
01/08/2016 - 31/12/2016 • Yıl/Year: 2016 • Sayı/No: 1

e - b ü l t e n

D E Ğ İ Ş E N  D Ü N Y A

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10016 Sok. No:24 Çiğli - İZMİR / TÜRKİYE
Tel: +90 232 328 02 98  Fax: +90 232 328 02 99

info@emagrup.com • www.emagrup.com / www.emagrp.com

ENERJİ
energy

YAPI
construction

ENDÜSTRİ
industry

MEKANİK
mechanic

C H A N G I N G  W O R L D

https://www.facebook.com/Ema-Enerji-End%C3%BCstri-Makina-%C4%B0n%C5%9Faat-237696152998779
https://twitter.com/emaenerji
https://www.instagram.com/ema_enerji/
https://www.youtube.com/channel/UCpgiReSvWWnOa4ElpXd_Oxw
https://plus.google.com/102794747226668696235/posts
https://www.linkedin.com/in/ema-enerji-end%C3%BCstri-makina-in%C5%9Faat-226162115?trk=nav_responsive_tab_profile
http://www.emagrp.com
http://www.emagrp.com
http://www.emagrp.com
http://www.emagrp.com


2

e - b ü l t e n

İÇİNDEKİLER / INDEX

FİRMAMIZDAN
From EMA

PROJELERİMİZ
Our Projects

HABERLER
News

KÜMELENME
Clustering

Vizyonumuz / Vision

Gelecek hayallerimiz yaşam kalitesinin arttırılmasına ve endüstriyel alanlarda mühendislik çözüm 
ortağı, çevreye duyarlı sektöründe marka bir firma olmak.

Becoming a company that rising life quality, industrial side, being a solutions partner and also 
being on environmentally conscious trademark are our future dreams.

Misyonumuz / Mission

Yenilikçi ve yaratıcı düşünce ortamında, gelişen teknolojiyi takip ederek, mühendislik projeleri ve 
uygulamaları yapmaktır.

To make engineering projects and applications by developing technology in innovative and 
creative thinking environment.

KURUMSAL / COORPORATE
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Bu güzel ülke, bu ülkede yaşayan güzel insanlar şu an yaşanan hiç bir 
olumsuzluğa layık değil, güzel günler bizi bekliyor.

EMA olarak bizler, yeni açılımlar ile, özellikle Ortadoğu’da yeni bir 
yapılanmaya giderek, güçlü partnerler ile uluslararası projelerde yer 
almayı hedeflerimiz arasına koyduk.

EMA olarak bize düşen, yılmadan, yorulmadan ve odak noktamızı 
kaybetmeden yolda olmaya devam etmek. Bu yolda yürürken bizi 
farklı kılan, esas değerlerimize bağlı kalmak en temel yaklaşımımız. 

Projelere yaklaşım şeklimiz ile, iş yapış şeklimiz ile, yaptığımız iş ile ilgili 
uluslararası standartlarda ulaşılmış en yüksek seviyede iş yapmak için 
gayret içinde olacağız her zaman. 

Bizi biz yapan 
esas unsurlarımızı hiç unutmayacağız, işimizi “ideal iş” 
olarak yapacağız.

İnsanlık için değer yaratırken, ülkemiz ve EMA aile 
bireyleri için de değer yarattığımızı hiç unutmadan 
hep birlikte, bu inançta olanlar ile yürüyeceğiz  bu 
yolda. 

Kalite bilinci ile hareket etmek bizim için en temel 
değer olduğundan, bu bilinç her geçen gün daha 
yüksek standartlara ulaşma gayretimizde bizim için 
en önemli yol gösterici olacak.

Mükemmelliğe ulaşma yolunda olmaya her daim 
devam edeceğiz.

Bizler EMA olarak; kurumsal yapımızın, kalite 
anlayışımızın, doğru stratejiler ile yürüyüşümüzün 
daha yüksek başarıları getireceğine olan inancımız 
ile, geleceğe emin adımlar ile yürüyeceğiz, sabırla, 
azimle...

Hüseyin VATANSEVER     Nursel VATANSEVER
Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Yard.

EMA’s Message

“This great country, the wonderful people who live in 
this country does not deserve any of these unfortunate 
events that are taking place currently, better days are 
ahead of us.

As EMA, we set the goal of taking parts in international 
projects with strong partners by going through a new 
structural reorganization especially in the Middle East 
and new expansions. 

As EMA, we see it as our misson to fearlessly, tirelessly 
continue on our path without losing our focus. While we 
are walking on the this road, what makes us different is 
our basic approach is adhering our core values. With 
the way we approach the projects and we will always 
do our best to achieve the optimal international work 
qualty in every project we take part in. 

We will never forget our core values that made us 
what we are today, We will always do our job as the 
ideal job. While creating value for mankind, without 
forgetting that we we also create value for our country 
and the  members  of  EMA family at the same time; 
we  will walk this road with the ones who share the 
same belief with us. 

Our primary value is to act with a quality consciousness 
which will be our guideince for reaching higher 
standards each and every day. We shall continue our 
path to reach excellence at all times. 

As EMA; we will walk through the steps confidently 
into the future with our faith which will bring greater 
success by our walk with the right strategies, our 
corporate structure, our quality policy, with  patience, 
perseverance …”

Hüseyin VATANSEVER         Nursel VATANSEVER 
Chairman  of the Board      Vice Chairman of the Board
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DEVAM EDEN PROJELERİMİZ / ONGOING PROJECTS

Dezega SP Güvenlik Ürünleri
Bina inşaat revizyonu ve fabrika mekaniği / VRF sistemi, havalandırma, 
basınçlı hava tesisatları ve montajı işleri
Kapalı alan: 1.500 m2  

Ege Serbest Bölge (ESBAŞ) - Gaziemir - İzmir / 2016

Bayburt Grup
Golden Towers toplu konut mekaniği / Multi klima tesisatı ve montajı
Toplam kapalı alan: 27.000 m2  

Turgutlu - Manisa / 2016

Bayburt Group
Golden Towers corporate housing mechanical / Multi air conditioning system and installion 

Total closed area: 27.000 m2

Turgutlu - Manisa / 2016

Dezega SP Security Equipments 
Factory construction renovation and installation of factory mechanical

VRF system, ventilation, pressure air and installation works 
Closed area: 1.500 m2

The Aegean Free Zone - Gaziemir - Izmir / 2016
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Gürsüt Gıda
Fabrika mekaniği / Proses ısıtma, soğutma, paslanmaz havalandırma kanalları, 
sıhhi tesisat, yangın tesisatı, paslanmaz proses boru hatları, doğalgaz tesisatları 
projelendirilmesi ve uygulamaları
Toplam alan 55.500 m2 : 32.500 m2  kapalı alan ve 23.000 m2 açık alan 
Tire OSB - Tire - İzmir / 2015-2016

Gursut
 Factory mechanical installation / Prosess heating, cooling, 

stainless ventilation channels, plumbing, fire system, stainless prosess pipe lines, 
installation project design and installation works 

Total area 55.500 m2 : 32.500 m2 closed area and 23.000 m2 open area
Tire OSB - Tire - Izmir / 2015-2016

Projelerimiz / Our Projects

DEVAM EDEN PROJELERİMİZ / ONGOING PROJECTS

Korsini Ambalaj
Fabrika mekaniği / Yangın tesisatı
Toplam alan: 2.500 m2

Ege Serbest Bölge (ESBAŞ) - Gaziemir - İzmir / 2016

Korsini Packaging
 Factory mechanical installation / Fire system

Total area: 2.500 m2

The Aegean Free Zone - Gaziemir - Izmir / 2016
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Tirsan Kardan
Fabrika mekaniği / Isıtma, soğutma, havalandırma, sıhhi tesisat, 
basınçlı hava ve yangın tesisatı ve uygulamaları
Toplam alan: 26.600 m2 = 25.000 m2 kapalı alan, 1.200 m2 idari bina, 400 m2 su deposu
Manisa OSB - Manisa / 2016

