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EMA firmasının kuruluşunu gerçekleştiren mali müşaviri olarak, firmayı 
kurduğumuz günü dün gibi hatırlıyorum. E-MAK adı ile şahıs firması olarak 
başlamıştık, fakat başka bir şirket ile isim benzerliği sebebi ile ismimizi 
sonradan EMA Ltd. Şti. olarak değiştirmiş idik. Her işte bir hayır vardır 
misali, EMA ismi kulağa daha hoş bir tını oldu ve adı daha çok akılda 
kaldı. İki Makine Mühendisi karı-koca tarafından kurulan o küçücük 
firma; şimdi ciddi sanayi tesisleri kuran bir A.Ş. haline geldi. İnanıyorum 
ve diliyorum ki çok uzun yıllar daha da yükselmeye devam edecek…

EMA, kuruluşundan bugüne kendi iştigal konularında büyümek, her 
zaman daha iyiye kavuşabilmek ve farklılığı her zaman müşterilerine 
yaşatmak çabası içinde oldu. Yıllar itibari ile Türkiye ekonomisinde, 
dünya ekonomisinde yaşanan ekonomik krizlerde birçok firma yok olup 

gitmiş iken, EMA tüm zorluklara rağmen, büyümek için çabaladı ve bu çabalar sayesinde sanayici 
kimliğine kavuşma şansını buldu. Her ne kadar “terzi usulü”, “özel proje” üretimi yapsa da taahhüt 
ve organize kabiliyeti ile “sanayicinin” yatırımlarında, ihtiyaca özgü çözümleri ile yatırımlarda doğru 
seçeneği sunma konusunda yön gösterici oldu, çözüm üretme noktasında “sanayicinin” yanında 
olmayı başardı. Bu günlere bu çabaları ile gelmiş olmasının yanı sıra yenilenebilir enerji cihazları 
imalatı konularında yeni adımlara ve yatırımlara hazırlanmakta olan EMA, bu anlayışı itibari ile de 
yine örnek olmaya devam edecek ve yeni 
başarılara imza atacak, bundan hiç kuşku 
duymamaktayım.

Günümüz itibari ile genel ekonomik 
verilerdeki olumsuzluklar belki bir an için 
düşünsel sıkıntı yaratsa da eminim ki; EMA 
edindiği tecrübeler ile yine ülke ekonomisine 
katkı koymaya devam edecek, buna 
yürekten inanmaktayım.

Ema Enerji Endüstri Makina İnşaat Sanayi 
ve Ticaret A.Ş., dünün tecrübesini 
unutmayarak geleceğe dair adımlarını her 
zaman olduğu gibi dikkatlice ve titizlikle 
attığı sürece ülkemize hem üretim hem 
istihdam anlamında katkı koyacak bir firma 
olarak daima gündemde kalacaktır.

Şirketi bu günlere taşıyan kurucular Nursel 
VATANSEVER ve Hüseyin VATANSEVER 
arkadaşlarımı kutluyor, başarılarının 
devamını gönülden diliyorum.

Ali YENİDOĞAN
Mali Müşavir & Bağımsız Denetçi
TÜRMOB Denetleme Kurulu Üyesi

As a financial consultant who realized the 
establishment of the EMA company, I remember 
the day we founded the firm s yesterday. We started 
as a private company with the name E-MAK, but 
later changed our name to EMA Ltd Şti because of 
name similarity with another company. EMA has 
a more pleasant tone in his ears, and his name is 
more intimate. The tiny company founded by two 
mechanical engineers husband and wife is now 
a company that builds serious industrial facilities. 
became. I believe and I hope that it will continue 
to rise for many more years...

 EMA has been trying to grow in its own fields of 
business, to get better every time and to keep 
the difference always alive to its customers. As 
a result of years, EMA has struggled to grow in 
spite of all difficulties in the economic crisis in the 
world economy. And thanks to these efforts, he 
had the chance to meet the industrialist identity. 
Although it does not produce “tailor-made”, 
“special project” production, it is also the leader in 
providing the right options for investments with the 
specific solutions and investments needed in the 
investments of “industrialist” with its commitment 
and organizing ability. 
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EMA, which has been preparing for the new steps and investments in the production of renewable 
energy devices as well as having come to these days with these efforts, will continue to be an 
example with this understanding and I will not hesitate to sign new success.

As of today, the negativities in the general economic data may cause some kind of 
inconveniences for a moment, but I am sure that Ema will continue to contribute to the economy 
with the experiences it gives.

Ema Enerji Endustri Makina İnşaat Sanayi ve Ticaret AS will always stay on the agenda as a 
company that will contribute to the country in terms of production and employment as long 
as it does not forget the experience of yesterday and carefully takes the steps of the future as 
carefully as possible.

Nursel VATANSEVER and Hüseyin VATANSEVER, the founders who carried the company in these 
days, congratulate my friends, and I wholeheartedly wish their success to continue.
 
Ali YENİDOĞAN
Financial Advisor & Independent Auditor
TÜRMOB Auditing Board Member
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DEVAM EDEN PROJELERİMİZ / ONGOING PROJECTS

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

Turgutlu - Manisa / Başlangıç Yılı: 2016

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

Total closed area: 27.000 m2

Turgutlu - Manisa / Start up Year: 2016

Cummins Motor Yedek Parçaları
Bina mekaniği / VRF tesisatı ve montajı
Toplam kapalı alan: 300 m2

Alsancak-İzmir / Başlangıç Yılı: 2017

Cummins Engine Spare Parts
Installation of Building mechanics / VRF installation and assembly

Closed area: 300 m2
Alsancak-İzmir / Start Up Year: 201
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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 / Başlangıç Yılı: 2015

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 / Start up Year: 2015

Projelerimiz / Our Projects

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 / Başlangıç Yılı: 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 / Start up Year: 2016
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DEVAM EDEN PROJELERİMİZ / ONGOING PROJECTS

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 / Başlangıç Yılı: 2016

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 / Start up Year: 2016
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TAMAMLANAN 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 / Başlangıç-Bitiş Yılı: 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 / Başlangıç Yılı: 2014 Bitiş Yılı: 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 / Start up - Completed Year: 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 / Start up Year: 2014 Completed Year: 2015
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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 / Başlangıç-Bitiş Yılı: 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 / Başlangıç Yılı: 2012 Bitiş Yılı: 2015

TAMAMLANAN 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 / Start up Year: 2012 Completed Year: 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 / Start up-Completed Year: 2014
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TAMAMLANAN PROJELERİMİZ / COMPLETED PROJECTS

Projelerimiz / Our Projects

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

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

Bornova - Izmir / Start up-Completed Year: 2015

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

Ege Serbest Bölge (ESBAŞ) - Gaziemir - İzmir / Başlangıç-Bitiş Yılı: 2016

Korsini Packaging
 Factory mechanical installation / Fire system

Total area: 2.500 m2

The Aegean Free Zone - Gaziemir - Izmir / Start up-Completed Year: 2016
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TAMAMLANAN PROJELERİMİZ / COMPLETED PROJECTS

LM Wind Power Blades Türkiye
Proses için merkezi reçine sistemi montaj ve kurulumu (Reçine tankları imalatı, mekanik proje, 
otomasyon, montajı, test  ve devreye alma)
Toplam alan: 174.000 m2 : 159.500 m2 açık alan ve 14.500 m2 kapalı alan
BOSBİ - Bergama - İzmir / Başlangıç Yılı: 2017

LM Wind Power Blades Turkey
Assembly and installation of central resin system for process 

(Resin tanks manufacturing, mechanical project, automation, 
assembly, test  and commissioning)

Total area: 174.000 m2: 159.500 m2 open area 
and 14.500 m2 closed area

BOSBI - Bergama - Izmir / Start up Year: 2017

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

İMPİOSB - Menemen - İzmir / Başlangıç-Bitiş Yılı: 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 / Start up-Completed Year: 2016

Projelerimiz / Our Projects
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TAMAMLANAN 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 / Başlangıç-Bitiş Yılı: 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 / Start up-Completed Year: 2013
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Yeni Rotamız : Ruanda

İzmir ile Ruanda arasındaki ortak iş imkanlarını araştırmak 
ve sanayicileri ülkede ticari faaliyetlerde bulunma 
ve iş fırsatlarını değerlendirmek için üzere ziyaret 
gerçekleştirilmiştir.

