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Şubat ayı ile birlikte 3. yılımızı tamamlayarak, çalışma dönemimizin son yılına girmiş 
bulunmaktayız. 3 yıl boyunca Oda organlarımızda görev alan üyelerimize ve bizlerin yanında olan, 
önerileri ve eleştirileri ile çalışmalarımıza katkı koyan siz çok değerli üyelerimize şükranlarımızı ve 
teşekkürlerimizi sunuyorum.

Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın 55. Yönetim Kurulu olarak, sizleri en iyi şekilde temsil etmeye, 
konulara çözüm aramaya, yerel ve merkezi yönetimlerle sağlıklı diyalog içerisinde bulunmaya 
kalan süremiz içerisinde de kesintisiz devam edeceğiz.

Bu kapsamda, 2012 yılının ilk Ankara ziyaretini 7 Şubat Salı günü gerçekleştirdik. Sayın 
Cumhurbaşkanımızı, Çevre ve Şehircilik Bakanımızı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızı 
makamlarında ziyaret ettik.

Paylaştığımız ortak konuların başında, TTK ve Toplu İş İlişkileri Kanunu’na dair endişelerimiz 
yer almaktadır. Bununla birlikte; İzmirli sanayicinin yatırım, üretim, istihdam, ihracatta üzerine 
düşen görevleri yerine getirdiğini, İzmir’in de; vergi tahsilat oranı en yüksek, kaçak elektrik 
kullanımı en düşük kent olduğunu, hükümetin artan desteği ile kamu altyapı yatırımlarının 
hızlandırılmasının İzmir’in ülke ekonomisine olan katkısını artıracağını ifade ettik.

Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül ile her görüşmemizde olduğu gibi;bir kez daha İzmir’e 
dair sıcak ve umut dolu sözleri, İzmirli sanayicilere olan güveni moral ve motivasyonumuzu 
artırmıştır.

“Ülkemizin dinamosu sizlersiniz. Ekonomiyi takip eden, ülkemizin kalkınmasının, 
zenginleşmesinin motoru sizsiniz. İzmir’in sorunları konuşulurken gelişmesi de göz ardı ediliyor. 
İzmir’i daha çok gündeme getirmeli” diyen Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle bizlerin de 
vurgulamış olduğu başka illerin ihracatçı birlikleri kayıtlarında yeralan otomotiv, kimya gibi 
sektörlere ait birliklerin İzmir’de kurulması gerekliliğini ifade etmesi, bizler açısından çok 
önemlidir.

Görüşmemizde Sayın Cumhurbaşkanımıza, Türk sanayicisi olarak önümüzdeki engellerin 
kaldırılıp dünyadaki rakiplerimizle eşit şartlarda mücadele etme isteğimizi bir kez daha tekrarlama 
fırsatı bulduk.

Konukseverliği ve EXPO 2020 adaylığı sürecinde göstermiş olduğu üst düzey çaba için Sayın 
Cumhurbaşkanımıza, bir kez daha şükranlarımızı iletiyoruz.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Erdoğan Bayraktar ile özellikle çevre kontrolleri konusunda 
farklı uygulamalar içinde bulunulan İzmir’e, diğer illerle eşit uygulama talebimizi ve kentsel 
dönüşümün İzmir için önemini aktardık. Kentsel dönüşümde planlamaların merkeziyetçilikten 
ziyade, yerinde ve taraflarla birlikte yapılması gerekliliğini ve deprem öncesi hasar tespit 
çalışmalarını vurguladık.

Fabrika binalarının da konutlar gibi TOKİ tarafından yapılarak uzun vadeyle satılması veya 
kiralanması önerimizi tekrarladık.

Şehrin özelliği, gelişmesi açısından yapılması gereken işi yapacağız diyen ve EBSO’ya 
davetimize en yakın zamanda cevap vererek, İzmir’e gelip gerek çevre, gerekse kentsel dönüşüm 
konularında sanayicilere yardımcı olma noktasında birlikte ortak çalışmalar yapma sözü veren 
Sayın Bakanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Detaylı olarak, Toplu İş İlişkileri Kanunu Tasarısı’na dair endişelerimizi paylaştığımız Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk Çelik tarafından çalışma barışının bozulmayacağına dair 
güvencenin verilmesi bizler açısından oldukça önemli idi.

Görüşmemizde özellikle; yabancı ülke vatandaşlarının Türkiye’de sendika kurucusu olmasının 
engellenmesi, “Sendikaya üyelik kayıtları e-devlet yerine noter huzurunda kimlik ibrazı ve imza 
atılarak gerçekleştirilmesi ve işkolu barajının yüzde 3 yerine yüzde 5 olarak belirlenmesi konularını 
aktardık. Kıdem Tazminatı Yasası’nın da biran evvel çıkarılması talebimize, Mart ayında sonuca 
ulaşılacağı bilgisini aldık.

Sanayicimizin ve İzmir’in konularını aktarma fırsatını bulduğumuz Ankara ziyaretimiz oldukça 
verimli geçmiş olup, her zaman olduğu gibi konuların takipçisi olmaya devam edeceğimiz 
hususunun altını çizmek isterim.

Ender YORGANCILAR
Yönetim Kurulu Başkanı

2012 yılının ilk 
Ankara ziyaretimiz

BAŞKAN



5



6

Cumhurbaşkanı Abdullah 
Gül, İzmirli sanayicilere 
moral verdi, güven aşıladı. 

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar 
ve Yönetim Kurulu üyelerini 
Çankaya Köşkü’nde kabul eden 
Gül, “Ekonominin, kalkınmanın, 
zenginleşmenin motoru sizsiniz” dedi. 
Cumhurbaşkanı Gül, İzmir’in EXPO 
2020 adaylığı için de üst düzeyde 
çaba gösterdiğini de vurguladı.

EBSO Yönetim Kurulu, 
Ankara temasları çerçevesinde 
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü 
ziyaret etti. EBSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar 
liderliğindeki heyete hitap ederken 
her cümlesinde İzmir ve sanayicilere 
özel bir önem verdiğini hissettiren 
Cumhurbaşkanı Gül, ekonomiden 
EXPO 2020 adaylığına kadar kentin 

motivasyonunu yükselten mesajlar 
verdi.

Cumhurbaşkanı Gül, Ege 
ve İzmir’i en cazip bölge olarak 
nitelendirirken, “İhracat, spor, 
gümrük, turizm deyince İzmir akla 
geliyor. İzmir başlıbaşına, gerçek 
anlamda metropol. Çeşitliliği, 
çoğulculuğuyla Türkiye’nin dışa açılan 
penceresidir” dedi. Başka kentlerden 
yoğun olarak yaşanan göçlerin 
İzmir’in işini zorlaştırdığını söyleyen 
Gül, ancak herkesin bunun farkına 
vardığını ve kenti sahiplendiğini ifade 
etti.

Sanayi üretim kapasitesi açısından 
İzmir’in yerinin farklı olduğunu 
vurgulayan Cumhurbaşkanı Gül, 
sanayicileri de şu sözlerle övdü:

“Ülkemizin dinamosu sizlersiniz. 
Ekonomiyi takip eden, ülkemizin 
kalkınmasının, zenginleşmesinin 

motoru sizsiniz. İzmir’in sorunları 
konuşulurken gelişmesi de göz ardı 
ediliyor. İzmir’i daha çok gündeme 
getirmeli.”

İzmir’de başta İzmir-İstanbul 
Otoyolu olmak üzere ulaşım ve 
altyapı alanında büyük projelere 
başlandığını, geçmişte 10-15 yılda 
yapılan işlerin şimdi daha kısa sürede 
gerçekleştirildiğini hatırlatan Gül, 
“5-10 yıl içinde İzmir’in yeri çok farklı 
olacak. İzmir’de büyük bir potansiyel 
birikiyor. Büyük bir patlama olacak 
döneme yaklaşıyorsunuz” diye 
konuştu.

İhracat deyince İzmir’in akla 
geldiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı 
Gül, otomotiv ve yan sanayi ile kimya 
ve bunun gibi sektörlerde milyar 
doları aşkın ihracatların başka illerin 
ihracatçı birlikleri kayıtları yerine 
İzmir’in kayıtlarında yeralması için 

Cumhurbaşkanı Gül, EBSO yönetimini kabulünde İzmir’in çok büyük 
bir patlama yaşayacağı döneme yaklaşıldığını belirtirken, “Ekonominin, 

kalkınmanın, zenginleşmenin motoru sizsiniz” dedi.

“Egeli sanayiciye 
güveniyorum”
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bu konudaki birliklerin kurulması 
gereğine de dikkat çekti.

Yorgancılar: Rakiplerimizle
eşit mücadele istiyoruz

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Yorgancılar, İzmir’in 
toplam gelir ve tahsilattaki payının 
yüzde 10.81 olduğunu, üretimin 
yüzde 9’unu, katma değerin yüzde 
14’ünü gerçekleştirdiğini, istihdamın 
da yüzde 10’unu sağladığını ifade 
etti. Petkim’in Aliağa’da 5 milyar 
doları aşan yatırımla kuracağı 
rafinerinin yanısıra, organize sanayi 
ve serbest bölgelerde inşaatına 
başlanılan fabrikalarla hükümetin 
başlattığı ulaşım ve demiryolu 
projelerinin önemini vurgulayan 
Ender Yorgancılar, “Cumhuriyetimizin 
kuruluşunun 100. yılı olan 2023’te 
500 milyar dolarlık ihracat yapacak 
güçteyiz. Makine ve imalat parkına 
sahibiz. İzmir’in kapasite kullanım 
oranı ve enerji kullanımı Türkiye 
ortalamasının üzerinde, ihracatımızda 
artış var. Ancak Türk sanayicisi olarak 
önümüzdeki engellerin kaldırılıp 
dünyadaki rakiplerimizle eşit şartlarda 
mücadele etmek istiyoruz” dedi.

Çalışma barışı bozulmasın

Toplu İş İlişkileri Kanunu Tasarısı 
ile Temmuz ayından itibaren 
yürürlüğe girecek yeni Türk Ticaret 
Kanunu hakkında sanayicinin taşıdığı 
endişeleri de Cumhurbaşkanı Gül’e 
aktaran Yorgancılar, şu bilgileri verdi:

“Toplu İş İlişkileri Kanunu ile 
çalışma hayatında barışı ve huzuru 
sağlayacak sistem kurulmalı. 
Özellikle TTK’da ekonomik suça 
ekonomik ceza yerine hapis cezası 
getiren maddeler var. Şirketleşmeyi, 
kurumsallaşmayı önleyici hükümler 
bulunuyor. Bunlar değişmeli. Çekten 
dolayı hapis yatan 78 kişi yeni 
kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte 
tahliye edildi. Ancak yeni TTK’nın 
uygulanmaya başlamasıyla birlikte 1 
milyon 400 bin şirket olumsuz yönde 
etkilenecektir.”

Kanunlar yazılırken
müdahil olun

Cumhurbaşkanı Gül de, 
doğru olan yasal düzenlemelerin 
önceki dönemlerdeki koalisyon 
hükümetlerinin aksine şimdi 
kısa zamanda TBMM’den 
geçirilebileceğine işaret etti. 
Kanunlardaki değişikliklerin TBMM 
Genel Kurulu’na gelmeden önce 
daha yazılma aşamasında tarafların 
katılımıyla çözülmesi gerektiğine 
dikkat çeken Gül, “TTK’da 
şirketlerde paravan ve gerçek 
idarecilerin ayrı olduğu bir yapı 
çıkabilir. Sendikalar Yasası da önemli. 
Türkiye 1970’li yıllarda önemli şeyler 
kaybetti. Ölçü kaçmamalı” diye 
konuştu.

EXPO için uluslararası çaba

Cumhurbaşkanı Gül, İzmir’in 
EXPO 2020 adaylığı için uluslararası 
alanda çaba gösterdiğini de bildirdi. 
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 

Yorgancılar, İzmir’in EXPO 2020 
adaylığına destek olmak üzere 
Cumhurbaşkanı Gül’ü İzmir’e davet 
etti. Ender Yorgancılar, “Sayın 
Cumhurbaşkanım, geçen defaki 
EXPO tecrübesini birlikte yaşadık. 
Dünyada bir İzmir algısı oluştu. 
Verdiğiniz desteğe teşekkür ediyoruz. 
EXPO’yu 2020 yılında Türkiye ve 
İzmir’e kazandırma çalışmalarımızdaki 
motivasyonu, kentimizin moralini 
artırmak için sizi İzmir’e davet 
ediyoruz” dedi.

İzmir’in EXPO 2020 adaylığına 
Ankara’dan da büyük destek 
verdiğini belirten Cumhurbaşkanı 
Gül, “Türkiye’nin BM Konsey 
Üyeliği’nden önce görüştüğüm her 
cumhurbaşkanına başbakana ve 
bakana İzmir’in EXPO adaylığı için 
ısrar ediyorum, oy istiyorum” diye 
konuştu.

Cumhurbaşkanı Gül, EXPO 
vesilesiyle İzmir ve Ege’de büyük 
yatırımlar olacağını da vurguladı.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar: 
“2023’te 500 milyar dolarlık ihracatı 
yapabilecek güçteyiz. Önümüzdeki engeller 
kaldırılıp dünyadaki rakiplerimizle eşit 
şartlarda mücadele etmeliyiz.”

GÜNDEM
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Faruk Çelik, Toplu 
İş İlişkileri Kanunu Tasarısı 

yasalaştığında işçi ile işveren arasında 
yıllardır süregelen çalışma barışının 
bozulmayacağı güvencesi verdi. Çelik, 
işçi sağlığı ve güvenliğinde de hem 
çalışanı hem de sanayiciyi koruyan 
düzenlemeler gerçekleştirileceğini 
bildirdi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ile 
Yönetim Kurulu Üyeleri, Ankara’da 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik’i makamında ziyaret 
ederek, çalışma hayatındaki en 
önemli gündem maddesi olan Toplu 
İş İlişkileri Yasa Tasarısı hakkındaki 
görüşlerini aktardı.

İhracat yapamayız,
istihdam yaratamayız

Kamuoyunda Sendikalar Kanunu 
olarak adlandırılan tasarının iş barışını 

tehdit eder nitelikte olduğunu 
söyleyen Yorgancılar, “Avrupa’da 
özellikle Almanya ve İtalya’da 
firmalar artan maliyetler nedeniyle 
üretimlerini bizim gibi ülkelere 
kaydırıyorlar. Bizde de sendikalaşma 
nedeniyle çalışma barışı bozulacaksa 
2023 yılında 500 milyar dolarlık 
ihracat hedefine ulaşamayız, her yıl 
700 bin gence iş imkanı yaratamayız. 
Büyük özverilerle sağlanan çalışma 
barışı korunmalı” dedi.

Ender Yorgancılar, yabancı ülke 
vatandaşlarının Türkiye’de sendika 
kurucusu olmasının engellenmesini de 
isterken, “Sendikaya üyelik kayıtları 
e-devlet yerine noter huzurunda 
kimlik ibrazı ve imza atılarak 
gerçekleştirilmeli. İşkolu barajı 
da yüzde 3 yerine yüzde 5 olarak 
belirlenmeli” diye konuştu.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar, ziyarette ayrıca Kıdem 
Tazminatı Yasası’nın da iş dünyası için 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, EBSO Yönetiminin yaptığı 
ziyarette sanayicilere Toplu İş İlişkileri Kanunu Tasarısı yasalaştığında işçi ile 
işveren arasındaki çalışma barışının bozulmayacağı güvencesi verdi.

Çelik’ten
çalışma
barışı
bozulmayacak
sözü

GÜNDEM
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büyük önem taşıdığını, bu yasanın 
zaman kaybedilmeden çıkarılması 
gerektiğini gündeme getirdi.

Endüstriyel ilişkileri biliyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Çelik de, sanayicilerin tasarı hakkında 
eksik bilgilendirilmelerinden dolayı 
psikolojik olarak etkilendiklerini, 
çalışma hayatında karışıklığa neden 
olacak bir durum olmadığını ifade 
etti.

“Endüstriyel ilişkileri biliyoruz. 
İş dünyasının önüne engel çıkarmak 
için hükümet olmadık” diyen Faruk 
Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“İşyeri barajı aynen duruyor. 
Ben de işçi olmuş, işçi çalıştırmış 
insanım. İşçi ve işveren ilişkilerinde 
yaşanan bir süreç var, dünyada kriz 

nedeniyle ekonominin dönüşmesi, 
rekabet ortamının korunması var.. 
Ayrıca bizim kültürümüz çalışanın 
alın teri kurumadan hakkını verme 
üzerine kurulu. Çalışma barışının 
bozulmasından endişe etmeyin.”

 İş sağlığı ve güvenliğinde
yeni sistem

Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Çelik, iş kazalarının ve can 
kayıplarının önüne geçmek için iş 
sağlığı ve güvenliğinde getirmeyi 
planladıkları yenilikleri de EBSO 
Yönetimi ile paylaştı. Türkiye’deki     
1 milyon 425 bin işyerinden 1 milyon 
210 bininin çalışan sayısının 1-9 
arasında olduğunu, 180 bin işyerinde 
49’a kadar işçi çalıştırıldığını, 28 bin 
işyerinde ise çalışan sayısının 50’yi 

aştığını bildiren Çelik, şunları söyledi:

“1 milyon 390 bin işyerinde 
bugün anladığımız anlamda iş sağlığı 
ve güvenliği kavramı yok. 9’a kadar 
işçi çalıştıran yerlerde iş sağlığı ve 
güvenliği uzmanının giderlerini devlet 
olarak biz üstleneceğiz. 10 ile 49 
arasında işçi çalıştıran firmalar ortak 
iş sağlığı ve güvenliği merkezinden 
yararlanabilecek. Bu uzmanların tavan 
ücretlerini de belirliyoruz. İş sağlığı 
ve güvenliği firmaları iş kazalarında da 
sorumlu olacak, böylelikle sanayicinin 
üzerindeki mali ve vicdani riski de 
azaltacağız.”

Faruk Çelik, Ege Bölgesi Sanayi 
Odası’nın dikkat çektiği Kıdem 
Tazminatı Yasası’nın üzerinde 
çalıştıklarını, Mart ayında bunu da 
çözeceklerini bildirdi.

GÜNDEM
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Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Erdoğan Bayraktar, 
kendilerini sanayiciye, iş 

dünyasına yardımcı olma konusunda 
şekillendirdiklerini söyledi. 
Ekonominin ve nüfusun yoğun 
olduğu illerden başlayacak kentsel 
dönüşümde iddialı olduklarını 
vurgulayan Bayraktar, “Barselona ve 
Atina’dan ileride” dediği İzmir için 
iş dünyasının desteğini istedi. EBSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar 
da özellikle çevre konusunda diğer 
illerdeki gibi eşit uygulama olmasını 
savundu.

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ve 
Yönetim Kurulu Üyeleri, Ankara’da 
Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan 
Bayraktar’ı makamında ziyaret 
ederek, sanayicilerin çevre ve kentsel 
dönüşümle ilgili konularını paylaştı.

Geçtiğimiz Temmuz ayında 

EBSO’yu ziyaret eden Ulaştırma 
Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Binali Yıldırım’ın AB üyesi 
ülkelerin bile kendi sanayicilerine 
uygulamadığı denetimlere dikkat 
çekip Yunanistan’ı kastederek 
“Denizin bu tarafında farklı, diğer 
tarafında farklı çevre uygulamaları 
yapılmasına müsaade etmem” sözünü 
hatırlatan Yorgancılar, “İzmir’de çevre 
kontrol konusunda 
üzerimizde yoğun 
baskı var. Bu 
uygulamaların 
İzmir’de de diğer 
şehirlerde olduğu gibi 
eşit şekilde olmasını 
istiyoruz” dedi.

Ender Yorgancılar, 
İzmirli sanayicinin 
yatırım, üretim, 
istihdam, ihracatta 

üzerine düşen görevleri yerine 
getirdiğini, vergi tahsilat oranı en 
yüksek, kaçak elektrik kullanımı en 
düşük kent olduğunu vurgularken, 
hükümetin desteğini artırması, kamu 
altyapı yatırımlarının hızlandırılması 
ile İzmir’in ekonomiye katkısının daha 
fazla artacağını ifade etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 
kentsel dönüşüme yönelik çabalarını 

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, afet riski altındaki alanların 
dönüşümünü sağlayacak yasanın Meclis’te olduğunu hatırlatırken, “Öncelikle 
ekonominin ve nüfusun yoğun olduğu illerden başlayacak çalışmalar 
konusunda iddialıyız” dedi

Çevre ile kentsel dönüşüme 
bakan teminatı

Ender Yorgancılar, İzmir’de EXPO alanı olarak 
belirlenen İnciraltı’nda planlama konusunun 
da henüz netleşmediğini gündeme getirdi ve 
“6 ay süren EXPO için 200 hektarın üzerinde 
alan gerekiyor. İnciraltı’nın planlaması zaman 
kaybedilmeden yapılıp özel yasa çıkarılmalı. Sunum 
yapacağımız Uluslararası Sergiler Bürosu (BIE) 
Genel Kurulu için Haziran ayında Paris’e giderken 
İzmir’in eli güçlendirilmeli” dedi.

İnciraltı’na plan ve özel yasa

GÜNDEM
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takdir ettiklerini belirtirken, 
planlamaların merkeziyetçilikten 
ziyade yerinde ve taraflarla birlikte 
yapılması gerektiğini ifade eden 
Yorgancılar, “Van’daki acıların 
İzmir’de de yaşanmaması için 
binaların 5-6 şiddetindeki depremde 
meydana gelebilecek hasar tespitleri 
önceden yapılarak kentsel dönüşüme 
hız verilmeli” diye konuştu.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar, sanayicilerin yatırım 
yaparken kaynaklarının büyük 
bölümünü fabrika arazisi ve inşaatı 
için harcadığını da belirtirken, 
“Fabrika binaları da konutlar gibi 
TOKİ tarafından yapılarak uzun 
vadeyle satılmalı veya kiralanmalı, 
yeni yatırımlar çekmek için 
değerlendirilmeli” önerisini yaptı.

İzmir’e daha çok
önem vereceğiz

Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Bayraktar, hükümette İzmir’den iki 
bakanın yer aldığını hatırlatırken, 
kendisinin de EBSO’nun daveti 
üzerine en kısa zamanda İzmir’e 
gelip gerek çevre gerekse kentsel 
dönüşüm konularında sanayicilere 
yardımcı olma noktasında birlikte 
ortak çalışmalar yapma sözünü 
verdi. Erdoğan Bayraktar, “Bakanlık 
olarak İzmir’e ne yapabileceğimizi 
irdeliyoruz. Çevre konularında 
da İzmir bizim için önemli. Biz 
çevre konusunda sanayicilerimizi 
rahatlatmak mecburuz. Denetimlerde 
teşekkür ettiğimiz firmalar da var. 
Ancak istismar edenlere karşı da 
dikkatli olmamız gerekiyor” dedi.

İş dünyasının desteği şart

Kentsel dönüşüm de dahil olmak 
üzere afet riski altındaki binaların, 
alanların dönüştürülmesi konusunda 
önümüzdeki dönemde çok ciddi 
gayret içinde olacaklarını bildiren 
Bayraktar, şunları söyledi:

“Kaçak, salaş, mühendislik 
hizmeti almamış binaları ortadan 
kaldırmak gerekiyor. İzmir, konum 

ve tarih olarak çok önemli. 
Barcelona’dan da Atina’dan da 
ileride. Bunları konuşacağız. Sizin 
de desteğinizi istiyoruz. Afet riski 
altındaki alanların dönüşmesi yasası 
Meclis’te. Bunda iddialıyız, kaynak da 
oluşturacağız. Ekonominin, nüfusun 
yoğun olduğu illerden başlayacağız. 
Belediye başkanları ile yürüyeceğiz. 
Yapamazsak TOKİ ile, o da olmazsa 
valiliklerin desteğiyle yapacağız. 
Yıkana kadar işin içinde olacağız, 

yıktıktan sonra vatandaşı serbest 
bırakacağız, satar mı, müteahhide 
mi verir. Özgür bırakacağız. Bunu 
özel sektör eliyle yapacağız. Şehrin 
özelliği, gelişmesi açısından yapılması 
gereken işi yapacağız.”

Ruhsatta hedef:
Dünyada ilk 20

Erdoğan Bayraktar, yatırımcıların, 
sanayicilerin, imar izni veya ruhsat 
alırken salt olarak belediyelere 
mahkum olmayacaklarını, belediyeler 
imar planlarını 4 ayda yapmazlarsa 
bunu kendilerinin yapabileceğini, 
yine 2 ay içinde ruhsat vermedikleri 
taktirde bunu da Bakanlık olarak 
kendilerinin vererek yatırımı 
iyileştirme noktasında devrede 
olacaklarını tekrarladı. İmar 
planları ve ruhsatlar kadar kentsel 
tasarım konusunda da kolaylık 
göstereceklerini bildiren Bayraktar, 
“Ruhsat işi basitleşecek, denetim 
artacak. Coğrafi bilgi sistemini 
yaygınlaştıracağız. Dünyada ruhsat 
kolaylığında 80’nci sıradayız. 
Hedefimiz ilk 20 ülke arasına girmek” 
dedi.

EBSO Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Yorgancılar: 
“Çevre kontrolleri 
konusunda İzmir’e 
diğer illerle eşit 
uygulama istiyoruz. 
Kentsel dönüşüme 
de hız verilmeli.”

GÜNDEM
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İzmir ekonomisine katkı sağlayan 
işadamları ve kanaat önderleri ödül 
gururu yaşadı. Kentin önde gelen iş 

insanı, genel müdür ve danışmanları 
arasında yapılan araştırma sonucunda 
belirlenen “İzmir’e Yön Verenler”, 
ödüllerini Kültür ve Turizm Bakanı 
Ertuğrul Günay’ın katıldığı törenle 
aldı. Yönettiği ciro, çalışan sayısı, 
ihracat miktarı, büyüme hızı, sivil 
toplum örgütlerinde görev alması 
ve bölgede etkinlik kriterlerinin 
esas alındığı değerlendirmede, Ege 
Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgancılar da ödüle 
layık görüldü. Geçtiğimiz günlerde 
yaşamını yitiren ESBAŞ Yönetim 
Kurulu Başkanı Kaya Tuncer’de 
unutulmazken, ödülünü ESBAŞ 
Pazarlama ve Grubu Başkanı Ertuğrul 
Işıksoy teslim aldı.

Günay: Uyuyan güzeli
uyandıracağız

Capital ve Ekonomist dergileri 
öncülüğünde, Vodafone Türkiye 
ana sponsorluğunda Swissotel 
Grand Efes’te gerçekleştirilen 
ödül töreninde konuşan Kültür 
ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, 
İzmir’in yüksek potansiyelini 
hep birlikte ayağa kaldırmaya 
çalışacaklarının altını çizerek “Ben 

İzmir’i bir süreden bu yana uyuyan 
güzel olarak nitelendiriyorum. Bu 
güzeli uyandırmak için ne yapmak 
gerekiyorsa hepsini seferber etmeye 
çalışacağız” dedi.

İzmir’in ABD merkezli uluslararası 
düşünce kuruluşu Brooking Enstitüsü 
tarafından en hızlı büyüyen 4’ncü 
metropol seçildiğini de hatırlatan 
Günay, “İzmir’deki bu yüksek 
potansiyeli görmeyenler bu durumu 
hayretle karşılıyor. Ancak bu kenti 
yakından tanıyanlar için bu sonuç 
sürpriz değil. Bunun çok derin 
ve isabetli bir tespit olduğunu 
görebilirsiniz. Biz bu tespiti haklı 
çıkarmaya çalışacağız” diye konuştu.

İzmir’in Türkiye’nin önüne 
koyduğu en büyük projelerden 
EXPO’ya aday olmuş bir şehir 
olduğunu dile getiren Bakan Günay, 

“İzmir’i sadece Türkiye’de değil tüm 
dünya çapında hak ettiği tanınmışlığa 
ulaşması için gereken gayreti 
göstereceğiz” dedi. 

Dünya mekanı: Kemeraltı

Kültür ve Turizm Bakanı Günay, 
İzmir’e özel bir önem verdiklerini 
anlatırken, yakın dönemdeki 
projelere ilişkin olarak şunları söyledi: 
“İzmir’in Kemeraltı diye inanılmaz bir 
yerleşim merkezi var. Romanlarda 
adı geçen türbelerin, sinagogların, 
manastırların olduğu dünya üzerinde 
unutulmuş bir ticaret merkezi. 
Dünyanın en eski ve geleneksel 
büyük ticaret merkezlerinden biri. 
Benim hayalim Kemeraltı’nı dünyaya 
tanıtacağımız mekanlardan birisi 
haline getirmek. Arazi çalışması 
yapacağız, kolları sıvayacağız ve 

İzmir’e yön verenler
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Luicien Arkas (Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı)
Selçuk Yaşar (Yaşar Holding Onursal Başkanı)
İdil Yiğitbaşı (Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı)
Ender Yorgancılar (EBSO Yönetim Kurulu Başkanı)
Ekrem Demirtaş (İZTO Yönetim Kurulu Başkanı)
Bülent Akgerman (ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı)
Tufan Ünal (Batıçim Yönetim Kurulu Başkan Vekili)
Meral İnci Zaim (İnci Holding Yönetim Kurulu Başkanı)
Kemal Çolakoğlu (İZKA Kalkınma Kurulu Başkanı)
Işınsu Kestelli (VOB Başkanı)
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suya atılan bir taş gibi dalga dalga 
bütün İzmir’in güzelliğini anlatmaya 
çalışacağız.”

Türkiye ekonomisine
can sağlayan kent

Vodafone Türkiye İcra Kurulu 
Başkanı Serpil Timuray, ödül 
töreninde yaptığı konuşmada, 
İzmir’in, global standartlarda ürettiği, 
dünyanın dört bir yanına ihraç ettiği 
sanayi ürünlerinin yanı sıra zengin 
hammadde kaynakları, nitelikli işgücü 
ve geniş ulaşım olanakları ile ülkemiz 
ekonomisine can suyu sağladığını 
söyledi. Timuray konuşmasında, 
İzmir’in kalkınmasına yön veren bu 
değerli şirketlerin, dünyanın ikinci 
en hızlı büyüyen ekonomisi olan 
Türkiye’nin, global arenada yıldızının 
parlamasında ve bölgesel bir üretim 
üssü haline gelmesinde çok önemli 
bir rol oynadığının altını çizdi.