Projelerimiz / Our Projects

DEVAM EDEN PROJELERİMİZ / ONGOING PROJECTS

Tirsan Kardan 
Installation of factory mechanic / Heating, cooling, ventilation, plumbing,

pressure air and fire systems and application
Total area: 26.600 m2 = 25.000 m2 closed area, 1.200 m2 administrative building,

400 m2 water storage 
Manisa OSB - Manisa / 2016

Meba Reklamcılık
Fabrika mekaniği projelendirmesi ve uygulaması / Fabrika sıhhi tesisat, yangın ve klima tesisatları
Toplam kapalı alan: 2.500 m2

İMPİOSB - Menemen - İzmir / 2016

Meba Advertasing
Factory mechanical installation project design and installation works / Factory plumbing,

 fire system and air conditioning installations
Total closed area: 2.500 m2

IMPIOSB - Menemen - Izmir / 2016
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BİTEN PROJELERİMİZ / COMPLETED PROJECTS

Projelerimiz / Our Projects

Baylan Ölçü Aletleri  
Fabrika mekanik projelendirme ve uygulaması / Yangın tesisatı, sıhhi tesisat, basınçlı hava tesisatı, 
ısıtma soğutma tesisatı, VRF sistemi, fabrika ortam havalandırması ve şartlandırılması
Toplam alan: 38.260 m2 = 34.860 m2 fabrika alanı ve 3.400 m2 idari bina
İAOSB - Çiğli - İzmir / 2013

Çağ Plastik
Fabrika mekanik projelendirme ve uygulaması / Yangın tesisatı, proses soğutma tesisatı, 
havalandırma tesisatı, sıhhi tesisat
Toplam alan: 3.058 m2

İPOSB - Torbalı - İzmir / 2014-2015

Baylan Measuring Instruments 
Factory mechanical installation project design and installation works / Fire system, 

plumbing, pressure air installation, heating and cooling installation, VRF system, 
ventilation  and climatization of factory indoor

Total area: 38.260m2 = 34.860 m2 factory area and 3.400 m2 administrative building  
IAOSB - Çiğli - Izmir, 2013

Çağ Plastics 
Factory mechanical installation project design and installation works / Fire system,  prosess 

cooling installation, air conditioning installation and plumbing
Total area: 3.058 m2

IPOSB - Torbalı - Izmir / 2014-2015



8

e - b ü l t e n Projelerimiz / Our Projects

Eltaş Transformatör
Fabrika mekanik tesisat projelendirilmesi ve uygulanması işleri / Isıtma, radyant ısıtma sistemi, VRF 
ve rooftop iklimlendirme uygulamaları, soğutma, havalandırma, basınçlı hava, sıhhi tesisat, kızgın 
yağ tesisatı, yangın tesisatı, doğalgaz tesisatları 
Toplam alan: ~46.000 m2

ALOSBİ - Aliağa - İzmir / 2014

DB Tarımsal 
Gliserin ve metilester rafineri kurulumu, proses karıştırıcılı tank imalatları / 500 ton, 1000 ton, 2000 ton 
ve 3000 ton siyah sactan mamul tank imalatları, buhar tesisatı ve çelik konstrüksiyon işleri 
Torbalı - İzmir / 2012-2015

BİTEN PROJELERİMİZ / COMPLETED PROJECTS

DB Agriculture
Glycerine and methylester refinery installation, manufacturing of process mixer tank / 

Manufacturing of 500 tons, 1000 tons, 2000 tons and 3000 tons tanks made of black sack, 
steam piping and steel construction works

Torbalı - Izmir / 2012-2015

 Eltaş Transformers
Factory mechanical project design and installation works / Heating, Radiant heating system, 

VRF and rooftop air conditioning applications, cooling, ventilation, pressure air, 
plumbing, hot oil boiler system, fire system, natural gas installations

Total area:  app. 46.000 m2

ALOSBI - Aliağa - Izmir / 2014
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BİTEN PROJELERİMİZ / COMPLETED PROJECTS

Projelerimiz / Our Projects

Tariş Zeytin ve Zeytinyağları
4 adet 500 tonluk paslanmaz çelik tank imalatı, jet-groud tank temelleri saha betonu uygulamaları, 
çelik konstrüksiyon köprü ve bina uygulamaları, heat pump chiller ile 500 tonluk zeytinyağı 
tanklarının ısıtılması ve soğutulması 
İAOSB - Çiğli - İzmir / 2013

Taris Olive and Olive Oils
Manufacturing of 4 pcs 500 tons stainless steel tank, field concrete application of 

jet-groud tanks foundation, steel construction bridge and building applications, 
heating and cooling of 500 tons of olive oil tanks with heat pump chiller 

IAOSB - Çigli - Izmir / 2013

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZBETON
600 ton/saat kapasiteli taş tırma eleme tesisi kuru toz tutma sistemi
Bornova - İzmir / 2015

Izmir Metropolitan Municipality IZBETON 
Stone grinding sieving system with 600 tons / hour capacity dry dust holding system

Bornova - Izmir / 2015
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ENSİA Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin VATANSEVER 
Canlı Yayınlarda Ege TV ve Yenigün TV’nin Konuğu Oldu

Enerji Sanayicileri ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin VATANSEVER, 15 Aralık 
2016 Perşembe günü, canlı yayınlarda, Ege TV ve Yenigün TV’nin konuğu oldu. 

Ege TV’de Ege Finans programına katılan Hüseyin 
VATANSEVER, Ege Finans sunucusu Aslı EREN’in enerji 
sektörünün sıkıntıları ve geleceği ile ilgili sorulara 
samimiyetle cevap verdi. İzmir’in yenilenebilir 
enerjide potansiyel güç olduğunu ve üretim 
cazibe merkezi olacağını belirten Vatansever 
“Çanakkale’den İzmir Karaburun’a kadar olan kıyı 
şeridi özellikle rüzgar için büyük potansiyel taşıyor. 
Bu anlamda, bu bölgeden başlayarak ilerleyen 
süreçte de Türkiye’yi “yenilenebilir enerji ekipmanları 
üretim üssü” yapma hedefindeyiz. Bunu için de var 

gücümüzle çalışacağız. Milletimiz her zaman daha iyisini yapabilecek güçte ve kudrettedir.” 
ifadelerine yer verdi.

Ege TV’deki canlı yayından sonra Yenigün TV’nin canlı 
yayınına katılan başkanımız Hüseyin VATANSEVER 
“Yenigün’de Gündem” programında Ahmet ÖZSOY’un 
konuğu oldu. Bu programda da enerji sektörü ile 
ilgili açıklamalar yapan Vatansever, aynı zamanda 
derneğimiz faaliyetlerine de açıklamalarına yer verdi.  
Türkiye’de yenilenebilir enerji segmentinde kümelenme 
mantığı eksikliğini ENSİA’nın gidereceğinin altını çizen 
Vatansever, ENSİA’nın “uluslararası ve öncü bir enerji 
kümesi olmak” vizyonuyla kurulduğunu ifade etti.

Haberler / News

HÜSEYİN VATANSEVER, 
CHAIRMAN OF THE BOARD OF ENSIA 

HAS BEEN GUEST OF THE
EGE TV-FINANCE PROGRAM AND  

YENİGÜN TV-AGENDA IN YENIGUN 
PROGRAMME.

Hüseyin Vatansever told his comments 
regarding on “The Future of Renewable 

Energy in Izmir, then he has been talking 
works and huge investment on conducted 

in Bergama Organized Industrial Zone. 
Also, he shared his assessment regarding

ENSIA and place of energy sector in Turkish 
economy.