“Ruanda küçük bir ülke ama Doğu Afrika Birliği’ne üye 
olduğu için burada yatırım yapan firmalar, etrafındaki dört 
ülkeyi kapsayan 85 milyonluk nüfusa gümrüksüz bir şekilde 
mal satabiliyor. Biz ülke olarak birçok ürünü ithal ediyor, 
ve iç piyasadaki ürünler ithal ettikleri ürünlerden daha 
ucuz. Ülkesine yatırım yapacak sanayicilere ellerinden 
gelen her türlü desteği veriyorlar. İş adamlarının bu kıtayı 
keşfetmesini ve mutlaka iş bağlantıları kurmasını önerdi. 

İzmir ile Ruanda arasında ki ortak iş fırsatları ve İzmirli sanayicilerin ülkede yatırım imkanlarından 
faydalanmaları gerektiğini vurguladı.

EMA’s New Route: RWANDA

A visit was carried out to explore the common business 
opportunities between Izmir and Rwanda and to evaluate 
commercial opportunities and business opportunities in the 
country.

“Rwanda is a small country but since it is a member of the East 
African Union, companies investing here can sell goods to the 
population of 85 million, including the four surrounding countries, 
in a duty-free manner. We are importing many products as a 
country, and the products in the domestic market are cheaper 
than the ones we import. They provide all kinds of support from 
industrialists who will invest in their country. He suggested that 
business people explore this continent and establish business 
connections. He emphasized that the common business 
opportunities between İzmir and Rwanda and İzmir industrialists 
should benefit from investment opportunities in the country.
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Başkandan Anlamlı Mesaj

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz 
Kocaoğlu’nu ziyaret eden Enerji Sanayicileri 
ve İş Adamları Derneği, Katı Atık Bertaraf 
Tesisi’nin daha fazla zaman kaybedilmeden 
hayata geçirilmesi için tam destek verdi. 

Başkan Kocaoğlu ise “Bu kentte yaşayan 
herkes, benim siyaset ayrımı yapmadığımı, 
İzmir’in zararına hiçbir şey yapmayacağımı 
biliyor. Bunu Katı Atık Bertaraf Tesisi için dava 
açanlar da çok iyi biliyor” diye konuştu.

ENSİA’dan Katı Atık Bertaraf Tesisine Tam 
Destek

Enerji Sanayicileri ve İşadamları Derneği 
(ENSİA) Yönetim Kurulu Üyeleri, İzmir 
Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nu 
makamında ziyaret ederek Yamanlar’da 
kurulması planlanan “Katı Atık Bertaraf 
Tesisi”ne tam destek verdi.

Ziyarette konuşan ENSİA Yönetim Kurulu 
Başkanı ve EMA Enerji Endüstri Makina İnşaat 
San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 
Başkanı Hüseyin VATANSEVER, “Büyükşehir 
Belediyemizin bu konudaki yapıcı tavrının 
yakın tanığıyız. Her gün 5 bin 500 ton çöpün üretildiği İzmir’de, sadece tesisin yer seçiminin bile 
12 yıldan fazla sürmesinin izah edilebilir tarafı olmadığını düşünüyoruz. Yapılması planlanan tesisin 
‘çöp tesisi’ olarak gösterilmesinin hatalı olduğunu düşünüyoruz. Çünkü sadece çöp yakma tesisi 
değil, bir geri dönüşüm ve enerji üretim fabrikasıdır. Örnekleri dünyanın en gelişmiş kentlerinde, şehir 
merkezlerinde olan tesislerin bir benzerinin zaman kaybedilmeden inşa edilmesini destekliyoruz” 
diye konuştu.

Kalifiye İş Gücü Meselesi

Organize sanayi bölgelerine alt yapı desteğinden ötürü Başkan Kocaoğlu’na ayrıca teşekkür 
eden Vatansever, Büyükşehir Belediyesi ve Milli Eğitim müdürlüklerinin koordinasyonunda 
anaokullarından başlayarak çocuklara “atıkların ayrıştırılması ve geri dönüşüm bilincinin 
kazandırılması” için kampanya başlatılmasını önerdi. Türkiye’nin en önemli sorunlarının başında 
gelen işsizliğe rağmen, sanayicilerin kalifiye işgücü bulmakta büyük sıkıntı çektiğini vurgulayan 
Vatansever, “İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kurduğu Meslek Fabrikası bu noktada çok önemli 
işlev görüyor. Özellikle enerji sektörüne yönelik ara işgücünün yetiştirilmesi için ENSİA olarak 

Board of Member to ENSİA Visited Izmir 
Metropolitan Municipality Aziz KOCAOĞLU

Energy Industrialists and Businessmen Association 
visited the Mayor of Izmir Metropolitan 
Municipality Aziz KOCAOĞLU and gave full 
support to the Solid Waste Disposal Facility to 
spend more time without losing sight.

President Kocaoglu said, “Everyone living in this 
city knows that I do not distinguish politics, I will 
do nothing to the detriment of İzmir. Those who 
sued for the Solid Waste Disposal Facility also 
know very well. “

Haberler / News
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deneyimlerimizi paylaşmak istiyoruz. Bu konuda da ortak bir program oluşturarak çalışmalara 
başlayacak olmanın mutluluğu içindeyiz” dedi.

“Herkes çok iyi biliyor ki..”

ENSİA Yönetim Kurulu Üyeleri ağırlamaktan 
mutluluk duyduğunu kaydeden İzmir 
Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz KOCAOĞLU 
da, “Kurulacak katı atık bertaraf tesisinde 
atıkların geri dönüşümünü maksimum oranda 
sağlamak istiyoruz. Bu kentte yaşayan herkes 
benim siyaset ayrımı yapmadığımı, bu kentin 
zararına hiçbir şey yapmayacağımı biliyor. 
Bunu Katı Atık Bertaraf Tesisi için dava açanlar 
da çok iyi biliyor” 
diye konuştu. 

Geri dönüşebilir atıkların ayrı toplanmasının çok önemli olduğunu 
ve bunun hem eğitim hem uygulama ayağıyla birlikte yapılması 
gerektiğine dikkat çeken Başkan Kocaoğlu, Meslek Fabrikası’nın 
amacının sanayicilerin ihtiyacı olan ara eleman ihtiyacını gidermek 
olduğunu belirterek, “Bizim amacımız gençlerimizin iş bulması. Bunun 
için bir eleman ne kadar sürede yetişecekse biz bu eğitimi vermeye 
ve destek olmaya her zaman hazırız” dedi.

Haberler / News
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Rüzgarımız da Var, Güneşimiz de

Enerji Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı ve 
EMA Enerji Endüstri Makina İnşaat San. ve Tic. A.Ş. 
Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin VATANSEVER, 
yeni yatırımların İzmir’in Bergama ilçesinde 
kümelendiğini açıkladı. Vatansever, enerjinin 
Türkiye’nin en dinamik sektörlerinin başında 
geldiğini söyledi. Vatansever, “Türk ekonomisinin 
her yıl artan enerji talebine paralel olarak ülkemiz, 
özel sektör yatırımları için de bir cazibe merkezi 
olma işlevini sürdürüyor” dedi.