Vodafone Türkiye olarak İzmir 
ekonomisinin daha da güçlenmesine 
ve istihdamın gelişmesine katkı 
sağladıklarını anlatan Serpil Timuray, 
şirket olarak Türkiye pazarına olan 
inançlarını bugüne kadar yapılan 
10 milyar TL’lik yatırım bütçesiyle 
sergilediklerini vurguladı. İzmir’e 
yönelik olarak Ağustos 2009’dan 
bu yana devreye aldıkları yeni bir 
stratejik program çerçevesinde 
istihdamın gelişmesine katkı 
sağlamaya çalıştıklarını kaydeden 
Timuray, 98.5 milyon liralık 
yatırımdan en büyük payı da 40 
milyon lira ile Gaziemir’deki ulusal 
data merkezinin aldığını bildirdi. 
Serpil Timuray, sosyal yatırımlara 
da ticari yatırımlar kadar önem 
verdiklerini ifade ederken, EÇEV 
ile yaptıkları işbirliği sonucu Ege 
Bölgesi’nde 32 anasınıfı açtıklarını, 
“Bilgisayar Bilmeyen Kalmayacak” 
projesiyle de yaklaşık 17 bin 500 
gence ulaştıklarını söyledi.

İzmir’de değişim başladı

Capital Dergisi Genel 
Yayın Yönetmeni Rauf Ateş ise 

Cumhuriyet’in kuruluşundan 
bu yana Türk ekonomisine 
öncülük eden Ege’nin, İzmir 
1980’lerde ciddi bir ivme 
kazandığını, İstanbul Sanayi 
Odası’nın belirlediği ilk 500 şirket 
arasında 1980 yılında 52 Egeli 
şirketin bulunduğunu ancak bu 
sayının 2007 yılında 25’e kadar 
düştüğünü kaydetti. Ateş, “Son 
yıllarda bu rakamın yine 50’nin 
üzerine çıktığını gözlüyoruz. Aynı 
performansı İzmir’den yeni çıkan 
şirketlerde de görüyoruz” diye 
konuştu.

İzmir’de bir değişimin 
başladığını ve hareketliliğin 
geldiğini sevinerek gördüklerini 
vurgulayan Ateş, dönem dönem 
yaşanan gerilemeleri yeni ve büyük 
şirket yaratma eksikliğine bağladı.

Asıl teşekkür eşlere

İzmir’e Yön Verenler töreninin en 
anlamlı konuşmalarından birini EBSO 
önceki dönem Meclis Başkanı Kemal 
Çolakoğlu yaptı. Kendilerinin ödül 
aldığını ama ödülü asıl hakkedenlerin 
aileleri olduğunu vurgulayan 
Çolakoğlu, “Bu ödülü almak için 
evimizden, zamanımızdan çaldığımız 
mesai için eşlerimize, çocuklarımıza 
ve torunlarımıza teşekkür ediyorum” 
diye konuştu.

İzmir’in dışına taşın ama
merkezi taşımayın

Arkas Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Lucien Arkas, İzmirli 
işadamlarının İzmir dışında yatırım 
yapmaya ağırlık vermesi gerektiğini 
dile getirerek, kendisinin de 27 
yaşında İstanbul’da ofis açması 
sayesinde büyüdüğünü belirtti. Arkas, 
şöyle konuştu:

“İzmir il sınırları içinde çalışmakla 
bu kente yeteri kadar sermaye ve güç 
katamayız. Benim ailem 300 senedir 
burada. Başka yerde kazanıp İzmir’de 
harcamak daha akıllıca değil mi? 
İzmir’in dışına taşın, ama merkezinizi 
taşımak şart değil. Ben uçakla gidip 

geliyorum, biraz eziyet oluyor ama 
bunun de bedeli bu... Benim bu 
şirketlerin başında 48 senem geçti. 
Türkiye’nin dışında 700 çalışanımız 
var. Her bir memlekette şirketlerin 
başında bir İzmirli vardır. O insanların 
verdiği sadakatli çalışma kolay 
bulunmuyor. Hazır adam aramayın, 
kendi adamınızı kendiniz yapın. Alın 
İzmirli gençleri değerlendirin.”

Yaşar Holding Onursal Başkanı 
Selçuk Yaşar da holdingin 2 senede   
3 kat büyüdüğünü anlattı.

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, İzmir’e Yön 
Verenler ödülünü Oda üyesi 
bütün sanayiciler adına aldığını 
ifade etti. İnsanın eğitimi 
ailesinde, okulda, hayatta 
ve görev yaptığı sivil toplum 
örgütlerinde aldığını belirten 
Yorgancılar, “Benim için EBSO 
ikinci bir üniversite. Aldığımız 
değerli bayrağı daha yukarılara 
taşımak için çaba sarfediyoruz. 
Kentimizin kalkınması, en 
büyük sorunumuz olan 
istihdama çözüm bulunması, 
ülkemizin refah seviyesinin 
artırılması için buradayız. Bu 
ödülü bütün sanayiciler adına 
alıyorum” dedi.

Bütün sanayiciler adına...

KENT
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İzmir ekonomisine katkı sağlayan 
işadamı ve kanaat önderlerinin gurur 
gecesinde ödül listesinde EBSO 
Yönetimi ve Meclisinde görev yapan 
sanayicilerin ağırlığı dikkati çekti.

Ege Bölgesi Sanayi Odası’nda 
önceki dönemde Meclis Başkanı 
şimdi Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar’ın yanısıra İzmir’in duayen 
sanayicisi Selçuk Yaşar, 1963-1967 
yılları arasında Meclis Üyeliği, ayrıca 
1967 yılında Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcılığı görevinde bulundu. 
İzmir sanayinin duayenlerinden Şinasi 
Ertan da Yönetim Kurulu ve Meclis 
Başkanlığı yaptı.

EBSO’da Yorgancılar’dan önce 
Kemal Çolakoğlu da 8 yıl süreyle 
Meclis Başkanlığı görevinde bulundu. 
Uğur Yüce ile Salih Esen, Yönetim 
Kurulu Başkanlığı yaptı. Esen halen 
Meclis Üyesi. Mehmet Ali Molay, 
Meclis Başkan Vekilliği, Nezih Öztüre 
de Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği 
görevlerini üstlendi.

ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı 
Bülent Akgerman, halen EBSO’da 
Meclis Üyesi. Babası Öner Akgerman 
da Meclis Üyeliği yapmıştı.

Tufan Ünal, Cem Bakioğlu, 
Samim Sivri, Enis Özsaruhan önceki 
dönemlerde, Mustafa Güçlü ve Cahit 
Çetin ise halen Meclis Üyesi.
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Berat Ösen (CMS Yönetim Kurulu Başkanı)
Paul Ritchie (Tesco Kipa CEO)
Erdoğan Özgörkey (Erdoğan Özgörkey Grubu Yön. Kur. Başkanı)
Nezih Öztüre (Öztüre Holding Genel Koordinatörü)
Sezai Kaya (Hugo Boss Genel Müdürü)
Ferit Kora (Alkim Kağıt Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)
Cem Bakioğlu (Bakioğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı)
Mehmet Ali Molay (Mopak Grup Yönetim Kurulu Başkanı)
Mahmut Özgener (Öz-Ege Tütüncülük Yönetim Kurulu Üyesi)
Kaya Tuncer (ESBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı)
Hayati Öztürk (PETKİM Genel Müdürü)
Öner Akgerman (AKG Grup Yönetim Kurulu Başkanı)
Sabri Ünlütürk (Sun Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)
İlhan Gürel (Kütaş Group Yönetim Kurulu Başkanı)
Jak Eskinazi (İZTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)
Rıza Akça (Akça Holding Yönetim Kurulu Başkanı)
Uğur Yüce (BİM Grup Yönetim Kurulu Başkanı)
Enis Özsaruhan (Ege Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili)
Ender Abalıoğlu (Abalıoğlu Grubu Yönetim Kurulu Üyesi)
Ahmet Küçükbay (Küçükbay Grubu Yönetim Kurulu Başkanı)
Mehmet Aktaş (Yaşar Holding CEO)
Samim Sivri (Enda Enerji Holding Yönetim Kurulu Başkanı)
Kemal Zorlu (Mazhar Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı)
Mustafa Güçlü (Çimentaş Grup Genel Koordinatörü)
Salih Esen (Esen Plastik Yönetim Kurulu Başkanı)
Ali Pehlivanoğlu (Pehlivanoğlu Yönetim Kurulu Başkanı)
Şinasi Ertan (KİPA Kurucusu)
Sıtkı Şükürer (TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)
Cahit Çetin (TARİŞ Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Yön. Kur. Bşk.)
Nail Özkardeş (Özkardeş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı)

Gurur listelerinde EBSO ağırlığı

KENT
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Türkiye, tarihinde ilk defa 
ithalat rakamlarının detaylı 
analizini yapılarak, cari 

açıkla mücadele için yol haritası 
hazırlandı. Ekonomi Bakanı Zafer 
Çağlayan, yaptığı toplantıyla ‘75 
milyonluk Türkiye ailesinin aldığı 
ürünler’ diyerek toplam 25 bin 
firmanın üretim, ihracat, ithal 
girdi ve yurt içi satış verilerinin 
incelenmesiyle belirlenen ithalatı 
kalem kalem açıkladı. Çağlayan, 
2011’de Türkiye’nin 240.8 milyar 
dolarlık ithalat yaptığını bildirdi. 
Türkiye’nin 77 milyar dolarlık 
cari açığı bulunduğunu ve bunu 
azaltmak için yeni bir teşvik sistemi 
hazırladıklarını da belirten Çağlayan, 

ithalatın 40 milyar dolarlık kısmının 
ise Türkiye’de üretildiği halde, ‘ithal 
malı hayranlığı’ nedeniyle yapıldığını 
söyledi. Ekonomi Bakanı Çağlayan, 
“İhracatımız rekor kırdığı için ne 
kadar mutluysak, ithalatımızın kırdığı 
rekordan da o kadar rahatsızız” dedi.

Geçen yıl ithalatın 240.8 milyar 
dolarla rekor kırdığını ve yüzde 
29.8’lik artış kaydettiğini belirten 
Çağlayan, bu hızlı yükselişin ana 
nedenlerini iç ve dış talebin hızlı artışı, 
emtia fiyatlarında sert yükseliş, TL’nin 
aşırı değerli oluşu ve üretim yapısı 
olarak sıraladı. Çağlayan, Türkiye’de 
sanayi imalatının ithalata bağımlılık 
oranının yüzde 43 olduğunu ifade etti.

59 firmadan 97 milyar dolar

2011 yılında 65 bin 323 firmanın 
ithalat yaptığını açıklayan Çağlayan, şu 
bilgileri verdi:

“Bunların 32 bin 793’ü 100 bin 
dolar ve altında ithalat yapmış olup, 
bunların gerçekleştirdiği toplam 
ithalat değeri ise sadece 864 milyon 
dolardır. Yani ithalatçılarımızın 
yarısı, toplam ithalatımızın sadece 
binde 4’ünü gerçekleştirdi. Ancak 
diğer taraftan, sadece 59 firmamız, 
500 milyon doların üstünde ithalat 
yaptı ve bunların gerçekleştirdiği 
toplam ithalat değeri ise 96,7 
milyar dolar oldu. Yani, ithalatımızın 
yüzde 40’ını, sadece 59 firmamızın 

Türkiye 2011 yılında 240.8 milyar dolarlık ithalat yaptı. Bunun 173,1 milyar 
dolarlık bölümü (enerji dahil) ara malları, 37,3 milyar dolarlık bölümü yatırım 
malları, 29,7 milyar dolarlık kısmını tüketim mallarından meydana geldi. 

Cari açığı 
körükleyen 
ithalat 
tablosu

EKONOMİ
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ithalatları oluşturdu. Bu 59 firmanın 
ikisi kamuya, kalan 57’si ülkemizin 
en büyük özel sanayi firmasına ait. 
2010 yılı ile 2011 yılı kıyaslandığında 
ise, 100 bin doların altında ithalat 
yapan gruptaki toplam ithalat sadece 
yüzde 7 oranında artarken, 500 
milyon doların üzerinde ithalat yapan 
gruptaki toplam ithalat artışı yüzde 53 
düzeyinde oldu.”

Çağlayan, en çok ithalat yapılan ilk 
10 ülkeyi Rusya, Almanya, Çin, ABD, 
İtalya, İran, Fransa, Hindistan, Güney 
Kore ve İspanya olarak sıralayarak, 
bu 10 ülkenin toplam ithalat içindeki 
payının ise 138,9 milyar dolarla, 
yüzde 58 olduğunu kaydetti.

Enerji, ithalatın 5’te biri

İthalat verilerine göre geçen yıl 
aslan payı, 54.1 milyar dolarla enerji 
ürünlerinin oldu. Enerji ithalatının
14 milyar dolarlık bölümünü 
doğalgaz, 11 milyar dolarlık 
bölümüyse benzin, motorin ve 
fuel oil oluşturdu. Enerji ürünlerini      
27.1 milyar dolarla makine, 20 milyar 
dolarla demir-çelik, 20 milyar dolarla 
motorlu kara taşıtları izledi.

2011’de 194 milyon dolarlık 
halı, 123 milyon dolarlık cam eşya,          
43 milyon dolarlık şemsiye, 65 
milyon dolarlık ayna, 254 milyon 
dolarlık gömlek, 74 milyon dolarlık 
sabun, 578 milyon dolarlık mobilya,          
461 milyon dolar deri bavul, kemer 
ve giyim ürünü ithal edildi.

Yazık bu paraya

2011’de ithalatın 73.1 milyar 
dolarlık bölümünün (enerji dahil) ara 
mallarından oluştuğunu vurgulayan 
Bakan Çağlayan, yatırım mallarına 
37.3 milyar dolar, tüketim mallarına 
da 29.7 milyar dolar gittiğini bildirdi. 
Çağlayan, “2011’de Türkiye’ye 14.3 
milyon adet cep telefonu gelmiş. 1.7 
milyar dolar ödedik. Ben vatandaşlara 
gidip cep telefonu almayın 
demiyorum. Biz 11 ayda cep telefonu 
değiştirecek kadar zengin bir ülke 
miyiz? 465 milyon dolarlık buzdolabı 

ve soğutucu ithal ettik. Bizim 
ürünlerimiz kapış kapış giderken, 
gidip onların ürünlerini alıyoruz. 
2011’de 871 milyon dolarlık ayakkabı, 
194 milyon dolarlık halı, 123 milyon 
dolar değerinde cam bardak ve eşya, 
43 milyon dolar şemsiye, 65 milyon 
dolarlık ayna, 254 milyon dolarlık 
gömlek, 74 milyon dolarlık sabun,   
95 milyon dolarlık çarşaf ve perde 
gibi mefruşat ürünü, 578 milyon 
dolarlık mobilya, 400 milyon dolar 
civarında lamba ve aydınlatma aracı, 
461 milyon dolar deri bavul, kemer 
ve giyim ürünü ithal ettik. Yazık değil 
mi bu paraya?” dedi.

Ar-Ge ve Ür-Ge ile
rakiplerinizi geçin

Türkiye’de yeteri kadar 
üretilebildiği halde ithal edilen ürünler 
için işin tüketicilere ve üreticilere 
düştüğüne işaret eden Çağlayan, 
üreticilere de şöyle seslendi:

“Ürünlerinizdeki kaliteyi, 
kalite imajını, marka gücünüzü 
artırırsanız, hem iç piyasadaki yabancı 
rakiplerinizin önüne geçeceksiniz, 
hem de dışarıdaki ihracat gücünüzü 

artıracaksınız. Önümüzdeki dönem, 
bu konuda başarılı olanın öne çıkacağı 
bir dönem. Ya Ar-Ge, Ür-Ge, 
inovasyon ve marka yatırımlarınızı 
artıracaksınız ya da maliyet baskısı 
altında üretime devam edeceksiniz. 
Birincisini yaparsanız, bundan hem 
siz hem halkımız hem de Türkiye 
ekonomisi büyük fayda görecek. İşte 
bu nedenle biz Ekonomi Bakanlığı 
olarak Ar-Ge ve marka konusunda 
ihracatçılarımıza ve üreticilerimize 
ciddi teşvikler veriyoruz.”

Çağlayan, gerekli yapısal 
dönüşümü gerçekleştirmek, makas 
değiştirmek için sanayinin ihracat 
odaklılığını yükseltmek zorunda 
olduklarını belirterek, “Özellikle 2012 
yılında yeni pazarlar Türkiye açısından 
çok daha önemli hale gelecektir. 
AB ve çevre ülkelerdeki gelişmeler 
bize, Türkiye ihracatında pazar 
çeşitlendirmesinin ne derece önemli 
olduğunu bir kez daha gösterdi. İç 
pazara yönelik üretimi değil küresel 
düşünen sektör oyuncularına 
ihtiyacımız var. Ancak bu şekilde 
yüzde 34 olan, sanayi üretiminden 
ihracatın aldığı payı artırabiliriz” dedi.

Bakan Çağlayan, 36 sektör bazında 
ithalat bağımlılık oranını ayrı ayrı belirlediklerini 

belirterek, ithalat bağımlılık oranının gübre 
üretiminde yüzde 72, demir-çelikte yüzde 69, 

kimyasallarda yüzde 56, motorlu taşıtlarda yüzde 
51, tekstilde yüzde 43, beyaz eşya ve tüketici 

elektroniğinde yüzde 40, gemi ve tekne imalatında 
yüzde 34, mücevherat ve değerli taş sektöründe yüzde 

29, demiryolu araçlarında yüzde 27, metal eşyada 
yüzde 27, makinede yüzde 25, hazır giyimde yüzde 
19, mobilyada yüzde 11 olduğunu bildirdi. Çağlayan, 

Türkiye’de 100 dolarlık bir otomobilde 56 
dolarlık ithal payına karşılık 44 dolarlık yerli 
payı bulunduğunu, yerli payının makinede 

yüzde 70.4, giyimde yüzde 75, beyaz 
eşyada yüzde 55 olduğunu 

dile getirdi.

Sektör bağımlılık haritası

EKONOMİ
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, 2011 yılı sanayi 

üretim endeksi ve dış ticaret açığına 
ilişkin rakamların dışa bağımlılığın 
azaltılması konusunda ciddi bir uyarı 
anlamına geldiğini söyledi. Dış ticaret 
açığının konjonktürel nedenlerini 
ortadan kaldırmak için kısa, yapısal 
nedenlerini ortadan kaldırmak için 
ise orta ve uzun vadeli önlemlerin bir 
an önce hayata geçirilmesi gereğine 
işaret eden Yorgancılar, aksi halde 
Cumhuriyetimizin 100. kuruluş 
yılındaki 500 milyar dolarlık ihracat 
hedefinin ancak 289 milyar dolarlık 
bir dış ticaret açığıyla mümkün 
olabileceğini ifade etti.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 
(TÜİK) geçtiğimiz günlerde 2011 yılı 
dış ticaret açığını 106 milyar dolar, 
sanayi üretim endeksindeki artışın da 
8.9 olarak açıklamasını değerlendiren 
Ender Yorgancılar, 1980-1995 
yıllarını kapsayan 16 yıllık dönem 
toplamından 10 milyar dolar fazla 
bir açığın bir yılda verildiğine dikkat 
çekti.

Dış ticaret açığının yapısal 
nedenlerini ortadan kaldırmanın 
en etkin yolunun rekabetçi yerli 
üretim için makro ekonomik iklimin 
iyileştirilmesi ile yeni bir yatırım 
hamlesinden geçtiğini vurgulayan 
Yorgancılar, sanayi sektörü üretim 
endeksi ile sanayi sektörü kapasite 

kullanım oranlarının da yeni bir 
yatırım stratejisine olan ihtiyacı 
desteklediğine işaret etti. 

Büyümenin motoru sanayi

Ender Yorgancılar, şunları söyledi: 
“Sanayi üretim endeksinin 2011 yılı 
Aralık ayında 2005 sonrası dönemin 
en yüksek düzeyine ulaşmasının 
ardından yıllık bazda da 2011 yılında 
üretimin en yüksek düzeye ulaştığı 
anlaşılmaktadır. Nitekim Aralık ayında 
sanayi üretim endeksi 141,2’ye, 
2011 yılı bütününde ise 126,8’e 
ulaşmıştır. Böylece sanayi üretiminde 
geçen yıla göre artış Aralık ayında 
yüzde 3,7, yıl bütününde ise 
yüzde 8,9 gibi oldukça yüksek bir 
düzeyde gerçekleşmiştir. 2010 yılı 

Yorgancılar, dış açık ve kapasiteye dikkat çekti:

Çare, rekabetçi yerli üretim
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Dış ticaret açığının 
konjonktürel nedenlerini ortadan kaldırmak için kısa, yapısal nedenlerini 
ortadan kaldırmak için ise orta ve uzun vadeli önlemlerin bir an önce hayata 
geçirilmesi gerektiğini söyledi.

EKONOMİ
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bütününde sanayi üretimindeki 
artışın yüzde 13,1 gibi oldukça 
yüksek bir düzeyde gerçekleşmiş 
olduğu dikkate alındığın böylesi 
yüksek bir baz etkisine rağmen 
2011 yılında yakalanan yüzde 8,9’luk 
üretim artışı, sanayi sektörünün 
bu yıl çok iyi bir performans 
gösterdiği anlamına gelmektedir. 
Ayrıca bu veriler büyüme hızı ile 
korelasyonu en yüksek sektörün 
sanayi olması nedeniyle 2011 
yılında büyüne hızının yüzde 8’in 
üzerinde gerçekleşeceğinin bir 
önverisi niteliği taşımaktadır. Bununla 
birlikte 2011 yılının ilk üç çeyreğiyle 
birlikte değerlendirildiğinde 
sanayi sektörünün yavaşladığı, bu 
yavaşlamanın imalat sanayinde daha 
belirgin olduğu görülmektedir.”

Kapasite kullanım oranındaki 
gelişmeleri de değerlendiren 
Yorgancılar, “2007-2011 döneminde 
ortalama kapasite kullanım oranı 
yüzde 74 olarak gerçekleşmiştir. 2011 
yılı ortalaması olarak ise kapasite 
kullanım oranı yüzde 75,4 olmuştur. 
Dolayısıyla kapasite kullanım 
oranları da ilave kapasite yaratılması 
gereğine işaret etmektedir. Ancak, 
ilave kapasite ile yeni kapasitelerin 
yaratılacağı alanları doğru belirlemek 
gerekmektedir” diye konuştu. 

Geleceğe göre yapılanma

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar, sanayi üretim endeksi ve 
kapasite kullanımına ilişkin rakamların 
aynı zamanda yeni bir yatırım hamlesi 
için önkoşulların oluştuğuna ilişkin 
sinyaller verdiğini belirtirken,  dış 
ticaret boyutundan 2011 yılında 
yaşanan gelişmelerin de yine yeni 
yatırımlar için yeterlilik koşullarının 
sağlandığına işaret ettiğini söyledi.

“1980-2011 döneminde ihracatın 
ithalatı karşılama oranı yüzde 
63 olmuştur. 2023 yılındaki 500 
milyar dolarlık ihracat hedefinin 
gerçekleştirilmesi, ekonomide yapısal 
bir dönüşüm gerçekleştirilmezse, 

ancak 789 milyar dolar ithalat 
ile mümkün olabilecektir. Bunun 
anlamı 289 milyar dolarlık bir 
dış ticaret açığıdır. Böylesi bir dış 
ticaret açığını Türkiye ekonomisinin 
taşıması mümkün değildir” diyen 
Yorgancılar, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Mevcut üretim kapasitesi bir 
çok sektörde optimum düzeye 
ulaşmıştır. Bu nedenle bir taraftan 
yurtiçi ve yurtdışı talebi daha uzun 
süre varolacak sektörlerde ilave 
kapasite, diğer taraftan da yarınların 
olası talep deseni paralelinde ise 
teknolojik niteliği yüksek bilgi 
toplumu ürünlerini üretmeye yönelik 
alanlarda yatırımların teşvik edilmesi 
gerekiyor.”

Ender Yorgancılar ayrıca, 
yeni teşvik sistemi ve öncelikleri 

belirlenirken konjonktürel olarak 
yurtiçi ve yurtdışı talepteki 
daralmadan çok dünya genelinde 
tüketici taleplerinde ortaya çıkan ve 
çıkabilecek olan değişimlerin dikkate 
alınmasını da isterken, “Sadece 
üretimin artırılması değil, niteliğinin 
de yenilikçi zemine kaydırılması 
yönünde düzenlemelere ihtiyaç 
bulunmaktadır. Bununla birlikte 
Türkiye’de yaşanan deneyimler 
sanayici ve yerli üreticilere verilecek 
en büyük desteğin düşük kur ile 
cezalandırmamak, enerji maliyetlerini 
aşağıya çekmek olduğunu ortaya 
koymaktadır. Bu yapılmadan veya 
bu dezavantajları telafi edecek 
düzenlemeleri içermeyen bir teşvik 
sisteminin başarılı olması mümkün 
değildir” diye konuştu.

EKONOMİ
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2011 yılında ithalat hacminin 240 
milyar doları, dış ticaret açığının 
da 105 milyar doları aşmasında; 

ithalat sepetindeki ürünlerin hem 
birim fiyat hem de miktar bazında 
ihracata göre çok daha hızlı 
artmasının etkili olduğu belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu 
2011 yılı sonu itibariyle dış ticaret 
endekslerini açıkladı. Endekslerdeki 
değişime göre geçen yıl ihracatı 
yapılan ürünlerin ortalama birim fiyatı 

önceki yıla göre yüzde 11.5 oranında 
artarken, ithal edilen ürünlerin birim 
değerindeki artış yüzde 15.7 olarak 
gerçekleşti. Buna rağmen ihracattaki 
miktar bazında yüzde 6.4’lük artışa 
karşılık ithalatta miktar artışı yüzde 
12’ye ulaştı. Bir başka ifadeyle, 
ithalat ihracata göre daha fazla 
pahalanmasına rağmen miktar artışı 
da ihracata göre çok daha yüksek 
oldu. Bu gelişmede 2011 yılında 
ithalat faturasını, ihracata göre çok 

daha hızlı büyüttü ve rekor bir dış 
ticaret açığına yol açtı.

Tarım ve madencilik
ihracatında kan kaybı

Geçen yıl ihracat sepetinin sektör 
dağılımına bakıldığında özellikle 
birim fiyatı yüzde 8.5 artan tarım 
ürünlerinde miktar bazında yüzde 
3.4 oranında, yıllık bazda yüzde 11 
pahalanan madencilik ürünlerinde de 
miktarda yüzde 5.5 azalma olduğu 
belirlendi. 2011’de birim fiyatı yüzde 

2011’de ithalat 
pahalanarak arttı
İthalatın 240 milyar doları, dış ticaret 
açığının da 105 milyar doları aştığı 
2011 yılında, ithalat sepetinde yeralan 
ürünlerin hem birim fiyat hem de miktar 
bazında ihracata göre çok daha hızlı 
artması etkili oldu.
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11.6 artan imalat sanayi ürünlerinde 
ise ihracat miktarı yüzde 7.2 arttı.

Geçen yıl yüzde 19.5 pahalanan 
balıkçılık ihracatında miktar bazında 
yüzde 4.6 oranında bir artış yakalandı. 
Hurda ihracatında da birim fiyatın 
yüzde 23.6 artmasına rağmen miktar 
bazında yüzde 11.2’lik bir artış olduğu 
dikkat çekti.

İthalat sepetinde ise en hızlı birim 
fiyat artışları yüzde 31.3’le tarım ve 
yüzde 30.2 ile madencilik ürünlerinde 

gerçekleşti. Buna rağmen miktar 
bazında tarım ürünleri ithalatında 
yüzde 4.9, madencilikte yüzde 9.5 
artış yaşandı. İmalat sanayi ürünleri 
ithalatında fiyatta yüzde 12.1, 
miktarda yüzde 12.8 artış kaydedildi. 
Hurda ithalatında da fiyat yüzde 23.1, 
miktar yüzde 10.7 arttı.

Aralık’ta ithalat azaldı

Aralık ayında ise fiyatı ihracata 
göre daha hızlı artmaya devam eden 
ithalatın miktarı ise azaldı. Aralık’ta 

önceki yılın aynı ayına göre ihracat 
birim değer endeksi yüzde 3.2, 
ithalat birim değer endeksi yüzde 7.5 
oranında arttı. Aynı ay ihracat miktarı 
yüzde 2.1 artarken ithalat miktarı 
yüzde 6.8 azaldı.

Aralık ayı endekslerindeki 
değişim; birim fiyatındaki hızlı artışın 
miktar bazında ithalatı baskılamaya 
başladığını gösterdi. Ancak, ihracatta 
ise fiyatta fazla değişim olmamasına 
rağmen miktar artışının da düşük 
kaldığı gözlendi.
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Küresel ekonomideki 
kırılganlıklara rağmen 
uluslararası sermayenin 

Türkiye’ye yönelik doğrudan 
yatırımları 2011’de hızlı artışını 
sürdürdü. Yabancı ortaktan kredi 
kullanımı ve gayrimenkul alımları 
da dahil 2011 yılında gerçekleşen 
net uluslararası doğrudan sermaye 
girişi yüzde 74.1 oranında artarak 16 
milyar dolara yaklaştı.

Merkez Bankası ödemeler 
dengesi verilerinden yapılan 
hesaplamaya göre, yabancılar 
geçen yıl doğrudan yatırımları için 
Türkiye’ye 15 milyar 703 milyon 
dolar sermaye getirdi. Gelen tutar 
önceki yıla göre yüzde 151.7 
artış gösterdi. Geçen yıl yabancı 
sermaye doğrudan yatırımlarında 1 
milyar 991 milyon dolarlık da çıkış 
yaşandı. Böylece bu kapsamdaki 
yabancı sermaye girişinin neti yüzde 

121.1 artışla 13 milyar 712 milyar 
dolar oldu. Geçen yıl yabancıların 
gayrimenkul alımları ise yüzde 19.3 
azalarak 2 milyar 13 milyon dolara, 
yabancı sermayeli firmaların dış ortak 
ortaklarından kullandığı kredi miktarı 
da yüzde 97.9 azalarak 7 milyon 
dolara geriledi. Bu gelişmelerle 
doğrudan yabancı sermayede yıllık 
toplam net giriş yüzde 74.1 artışla 
15 milyar 732 milyon dolar olarak 
gerçekleşti.