Yenigün TV Yenigün’de Gündem 
Programının tekrarını izlemek için tıklayınız.

Please click for watching Yenigün Tv 
Agenda in Yenigün programme.

Ege TV Finans Programının tekrarını izlemek 
için tıklayınız.

Please click for watching Ege TV Finance 
programme.

https://www.youtube.com/watch?v=JPL5DcgXXGE
http://ege.egetv.com.tr/ege-finans-20-07-2016-bolumu.html
http://ege.egetv.com.tr/ege-finans.html
http://ege.egetv.com.tr/ege-finans-20-07-2016-bolumu.html
http://ege.egetv.com.tr/ege-finans-20-07-2016-bolumu.html
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ENSİA Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin VATANSEVER
Deneyimlerini Yaşar Üniversitesi’ndeki Öğrencilerle Paylaştı

ENSİA Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin 
VATANSEVER, Yaşar Üniversitesi’nin ve Yaşar 
Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı 
ve ENSİA Üyesi Arif HEPBAŞLI’nın katkılarıyla 
organize edilen etkinlikte Mühendislik Fakültesi 
öğrencilerine profesyonel hayatındaki 
deneyimlerini aktardı. Öğrenciler Vatansever’i 
can kulağıyla dinlediler. 

Bu tür etkinliklerin üniversite-sanayi işbirliği 
çerçevesinde önem arz ettiğini belirten Vatansever 
“Üniversiteler ve bu üniversitelerde okuyan gençler 
yani sizler bizlerin geleceğisiniz. Sizlere daha 
yaşanılabilir bir dünya bırakmak için var gücümüzle 
çalışıyoruz, çalışacağız.” ifadelerine yer verdi.

ENSİA, Ege Bölge Sanayi Odası, EMA Grup 
ve Bergama Organize Sanayi Bölgesindeki 
profesyonel geçmişine yer verdiği sunumunun 
ardından ilgili kurumlarda edindiği tecrübe ve  
bakış açılarını öğrencilere anlatan Hüseyin VATANSEVER öğrencilerden gelen sorulara yanıtlarını 
ise tüm samimiyeti ile verdi. Etkinliğin sonunda üyemiz Prof. Dr. Arif HEPBAŞLI, Yaşar Üniversitesi 
tarafından, başkanımız Hüseyin Vatansever için hazırlanan Teşekkür Belgesini takdim etti.

EXPERIENCE SHARING EVENT, 9TH DECEMBER 2016

Mr. Hüseyin VATANSEVER, the Chairman of the Board, has 
presented his knowledge and experience in sectoral, 

technical and commercial matters within the scope of the 
seminar course of the 4th grade students from the Departments 

of Energy, Industry, Electrical-Electronics, Computer and 
Software Engineering of Yaşar University-Engineering Faculty.
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ENSİA 1.Olağan Genel Kurul Toplantısı Gerçekleşti

ENSİA’Da Yeni Yönetim İşbaşında

Temmuz ayı sonunda kuruluş çalışmalarını tamamlayan Enerji Sanayicileri ve İşadamları Derneği 
(ENSİA) ilk Genel Kurulunu Tepekule Kongre Merkezinde gerçekleştirdi.

Temmuz ayı sonunda kuruluş çalışmalarını 
tamamlayan Enerji Sanayicileri ve İşadamları 
Derneği (ENSİA) ilk Genel Kurulunu Tepekule 
Kongre Merkezinde gerçekleştirdi. Genel 
Kurula tek liste ile giren Kurucu Yönetim 
Kurulu Başkanımız Hüseyin Vatansever, 
üyelerimizin tamamının oylarıyla yeniden 
bu göreve seçildi.Yönetim Kurulu ile özellikle 
“yenilenebilir  enerjide yerli üretimin önünü 
açmak için var güçleriyle çalışacaklarını” 
vurgulayan Hüseyin Vatansever,  “Bu 
konuda çözüm merkezi olarak görev 
yapacağız” dedi.

ENSİA’nın; Türk sanayisinin yenilenebilir enerji alanında gelişmesi, sanayici bakış açısı ile kümelenme 
çalışmalarının yürütülmesi, proje bazlı yönetim anlayışı ve “Enerji Sanayisinde Üretim” misyonu ile 
27 Temmuz 2016 tarihinde kurulduğunu anımsatan Vatansever,“Vizyonumuzu ‘Uluslararası ölçekte 
öncü enerji kümesi olmak’ cümlesiyle özetledik ve 18 kurucu üyemiz ile birlikte yola çıktık. ENSİA; 
bölgemizde yapılan ve planlanan enerji yatırımlarında ihtiyaç duyulan yerli enerji ekipmanları, 
cihazlar, komponent ve hammaddelerinin üretiminde ‘Türkiye’nin enerji cihazları üretim ve 
dağıtım üssü olması’ misyonuna katkı koymayı hedeflemektedir” dedi.

Haberler / News

1st ORDINARY GENERAL MEETING OF ENSİA WAS HELD.
 

At the end of July, the Energy Industry and Businessmen’s Association (ENSİA), which has completed the 
establishment activities, held its first General Assembly at Tepekule Congress Center.



13

e - b ü l t e n

KÜMELENME VURGUSU

ENSİA’nın; Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) 
Enerji ve Enerji Verimliliği Çalışma Grubu ve İzmir 
Kalkınma Ajansı (İZKA) ile başlatılan “Yenilenebilir 
Enerji Kümelenme Çalışmaları”nı da yürütmeyi 
amaçladığını kaydeden Vatansever; şu 
değerlendirmeyi yaptı:“Yenilenebilir enerjiye artan 
ilginin beraberinde getirdiği sorunlara kurumsal 
yapısı ile katkı koymak amacıyla kurulan ENSİA’nın 
Yönetim Kurulu’nda, yenilenebilir enerjinin her bir 
alt sektörün temsil edilmesine imkân yaratılmış ve 
yenilenebilir enerji sektörüne bütünsel bir bakış 
açısı kazandırılmıştır.  Bizler ENSİA Yönetimi olarak; 
yan sanayici ve tedarikçi üyelerimizin bu kurumsal 

çatı altında toplanmaları, tanışmaları, firma bazında yaptıkları işlerde karşılıklı sinerji yaratarak 
işbirliklerini arttırmaları ve ortak projeler üretmeleri için çalışacağız.”  

UYGULANABİLİR PROJELER

Yeni yönetimle daha güçlü olarak, enerji sektöründe yaşanan sıkıntılara çözüm bulmak amacıyla 
uygulanabilir projeler ortaya koyacaklarını vurgulayan Vatansever;  Yenilenebilir Enerji Yan Sanayi 
Günlerinin her yıl düzenlenmesi, sektörün Ar-Ge altyapısını oluşturmak için “Enerji Ar-Ge Merkezi” 
kurulması, ihtiyaç duyulan nitelikli ara elemanın yetiştirilmesi amacıyla “Enerji Teknik Okulu” ile 
“Enerji Akademisi”nin hayata geçirilmesini bir misyon olarak benimsediklerini ve planlanma 
çalışmalarını başladıklarını müjdeledi.

HAZIRIZ!

İzmir başta olmak üzere Ege Bölgesi’nin, üretim ve sanayi odaklı politikaları üretmek ve onları 
hayata geçirmek için doğru vizyona ve yeterli cesarete sahip olduğunu da vurgulayan Başkan 
Vatansever,sözlerini şöyle sürdürdü: “Yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren tüm kişi ve 
kuruluşlarımızı derneğimize güç vermeye, ortak projelerin birer paydaşı olarak ülkemizin gelecek 
inşasına katkı koymaya, çocuklarımıza daha yaşanabilir Türkiye bırakmak için var gücümüzle 
çalışmaya davet ediyoruz. Organize Sanayi Bölgelerimiz hazır, mesleki yeterliliğe sahip işgücümüz 
hazır, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları olarak bizler taş üzerine taş koyan tüm yatırımcıları 
başımızın üzerinde taşımaya hazırız.”

