Rallisi” adıyla 1911 yılında
gerçekleştirilen yarışların, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra özellikle günümüz araba markalarının
seri üretime geçmesi ve farklı modellerde arabalar üretmesi ile bugünkü hâlini aldığı biliniyor.
İlk dönemde arkadan itişli Ford Escort, FIAT 131
Abarth, Lancia Stratos Hf ve Talbot Sunbeam gibi
otomobillerin ön plana çıktığı, dayanıklılık ve mekanik bilginin esas alındığı bu yarışlar; günümüzde hız koşuluyla fark oluşturuyor. Daha öncesinde
motor sporlarının yaygınlığından dolayı Grand
Prix ile önce Avrupa Şampiyonası döneminden
geçen ralli sporu, 1973 yılında dünya çapında gerçekleşen yarışma ile her yıl düzenlenen bir etkinlik hâline gelmiş. Sonraki dönemlerde ise bu spor,
farklı ülkelerde de hızla yayılmaya başlamış.
■ RALLININ BUGÜNÜ
1980’li yıllara gelindiğinde ise otomotiv endüstrisinde yeni araba modellerinin piyasaya çıkması ve farklı motor sistemlerinin tasarlanmasıyla
ralli sporu, bu dönemden itibaren yarış için özel
olarak üretilen otomobillerle yapılmaya başlandı.
“Grup B Otomobilleri” adı verilen Lancia Delta S4,
Peugeot 205 T16, Audi S1 Quattro ve Ford RS200
gibi araçların üretimiyle de ralli sporu; daha çok
insanın ilgisini çekerek altın çağına adım attı.

2011 yılında araçlardaki sınıf
değişikliği ile aerodinamik anlamda
daha gelişmiş ve agresif araçların
kullanımına geçildi

A

drenalin tutkunlarının vazgeçilmezi olan ralli sporu, dünyada olduğu
kadar ülkemizde de çok sevilen otomobil yarışlarının başında geliyor.
Bu sporun diğer otomobil yarışlarından farkı ise adrenalini artırmak amacıyla yarış
pistinde değil, çeşitli kulvarlar belirlenerek doğa
içinde yapılıyor olması.
■ RALLININ TARIHI NEREYE DAYANIYOR?
“Otomobil yarışları, ikinci otomobil üretildiğinde
çoktan doğmuştu.” Dünyanın ilk motorlu taşıt
markası olan Ford Motor Company’nin kurucusu Henry Ford’un otomobil yarışları hakkındaki
bu sözü, aslında ralli yarışlarının otomobil tarihi
kadar eskiye dayandığını bizlere gösteriyor. Buradan otomobil sporlarının, temelde araba mar-
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Spor Ralli
piyonası”, “Türkiye Pist Şampiyonası”, “Türkiye
Tırmanma Şampiyonası” ve “Türkiye Ralli Cross
Şampiyonası” olmak üzere dört ana branşı bulunuyor. Ralli sporunda kullanılan araçların özel tasarım olması, bakım ve ekipmanlarının fazlalığı,
ayrıca kulvarlara ulaşım amacıyla yapılan masraflar; bu sporu yüksek bütçeli kılıyor. Ancak tırmanma, pist ve cross şampiyonalarının aynı pistte yapılması nedeniyle bu türlerin bütçesi, ralliye
göre daha düşük seyrediyor.
■ RALLI PILOTU NASIL OLUNUR?
Ralli pilotu olabilmek için öncelikle ehliyet şartı
bulunuyor. Daha sonra, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan lisans edinilerek ardından
bir ralli eğitimi alınması gerekiyor. Çünkü ralli
sporu trafikte araba sürmekten çok daha fazlası...
Bu sporda, kulvarlarda aynı zamanda doğayla da
mücadele edildiği için öncelikle profesyonel eğitim veren bir kuruluştan ralli eğitimi alınması,
güvenlik önlemlerinin öğrenilebilmesi açısından
önem taşıyor. Eğer siz de bir adrenalin tutkunuysanız ve bu sporla ilgileniyorsanız ilgili tüm bilgilere, ralli eğitimi veren kurum ve kuruluşlara Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun internet
sayfasından ulaşabilirsiniz.

2011 yılında ise araçlardaki sınıf değişikliği ile
aerodinamik anlamda daha gelişmiş ve agresif
araçların kullanımına geçildi. Bu da hem pilotlar
hem de sayısı inanılmaz boyutlarda artan seyirciler için daha sıkı güvenlik önlemlerinin alınmasını gerektirdi. Böylelikle adrenalin seviyesi yüksek
olduğu kadar güvenli de olan bu spor, insanların
günden güne ilgisini kazandı.

MÜSİAD İzmir Şubesi’nde
Hız Tutkusu

■ RALLI SPORU HANGI BRANŞLARDA
YAPILIYOR?
Ralli sporunun ülkemizde; “Türkiye Ralli Şam-

MÜSİAD İzmir Şubesi; eski - yeni başkanları ve
üyeleri ile hız tutkusunu elden bırakmıyor. İzmir Şube Eski Başkanı Ümit Ülkü, Yeni Başkanı
M. Bilal Saygılı ve Şube üyelerinden Galip Atar;
ralliye olan tutkuları ile öne çıkıyor. Otomobil
sporları dalında pek çok başarı ve birinciliğe
imza atan Millî Pilot Ümit Ülkü, bu spordaki
başarısını “Otomobil sporu yapmayı, otomobil
kullanmayı, yeni pistlerde yeni yarış aracı kullanmayı çok seviyorum. Herkesin hedefi şampiyon olmak. Benim için ise öncelik, bu sporu
çok seviyor olmam.” sözleriyle açıklarken Milli
Sporcu M. Bilal Saygılı da “Otomobil sporu yapmak bambaşka bir duygu. Yıllarca emek verdiğim bu sporun karşılığının bana ‘başarı’ olarak
geri dönmesi benim için çok değerli.” diyor. Milli
Sporcu Galip Atar ise “Otomobil sporları; hızı
yönetmeniz, stres altında doğru ve hızlı karar
vermeniz gereken bir disiplin. Hedefi hep yukarı
koyduğunuzda zirveye bir adım daha yaklaşıyorsunuz.” ifadeleriyle otomobil sporlarına olan
tutkusunu ortaya koyuyor.
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