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HAFTANIN YILDIZI:

Ahmet Sepici

EKONOMIK Çözüm Araştırma
ve Yayın Komitesi Haftanın Yıldızı
olarak Sepiciler Çaybaşı Yönetim
Kurulu Üyesi Ahmet Sepici’yi
seçti. 1984 yılında İzmir’de doğan
Sepici, orta öğretimini İzmir
Amerikan Koleji’nde tamamladı.
Sepici, üniversite eğitimini ise Amerika’da
University of California, Irvine Felsefe
bölümünde tamamlandı. Deri sektöründe
faaliyet gösteren Sepiciler Çaybaşı firmasında Yönetim Kurulu Üyesi ve ihracat
departmanı sorumlusu olarak görev yapan
Sepici’nin en büyük hedefi dünyada Türk
derisinin girmediği bir ülke kalmaması.

Sevdanın rengi
Yeşil - Kırmızı
KARŞIYAKA 14 Şubat Sevgililer Günü’nde bir kutlamaya ev sahipliği yaptı. 50 bin
Karşıyakalı 14 Şubat’ı sevdikleriyle birlikte
kar altında kutladı. Sevgililer Günü’ne
uygun kırmızı ışıklandırma ile aydınlanan
Karşıyaka Çarşısı, kar yağışı ile birlikte
unutulmaz bir manzaraya sahne oldu. n 12

NDA
20 YAŞI

MAVI KIRMIZI SARI

Son 5 yılda fiziksel
yapı rekoru kırdı

Posta İşleme
Merkezi

EKONOMiK

SIYAH

Fiziksel yapı ve sosyal yardımlara büyük
kaynak ayıran Bornova Belediyesi, sahip
olduğu yapıların yüzde 65’ini yeni yaptı.

BORNOVA Belediyesi’nden yapılan
basın açıklamasına göre;
Prof. Dr. Kamil Okyay
Sındır’ın uyguladığı idari
ve mali disiplinle 2009
yılında 95 milyon lira
olan belediye bütçesi,

AKTÜEL EKONOMİK - POLİTİK GAZETE
ekonomikcozum@ekonomik-cozum.com.tr
www. ekonomik-cozum.com.tr

Seçim kazanı
ekonomiyi
kaynatıyor

2014’te 225 milyon liraya
çıktı. Kaynaklarını,hem
fiziki hem de sosyal
alanda yatırımlara ayıran
Bornova Belediyesi’nde
5 yılda yatırımlara ayrılan
kaynak 250 milyon lirayı
geçti. n 11

>> SEÇIM SONRASI GERÇEKLEŞECEK EKONOMIK GELIŞMELERI BEKLEYEN ÜRETICILER PIYASA ARZINI RÖLANTIYE ALMIŞ DURUMDA
Doç. Dr. C. Coşkun Küçüközmen
(İzmir Ekonomi Üniversitesi,
İşletme Fakültesi):
2014 Ocak verisi yayımlandı ve
rakamlarda henüz ciddi bir
bozulma görünmediğini
söyleyerek yanıtlarıma
başlayabilirim. 2014 yılının
ilerleyen aylarında büyümede düşük seyir söz
konusu olacaktır.
Dr. Ali Tarhan (Eko. Çöz. Yazarı):
Yerel yönetimlerin seçimler dolayısıyla hizmet zamlarını ertelemeleri her ülkede ve her seçimde
görülen, neredeyse evrensel
hale gelmiş davranışlardır.
Ancak, piyasadaki arz darlığı bu çerçevede değerlendirilemez. Arz kısıtları,
kısa ve orta vadedeki
enflasyon beklentilerinin yüksekliğine işaret
etmektedir.

30 Mart’taki seçimler öncesinde içine kapanan piyasalar şimdilik sadece için için kaynıyor.
Uzmanlar, seçimlerin yanı sıra gündemde sıcaklığını koruyan siyasi ve ekonomik gelişmelerin getireceği fiyat artışlarının deflasyonist etkilerinin görülebileceği uyarısında bulunuyor.
ÜLKEMIZDE son bir yıldır
yaşanan iç gelişmelerin yanı sıra
başta Suriye kaynaklı olmak
üzere dış gelişmeler nedeniyle ekonomide bir durgunluk
yaşandığına dair gözlemler son
zamanlarda sıklıkla dile getirilmeye başlandı. Acaba ekonomik
anlamda gerçekten bir durgunluk yaşıyor muyuz? Yaşıyorsak
sebepleri ne olabilir?

DIŞ KAYNAKLAR TÜKETİMİ ARTIRDI
Prof. Dr. Turan Subaşat (İzmir Ekonomi Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Ekonomi Bölümü):
17 Aralıkta “tetiklenen” sürecin nereye doğru evrileceği iç ve dış politik
ve ekonomik gelişmeler tarafından belirlenecektir. Bu karmaşık ilişkiler
ağını tam olarak çözümleyerek geleceği okumak falcılara bırakılması gereken bir “kehanet” olsa da, son on yılda uygulanan ekonomi politikalarının sürdürülemez olduğunu görmek için falcı olmaya gerek yoktur.n 10

DIĞER taraftan 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler
nedeniyle birçok belediyenin seçim
yatırımı gerekçesiyle bazı hizmetlere yapacağı zamları ertelediği
iddiaları da dile getirilmekte. Acaba
piyasa ekonomisine seçim kilidi
vurulmuş gibi bir durumla karşı
karşıya mıyız? Bu soruları uzmanlarına sizler için sorduk ve yanıtlarını paylaşıyoruz. n 10