Türkiye küresel krizde de 
yabancıların gözdesi oldu

Yabancı ortaktan kredi kullanımı ve gayrimenkul alımı da dahil 2011 yılında 
Türkiye’ye net uluslararası doğrudan sermaye girişi yüzde 74.1 artarak       
15 milyar 732 milyon dolara ulaştı.
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Net fiili giriş 13.4 milyar dolar
2011 yılında Türk yatırımcılar 

da yurtdışındaki yatırımları için 2 
milyar 505 milyon dolar sermaye 
transfer etti. Bu tutar, önceki yıla 
göre yüzde 37.4 artış gösterdi. 
Geçen yıl yurtdışındaki doğrudan 
yatırımlarından Türkiye’ye 193 
milyon dolarlık transfer de 
gerçekleştiren Türk girişimcilerin, net 
doğrudan sermaye ihracı önceki yıla 
göre yüzde 37.4 artışla 2 milyar 312 
milyon dolar oldu.

Türklerin doğrudan yatırım için 
yurtdışına aktardığı sermaye ile 
indirgendiğinde doğrudan yatırımlar 
cephesinde yıllık net fiili girişin 13 
milyar 420 milyon dolar olduğu 
belirlendi. Sözkonusu tutar 2010 
yılındaki net girişin yüzde 72.2 
üzerinde gerçekleşti. 2010 yılında 
doğrudan yatırımlar kapsamında 
Türkiye’ye net fiili sermaye girişi 7 
milyar 574 milyon dolar düzeyinde 
gerçekleşmişti.

Son 3 yılın en iyisi
2011 yılında 13 milyar 420 milyon 

dolar olan net uluslararası doğrudan 
yatırım tutarının son 3 yılın en yüksek 
düzeyinde gerçekleştiği belirlendi. 
Türklerin yurtdışına doğrudan 
yatırımları düşüldüğünde 2002 yılında 
1 milyar doların altında kalan net 
giriş, özellikle AB’den müzakere 
tarihinin alındığı 2005 yılında rekor 
bir artışla 9 milyar dolara, izleyen 
yıl ise 20 milyar dolara yaklaşmıştı. 
2007 yılında da 19 milyar 941 milyon 
dolarla tarihi rekorunu kıran net giriş, 
küresel ekonomideki krizin başladığı 
2008 yılında 17 milyar doların altına, 
krizin derinleştiği 2009 yılında ise                
7 milyar doların altına inmiş, 2010’da 

da  7 milyar 574 milyon dolar olarak 
gerçekleşmişti.

2011 yılında küresel ekonomide 
devam eden istikrarsızlık ve 
kırılganlığa rağmen, Türkiye’nin 
kaydettiği net uluslararası doğrudan 
yatırım hacminin 2 yıl aradan sonra 
yeniden ve açık farkla 10 milyar 
doların üzerine çıktığı dikkati çekti.

Bankacılık gözde,
enerji ikinci
Geçen yıl gerçekleşen brüt 15 

milyar 703 milyon dolarlık doğrudan 
yabancı sermaye girişinde en büyük 
payı 7 milyar 923 milyon dolarla 
hizmetler sektörü alırken, bunun da 
5 milyar 900 milyon dolarla büyük 
bölümünün bankacılık ve diğer mali 
aracı kuruluş faaliyetlerine yönelik 
olduğu belirlendi. Bu sektöre yönelik 
yabancı sermaye girişi önceki yıla 
göre yüzde 272.5 artış gösterdi.

Doğrudan yabancı sermaye 
girişinde hizmetleri 7 milyar 749 
milyon dolarla sınai sektörler izledi. 
Toplam yabancı sermaye girişinin 
yüzde 171 arttığı bu sektörde 
elektrik gaz buhar, sıcak su üretimi ve 
dağıtımını içeren enerji sektörüne 4 
milyar 246 milyon, imalat sektörüne 
3 milyar 355 milyon dolar, madencilik 
ve taşocakçılığına ise 148 milyon 
dolarlık giriş yaşandı.

Önceki yıla göre doğrudan 
yabancı sermaye girişleri enerjide 
yüzde 134, imalat sanayinde yüzde 
271 artarken, madencilikteki artış 
yüzde 6.5 düzeyinde kaldı.

Yabancı yatırımcıların en az ilgi 
gösterdiği sektör olan tarıma yönelik 
yatırım eğiliminin giderek düştüğü 
gözlendi. Geçen yıl tarım sektörüne 

yönelik toplam uluslararası doğrudan 
yatırım tutarı yüzde 62 azalarak       
31 milyon dolara geriledi.

En çok yatırım AB
ülkelerinden
Finansal krizle boğuşan AB 

ülkeleri, Türkiye’ye yönelik doğrudan 
yatırımlardan en fazla payı almaya 
devam etti. Geçen yıl gerçekleşen   
15 milyar 703 milyon dolarlık 
doğrudan sermaye girişinin 12 milyar 
191 milyon dolarla yüzde 77.6’sının 
26 AB ülkesine ait olduğu belirlendi. 
Ülke bazında en fazla sermayeyi 
2 milyar 235 milyon dolarla 
Avusturyalılar getirdi. Bu 2 milyar 230 
milyon dolarla İspanyol, 1 milyar 573 
milyon dolarla Hollanda, 1 milyar 474 
milyon dolarla Belçika ve 1 milyar 
403 milyon dolarla ABD sermayesi 
izledi.

Avusturya 2.235
İspanya 2.230
Hollanda 1.573
Belçika 1.474
ABD 1.403
Azerbaycan 1.265
Fransa 985
İngiltere 895
Rusya 759
Almanya 520
Diğer 2.364
Toplam 15.703

Doğrudan yatırımda

ilk 10

2012 yılı doğrudan uluslararası sermaye beklentilerini açıklayan Uluslararası 
Yatırımcılar Derneği (YASED) bu yıl 12-15 milyar dolar arasında bir 
giriş bekliyor. 2012 yılında beklenen yatırımların ağırlıkla enerji, sağlık, 
otomotiv sektörlerine yönelik olacağı öngörülüyor. Ancak Türkiye’ye 
yönelik yatırımların küresel gelişmelerden etkileneceği belirtiliyor. 
Ekonomi yönetiminde, küresel kırılganlığın arttığı 2011’in ikinci yarısındaki 
performansın devam ettirilmesi durumunda uluslararası yatırımların 
gelmeye devam edeceği ifade ediliyor.

2012 beklentisi 12-15 milyar dolar
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Son 10 yılda; dış borçlara ödenen 
faizler ile yabancıların Türkiye’deki 
doğrudan yatırımlarından yaptıkları 
kar transferleri ve sıcak para 
fonlarının hisse senedi, DİBS 
gibi araçlara park etmiş portföy 
yatırımlarından elde ederek 
aktardıkları rantlar yoluyla yurt dışına 
gerçekleşen toplam kaynak transferi, 
138 milyar dolara ulaştı.

Merkez Bankası ödemeler dengesi 
verilerinden yapılan hesaplamaya 
göre, kullanılan krediler dolayısıyla 
yurt dışına 8 miyar 548 milyon dolar 
faiz ödemesi gerçekleştirilen 2011, 
Türkiye’de doğrudan ve portföy 
yatırımı bulunan yabancılar için de 
karlı bir yıl oldu. Geçen yıl yurt dışı 
yerleşiklerin Türkiye’deki doğrudan 
yatırımlarından yaptıkları kar transferi 
2 milyar 999 milyon dolarla tarihi 
rekorunu kırdı.

Yabancılar geçen yıl, Borsa ile 
tahvil, bono gibi araçlara dayalı 
portföy yatırımlarından elde ettikleri 
getirilerden de 3 milyar 370 milyon 
dolarlık bir transfer gerçekleştirdiler.  
Böylece, yabancı yatırımcıların 

Türkiye’den elde edip ülkelerine 
aktardıkları karlar ile yabancı 
alacaklılara ödenen borç faizlerinin 
geçen yılki toplam tutarı 14 milyar 
917 milyon dolara ulaştı. Önceki yıla 
göre dış borç faiz ödemesi yüzde 
1.2 oranında azalırken, doğrudan 
yatırımlardan yapılan kar transferinde 
yüzde 4.7, portföy yatırımlarından 
elde edilip aktarılan tutarda yüzde 7 
artış yaşandı.

10 yılda 88.3 milyar
dolar dış borç faizi

Yabancıların Türkiye’ye açtıkları 
kredilere 2002-2011 döneminde 
ödenen toplam faiz 88 milyar 358 
milyon dolara ulaştı. Dış borç faiz 
ödemelerinin 2002’de 6 milyar 402 
milyon dolar olan yıllık tutarı, 2004’te 
7 milyar doları, 2005 yılında 8 milyar 
doları, 2006’da 9 milyar doları, 
2007’de 10 milyar doları aştı. Dış 
borçlara ödenen faizler 2008 yılında 
ise 11 milyar 993 milyon dolarla şu 
ana kadarki en yüksek düzeye ulaştı. 
Dış borç faiz ödemeleri 2009’da 10 
milyar 419 milyon, 2010’da 8 milyar 
652 milyon ve 2011 yılında 8 milyar 

548 milyon dolara geriledi. Son 
iki yıldaki gerilemeye rağmen, dış 
borçların hala yüksek düzeyde bir 
yıllık faiz yükü bulunuyor.

Sıcak para, doğrudan
yatırımdan çok kazandırdı

2002-2011’i kapsayan on yıllık 
dönemde; Türkiye’de doğrudan 
yatırımı bulanan yabancı yatırımcılar 
toplam 18 milyar 251 milyon dolar 
kar transferi gerçekleştirirken, 
sıcak para olarak adlandırılan kısa 
vadeli spekülatif yabancı sermayenin 
portföy yatırımlarından elde ederek 
yurt dışına aktardığı tutar 31 milyar 
325 milyon dolara ulaştı. Buna göre 
sıcak paranın portföy yatırımlarından 
elde ederek yurt dışına yaptığı kar 
transferi, doğrudan yatırımlardaki 
tutarı ikiye katladı.

Başka deyişle, parayla para 
kazanmak için getirdikleri sermaye 
ile Borsa ve DİBS’e yatırım yapan 
yabancılar, Türkiye’de katma 
değer ve istihdam yaratan ve cari 
açığın finansmanı açısından büyük 
önem taşıyan doğrudan yatırımları 
gerçekleştiren yabancı girişimcilere 

Yabancılar 10 yılda 138 milyar 
dolar transfer etti

Dış borçlara ödenen faizler ile yabancıların Türkiye’deki doğrudan ve portföy 
yatırımlarından elde ederek ülkelerine aktardıkları karlar dolayısıyla yaşanan 
toplam kaynak transferi 2002-2011 döneminde 137.9 milyar dolara ulaştı. 
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göre çok daha fazla kaynağı ülkesine 
transfer etti. Bu da yabancılar 
açısından Türkiye’de portföy 
yatırımlarının, doğrudan yatırıma göre 
daha cazip olduğunu gösterdi.

Doğrudan yatırımda yıllık kar
transferi 6.5 kat büyüdü

Ancak doğrudan yatırımlardaki 
kar transferi, oransal bazda çok daha 
hızlı bir artış gösterdi. 2002-2011 
döneminde 6.5 kat büyüyen yıllık 
tutar, portföy yatırımlarındakine 
yaklaştı. Yabancıların Türkiye’deki 
doğrudan yatırımlarından yaptıkları 
kar transferlerinin 2002 yılında 401 
milyon dolar olan tutarı, 2003 yılında 
1 milyar doları, 2007 yılında 2 milyar 
doları aştı. Söz konusu transferler 
2008’de 2 milyar 940 milyon, kriz yılı 
2009’da 2 milyar 914 milyon, 2010 
yılında 2 milyar 865 milyon dolara; 
2011’de ise 2 milyar 999 milyon 
dolarla şu ana kadarki en yüksek 
yıllık düzeyine ulaştı. Doğrudan 
yatırımlardan gerçekleştirilen 
yıllık kar transferinin 2002-2011 
döneminde yüzde 648 büyüdüğü 
dikkati çekti.

Portföy yatırımında
transfer daha fazla

Yabancıların Türkiye’deki 
portföy yatırımlarından yaptıkları 
kar transferlerinin 2002 yılında                
2 milyar doların üzerinde bulunan 
tutarı ise ilk kez 2005 yılında              
3 milyar doları aştı. 2006 yılında 
Türkiye’deki portföy yatırımlarından 
kazandıkları 3 milyar 463 milyon 
doları ülkelerine aktaran yabancılar, 
2007’de ise 3 milyar 735 milyon 
dolarla şu ana kadarki en yüksek 
yıllık transferi gerçekleştirdiler. Sıcak 
paranın Türkiye’de kazanıp yurt 
dışına aktardığı tutar 2008 yılında      
3 milyar 523 milyon, 2009’da 2 milyar 
994 milyon, 2010’da 3 milyar 149 
milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. 
Söz konusu transferlerde, 2011’de    
3 milyar 370 milyon dolarla yıllık 
bazda yüksek düzeylerden biri 
yaşandı.

2001 krizinin 11’inci 
yılında Türkiye, 
IMF’ye olan 
tüm borçlarını 
kapatacak. Son 
12 yılda IMF’ye 
44 milyar doları 
anapara olmak 
üzere 51 milyar 
dolar ödeyen 
Türkiye’nin sadece 2.9 
milyar dolar borcu kaldı.

 Türkiye’nin 2001 krizinden 
sonra muhtaç olduğu IMF ile 
ilişkilerde ‘defter kapatma’ 
dönemine girildi. 2001 yılında 
yaşanan Şubat krizinin ardından 
kullanılan kredilerle birlikte 
IMF’ye en borçlu ülke haline gelen 
Türkiye, borçlarının yüzde 99’unu 
ödedi. 2011 yılı sonu itibariyle 
IMF’ye sadece 2.9 milyar dolarlık 
bir borç kaldı. Söz  konusu borç 
da bu yılın içinde ödenecek. 
Kredi düşük faizli olduğu için 
hemen kapatmak yerine taksitler 
halinde ödenecek. Türkiye’nin 
IMF ile olan stand-by süreci 1999 
yılında imzalanan anlaşma ile 
başladı. Türkiye, Şubat krizinin 
yaşandığı 2001 yılında 11.1 
milyar dolar, 2002 yılında da 13.4 
milyar dolarlık kredi kullandı. 
Diğer yıllardaki kredilerle birlikte 
IMF’den kullanılan toplam kredi 
tutarı da 46.2 milyar dolara 
ulaştı. Türkiye, kullanılan krediler 
karşılığında IMF’ye 2011 yılı sonu 
itibariyle tam 51 milyar 16 milyon 
dolarlık ödemede bulundu. Söz 
konusu ödemenin, 44 milyar 
321 milyon dolarını anapara, 6 
milyar 695 milyon dolarını ise faiz 
oluşturdu. 2011 yılı sonu itibariyle 
IMF’ye 2 milyar 877 milyon 
dolar borç stoku kaldı. Kalan 

borcun ödemesi, 2012 yılı 
içinde belirli taksitler 

halinde yapılacak. 
Ekonomi yönetimi, 
Türkiye’nin 
IMF’ye olan borcu 
bir defada ve 
erken kapatma 

imkanı olduğunu 
hatırlatarak, ancak 

IMF kredisinin faizinin 
düşük olması nedeniyle, erken 

kapatmayı uygun bulmadıklarını 
bildirdiler. 

Ekonomi yönetimi, takvime 
göre IMF’ye olan borcun 2013 
yılı başında tamamen ödenmiş 
olacağını kaydettiler. Türkiye’nin 
IMF’yle ilişkisi 1961 yılında başladı. 
Bu dönem boyunca Türkiye 19 
kez stand-by anlaşması yaptı. Son 
stand-by, 2008 Mayıs ayında sona 
erdi.

51 milyar $ borç ödedik

IMF’yle bu yıl alacak-verecek kalmıyor

Yıl Borç
(000.000 $)

2000 137

2001 1.500

2002 7.500

2003 2.700

2004 5.900

2005 7.500

2006 8.400

2007 5.900

2008 2.300

2009 913

2010 2.300

2011 2.800

TOPLAM 51.016
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Ekonomide yeni bir dönemin 
başlangıcı olarak nitelendirilen 
ve 1 Temmuz’dan itibaren 

yürürlüğe girecek Türk Ticaret 
Kanunu’nun “akademik” olduğu, 
şirket sahiplerine en küçük 
olumsuzlukta bile hapis cezaları 
getirdiği ifade edildi. Türkiye’de 
genellikle küçük aile şirketi şeklindeki 
işletmelerin kanunla getirilen 
şartları kaldırabilecekleri konusunda 
kafalarda soru işareti bulunduğu 
vurgulandı.

Ege Bölgesi Sanayi Odası, yeni 
Türk Ticaret Kanunu hakkında İzmirli 
sanayicileri bilgilendirmek üzere 
seminerler dizisi başlattı. EBSO 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 

Erdoğan Çiçekçi’nin yönetimindeki 
Endüstri İlişkileri Çalışma Grubu’nun 
organizasyonuyla Meclis Salonu’nu 
dolduran sanayicilerle şirketlerin 
finans departmanı yöneticileri, 4 
saati aşkın süre TTK ile getirilen 
uygulamaları öğrenmeye çalıştı. 
EBSO Yönetim Kurulu Danışmanı 
Adnan Yıldırım, Hukuk Danışmanı 
Avukat Çiğdem Çiçekçi ile Dokuz 
Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Can 
Göksoy, ayrıntılı sunumlarıyla kanunu 
tüm yönleriyle ortaya koyarken, 
sanayicilerin dile getirdiği ve kanunun 
yürürlük tarihinden önce mutlaka 
değişmesi gereken noktaları da 
Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati 

Yazıcı’ya sunulacak dosyada yer 
alması amacıyla kayda geçirdi.

İmzayı atanın
sorumluluğu olsun

EBSO Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı İbrahim Gökçüoğlu, 
Türk Ticaret Kanunu’nun şirketlerin 
internet sitesine koyacağı bilgiler, 
ticari defter tasdikleri veya faaliyet 
raporlarında en küçük bir hata olması 
durumunda bile girişimcileri 3 aydan 
3 yıla kadar değişen hapis ve adli para 
cezalarıyla karşı karşıya getirdiğini 
söyledi. Hiçbir sanayicinin kendi 
şirketini arpalık gibi kullanmayacağına 
dikkat çeken Gökçüoğlu, cezaların 
insanları girişimci olmaktan, 

Kanun akademik,
cezalar ağır

EBSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gökçüoğlu, yeni TTK’nın en küçük 
bir hata olması durumunda bile girişimcileri hapis ve adli para cezalarıyla 
karşı karşıya getirdiğini, cezaların insanları girişimci olmaktan, yatırım yapıp 
istihdam yaratmaktan vazgeçirecek nitelik taşıdığını belirtti.
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yatırım yapıp istihdam yaratmaktan 
vazgeçirecek nitelik taşıdığını anlattı.

Türkiye’nin 2023’te dünyanın 
ilk 10 ekonomisinden biri olma 
hedefi doğrultusunda kanunun 
uygulanmasını savunan Gökçüoğlu, 
“Ancak bir geçiş sürecine ihtiyacımız 
var. Hep birlikte elimizi taşın altına 
koyacağız. İşyerinde sadece patronlar 
yok, sorumlu profesyoneller de 
var. Ben üretimi, YMM’ler finansal 
tabloları yapar. İnternet sitesindeki 
yanlış bilgiden benim kadar imzayı 
atıp parayı alan da sorumlu olmalı. 
Şirketler kapatılınca işçiler kadar 
denetimci ve mali müşavirler nasıl 
iş bulacak? Adi ortaklığa dönsem 
hiçbir yükümlülüğüm yok. TTK’da 
kantarın topuzu kaçmadan, üretim 
ve ihracat kapasitesi, çalışma ilişkileri 
bozulmadan herkes yükümlülüğünü 
almalı” dedi.

Facebook’a bile
herkes giremiyor

İbrahim Gökçüoğlu, internet 
sitelerinde şirketlerin kendileriyle 
ilgili her türlü bilgiyi ayrıntılı olarak 
yayınlaması ve buna herkesin erişim 
kolaylığını da eleştirirken sözlerini 
şöyle sürdürdü:

“Kişilerin kendi Facebook ve 
Twitter sayfalarına bile herkes 
giremezken şirketin mahrem 
bilgilerinin yeraldığı sayfalara ilgisi 
olmayanlar nasıl girer? İnsanlar 
Facebook ve Twitter sayfalarına 
sadece belli kişilerin girmesine 
izin veriyor. Şeffaflık tamam ama 
şirketlerin sayfalarındaki bilgilere de 
yöneticiler ve o kuruluşu ilgilendiren 
kişiler kendilerine verilen şifre ile 
ulaşabilmeli. Açık olsun diyenler 
mesela Avrupa’da hangi şirketin 
hangi bilgisini elde edebiliyor? Ayrıca 
ülkeler bile e-arşiv uygulamasına 
geçerken şirketlerin internet 
sitelerindeki bilgileri evrak haline 
getirip saklamasına yer yetmez.”

EBSO ve sanayici olarak 

amaçlarının yanlışlıkları birlikte tespit 
ederek kanunun yürürlüğe girmesine 
kadar olan süreçte mümkün olan 
değişimi gerçekleştirmek olduğunu 
söyleyen Gökçüoğlu, uygulamaların 
herkesin içine sinmesini istediklerini 
dile getirdi.

Otobana girer girmez
radar gibi

EBSO Yönetim Kurulu Danışmanı 
Adnan Yıldırım, güncel, orta ve uzun 
vadeli ihtiyaçlara cevap vermesi ve 
modern ticaret hukuku ile örtüşmesi 
açısından yenilenen TTK’nın modern 

• İnternet sitesi oluşturmayan şirketin yöneticilerine “6 aya kadar hapis 
ve 300 güne kadar adli para cezası”

• Bilgilerin usulüne uygun konulmadığı ya da eksik konulduğu durumlarda 
“3 aya kadar hapis ve 100 güne kadar adli para cezası”

• Faaliyet yılının ilk 3 ayı içinde rapor düzenlenmemesi veya rapor 
düzenlenmişse de eksik bilgi durumunda, 2 yıla kadar hapis ve adli para 
cezası

• Şirketin belge ve beyanlarında herhangi bir aykırılık için 3 yıla kadar 
hapis cezası

• Ticari defterlerden herhangi birinin açılış veya kapanış tasdikinin 
yaptırılmamasına veya kayıtlardaki bir eksikliğe, 200 günden az 
olmamak üzere “adli para cezası”, 30 gün içinde ödenmezse “hapis” 
cezası

• Tutulması ve saklanması gereken defter, kayıt ve belgeleri; Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı denetim elemanlarına ibraz etmeyenlere veya 
eksik ibraz edenlere, “3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası”

• Finansal tabloları ilan etmeyenlere, 200 günden az olmamak üzere adli 
para cezası

• Muhasebe standartlarına uymayanlara, 300 güne kadar adli para cezası
• Sermaye hakkında yanlış beyanda bulunulması halinde 3 aydan 2 yıla 

kadar hapis veya adli para cezası
• SPK mevzuatına aykırı olarak halktan para toplayanlara, 6 aya kadar 

hapis cezası
• Ticaret sicile tescil ve kayıt için bilerek gerçeğe aykırı beyanda 

bulunanlara, 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası
• Şirketten “borç para” alan ortaklara,  300 günden aşağı olmayacak 

şekilde “adli para cezası”, ödenmediği takdirde 300 günden başlayan 
“hapis” cezası

12 maddede 20 ceza  uygulaması
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ticaret hayatına getirdiği kolaylıklara 
rağmen hazırlıkların iyi yapılmadığı bir 
dönemde geçtiğini anlattı.

“Ekonomik suça ekonomik 
ceza” mantığından hareketle 
Çek Kanunu’nda hapis cezaları 
kaldırılırken TTK’da 22 konuda hapis 
ve adli para cezası bulunmasının 
mantıklı olmadığını kaydeden 
Yıldırım, gerek bu cezalar gerekse 
internet sitesine konulacak bilgi ve 
belgeler konusunda da bir düzeltme 
yapılması gerektiğinin altını çizdi. 
Adnan Yıldırım, “Hapis ve adli para 
cezaları otobana girer girmez 100 
metre sonra radar koymak gibi… 
Ciddi suçlar hariç diğerlerinde kanun 
bütün tüzük ve yönetmelikleriyle tam 
anlamıyla yürürlüğe girinceye kadar 
alışılması amacıyla cezalar sembolik 
olsun. Madem kurumsallaşıyoruz, 
madem ağır denetim koşulları var, 
neden insanları şirket yöneticisi 
olmaktan korkutalım?” dedi.

Karmaşık ve şartlar ağır

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. 
Dr. Can Göksoy, yeni TTK’nın 
“akademik” yönünün ağır bastığını 
belirtirken, “Şirketler hukuku ve 
AB’den esinlenilerek hazırlanmış, 
derinliği var. Yapısı biraz karmaşık” 
dedi.

TTK’da en önemli değişikliklerin 
şirketler hukukunda yapıldığını 
anlatan Yrd. Doç. Dr. Göksoy, 

“Yabancı sermaye girişleri nedeniyle 
uluslararası hukuka uygunluk olması 
açısından AB’nin şirketler hukuku 
alanındaki yönergeleri dikkate alındı. 
AB üyesi ülkelerin şirketler hukuku 
temel ilkelerde birbirine yakındır. 

Ancak buradaki şartları Türkiye’deki 
Limited ve Anonim Şirketlerin 
kaldırabileceği konusunda şüpheler 
var” diye konuştu.

Şirketler iyi takip etmeli

EBSO Hukuk Danışmanı Avukat 
Çiğdem Çiçekçi, ticari şirketlerin 
kapsamlı çalışmalarda mutlaka kanunu 
iyi takip etmesi gerektiğini vurguladı. 
Kanunun idealist bir yapısı olduğuna 
ve çıtayı yükselttiğine dikkat çeken 
Çiçekçi, şirketlerin ana sözleşmelerini 
de kanuna uygun hale getirmeleri 
uyarısını yaptı. Çiğdem Çiçekçi 
“Ancak bütün şirketlerin amacı, 
hedefi yabancı sermaye çekmek 
mi? İnternet sitesi oluşturma da her 
şirkete uygun olmayabilir. Kanun 
sıkıntılara neden olmadan uygulamaya 
girmeli” diye konuştu.

Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) yürürlüğe girmesi için geri sayım 
başlarken, hükümet, iş dünyasının şirket ortaklarının sorumluluğu, 
denetim, web sayfası açma zorunluluğu, kamuya bilgi verilmesine ilişkin 
tepkilerini gündeme aldı. İş dünyasının hassasiyetlerini dikkate alacaklarını 
söyleyen AK Parti Grup Başkanvekili Nurettin Canikli, “TTK’nın 2011’de 
yasalaştırıp, 1 Temmuz 2012’de yürürlüğe girmesini sağlamamızın nedeni, 
tartışılıp, eksiklerinin giderilmesiydi. Şimdi bunların tartışılması normaldir. 
Yapılacak düzenleme olacaksa yine dört partinin mutabakatı kapsamı 
noktasında dahi bir düzenleme olacaksa dörtlü mutabakatla olacaktır” 
dedi. 

İtirazlar 4 başlık altında
Kanunda, iş dünyasının 4 ana başlık altında toplanabilecek konulara 

itiraz ettiğini kaydeden Canikli, “Birincisi, şirket ortaklarının sorumluluğu 
konusu. Türkiye’de aile şirketleri istedikleri şekilde şirket hesabından para 
çekebiliyor. Bunun artık olması normal değil. Şirket sahibi kasadan para 
çekiyor. Bu diğer ortaklara haksızlıktır. Şimdi bu düzenleme gerçekleşmez 
ise önümüzdeki yasal düzenlemeden dolayı birçok şirket sahibinin çek 
düzenlemesinde olduğu gibi tutuklanması olabilir” dedi.

İkinci başlığın ise denetim konusu olduğunu belirten Canikli, uluslararası 
yeni bir denetim sistemine geçilmesinden dolayı ekstra maliyet artırıcı bir 
durumun olup olmayacağının tartışıldığını belirtti. Şirketlerin web sayfası 
açacak olmalarının ilave bir yük getirmesi konusunun da üçüncü nokta 
olduğunun altını çizen Canikli, firmaların, bilgilerinin kötü niyetli kişilerin 
eline geçmesinden endişe ettiğini dile getirdi. Canikli, “Dördüncü olarak 
da düzenlemede kamuya bilgi verilmesi maddesine itiraz var. Bazı firmalar, 
ürettikleri katma değeri yüksek ürünlerinde know-how bilgi birikimlerinin 
rakiplerinin eline geçmesinden endişe ediyor. Bunların korunması için 
kamuya bilgi verilmesine itiraz ediyorlar” dedi.

Nurettin Canikli, bu başlıklar altında toplanacak hassasiyetlerin 
giderilmesi için bu konuların konuşulup tartışılacağını dile getirdi.

Hükümet talepleri dikkate alacak
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Yeni Türk Ticaret Kanunu             
1 Temmuz’da yürürlüğe giriyor. 
Türkiye’de ticaret hayatını tamamen 
değiştirecek yeni kanunla getirilen 
internet sitesi kurma, finansal 
bilgileri bu sitede açıklama, bağımsız 
denetim gibi birçok zorunluluk, 
ABD ve Avrupa’da henüz yok. 
Türkiye’ye en yakın uygulama ise 
Alman Ticaret Kanunu. Bu kapsamda 
yasanın içerdiği maddeleri ağır 
bulanların sayısı hiç de az değil. 
Bunun yanında belirli bir standart 
oluşturacağını düşünenler de var. 
Ancak Türkiye’deki 80 bin anonim 
ve 700 bin limited şirketin büyük bir 
kısmı yeni kanun konusunda hazırlıklı 
olmadığı düşünülüyor. Şirketlerin 
yeni TTK konusunda ciddi bir hazırlık 
sürecinden geçmeleri gerekiyor. 
Uzmanlara göre, bu süre en az 3 ila 
5 yıl alacak. Yeni kanunun şirketlere 
getireceği en önemli maliyet 
kalemlerini ise önümüzdeki dönemde 
bağımsız denetim ile risk yönetimi 
oluşturacak. 