ENSİA olarak, yapılan tüm çalışmalarda ve 
verilen mesajlarda Türkiye’nin enerji kaynaklarının 

çeşitlendirilmesinin “stratejik bir hedef olması” gerektiğine vurgu yaptıklarına dikkat çeken 
Vatansever, “Ülkemizin temiz enerji kaynakları olarak adlandırdığımız rüzgar, güneş, biyokütle ve 
jeotermal enerjide, potansiyel kaynakların ekonomiye kazandırılması yönünde önemli çalışmalar 
yapıyoruz. Ana iş hedeflerimiz arasında ise, bu kaynak elemanlarının üretime yapılacak her türlü 
yerli ve yabancı yatırımı desteklemenin yanında; bu yatırımların yan sanayisinin de ülkemizde üretim 
yapması, fabrika kurması, katma değerin ülkemizde kalması önemli bir yer tutuyor. Vizyonunuzda; 
Türkiye’nin enerji ekipmanları, komponent, makine üretimleri ve hammadde temini konusunda 
üretim üssü olması gereğini özellikle vurguluyoruz” diye konuştu.

İşsizliğin Anahtarı

Ege Bölgesi’nin, temiz enerji kaynaklarında Türkiye’nin en şanslı bölgesi olduğunu vurgulayan 
Vatansever, şunları söyledi: “Halen ülkemizde bulunan 172 rüzgar santralinin 5790 megavat 
kurulu gücü bulunuyor. Bu kurulu gücün 1115 megavatı İzmir’de, 1011 megavatı Balıkesir’de, 620 
megavatı Manisa’da, 220 megavatı Aydın’da bulunuyor. Özetle, ülkemizdeki rüzgâr santrallerinin 
yarısı bu dört ilde konumlanmış durumda. Böylesine enerjik, enerji açısından potansiyeli çok 
yüksek bir bölgenin, yan sanayi yatırımlarının ve üretimin adresi olmasını istiyoruz. En fazla kurulu 
kapasiteye sahip üç ilin kavşak noktasında olan Bergama Organize Sanayi Bölgemiz, bu ana ve 
yan sanayi yatırımlarına ev sahipliği yapmaya aday... Dünyanın en önemli kanat üreticilerinden 
LM Wind Power şirketi, 40 milyon euro üzerindeki yatırımını, 2017 temmuz ayında tamamlayarak 
devreye almayı planlıyor. Bu yatırım, rüzgar ve güneşte yeni yatırımların Bergama’da kümelenmesi 
için adeta bir işaret fişeği işlevi görüyor. Rüzgar sektöründe kanat, kule ve jenaratör imalatı için 
yapılan yatırımlara beşinci bölge teşviklerinin verilme kararının, birkaç yılda değer yaratmaya 
başlayacağını öngörüyoruz.”

We Have The Wind And The Sun

Energy Industrialists and Businessmen Association President Hüseyin VATANSEVER explained 
that the new investments are clustered in the province of Bergama in İzmir. Patriot said that 
energy is at the top of Turkey’s most dynamic sectors. “The Turkish economy continues to 
function as a center of attraction for our country and private sector investments in parallel with 
the increasing energy demand every year,” said Patriot.
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ICCI 2017 Enerji ve Çevre Fuarı & Konferansı

23. Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve 
Konferansı İstanbul Fuar Merkezi’nde başladı. 
Enerji Bakanlığı Müsteşarı Fatih DÖNMEZ açılışta 
yaptığı konuşmada dünyada yenilenebilir 
teknolojilerin artık olgun teknolojiler olarak 
görüldüğünü söyledi. 

Danimarka’nın geçtiğimiz alım garantisiz rüzgar 
yatırımlarına başlayacağını, İngiltere’nin 21 
Nisan 2017’de endüstri devriminden bu yana 
ilk defa kömür yakmadan elektrik ürettiğini 
hatırlatan Dönmez “Aslında Avrupa’da 
toplam kömür emisyonlarını düşüren tek ülke 

İngiltere oldu. Almanya hala 2008 yılındaki kömür emisyonlarının yaklaşık %20 üstünde. Üstelik 
emisyon düşüşü de yavaşlamış durumda” dedi.

Petrolde Asıl Hikaye Kuyu Verimliliği

Yenilenebilir kaynaklara dayalı kurulumlar 
küresel olarak artmasına rağmen, 
yatırımların düştüğünü kaydeden Dönmez, 
bu düşüşün yüzde 50’sinin yenilenebilir 
yatırım maliyetlerinin düşmesinden 
kaynaklandığını anlattı. Dönmez, 
Hindistan’ın yenilenebilir enerji konusunda 
bir Çin olmayı hedefl ese de, bunu başarıp 
başaramayacağının zamanla ortaya 
çıkacağını kaydetti. Petrol ve doğalgaz 
tarafında asıl hikayenin ABD’de 2007’den 
bu yana kule başına verimliliğin petrolde 
yüzde 1300, gazda yüzde 388 artması 
olduğunu vurgulayan Fatih Dönmez 
“Tüketim tarafında ise küresel olarak 
yüzde 21 artmış bir yakıt verimliliği var. 
Yani üretimde de, tüketimde de verimlilik 
oldukça hızlı” diye konuştu.

Kömürde Verimlilik Oyunu Hareketlendirecek

Kömür alanındaki gelişmelere değinirken Avustralya’daki Carmicheal (Karmaykıl) madeni için 
Avustralya hükümetinin sadece demiryolu için 1 milyar dolar ödediğine dikkat çeken Dönmez, 
“Carmicheal madeni tamamen otomatize edilmiş ilk maden olacak. ABD’de de battı denilen 
Peabody hisseleri yeniden yeni etiketle işlem görmeye başladı. Kömür sektöründe de verimlilik 
hızla artacak ve oyun tekrar hareketlenecek” ifadelerini kullandı. Elektrik alanındaki ön önemli 
tartışma konularının elektrikli hareketlilik (elektro mobilite) ve kapasite mekanizmaları olduğunu 
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ICCI 2017 Energy & Environment Fair & 
Conference Begins!

23rd International Energy and Environment Fair 
and Conference started at Istanbul Expo Center. 
Undersecretary of the Ministry of Energy, Fatih 
Dönmez spoke at the opening speech, saying 
that renewable technologies in the world are now 
seen as mature technologies. Donmez reminds us 
that Denmark will start investing in wind without 
purchasing guarantees, and that the UK produced 
electricity for the first time since the industrial 
revolution on 21 April 2017 without burning coal. 
“In fact, the only country in Europe to reduce 
total coal emissions was England. Germany is still 
about 20 percent above the coal emissions in 
2008. Moreover, the emission reduction has slowed 
down, “he said.
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ifade eden Dönmez “Depolama ve 
güneşte zaten temel trendler ortaya 
çıkmıştı. Herkesin kafasındaki temel soru, 
yenilenebilir santrallerin alım garantileri 
sonrası ne olacağı ve artık yenilenebilirler 
piyasa sistemine hazır mı?” dedi.

Enerjide Zirve Kimseye Tapulu Değil
 
1973 yılına kadar bitti gözüyle bakılan 
kömürün yaşanan petrol krizleriyle en 
güvenilir enerji kaynağı olarak geri 

döndüğünü ifade eden Müsteşar Dönmez, şunları ekledi: “Dünyada son yıllarda kömür, diğer 
kaynaklardan daha hızlı arttı. Bu da gelişmekte olan ülkeler sebebiyle oldu. Kısacası enerji 
sektöründe hiç bir şey tam olarak bitmiyor, hiç bir şey de sürekli zirvede kalmıyor. Çünkü mesela 
her kaynağın 5 kötü özelliği varsa, 5 de iyi özelliği var. Zaman bu özelliklerin bazılarını diğerlerinin 
önüne çıkarıyor” diye konuştu.