Ege’ye büyük ihracat ödevi
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, konuşmasında son 15 yılda ihracata dayalı kalkınmada İzmir ve Ege’nin
çok parlak olmadığına değinerek “İzmir’e 2023’te 60 milyar dolar ihracat hedefi yetmez” diye konuştu.
“2013 Yılı İhracatın Yıldızları Ödül Töreni”nde şampiyon ihracatçılara ödüllerini Ekonomi
Bakanı Nihat Zeybekci verdi. Ege’de en fazla
ihracat gerçekleştiren firma 765 milyon 751 bin

Erişim baskısı yoğun olmasa da,

Çalışanlar tatilde de
işlerini takip ediyor
RANDSTAD’ın Türkiye’nin de dahil
olduğu global iş dünyası eğilimleri araştırmasında dünyadaki çalışanların yarısı
tatilde de işle ilişkilerini koparmadıklarını,
gelişmeleri sıcağı sıcağına mobil cihazlarından takip ettiğini belirtti. n 12

BAŞKENTİN PATRONLARI

Kişisel bakımda

güçlü sektör
yarattı

Yüksek karlılığın

2013 yılında, 95 milyon TL net kar elde
ederek bankacılık sektörünün çok üzerinde
karlılık sağlayan Aktif Bank’ın Genel Müdürü Dr. Önder Halisdemir, karlılıkta ilk 10
bankadan biri olmalarını açıkladı. n 5

Siyasette dalaşma
Seçimler yaklaştı, partiler arası söz
düellosu arttı. Seçim programlarında
konuşmalar öyle uzadı ki
“Tencere dibin kara seninki benden
kara” gibi durumlar
gelişti. İşe parti genel
başkanları da karıştı;
“Çamur at izi kalsın”
Demirkent, gazeteciler

ölünce de yaşar

A. Yener Özkesen n 10

catı gerçekleştiren firma ise 474 milyon 992 bin
dolar ile İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. oldu.
Sektörlerinde birinci, ikinci ve üçüncü olan
EİB üyesi ihracatçılar da ödüllendirildi. n 4

ARAÇ TAKİP SİSTEMLERİ DOSYASI

İş Bankası ve Vodafone

iş birliğinden bonkör taşıt kredisi
“Dijital dönüşüm hareketi”
kapsamında iş dünyasının mobilleşmesine önem verdiklerini
kaydeden Vodafone Türkiye
İcra Kurulu Başkan Yardımcısı
Engin Aksoy; “Ticari taşıt
kredilerinde sektör lideri olan

Türkiye İş Bankası’yla bu konuda önemli bir iş birliği yaptık. Bu iş birliğiyle, KOBİ’ler
başta olmak üzere her ölçekten
şirketi Vodafone İş Ortağım
çatısı altında buluşmaya davet
ediyoruz” dedi. n 3

Yeni sistemleri AB’ye Türkiye’den taşıyor

Aktif Bank Genel Müdürü,

şifresini
açıkladı

dolar ile Petkim Petro Kimya Holding olurken,
en fazla ihracat yapan dış ticaret şirketi ödülünü
de 623 milyon 332 bin dolar ile Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş. aldı. En fazla üretim ve ihra-

Kişisel bakım
sektöründe istihdam yaratmayı
görev edinmiş
başarılı bir iş
kadını Nebahat
İbiş. Sektörün
dinamiğinin eğitimli, donanımlı
estetisyenler
yetiştirerek
gelişeceğini düşünen Nebahat
İbiş, meslek
edindirme
projeleri
ile topluma
önemli
katkı
sağlıyor.
Veli Sarıtoprak’ın söyleşisi n 6

BAŞARSOFT’un
çözüm ortağı, dünya
navigasyon devi NNG,
Türkiye’yi global başarı
için ölçek kabul ediyor.
Yeni sistemlerin ilk

olarak Türkiye’de, daha
sonra ise Avrupa Birliği
ülkelerinde uygulamaya
koyulduğunu kaydeden
Başarsoft CEO’su Alim
Küçükpehlivan, dünyada

Becker, Clarion, Pioneer,
Samsung ve Vodafone
gibi birçok önde gelen
üreticiye navigasyon
yazılımı sağlandığını
dile getirdi. n 3

Çiftçiye bu hafta yapılacak
ödemeler can suyu olacak

Siyah ve beyaz

otomobilin
gözdesi oldu

“Beyaz” renk,
2013 yılında
en popüler
otomotiv
rengi oldu.
n2

Amarok Rekorlar
Kitabı’na girdi
Soçi Kış Olimpiyatları için özel olarak tasarlanan 3 Amarok, 25 bin kilometre yaparak
66 günde Moskova’dan, Rusya’nın en kuzey
bölgesi olan Kamçatka Yarımadası’na ulaştı.
TAKIMLAR, 4 çeker Amarokları, zorlu hava
ve yol koşulları için özel olarak tasarladı. Dev
kar lastikleri, ekstra depolama alanı, araç içi
kafes ile donatılan Amaroklar’ın, ön ve arka
süspansiyonları, özel olarak güçlendirildi.
Takım, beyaz çölde yollarını bulmak için de
ekstra navigasyon sistemlerini kullandı. 2.0
turbo dizel motora sahip ve 175 HP gücündeki Amarok’lar, hiçbir büyük kaza geçirmeden, destansı yolcuklarını tamamladı. n 2

TÜRKIYE Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı
Şemsi Bayraktar, 2014 yılını
kapsayan düşük faizli kredi
kullanımına yönelik Bakanlar
Kurulu Kararı’nın yürürlüğe
girdiğini bildirerek, “Düşük
faizli kredilerin açılması için
uygulama tebliği bir an önce
yayımlanmalı” dedi. n 8

En yüksek tarımsal krediyi İzmir kullandı n 8
>> KLIMALARDA SEZONSAL VERIMLILIK KRITERLERI ILE ENERJI SINIFLARI DEĞIŞIYOR

Klimalar iklime göre çeşitlenecek
n7