Haberler / News
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ENSİA Yönetim Kurulu Asıl Üyeler
Hüseyin VATANSEVER
A. Cem YALÇIN
Alper KALAYCI
Çetin KARAHAN
Murat ÇEKIRDEK
Erdem ÖZSOY
Kerem PAKSOY
Murat GÜLER
Salih ERTAN

ENSİA Yönetim Kurulu Yedek Üyeler
Serkan AKSÜYEK
Onur GÜNDURU
Dilek ÇELENK
Ender DEMİRBAŞ
Orhan İĞREK
Kâzım SAVER
Zeliha SİLLELİ ÜNAL
İskender KÖKEY
Serkan ÇOLAKKAYA

Enerji Sanayicileri ve İş Adamları Derneği kurullarında yeni dönemde şu isimler yer alacak: 

ENSİA Disiplin Kurulu Asıl Üyeler
Davut YANIK
Selim KAÇAR
Barış AĞIR
Adnan AYHAN
Alper ŞAHAN

ENSİA Disiplin Kurulu Yedek Üyeler
Recep Ali ETİ
Süleyman ELDEM
Can SÖZEN

ENSİA Denetim Kurulu Asıl Üyeler
Metin AKDAŞ
Musa ÖZTUFAN
Ünal ÖZTURKUT

ENSİA Denetim Kurulu Yedek Üyeler
Barış KOCAGÖZ
Tolga YALÇIN
Recep YILMAZ

ENSİA Danışma Kurulu Asıl  Üyeler
Prof.Dr.Nuri AZBAR
Prof.Dr.Arif HEPBAŞLI
Yrd.Doç.Dr.Z.Haktan KARADENİZ
Necmi VARLIK

ENSİA Danışma Kurulu Yedek Üyeler
Prof.Dr.Günnur KOÇAR
Prof.Dr.Şevkinaz GÜMÜŞOĞLU
Doç.Dr.Hacer ŞEKERCİ ÖZTURA
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Enerji Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (ENSİA) Kuruluş Basın Toplantısını 
EBSO Sanayiciler Kulübü’nde Gerçekleştirildi

ENSİA Kurucu Başkanı Hüseyin VATANSEVER’in Kurucu Başkanı olduğu ve ENSİA’nın 18 kurucu 
üyesinin katıldığı basın toplantısında “yenilenebilir enerji” konusunda yürütülecek çalışmalar 
açıklandı.

Vatansever konuşmasında “Uluslararası ölçekte öncü enerji kümesi olmak” vizyonuyla 18 kurucu 
üye ile birlikte yola çıkan ENSİA olarak, bölgede yapılan ve planlanan enerji yatırımlarında ihtiyaç 
duyulan yerli enerji ekipmanları, cihazlar, komponent ve hammaddelerinin üretiminde ‘Türkiye’nin 
enerji cihazları üretim ve dağıtım üssü olması’ misyonuna katkı koymayı hedefliyoruz” dedi. 

Ege Bölgesi Sanayi Odası’nda (EBSO) gerçekleştirilen toplantıda, Kurucu Başkan Hüseyin 
VATANSEVER, ENSİA’nın “yenilenebilir enerji”de Türk sanayisinin gelişmesi, sanayici bakış açısı ile 

“kümelenme çalışmalarının yürütülmesi”, proje 
bazlı yönetim anlayışı ve “Enerji Sanayisi’nde 
Üretim” misyonu ile 27 Temmuz 2016 tarihinde 
kurulduğunu anlattı. “Uluslararası ölçekte öncü 
enerji kümesi olmak” vizyonuyla 18 kurucu üye ile 
birlikte yola çıkan ENSİA’nın bölgede yapılan ve 
planlanan enerji yatırımlarında ihtiyaç duyulan 
yerli enerji ekipmanları, cihazlar, komponent ve 
hammaddelerinin üretiminde “Türkiye’nin enerji 
cihazları üretim ve dağıtım üssü olması” misyonuna 
katkı koymayı hedeflediğini söyledi. ENSİA, Ege 
Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Enerji ve Enerji 
Verimliliği Çalışma Grubu ve İzmir Kalkınma Ajansı 
(İZKA) ile başlatılan Yenilenebilir Enerji Kümelenme 
Çalışmaları’nı da yürütmeyi amaçlıyor.

HUGE AIM OF ENSIA

Energy Industrialists and Businessmen’s Association 
(Ensia) has been announced his studies to be 
conducted in renewable energy at the press 
conference  of organization.

Hüseyin Vatansever, President Founder of 
ENSİA “We aim to contribute to the mission  
of international scale to be a leading energy 
cluster’ as the vision of the 18 founding members 
of the Ensia the road with, made in the region 
and needed domestic energy equipment 
in planned energy investment, devices, 
components and in the manufacture of raw 
materials’ Turkey’s energy devices production 
and distribution base to be he said.
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Cari Açık Güçlü Ekonomi Hedefi Önünde Büyük Engel

Hüseyin VATANSEVER, enerji sektörünün Türkiye’nin 
en dinamik sektörlerinin başında geldiğini belirterek, 
“Türk ekonomisinin her yıl artan enerji talebine paralel 
olarak özel sektör yatırımları için bir cazibe merkezi olma 
işlevini sürdürmektedir. Bu noktada 3 önemli gerçek 
bulunmaktadır. Cari açıkta enerji ve enerji ham maddesi 
ithalatının 2015 yılındaki yüzde 88’lik, 2016 ilk altı ayındaki 
yüzde 89’luk payı ile enerjide olan dışa bağımlılığımız 

sürdürülebilir kalkınma, rekabetçi ve güçlü bir ülke ekonomisinin inşa edilmesi hedefinin önünde 
büyük engel oluşturmaktadır. TEPAV tarafından yayınlanan Enerji Politikaları ve Yatırımlar Üzerine 
Etkisi Raporu’nda belirtildiği üzere; sanayi üretiminde yaşanan katma değer sorunu, enerji 
dışı hesaplarda bu açığı kapatacak kadar cari fazla yaratılmasına engel olmaktadır. Hem 
sürdürülebilir enerji politikaları, hem cari açık ile mücadele hem de Türkiye’nin içinde bulunduğu 
orta gelir tuzağından kurtulabilmesi için yenilenebilir enerjinin önemli fırsatlar sunduğuna işaret 
edilmektedir.” dedi.

Türkiye Enerjide Teknoloji Yönüyle Dışa Bağımlı

Son 10 yılda yapılan yoğun yatırımlarla, Türkiye’nin 2005 yılında 25 bin 174 MW seviyesinde olan 
enerjide kurulu gücünün, 2016 yılı Temmuz ayı itibarıyla 77 bin 037 MW seviyesine ulaştığını belirten 
Vatansever, “2011 yılında Türkiye’nin yenilenebilir enerji kurulu gücü 1 bin 511 MW iken, bugün 6 bin 
294 MW’a ulaşmış durumdadır. 2015 yılında yenilenebilir enerji yatırımlarının hacmi, bir önceki yıla 
göre yüzde 46 artarak 1.9 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Ekonomi Bakanlığımız tarafından 2012-
2014 yılları arasında enerji santrali yatırımları için verilen yatırım teşvikleri incelendiğinde, söz konusu 
santraller için ithal edilen makine-teçhizatın oranının ortalama yüzde 71.04 olduğu görülmektedir. 
Bu enerjide teknoloji yönüyle de dışa bağımlı olduğumuzun önemli bir göstergesidir” diye konuştu.