Finansal bilgiler açık

Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda 
en fazla eleştirilen madde, internet 
üzerinden şirketin tüm finansal 
bilgilerine ulaşma zorunluluğu... Bu 
maddeye göre şirketlerin yönetici 
ücretleri de açık şekilde yayınlanacak. 
İş dünyasında tartışılan bu uygulama 
ABD ve Almanya’da yok. Fransa’da 
ise sadece halka açık şirketlerde 
zorunlu. Şirket sahipleri bilgilerin 
internette yayınlanmasının rekabet 
koşullarını olumsuz etkilemesinden 
korkuyor. ABD’de halka açık şirketler 
Amerikan muhasebe standardı olan 
GAAP’a göre, Avrupa’da ise UFRS’ye 
göre mali tablolarını açıklıyor. Ancak, 
halka açık olmayan şirketler için böyle 
bir zorunluluk yok. Yeni kanunda 
sadece Türkiye’ye özgü olan başka 
maddeler de mevcut. Risk yönetimi 
komitesi ve halka açık şirketlerde 
bağımsız yönetim kurulu üyeliğinin 
zorunlu hale getirilmesi bunlardan en 
önemlileri.

Uzman sıkıntısı yolda

Yeni TTK özellikle patronların 
hayatını etkileyecek sert kurallar 
getiriyor. Bunlardan en önemlisi 
ise ortakların şirketteki cari 
hesabı konusu. Mevcut durumda 
ortaklar şirketten gerektikçe para 
alırken bundan sonra kasadan para 
almaları yasaklanmış durumda. Bu 
uygulama da ABD ve Fransız ticaret 
kanunlarında yok. ABD, İngiltere, 
Almanya ve Fransa’da yer almayan 
bir diğer madde ise tüm şirketlerin 
bağımsız denetçi tarafından 
denetlenecek olması. Yurtdışında 
sadece halka açık şirketler için 
bağımsız denetim zorunluluğu 
bulunuyor. Şirket sahiplerinin hayatını 
zorlaştıracak bir diğer uygulama 
ise tüm belgelerin orijinaline ilave 
olarak birer kopyasının da basılı veya 
elektronik ortamda saklanmasının 
mecburi tutulması. Diğer taraftan 
eğer vergi usul kanunu değişmezse 
muhasebede 2 ayrı defter tutulması, 
şirketlerin muhasebe birimleri için 
önemli yük getirecek.

TTK’de denetim raporu 
olumsuz olduğunda genel kurul 
karar alamayacak. Bu uygulama 
yine ABD, İngiltere, Fransa ve 
Almanya’da yok. Ayrıca yine bu 
ülkelerde olmayan denetçinin halka 
açık olmayan şirketlerde riskin 
erken teşhisi komitesi kurulması 
yönündeki yazılı bildirim yapabilecek 
olması da dikkat çekici. Getirilen 
yeni standartlar konusunda en büyük 
zorluk, bunlara hakim yeterli sayıda 
kalifiye uzman temininde yaşanacak. 
Benzer sorunun bağımsız yönetim 
kurulu üyesi bulmakta da görüleceği 
düşünülüyor.

Bizim TTK’nın
dünyada benzeri yok
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Maliye Bakanlığı, kayıt dışı 
ekonomi ile mücadele için 
harekete geçti. Bakanlık, 

‘2012 Yılı Performans Programı’ 
kapsamında ödemelerde nakit 
kullanımına yıl sonuna kadar sınırlama 
getiriyor. Elektronik ödeme sistemi 
geliştirilerek, Motorlu Taşıtlar 
Vergisi’nde olduğu gibi çok sayıda 
vergi ödemesi banka kartı ya da kredi 
kartı yoluyla tahsil edilecek.

Kayıt dışı ekonomi ile etkin 
mücadeleye hazırlanan Maliye 
Bakanlığı, nakit para ile yapılan 
ödeme işlemlerini sınırlandırıcı 
adımlar atıyor. Elektronik ödeme 
sistemleri geliştirilirken, ödemelerde 
nakit kullanımı yıl sonuna kadar 
azaltılacak. Motorlu Taşıtlar 
Vergisi’nde (MTV) olduğu gibi 
çok sayıda vergi ödemesi ile idari 
para ve denetim cezasının banka 
kartı veya kredi kartı yoluyla tahsil 
edilmesine imkân sağlayacak sistem 
kurulacak. Kamuya tüm ödemelerin 
bankacılık sistemi üzerinden yapılması 
hedefleniyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) 
Bankalararası Kart Merkezi (BKM) ile 
konuya ilişkin çalışması sürüyor. BKM, 
Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi gibi 
büyük çaplı ödemelerin kredi kartı ile 
yapılmasına sıcak bakmazken, küçük 

çaplı vergi ve idari para cezalarına 
ise olumlu yaklaşıyor. Banka 
kartının yaygınlaştırılması ile vergi 
ve diğer ödemelerde taksit imkânı 
sunulmasının nakit para kullanımını 
azaltacağı belirtiliyor. Ödemelerde 
nakit kullanımının azaltılmasının yanı 
sıra Maliye’nin bir diğer hedefi ise 
internet üzerinden yapılan ticareti 
kayıt altına almak.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 
(GİB) 2012 Yılı Performans 
Programı kapsamında yıl sonuna 
kadar kayıt dışı ile mücadele için 
toplumsal bir katılım sağlanması 
hedefleniyor. Program kapsamında 
öncelikli olarak kayıt dışı ekonomik 
faaliyetleri önlemeye yönelik tüm 
tüzel kişilikleri içeren tek numaraya 
dayalı bir bilgi sistemi oluşturulacak. 
Ticari defterler elektronik 
ortamda tutulurken, e-ihale, 
elektronik fatura ve elektronik 
ödeme sistemleri geliştirilecek. 
Mali işlemler ve tapu kayıtlarına 
ilişkin veri tabanları oluşturulacak. 
Ödemelerde nakit kullanımını 
azaltıcı tedbirler geliştirilecek. Vergi 
tabanının genişletilmesi ve kayıt dışı 
ekonomiyle mücadele sonucunda 
oluşacak ilave kaynakların, işlem 
vergileri başta olmak üzere vergi 
oranlarının ve sosyal güvenlik 

primlerinin indiriminde kullanılması 
planlanıyor.

Vergi dairelerinin iş yükünün 
azaltılması ve mükelleflere sunulan 
hizmet kalitesinin artırılması amacıyla 
e-beyanname ile vergi beyannameleri 
ve beyanname ekinde istenen 
bildirim, bilanço gibi belgelerin 
internet vergi dairesi üzerinden 
alınması uygulamasına mükellef büyük 
ilgi gösterdi. e-beyanname sistemi ile 
beyanname gönderme oranı yüzde 
99’a çıkarken, internet vergi dairesi 
kullanıcı sayısı da 1 milyonu aştı. Aynı 
rakam önceki yıl sonunda 737 bin 
idi. İdare’nin internet sayfasına erişim 
sayısı 9 milyonu aşarken, kullanıcı 
memnuniyet oranı önceki yıl yüzde 
60 iken geçen yıl sonunda yüzde 73’e 
yükseldi. GİB’in elektronik ortamda 
sunulan hizmetleri çeşitlendirme 
çalışması da devam ediyor. e-arşiv 
uygulamasının hukuki çerçeveyi 
oluşturacak olan genel tebliğin 
yürürlüğe girmesi ile 2012 yılında 
tam olarak hayata geçirilmesi ve 
170 mükellefin bu uygulamadan 
yararlanması hedefleniyor. Elektronik 
defterden ise yıl sonuna kadar 
160 bin mükellefin yararlanması 
planlanıyor. Öte yandan Gelir İdaresi 
Başkanlığı yıl sonuna kadar 4 bin 500 
uzmanı daha kadrosuna katacak.

Şirketlere nakit para sınırlaması
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İzmir, vergide Ankara’yı geçti
Vergi bilinciyle Türkiye’ye 

önderlik eden İzmir, Ankara’yı 
da sollamayı başardı. İzmir, 

İstanbul ve Kocaeli’nden sonra en çok 
vergi geliri elde eden kent oldu. 2010 
yılında 22 milyar 678 milyon liralık 
vergi geliri toplanan İzmir’de, 2011 
yılın sonunda 5 milyar TL gibi önemli 
miktarda vergi artışı sağlanarak 
27 milyar 567 milyon lira ile genel 
bütçede konulan 25 milyar liralık 
tahsilat hedefi de aşıldı. 2010 
yılında Türkiye bütçesinde 
yüzde 10.77’lik pay ile 4. sırada 
yer alan İzmir, 2011 yılında ise 
bu payını yüzde 10.86’lık pay ile 
3. sıraya çıkardı. 

Bütçeye sağladığı 27 milyar 
567 milyon TL gelire karşılık, 
bütçeden 7 milyar 46 milyon 
lira aldı. Bütçeden aldığı 
pay yüzde 2.25 olan İzmir, 
bütçeden de en çok pay alan 
3. kent oldu. Ankara ise, vergi 
gelirlerinde 27 milyar 511 
milyon lira da kalarak İzmir’in 
gerisine düştü.

İzmir Vergi Dairesi Başkanı 
Mustafa Gürhan Acar, Vergi 
Haftası etkinlikleri kapsamında 
başkanlık binasında düzenlediği 
toplantıda yapılan çalışmalar 
hakkında bilgi verdi. İzmir’de 
2011 Aralık ayında, önceki yıla 
göre vergi tahakkukunda yüzde 22 
artışla 31 milyar 183 milyon lira, vergi 
tahsilatında ise yüzde 21,56 artışla 
27 milyar 576 milyon lira seviyesine 
ulaştıklarını açıkladı.

Kalıcı başarı

İzmir’in sürekli gerisinde olduğu 
Başkent Ankara’yı da geçmeyi 
başardığını dile getiren Acar, 
“Ankara’da da vergi artışı gerçekleşti 
ama İzmir’in artış hızına yetişemedi. 
2011 yılında Ankara’da vergi tahsilatı 
27 milyar 511 milyar lira olurken. 

İzmir’de rakam 27 milyar 567 milyon 
TL oldu. İzmir’deki vergi geliri artış 
oranı yüzde 21.56 olarak gerçekleşti. 
Bu artış oranı bizleri çok sevindirdi. 
Ankara’da vergi geliri artış oranı 
sadece yüzde 4.64 oldu. İstanbul’un 
artış oranı ise yine İzmir’in gerisinde 
kalarak 21.12 gerçekleşti. ÖTV ve 
KDV vergisindeki artış bu başarıyı 
getirdi. İthalde alınan ÖTV ve KDV ile 
kira beyannamelerindeki artış devam 

ederse İzmir, bu başarısını kalıcı hale 
getirebilir. Bu rakamlar İzmir’in vergi 
konusundaki duyarlılığını bir kez daha 
gösteriyor” dedi.

Canlı ekonomi

Yeni dönemde de İzmir’in bu 
konumunu korumasının beklendiğini 
belirten Acar,  mevcut rakamlarla 
İzmir’in, Türkiye toplam ÖTV’sinin 
yüzde 19, KDV’sinin yüzde 9,5, Gelir 

Vergisi’nin yüzde 4,5 ve Kurumlar 
Vergisi’nin ise yüzde 3,4’ünü 
ödediğini dile getirdi.

Mustafa Gürhan Acar, 
tahsilatta en yüksek artışın, 
ithalde alınan KDV’den 
sağlandığını, ancak kentteki 
ekonomik faaliyetleri göstermesi 
bakımından iki önemli veri olan 
Kurumlar Vergisi tahsilatında 
yüzde 59, dahilde alınan KDV’de 
de yüzde 15 artış sağlandığına 
dikkati çekti.

İzmir’in ödediği vergiye 
karşılık kamu kaynaklarından 
aldığı paya bakıldığında ise 2010 
yılında ödenen 23,5 milyar lira 
vergiye karşılık 5,9 milyar lira 
kaynak sağlayan kentin, 2011 
yılında 28,5 milyar liraya karşılık 
7 milyar lira kaynak aldığını 
kaydeden Acar, gelirlerin giderleri 
karşılama oranında 2011 yılında, 

2010’a göre yüzde 6’lık bir artış 
yaşandığını ifade etti.

İzmir Vergi Dairesi Başkanı Acar, 
“İzmir, merkezi bütçeden aldığı yüzde 
2,25’lik payla Ankara ve İstanbul’un 
ardından 3’üncü sıradadır. İzmir’in 
hem gelir hem gider sıralamasında 
üçüncü sırada olduğu görülüyor”  
dedi. Acar, son mali barış kapsamında 
ise İzmir’de 373 bin 161 başvuru 
yapıldığını ve 1 milyar 971 milyon 
lira vergi alacağının yapılandırıldığını, 
bunun 937 milyon lirasının tahsil 
edildiğini sözlerine ekledi.

Vergi gelirinde 
İstanbul ve 
Kocaeli’den sonra 
üçüncü sıraya 
yerleşen İzmir, 2011 
yılındaki 27 milyar 
567 milyon liralık 
tahsilatla genel 
bütçede konulan 25 
milyar liralık hedefi 
de aştı.
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1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe 
girecek 6102 sayılı yeni Türk 
Ticaret Kanunu ile şirketlerimizi 

en fazla etkileyecek olan konular 
muhasebe, finansal raporlama 
ve denetim konularında yapılan 
değişikliklerdir. Mevcut kanundaki 
1475 maddenin yeni kanunda 1535’e 
çıkmasının sebebi de kanunun “ticari 
işletme” ve “ticaret şirketleri” ile 
ilgili ilk 2 kitabında meydana gelen 88 
maddelik  artıştan kaynaklanmaktadır. 
Bu bölümlerdeki madde sayısındaki 
artışın kaynağı eski TTK’nda yer 
almayan bazı konulara yeni kanunda 
yer verilmiş olması ile muhasebe, 
finansal raporlama ve denetim 
konularının kanundaki yerinin ve 
öneminin artırılmış olmasıdır.

Yeni TTK’da Denetçiler

Yeni TTK’nda denetim önemli bir 
konu olarak düzenlenmiştir. Kanunda 
belirtilen denetim ve denetçi türleri 
şunlardır:

1. (Bağımsız) Şirket Denetçisi, şirket 
genel kurulunca belirlenen yıllık 
denetçi kuruluş yada kişidir. 

2. İşlem Denetçisi, şirket kuruluşunda 
ve sonraki bazı özellikli işlemlerin 
kanuna uygun yapılıp yapılmadığını 
denetleyen kişidir ve genel 
kurulca belirlenir.

3. Özel Denetçi, pay sahiplerinin, 

azınlığın talebiyle yada ihtilaflı 
hallerde mahkemece atanan 
denetçidir.

4. Riskin Erken Saptanması ve 
Yönetimi Komitesi, hisseleri 
borsada işlem gören şirketlerde 
zorunlu diğer şirketlerde 
denetçinin talebine bağlı olarak 
kurulan komitedir.

5. Bakanlık Denetimi, aşağıdaki 
hallerde söz konusudur.

  • Bakanlık Denetim Elemanları, 
kanunun tümüne uyumun 
denetimini yapabilecek muhtelif   
unvanda Bakanlık denetim 
elemanlarıdır.

   • Bakanlık Temsilcisi, Bakanlıkça 
kuruluşuna izin verilecek 
şirketlerin genel kurullarına 
katılacak temsilcidir.

   • Bakanlık izni, Bakanlıkça 
belirlenecek olan bazı faaliyet 
konularında kurulması istenen 
şirketlerin kuruluşu ile sonraki 
aşamalardaki esas sözleşme 
değişikliklerine Bakanlıkça izin 
verilecektir. 

Kimler (Bağımsız)
şirket denetçisi olabilecek?

Eski kanunda denetçi (murakıp) 
olabileceklerle ilgili özel bir koşul 
yada tanımlama yer almazken yeni 

kanunda anonim ve limited şirketlerin 
denetimi aşağıdakilerden birisi 
tarafından profesyonelce yapılacaktır.

1. Ortakları yeminli mali müşavir 
(YMM) yada serbest muhasebeci 
mali müşavir (SMMM) unvanı 
taşıyan bir bağımsız denetim 
kuruluşu.

2. Yeminli mali müşavir (YMM),

3. Serbest muhasebeci mali müşavir 
(SMMM).

Şirketlerin büyüklüklerine yada 
bazı şirketlerin özel durumuna 
bağlı olarak, şirket denetçisinin 
yukarıdakilerden hangisinin 
olacağı önümüzdeki günlerde 
çıkarılacak tüzük ve tebliğlerle 
belirlenecektir. Normal beklenti, 
halen olduğu gibi hisseleri borsada 
işlem gören şirketler ile finans 
şirketlerinin denetimi bağımsız 
denetim kuruluşları tarafından, diğer 
şirketler ise büyüklüklerine göre 
YMM’ler yada SMM’ler tarafından 
denetlenmesidir.

Şirket denetçisinin yapacağı 
denetim, denetimin sonuçları

Şirketlerdeki denetimle ilgili 
düzenlemelere, yeni TTK’nun 397-
406 maddeleri arasında ve gerektikçe 
kanunun diğer bölümlerinin ilgili 
maddelerinde yer verilmiştir.  2013yılı 
başından itibaren tutulacak defter 

Özel yetkili denetçilik, 
sınırsız sorumlu 

yöneticilik ve patronluk
Adnan Yıldırım

adnan.yidirim@ebso.org.tr
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kayıtlarının ve yapılacak denetimlerin 
genel esasları, kapsamı ve sonuçlarını 
ana başlıklarla şöyle özetleyebiliriz.

• Ticari defterler ve muhasebe 
kayıtları, Kamu Gözetimi 
Muhasebe ve Denetim 
Standartları Kurumunun 
belirleyeceği standartlara göre 
tutulacak, finansal tablolar da aynı 
kurumca belirlenen esaslara göre 
oluşturulacak ve yayınlanacaktır.

• Sermaye şirketleri ve şirketler 
topluluğu, uluslar arası denetim 
standartları ile uyumlu Türkiye 
Denetim Standartlarına göre 
denetlenecektir.

• Denetçi, iç denetimi de kapsayan 
bir çalışmayla finansal durumun  
“dürüst resim ilkesi” ne uygun 
olup olmadığını belirlemeye 
yönelik bir denetleme sonucunda 
şirketin finansal tablolarını 
ve yönetim kurulunun yıllık 
faaliyet raporunu konu alan 

değerlendirmeler yapacak ve 2 
ayrı rapor düzenleyecektir.

• Denetçinin denetiminden 
geçmemiş finansal tablolar ve 
yönetim kurulu faaliyet raporu 
düzenlenmemiş hükmündedir.

• Denetçi, gerek görürse şirket 
bünyesinde “Riskin erken 
saptanması ve yönetimi 
komitesi”nin kurulması 
zorunludur.

• Denetçi, denetim faaliyeti 
sonucunda 4 ayrı görüşten 
(Olumlu görüş, Sınırlandırılmış 
olumlu görüş, Olumsuz görüş 
ve Görüş) vermekten kaçınma 
birisini verebilecektir.

• Sınırlandırılmış olumlu görüş 
verilmesi halinde, tespit edilen 
aykırılıkların nasıl düzeltileceği 
denetçi görüş yazısında 
belirtilecektir.

• Olumsuz görüş verilmesi yada 
görüş vermekten kaçınılması 

halinde 4 iş günü içinde yapılacak 
bir genel kurulda şirket yönetimi 
yenilenir. Diğer bir ifadeyle şirket 
yöneticisi aynı zamanda şirket 
sahibi ise bu durumlarda şirket 
denetçisi şirket sahibini (patronu) 
görevden almış oluyor.

• Şirket ile denetçi arasındaki 
görüş aykırılıkları, asliye ticaret 
mahkemesince giderilecektir.

• Sır saklama yükümlülüğüne 
uymayarak şirkete zarar veren 
denetçi her bir denetim için 
100 bin TL (borsaya kayıtlı 
olanlarda 300 bin TL) tazminata 
hükmedilebilecektir. 

• Şirket denetçisi ve işlem 
denetçileri, kanuni görevlerini 
yerine getirmede “kusurlu” 
hareket etmişlerse, şirkete, pay 
sahiplerine ve şirket alacaklılarına 
verdikleri zarardan sorumludurlar. 
Kusuru iddia edenin ispatlaması 
gerekecektir.

Genel kural olarak şahıs 
şirketlerinde ve şahsi işletmede 
ortaklar ve işletme sahipleri, 
üçüncü kişilere karşı sınırsız 
sorumludurlar, sermaye 
şirketlerinde ise yönetici olmayan 
ortakların sorumluluğu şirketteki 
ortaklık payıyla sınırlıdır. Ancak 
limited şirketlerde şirket 
ortakları, şirketteki ortaklık tutarı 
ile sınırlı olmayıp devlete olan 
şirket borçlarının tamamından 
ortaklık hissesi oranında 
sorumludurlar. Şirketi temsile 
yetkili yöneticilerin sorumlulukları 
ve cezai yaptırımları yeni TTK’nda 
artırılmış ve ağırlaştırılmıştır. 
Kanunda öngörülen hapis 
cezaları ve adli para cezalarının 
muhatabı şirket yöneticileridir. 
Üstelik şirketin kamu borçları 
nedeniyle şirket yöneticileri 

borcun tamamından şahsi mal 
varlığıyla sınırsız ve müteselsilen 
sorumludurlar…. Üstelik bu 
sorumluluk, yöneticilerin kusurlu 
olup-olmamalarına yada kusurun 
ispatına da bağlı değildir….

Buradan, şirket yöneticileri 
ve limited şirket ortakları için 
bir yasal düzenleme önerisinde 
bulunmak istiyorum. Yeni TTK 
ile sermaye şirketlerinin denetimi 
profesyonelleşmekte, denetim 
işi uzman kişi ve kuruluşlara 
verilmektedir. Denetçilere şirket 
yönetimine müdahale etme 
konusunda etkili ve çok özel 
yetkiler verilmektedir. Denetçilerin 
sorumluluğu, yerinde bir 
yaklaşımla denetçinin kusurunun 
ispatına bağlanmıştır. Peki aynı 
yaklaşım şirket yöneticileri 
için niye gösterilmemektedir? 

Şirket yöneticilerinin TTK’nda 
belirtilenler ile kamu borçları 
için sorumlulukları da bu kişilerin 
kusurlarına bağlı olmalıdır. Şirketin 
içinde bulunduğu sektör, ülkemiz 
yada dünya krize girse ve şirket 
vergi yada sigorta primi borcunu 
ödeyemese bu borçların tamamı 
hiçbir kusuru olmasa dahi şirket 
yöneticileri (limited şirketlerde 
yöneticiler ve ortaklar) tarafından 
ödenmektedir. Yeni TTK ile 
getirilen ilave yaptırımlarla birlikte 
mevcut yasalardaki durum, 
ülkemizde şirket yöneticisi 
olmayı caydırıcı mahiyettedir, 
bu kadar etkili ve yetkili bir 
denetim sistemini kabul etmişsek 
yöneticilerin (ve limited şirketlerde 
ortakların) sorumluluklarını 
da kusurlarına bağlamalı ve 
kusurlarıyla sınırlandırmalıyız.

Yöneticilerin ve Limited şirket ortaklarının sınırsız sorumluluğu var

EGE’DEN  BAKIŞ
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İzmir Valisi Cahit Kıraç, EXPO 
2020’nin İzmir halkının 
projesi olduğunu belirterek, 

Cumhurbaşkanından en sadece 
vatandaşa kadar herkesin kendi 
projesi olarak gördüğü bir çalışmanın 
yürütüldüğünü söyledi.

İzmir İktisat Kongresi’nin 
89. yıldönümü dolayısıyla halkla 
ilişkiler dünyasının duayenlerinden 
Sancar Maruflu’nun başkanlığındaki 
İzmir’i Sevenler Platformu’nca 
etkinlik düzenlendi. Atatürk 
Kültür Merkezi’nde “1923 İktisat 
Kongresi’nden EXPO 2020 Paneline” 
temasıyla yapılan sempozyumun 
açılışında konuşan İzmir Valisi Kıraç, 
1923 yılında yapılan İzmir İktisat 
Kongresi’nin Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kuruluşunda büyük öneme sahip 
olduğunu belirtti. Bu önemli 

kongrenin uluslararası boyutta 
dönemin ekonomik gelişmelerini de 
içine alan yapıyla, daha büyük boyutta 
toplantılarla ele alınması gerektiğine 
dikkat çeken Kıraç, bu yönde 
Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlığa da 
görüş ilettiklerini kaydetti.

İzmir’in EXPO 2020 adaylığına 
da büyük destek verildiğini bildiren 
Vali Kıraç, “Kanunu, kararnamesi ve 
yönlendirme kurulu kararnameleriyle 
her şeyimiz tamamdır. Hükümetimiz, 
taleplerimizi her noktada 
karşılamıştır. Başarmaktan başka bir 
şansımız yok. 2015 EXPO’sunda 
İzmir’in arkasında bu kadar güç 
yoktu. EXPO 2020, İzmir halkının bir 
projesidir. Cumhurbaşkanından en 
sade vatandaşa kadar herkesin kendi 
projesi olarak gördüğü bir çalışmayı 
yürütüyoruz. İzmir Büyükşehir 

Belediyesi ile de her noktada ortak 
hareket ediyoruz.”

Kıraç, organizasyonun yapılacağı 
İnciraltı bölgesinin planlanması 
için büyükşehir belediyesiyle 
ortak çalışma yürüttüklerini 
ancak bölgedeki arazilerle ilgili 
açılan davalar nedeniyle sıkıntılar 
yaşandığını ifade etti. Kıraç, “Muhatap 
olmayanlar süreci tıkıyor. Muhatap 
olanların şikayeti yok. Bu noktada 
İzmir’in sürecin önünü tıkayanlara 
yanlış yaptıklarını göstermesi 
gerekiyor. Sıkıntıyı aşmak için ne 
gerekiyorsa yapılacak. Eğer yasasız 
çözülmeyecekse, bunun gereğinin 
yapılması için de önümüzdeki 
günlerde milletvekillerinin 
önüne koyacağımız bir çalışmayı 
yürütüyoruz” dedi.

EXPO 
2020’de

tek hedef 
başarı

İzmir İktisat Kongresi’nin 89. yıldönümünde EXPO tartışıldı. İzmir Valisi 
Kıraç: “EXPO 2020, İzmir halkının bir projesidir. Cumhurbaşkanından en 
sade vatandaşa kadar herkesin kendi projesi olarak gördüğü bir çalışmayı 
yürütüyoruz.”

EXPO
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Kocaoğlu: Çaba gösteriyoruz

İzmir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Aziz Kocaoğlu ise, kentin 
sürdürülebilir, çevreci ve doğayı 
koruyan anlayışıyla topyekün 
kalkınmasını hedeflediklerini, kentin 
yararına yatırımların önünü açmak 
için çaba gösterdiklerini söyledi. 
EXPO organizasyonunun İzmir’e 
kazandırılması için belediyenin 
kurum ve kuruluşlarla ortak çalışma 
sürdürdüğünü belirten Kocaoğlu, 
sorunlar yaşanan İnciraltı bölgesine 
yönelik kanuni düzenlemenin 
yapılması gerektiğine işaret etti.

İnciraltı’nın planlaması için 
çırpındıklarını, bu planlamanın İzmir 
için kırılma noktası olacağını ifade 
eden Kocaoğlu şöyle dedi:

“EXPO 2015 adaylık döneminde 
Sayın Cumhurbaşkanımıza elimle 
A4 kağıda çizin anlattım. 31 Mart 

2008’de Paris’ten dönüşte İnciraltı’nı 
planlayarak EXPO adaylık dosyasında 
öngörülen yatırımların bir an önce 
başlamasını, bu yatırımlar başlarsa 
2015 yılında EXPO’yu yapmış gibi 
olacağımızı açıkladım. Burası bizim 
zenginliğimiz. Arsalarını koruyanlara 
minnet ve şükran borçluyuz. Yasayla 
olacağı belli. 2008’de planlamış 
olsaydık EXPO’da elimiz daha güçlü 
olacaktı. Bugün orada termal oteller, 
hastaneler kurulmaya başlanmış 
olacaktı. Buna kanun lazım. Buranın 
planlamasını hızlı bir şekilde bitirirsek, 
2013’teki oylamadan önce bütün 
delegeleri, dünya basınını toplar, 
yeri gösterir, projeyi anlatır ve 
yaptıklarımızı göstererek kazanırız. 
EXPO için belediye olarak yatırım 
anlamında ne gerekiyorsa yapıyoruz. 
Ev ödevimizi yapıyoruz. EXPO için 
planlamada Ankara’dan takip edilecek 
işlerde hem iki bakanımız, hem 

valimiz hem de 26 milletvekilimizin 
desteğini istiyoruz. Burası 
planlandıktan sonra ancak EXPO için 
ayağa kalkıp yürürüz.”

Özgener: Yarış içindeyiz

EXPO 2020 Yürütme Komitesi 
Başkanı Mahmut Özgener de, 
organizasyonun İzmir’e ve 
Türkiye’ye kazandırılması için 
bütünlük anlayışının önemli olduğunu 
belirterek, “Zorlu rakiplerin olduğu 
zorlu bir yarış içindeyiz. Bunu bir 
İzmir projesi değil, Türkiye projesi 
olarak görmemiz lazım. Hedefe 
ulaşmak için de İzmir’in bir bütün 
olarak bu projeye destek vermesi, 
her türlü fikrin paylaşılmasından 
yanayım” dedi.

Özgener, aktif bir komiteyle 
adaylık için tanıtım çalışmaları ve lobi 
faaliyetleri başlatacaklarını bildirdi.