Enerjide Değişmeyen Tek Şey: Verimlilik

“Enerjide pek çok şey sürekli değişse de zamanla eskimeyen bir kavram var. O da verimlilik” diyen 
Müsteşar Fatih DÖNMEZ şöyle devam etti: “Bugün Dijital Verimlilik, Akıllı Verimlilik, Verimlilik 2.0 
diyenler de var. Kojen ve atık ısılar bence bu noktada hala önemli. Elimizdeki termik ısıyı sonuna 
kadar en değerli ve verimli şekilde kullanmamız gerekir. Doğalgaz motorları yerine trijenerasyon 
ve atık ısıyı değerlendiren kojenerasyon ünitelerine geçerek verimliliği arttırmamız gerekiyor. YEGM 
bu konuda yönetmelik değişiklikleri ile sürecin takipçisi olacak.”

En verimli Kömür Sahaları Devreye...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat ALBAYRAK’ın açıkladığı Milli Enerji politikasının kapsamlı 
ve uzun dönemli bir vizyonu işaret ettiğini vurgulayan Dönmez “Tüm enerjimizi kömürden 
üretmeyeceğiz ama elimizdeki en verimli kömür sahalarını bir an evvel devreye alacağız ” dedi.

Yenilenebilirin Zekasında Var Olmak

Yenilenebilirleri Türkiye için bir dönüşüm şansı olarak gördüklerini anlatan Fatih DÖNMEZ şöyle 
konuştu: “Sektör jargonu ile müteahhit yatırımcıdan sanayici-müteahhit bir yapıya geçmeyi 
planlıyoruz. Bu bizim içi n de sektör için de gelecek nesillerimiz için de çok önemli. Bunun için YEKA 
modeli ile güneşte ilk ihalemizi yaptık, rüzgarda da ilk teklifl erimizi alacağız. Türkiye yenilenebilir 
dönüşümünün, çerçevesinde değil panelinde, eviricisinde ve zekasında olmak istiyor. Devlet 
olarak da sonuna kadar bu sürecin takipçisi olacağız.”

Ulusal Petrol Stoku İçin Düğmeye Basıldı

Türkiye’de bu yılın geri kalanında da yerlileşmenin konuşulacağını kaydeden Fatih DÖNMEZ, bu 
konunun sektörün ana konuları arasında yer alacağını ifade etti. Akaryakıt tarafında Ulusal Petrol 
Stok Komisyonu olarak, arz güvenliği için düğmeye bastıklarını vurgulayan Fatih DÖNMEZ “Artık 
komisyon Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’na bir hesaplama metodolojisi verdi ve 2018 yılından 
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itibaren mahkemelerin geçmişte bulduğu 
eksiklikler giderilmiş olarak yeni bir dönemi 
başlatıyoruz” diye konuştu.

Erteleme İstemeyin Önden Koşun

Bir sektörün gelişiminin önündeki en büyük engeli 
standartlaşamamak olarak tanımlayan Enerji 
Bakanlığı Müsteşarı Fatih DÖNMEZ, bu sorunun 
kömürde, güneşte ve rüzgarda da yaşandığını 
vurguladı.

Müsteşar Fatih DÖNMEZ şöyle devam etti: 
“Bakanlığın her standartlaşma ısrarında, süre 
verin diye erteleme istemeyin, siz önden koşun. 
Akaryakıt ve doğalgaz Türkiye’de standartlaşmada üst düzey bir başarı yakaladılar. Bu iki sektörle 
devlet de rahat iletişim kuruyor. Toplantılar daha teknik konularda oluyor. Diğer sektörlerde de 
benzer bir yapılanma istiyoruz.”

Yargı Enerji Gelişmelerini İzlemeli

Enerji dönüşümlerinde en önemli sorunlardan birinin de yasal mevzuat ve yargı süreçleri 
olduğunu kaydeden Müsteşar Fatih Dönmez, “Mahkeme kararları enerji politikalarının bir kısmı. 
Biz enerji bürokrasisi olarak dünyayı gelişmeleri takip ediyoruz, ama mahkemeler de dünyadaki 
gelişmeleri bizler kadar takip ediyor mu? Kanunlar, yönetmelikler teknoloji değişince değişmek 
zorundadır ve enerji sektöründe bu değişim çok hızlı oluyor. Dünyanın en başarılı uzmanları bile 
6 aylık öngörülerinde hatalı çıkabiliyorlar. Belki de kanunlar sadece prensipleri belirleyerek ikincil 
mevzuata ve kurumlara daha çok alan bırakmalı, aksi halde hem sektör hem bürokrasi çok zaman 
kaybedebiliyor” dedi.

Çevreyi Korumak Asli Görevimiz

EPDK Başkanı Mustafa YILMAZ, ICCI 2017 Fuar ve Konferansı’nın açılışında yaptığı konuşmada, 
enerjide sadece düne ve bugüne değil, geleceğe odaklanılması gerektiğini söyledi. Yenilenebilir 
enerjideki çalışmalarla doğalgaz ulaşmayan il kalmamasının kendileri için de gurur verici bir tablo 
olduğunu ifade eden Yılmaz, “Ancak daha temiz ve hava kirliliği olmayan bir Türkiye için daha 
fazla çalışmamız gerekiyor. Kamu özel sektör iş birliği ile daha yapacak çok işimiz var. Asıl meziyet 
projeleri verimli enerji kaynaklarına dönüştürmek. Bununla alakalı fizibilite çalışmalarımızı yapıyoruz. 
Çevre ve enerji kavramına düşman kardeşler gibi bakılıyor. Ancak çevreyi korumak bizim asli 
görevimizdir. Çevreye duyarlı teknoloji ve akıllı sayaç dönüşümünü tamamlamış bir Türkiye için 
çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Değişimi İyi Yöneten Kazanacak

 TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya ALTUNYALDIZ, 
çevre politikaları ve emisyonların azaltılması ile kaya gazının yıkıcı değişiminin sektörde önemli 
parametre değişimlerine yol açtığını belirterek “Bu değişimi iyi yönetenler kazanacak. Enerji 
sektörümüzün bu değişimi büyük ölçüde yönettiğini söyleyebiliriz. Bu dönüşümde maliyetlerin 
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düşürmenin yanında yerli ve yenilenebilir 
kayaklarla projeleri yapma konusunda büyük bir 
başarı elde ettik. Yenilenebilirin elektrikteki payını 
%49’a çıkardık. Paradigma değişimine kaliteli insan 
kaynağına ve iyi anlaşmaya ve kamu-özel sektör 
işbirliğine ihtiyacımız var. Gelişimde sanayinin 
altyapısını kuran teknolojisini üreten katma değerini 
arttıran bir mekanizma değişikliğine ihtiyacımız var” 
diye konuştu.

Kesintisiz Enerji Mihenk Taşı

DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad VARDAN, 
ICCI 2017 Fuarı’nın açılışındaki konuşmasında milli 

enerji seferberliğine start verildiğini belirterek “Piyasanın ve tüketicinin ihtiyaçlarını gözetecek 
şekilde kaynak çeşitliliğinin artırılması, enerji güvenliliğinin sağlanması ve yerlileşme odaklı 
oluşturulan bu seferberliğin öncelikle ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Daha müreff eh 
bir Türkiye, daha sağlam bir Türk ekonomisi için kesintisiz, sürdürülebilir, güvenilir ve temiz enerjinin 
çok önemli bir mihenk taşı olduğunu belirten Vardan, bu alanda yapılan ve yapılacak her türlü 
çalışmanın son derece kıymetli olduğunun altını çizdi.

Alım Garantisi Değil, Profesyonellikle Büyütür

Madencilikte rezervlerin uluslararası standartlarda belirleneceğini kaydeden Fatih DÖNMEZ, 
“Yatırımcı bankacıya gittiğinde bir kez daha fizibilite yapmayacak. Kömür ve güneşte ise sektörün 
standartlaşmayı hızlandırması çok çok önemli. Bu sektörlerin gelişimini alım garantisi değil, sektörün 
profesyonellik seviyesi belirleyecek” ifadelerini kullandı.