100 Bin MW Hedefinin Yüzde 30’u Yenilenebilir Enerji

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın, belirlediği ‘2023 Vizyonu’nda, ülkenin kurulu gücünün 100 
bin MW’a ulaşması ve bu gücün en az yüzde 30’unun yenilenebilir kaynaklardan elde edilmesi 
hedeflendiğini hatırlatan Vatansever, “30 bin MW’lık yenilenebilir enerji kaynağının ise 20 bin MW’lık 
bölümünün rüzgâr, 5 bin MW’lık bölümünün ise güneş enerjisi kaynaklı olması öngörülmektedir. Bu 
hedefler, rüzgâr enerjisinde bugünkü kurulu gücün yaklaşık dört kat, güneş enerjisinde ise bugünkü 
kurulu gücün yaklaşık 10 kat artması demektir. Sanayici gözüyle bunun anlamı, önümüzdeki 7 yıl 
için en az 25 milyar dolarlık bir yenilenebilir enerji ekipman pazarı anlamına gelmektedir” dedi.

Türkiye Yenilenebilir Enerji Alanında Uzmanlık Merkezi Olacak

Amaçlarının yan sanayici ve tedarikçi üyelerin kurumsal bir çatı altında toplanarak, tanışmaları, 
firma bazında yaptıkları işlerde karşılıklı işbirliklerini arttırmaları ve ortak projeler üretmelerini 
sağlamak olduğunu belirten Vatansever, ,”Yönetimimiz, enerji sektöründe yaşanan sıkıntılara 
çözüm bulmak amacıyla ‘Yenilenebilir Enerji Yan Sanayi Günleri’nin her yıl düzenlenmesi, sektörün 
Ar-Ge altyapısını oluşturmak için ‘Enerji Ar-Ge Merkezi’ kurulması, ihtiyaç duyulan nitelikli ara 
elemanın yetiştirilmesi amacıyla ‘Enerji Teknik Okulu’ ile ‘Enerji Akademisi’nin hayata geçirilmesini 
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bir misyon olarak benimsemiş ve planlanma çalışmalarını 
başlatmıştır” dedi.

Rüzgar Teşviği Güneşe, Biogaza, Jeotermale de Verilmeli 

İzmir başta olmak üzere Türkiye’nin yenilenebilir 
enerji alanında uzmanlık merkezi haline getirmeyi 
amaçladıklarını anlatan Hüseyin Vatansever, “ Bu durum 
ülkemiz için de bir avantaj olacaktır. İzmir’in dünyadaki 
tüm şehirlerle rekabet eden bir yenilenebilir enerji merkezi 
haline getirebilirsek, ülkemizdeki tüm diğer şehirleri de bu 

alanda daha ileriye taşımamız mümkün olacaktır.

ENSİA, üretim ve sanayi odaklı politikaları üretmek ve onları hayata geçirmek için doğru vizyona 
ve yeterli cesarete sahiptir.” diye konuştu. Kuruluşu itibariyle derneğin İzmir merkezli olduğunu 
belirten Hüseyin Vatansever, “Ankara’da ya da dünyanın başka yerinde temsilcilikler açabiliriz. 
Mekansal oluşumumuzu ve organizasyonumuzu kurmak için uğraştık. Bundan sonra temaslarımızı 
arttıracağız. Biz toplantı derneği değiliz. Toplantı yapacağız ancak o toplantıların sonunda ne 
olacağı bizi daha çok ilgilendiriyor. Proje bazlı çalışacağız. Planlananları hayata geçirecek 
zeminimiz ve imkanımız hazır. Bergama Organize Sanayi Bölgesi var” dedi.

Yenilenebilir enerji cihazları üretecek firmalara teşvik verilmesi, verilen teşviklerin arttırılması için 
çalışacaklarını belirten Vatansever, “Rüzgarda atılan adımın genişletilmesi, bunun güneşe, 
biogaza, jeotermale ve diğer dallara da uyarlanmasını sağlamayı çok önemsiyoruz. Ekonomi 
Bakanımız EBSO’ya ziyarete geldiğinde dosyamızı sunduk. Bu problemi çözün diye gittiğinizde 
çözümü de sunmanız gerekiyor. Nelerin eksik olduğu belli, kısa zamanlarda çözülmesi için 
çalışacağız. 5 yılda değil de 2-3 ayda çözülmesi için çalışacağız” dedi.

Yabancı Yatırımcıdan Bergama’ya İlgi

Bergama Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili yabancı yatırımcılarla görüşmelerin devam ettiğini 
belirten Vatansever, “2-3 Danimarkalı firma var. Almanya’dan 2 firma var, Çin’den çok talep 
geliyor. Merdiven altını Türkiye’ye sokmak istemiyoruz. Taklit ürün yapanları Türkiye’ye sokmak 
istemiyoruz. Firmaları getirirken Türk sanayicisiyle ortak yatırım yapmasını istiyoruz. Taiwan’dan 
yatırım yapmak isteyen bir firmayla bağlantı kuracağız. Almanlar da bu konuda bayağı istekliler, 
görüşmeler devam ediyor. “ dedi. 
“Bizim yerlilik anlayışımız, ‘Türkiye’de üretiyorsa yerlidir.’ “ diyen Vatansever şöyle devam etti: 
“Berdan Civata diye bir firma Tarsus’ta bizim saplama dediğimiz, rüzgar türbinlerinin gövdesini 
yere sabitlemede kullanılan güçlü civataları üretiyor. Biz bunları bile dışarıdan alıyorduk. Artık onlar 
üretiyorlar. Bizim bu insanları başımızın üzerinde taşımamız lazım.”

Önemli Olan Türkiye’de Üretmek

ENSİA Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cem YALÇIN, rüzgar türbini üreticisinin desteklenmesi 
konusunda sorulan bir soru üzerine, “Northel Elektromekanik A.Ş. olarak 18 yıldır Türkiye’de rüzgar 
türbini üretmek üzere faaliyetimiz var. 1.2 MW ve 2.6 MW türbinler üretmek üzere Alaybeyoğlu 
grubu ile İstanbul’da bir yatırım yaptık. Burayı bir kuluçka merkezi yapacağız. MW üstü türbinlerin 
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üretimini burada gerçekleştireceğiz. Türkiye’nin en kuvvetli yan sanayi alanı Tuzla. Gönlümüz 
Bergama’dan yana ancak 50 ila 100 dönüm arasında bir alana ve iyi tedarik ağına ihtiyaç var. 
Önemli olan Türkiye’de üretmek. Üniversitelerimizde rüzgar enerjisi, bio gaz gibi enerjileri üretecek 
bilgi mevcut. Bizdeki en büyük eksiklik organizasyon eksikliği. 4-5 ay önce bu şikayetlerle yola çıktık. 
Kanat üretimi yapılabilen bir üretim. Ülkenin ilk planda 25 milyar dolarlık altyapısı var. Yabancı 
yatırımcıyı buraya çekmemiz gerek ama bunun yanında yerli de yer almalı” diye konuştu. 

Friterm Termik Cihazlar Yönetim Kurulu Başkanı  Metin DURUK Ema Grup’u Ziyaret Etti

Friterm Termik Cihazlar A.Ş.Yönetim Kurulu Başkanı Metin 
DURUK ve Yönetim Kurulu Üyesi Şirin DURUK 4 Ekim 2016 
tarihinde Ema Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin 
VATANSEVER ve  Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nursel 
VATANSEVER’i ziyaret etti.

Sektörün ekonomik durumunun değerlendirildiği toplantıda 
sektör çalışmaları ve günümüz pazar koşulları hakkında bilgi 
alışverişinde bulunuldu.