EXPO
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı İbrahim Gökçüoğlu, 

EXPO 2020’nin İzmir tarafından 
kazanılması halinde hem Türkiye’nin 
hem de İzmir’in kazançlı çıkacağını 
söyledi. Gökçüoğlu, “EXPO 
2020’nin ülkemiz ve İzmirimiz’in 
tanıtımına yapacağı katkıların yanısıra 
organizasyon nedeniyle yapılacak 
yatırımlar sonucunda kentimizin 
yatırım ortamının canlanacağı 
kanaatindeyim. Turizmden, sanayi ve 
ticaretin yanı sıra, sosyal ve kültürel 
faydalar sağlanacağını umuyorum” 
dedi.

1923 İzmir İktisat Kongresi’nin 
89. Yılı için düzenlenen ve 40’ncısı 
gerçekleştirilen İzmir İktisat 
Sempozyumu’nda EBSO’yu temsil 
eden Gökçüoğlu, “Türkiye’nin 
ilerleme ve kalkınma yolundaki 
mihenk taşı” olarak nitelendirdiği 
İktisat Kongresi’nin vizyonunun tarihi 
ve değerleri yaşatmanın en değerli 
yolu olduğunu ifade etti.

Türk ekonomisinin 1923’ten 
günümüze önemli aşamalardan 
geçtiğini hatırlatan İbrahim 
Gökçüoğlu, “Bugün dünyanın 17’nci 
büyük ekonomisi olan Türkiye; 
teknolojik hazırlık başlığında 55., 
küresel rekabet endeksinde 59., 
inovasyon başlığında 69., bilgi 
teknolojileri endeksinde 71., İnsani 
kalkınmışlık endeksinde 92’nci 
sıradadır” dedi.

Gökçüoğlu, Türkiye’nin 
Ortadoğu’nun savaş ortamı ile 
Avrupa’nın içinden çıkamadığı kriz 
ortamı arasında gelişmekte olan 
güçlü bir ekonomi profili çizdiğini de 
vurgularken, global krizlerden çıkmak 
için eldeki en güçlü silahın çalışmak, 
üretmek, global pazarlarla bağları 
güçlendirmek, Ar-Ge ve inovasyona 
önem vermek olduğuna dikkat 
çekti. Cumhuriyetimizin 100. yılında 
dünyanın 10 büyük ekonomisi arasına 
girme hedefini de gündeme getiren 

Gökçüoğlu, “Bu hedef için 2 şeye 
ihtiyacımız olduğu kanaatindeyim. İlki 
1923 ruhu olarak adlandırabileceğim; 
şevk, inanç, heyecan ve çalışkanlıktır. 
İkincisi ise ülkemizin rekabet gücünü 
arttırması ve büyük ekonomiler 
içerisinde ticari bir köprü olabilmesi 
için tanınır bir marka haline 
gelmesidir. Bu yolda önümüze çıkan 
en önemli fırsatlardan bir tanesi olan 
EXPO 2020’yi bu sebeple önemsiyor 
ve destekliyoruz” diye konuştu.

“Daha İyi Bir Dünya İçin Yeni 
Yollar / Herkes İçin Sağlık” teması 
ile çıkılan yolda desteklerini 
esirgemeyen Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül, Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan başta olmak üzere 
Bakanlar, İzmir Valisi Cahit Kıraç, 
Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz 
Kocaoğlu, Yürütme Komitesi ve 
Yönlendirme Kurulu üyelerine 
teşekkür eden Gökçüoğlu, “İzmir’e 
yapılan hizmetin, Türkiye’ye 
yapılan hizmet demek olduğu asla 
unutulmamalıdır. Odalarımız ve 
sivil toplum örgütlerimiz tek yürek 

halinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu 
birliktelik ve ortak akılla başarıya 
ulaşacağımızdan şüphem yok” dedi.

Düşünceler paylaşıldı

Toplantıda, EXPO 2015 Genel 
Sekreteri olan Seferihisar Belediye 
Başkanı Tunç Soyer, başlangıcından 
bugüne EXPO’ları anlatırken, hazırlık 
tecrübelerini, EXPO 2020’nin 
kazanılması yolundaki düşüncelerini 
katılımcılarla paylaştı.

İzmir Tabipler Odası Başkanı Prof. 
Dr. Erdener Özer, İzmir Milletvekili 
Aytun Çıray, Prof. Dr. Saffet Mutluer, 
Prof. Dr. İlkay Şimşek, Dr. Ülkümen 
Rodoplu EXPO 2020 İzmir için sağlık 
temasının uygunluğunu tartıştı.

Ege Koop Genel Başkanı 
Hüseyin Aslan, Fahri Konsoloslar 
Derneği Başkanı ve Ürdün Fahri 
Konsolosu olan EBSO Meclis Üyesi 
Ömer Kaplan, Turizm Bakanlığı eski 
Müsteşar  Yardımcısı Güman Kızıltan 
ile İZFAŞ Genel Müdür Yardımcısı 
Ertan Koyuncu da halkın ve STK’ların 
rollerini ortayakoydu.

Gökçüoğlu: Türkiye ve İzmir kazanacak
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2012 yılı İzmir için hareketli 
günleri beraberinde getirdi. 
Tüm dileğimiz kentimizin 

gelişimi için büyük önem taşıyan 
EXPO 2020 için yapılan çalışmaların 
sağladığı hareketin bereket 
getirmesidir, yani EXPO 2020’nin 
İzmir’e kazandırılmasıdır. 

Bunun için hükümetin verdiği 
desteğin yanı sıra tüm meslek 
örgütlerinin, STK’ların ve halkın 
birlikte hareket etmesi ve EXPO’yu 
İzmir’e getirmesi için çalışması 
gerekiyor. Önce  EXPO’nun ne 
olduğunu çok iyi bilmeliyiz ve 
çevremizi bilinçlendirmeliyiz. 

Nedir EXPO?

Dünyanın en eski ve 
en büyük uluslararası 

etkinliklerinden biri. 
Beş yılda bir 6 ay 

süre ile

düzenlenen “Dünya Sergisi”. 
EXPO’ya  devletler, uluslararası 
kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ve 
şirketler katılabiliyor. Diğer bilinen 
fuarlardan farkı, EXPO’larda ürünler 
değil fikirler, kültürler ve dünyanın 
geleceği için projelerin sergileniyor 
olmasıdır. 

EXPO’lar Uluslararası Sergiler 
Bürosu (BIE) adındaki uluslararası 
kuruluş tarafından organize 
edilmektedir. Çoğunluğu büyükelçilik 
düzeyinde temsil edilen 157 ülke, BIE 
(Uluslararası Sergiler Bürosu) üyesidir. 
Kısacası toplam 157 ülkeye İzmir’i 
tanıtmamız gerekiyor. EXPO sürece 
İzmir’i dünyaya tanıtma açısından 
önemli bir fırsattır. Kentimizi ne kadar 
doğru anlatabilirsek, tanıtımı ne kadar 
etkili yapabilirsek o kadar avantajlı 
oluruz. Nitekim İzmir’in EXPO’yu 
almaması için hiçbir neden yok. Yeter 
ki kentimizi iyi tanıtabilelim. 

EXPO, 160 yıldır düzenlenen bir 
fuar ve yapıldığı kentleri marka haline 
getirmektedir. Bu nedenle EXPO, 
İzmir’in Akdeniz’in yıldızı ve dünya 
markası olma hedefinde önemli bir 
rol oynayacaktır. EXPO 2010’un 
düzenlendiği Şanghay, fuar süresince 
tüm dünyadan 73 milyon kişi 
tarafından ziyaret edilmiştir. EXPO 
2015 için adaylığımızda yarışı Milano 

EXPO
için kamuoyu 

yaratılmalı
Berkay Eskinazi

EBSO Yönetim Kurulu Üyesi

GÖRÜŞ
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kazanmıştı. 2015 yılında EXPO’nun 
sağlayacağı ekonomik ve kültürel 
zenginlikten Milano yararlanacak. Bir 
sonraki kazanan biz olmak istiyorsak, 
çok çalışmalıyız. 

EXPO’nun en önemli özelliği, 
tüm insanlığı ilgilendiren ve evrensel 
nitelikte temasının olmasıdır. İzmir’in 
EXPO 2020 adaylığı, “Daha İyi Bir 
Dünya İçin Yeni Yollar ve Herkes 
İçin Sağlık” teması altındadır. Tıbbın 
doğduğu topraklar üzerinde kurulu 
bulunan kentimiz için “sağlık” 
temasıyla yola çıkmış olmak büyük 
bir avantajdır. “Sağlık”ın evrensel bir 
konu olması ve kentimizin bu konuya 
cevap verebilecek tarihsel ve doğal 
kaynaklara sahip olduğu tartışmasız 
bir gerçektir.

BİE Genel Sekreteri Vincente 
Loscartales, İzmir Valisi Cahit 
Kıraç’ın daveti ile 25 Nisan’da İzmir’e 
gelecek. Geçtiğimiz günlerde EXPO 
2020 Yürütme Kurulu Başkanı 
Mahmut Özgener ile görüşmesinde, 
İzmir’de kamuoyu yaratma ve sivil 
toplum örgütleri ile yapılan işbirliği 
çalışmaları konusunda önemli 
faaliyetler beklediklerini belirtmişti. 

Loscartales’in İzmir ziyareti 
çok önemli. İzmirlilerin EXPO’ya 
hazır olduğunu göstermemiz 
gerekiyor. Yapılması gereken 7’den 
70 herkesin bir dünya sergisi için 
evsahipliğine hazır olmasını sağlamak. 
Bunun için EXPO’nun önemi ve 
kentimize kazandıracaklarını doğru 
anlatmalıyız. Evimizde, işyerimizde 
hatta özel toplantılarımızda EXPO’yu 
konuşmalıyız, konuşturmalıyız. 
Halkı bilinçlendirmek adına üyesi 
olduğumuz sivil toplum kuruluşları ile 
birlikte çalışmalıyız. 

Süreç hızlı ilerliyor. Zamanı iyi 
kullanmalıyız. İzmir’in 2015 yılında 
elinden kaçırdığı şansı unutmadan, 
bu kez daha çok enerji harcayarak 
çalışmalıyız. 

Çalışmalıyız ki, İzmir’in geleceği 
için konulan hedefler sözde 
kalmasın...

Eski Büyükelçi Alpman EXPO Kurulu’nda
Dışişleri Bakanlığı’nın İzmir 
temsilciliğine atanan eski Büyükelçi 
Serpil Alpman, 32 kişilik EXPO 
Yönlendirme Kurulu’na girdi. Daha 
önce Dışişleri Bakanlığı’nı, EXPO 
Yönlendirme Kurulu’nda temsil 
eden Yurtdışı Tanıtım ve Kültür 
İşleri Genel Müdürü Ayşe Asya, 
görevi Serpil Alpman’a devretti. 

Gül onaylayacak
Öte yandan 7 kişilik EXPO 
Yürütme Komitesi’nde Dışişleri 
Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı 
temsilcilerinin de yer almasını 
öngören kararnamenin 
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 
önünde olduğu, kararname 
yayınlandıktan sonra Serpil 
Alpman’ın Yürütme Komitesi’nde 
de yer alacağı belirtiliyor.
TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in, 
Dışişleri Başmüşaviri ve Bişkek eski 
Büyükelçisi Serpil Alpman, İzmir’e 
gelerek, göreve başladı. 

“Hakkımız”
Serpil Alpman, EXPO 2020’nin 
İzmir’in hakkı olduğunu dile 
getirerek, “Eğer oylamaya katılacak 
bütün ülkeleri cezbedebilirsek 
başarılı oluruz. Uluslararası 
ilişkilerde karamsarlığa kapılmak 
ve cesaretinizi yitirmek gibi bir 
hakkınız yok. Hep birlikte el ele 
vereceğiz ve EXPO’yu alacağız. 
Dünyada bu işler çok para ve 
çok çalışmak ile sağlanıyor. Bizim 
görevimiz de çok çalışmak. ‘Oy 
verecek ülkelerin karşısına ne 
çıkarmalıyız ki bizi desteklesinler’ 
diye düşünmeliyiz” diye konuştu.

Mart’ta yoğun mesai
İzmir’in EXPO 2020 adaylığı 
kapsamında Mahmut Özgener 
başkanlığındaki EXPO 2020 
Yürütme Komitesi, Paris’te 
temaslarda bulundu. Yürütme 
Komitesi heyeti Türkiye’nin Paris 
Büyükelcisi Tahsin Burcuoğlu’nu 
makamında ziyaret etti. İzmir’in 
EXPO 2020 adaylığıyla ilgili 
yoğun çalışmaların Mart ayında 

başlayacağını belirten Burcuoğlu, 
bu süreçte BİE Genel Sekreteri 
Vicente Loscertales ile temas 
içinde olduklarını, ilişkilerin sıcak ve 
samimi bir şekilde devam ettiğini 
belirtti. Büyükelçi Serpil Alpman’ın, 
İzmir’de, Dışişleri Bakanlığı 
Temsilcisi olarak görev almasının 
şans olarak görülmesini isteyen 
Burcuoğlu, EXPO’nun Türkiye’ye 
getirilmesi amacıyla ellerinden 
gelen tüm çabayı kararlılıkla sarf 
edeceklerini vurguladı.

EXPO 2020 Yürütme Komitesi, 
EXPO organizasyonlarını yapan 
Uluslararası Sergiler Bürosu (BIE) 
Genel Sekreteri Loscartales’i de 
ziyaret etti. Çalışmalarla ilgili alan, 
tema, lobi ve adaylık dosyasının 
hazırlanması konusunda görüş 
alışverişinde bulunuldu. Loscartales, 
belirlenen logoyu beğenirken, 
İzmir ve Türkiye halkının projeyi 
sahiplenmesinin de çok önemli 
bir avantaj olduğununu vurguladı. 
Hükümetin desteğini de olumlu 
gördüğünü kaydeden Loscartales, 
STK’larla önemli işbirliği 
beklendiğini de söyledi. Loscartales 
25 Nisan’da İzmir’e gelecek.

GÖRÜŞ
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Elektrikte 2016 alarmı
Türkiye Elektrik İletim Anonim 
Şirketi’nin 2011-2020 analizine 
göre, elektrikte 2016-2017 
yıllarından itibaren öngörülen 
elektrik enerjisi üretimi talebi 
karşılamaya yetmeyecek.
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Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu (EPDK), Türkiye 
Elektrik İletim Anonim Şirketi 

(TEİAŞ) tarafından hazırlanan 
“Türkiye Elektrik Enerjisi 10 Yıllık 
Üretim Kapasite Projeksiyonu”nu 
yayımladı.

TEİAŞ 2011-2020 dönemi elektrik 
üretiminde yönelik yüksek ve düşük 
talebe göre iki senaryo hazırladı. 
Yüksek talep tahminine göre 
Türkiye’nin enerji talebi 2011-2020 
yılları arasında yüzde 7,2 ile yüzde 7,9 
arasında değişen oranlarda artacak. 
Bu çerçevede 2011 yılında 227 bin 
Gigavatsaat (GWh) olarak tahmin 
edilen enerji talebi, 2020 yılında 433 
bin 900 GWh’ye kadar çıkacak.

Düşük talep tahminine göre ise 
2011-2020 döneminde enerji talebi 
yüzde 6,2 ile yüzde 7,9 arasında artış 
gösterecek. Buna göre 2011 yılında 
227 bin GWh olarak öngörülen talep 
2020 yılında 398 bin 160 GWh’ye 
yükselecek.

İşletmede, inşa halindeki kamu 
ve lisans almış öngörülen tarihlerde 
devreye girmesi beklenen inşa 
halindeki özel sektör santralleri 
dikkate alındığı zaman 2011 yılında 
53 bin 35 Megavat (MW) düzeyinde 
olan kurulu güç, 2012 yılında 55 bin 
322 MW’ye, 2013 yılında 62 bin 380 
MW’ye, 2014 yılında 65 207 MW’ye, 
2015 yılında 66 bin 407 MW’ye 
yükselecek.

2011 yılında yüzde 34,3 
düzeyinde tahmin edilen toplam 
elektrik üretiminde doğalgazın 
payı 2020 yılında yüzde 31,6’ya 
gerileyecek. Geçen yıl yüzde 34,6 
olarak gerçekleşen hidrolik enerjinin 
payı ise 2020 yılında yüzde 37,5’e, 
geçen sene yüzde 2,8 düzeyinde olan 
rüzgar enerjisinin payı ise yüzde 5’e 
yükselecek.

Yeni santraller gerekecek

Yüksek talep senaryosunda, 
mevcut sisteme ilave; 3 bin 476 
MW inşa halindeki kamu ve 13 
bin 707 MW inşa halindeki özel 

sektör üretim tesislerinin öngörülen 
tarihlerde işletmeye girmeleriyle 
proje üretimlerine göre, enerji 
talebinin 2018 yılından itibaren 
karşılanamadığı, güvenilir üretimlere 
göre ise talebin 2016 yılında yedeksiz 
baş başa karşılanabildiği ve 2017 
yılından itibaren yüksek elektrik 
enerji talebinin karşılanamadığı 
belirtildi.

Düşük talep senaryosunda ise 
kamu ve özel sektörün inşa halindeki 
üretim tesislerinin öngörülen 
tarihlerde işletmeye girmeleriyle 
proje üretimlerine göre 2019 yılından 
itibaren, güvenilir üretimlerine 
göre de 2017 yılından itibaren 
düşük elektrik enerjisi talebinin 
karşılanamayacağı vurgulandı.

Kurulu güç yedeğinde 2020 yılına 
kadar açık görülmemesine rağmen 
sistemde enerji açığının yaşanmaması 
için belirli bir yedeğin olması 
gerekliliği dikkate alınarak 2016 
yılından itibaren sisteme yeni üretim 
tesislerinin ilave edilmesi gerekli 
görünüyor.

Sistem kayıpları

Raporda, Türkiye’nin nüfus 
yoğunluğu, arz kaynaklarının yeri 
ve coğrafi koşullarına uygun olarak 
Avrupa standartlarına göre dizayn 
edilen iletim sistem kayıplarının, 
uluslararası performans düzeyinde 
uygun olduğu belirtildi.

2001-2010 yılları arasında iletim 
sistemi kayıpları yüzde 2,1 ile yüzde 
2,7 arasında değişti. Son 10 yılda 
yıllık olarak iletim sistemi kayıpları             

3 bin 374,4 GWh ile 5 bin 690,5 
GWh arasında gerçekleşti.

Öneriler

Raporun öneriler bölümünde, 
üretim tesislerinin yakıt cinsi ve 
işletmeye giriş yılı itibariyle yatırım 
kararlarının yatırımcı tarafından 
verildiği bir piyasa yapısında özellikle 
elektrik enerjisi talebinin ekonomik 
krizin etkisinin geçmesi sonrasında 
önemli bir artış oranı ile artmasının 
beklendiği bir ortamda güvenilir 
bir yedekle karşılanması gerektiği 
belirtildi. Raporda, şu görüşlere yer 
verildi:

“Elektrik sistem işletmeciliğinde; 
talebin tahmin edildiği gibi 
gerçekleşmemesi, hidrolik santrallara 
gelen su miktarının tahmin edildiği 
gibi gelmemesi, yakıt arzında ve 
kalitesinde kısıtlarla karşılaşılabileceği, 
santrallarda uzun süreli arızaların 
olabileceği, inşa halindeki kamu ve 
özel sektör santrallarının öngörülen 
tarihlerde işletmeye giremeyeceği 
dikkate alındığında, güvenilir 
elektrik enerjisi üretim sistemlerinin 
işletilmesinde birincil kaynak 
türlerine göre belirli oranlarda güç 
ve enerji yedeği bulundurulması bir 
zorunluluktur. Bu nedenle arz ve 
talep başa baş olmadan önce üretim 
sisteminin yedekli olarak işletilmesi 
için yatırım tesislerinin inşaat süreleri 
de göz önünde bulundurularak 
öngörülen işletmeye giriş tarihlerinin 
gerçekleşmesi için gerekli önlemlerin 
bugünden alınmasının sağlanması 
gerekmektedir.”

ENERJİ
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Elektrik Üreticileri Derneği 
Genel Başkanı Önder 
Karaduman, Türkiye’nin 

günlük doğalgaz tüketiminin 180 
milyon metreküpe dayandığını, oysa 
tüm kontratlar ve yeraltı depoları 
tam kapasite çalışsa bile sisteme 
ancak 170 milyon metreküp gaz girişi 
olabildiğini belirtti. Karaduman, “Bir 
başka deyişle, tüm kontratlar tam 
kapasite çalışsa bile şu anda arz ile 
talep dengelenememektedir. Kısacası, 
Türkiye çok ciddi bir gaz kriziyle karşı 
karşıyadır. Acilen önlem alınmadığı 
takdirde, gaz krizi elektrik krizine 
dönüşecektir” dedi.

EÜD Başkanı Karaduman, son 
günlerde doğalgaz arzından yaşanan 
düşüşlerin kaygı verecek boyutlara 
ulaştığını ve doğalgaz arzında yaşanan 
sıkıntıların, kaçınılmaz olarak elektrik 
arzını da ciddi ölçüde etkilediğini 
bildirdi.    

İthal edilen doğalgazın 
yaklaşık yüzde 53’ünün elektrik 
üretiminde kullanıldığına dikkati 
çeken Karaduman, “Karşı karşıya 
bulunduğumuz tablo bu şekilde 
sürdüğü takdirde, elektrik üretiminde 
ciddi düşüşler meydana gelebilecek, 
bu da elektrik kesintilerini kaçınılmaz 
hale getirecektir” dedi.

Türkiye’nin günlük doğalgaz 
tüketiminin 180 milyon metreküpe 
dayandığını kaydeden Karaduman, şu 
değerlendirmelerde bulundu:

“Tüm kontratlar maksimum 
kapasitede çalışsa, EGEGAZ tam 
kapasiteye geçse, yeraltı deposu tam 
kapasitede çalışsa bile sisteme ancak 
günlük 170 milyon metreküplük 
gaz girişi olabilmektedir. Bir 
başka deyişle, tüm kontratlar tam 
kapasitede çalışsa bile şu anda arz ile 
talep dengelenememektedir. Kısacası, 
Türkiye çok ciddi bir gaz kriziyle karşı 
karşıyadır. Acilen önlem alınmadığı 
takdirde, gaz krizi elektrik krizine 
dönüşecektir.

Türkiye ciddi bir
gaz krizi ile karşı karşıya

Türkiye’nin günlük doğalgaz tüketimi 180 milyon metreküp, toplam 
arz kapasitesi ise 170 milyon metreküp seviyesinde. Çözüm uzun vadeli 
planlamada nükleer ve yenilenebilir enerji kaynaklarının da devreye 
alınmasından geçiyor.

ENERJİ
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BOTAŞ, konutlarda özellikle 
ısınma açısından bir sıkıntı 
yaşanmaması için sanayiye ve elektrik 
üretim tesislerine, üretimlerini 
düşürmeleri yönünde talimatlar 
göndermektedir. Bazı elektrik 
üretim tesisleri, ikincil yakıta geçmek 
durumunda kalmıştır. Ancak, burada 
BOTAŞ’ın atladığı bir husus vardır ki, 
o da şirketlerin elektrik piyasasında 
üstlendikleri yükümlülüklerdir. 

Doğalgaz santralleri, Piyasa Mali 
Uzlaştırma Merkezi’ne (PMUM) 
verdikleri üretim programlarına 
uymadıkları takdirde dengesizliğe 
düşerek zarar etmektedir. Diğer 
yandan, santraller müşterilerine 
taahhüt ettikleri elektriği bir şekilde 
tedarik etmek durumundadır. 
BOTAŞ, santrallere üretimlerini 
düşürmeleri yönünde talimat 
gönderirken, konunun bu boyutu 
gözden kaçmamalıdır. Santraller, 
kendilerinden kaynaklanmayan 
bir nedenle taahhütlerini yerine 
getiremiyor ve zarara uğruyorlarsa, 
bunun bir şekilde telafi edilmesi 
gerekmektedir.”   

Sorun yapısal

Her kış döneminde yaşanan 
doğalgaz krizinin altında yatan 
nedenin “yapısal” sorunlar olduğunu 
kaydeden Karaduman, “Hiçbir ülke 
elektrik üretiminde bu kadar çok 

doğalgaz kullanmazken, elektrik 
üretimimizin neredeyse yarısını 
doğalgazdan karşılıyor olmamız, 
sürdürülemez bir durumdur” dedi.

Çözüm nükleer ve
yenilenebilir enerjide

Karaduman, elektrik üretiminde 
doğalgazın sahip olduğu payın acilen 
yüzde 30’lar, hatta mümkünse yüzde 
20’ler seviyesine düşürülmesi için 
tüm yapısal tedbirlerin alınması 
ve uzun dönemli bir planlama 
yapılması gerektiğini belirtirken, bu 
planlamanın, elektrik üretiminde 
nükleer enerjiden, yenilenebilir ve 
yerli kömür kaynaklarından mümkün 
olduğunca faydalanmayı sağlayacak 
adımları içermesi gerektiğini bildirdi.

Bu noktada, özellikle yenilenebilir 
enerji yatırımları açısından, iletim 
yatırımlarının santral yatırımlarıyla 
paralel ilerlemesini sağlamak 
gerektiğini kaydeden Önder 
Karaduman, “Bunun için, gerekirse 
TEİAŞ’ın iletim ihalelerini daha 

rahat yapabilmesi adına ilgili yasada 
değişiklik yapılmalıdır. Özel sektörün 
yatırım fizibilitelerinin bozulmasına 
yol açan bir uygulama olan iletim 
yatırımlarının özel sektörün sırtına 
yüklenmesinden vazgeçilmelidir” diye 
konuştu.

Sorunun yapısal çözümü için 
öncelikle ele alınması gereken 
tedbirlerden birisinin de, verimsiz 
çalışan doğalgaz santrallerine süre 
tanınarak, o sürenin sonunda 
kapatılmalarının sağlanması olduğunu 
ifade eden Karaduman, verimsiz 
santrallerin yerine, tükettiği doğalgazı 
en verimli şekilde kullanarak 
optimum elektrik üretimini sağlayan 
santrallerin ön planda olması 
gerektiğini söyledi.

Karaduman, “Ayrıca, lisans almış 
ancak inşasına başlanmamış doğalgaz 
santrallerinin lisansları iptal edilmeli 
ve yapımlarına izin verilmemelidir. 
Elektrik üretiminde doğalgazın payı 
ancak bu tedbirlerle düşürülebilir” 
dedi.

ENERJİ
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, Alman yatırımcıları 

çekmek için yeni bir hamle başlattı. 
Almanya’nın İzmir Başkonsolosu 
Margit Haberle’ye üretim, istihdam 
ve ihracatın yüz akı organize sanayi 
bölgelerini yerinde tanıtarak kentin 
avantajlarını ortaya koydu.

İzmir’in dünya ile rekabet 
eden üretim üsleri olan organize 
sanayi bölgelerinin tanıtımı için 
gerçekleştirilen farkındalığın adımları, 
Almanya’nın İzmir Başkonsolosu 
Haberle’nin, göreve görev 
başlamasının ardından Ege Bölgesi 
Sanayi Odası’na yaptığı ziyarette 
atıldı. EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar’ın kentin ekonomisi ve 
sanayisi üzerine yaptığı sunumdan 
etkilendiğini ifade eden Margit 
Haberle, İzmir’i “mavi inci” olarak 

tanımladığını belirtirken, ülkesindeki 
yatırımcılara da İzmir’in avantajlarını 
anlattığını ifade etti. İzmir’in EXPO 
2020 adaylığını desteklediklerini 
kaydederken, bu süreçte yabancı 
yatırımcılara ihtiyaç duyulacağını dile 
getiren Haberle’nin “Almanya’dan da 
yatırımcıların geleceğini umuyorum. 
Ortaklıklar da olacak. Yatırımcılar 
buraya gelene kadar zorlanıyor, 
geldikten sonra da hayran oluyorlar. 
İzmir’in daha çok bilinmesine katkıda 
bulunmamız gerekiyor. İstanbul’u ön 
planda tutan potansiyel yatırımcılara 
İzmir’in ve Ege’nin çok avantajlı 
olduğunu anlatmaya çalışıyorum” 
sözleri, kent ekonomisine yeni 
bir ivme kazandıracak stratejinin 
başlangıcı oldu.

İzmir’e yeni yatırımcıların gelmesi 
projesi çerçevesinde Başkonsolos 
Haberle ile yeniden randevulaşan 

Ender Yorgancılar, kentin sanayi 
ve yatırım avantajlarını yerinde 
göstermek üzere bu kez onunla 
birlikte sırasıyla Kemalpaşa, İzmir 
Atatürk ve Aliağa Organize Sanayi 
Bölgelerini dolaştı.

KOSBİ’de yatırım ve
lojistik avantajı

Kemalpaşa Islah OSB Yönetim 
Kurulu Başkanı Kamil Porsuk, yatırım 
ve lojistik avantajlarına dikkat çekti. 
Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan 
Karakayalı ile KOSBİ Yönetim Kurulu 
Üyeleri Hüseyin Eren ve Halit Turgut 
Salaçin, bölge sanayicilerinden 
Mehmet Güran ve Mesut Kanat’ın da 
katıldığı ziyarette tanıtım yapan Kamil 
Porsuk, “Ucuz enerji, atıksu arıtma 
tesisi ve uygun altyapı koşullarına 
sahip olan bölgemiz, demiryolu ağına 
bağlanması ve sınırına çok yakın bir 

İzmir’i
pazarlayan başkan

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar, Almanya’nın İzmir Başkonsolosu 
Haberle’ye İzmir’de üretim, istihdam ve ihracatın yüz akı organize sanayi 
bölgelerini yerinde tanıtarak Alman yatırımcılara davetiye çıkardı.

OSB



47

alanda Lojistik Köy projesinin hayata 
geçmesiyle yatırımcılar için çok daha 
cazip hale gelecek” dedi.

Kamil Porsuk, bölgede Alman 
ortaklı 2 sanayi kuruluşu bulunmasına 
rağmen 60 kadar sanayicinin de 
Almanya ile dış ticaret ilişkisi 
olduğunu hatırlatırken, “Alman Türk 
Ticaret ve Sanayi Odası’nın İzmir’de 
ofis açması da ilişkilerin gelişmesine 
katkı koyacak. Biz de KOSBİ olarak 
Almanya ile ticari işbirliğinin daha 
da artması için üzerimize düşen 
görevleri yapmaya hazırız” diye 
konuştu.