Kazanan Da Bizim, Kaybeden De

Enerji sektöründe seneye de değişimin konuşulmaya devam edeceğini vurgulayan Fatih DÖNMEZ 
“Kazananlarla kaybedenler belki yine yer değiştirecek. Bu ülke insanına ve bilgisine güvenin. Yerli 
kaynaklarımıza, yerli üretime, yerli istihdama yatırım yapın.”

(Mehmet KARA, Dünya Gazetesi, 4 Maysı 2017)
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ICCI 2017 ENSİA Özel Oturumuna İlgi Yoğundu

ICCI 2017 Enerji ve Çevre Fuar ve Konferansında, 
İFM 10.Hol Beyaz Salon’da 16.00-17.30 saatleri 
arasında gerçekleştirilen ENSİA Özel Oturumu, 
ICCI 2017 katılımcılarının yoğun ilgisini topladı. 

“Yenilenebilir Enerji Sektöründe Yerli Ekipman 
Üretimi’ konusunun “Türk Sanayicisi ve İş Adamı” 
penceresinden işlendiği oturumu, ENSİA Yönetim 
Kurulu Başkanımız Hüseyin Vatansever’in 
moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Oturum 
kapsamında, yenilenebilir enerji sektöründe 
ihtiyaç duyulan ekipman, komponent ve 
hammaddelerin Türkiye’de üretimi konusunda 

mevcut politikalar, teşvikler, yürütülen ve yürütülmesi gereken çalışmalar paylaşıldı.

ENSİA, Türkiye’nin “Yenilenebilir Enerji Sektöründe Yerli Ekipman Üretim Üssü Olması İçin Çalışacak’

ENSİA Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hüseyin 
VATANSEVER’in açılış konuşması ile başlayan 
oturum, ICCI 2017 katılımcılarının yoğun ilgisi 
ile karşılaştı. Vatansever, Enerji Sanayicileri ve 
İşadamları Derneğinin (ENSİA) “Yenilenebilir 
enerjide Türk sanayisinin gelişmesi, sanayici bakış 
açısı ile kümelenme çalışmalarının yürütülmesi” 
misyonu ile 27 Temmuz 2016 tarihinde 18 Kurucu 
üye ile kurulduğunu, ENSİA’nın, Türkiye’nin 
“Yenilenebilir Enerji Sektöründe Yerli Ekipman 
Üretim Üssü olması için çalıştığını bu konunun 
ekonomik kalkınmamız açısından oldukça 
önemli olduğunu ifade etti. Vatansever, “T.C. 
Ekonomi Bakanlığı’mız tarafından 2012-2014 
yılları arasında enerji santrali yatırımları için 
verilen yatırım teşvikleri incelendiğinde, söz 
konusu santraller için ithal edilen makine/
teçhizatın oranının ortalama %71,04 olduğu 
görülmektedir. Bu enerjide teknoloji yönüyle 
de dışa bağımlı olduğumuzun önemli bir 
göstergesidir. Başbakanlık Yatırım Destek ve 
Tanıtım Ajansı Başkanı Arda ERMUT’un 31.10.2016 tarihli açıklaması’na göre kamu otoritelerinin 
planlamalarına göre 2023 yılına kadar Türkiye’de enerjiye yapılması gereken yatırım miktarı 100 
Milyar Dolar. Bu miktarın 40 Milyar Dolarının özel sektör tarafından yapılması öngörülmektedir. 
Sanayici gözüyle bunun anlamı, önümüzdeki 7 yıl için en az 25 milyar dolarlık bir yenilenebilir enerji 
ekipman pazarı anlamına gelmektedir. Bundan dolayıdır ki, yenilenebilir enerji sektöründe “YERLİ 
ve MİLLİ ÜRETİMİN” desteklenmesi ve teşvik edilmesi oldukça elzemdir’ diye konuştu.

Interest in ICCI 2017 Special Session on ENSİA

At the CCI 2017 Energy and Environment Fair 
and Conference, the ENSİA Special Session, 
held between 16.00-17.30 in the IFM 10th White 
Hall, attracted the intense interest of ICCI 2017 
participants. Our workshop on “Production 
of Domestic Equipment in the Renewable 
Energy Sector” from the “Turkish Industrialists 
and Businessmen” window was held under 
the moderation of our President Huseyin 
Vatansever.

Within the scope of the session, the existing 
policies, incentives, and the work to be 
carried out and carried out were shared about 
the production of equipment, components 
and raw materials needed in the renewable 
energy sector in Turkey.
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5.Bölge Teşviği Kapsamı Genişletilmeli

19 Kasım 2015 tarihinde Resmi Gazete’de 
yayınlanan karar ile; Yenilenebilir Enerji 
Üretimine yönelik türbin ve jeneratör imalatı 
ile rüzgar enerjisi üretiminde kullanılan kanat 
imalatı yatırımarı 5. Bölge Teşviği kapsamına 
alınmıştı. Bu konuda da açıklamalar yapan 
Vatansever, “Bu karar, enerji yatırımlarında 
kullanılan makine, cihaz ve kompanentlerinin 
%71,4 nü bu gün itibarı ile dışarıdan ithal 
ettiğimizi düşündüğümüzde; Türkiye için yeni 
bir başlangıç ve devrim niteliğindedir. Bu karar 
ile yenilenebilir enerji sektöründe 10 ülkede 

faaliyet gösteren ve Dünya’nın en büyük rüzgar tirbünü kanat üreticisi olan LM Wind Power, 14 
Temmuz 2016 tarihinde Bergama Organize Sanayi Bölgesi (BOSBİ) de 17 hektarlık arsa üzerinde 40 
milyon EURO tutarında bir yatırım yapmıştır. Temmuz 2017’de faaliyete başlayacak fabrikada 300 
tanesi kadın olmak koşulu ile 450 kişinin istihdamı sağlanacaktır. Bu güne kadar personel eğitimi 
için harcanan rakam 3 milyon Euro’dur. Sadece İzmir Kalkınma Ajansı’na yenilenebilir enerji 
ekipmanı üretimi yapmayı planlayan 2015 yılında 11; 2016 yılında ise 14 yatırımcı başvurmuştur. Söz 
konusu yatırımcılar arasında sadece ekipman 
üreticileri değil yenilenebilir enerji ekipmanı 
üretiminde kullanılan hammadde üreticileri de 
bulunmaktadır’ dedi.

Doğru teşvik mekanizmaları ile hem üretim 
hem de istihdama yönelik umut verici sonuçlar 
elde etmek mümkün olduğuna vurgu yapan 
Vatansever, sunulan teşviğin sadece rüzgar 
enerjisi ile kalmayıp, diğer yenilenebilir enerji 
alanlarında (fotovoltaik, jeotermal, biyokütle 
vb) ekipman, malzeme ve komponent üretimini 
kapsayacak şekilde genişletilmesi gerektiğini 
ifade etti.
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Hakan ŞAKAR
hakan@mida.com.tr

Finansal Yönetim Danışmanı
Financial Management Coodinator

Görünüm / Perspective

Merhaba..! Bundan böyle bu köşede, 
ekonomi ve siyaset gibi makro düzeyde ele 
alınabilecek konularla,  satış, karlılık, maliyet 
yönetimi, performans yönetimi ve genel 
olarak işletme yönetimi gibi mikro düzeyde 
ele alınabilecek konular üzerinde söyleşilerimiz 
olacak. Bu söyleşilerimizden ilkini bu sayıda 
gerçekleştiriyoruz ve beklenmedik engeller 
olmadığı sürece gelecek sayılarda da 
sürdürmeyi amaçlıyoruz.