VISIT  OF  FRITERM THERMAL DEVICES

Metin DURUK, Chairman of the Board of Friterm Thermal Devices and 
Şirin Duruk, Member of Board of Friterm Thermal Devices, visited on  4th 
October 2016. They discussed on the economic situation of the sector,  
information and current conditions of market.

MaxVal Buhar Tekonolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Cafer ÜNLÜ Ema Grup’u Ziyaret Etti

MaxVal  Buhar Teknolojileri  ve Vana San. A.Ş. Yönetim Kurulu 
Başkanı Cafer ÜNLÜ 18 Ağustos 2016 tarihinde Ema Grup 
Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin VATANSEVER’i ziyaret etti.

Sektörün ekonomik durumunun değerlendirildiği toplantıda
sektör çalışmaları ve günümüz pazar koşulları hakkında bilgi
alışverişinde bulunuldu.

VISIT OF MAXVAL STEAM TECHNOLOGIES 

Cafer ÜNLÜ, Chairman of the Board of MaxVal Steam Technologies, 
visited on  18th August, 2016. They discussed on the economic situation 
of the sector,  information and current conditions of market.
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Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKÇİ İzmir programı 
kapsamında 18 Ağustos 2016 tarihinde Ege 
Bölgesi Sanayi Odası (EBSO)’yu ziyaret ederek 
Meclis Toplantısı’na katıldı.

Ekonomi Bakanlığı Başdanışmanı Adnan Yıldırım, 
İzmir Valisi Erol AYYILDIZ, Serbest Bölgeler Genel 
Müdürü Uğur ÖZTÜRK, İzmir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Aziz KOCAOĞLU, Ege Bölgesi Sanayi 
Odası (EBSO) Başkanı Ender YORGANCILAR, 
EBSO Sayman Üyesi, Bergama Organize Sanayi 
ve Ema Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin 
VATANSEVER, İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu 
KESTELLI ve işadamları katıldı.

Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKÇİ, sıkça eleştirilen 
bölgesel teşviklerin yerine proje ve sektörel bazlı 
projelere destek verileceğini söyledi. Zeybekci, 
“Teşvik sisteminde değişiklikten başka çaremiz 
yok. Yatırımcılara ne istiyorsunuz gel konuşalım 
diye soracağız elimizden geleni de onlara 
vereceğiz” dedi. Zeybekçi sıkça eleştirilen 

bölgesel teşviklerin yerine proje ve sektörel bazlı projelere destek verileceğini söyledi. 

Yatırım teşvikleriyle ilgili hükümet olarak oturup çalıştıklarını ve dezavantajlı kısımları avantaja 
çevirmeyi hedeflediklerini açıklayan Zeybekçi, 18 Temmuz pazartesi günü açıklayacakları yeni 
sistemin darbe girişiminin ardından beklemeye alındığını aktardı. Enflasyonun azaltılması için 
üretimin artması gerektiğini kaydeden Bakan Zeybekci, böylece ülkenin de büyüyeceğini belirtti.
Hükümet olarak hazırlanan Yatırım Teşvik Sistemi’nin komisyondan geçtiğini söyleyen Zeybekçi, 
yen sistemle birlikte bir Türk mucizesini gerçekleştirmek istediklerini belirtti. Hem proje hem de 
çeşitli sektörlere teşvikler sunacakları bir teşvik sistemi üzerinde karar kılındığını açıklayan Zeybekçi, 
“Sektörler bazında enerji, yenilenebilir enerji, savunma sanayi, teknik tarım ve tarım alanlarında, 
kimya, hafif raylı teknolojilerde, ilaç, sağlık, bilişim teknolojilerinin üretimi gibi önemli alanlara destek 
vereceğiz. Zira, Türkiye’nin kendini garanti alacak bir üretim modelini geçmesi şart” diye konuştu.
Türkiye’nin enerji, ilaç, bilişim, sağlık alt yapısı, teknolojilerin millileştirilmesi gibi alanlardaki projelere 
de teşvikler verileceğini kaydeden Zeybekçi, “Türkiye, sağlık teknolojilerini yerlileştirmek zorunda. 
Bunun yapmak için de yabancı yatırımcılara yerli firmalarla ortaklı kurma gibi şarları koyacağız. 
Ortak olan bu firmalara da ne istiyorsunuz diye sorup düşük faizli krediden, vergi muafiyetine, sabit 
enerji ücretine kadar geniş yelpazede imkanlar sağlanabilecek” ifadelerini kullandı.

EBSO Başkanı Ender YORGANCILAR ise 15 Temmuz ve sonrasında dosta düşmana önemli mesajlar 
verildiğini söyledi. Yorgancılar, “Bu olaylarda gördük ki, Mustafa Kemal Atatürk’ün laik, demokratik 
Cuimhuriyeti’ne sahip çıkılması hepimizin sorumluluğudur. Ülkemizin yurtdışındaki algısının 
değiştirilmesi için de elimizden geln herşeyi yapmaya hazır olduğumuzu söylemek istiyorum” 
ifadelerini kullandı.Yüksek katma değerli ürün ihracatının KOBİ’lerin tek başına yapabileceği bir 
şey olmadığını da sözlerine ekleyen Yorgancılar, “Eğitim, teşvikler ve teknoloji transferi birarada 

Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKÇİ EBSO’yu Ziyaret Etti
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ECONOMY MINISTER NIHAT ZEYBEKCI, VISITED TO IZMIR 
AEGEAN REGION CHAMBER OF INDUSTRY UNDER THE 

PROGRAM ON AUGUST 18, 2016  AND  ATTENDED TO THE 
COUNCIL MEETING OF EBSO.  

Economy Minister Nihat Zeybekci  told  that sector-based 
projects support will be given instead of the regional 
promotion project.
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ESSİAD Onursal Başkanı Merhum Erol ERTAŞ’ın Anma Töreni Gerçekleşti

ESSİAD Onursal Başkanı Merhum Erol ERTAŞ vefatının birinci yılında kabri başında anıldı. Doğançay 
Mezarlığı’nda gerçekleştirilen anma törenine Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Hüseyin VATANSEVER 
katıldı.

İlgili törende ESSİAD Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Suat KARAKAŞ, Yüksek İstişare Kurulu 
Üyesi Metin AKDAŞ,  MMO İzmir Şube Müdürü 
Necmi VARLIK, MMO İzmir Şube Genel Sekreteri 
Melih YALÇIN, ESSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Güray 
KORUN, ESSİAD Genel Sekreteri Aylin GEL, ESSİAD 
Üyeleri ve sevenleri katıldı.

Merhum Erol ERTAŞ’ın oğlu Güneş ERTAŞ ve 
torunu Sinan ERTAŞ’ın yer aldığı anma töreninde 
sırayla Suat KARAKAŞ, Melih YALÇIN, Metin 
AKDAŞ, Hüseyin VATANSEVER, Aylin GEL konuşma 
yaparak kıymetli Erol ERTAŞ’ın ESSİAD ve EHİS sektörü açısından taşıdığı önemi belirtti ve duygu ve 
düşüncelerini katılımcılar ile paylaştı.

THE COMMEMORATION  CEREMONY OF ESSIAD 
HONORARY CHAIRMAN DECEASED EROL ERTAŞ,

 WAS HELD ON.