Kemalpaşa Islah OSB’nin tarımla 
sanayinin iç içe olduğu çevreci yapısını 
ön plana çıkaran Kamil Porsuk, 
bölgenin su ihtiyacını karşılamak 
üzere baraj projeleri bulunduğunu 
anlattı. Porsuk, sanayicilerin nitelikli 
eleman ihtiyacına yönelik olarak 
teknik eğitimde okul-sanayi işbirliği 
gerçekleştirdiklerini de sözlerine 
ekledi.

İzmir’in gözbebeği: İAOSB

Almanya İzmir Başkonsolosu ile 
Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ile 
Almanya İzmir Başkonsolosu Margit 
Haberle’ye İAOSB’de Yönetim 
Kurulu Başkan Vekili Atilla Özbek ve 
Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Uysal ev 

sahipliği yaptı. Özbek ve Uysal, iki 
ülke arasındaki sosyal ve ekonomik 
bağların gücüne dikkat çekerek, 
yapılan işbirliklerinin memnuniyet 
verici olduğunu söylediler. 

Türkiye’nin en modern ve 
altyapısı en gelişmiş sanayi bölgeleri 
arasında yer alan İAOSB hakkındaki 
verileri paylaşan Özbek, Bölge’nin 
uygulamaları devam eden projeleri ile 
ilgili de bilgi verdi. 

Türkiye ile Almanya arasında uzun 
yıllara dayanan sosyal ve ekonomik 
ilişkilerin her geçen gün katlanarak 
arttığını bildiren Özbek, İzmir’in de 
ikili ilişkilerde üzerine düşen görevi 
başarı ile yerine getirdiğini söyledi. 
Almanya’nın İzmir’de Başkonsolosluk 
düzeyinde temsil edilmesinin başarılı 
diyalogların sonucu olduğunu 
vurgulayan Özbek, iki ülke arasında 
ortaklıklar ve birlikteliklerle ilgili 
atılacak daha fazla adım olduğunu 
inandıklarını dile getirdi. Özbek, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye’ye 6 milyar doların 
üzerinde bir katma değer yaratan 
İzmir Atatürk Organize Sanayi 
Bölgesi, Almanya ile olan ikili iş 
ilişkilerinin zenginleştirilmesi ve 
çoğaltılması yönünde üzerine düşeni 
yapmaya hazırdır. Sadece ithalat-
ihracat düzleminde düşünmeden; 

ortaklıklar, birliktelikler, yatırımlar 
alanında da yapılabilecek birçok şey 
olduğunu düşünmekteyiz. Projelere 
odaklı, Ar-Ge ve teknolojiye yönelik 
pek çok çalışma alanımızın olacağına 
inanıyoruz. Bu nedenle sizler, bizler, 
EBSO, kısaca ilgili her kurum ve 
kuruluşun iki ülke arasındaki ilişkilere 
katkı koymasını sağlayacak çalışmaları 
yapmaya hazırız.”  

Sanayi ve yaşam iç içe

Türk sanayinin ve ekonomisinin 
lokomotifleri arasında yer alan İzmir 
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 
hakkında da Başkonsolos Haberle’yi 
bilgilendiren Atilla Özbek, toplam     
7 milyon metrekarelik alana sahip, 
550 sanayi tesisinin yer aldığı bölgede 
yaklaşık 35 bin kişinin istihdam 
edildiğini söyledi. 

İAOSB’nin ihracatının 2.5 
milyar dolar civarında seyrettiğini 
bildiren Özbek, Alman teknolojisi 
ile donatılmış arıtma tesisi, elektrik 
santrali, aktivite merkezleri, sağlık 
ocakları, kreşleri, çıraklık eğitim 
merkezleri, yüzme havuzu, camisi, 
restoranı, bankaları ile iş ve yaşam 
alanını bir arada barındıran bir sanayi 
şehri niteliği taşıdıklarını ifade etti.

Atilla Özbek, İAOSB’nin ilerleyen 
dönemlerde uygulamaya koyacağı 
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projeleri de anlatırken, “Bölgemizin 
yeni vizyonunda; kurulacak bir 
vakıf vasıtası ile önce bir teknik 
meslek lisesi, bu liseyi takiben de bir 
meslek yüksek okulu ve son nokta 
olarak bir teknik üniversite açma 
projeleri yer alıyor. Ayrıca yaratılan 
200 bin metrekarelik bir alanda 
da Türkiye’nin en büyük alışveriş 
merkezinin kurulması yönünde 
çalışmalarımız var” diye konuştu.

ALOSBİ’nin artısı
enerji ve altyapı

Aliağa Organize Sanayi Bölgesi 
Yönetim Kurulu Başkanı Atıl Akkan, 
bölgenin sanayinin en çok ihtiyaç 
duyduğu enerji ile altyapı ve lojistikte 
yatırımcılara büyük avantajlar 
sunduğunu bildirdi. Aliağa Ticaret 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Adnan Saka’nın da bulunduğu 
ziyarette, bölgeye boru hattı ile 
gelen doğalgazın yanısıra LNG 
depolarına da dikkat çeken Akkan, 
“Burada üretim yapan sanayiciler asla 
doğalgazsız kalmayacak. Aliağa’da 
doğalgaz hep olacak. Ayrıca, halen 
İzmir Limanı’ndan daha büyük işlem 

kapasitesine sahip Nemrut Limanı ile 
dünyanın en büyük 10 limanı arasında 
yeralacak Çandarlı Limanı lojistik 
olarak büyük avantaj sağlıyor” dedi.

ALOSBİ’nin 9 milyon 220 bin 
metrekare alana sahip İzmir ve Ege 
Bölgesi’nin en büyük OSB’si olduğunu 
vurgulayan Akkan, burada toplam 
373 parsel bulunduğunu, bütün 
altyapı, enerji ve iletişim sisteminin 
yer altı galerilerinden geçirildiğini, 
arızalara hiçbir kazı yapılmadan 
uzaktan müdahale edildiğini dile 
getirdi. Atıl Akkan, bölge tamamen 
faaliyete geçtiğinde 60 bin kişilik 
bir istihdam ve 10 milyar euroyu 
geçecek bir ihracat potansiyeli 
olduğunu, teşvikler çıktığında 
bölgenin 2 yıl içerisinde dolacağını 
tahmin ettiklerini kaydederken, 
“Bölgemizde 30 tane inşaatı biten, 
18 tane de faaliyette olan fabrika var. 
Şu anda bekleyen büyük bir yatırımcı 
potansiyeli var. Kanadalı, Alman ve 
İtalyan yatırımcılarla görüşmelerimiz 
var. Özellikle kimya gibi stratejik 
sektörlerde ciddi yatırımlar olacak. 
Bölgede 1700 dönümlük arazi Kimya 

İhtisas OSB olarak ayrıldı. Mevcut 
Teşvik Kanunu ile kaybettiğimiz 
yatırımları yeni teşvik modeli ile 
kazanacağımıza inanıyoruz. 2012 
yılından oldukça ümitliyiz” dedi.

Haberle: Güçlü ilişkiler
için çaba gösteriyorum

Almanya’nın İzmir Başkonsolosu 
Margit Haberle, EBSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Yorgancılar ile 
birlikte ziyaret ettiği organize 
sanayi bölgelerinden oldukça 
etkilendiğini belirtirken, gerek 
OSB’ler gerekse burada üretim yapan 
sanayi kuruluşları ile ülkesindeki 
kuruluşların işbirliğinden büyük 
memnuniyet duyacağını ifade etti. 
Haberle, “Organize sanayi bölgeleri 
ve fabrikalar İzmir’in ekonomideki 
gücünü gösteriyor. OSB’lerle kurulan 
diyaloglar çok önemli. Türkiye 
ile Almanya arasında kurulacak 
işbirlikleri ‘kazan-kazan’ mantığı ile 
her iki ülkeye de, İzmir’e de fayda 
sağlayacak. Ben de ilişkilerimizin 
hızlı ve güçlü olması için çaba 
gösteriyorum” diye konuştu. 
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Bergama Organize Sanayi 
Bölgesi Yönetim Kurulu 
Başkanı İbrahim Gökçüoğlu, 

Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın kurduğu 
OSB’lerden biri olan bölgenin 
diğer kurucu ortaklarının Bergama 
Ticaret Odası ile İzmir İl Özel İdaresi 
olduğunu, Çanakkale yolu üzerinde 
bulunan OSB’nin Bergama’ya 
uzaklığının 13 km, Alsancak Limanı’na 
110 km, İzmir Havaalanı’na 130 
km, Manisa ve Balıkesir’e 100 
km, Dikili’ye 13 km, Kuzey Ege 
Konteyner Limanı’na 25 km olduğunu 
söyleyen Gökçüoğlu, 1 milyon 
793 bin metre kare alanı bulunan 
BOSBİ’nin kamulaştırmalarının 
tamamlandığını, planlaması 
tamamlanan bölgede 96 tane sanayi 

parseli oluşturulduğunu, yapılan 
planlamada, sanayi parselleri ile 
birlikte, idari ve sosyal tesisler, eğitim 
tesisi,  teknik hizmet alanları, spor 
alanları, arıtma tesisi, akaryakıt ve 
LPG istasyon alanının tasarlandığını, 
kurulacak sanayi sektörlerine göre, 
planlamanın yeniden düzenlenebilir 
nitelikte olduğunu belirtti.

BOSBİ’nin duble yola 500 m, 
Bergama’dan geçecek demir yolu 
ağına 10 km, dünyadaki 10 büyük 
limandan birisi olarak lanse edilen 
Kuzey Ege Çandarlı Konteyner 
Limanı’na 25 km mesafede olduğunu, 
liman ve tersanenin faaliyete 
geçmesi ile endüstriyel gelişmelere 
bağlı olarak cazibe merkezi haline 
geleceğini vurgulayan Gökçüoğlu, 

sanayi bölgesinde 7500 m2 A tipi 
sanayi parselinden 57 tane, 7.500-
15.000 m2 B tipi parselden 16 tane, 
50bin m2 ve üzeri 3 tane parsel 
bulunduğunu, 100 bin, 150 bin, 200 
bin m2 parsel isteyenlere tevhit 
yapılarak, birleştirilip verdiklerini,      
1 milyon 793 bin m2’lik alanın yüzde 
60’ının sanayi parseli, yüzde 30’unun 
sosyal tesis koruma bandı, yüzde 
7’sinin yollar, yüzde 3’ünün arıtma 
olduğunu, halihazırda 486 bin m2 
parsel alanı talebi ile 34 adet katılımcı 
firma bulunduğunu söyledi.

Hizmet sanayicinin
ayağına geliyor

İbrahim Gökçüoğlu, 01.07.2007 
tarihinde göreve başladıktan sonra    

Bergama OSB
yatırımcılarını bekliyor
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9 yatırımcının 220 bin m2 parsel alanı 
ile Bergama OSB’ye üye olduğunu, 
alınan enerji izni neticesinde ve 
izin şartları doğrultusunda elektrik 
trafo binası ve iletim hattı yapılarak, 
yatırımcılara elektrik verildiğini, 
kullanım suyu ihtiyacını karşılamak 
amacı ile derin su kuyusu açıldığını, 
pompa ve hidroforların monte 
edildiğini, 1200 m su iletim-dağıtım 
şebekesi çalışmasının tamamlandığını, 
EPDK’dan enerji dağıtım lisansı 
alındığını, Hazine Müsteşarlığı’ndan 
yatırım teşvik ve KDV muafiyeti 
belgelerinin alındığını, altyapı 
İnşaatları için İl Çevre Müdürlüğü’ne 
ÇED müracaatı yapılarak, gerekli 
iznin alındığını dile getirdi.

Maliyetine arsa

Yer talep eden firmalardan orta 
vadede yatırım yapma planında 
olanlar için giriş ücretinin m2 başına 
3 euro, OSB’nin aidat miktarının m2 
başına aylık 0,1-TL, 10000 m2 için 
1000 TL, arsa satış fiyatının arıtma 
tesisi katılım bedeli hariç m2 başına 
peşin 15 euro olduğunu ifade eden 
Gökçüoğlu, prensiplerinin, OSB’lerin 
kuruluş amacının sanayiciye en uygun 
koşullarda kâr amacı güdülmeksizin 
sanayi arsalarını temin etmek 

olduğunu, dolayısıyla BOSBİ Yönetim 
Kurulu’nun arsaların maliyeti ne ise 
sanayiciye o ücretten teslim etme 
gayesinde olduğunu vurguladı.

Bakanlığa borç yok

Bergama OSB’nin 1997 yılında 
kurulduğunu, göreve geldikleri 
2007 yılına kadar geçen 10 yıllık 
sürede 433 bin 266 TL para tahsilatı 
gerçekleştirilirken, 2007 Ocak’tan 
sonra yani göreve başladıkları 
zamandan 2011 Kasım tarihine kadar 
tahsilat rakamının 1 milyon 692 
bin 311 TL’ye ulaştığını, geçmişte 
bankada 56 bin TL bulunurken 
göreve geldikten sonra bankadaki 
paranın 1 milyon 514 bin TL’ye 
yükseldiğini, Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’na  215 bin 654 liralık 
borcun tamamını kapattıklarını, 
bundaki amaçlarının yatırım yapan 
sanayicilerin arsalarını teminat 
olarak bankalara verebilmeleri 
için Bakanlığın arsalar üzerindeki 
ipotekleri kaldırması gerekliliği 
olduğunu, şu anda tapusu verilen 
sanayicinin hemen bankaya teminat 
gösterebildiğini söyledi. Gökçüoğlu, 
üyelikten ayrılanlara karşılıklı 
mutabakatla belirlenen tarihlerde 
ödemelerinin yapıldığını, bugüne 

kadar ödenen rakamın 159 bin 253 
TL olduğunu ifadeyle, üyelerden 
tahakkuk eden aidat borcu toplamının 
594 bin TL olduğunu, kanun ve 
yönetmeliklerin OSB Yönetimine 
getirdiği yükümlülükler çerçevesinde 
gecikme zamlarının tahsil edildiğini 
söyledi.

Bergama OSB’nin altyapı proje 
bedelinin 107 bin 27 TL olduğunu, 
alt yapı projelerinin etap etap 
Bakanlıkça onaylandığını, tahakkuk 
etmemiş proje bedelinin, Bakanlık 
tarafından onay verilmesinin hemen 
akabinde tahakkuka girdiğini, 107 bin 
TL’nin de Bakanlık’ ta onay bekleyen 
projelerin karşılığı olduğunu belirten 
Gökçüoğlu, 01.07.2007 tarihinde 
bankada   56 bin 88 TL ve 215 bin TL 
Bakanlık borcu ile eksi 159 bin 266 
TL ile organizeyi teslim aldıklarını, 
27.11.2011 tarihi itibariyle son 
durumunun, 2 milyon bin 339TL’ye 
geldiğini vurguladı.

Gökçüoğlu, Bergama OSB’nin 
parlayan bir yıldız olduğunu, hafriyatı 
çok fazla olmayan bölgenin ana 
yola cephesinin çok kısa mesafede 
olduğunu dile getirerek sanayicilerin 
burayı değerlendirmesinde yarar 
bulunduğunu sözlerine ekledi. 

Türkiye ekonomisine büyük 
bir ivme katacak olan teşvik 
paketi ile Doğu illerine yatırım 
yapan, Batı’daki şirketi için vergi 
indiriminden yararlanacak. Kalkınma 
Bakanı Cevdet Yılmaz, mevcut 
teşviklere ek olarak pakete, yatırım 
indirimini de eklediklerini belirterek, 
“Mevcut sistemde, yatırımcı 
kurumlar vergisi indiriminden 
işletme döneminde para kazandıkça 
faydalanıyor. Yeni yapıda kazmayı 
vurduğunuz andan itibaren 
desteklemeye başlıyoruz. Geri 
kalmış bir bölgede yatırım yapan 
diğer şirketi için bu indirimi alacak” 

diye konuştu.

Ekonomi yönetiminin uzun 
süredir üzerinde çalıştığı yeni 
teşvik paketinin detayları ortaya 
çıkmaya başladı. Teşvik sisteminde 
cari açığın azaltılmasının yanı sıra 
bölgesel boyut da yeni pakette 
göz önünde bulundurulacak. Reel 
sektörün uzun süredir beklediği yeni 
destek paketi dört ayaklı olacak. 
Beş bölgenin olacağı yeni teşvik 
sisteminde cari açığı azaltıcı stratejik 
sektörlere destek verilecek. Mevcut 
teşviklere ilave olarak yeni pakette 
yatırım indirimi uygulaması da 
yer alacak. Belirlenmiş bölge ve 

sektörlere yatırım yapan bir işadamı 
vergisel desteklerden, yatırıma 
kazmayı vurduğu andan itibaren 
yararlanmaya başlayacak.

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, 
teknik çalışmaların bittiğini söyledi. 
Belli bölge ve konular için yatırım 
indirimi sistemini yeniden uygulama 
ihtimali olduğunu aktaran Yılmaz, 
“Yeni getireceğimiz yapıda; sizin 
başka bir şirketiniz daha var diyelim, 
bir taraftan da vergi yükümlülüğünüz 
var. Tahakkuk eden vergileriniz 
var. Bu yatırımızdan dolayı o 
vergilerinizde indirim imkânı elde 
edeceksiniz” bilgisini verdi.

Temel atana yatırım indirimi
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İzmir, kuyumculuk ve gelinlik 
sektörlerindeki iki önemli ihtisas 
fuarı ile göz kamaştırdı. JEWEX 

2012 4. Alyans, Altın, Mücevher, 
Gümüş Takı ve Saat Fuarı ile IF 
Wedding İzmir Gelinlik, Damatlık ve 
Abiye Giyim Fuarı, sergilenen ürünler, 
tasarım zenginliği, ticari başarısıyla 
sektörlerin gücünü ortaya koydu.

Türk ve dünya kuyumculuk 
sektörü, bu yıl 3-6 Şubat günleri 
arasında gerçekleşen JEWEX 2012, 4. 
Alyans, Altın, Mücevher, Gümüş Takı 

ve Saat Fuarı’nda buluştu. Ege Bölgesi 
Sanayi Odası’nı Yönetim Kurulu 
Sayman Üyesi Kamil Porsuk’un 
temsil ettiği fuarda, sektörde 
faaliyet gösteren 140 önemli firma 
katıldı. Sektör profesyonelleri; altın, 
mücevher, gümüş takılar, değerli ve 
yarı değerli taşlar, inciler, incili takılar, 
saatler, makine, alet ve ekipman, 
kuyumculuk vitrin dekorasyon 
ve sergileme ürünleri ile güvenlik 
gereçlerinde son trendleri dokunma 
mesafesinden takip etme imkanı 
buldu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan 
Yardımcısı Sırrı Aydoğan, ihtisas 
fuarlarının zorluklarına değinirken, 
“Önemli olan hayal etmektir. 
Hayaller tasarımlara yansıdıkça başarı 
kaçınılmazdır” dedi.

JEWEX’in organizatörü Gençiz 
Fuarcılık  Genel Müdürü Osman 
Gençer, “Türk kuyumculuk 
endüstrimiz 1 milyar dolar kadar 
olan ihracatını 15’e katlamak 
istiyor. 15 milyar dolarlık ihracat 
hedefine sektörün ulaşmasında, 

Göz kamaştıran
ihtisas fuarları

JEWEX 2012 4. Alyans, Altın, Mücevher, Gümüş Takı ve Saat Fuarı ile IF 
Wedding İzmir Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı, sektörlerin gücünü 
ortaya koydu.
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üretim ve pazarlama gücünü 
ortaya koymasında, sinerji kaynağı 
kuyumculuk ihtisas fuarları olacak. 
Kuyumculuk fuarlar takviminde 
dünyanın ikinci Türkiye’nin ise 
ilk  organizasyonu JEWEX 2012 4. 
Alyans, Altın, Mücevher, Gümüş Takı 
ve Saat Fuarı sektörün yükselişinde 
önemli bir  dayanak noktası olacağını 
ispatladı” diye konuştu.

Mücevher tasarım yarışmasının 
yanısıra ünlü mankenlerin görev 
aldığı takı defilesi ile de bu alandaki 
modaya İzmir’den yön vermeyi 
amaçlayan fuar,  “Sektörel Sorunlar”, 
“İletişebiliyormuyuz?”, “Mücevher 
Taşlarında Yanlış Bilinenler” konulu 
seminerlerle de gelişimi sürekli hale 
getirecek ortamı sağlamaya yöneldi.

IF Wedding Avrupa lideri

İzmir Gelinlik, Damatlık ve Abiye 
Giyim Fuarı (IF Wedding Fashion), 
14’ü yabancı 188 firmanın katılımıyla 
6. kez kapılarını açtı. Sektöründe 
Avrupa’nın en büyük fuarları arasında 
gösterilen fuarın açılışı, Kültürpark 
Fuar Alanı’nda oluşturulan özel holde 
yapıldı. Törende ayrıca bu yıl Gelinlik 
Fuarı bünyesinde ilk kez düzenlenen 
Moda Tedarikçileri Fuarı’nın da açılışı 
yapıldı. Fuarda, moda ve hazır giyim 
sektörü için üretim yapan 50 firma 
özel koleksiyonlarını sergiledi. Fuarın 
açılışında Ege Bölgesi Sanayi Odası’nı 
Meclis Başkanı Mehmet Tiryaki temsil 
etti. 

İzmir Valisi Cahit Kıraç, fuarın 
sektör içinde kendisini yeniden 
konumlandırarak, tasarım ve moda 
merkezi olma yönünde ilerlediğini, 
fuar ile İzmir’in adının da dünyanın 
önde gelen moda merkezleri 
arasında anılır hale geldiğini ifade 
söyledi. İzmir’in fuarcılıkta elde 
ettiği tecrübeye dikkati çeken Kıraç, 
“İzmir artık dünya çapında bir fuarlar 
olimpiyatı olarak anılan EXPO’ya 
adaydır. Bunu gerçekleştirecek 
kapasitemizi de dünya devi fuarlarla 
gösteriyoruz. Mermerde, turizmde, 
hazır giyimde dünyanın önemli 

fuarlarını biz gerçekleştiriyoruz, 
dünyanın önemli bir fuar şehri olarak 
anılıyoruz” dedi.

Fuardan önce ve
fuardan sonra

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Aziz Kocaoğlu ise, İzmir Gelinlik, 
Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı’nın 6 
yıl önce açıldığı dönemden bu yana 
muhteşem bir başarı grafiği çizdiğini, 
İzmir’de sektörün görünümünün 
artık “fuardan önce ve fuardan sonra” 
olarak değerlendirildiğini ifade etti.

Fuardan önce sayıları çok sınırlı 
olan gelinlik üreticilerinin, binaların 
üst katlarında, vitrinsiz çalıştıklarına 
işaret eden Kocaoğlu, “Bugün gururla 
görüyoruz ki kentin merkezinde 
gelinlik vitrinleri kentimizi bir gelin 
gibi süslüyor. İzmir’de tasarlanan 
ürünler büyük rağbet görüyor. 
Fuarımız tam arzu ettiğimiz gibi 
Avrupa lideri” dedi.

Kocaoğlu, İzmir’in tasarım 
ve yenilik merkezi olması için 
çaba sarf ettiklerini, hiçbir kentle 
yarışmadan ve yüzünü Akdeniz’e 
çevirerek İzmir’in kendine has 
kültürü ve yaşam biçimini geliştirmeyi 
hedeflediklerini dile getirdi. Kentsel 
tasarım çalışmalarının ardından moda 
tasarımına da el atmayı planladıklarını 

söyleyen Kocaoğlu, bu noktada 
gelinlik, damatlık ve abiye sektörünün 
öncelikli öneme sahip olduğunu ifade 
ederek, “Gelinlik, damatlık ve abiye 
tasarımına ağırlık vereceğiz. Tasarım 
kenti olmayı başarmak için serbest 
tasarımcıların İzmir’e çekilmesiyle 
ciddi bir kapasite artışı öngörüyoruz. 
Kemeraltı’nda, tasarımcılar için ideal 
bir merkez oluşturabileceğimizi 
düşünüyoruz” diye konuştu.

Moda Haftası önerisi

Türkiye Moda ve Hazır Giyim 
Federasyonu Başkanı Nedim Örün 
de fuarın başarısını devam ettirmesi 
için tasarım yönünün güçlendirilmesi 
gerektiğini belirterek, gelecek 
yıllarda bir “Moda Haftası” organize 
edilmesi önerisi getirdi. Örün, 
ayrıca, fuarın gelecek yıl tanıtımının 
Avrupa’daki moda merkezlerinden 
birinde yapılması konusunda İzmir 
Büyükşehir Belediyesi Başkanı 
Kocaoğlu’ndan destek istediklerini 
kaydetti.

Ege Giyim Sanayicileri Derneği 
Başkanı Başkanı Özcan Torun 
ise Avrupa, Ortadoğu ve Orta 
Asya’nın sektöründe en büyük 
fuarını açtıklarını belirterek, fuarı, 
Türkiye’deki diğer kentlerin de örnek 
almaya başladığına dikkati çekti. 
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Türkiye’nin plastik ihracatının 
yüzde 25’ini tek başına 
gerçekleştiren İzmir, mermer 

ve gelinlik fuarlarından sonra plastiğin 
de yıldızını parlatmaya kararlı. Sektör, 
10-13 Mayıs günleri arasında Plastik 
ve Ambalaj Teknolojileri Fuarı’nda 
(Plastech) buluşacak.

Ege Plastik Sanayicileri Derneği 
(EgePlasder), Ege Bölgesi Sanayi 
Odası, İzmir Ticaret Odası ve 
İZFAŞ işbirliği ile gerçekleştirilecek 
olan fuara, Petkim ve Tüpraş gibi 
petrokimya devleri ile birlikte 
Türkiye’nin ve dünyanın önde 
gelen plastik firmalarının katılması 
bekleniyor. Bölgede daha güçlü ve 
etkin bir plastik sektörü yaratmayı 
amaçlayan Plastech sektör 
oyuncularından tam puan alırken, 
fuarın uluslararası tanınırlığa ulaşması 
hedefleniyor.

Uluslararası olacak

EgePlasder Başkanı ve Ege Bölgesi 
Sanayi Odası Meclis Üyesi Erol Paksu, 
Plastech’in sektör oyuncularını bir 
araya getiren uluslararası ölçekte bir 
fuar olacağına inandıklarını söyledi. 
Farklı ölçeklerde çok sayıda firmanın 
faaliyet gösterdiği ve Petkim gibi 
önemli bir tesisin bulunduğu İzmir’de 
yeni bir uluslararası plastik sektör 
fuarının açılması ihtiyacı doğduğunu 
belirten Paksu, bunu gerçekleştirmek 
üzere EgePlasder olarak İZFAŞ ile 
çalışmaya başladıklarını söyledi. 
Erol Paksu, “Plastik alanında gelişen 
teknolojileri takip etmek ve bu 
bilgileri paylaşmak, etkin ve yoğun 
ticari bağlantılar kurmak üzere 

yapılacak olan fuar, plastik sektörünü 
bir araya getirecek ve uluslararası 
niteliğe sahip olacaktır. Bölgemizde 
daha güçlü, daha etkin ve katılımcı 
bir plastik sektörü yaratarak, faaliyet 

gösteren plastik işletmelerinin pazar 
payında artış sağlamak amacıyla 
başlatılan bu fuarın, İzmir’imiz ve 
sektörümüz için verimli ve hayırlı 
olmasını diliyoruz” dedi.

İzmir’in payı artacak

Türkiye’nin genç ve hızlı gelişen 
sektörlerinden plastikte, yüzde 
90’ı KOBİ olmak üzere toplam 
6 bin civarında firmanın faaliyet 
gösterdiğini, bunların da 800’ünün 
İzmir’de bulunduğunu açıklayan 
Paksu, Plastech  Fuarı’nın İzmir’in 
plastik sektöründe öncü kent haline 
gelmesine katkı sağlayacağını söyledi. 
Paksu, toplam 3.7 milyar dolarlık 
plastik hammadde ve mamul ürün 
ihracatının yüzde 25’inin İzmir’den 
yapıldığına dikkat çekerken, 

Plastech Fuarı’nın yanısıra sektöre 
yönelik diğer projelerle bu oranın 
artırılmasını hedeflediklerini bildirdi. 

2010’da yükselişe geçti

Plastik sektörünün 2008-2009 
yıllarında ekonomik krize bağlı 
olarak düşüş kaydettiğini, hammadde 
ve enerji gibi üretim girdi fiyatları 
artarken ürün satış fiyatlarının 
artmadığını, dünya ile rekabetin 
zorlaştığını hatırlatan Paksu, 2010 
yılında plastikte yeniden yükselişe 
geçildiğini söyledi. Erol Paksu, şu 
bilgileri verdi: “Son istatistikî verilere 
göre, 2010 yılında plastik sektörü 
toplam mamul üretim kapasitesini 
önceki yıla kıyasla yüzde 17.8 
artırarak 6,1 milyon tona çıkarmış, 
AB ülkeleri içinde proses kapasitesi 
ile dördüncü sırasını korumuştur. 
2010 yılında yüzde 18’lik büyüme 
gösteren plastik sektörünün, 2011 
yılında geçmiş yıllardaki ortalama 
büyüme hızı olan yüzde 15 oranında 
büyüdüğü tahmin edilmektedir. 
Sektörde halen 200 binden fazla kişi 
çalışmakta olup, her yıl 20 bin yeni 
kişiye istihdam sağlanmaktadır.”

Paksu, sektörde ancak krize karşı 
hızlı çözümler üretebilen ve ihracat 
pazarlarını çeşitlendiren firmaların 
rekabet güçlerini koruyabildiğini 
vurgularken, “Plastikte istikrarlı 
şekilde büyüme tabii ki hükümetlerin 
etkin yürüteceği sanayi üretimini 
destekleyen makro ekonomi 
politikalarına, plastik hammadde 
açığının kapatılması amacıyla yeni 
petrokimya tesislerine yatırım 
yapılmasına da bağlıdır” diye konuştu.

