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1-Kısaca kendinizden ve firmanızdaki görevlerinizden bahseder misiniz?

  İzmir Mühendislik A.Ş.’nin kurucu ortağı olan Mehmet MANAV, 1950 doğumluyum. İzmir 
Motor Sanat Enstitüsü’nden 1967 yılında mezun oldum. Aynı yıl İzmir’in ilk sanayi tesislerinden 
olan BMC otomotiv fabrikasında çalışmaya başladım.  
  E.Ü. bağlı Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi Makine Mühendisliği Bölümünü bu 
kuruluşta çalışarak tamamladım. 
  Mühendisliğimin ilk 5 yılında Türkiye Elektrik Kurumu Çatalağzı-Zonguldak ve Soma-Manisa 
Elektrik santrallerinde Makina Bakım ve İşletme Mühendisi olarak görev yaptım.
  1980 yılında 3. Sanayi sitesinde başlamış olduğum Makina ve Endüstriyel ekipman imalatına 
ALOSBİ fabrikamızda devam etmekteyim.

2-İzmir Mühendislik Müşavirlik Makine ve Demir Çelik San. Tic. A.Ş.’nin 32 yıla yakın bilgi 
ve birikimi ile demir çelik sektörüne başarılı bir şekilde hizmet veren önemli markalardan 
biri olduğunu biliyoruz. Firmanızın kuruluş aşamaları, yapılanması ve gelişim süreci 
hakkında kısaca bilgi verir misiniz?

  1980 yılında başlayan makina ve endüstriyel ekipman imalatı işleri çeşitli ortaklıklarla devam 
ederken 1988 yılında Menemen’de kurulmuş olan İzmir Mühendislik A.Ş iki kızımın katılımı ile 
Aile Şirketine dönüşmüştü. 2008 yılından bu yana ALOSBİ fabrikamızda küçük kızım Zeynep 
MANAV’ın liderliğinde yurtiçi ve yurtdışı Endüstriyel tesislere makina ve endüstriyel ekipman 
imal etmekteyiz.

3-Pazar payınızı ve firma tanınırlığınızı arttırma adına yurtiçi ve yurtdışında yürüttüğünüz 
çalışmalar nelerdir? 
  
Bir yandan uluslararası alanda konusunda lider olan firmalara ihracat yapmakta iken diğer 
yandan ALOSBİ de bulunan komşu tesislerin ve ilçemizde kurulu bulunan Demir-Çelik ve 
Petrokimya tesislerine makina ve endüstriyel ekipman imal ediyoruz.
4-Demir-Çelik sektörünün Dünya ve Türkiye ekonomisi açısından geldiği nokta hakkında 
değerlendirmeleriniz ve düşünceleriniz nelerdir? Demir-Çelik sektöründe geleceğe 
yatırım yapmak isteyen şirketler nasıl bir yol haritası çizmeli, önerileriniz nelerdir?
  1980 yılından bu yana hem demir-çelik üreten fabrikalara hizmet vermekteyiz hem de bu 
fabrikaların ürünlerini ham madde olarak kullanmaktayız. Ülkemizde ve ilçemizde kurulu olan 
demir-çelik tesisleri bir yandan iç piyasanın ihtiyacını karşılarken, diğer yandan daha önemli 
ölçüde de ihracat yapmaktadır. Bizim gibi çeliğe şekil veren firmaların durumuna gelince; hem 
bizim firmamız hem de sektörümüzde faaliyet gösteren yüzlerce firma konusunda lider olan 
uluslararası büyük firmaların neredeyse tamamına ihracat yapmaktadır.
  Sektörümüzdeki firmalar bu kadar etkin durumda iken, ülkemizde kurulmakta olan Star 
Rafineri, Termik Santral ve çimento tesislerinin makina ve ekipmanlarının Uzak Doğu 
ülkelerinden ithal ediliyor olması bizleri üzmektedir. Bu tür büyük yatırımların ‘yatırım teşvik’ 
aşamasında yerli imalat zorunluluğu (en azından %40, %50 gibi) getirilmesi hem sektörümüzün 
gelişimini teşvik edecek hem de ithalattaki döviz kaybını azaltacaktır. 

Röportaj

  Endüstriyel tesislerin yatırım ve işletme ihtiyacı olan makine ve ekipmanları üreten bizim gibi 
tesislerin sayısı son 25-30 yılda hızla artmış ve ülkemizin ihtiyacını önemli ölçüde karşılayacak 
kapasiteye ulaşmıştır. Bizim gibi orta ölçekli aile şirketleri Avrupa’ya ve Amerika üzerinden 
yüzlerce ülkeye endüstriyel ekipman ihraç ederken daha düşük kalitedeki benzer ekipmanların 
Uzak Doğu ülkelerinden ithal ediliyor olması hem ülke ekonomisini hem de sektörümüzün 
gelişme potansiyelini olumsuz yönde etkilemektedir.
  Amerika ve Avrupa Şirketlerinin Covid salgını öncesi önemli ölçüde Uzakdoğu ülkelerinde 
yaptırdıkları bir kısım işlerde gerek lojistik gerekse seyahat güvenliği nedeniyle ülkemiz avantajlı 
duruma gelmiştir.
    Ancak sektörümüzün gıda, tekstil, vb. sektörlere göre kişi başı çalışan için yatırım gereklilikleri 
daha fazla ve yatırım süreleri daha uzun olduğundan yeni yatırımların üretime geçmeleri zaman 
alacaktır.
5-Son olarak dünyayı etkisi altına olan Korona Virüsü (Kovid-19) salgınının iş hayatı 
üzerinde yarattığı etki ve sonrası için görüşleriniz nelerdir?
  Korona Virüs salgınının insan üzerindeki etkilerini azaltacak önlemlere uyumlu mal ve hizmet 
üreten sınırlı sektörlerin dışında tüm sektörleri olumsuz etkilemektedir. 
  Büyük krizler gibi bu virüsün yarattığı bu krizin olumsuz etkileri de kısa sürede geçmeyecektir.

Mehmet Manav
İzmir Mühendislik AŞ
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