ESSIAD Honorary Chairman Deceased Erol 
ERTAŞ of Aegean Region Refrigeration  Industry 
and Business Association (ESSIAD) was 
commemorated at the beginning of the tomb 
of the first year of death. Hüseyin VATANSEVER, 
ESSİAD Advisory Board Member, attened to The 
Commemoration  Ceremony
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olursa başarılı oluruz. Biz de yeni bir hikayeyi bu 3 temel etrafında kurgulayabiliriz. Yeter ki elimizden 
tutun. Ayrıca Sanayi 4.0’a geçmek isteyen sanayicilerimiz için bir kaynak yaratılmalı.Buna ek 
olarak; dünyanın her yerinde Türk Malı satılmalı. Bunun için e-ticaretin içinde yer almalıyız” dedi.
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ESSİAD Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Hüseyin VATANSEVER Ege Finans Programı’nın Konuğu Oldu

Bergama Organize Sanayi Bölgesi ve Ema 
Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve EBSO 
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Hüseyin 
VATANSEVER 20 Temmuz 2016 tarihinde Ege 
TV’de yayınlanan Ege Finans Programı’nın 
konuğu oldu. “Yenilenebilir Enerjide İzmir’in 
Geleceği” ile ilgili görüşlerini aktaran 
Vatansever yenilenebilir enerji ile ilgili 
çalışmalardan ve Bergama Organize Sanayi 
Bölgesi’nde yapılan dev yatırımlardan 
bahsetmiştir. Ayrıca Vatansever EHİS 
sektörü ile ilgili değerlendirmelerini izleyiciler 
ile paylaştı.

Bergama OSB’de Dev Yatırımlar

Ajans Bergama / 15.07.2016 Akşam / 15.07.2016

Haber Türk / 15.07.2016

HÜSEYIN VATANSEVER, ESSİAD ADVISORY BOARD 
MEMBER, HAS BEEN GUEST OF THE 

AEGEAN FINANCE PROGRAM.

Hüseyin  Vatansever  told  his comments  regarding  
on “The Future of Renewable Energy in Izmir,. Then 
He has been talking  works  and  huge  investment 
on  conducted in Bergama Organized Industrial 
Zone. Also, he  shared  his  assessment   regarding 
with HVAC-R Cluster. 

Programın tekrarını izlemek 

için tıklayınız.

Please click for watching the 

programme

Haberler / News

http://ege.egetv.com.tr/ege-finans-20-07-2016-bolumu.html
http://ege.egetv.com.tr/ege-finans-20-07-2016-bolumu.html
http://ege.egetv.com.tr/ege-finans-20-07-2016-bolumu.html
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Bölgesel Rekabet ve Kümelenmenin Oluşumu

1970’li yıllardan itibaren, dünya ekonomisinde ve kalkınma coğrafyasında önemli yapısal 
değişimlerin meydana geldiği, teknoloji, üretim ve yönetim gibi alanlarda hızlı değişimlerin 
yaşandığı gözlenmektedir. (Kayasü ve Yaşar, 2004)

1989 yılında komünizmin çöküşünün ardından Güney-doğu Avrupa ülkeleri özelleştirme, yatırım 
girişleri ve uluslar arası ticaret aracılığıyla yoğun bir moderlanizasyon sürecine başladılar. Politik 
kısıtların kalkması, devlet varlıklarının özelleştirilmesi, dış ticaretin serbestleşmesi ve yeni bir 
konvertble para birimi izleyerek çoğu yatırım bu geçiş ekonomilerine yapılmıştır. Radikal ekonomik 
içeren büyük ekonomik ve sosyal dönüşümlere yönelik pazar ekonomisine geçiş gerçekleştirilmiştir. 
Güneydoğu Avrupa’daki yabancı yatırım girişleri, para transferi, yeni teknolojiler, know-how ve 
girişimcilik teşviği aracılığıyla kentsel ve bölgesel kalkınmaya ve Güneydoğu Avrupa’nın gelişimine 
pozitif  katkı yapmıştır. 

Bu değişimler sonucunda ulusaltı ölçeklerde tanımlanan bölgelerin öneminin artmasıyla ekonomik 
ve sosyal yapıların temel öğesi olarak bölgeyi 
gören yaklaşımlar artmıştır. Bölgenin anlamı 
değişirken bölgesel politikalardaki yaklaşımların 
da dünyadaki değişimlere paralel olarak 
yeniden şekillendiği ve değişim gösterdiği 
gözlenmektedir. 

Uyum çabaları içersinde yeni stratejiler 
düşünülmeye başlanmıştır. Rekabetin arttığı 
ortamlarda stratejiler araştırılmaya başlanmış 
ve firmalar rekabet ortamından uzaklaşmayı 
ve ayakta kalabilmeyi hedeflemişlerdir. Bu 
süreçte Michael Porter’ın çalışmaları dikkat 
çekmiştir. Porter değişen ve yeni oluşmakta olan 
pazarlar ve dev rekabet ortamında stratejik 
düşünmenin önemini vurgulamaktadır. Porter’a 
göre uluslararası rekabet gücünü artırmak 
ve pazarda sürekli gelişerek büyümek için 
“tanıtımlık stretijilerden” en uygun olanı tespit 
edilmelidir. 

Porter’a göre rekabet avantajı için:(Gözen, 
2009: 4)  

Kümelenme / Clustering

 Servet GİRGİN
servet.girgin@emagrup.com

Stratejik Planlama ve Proje Yöneticisi
Ema Enerji End. Mak. İnş. San. ve Tic. A.Ş.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 
Dış Ticaret Bölümü Öğretim Görevlisi

KÜME VE KÜMELENME

Directing Small And Medium Sized Enterprises To Export 
By Clustering Model: Application Cases

Being compatible with the novelties of the world as a 
result of globalization, flexible, dynamic, creative, 
innovative and simple SMEs have been indispensable 
actors in economy in terms of foreign extension. Today 
in Turkey’s economy as that of all the countries the SMEs 
own a curial and dynamic structure. SMEs play a key 
role in much of the production, capital and employment 
in Turkish economy and their problems in being directed 
to export and in the course of export are the leading 
ones among their other problems such as production, 
marketing, financing and management. So far lots of 
models have been applied in directing SMEs to export 
both in Turkey and in the world. Not all of the models 
have been fully successful. In various places around 
the world clusters have so far come up naturally in 
accordance with proximity to raw materials and the 
market, infrastructural possibilities, cheap and qualified 
workforce, state or collage research institutes and drawn 
individual life cycles and increased and sometimes 
disappeared. Clustering is geographically gathering 
of close-knit companies in the associated industries, 
firms, expert suppliers, service providers and partner 
institutions (such as colleges) in special areas that both 
compete and cooperate.
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•En düşük maliyetle ve en yüksek kalitede mal 
ve hizmet piyasaya sunulmalı,
•Piyasaya “farklı” bir ürün sunmaya çalışmalı,
•En uygun pazar tespit edilmeli ve bu alanda 
yoğunlaşılmalı.

Küme kavramı ve ona bağlı konulardaki teorik 
tartışmalar hakkında genel bir yaklaşımda 
bulunmak oldukça zor bir iştir. Kavramın 
tarihi, Porter tarafından yazılmış olan “The 
Competetive Advantage of Nations” 
isimli, konunun ilk tohumlarını atan kitabın 
yayınlanmasıyla birlikte, 1990’lı yılların başlarına 
dayanır. Kitabın yayınlanmasından sonra, 
“küme” kavramı hızlı bir şekilde daha geniş bir 
tartışmanın konusu haline gelmiştir. Bu tartışma 

genel olarak rekabet, yenilik, ekonomik ve bölgesel yeniden yapılandırma, uzamsal toplama, 
arz zincirleri, küçük firma ağları, endüstriyel bölgeler ve derneklerin rollerine odaklanır. Uzamsal 
toplama konusu incelenirken, kavram, en eski kökleri olan, Alfred Marshall’ın bölgesel endüstrilerin 
verimliliğini etkileyen ‘endüstriyel atmosfer’ kavramı çalışmalarıyla ilişkilendirilir.

Ayrıca, politika oluşturucular, ana olarak, kavramın uygulanmasıyla ilgilenmiş, onu geliştirmiş, 
önce ulusal, daha sonra da bölgesel ve yerel ekonomiler üzerinde bir küme oluşturma açılımına 
girmişlerdir. Artık tek bir odak ve hatta tek bir fikir yoktur. Küme kavramı, ‘yeni bölgeselcilik’ olarak 
adlandırılan, daha geniş bir tartışmanın konusu haline gelmiştir. 