Bildiğiniz gibi, 2008 yılından bu yana küresel 
düzeyde ortaya çıkan, dalga boyu bazen 
kısalan, bazen de uzayan bir durgunluk 
yaşanmaktadır ve bu gelişmeyi, kalıcı ve 
süreğen durgunluk olarak tanımlayanlar da 
bulunmaktadır. 1970’lerden bu yana gelişen, 
derinleşen ve hacmini arttıran sermaye 
piyasaları, fiilen üretim yapan işkollarını hızla 
kuşatmaya ve bu işkollarının üretim yapma 
isteğini baskı altına almaya başlamıştır. 
Neoliberalizm kavramında tanımını bulan bu 
gelişme, bilgisayar diliyle ifade edersek, 2000’li 
yılların başında hata mesajları vermeye başladı 
ve nihayet 2008 yılındaki krizle birlikte tümüyle 
sorun haline dönüştüğünü belli etti. Ne var ki; bu 
krizin, daha önceleri birkaç yıl içinde atlatılan 
devrevi krizlerden farklı olduğu görülmektedir 
ve henüz atlatıldığını söylemek olası değildir. 
Amerikan Merkez Bankası FED’in, Avrupa 
Merkez Bankası ECB’nin, Japon Merkez Bankası 
BOJ’un bol para basarak krizi aşma çabası 
olarak adlandırılabilecek bilanço büyütme 
politikalarının sonuç verdiğini söylemek oldukça 
güç görünmektedir. Kontrollü bir enflasyon 
yaratılarak efektif talebi kışkırtmayı ve bu yolla 
talep yönlü bir büyüme sağlamayı amaçlayan 
bu politikaların hiçbirinin henüz istenilen amaca 

Hello there..! From this point on, we will 
be discussing topics that can be addressed 
at macro level such as economy and 
politics, micro-level issues such as sales, 
profitability, cost management, performance 
management and business management in 
general. We are carrying out the first of these 
interviews in this issue, and as long as there are 
no unexpected obstacles, we aim to continue 
in the future.

As you know, since 2008, there has been a 
global recession, a wave that is sometimes 
shortened, and sometimes a prolonged 
recession, and there are those who define this 
development as permanent and persistent. 
The capital markets that have developed, 
deepened and increased in volume since 
the 1970s have begun to rapidly encircle the 
workings that are actually producing and to 
suppress the desire to produce these works. This 
development, which was found in the concept 
of neoliberalism, began to give error messages 
at the beginning of the 2000s, expressed in 
computer language, and finally revealed that 
it turned into a problem altogether with the 
crisis of 2008. So what; It seems that this crisis 
is different from the earlier crisis in the past few 
years, and it is not possible to say that it has 
been overcome yet. It is hard to say that the 
Federal Reserve Federal Reserve, the ECB, the 
ECB, and the BOJ’s balance-sheet expansion 
policies, which can be called the BOJ’s efforts 
to overcome the crisis by abundant money, 
have been successful. It can not be said that 
none of these policies aimed at provoking 
effective demand by creating a controlled 
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ulaştığı söylenemez. FED’in bilanço küçültme 
kararını tartışmaya başlaması ise, uygulanan 
bu politikaların başarısından çok, bu politikaya 
gelen eleştirilerden kurtulmayı amaçlıyor gibi 
görünüyor. 

Küresel düzeydeki bu krizin ülkemizde de 
sonuçlarının olması beklenmekteydi ve biraz 
gecikmeyle de olsa, kriz 2013 yılından itibaren 
bize de yansımaya başladı. Yurt dışından 
ülkemize akacak parasal sermaye hareketlerine 
bağlı olarak büyüyebilen ekonomimiz, 
sözkonusu sermaye akımlarının zayıflamasıyla 
birlikte sorunlar yaşamaya başladı. Her 
zaman olduğu gibi, ilk yaşadığımız sorun döviz 
fiyatlarında oluştu. 2013 Mayısında 1,80 TL olan 
1,-US$, geçen dört yıl içinde değer kazanmaya 
başladı ve 4,00 TL’sını gördükten sonra, 
bugünlerde 3,50-3,60 TL bandında hareket 
etmeye başladı. Döviz fiyatlarında ortaya 
çıkan bu hareketliliği, yine her zaman olduğu 
gibi, faiz oranları ve enflasyon oranları takip 
etti ve %5’ler seviyesinde seyreden enflasyon 
oranı %10-11 bandına, % 7-8 arasında seyreden 
faiz oranları ise %11-12 bandına oturdu. Yaşı 
yetenler hatırlayacaktır, ülkemizdeki her krizde 
aynı gelişmeler yaşanır ve kurlar, faiz oranları 
ve enflasyon oranları farklı sırada da olsa 
birbirlerini takip ederek yükselirler. 1994 Nisan 
ayında patlak veren krizde, 1,-US$, o zamanki 
parayla (henüz paramızdan altı sıfırın atılmadığı 
dönemde) fiyatı olan 14.000,-TL’ndan birkaç 
hafta içinde 41.000,-TL’ye kadar yükseldi, 
faiz oranı % 450’ye yükseltilerek kurlar kontrol 
altına alınabildi ve enflasyon sene sonunda % 
150 olarak gerçekleşti. 1999-2000 krizinde yine 
eski parayla, yani henüz paramızdan altı sıfırın 
atılmadığı dönemlerdeki fiyatıyla 680.000,-TL 
olan 1,-US$, birkaç hafta içinde 1.700.000,-TL’na 
kadar yükseldi, ardından gecelik (O/N) faiz 
oranları % 7000’leri gördükten sonra, yıllık faiz 
oranları % 50-60’lar seviyesinde dengeye geldi 
ve enflasyon oranı % 100’lere kadar ulaştı. 

Bugün yaşadığımız koşullar, kuşkusuz eski 
krizlerdeki koşullardan çok daha kontrollü 
koşullardır ve artık aynı hataları yeniden 

inflation and thus providing a demand-
oriented growth have yet reached the desired 
level. The FED’s debate on the downsizing 
resolution seems to be aimed at getting rid 
of criticism from this policy rather than the 
success of these policies.

It was expected that this crisis in the global 
level would also have consequences in our 
country, and even with a little delay, the crisis 
started to reflect on us from 2013 onwards. 
The economy that can grow due to the 
movements of monetary capital flowing from 
abroad to my country has begun to live with 
problems such as the weakening of capital 
flows. As always, the first problem we have 
experienced is at exchange rates. 1, -US 
$, which was 1,80 TL in May 2013, started to 
appreciate in the last four years and started 
to move in the band of TL 3,50-3,60 today 
after seeing TL 4,00. This movement in foreign 
exchange rates, as usual, followed interest 
rates and inflation rates and the inflation rate 
was 5% and 10% -11%, respectively, while the 
7-8% interest rates were 11-12% . The elderly 
will remember that the same developments 
are experienced in every crisis in our country 
and the rates, interest rates and inflation rates 
rise, following each other in different orders. 
In the crisis that broke out in April 1994, 1, -US 
$ rose to 14,000, -TL in a few weeks from the 
price of 14.000, -TL, which is the price of the 
current money (in the period when not six 
zeros have been thrown yet) And currencies 
could be put under control and inflation was 
realized as 150% at the end of the year. In 
the period of 1999-2000, the price of 680.000, 
-TL rose to 1,700,000, -TL in a few weeks, then 
the overnight (O/N) interest rates with the 
old money, After seeing 7000%, the annual 
interest rates have stabilized at 50-60% and 
the inflation rate has reached 100%.