Plastech 2012’de
geri sayım başladı

Plastik ve Ambalaj Teknolojileri Fuarı, 10-13 Mayıs günlerinde yapılacak. 
Organizasyonda dev firmalar buluşacak. İzmir’i sektörün yıldızı yapmaya 
hazırlanan Plastech, plastiğe can suyu verecek.
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Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis 
Başkanı Mehmet Tiryaki, açılış 
ve başkanlık sunuşlarında; 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 
kurucu Cumhurbaşkanı Rauf 
Denktaş’ın, Menemen Ticaret Odası 
Meclis Başkanı Remzi Aktan’ın, 
ESBAŞ’ın kurucusu Kaya Tuncer’in 
ve İzmir Valisi Cahit Kıraç’ın annesi 
Sarfinaz Kıraç’ın vefat ettiğini 
dile getirirken, merhumlara ve 
merhumeye Allah’tan rahmet, 
ailelerine ve yakınlarına başsağlığı 
diledi. Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Erdoğan Çiçekçi’ye 
annesinin geçirmiş olduğu rahatsızlık 
nedeniyle geçmiş olsun dileklerini 
iletti. 

Meclis Üyesi Ramazan Koçyiğit’in 
firmasını başka bir ile taşıması 
nedeniyle, meclis üyeliğinin sona 
erdiğini, yerine birinci yedek üye 
Salih Şener’in getirildiğini belirterek, 
Koçyiğit’e bugüne kadar Odamız’a 
vermiş olduğu katkılar için teşekkür 
eden Tiryaki, Şener’e de yeni 

görevinde başarılar diledi.

Capital ve Ekonomist Dergileri 
öncülüğünde, Vodafone ana 
sponsorluğunda01.02.2012 tarihinde 
düzenlenecek “İzmir’e Yön Verenler” 
ödül töreninde Yönetim Kurulu 
Başkanı Yorgancılar’ın ödül alacağını 
belirterek, kendisini tebrik etti. 

Odamız Başarılı Sanayi Kuruluşları 
Ödül Töreni’nde ödül alan 80 firmayı 
tekrar kutlamak istediğini söyleyen 
Tiryaki, davetlerini geri çevirmeyerek 
törene katılan Ekonomi Bakanı Zafer 
Çağlayan’a da teşekkür etti.

Mehmet Tiryaki, Fransız 

Senatosu’nda kabul edilen inkar 
yasasının iptaline karşı başlatılan 
girişimlerin Fransız Anayasa 
Konseyi’nde karşılık bulmasını 
ümit ettiklerini,aksi takdirde bunu 
evrensel insan hakları ve ifade 
özgürlüğüne indirilen bir darbe olarak 
telakki edeceklerini, kararın Fransız 
Parlamentosu tarihinde kara bir leke 
olarak kalacağını söyledi.

Olumlu gelişmeler

2011 yılının ülkemiz ekonomisi 
açısından başarılı bir yıl olduğunu, 
Türk ekonomisinin cari açığın dışında 
iyi bir performans çizdiğini, Ekonomi 
Bakanı Çağlayan’ın ödül törenimizde 
yapmış olduğu konuşmasında yeni 
teşvik paketinin Şubat ayı içerisinde 
açıklanacağını ifade etmesinin 
kendilerini memnun ettiğini, özellikle 
yeni teşvik sisteminin cari açığın 
azaltılması, üretimin arttırılmasına 
yönelik tedbirler içereceğini, cari 
açıkta önemli iyileştirmeler yapacağını 
ümit ettiklerini belirtti. Tiryaki, 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 

Tiryaki: Yeni teşvikleri bekliyoruz

Teşviklerin cari 
açığın azaltılması, 
üretimin 
arttırılmasına 
yönelik tedbirler 
içereceğini ümit 
ediyoruz.
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Bakanlığı’nın Ankara metrosunda 
kullanılmak üzere açtığı 324 set 
metro aracı alım ihalesinde, setlerin 
ilk 75 adedi için yüzde 30, kalan 249 
adedi için ise yüzde 51 yerli katkı 
oranı şartı koymasını,sanayiciler 
olarak büyük sevinçle karşıladıklarını 
söyledi. 

Tiryaki, 31. Ayakkabı, Çanta 
ve Aksesuarları Yaz Fuarı’nın 147 
yerli ve yabancı firmanın katılımıyla 
gerçekleştirildiğini, yurt içinden 
61 il ve yurt dışından 18 ülkeden 
gelen katılımcı ve ziyaretçilerle 
gerçekleşen fuarın başarıyla 
tamamlandığını dile getirdi. İzmir’de 
gerçekleştirilen organizasyonların, 
fuarların, turizm faaliyetlerindeki 
artışın, global çevrelerce de yakından 
takip edildiğini, nitekim ABD’deki 
Brookings Enstitüsü tarafından 
yapılan araştırmada İzmir’in, dünyanın 
en hızlı büyüyen 200 metropol 
ekonomisi arasında 4. sırada yer 
aldığını, şehrimizin göstermiş olduğu 
bu performansın yatırım ortamına, 
EXPO 2020 sürecine ve şehrimizin 
hak ettiği konuma gelmesinde çok 
olumlu katkıları olacağına inandığını 
ifade etti.

Yine Avrupa’nın en hızlı büyüyen 
hava limanları sıralamasında İzmir 
Adnan Menderes Hava Limanı’nın, 
10 milyon yolcu kategorisinde yüzde 
11.8’lik büyüme ile 3’ncü sırada 
yer aldığını, İstanbul’un 30 milyon 
kategorisinde, Antalya’nın ise 20 
milyon kategorisinde 1’nci sırada 
yer aldığı göz önüne alındığında 
Avrupa’nın daralma yaşadığı bir 
dönemde şehrimizin ve ülkemizin 
bu alanda gösterdiği gelişmenin 
geleceğe olan güven ve umutlarımızı 
tazelediğini dile getirdi. Diğer taraftan 
Türkiye’nin ilk tarifeli deniz uçağı 
seferlerinin İzmir Çeşme’de başlıyor 
olmasının “ilklerin kenti” İzmir’e 
yakışacak bir hizmet olduğunu 
söyledi. Tiryaki,yapılan ihaleyle 
pasaporttaki tarihi dalgakıranın üst 
kullanım hakkını, 2021 yılına kadar 
kazanan İzmir Ticaret Odası’nı 
tebrik ettiklerini, ancak ne yazık ki 

bu ihalenin iptali hususunda yargı 
yoluna başvurulduğunu üzülerek 
öğrendiklerini, konunun İzmir’in 
yararına olacak şekilde çözülmesi 
ümit ettiklerini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Suat 
Kılıç’ın İzmir’de yapılması planlanan 
yeni stadyumlar için söz verdiğini, 
ancak yapılması planlanan iki stadın 
da 4 yıldız kriterlerine sahip olması 
gerektiğini ifade etmek istediğini 
söyleyen Tiryaki, İl Özel İdaresi’nin 
yönetiminde yürütülen İzmir Kent 
Güvenlik Yönetim Sistemi Projesi’nin, 
İzmir’in dünya standartlarında bir 
güvenlik sistemine kavuşturulması 
açısından büyük önem taşıdığını, 
Türkiye’de birçok ilde kullanılmakta 

olan MOBESE sisteminin faydaları 
göz önünde bulundurulduğunda 
kent güvenlik yönetimi sistemi 
çalışmalarının bir an evvel 
tamamlanmasını beklediklerini dile 
getirdi. 

Şubat ayı Meclis Toplantısı konuk 
konuşmacısının Yeni Türk Ticaret 
Kanunu taslağının mimarı Prof. Dr. 
Ünal Tekinalp olacağını, olumlu ve 
olumsuz yönleri ile çok tartışılan 
yasanın 1 Temmuz 2012’de yürürlüğe 
gireceğini haber veren Tiryaki, 
yasanın olumsuz yönleri hususunda 
Yönetim Kurulumuzca bir anket 
yapılarak üyelerimizin görüşlerinin 
alınması ve Tekinalp’e iletilmesinde 
fayda olacağını düşündüğünü söyledi. 
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, 2012 yılının bol 

kazançlı, sağlıklı, huzurlu bir yıl 
olmasının en önemli temennileri 
olduğunu belirtirken, Fransa’nın 
sözde Ermeni soykırımı ile ilgili 
aldığı kararın doğruluğunun hiçbir 
ortamda akıl ile bağdaşmayan bir 
sonuç olduğunu, iki ülkenin ilişkilerini 
germekten, tansiyonu yükseltmekten 
öteye geçmeyeceğini, hiç kimseye de 
faydası olmadığını söyledi. Özellikle 
her ortamda hak ve özgürlüklerin 
en üst seviyede tartışmasız şekilde 
uygulandığını ifade eden Fransız 
Hükümeti’nin tamamen seçim odaklı 
böyle bir kararı alarak uygulamaya 
koymak istemesinin son derece 
düşündürücü olduğunu ama alınan 
kararın anayasa mahkemesinden 
geriye döneceğine inandıklarını, 
eğer geri dönmezse uygulamaların 
direk ticari ilişkileri etkileyerek, iki 
ülkenin geleceğini zora sokacağını, 
bu bağlamda Türk Hükümeti’nin 

konuyla ilgili alacağı her türlü kararın 
arkasında olduklarını belirtti.

Sözde Ermeni soykırımı ile 
ilgili olarak TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nun TÜSİAD yetkilileri 
ile birlikte Fransa’ya giderek, hem 
Türk hem de Fransız şirketlerin 
CEO’larıyla, parlamenterlerle bire 
bir görüşmeler yaptığını, ayrıca haklı 
itirazlarımızın bilimsel bir temele 
oturtulabilmesi açısından TOBB ETÜ 
bünyesinde kurulacak olan araştırma 
enstitüsünün de oldukça önemli 
olacağını söyledi.

İzmir yükselişte

Ender Yorgancılar, İzmir’in 
diğer illerden geri kalmadığını, 
yatırımların hızla devam ettiğini 
sürekli dile getirdiklerini, ancak 
basında haber niteliği taşımadığını, 
aynı şeyler bir yabancı tarafından 
dile getirildiğinde haber niteliği 
taşıdığını, bunun da kendilerini en 
çok üzen konuların başında geldiğini 

söyledi. Türkiye’de toplanan verginin 
yüzde 10’nun İzmir’de ödendiğini, 
kaçak elektrik kullanımının en 
düşük illerden biri olduğunu, 
vergi ödeme oranının yüzde 85-
90 oranında gerçekleşmesinin 
İzmir’deki sanayicinin, tüccarın 
devlete olan vazifesini yerine 
getirdiğinin en önemli göstergelerinin 
başında yer aldığını dile getirerek, 
İzmir’in, ne verilirse kat ve kat 
fazlasını geri verecek imkana, 
potansiyele, bilgiye ve teknolojiye 
sahip olduğunu vurguladı. Amerikan 
Brookings Enstitüsü’nün yaptığı 
araştırmaya göre, İzmir’in dünyanın 
en hızlı büyüyen 4. kenti olduğu 
sonucunun basında yer aldığını, 
yapılan araştırmada İzmir’in Ankara 
ve İstanbul’un da önüne geçtiğinin 
görüldüğünü, bu konumu daha 
yukarıya taşımayı çok önemsediklerini 
onun için üzerlerine düşen 
sorumluluk bilinci içerisinde görev 
yaptıklarını belirtti.

Yorgancılar’dan sanayicilere
ekonomide 2012 önerileri
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Ekonomideki rakamlar

2011 yılındaki bazı parametrik 
değerleri paylaşmak istediğini 
söyleyen Yorgancılar, doların yüzde 
22.5 civarında, euronun yüzde 18.3 
civarında arttığını, petrolün fiyatında 
ise yüzde 11’lik artış yaşandığını, 
IMKB endeksinin yüzde 22 seviyesiyle 
yılbaşı itibariyle düştüğünü, kapasite 
kullanım oranlarında yaklaşık 
yüzde 1’lik artış olduğunu, ancak 
bu artışın istenilen seviyelerde 
gerçekleşmediğini, ihracatımızda 
11’nci ayın sonu itibariyle 122 milyar 
dolar ile yüzde 20 artış yaşanırken, 
ithalatımızda 220 milyar dolar ile 
yüzde 33’lük artış yaşandığını söyledi. 
Herkesin şikayet ettiği cari açığımızda 
da ne yazık ki yüzde 55’lik artış 
yaşandığını, işsizlik oranımızın ise 
yüzde 11’den, yüzde 9’luk seviyeye 
inmesiyle bir iyileşme görüldüğünü 
ifade etti.

İş dünyasını yakından
ilgilendiren yasalar

Yorgancılar, önümüzdeki günlerde 
Çek Yasası, Toplu İş İlişkileri Yasası 
ve Türk Ticaret Kanunu’ndaki 
yasaların görüşüleceğini, bu bakımdan 
kendilerini yakından ilgilendiren 
ve sıkıntılılar bulunan yasalarla ilgili 
görüşlerini paylaşmak istediğini 
belirtti.

Çek Yasası’nın hazırlanmasının 
sebebinin altında mahkemelerdeki 
iş yükünün azaltılması, ekonomik 
suça ekonomik ceza modeli yani 
hürriyeti kısıtlayıcı bir tanımın 
uygulanmamasının yer aldığını, yasayla 
ilgili olarak üzerinde durdukları iki 
önemli konu bulunduğunu, birinin 
sigorta sistemi, ikincisinin doğrudan 
borçlanma sistemi olduğunu dile 
getirdi. Yorgancılar, DBS diye 
tanımlanan özellikle bazı sektörlerde 
ülkemizde de uygulanan, tamamen 
alıcı ile satıcı arasındaki garantörlü 
bankalar tarafından yapılan ve belirli 
vadede banka tarafından satıcıya 
ödeme yapılan sistem olan doğrudan 
borçlanma sistemi Türkiye’deki 

tüm işletmelerde uygulamaya 
konulduğu takdirde şirketlerin çek, 
senet ve açık hesapla ilgili bir sıkıntı 
yaşamayacağını, en kolay çözüm 
yolunun bu olduğunu düşündüğünü, 
elbette birden bire uygulanabilmesini 
bugünkü yapıda beklemenin zor 
olduğunu vurgulayarak, alternatif ne 
yapabiliriz diye değerlendirdiklerinde 
Türkiye Bankalar Birliği’nin kullanmış 
olduğu bilgi bankası sisteminin 
TOBB üyelerine de açılması firmayla 
ilgili bilgileri gördükten sonra iş 
yapılması sistemine geçilmesini doğru 
bulduklarını söyledi. Avrupa’daki 
sigortalama sisteminin ne yazık ki 
ülkemizde uygulanamadığını, bu 
konuyu kökten çözecek en doğru 
sistemin yine doğrudan borçlanma 
sistemi olduğunu diğer bir sıkıntının 
da SPK piyasasındaki tebliğ 
konusunda yaşandığını söyledi.

Yeni Türk Ticaret Kanunu’yla 
ilgili olarak geçen sene TOBB’un 
bütün illerde bilgilendirme toplantısı 
gerçekleştirdiğini, ancak maalesef 
yeterli ilgiyi görmediğini, yasa 
tasarısının hapis cezalarını öngördüğü 
haberleri basında yer almaya 
başlayınca, herkesin yasa tasarısı 
konusunda bilgi edinme arayışına 
girdiğini dile getiren Yorgancılar, 
her platforma yasa tasarısında eksik 
ve yanlış içerikler yer aldığını dile 
getirseler de maalesef herhangi 

bir düzenleme yapılmadığını 
belirtti. 1535 maddeden oluşan 
yasa tasarısının birçok maddesinde 
mutabık olduklarını, bazı maddeler 
üzerinde çalışılması gerektiğini 
düşündüklerini, Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Hayati Yazıcı’nın tasarı 
konusunda TOBB organizasyonu ile 
8 Şubat 2012 tarihinde İstanbul’da 
başlayacak ve diğer illerde de 
gerçekleştirilecek, bilgilendirme 
toplantıları yapacağını, ilgili görüş 
ve önerileri içeren dosyanın EBSO 
tarafından hazırlandığını, Bakan 
Yazıcı’nın İzmir’de yapacağı toplantıda 
kendisine iletileceğini ifadeyle, 
hazırlanan dosyaya ilave edilmek 
üzere Türk Ticaret Kanunu ile 
ilgili her türlü görüşün, sıkıntının, 
düşüncenin kendilerine iletilmesini 
istedi.

Sanayicinin gündemi

Ender Yorgancılar, EBSO 
tarafından hazırlanan ekonomik 
değerlendirme anket sonuçlarını 
İstanbul Sanayi Odası’nın anket 
sonuçları ile karşılaştırdığını, yaklaşık 
aynı düşüncelerin dile getirildiğini 
gördüğünü, 2012 yılında hangi 
konular birinci derecede önemli diye 
bakıldığında, Güney Doğu sorununun 
ilk sırada yer aldığını, ikinci sırada yeni 
bir anayasa hazırlanması konusunun 
bulunduğunu, üçüncü sırada ise sanayi 
strateji belgesindeki hedeflerin hayata 
geçirilmesi hususunun yer aldığını 
vurguladı.

Ankette, üyelerimizin 
işleri açısından 2011 yılının 
değerlendirilmesi sorusuna gelen 
cevaplarda yüzde 47’sinin cirolarının 
arttığını, kârlarının azaldığını, yüzde 
30’unun cirosunun ve kârının arttığını, 
yüzde 13’ünün cirosunun ve kârının 
azaldığını, yüzde 11’in de değişiklik 
olmadığını ifade ettiğini söyleyen 
Yorgancılar, 2012 yılı beklentileriniz 
sorusuna, yüzde 30.5’inin ciro ve 
kârların azalacağı yanıtını verdiğini, 
değişiklik olmayacak diyenlerin 
sayısının yüzde 20.8,  ciro ve kâr 

Döviz pozisyonunda 
açığa düşmeyin, 
dövizle borçlanmayın, 
kurdaki 
dalgalanmalara dikkat 
edin. Asya ve Kuzey 
Afrika pazarlarına 
ağırlık verin. Finansal 
ve fiyat boyutundaki 
risklere karşı 
korunun.
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artacak diyenlerin sayısının yüzde 20, 
ciro artacak kâr azalacak diyenlerin 
sayısının da yaklaşık yüzde 29-30 
civarında olduğunu belirtti.

Hedef üretim ve
ihracatta artış

Üyelerimizin 2012 stratejilerine 
ilişkin verdikleri cevapların, öncelikle 
verimliliği arttırma, maliyetlerini 
düşürme, pazar payını arttırma, 
pazarlama tekniklerini değiştirme, 
sermaye yapısını değiştirme 
olduğunu, 2012’de yatırım 
yapar mısınız? sorusuna yüzde 
50’sinin hayır, yüzde 50’sinin evet 
dediğini, evet diyenlerin yüzde 
36’sının kapasitesini arttıracağını 
düşündüğünü, yüzde 41’inin 
modernizasyon konusunda çalışma 
yapmayı planladığını, yüzde 8’inin 
komple yeni yatırım yapmayı 
hedeflediğini dile getiren Yorgancılar, 
üyelere 2012 yılına dair öngörüleri 
sorulduğunda, büyümenin yüzde 4, 
cari açığın yüzde -8.3, dolar kurunun 
2.5, enflasyonun 11, euronun 2.55 
olarak öngörüldüğünü ifade etti.

2012’nin hedefleri
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 

Yorgancılar, EBSO olarak 2012 
yılında sanayicilere önerilerinin; döviz 
pozisyonunda açığa düşülmemesi, 
özellikle ihracat yapan firmaların 
döviz ile borçlanmaması, yüksek 
teknolojik ürünlerin ihracatına ağırlık 
verilmesi, Asya ve Kuzey Afrika 
ülke pazarlarına ağırlık verilmesi, 
finansal ve fiyat boyutunda risklerden 
korunmak için VOB’un sağladığı 
risklerden korunma imkanlarından 
faydalanılması, AB’ye ihracat 
yapan firmaların Euro değerindeki 
dalgalanmalara karşı hazırlıklı olmaları 
gerektiği şeklinde sıralayabileceklerini 
vurguladı. Türkiye’deki CEO’lar 
tarafından 2012 yılında ihracat pazarı 
için öncelikli ülkeler nedir diye 
yapılan çalışmaya, Rusya, Çin, Irak, 
Hindistan, Brezilya, Libya ve Mısır 
şeklindeki sıralamayla yanıt alındığını 
dile getirdi.

7 Şubat 2012 tarihinde 
Cumhurbaşkanı Gül’ü ve bakanları 
ziyarete gideceklerini, İzmir, EXPO 
ve iş hayatını ilgilendiren konularda 
görüş ve önerileri paylaşacaklarını 
söyleyen Yorgancılar, bu bağlamda 
her türlü sorun, öneri ve görüşleri 
beklediklerini ifade etti.

Yorgancılar üyeleri
cevaplandırdı
EBSO Meclis Üyesi sanayicilerin 

dile getirdiği konularla ilgili 
düşüncelerini paylaşan Ender 

Yorgancılar, Ticaret 
Odaları ve Sanayi 

Odaları İstişare 
Toplantısı’nda 
Türk Ticaret 
Kanunu’na 
ilişkin 
itirazları; web 
sitelerinde 
mali sırların 
yayınlanması, 
küçük 
şirketlerin bile 
dış denetime 
sahip olması, 
denetçilerin 
geniş 

yetkilerine rağmen sınırlı 
sorumlulukları, Türk Ticaret 
Kanunu’na ve ticaret finansal 
raporlama sisteminin vergi uygulama 
sistemine göre eski standartların 
geçerli olması, sermayedarların 
şirkete borçlanamaması, getirilen 
cezaların ağırlığı ve özgürlüğü 
kısıtlayıcı olması şeklinde altı başlık 
altında topladıklarını dile getirdi. 
Yorgancılar, 1535 maddenin içinde 
uygun olmadığını düşündükleri 58-
60 madde bulunduğunu bunların 
düzenlenmesi dışında bir itirazları 
olmadığını söyledi.

Atilla Üner’in dile getirdiği 
vagon ihalesi konusunda Ankara 
Sanayi Odası ile görüşeceğini 
söyleyen Yorgancılar, Kurtalan’ın 
dile getirdiği ağır ve tehlikeli işlerde 
çalıştırılacak işçilerin eğitim sonrası 
sertifikalandırılması konusunda 
UMEM Projesi kapsamında işçilerin, 
firmalarda 3 aylık staj yaptıktan 
sonra söz konusu belgeyi alarak 
çalıştırılabildiğini, kendi firmasında bu 
uygulamayı yaptığını, buna rağmen 
hala belge alınamıyor ise bu durumu 
değerlendireceklerini ifade etti.

Ender Yorgancılar, elbette her 
üyeye ödül vermeyi istediklerini fakat 
ödül konusunun çok geniş kapsamlı 
olduğunu, kriter çalışması yaparken 
Türkiye’deki tüm Sanayi Odaları’ndan 
nasıl uygulama yapıldığı yönünde 
bilgi istediklerini, gelen yanıtları 
değerlendirdiklerinde hemen hemen 
bire bir örtüştüğünü gördüklerini 
söyledi. Ödüllendirmeyi beş kriterde 
yaptıklarını, her kriterde önce büyük 
firmalardan ilk beşi belirlediklerini 
sonrasında KOBİ’lerden ilk beşi 
belirlediklerini, bunu yaparken ciro 
baremi koyduklarını, meslek dalındaki 
ciroyu baz alarak da uygulama 
yapabileceklerini ama bu sefer bazı 
meslek dallarında sektörleri de 
cirosuna göre ayırmaları gerekeceğini 
dile getirdi. Yorgancılar, en doğru 
sistemi oturtmayı istediklerini, bu 
bağlamda bir düşüncesi bulunduğunu, 
önümüzdeki yıl oluşturulacak 
ödül komitesine Sayıl Dinçsoy ile 
Yılmaz Şahin’i de davet ederek 
herkesi memnun edecek bir sistem 
oluşturabileceklerini söyledi.
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İZMİR ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’NDE 
YER ALMAK İSTEYEN SANAYİCİLER İÇİN 

AÇIK ARTIRMA İHALE İLANI 
 

Ülkemizin en modern ve en büyük organize sanayi bölgelerinden biri olan, 600 fabrikanın üretim yaptığı, 
21.000 m3/gün kapasiteli ATIK SU ARITMA TESĠSLERĠ ile 125 MW ELEKTRĠK ENERJĠSĠ ÜRETĠM 
TESĠSLERĠ bulunan, DOĞALGAZ Ģebekesi tamamlanan Ġzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 
(ĠAOSB) 20 (yirmi) adet SANAYĠ PARSELĠ ihtiyaç sahibi sanayicilere ve AÇIK ARTIRMA İHALESİ ile 
tahsis edilecektir. 

 
Açık Artırma ile tahsis edilecek sanayi parsellerinin m2 muhammen bedeli 400,00 TL/m2’dir. 

Altyapı inĢaat masrafları muhammen bedele dâhildir. 
Parseller, dolguları yol kırmızı kotundan en fazla 1,20 metre aĢağıda olacak Ģekilde teslim edilecektir.  

Sanayi parsellerinin imar durumu Taban Alanı Katsayısı: TAKS = 0,55   Kat Alanı Katsayısı: KAKS = 0,70 
 

           400,00 TL/m2 muhammen bedelle Açık Artırma İhalesine konu sanayi parsellerimiz; 
1. yeni ada  1  no.lu parsel  3.000 m2  
2. yeni ada  2  no.lu parsel  3.000 m2  
3. yeni ada  3  no.lu parsel  3.000 m2  
4. yeni ada  4  no.lu parsel  3.000 m2  
5. yeni ada  5  no.lu parsel  3.000 m2  
6. yeni ada  6  no.lu parsel  3.000 m2  
7. yeni ada  7  no.lu parsel  3.000 m2  
8. yeni ada 27 no.lu parsel  5.000 m2  
9. yeni ada 28 no.lu parsel  5.000 m2  
10. yeni ada 29 no.lu parsel  5.000 m2  

11. yeni ada   30  no.lu parsel   5.000 m2  
12. 2135 ada  13  no.lu parsel  6.617 m2  
13. 2135 ada  14  no.lu parsel (*)  6.689 m2  
14. 2135 ada  15  no.lu parsel (*)  6.663 m2  
15. 2135 ada  16  no.lu parsel   6.673 m2  
16. 2135 ada  17  no.lu parsel  6.683 m2  
17. 2135 ada  18  no.lu parsel (*)  6.723 m2  
18. 2135 ada  19  no.lu parsel (*)  6.697 m2  
19. 2135 ada  20  no.lu parsel   6.703 m2  
20. 2135 ada  21  no.lu parsel     11.065 m2  

            (*)  Parsel yeĢil alanı içinde, inĢaat alanı kaybı yaratmayan trafo binası olacaktır.                                 
İ H A L E     Ş A R T L A R I 

1. Ġhaleye katılmak isteyenlerin;  
a) Açık Artırma ile tahsis edilecek olan her bir parsel için 50.000,-TL (Elli bin Türk Lirası) tutarındaki Ġhale 
Teminatını     
    (Banka Teminat Mektubu ya da Bloke Çek), (satın almak istenilen parsel sayısı kadar) 
b) Yetkililerce imzalanmıĢ ĠAOSB Parsel Tahsis ġartları Taahhütnamesini, 
c) Sanayi Odası üyesi olduğunu belgeleyen herhangi bir Sanayi Odası sicil kayıt suretini, 
d) Noter tasdikli imza sirküleri veya yetki belgesini,  

            en geç 20 MART 2012 Salı günü saat 12:00’ye kadar İAOSB’ye teslim etmesi gerekmektedir.  
2.  Birinci maddede yazılı belgeleri eksik getirenler ihaleye alınmayacaktır. 
3.   a) ĠAOSB’ce kabul edilecek bir imalat sektöründe üretim yapmayı taahhüt etmeyenler,   

b) ĠAOSB’de parsel sahibi olup üretim yapmayan Ģahıs ya da Ģirketler,       
           açık artırma ihalesine katılamazlar. 
4. Ġzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu ihaleyi yapıp yapmama veya erteleme yetkisine sahiptir.  
5. Artırmayı kazanan tarafından ihalede tespit edilmiĢ bulunan bedelin %20’si en geç 27 MART 2012 Salı günü mesai 
bitimine kadar ĠAOSB’ye defaten ödenecektir. Bakiye kalan miktar ise birer ay vadeli ve eĢit taksitler halinde 10 ayda 
ödenecek olup vadelerine ait çekler 27 MART 2012 Salı gününe mesai bitimine kadar ĠAOSB’ye teslim edilecektir.      
6. 27 MART 2012 tarihinde peĢin ödenecek miktar ödenmez ve bakiye kalan miktara ait çekler ĠAOSB’ye teslim edilmez 
ise ihale Ģartı yerine getirilmemiĢ sayılarak ihale iptal edilecek, ihale teminatı ĠAOSB’ce irad kaydedilecektir.  
7. Ġzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, Sulak Alanları Koruma Yönetmeliği tampon bölge kapsamı içindedir. 
8. OSB Uygulama Yönetmeliğinin 101.maddesinde belirtilen OSB’lerde kurulamayacak tesisler ve aĢırı su tüketen 
tesisler ĠAOSB’de kurulamaz.  
9. Söz konusu sanayi parsellerinin altyapı inĢaatları 31.12.2012 tarihine kadar tamamlanacaktır. Arsayı satın alanlar 
2012 yılı Temmuz ayından itibaren fabrika inĢaatına baĢlayabileceklerdir.  
10. OSB Kanunu ve Uygulama Yönetmeliğinin inĢaata baĢlama ve bitirme ile ilgili 108. maddesi gereği; 

a) Altyapı inĢaatları tamamlanma tarihi olan 31.12.2012 tarihinden  itibaren 1 (bir) yıl içerisinde gerçekleĢtireceği 
yapıya ait projeleri ĠAOSB’ye tasdik ettirerek yapı ruhsatını almayan, 
b) Yapı ruhsatı tarihinden itibaren 2  yıl içerisinde üretime geçmeyen, 
c) Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğine göre “Çevresel Etki Değerlendirmesine tabi değildir”, “Çevresel Etki 
Değerlendirmesi gerekli değildir” veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi olumlu” kararı almayan,  
Katılımcılara yapılan tahsis, yönetim kurulu tarafından iptal edilir. 
 