Lagendijk’e göre (1998), yeni bölgeselcilik, küme kavramında olduğu gibi, endüstriyel bölgeler, 
yenilikler ve bölgesel yenilik sistemleri gibi daha geniş bir gündem içermektedir. Tüm bu 
paradigmalar, son on yıl içerisinde, tek bir soru üzerinde yoğunlaşmıştır: Bölgesel endüstrilerdeki 
yenilikler nasıl coşturulabilir ve daha geniş bir kapsamda nasıl geliştirilebilinir.(Raines, 2002: 7-8)

Endüstriyel kümelerin çıkış noktaları hakkında bahsetmek gerekirse, birçok araştırmacı, dışsal 
ekonomilerin öneminden, işgücünün yerel bölünümlerinden ve de rekabetin doğasındaki sosyal 
yapının etkisinden bahsetmektedirler. Diğer araştırmacılar ise, hammaddenin önemini, iklimi, 
üniversite araştırmalarını ve tipik coğrafi faktörleri hafifsemektedirler. Ama hepsi de, kümelerin 
nasıl doğduğu konusunda genel bir kuralın olmadığını söylerler.  Esasında, yeni kümelerin ortaya 
çıkışında birçok faktör vardır. Bu faktörler aşağıda açıklanmıştır;

•Bir köklü ya da lider firma: Kümenin ortaya çıkışını bir ya iki kritik firma başlatır, ve bol miktarda 
küçük firmanın doğuşuna öncülük eder. (Wolfe ve Gertler, 2004) Bunun en iyi örneği, Hewlett 
Packard firmasının kuruluşu ve büyümesiyle birlikte ortaya çıkan ve gelişen Silikon Valley’dir. 
(Porter, 1998: 87)

•Kamu sektörü yatırımları ve aktiviteleri: Kamu araştırma labaratuvarlarının varlığı, bilgi-yoğunluklu 
kümelerin ortaya çıkışını sağlamıştır. Buna örnek ise, Boston bölgesindeki bio-teknolojik sektör 
gelişimine destek veren Massachusetts Instıtute of Technology ve Harvard Üniversitesidir.

•Şoklar ve hızlandırıcı olaylar: Kümelerin ortaya çıkışından sorumlu tutulmaktadırlar. Örneğin, 
1950’li yıllardaki Modena’daki Fiat fabrikasındaki toplu işten çıkarmalar, mekanik sektöründeki 
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Clusters play an important role in the internalization of 
the SMEs. Moreover they bring together first regional 
and nationwide development, expansion of the 
industry and commerce, increase in cooperation with 
complementary sectors of the cluster, spreading of the 
cluster’s various players’ into the international areas, 
employment, efficacy, competition advantage, SME 
progress, export growth, innovation and technology. 
Besides understanding clusters, developing policies to 
support their improvement and being able to perform 
right operations to develop clusters have growing 
importance. The aim of this study is to introduce SMEs, 
clusters and clustering and to manifest the importance 
of the role of clustering in the improvement of SMEs 
and their being directed to export with examples from 
various countries and thanks to the help of an interview 
with a functioning cluster.
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küçük üreticilerin yerel ekonomi içinde artışına neden olmuştur.

•Yerel talep ve piyasanın şekli: Bu faktör, kümelerin ortaya çıkışında ve sonrasında uluslararası 
rekabet seviyesine ulaşmasında büyük bir rol oynar. Buna örnek teşkil eden vakalardan biri, 
Hollanda ulaştırma ve lojistik endüstrisidir. (Isbasoiu, 2007: 9)

•Gordon ve McCann’a göre (2000), kümeleşme sürecinin arkasında yatan nedenler aşağıda 
belirtilmiştir: (Isbasoiu, 2007: 7-8)

•Yakınlık; tedarik olunan maddeler, ucuz yerel yapılar, özelleşmiş üretici destek servisleri ve 
yerelleşmiş bilgi yayılmasını teşvik eder. Marshallcı kümelenmeler genellikle küçüktürler ve ayrıca 
bu kümelenmeler yüksek derecede özelleşmişlerdir.

•Firmalar, lojistik ve transaksiyonel maliyetleri düşürmek için ve bu sayede verimlilik ve kaliteyi 
arttırmak için bölgeselleşerek ya da yerelleşerek Toyotian bir sistem oluşturabilirler. Toyotian bir 
kümelenme, kentsel ölçekte bir yapılanmadır ve geniş bir tedarikçi sektörü içerisinde otomotiv 
hat üretimi konusunda özelleşmişlerdir.

•Yakınlık içerisindeki firmalar, araştırma enstitüleri, endüstriyel kuruluşlar ve devlet birimleri gibi 
kurumlardan, bölgesel innovasyon ve öğrenme gibi ağlar aracılığıyla kurumsal ekonomik faydalar 
sağlama arayışı içerisine girebilirler. Kurumlar bir sistem ölçek olarak bölgesellik özellikleri taşıma 
eğilimindedir ve içinde tek bir kümelenmeden daha fazlasını barındırır. 

En belirgin kümelenme örnekleri, Avrupa’nın endüstriyel bölgeleri ve Amerika’nın endüstriyel 
yığılmalarıdır. Her ikisi de birçok araştırmacıyı cezbetmiş ve büyülemiştir. En iyi bilinen 
kümelenmelerden bazıları; bilgisayar teknolojileri kümelenmesi olan Silicon Valley, New York ve 
Londra’daki  finans kümelenmeleri, Hollywood’daki film üretim kümelenmeleri, Detroit ve Güney 
Almanya’daki otomotiv kümelenmeleri, Touluse’daki havacılık ve uzay sanayii kümelenmeleri, 
Banglore’de yazılım kümelenmesi, Kuzey İtalya’daki moda kümelenmeleri ve Antwerp’deki 
elmas kümelenmeleri ve Asya ve Çin’de ayakkabı ürünlerinin yüksek hacimli fason üretiminde 
yoğunlaşmış kümelenmelerdir. 

Boari (2001), en başarılı kümelenme örnekleri arasından Italya’daki ‘Paketleme (ambalaj) Vadisi’ni 
vermektedir. Bologna’nın kuzey kısmında yer alan mevki, ülkedeki en yoğun paketleme makineleri 
üretimini gerçekleştirmektedir. Bu kümelenme içerisinde, endüstrideki en büyük üreticilerin 
birleştiğini gözlemlemekteyiz ve küme içerisinde birçok özelleşmiş parça ve ekipman tedarikçisi ile 
özellikle küçük ve orta ölçekli firmayı görmekteyiz. (Isbasoiu, 2007: 10)

Ayrıca, küçük ve orta ölçekli firmalar, sıkışık coğrafik alanlar içerisinde daha verimli bir şekilde 
etkileşim içerisine girebilirler. Buna örnek, dünyanın lider ipek dizaynı yapan İtalya’nın Como 
bölgesi ve yüksek kaliteli triko üretimi yapan Capri bölgesidir.

Washington DC etrafında bulunan bölgede, bio-teknoloji ve ICT endüstrisi bulunmaktadır. Bugün 
var olan aktiviteler 20 yıldan fazla süren bir gelişimin eseridir. Başlarda, her iki endüstri de mütevazi 
bir başlangıç yapmıştır ve bölge içerisinde düşük bir üretkenlikte çalışmaktadır. Zamanla girişimcilik 
arttıkça, kümelenmeler büyümeye başlamış ve gelişim için gerekli içerikleri sağlayarak ilerleme 
kaydetmiştir. (Feldman, Francis ve Bercovitz, 2005)
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