The conditions we have today are, of course, 
much more controlled than the conditions in 
the old crises and we are now trying not to 
make the same mistakes again. However, 

Görünüm / Perspective
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yapmamaya çalışıyoruz. Ancak yine de 
herkes tedirgin ve bu tedirginlik bireylerin 
günlük hayatlarına, işletmelerin de yönetim 
politikalarına yansımaktadır. Bireylerin günlük 
hayatına yansıyan tedirginlik, harcamaları 
ertelemeye ve bağlı olarak efektif talebin 
düşmesine neden olurken, işletmelerdeki 
tedirginlik, yatırımları erteleme ve ciro kaybı 
olarak ortaya çıkmaktadır. Yatırım kararlarını 
erteleme, ciro kaybı, kar kaybı, düşük istihdam, 
kısaca genel bir daralma olarak günlük 
işletme politikalarına yansıyan bu tedirginliği, 
matematik olarak da ölçmek mümkündür. 
2012 yılındaki döviz fiyatına göre ölçülen 
ciroların US$ karşılığı (kabaca 2012 yılı TL ciro 
büyüklüğü/2012 yıl sonu kuru) ile 2016 yılındaki 
döviz fiyatına göre ölçülen ciroların US$ 
karşılığını (kabaca 2016 TL ciro büyüklüğü/2016 
yıl sonu kuru) karşılaştırdığımızda bu daralma 
matematik olarak da ölçülebilecektir. Döviz 
fiyatlarındaki yükseliş önce ve doğrudan, 
yabancı paraya karşı açık pozisyon taşıyan, 
yani  dövizli borçları (pasifleri) dövizli 
varlıklarından (aktiflerinden) daha fazla olan 
işletmeleri etkilemektedir. Ancak hiç döviz 
pozisyonu  taşımayan işletmeler, hatta uzun 
döviz pozisyonu taşıyan, yani dövizli varlıkları 
(aktifleri) dövizli borçlarından (pasiflerinden) 
daha fazla olan işletmeler de süreç içinde 
dolaylı yoldan etkilenmeye başlamakta ve 
daralmaya maruz kalmaktadır. Bu haliyle ve 
hayatın sonsuz döngüsü içinde ele alındığında 
görülmektedir ki; oluşan krizlerden kaçınmak 
ve sterilize edilmiş bir piyasada bulunmak 
mümkün değildir. 

Bu gelişmeden kaçınmak mümkün değildir 

everyone is nervous and this uneasiness 
is reflected in the daily lives of the individuals 
and in the management policies of the 
enterprises. Uneasiness reflected in the daily 
life of the individuals is caused by delaying the 
expenditures and depending on the effective 
demand, the uneasiness in the businesses, 
deferring investments and loss of turnover. It 
is also possible to measure this perturbation 
reflected in daily business policies as 
mathematics, as deferral of investment 
decisions, loss of turnover, loss of profits, low 
employment, briefly a general contraction. 
When we compare the US $ (roughly 2016 
TL turnover size / 2016 year-end exchange 
rate) of the prices measured in terms of 
foreign currency price in 2012 (roughly 2012 
TL turnover size / 2012 year end exchange 
rate) and the exchange rate in 2016, this 
shrinkage mathematics As well. The rise in 
foreign exchange prices affects businesses 
that are open to foreign currency, that is, 
foreign exchange liabilities (liabilities) that are 
higher than foreign currency assets (assets). 
However, enterprises that have no foreign 
exchange positions, even those with long 
foreign currency positions, ie foreign currency 
assets (assets) more than foreign currency 
liabilities (liabilities), are also beginning to be 
affected indirectly by the process. It is seen 
in this state and in the endless cycle of life; It 
is not possible to avoid crises and to be in a 
sterilized market.

It is not possible to avoid this development but 
it is possible to manage it. One of these ways 
is to develop the traditional management 
approach and to focus on a holistic 
management approach. Only sales (turnover) 
and enhance the traditional management 
approach based on profitability and risk 
management (balance sheet management) 
approach, the performance management 
approach is necessary to make a part of our 
lives. The balance sheet management should 
be regarded as a separate field of expertise 
and the defined risks (customer-credit, 

Görünüm / Perspective
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ama yönetmek mümkündür. Bunun yollarından 
birisi, geleneksel yönetim anlayışını geliştirmek 
ve bütünsel bir yönetim anlayışına yönelmektir. 
Sadece satışa (ciroya) ve karlılığa dayalı 
geleneksel yönetim anlayışını geliştirmek ve 
risk yönetimi (bilanço yönetimi) anlayışını, 
performans yönetimi anlayışını hayatımızın 
bir parçası yapmak gerekmektedir. Bilanço 
yönetimi ayrı bir uzmanlık alanı olarak kabul 
edilmeli ve tanımlanmış riskler (müşteri–kredi– 
riski, faiz riski, yabancı para kur riski, likidite riski, 
operasyon riski) yönetilmeli; ciro ve karlılıktan 
oluşan geleneksel performans kriterlerinin 
yanı sıra, işletmenin piyasa değerini, aktif 
kalitesini, aktif karlılığını, özvarlık karlılığını, 
genel ve hisse başı değer değişimlerini 
takip etmeyi de kapsayan yeni performans 
kriterlerini hayatımıza sokmalıyız. Çağdaş 
işletmelerin çoğu bu yola çoktan başvurdular 
ve bu bütünsel yönetim anlayışını olanaklı kılan 
modeller geliştirdiler bile. Bu anlayışı hayata 
geçirmenin yollarından biri ve en önemlisi, daha 
önce, belki de hiç önem vermediğimiz, hatta 
angarya olarak algıladığımız mali tablolarımızı 
daha sık üretmekten, daha sık ve sürekli olarak 
incelemekten, öngörülebilir, gerçekçi bütçeler 
ve hedefler hazırlamaktan ve gerçekleşmeleri bu 
hedef ve bütçe rakamlarıyla karşılaştırmaktan; 
oluşan sapmaları takip etmekten geçmektedir. 
Risklerimizi, yani bilançomuzu ve performans 
kriterlerimizi, yani gelir tablomuzu ölçülebilir, 
kontrol edilebilir biçimde modellemeli, yani 
performans hedeflerini ve risk ölçütlerini 
matematik ölçüm tekniklerine dönüştürmeli ve 
en önemlisi periyodik olarak takip etmeliyiz. 

EMA Şirketler Grubu olarak, bu konuda 
hazırlıklarımızı hızlandırıyor; nitelik sıçraması 
yapmak üzere takvimimizi oluşturuyoruz.

Yerimizin kısıtlı olması nedeniyle söyleşimizi 
şimdilik burada kesiyor, bir sonraki yazımızda, 
yukarıda sözünü ettiğimiz konuları daha 
ayrıntılı olarak gözden geçirmek ve sizlere 
çalışmalarımız hakkında daha ayrıntılı bilgi vermek dileğiyle veda ediyor, sevgilerimizi sunuyoruz. 

interest rate risk, foreign exchange rate 
risk, liquidity risk, operational risk) should be 
managed; turnover and addition to traditional 
performance criteria consisting of profitability 
as well, the company’s market value, asset 
quality, return on assets, equity profitability, 
including to track overall and per share value 
changes we must introduce new performance 
criteria of our lives. Most of the contemporary 
enterprises have already resorted to this 
path and have even developed models that 
make possible this holistic management 
approach. One way of putting this approach 
into practice and, most importantly, before, 
maybe we do not attach any importance, 
from producing even a chore as we perceive 
financial statements for more frequent, 
more frequent and from a continuous basis, 
predictable, from preparing realistic budgets 
and targets and realization of these targets 
and budget figures Compare away; To follow 
the deviations that occur.our risks, namely 
our balance sheet and our performance 
criteria, measurable so our income 
statement, to be modeled in the shape can 
be controlled, that should transform degree 
in mathematics performance objectives 
and risk measurement techniques and most 
importantly, we must follow periodically.

As the EMA Group of Companies, we are 
accelerating our preparations in this regard; 
We create our calendar to make a quality 
jumper.

Due to our limited space, our conversation is 
here for the time being, and in the next post we 
offer farewells and loves to pay more attention 
to the issues we have discussed above and 
give you more detailed information about our 
work.

Görünüm / Perspective
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1. Avrupa Birliği (AB)

AB ekonomisinde küçük ve orta ölçekli işletmeler 
önemli bir yere sahiptir. KOBİ’lerin kurumsal 
yeteneklerinin temel kaynağı; yenilikler ve 
istihdamdır. AB içindeki KOBİ’ler, tüm girişimlerin 
%99’unu oluşturmaktadır. AB tek pazar olarak 
genel bir KOBİ tanımı geliştirmiştir. 

Yandaki tablo 4’te de görüldüğü gibi AB’ye 
göre bir işletmenin KOBİ olabilmesi için çalışan 
sayısının 11-250 arasında olması ve buna ek 
olarak da cirosunun 2-50 milyon Euro veya 
bilanço toplamının 3-43 milyon Euro olması 
gerekmektedir. 

Ayrıca KOBİ kapsamına girebilmek için de 
söz konusu şirketin sermayesinin %25’inden 
fazlasının bir ya da birkaç büyük işletmeye ait 
olmaması şartı aranmaktadır.

1.1. İtalya

İtalya’da KOBİ’ler, çalışan sayısına ve sabit sermaye yatırımına göre 
ayrılmaktadır. Buna göre en çok 250 çalışanı olan işletmeler KOBİ sayılmıştır. 
Ayrıca işletmenin profesyonel yöneticiye sahipliği de nitel bir ölçüt olarak 
dikkate alınmaktadır. İşletme profesyonel yöneticiye sahip ise, büyük işletme 
olarak tanımlanmaktadır. (Tablo 5)

1.2. İngiltere

İngiltere’de KOBİ tanımı 1985 tarihli Şirketler 
Kanunu’nda yer almaktadır. Kanuna göre bir 
işletmenin küçük ve orta ölçekli sayılabilmesi için 
aşağıdakilerden en az ikisini sağlaması gerekmektedir.

İstatistiksel kullanımlarda İngiltere Ticaret ve 
Sanayi Bakanlığı genel olarak aşağıdaki tanımı 
kullanmaktadır:

Kümelenme / Clustering

 Servet GİRGİN
servet.girgin@emagrup.com

İş Geliştirme ve Proje Yöneticisi
Ema Enerji End. Mak. İnş. San. ve Tic. A.Ş.

İzmir Ekonomi Üniversitesi 
Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Bölümü

Öğretim Görevlisi

DÜNYA’DA KOBİ TANIMLARI

Small and medium-sized enterprises in 
the EU economy have an important place. 
The main source of corporate skills of SMEs; 
Innovations and employment. SMEs within the 
EU constitute 99% of all enterprises. The EU has 
developed a general SME definition as the 
sole market.
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•Mikro Ölçekli: 0-9 çalışanı olan işletmeler
•Küçük Ölçekli: 0-49 çalışanı olan işletmeler (mikro ölçekli firmaları da içermektedir.)
•Orta Ölçekli: 50-249 çalışanı olan işletmeler
•Büyük Ölçekli: 250’nin üzerinde çalışanı olan işlemeler

1.3. Fransa

Fransa’da KOBİ’ler, yöneticilerin şahsen ve doğrudan doğruya mali, 
teknik, sosyal, ahlaki ve yasal zorunluluklar üstlendiği işletmeler olarak 
tanımlanmakta, çalışan sayısına göre ayrılmaktadır. Tablo 7’de 
görüldüğü gibi pek çok ülkede olduğu gibi 250 kişiden az çalışanı olan 
işletmeler KOBİ sayılmaktadır.

1.4. Almanya

Almanya’da çeşitli sanayilere ve çalışan kişi sayısına/yıllık satış tutarına 
bağlı olarak yapılan tanımlama AB’ne uyum açısından değiştirilmiştir. 
KOBİ tanımı aşağıdaki gibidir:

Almanya’da en çok üzerinde durulan nitel ölçütler şunlardır; (Savsar, 
2005: 5)

•İşletme ile işletme sahibinin kader birliği,
•Sermaye piyasasından fon temin edememe,
•İşletme sahibinin tüm isletme fonksiyonlarının sorumluluğunu 
üstlenmesi,
•Faaliyetlerde bağımsız olma.

Almanya’da yapılan tanımlamalarda nicel ölçüt olarak kullanılan işletmede çalısan personel 
sayısı yanında, işletmenin sermayesi ve yıllık cirosu da ölçüt olarak ele alınmaktadır.

Kümelenme / Clustering

•Devamı bir sonraki sayımızda yayınlanacaktır / The continuation of the article will be published 
in the next issue

Sosyal Haberler / Social News
Doğum Günü Kutlamaları / Birthday Celebrations

Değerli Çalışma Arkadaşımız / Dear Colleague;
Erhan SEYHAN,
Gülşah PASİNLİ,
Servet GİRGİN,
ve Serpil DEDEOĞLU,

Ema Grup İnsan Kaynakları Departmanı ve Şirket Yönetimi 
olarak doğum gününüzü kutlar, sağlık, mutluluk ve başarı 
dolu bir yaşam dileriz. Uzun yıllar aynı amaca ve hayale 
el ele yürümek dileklerimizle… As Ema Group’s Human 
Resources Department and Company Management, we 

celebrate your birthday and wish you a life full of health, happiness and success. For many years 
we wish to walk in the same way... Ema Group
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29.06.1976 tarihinde Ankara’da doğdum. 1984 yılında 
babamın görevli olarak geldiği İzmir’de orta öğrenimimi 
tamamladıktan sonra, 1993 yılında Mehmet Ali Lahur Ticaret 
Meslek Lisesi’nden mezun oldum.
 
Aynı yıl çalışma hayatına atıldım ve 1996 yılına kadar 
Paşabahçe A.Ş. de muhasebe servisinde çalıştım. 1998 
yılında İstanbul Dolmabahçe Sarayı Muhafız alayında askerlik 
görevimi tamamladım.
 

1998 yılından itibaren Renault Mais A.Ş, Ekor Geri Dönüştürülebilir Madd.A.Ş. ve Samsung 
A.Ş.firmalarında Mali işler ve Finansman departmanlarında çeşitli kademelerde görev alarak 
kendimi geliştirme fırsatı buldum.
 
2015 yılından itibaren EMA ailesine katıldım. Çalışma sürem boyunca hem kendi pozisyonum 
hem de EMA’nın sektördeki payının gün geçtikçe ilerlediğine şahit oluyorum. %100 müşteri 
memnuniyetini ilke edinen ve tamamladığı projelerin sonuna kadar arkasında duran firmamızın 
daha büyük işlere imza atacağına inancım tam.
 
Evli ve 2 çocuk babasıyım.
 
Saygı ve Sevgilerimle.

Birol ÇİLOĞLU / Financial Affairs Manager

I was born in Ankara on 29.06.1976. I graduated from Mehmet Ali Lahur Commerce Vocational 
High School in 1993 after finishing my secondary education in İzmir where my father came in 
1984 as an official.
 
I started working in the same year and until 1996, I worked in Paşabahçe A.Ş. I also worked in 
accounting service. In 1998 I completed my military service at Dolmabahçe Palace Guard.
 
Since 1998, Renault Mais Inc., Ekor Recyclable Madd. And Samsung Inc. I have found 
opportunities to develop myself by taking various positions in Finance and Finance departments 
of companies.
 
Since 2015 I joined the EMA family. I witness that both my position and EMA’s share in the sector 
is increasing day by day throughout my working life. I believe that our company, which adopts 
100% customer satisfaction as a principle and stands behind the projects it completes, will sign 
bigger works.
 
I am married and have 2 children.
 
With my love and respect.

Birol ÇİLOĞLU / Mali İşler Yöneticisi