 AÇIK ARTIRMA TARİHİ  : 20 Mart 2012 - Salı      AÇIK ARTIRMA SAATİ: 14.00      
 AÇIK ARTIRMA YERİ  : İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 

     Ayrıntılı bilgi için TEL: (232) 376 71 76 (dahili 209)      FAKS:  (232) 376 71 00      e-posta: sgunerergin@iaosb.org.tr       
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Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Meclis Üyesi 
sanayiciler, yılın ilk meclis 

toplantısında gündemlerinin 
başına yine ekonomiyi koydu. 
Yatırım yapan, üreten, 
istihdam yaratan, ihracat 
yapan reel sektörün dünya 
pazarlarında rakipleriyle 
yarıştığına dikkat çeken 
İzmirli sanayiciler, özellikle 
kamu kesiminin yaptığı 
ihalelerde yurt içindeki 
üretimin tercih edilmesini 
savundu. Kaliteli üretim için 
kalifiye elaman ihtiyacını da 
gündeme getiren sanayiciler, 
özellikle mesleki eğitimde 
bürokrasinin azaltılarak 
kolaylık getirilmesini, işsizlerin 
de eğitilerek iş bulmalarının 
kolaylaştırılmasını önerdi. 
Sanayiciler, ihracatçıların ve 
dövizle iş yapan sanayicilerin 
2002 – 2008 yılları arasında 
kurların düşüklüğü nedeniyle 
yaşanan ithalat patlamasıyla 
mağdur olduklarını 
hatırlatırken, Türkiye’nin 
2023 yılı hedefi olan 500 
milyar dolarlık ihracatı 
ancak gerçekçi kurlarla 
yakalayabileceklerini ifade 
etti.

Atilla Üner
İhalelerde yerli
malı şartına dikkat

EBSO Meclis Üyesi Atilla Üner, 
Meclis Başkanı Mehmet Tryaki’nin 
dile getirdiği, Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanlığı’nın Ankara 
metrosunda kullanılmak üzere metro 
aracı alımı ihalesinde, belirli oranlarda 
şart koştuğu yerli katkı oranlarının 
elbette sevindirici olduğunu ancak 
hazırlanan ihale şartnamesinde bir 
çok hatanın bulunduğunu söyleyen 
Üner, Ankara Belediyesi’nin ihaleye 
çıkardığı vagonlar için ödenecek 
miktarın 1 milyar dolara yaklaştığını, 

bu talebin tamamının yurt dışından 
geleceğini, ne yazık ki bunda başka 
çarenin bulunmadığını, ihalenin 
hazırlandığı şartlarda çıkması 
halinde söz konusu talebin yüzde 
30’luk bölümünün ülkemizce 
karşılanamayacağı gibi dünyada bu 
rakamları karşılayabilecek başka 
bir ülke de bulunmadığını söyleyen 
Üner, bu tip olayların için de İzmirli 
sanayicilerin ciddi boyutta yer alması 
gerektiğini düşündüğünü ifade ederek 
bu konuda Yorgancılar’dan Ankara 
Sanayi Odası başkanı ile görüşmesini 
talep etti.

Atilla Üner, yaklaşık 50 milyon 
dolar civarında yatırım yapılsa dahi 
Ankara’daki vagonların üretimi için 
kapasitenin yetmeyeceğini belirterek, 
vagon üretimi vizyonuna biraz 
daha geniş çerçeveden bakılacak 
olunursa, Irak, Libya, Suriye gibi 
ülkelerin tamamında yer altı ulaşımı 
bulunmadığını, dolayısıyla bu alanda 
büyük bir iş hacmi olduğunu ve şu 
anda Türkiye’de vagon üretimini 
sadece Adapazarı’ndaki Koreli 
firma Euroterm’in yaptığını ki 
onların da İstanbul Metrosu için 
vagon üretebildiklerini, başka bir 
siparişi yetiştirecek kapasiteye sahip 
olmadıklarını, onun için her birlikte 

Sanayicinin gündemi ekonomi
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bu konuda çalışma yapabileceklerini 
belirtti.

Murat Kurtalan

Mesleki eğitimde
bürokrasi ağır

EBSO Meclis Üyesi Murat 
Kurtalan, Ağır ve Tehlikeli İşlerde 
Çalıştırılacak İşçilerin Mesleki 
Eğitimlerine Dair Tebliğ konusunu 
birkaç defa Meclis kürsüsünden dile 
getirdiğini, yönetmelikte 6-7 defa 
değişiklik yapılmasının ardından 
09.03.2010 tarih 27516 sayı ile son 
halinin belirlendiğini, buna göre 
firmalarında çalışan işçilerin bir 
kısmını eğitime gönderdiklerini, 
bir kısmını direk sınava girmelerini 
sağladıklarını, bir kısmını ise sanat 
okulları eğitimine gönderdiklerini, 
aradan iki yıl geçmesine rağmen 
eğitim alması gereken işçilerin 
eğitimlerinin tamamlanmadığını, 
bu durumda Tebliğ gereği eğitim 
belgeleri eksik olduğundan kişi 
başı 500 TL cezai yaptırımla karşı 
karşıya olduklarını söyledi. Kurtalan, 
yapılmaya çalışılan uygulamanın doğru 
olmadığını, bunun yerine bir defaya 
mahsus 1986 yılında yapılan uygulama 
gibi işçilerin sertifikalandırılıp, 
Tebliğ gereği yapılacak çalışma için 
harcanacak enerji ve maliyetin iş 
bekleyenlere uygulanması, onların 
eğitilerek iş bulma imkanlarının 
arttırılması gerektiğini daha önce 
ifade ettiğini söyledi.

Şu anda tebliğ gereği işe yeni 
başlayanlar için eğitim müracaatı 
yaptıklarında Milli Eğitim Bakanlığı’nın 
başvuruları kabul etmediğini, 
sanayiciler olarak bir taraftan 
istihdamı arttırmak istediklerini, bir 
yandan bu gibi tebliğlerin kendilerini 
sınırladığını belirten Kurtalan, Ağır ve 
Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak İşçilerin 
Mesleki Eğitimlerine Dair Tebliğ’in 6. 
Maddesi’nin d Bendi’nde yer aldığı 
üzere firmaların kendi bünyelerinde 
yapılandırma kurup, teknik komite ve 
yönetim kurulunun uygun göreceği 
yapılanma içinde 32 saatlik kursların 
düzenlenerek, kursu bitirenlerin 
belgelendirilip yükümlülükten 
kurtulmanın en iyi çözüm olduğunu 
belirtti.

Murat Kurtalan, Çek Yasası’yla 
ilgili olarak bir arkadaşının “şu 
anda piyasadan aldığım çeklerin 
yüzde 16’sını tahsil edebilmiş olsam 
bütün borçlarımı öderim ama 
tahsil edemediğim için bankadan 
kredi alıp borçlarımı ödüyorum” 
dediğini, bu örnekten yola 
çıkarak, “çek mağduru” ifadesinin, 
“Çeki ödemeyen değil, parası 
ödenmeyende mağdurdur.” şeklinde 
olması gerektiğini belirterek, en kısa 
sürede konunun çözülmesini ümit 
ettiğini söyledi.

Yılmaz Şahin
Döviz kurları gerçekçi olmalı
EBSO Meclis Üyesi Yılmaz 

Şahin, 2002 yılından 2008 global 
krize kadar düşük kur, yüksek faiz 
nedeniyle ihracatçıların, döviz ile 
iş yapan sanayicilerin çok mağdur 
olduklarını, tam sanayiciyi mutlu 
edecek döviz kurlarına ulaşmışken 
maalesef Merkez Bankası’nın 
yılbaşı öncesi ve sonrası bir hafta 
içinde 3.5 milyar doların üzerinde 
tarihindeki en yüksek satışı yapıp 
dövize müdahalede bulunarak yüzde 
11 oranında kurları gevşettiğini 
söyledi. Şahin, Yönetim Kurulu 
Başkanı Yorgancılar’ın konuşmasında 
ihracatçılara, dövizle iş yapanlara 
VOB’u kullanmalarını önerdiğini 

ancak VOB’u kullanabilmek için belirli 
teminatlar yatırılması gerektiğini 
dolayısıyla, her firmanın teminat 
yatırabilecek durumda olmadığını 
belirtti.

Yılmaz Şahin, sanayiciler olarak 
kurların çok yükselmesini değil, bir 
konsensüs sağlanıp ihracatçının, 
ithalatçının mağdur olmayacağı 
seviyelere getirilmesini istediklerini, 
oysa Ekonomiden Sorumlu Başbakan 
Yardımcısı Ali Babacan’ın yıllardır “Biz 
taviz vermeyiz serbest kur politikası 
uygulayacağız” dediğini belirterek, 
bu söyleme rağmen Türkiye’de 
hiçbir zaman serbest kur politikası 
uygulanmadığını, son global krizden 
beri girdi maliyetlerinin arttığını, 
hiç olmazsa girdi maliyetlerini 
karşılayacak kadar döviz artışının 
garanti edilmesi gerektiğini, eğer bu 
yapılırsa sanayicilerin Türkiye’nin 
hedefi olan 2023 yılında 500 milyarı 
yakalayabileceklerini dile getirdi.

Firmasının, Sanayi Odası’nın 
her yıl düzenlediği ödül töreninde 
ödüllendirilirken son ödül sisteminin 
değişmesiyle artık ödül alamadığını, 
konuyu daha önce Yönetim 
Kurulu Başkanı Yorgancılar ile 
paylaştığını, sektöründe sadece 
Ege Bölgesi’nin değil Türkiye’deki 
toprak sanayicilerinin en fazla ihracat 
yapan firması olmasının da dikkate 
alınarak ödül sisteminin yeniden 
değerlendirilmesini talep etti.

MECLİS
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İzmir’in savunma sanayiinden aldığı 
payı artırmak için harekete geçen 
Ege Bölgesi Sanayi Odası, işbirliğini 

Eskişehir ve Ankara’ya kadar yaydı. 
EBSO Savunma Sanayi Çalışma 
Grubu, İzmir’de mevcut ve potansiyel 
savunma sanayi tedarikçilerinin 
profillerini ve gelişme potansiyellerini 
ortaya koymak amacıyla yürütülen 
proje çerçevesindeki inceleme 
ziyaretleri kapsamında Ankara’da 
OSTİM Savunma ve Havacılık 
Kümelenmesi (OSSA) ile Eskişehir 
Havacılık Kümelenmesi’ni (ESAC) 
ziyaret etti.

EBSO Savunma Sanayi Çalışma 
Grubu Başkanı Mustafa Özkan 
ile Proje Eğitim Şefliği’nden Eren 
Ataberk, ilk olarak Ankara’nın 
savunma sanayinde söz sahibi 
olmasında büyük etkisi bulunan 
OSTİM OSSA’da Kümelenme 
Koordinatörü Hilal Ünal ve yardımcısı 
Cengiz Yapıcı ile biraraya geldi. 
Mustafa Özkan, yürüttükleri proje 
ile amaçlarının sıfırdan savunma 
sanayi firması yaratmak değil, mevcut 
şirketlerin kendileriyle ilgili ticari 
faaliyetlerini yürütürken aynı zamanda 
savunma sanayine yapabilecekleri 

işleri, hangi standartlarda ve hangi 
kabiliyetleriyle yapabileceklerini 
ortaya çıkarıp, bunların 
değerlendirilmesi olduğunu söyledi. 
İzmir’de EBSO’nun gerçekleştirdiği 
sektör analizi çalışmasının aslında 
tüm Türkiye’de yapılmasının gerekli 
olduğunu savunan Mustafa Özkan, 
“Böylece savunma sanayinde 
çalışan firmaların bilgilerinin 
Türkiye çapında bir ağ ortamında 
birleştirilip kabiliyetler çerçevesinde 
bir yapıya dönüştürürsek devletin 
ya da otoritenin elinde bir tuşa 
bastığı zaman ulaşabileceği, fiyat 

Savunma ve havacılıkta İzmir 
Ankara ve Eskişehir yakınlaşması
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sorabileceği, çalışma yapabileceği bir 
sistem oturtulmuş olur” dedi.

Her sektörde yerli üreticiye fırsat 
verilmesi gerektiğinin de altını çizen 
Mustafa Özkan, “Yerli üreticinin 
gelişmesi için destek verilmesi 
lazım. Bu da kümelenmelerle olur. 
Kümelenmeler, dernekleşmeler 
devlet katkısının sağlanması, üreticinin 
sırtındaki yükün hafifletilmesi, yerli 
üreticilerin önünü açar” diye konuştu.

Örnek çalışmalar

OSSA’nın faaliyetlerini başından 
beri bildiklerini vurgulayan EBSO 
Savunma Sanayi Çalışma Grubu 
Başkanı Özkan, “Buradaki adımların 
savunma sanayimizi destekleyecek 
yapıdaki diğer illerde de atılması, 
İzmir’in, Bursa’nın Gaziantep’in 
Konya’nın, belli bir kapasiteye sahip 
tüm bu illerin yavaş yavaş bu işin içine 
adım atmaları lazım” dedi.

Havacılıkla sağlanan
katma değer

EBSO Savunma Sanayi Çalışma 
Grubu Başkanı Özkan, Eskişehir 
Sanayi Odası’nı ziyaret ederek 
Havacılık Kümelenmesi yönetimiyle 
de biraraya geldi. EBSO’da sektör 
analizleri yaptıklarını anlatan Özkan, 
Ege’deki havacılık sektöründe faaliyet 
gösteren kuruluşların kabiliyetleri 
hakkında bilgi verdi. Mustafa Özkan, 
“Eskişehir Havacılık Kümelenmesi’nin 
çalışmalarını yakından takip ediyoruz. 
Eskişehir, kapasitesini çok verimli 
kullanıp önemli mesafeler katediyor. 
Gelişmenin sürmesi için yerli 
üreticinin desteklenmesi gerekiyor. 
Bu da ancak kümelenme yoluyla 
gerçekleşebilecektir” dedi.

Eskişehir Havacılık Kümelenmesi 
(ESAC) Üyesi Sinan Musubeyli ile 
ESAC Genel Sekreteri Kenan Işık da, 
kümelenmedeki amaçlardan birinin 
Eskişehir’deki havacılık potansiyelinin 
daha da gelişmesine katkı vermek 
olduğunu söylerken, bu anlamda 
her türlü işbirliğine de açık olduğunu 
bildirdi.

1 Vagon = 150 Otomobil
Türkiye’de başta Ankara’da 

yarım kalan metro, tramvay hatları 
olmak üzere, metro, tramvay gibi 
tüm raylı sistem yatırımlarının 
yüzde 51’e varan oranlarda yerli 
olma şartının koyulması, sanayiyi 
harekete geçirdi. Konya Sanayi 
Odası ve RAYDER öncülüğünde 
düzenlenen seminerde, yerli raylı 
sistem üretiminin yerli otomobil 
üretimi kadar önemli olduğu, Türk 
sanayisinin yerli raylı sistemler 
üretecek bilgi ve güce sahip olduğu 
belirtildi. 

Konya Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Tahir 
Şahin, Türkiye’nin önümüzdeki    
15 yıl içerisinde 5 bin 500 adet 
metro-tramvay aracına ihtiyacı 
olduğunu, 2023 yılına kadar metro 
ve tramvay ağı ihtiyacının 20 milyar 
dolar civarında bir potansiyel pazar 
oluşturacağını belirterek, “Bu 
gelişmeler ve alınan yüzde 51 yerli 
olma kararı Konyalı sanayicilerimiz 
için, Türk sanayisi için bir fırsattır. 
Yerli firmalarımız, raylı sistem 
sanayi ile yeni ve karlı bir iş alanı 
bulacaklardır. Ayrıca ithalat sorunu 
olan ve cari açık veren Türkiye 
için yerli üretim ciddi bir tedbir 
olacaktır” diye konuştu.

Yerli üretim milli mesele

Ege Bölgesi Sanayi Odası 

Meclis Üyesi ve Ulaştırma Çalışma 
Grubu Başkanı Atilla Üner ise, raylı 
sistemlerde yerli üretimin milli bir 
mesele olduğunu, böylesi önemli 
bir meselede firmaların birbirleriyle 
rekabet etmeden birlikte hareket 
etmeleri gerektiğini ifade etti. 
‘Biz birlikte güçlüyüz’ diyen Üner, 
Türk sanayisinin kendi metrosunu, 
tramvayını ve tüm raylı sistemlerini 
üretecek bilgi, beceri ve güce sahip 
olduğu anlattı. Konuşmasında yerli 
otomobil konusuna da değinen 
Üner, 1 adet vagonun 150 binek 
otomobilin parasına eşit olduğunu, 
dolayısıyla yerli vagon üretiminin 
yerli otomobil kadar önemli 
olduğunu bildirdi.  

RAYDER Genel Sekreteri 
Ahmet Gök, “Koreli bir firma gelip, 
bizim raylı sistem araçlarımızı 
üretmemeli. Yabancı firmalar yüzde 
51 yerli olma şartının kaldırılması 
için ciddi uğraşlar veriyorlar. Yerli 
tramvay ve metro üretiminde 
dünya markası çıkarmak bizim için 
bir hayal değil, gerçektir” dedi. 

OSTİM Vakfı Yönetim Kurulu 
Üyesi Doç. Dr. Sedat Çelikdoğan 
ise, Türkiye’nin yabancı firmalardan 
mal alırken ‘offset’ konusunda 
düzenlemeye ihtiyacı olduğunu, 
böylece ekonominin daha da 
canlanacağını, cari açığın ve işsizliğin 
düşeceğini ifade etti.
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Ege Bölgesi Sanayi Odası Vakfı 
(EBSOV) Bayanlar Birliği 
Başkanı Hülya Kuloğlu, imza 

attıkları her etkinlikte eğitime 
destek vermeyi temel amaç olarak 
gördüklerini söyledi.

EBSOV Bayanlar Birliği Başkanı 
Kuloğlu ile üyeler, Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar’ı ziyaret ederek 
yeni dönemdeki projelerini paylaştı. 
Yaşanılan kentle entegre olabilmek 
ve EBSOV olarak toplumsal 
sorumluluklarını yerine getirebilmek 
adına pekçok etkinliğe imza 
attıklarını belirten EBSOV Bayanlar 
Birliği Başkanı Hülya Kuloğlu, “Bu 
etkinliklerimizde eğitime deste 
vermeyi temel amacımız olarak 
görmekteyiz. Bu inanç ve bilinçle 
çıktığımız yolda emin adımlarla 
yürümekte, EBSOV Yönetimi’nden 
aldığımız güç ve destekle yolumuza 
devam etmekteyiz” dedi.

EBSOV Bayanlar Birliği’nin 
geçmiş dönemlerden süregelen 
projelerine yenilerinin ekleneceğini 
haber veren Hülya Kuloğlu, sanatsal 
etkinlikler kapsamında Türk Sanat 
Müziği Korosu ile tiyatronun yanısıra 
ses getirecek sergi ve gösteri 
aktivitelerinin devam edeceğini 
söyledi.

Toplumsal sorumluluk projeleri 
kapsamında EBSOV Bayanlar 
Birliği’nin değişik lezzet ve tatları 
paylaşmak adına gelirinin eğitime 
aktarıldığı “Çorbada Sizin de 
Tuzunuz Olsun” isimli yemek kitabı 
oluşturduğunu hatırlatan Kuloğlu, bu 
amaçla bir de yemek organize etmeyi 
planladıklarını söyledi. 

Hülya Kuloğlu, Kiraz’ın Cevizli 
Köyü ile Bergama Dereköy’de 
yaptırılan ilköğretim okullarına 
eğitimle ilgili her türlü desteği 
vermeye devam edeceklerini 
bildirirken, EBSOV bursiyerlerine 

giysi desteği sağlamak üzere 
düzenlenen Gardrop Projesi’ne de 
katılımları artıracaklarını ifade etti. 
Kuloğlu, “İlköğretim okullarımız ve 
bursiyer öğrencilerimiz için Milli 
Eğitim Bakanlığı, TUBİTAK, İzmir 
Valiliği ile Dokuz Eylül Üniversitesi 
tarafından desteklenen Smyrna’ya 
Yolculuk adlı sanat tarihi ve kentlilik 
bilinci projesini hayata geçirmek 
istiyoruz” diye konuştu.

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası 
Bayanlar Birliği ile kurulan ikili 
etkileşim projesi kapsamında çeşitli 
aktiviteler gerçekleştireceklerini de 
söyleyen Kuloğlu, İzmir’in yanısıra 
diğer kentlere düzenlenecek 
kültürel amaçlı etkinliklerde de yer 
alacaklarını dile getirdi.

EBSOV Bayanlar Birliği’nin örnek 
çalışmalara imza attığını belirten 
Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar da, 
desteklerinin her zaman süreceğini 
bildirdi.

Bayanların çabası eğitim için
EBSOV
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ENFLASYON

Yeni yıla yeni enflasyon sepeti 
ile giren Türkiye İstatiksit 
Kurumu; enflasyonda ciddi 

etkisi olan gıda, alkol, giyim ve 
konutun ağırlığını azaltarak, ulaştırma 
ve ev eşyasının ağırlığını artırmış, uçak 
bileti, cep telefon ücreti, duş jeli gibi 
yeni ürünleri sepete eklemiştir.

2011 yılını çift hanede kapatan 
enflasyon rakamları, bu trendi 
2012 yılı Ocak ayında yıllık Tüketici 
Fiyatları Endeksi’nde %10,6, Üretici 
Fiyatları Endeksi’nde %11.13 artışla 
devam ettirmiştir. Bir önceki aya 
göre TÜFE %0,56 ve ÜFE %0,38 
oranında artmıştır.

Bir önceki yılın aynı ayına göre 
TÜFE’de en yüksek artış %18,53 ile 
alkollü içecekler ve tütün grubunda 
gerçekleşmiştir. Çeşitli mal ve 
hizmetler (%17,63), ulaştırma 
(%12,90), gıda ve alkolsüz içecekler 
(%11,67), ev eşyası (%11,65) 
artışın yüksek olduğu diğer harcama 
gruplarıdır.

Üretici Fiyat Endeksi sonuçları 

sanayinin alt sektörleri bazında 
değerlendirildiğinde en yüksek aylık 
artış %4,78 ile maden kömürü ve 
linyit alt sektöründe gerçekleşmiştir.

Sanayinin üç sektöründen, 

madencilik ve taşocakçılığı 
sektöründe %1,42, elektrik, gaz ve 
su sektöründe %1,07, imalat sanayi 
sektöründe %0,11 oranında artış 
gerçekleşmiştir.

Yüzde                                  TÜFE                              ÜFE

Ocak                          2011           2012          2011           2012

Yıllık 4,90 10,61 10,80 11,13

Yıllık Ort. 8,28 6,95 8,89 11,11

Aylık 0,41 0,56 2,36 0,38

GÖSTERGELER
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Arındırılmamış Sanayi Üretim 
Endeksi, Aralık ayı itibari ile yıllık 
%3,7, takvim etkisinden arındırılmış 
endeks, %3,8 artmıştır. 

2009 yılında yıllık ortalama %9,9 
daralan, 2010 yılında %13,1 artan 
endeks, 2011 yılını %8,9 artışla 
kapamıştır.

2011 yılı Aralık ayında bir önceki 
yılın aynı ayına göre; imalat sanayi 
sektörü endeksi %2,7 artmıştır. 
Alt dallarında; gıda ürünleri yıllık 
ortalama %6,3, motorlu kara taşıtları 
%16, elektrikli teçhizat %17,8, 
makine ve ekipman ile mobilya %22 
artış göstermiştir.

Ara malı imalatında endeks yıllık 
ortalama %8,2, enerjide %7,4, 
imalat sanayide  %9,2, sermaye malı 
imalatında %18,6 artmıştır

2011 yılının son aylarında düşüş 
eğilimi gösteren kapasite kullanımı, 
2012 yılının Ocak ayında seyrini 
devam ettirerek %74,7 olarak 
gerçekleşmiştir. Takvim etkilerinden 
arındırılmış endeksin ise yukarı 
yönlü trendi, üretim artışını işaret 
etmektedir.

Kimyasallar ve 
kimyasal ürünler %82,5, 
bilgisayarlar, elektronik ve 
optik ürünler %79,8 ve 
ana metal %78,8 ile 2012 
yılı Ocak ayını en yüksek 
kapasite ile kapatan 
sektörlerdir. 

SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ

KAPASİTE KULLANIM ORANI

Aralık 2011
(2005=100) 

Arındırılmamış Takvim Etkisinden 
Arındırılmış

Mevsim ve Takvim 
Etkisinden 

Arındırılmış

Endeks Değişim 
(Yıllık)

Değişim 
(Aylık) Endeks Değişim 

(Yıllık) Endeks Değişim 
(Aylık)

Toplam Sanayi 141,2 3,7 11,4 137,9 3,8 131,5 2,7

Madencilik ve 
Taşocakçılığı

136,4 6,7 1,8 134,7 6,7 138,6 -0,8

İmalat Sanayi 139,6 2,7 11,9 136,1 2,8 128,7 2,6

Elektrik, Gaz, Buhar ve 
İklim. Ürt. ve Dağıtım

155,9 10,3 10,9 155,9 10,3 147,3 0,1
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2011 Kasım döneminde işsizlik 
oranı, 2010 yılının aynı dönemine 
kıyasla 1,9 puan azalırken, Ekim 
ayındaki seviyesini korumuş, genç 
nüfusta işsizlik oranı %17 olarak 
gerçekleşmiştir. 2011 yılı Kasım 
döneminde, Türkiye genelinde 

işgücüne katılma oranı, bir önceki 
yılın aynı dönemine göre 0,8 puanlık 
artışla %49,4 olarak gerçekleşmiştir. 

2011 yılı Kasım döneminde 
istihdam edilenlerin sayısı, geçen 
yılın aynı dönemine göre 1 milyon 
413 bin kişi artarak 24 milyon 267 

bin kişiye yükselmiştir. Bu dönemde, 
tarım sektöründe çalışan sayısı 308 
bin kişi, tarım dışı sektörlerde çalışan 
sayısı 1 milyon 105 bin kişi artmıştır.  
Sanayide istihdam edilen kişi sayısı, 
bir önceki aya göre 44 bin kişi 
artmıştır.

Mevsim etkilerinden arındırılmamış temel işgücü göstergeleri 

(1
) 1
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HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ

KASIM 2011 TÜRKİYE KENT KIR

Kurumsal olmayan 
nüfus (000) 2010 2011 2010 2011 2010 2011

15 yaş ve üstü nüfus 
(000)

71.642 72.826 49.311 49.786 22.331 23.041

İşgücü (000) 52.860 54.027 36.684 37.245 16.175 16.782

İstihdam (000) 25.665 26.696 17.126 17.636 8.540 9.059

İşsiz (000) 22.854 24.267 14.869 15.704 7.985 8.563

İşgücüne katılma 
oranı (%)

2.811 2.429 2.257 1.932 555 497

İstihdam oranı (%) 48,6 49,4 46,7 47,4 52,8 54,0

İşsizlik oranı (%) 43,2 44,9 40,5 42,2 49,4 51,0

Tarım dışı işsizlik 
oranı (%)

11,0 9,1 13,2 11,0 6,5 5,5

Genç nüfusta 
işsizlik oranı(1)(%)

13,7 11,4 13,6 11,3 13,9 11,8

İşgücüne dahil olma-
yanlar (000)

20,8 17,0 23,6 19,6 14,7 11,7

(1) 15-24 yaş grubun-
daki nüfus

27.195 27.331 19.559 19.608 7.636 7.723
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İSTİHDAMIN GELİŞİMİ (Bin kişi)

Aylar SANAYİ TARIM İNŞAAT HİZMETLER TOPLAM

2010

Kasım 4.668 5.682 1.536 10.968 22.854

2011

Ocak 4.656 5.401 1.313 11.090 22.461

Şubat 4.652 5.573 1.338 11.240 22.802

Mart 4.790 5.786 1.440 11.268 23.286

Nisan 4.828 6.030 1.611 11.485 23.955

Mayıs 4.777 6.273 1.769 11.627 24.445

Haziran 4.697 6.600 1.863 11.740 24.901

Temmuz 4.710 6.705 1.879 11.659 24.953

Ağustos 4.682 6.704 1.908 11.591 24.884

Eylül 4.707 6.475 1.888 11.680 24.749

Ekim 4.657 6.292 1.775 11.762 24.486

Kasım 4.701 5.990 1.684 11.892 24.267

Kasım 2011 döneminde istihdam edilenlerin %24,7’si tarım, %19,4’ü sanayi, %6,9’u inşaat, %49’u ise hizmetler 
sektöründe yer almaktadır.
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2010 yılında 46,6 milyar dolar 
açık veren cari işlemler hesabı,   
2011 yılında %65 artarak 77,1 
milyar dolar açık vermiştir. Alınan 
önlemlerle birlikte düşüş eğiliminde 
olan cari işlemler açığının milli 
gelire oranı 2011 itibari ile %10 
seviyesinde olup, Türkiye bu oran 
ile en çok cari açık veren ülkelerin 
başında gelmektedir.

Cari işlemler açığının 
finansmanının; 13.4 milyar doları 
doğrudan yabancı sermaye yatırımı 
ile 22.1 milyar doları portföy yatırımı 
ile 18.9 milyar doları net krediler, 
8.4 milyar doları efektif-mevduat ve 

diğer varlık-yükümlülükler ile 12.5 
milyar doları net hata ve noksan 
ve 1.8 milyar doları ise rezervler 

ile sağlanmıştır. Küresel likiditede 
yaşanacak bir sıkıntı döviz borcunu 
da riske sokabilecektir.

ÖDEMELER DENGESİ

Ka
yn

ak
: T

C
M

B

(Milyon ABD Dolar)
2010 2011 2011

Ocak-Aralık Ocak-Aralık Aralık

CARİ İŞLEMLER HESABI -46.643 -77.089 -6.573

Mal Dengesi -56.445 -89.418 -6.708

SERMAYE-FİNANS HESABI 43.910 64.628 6.587

Yurtdışında Doğrudan Yatırım -1.464 -2.312 -251

Yurtiçinde Doğrudan Yatırım 9.038 15.732 3.328

Portföy Hesabı-Varlıklar -3.524 2.552 -641

Portföy Hesabı-Yükümlülükler 19.617 19.527 3.528

Diğer Yatırımlar-Varlıklar 7.012 10.834 -3.109

Diğer Yatırımlar-Yükümlülükler 26.091 16.502 -1.725
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2011 yılı sonunda 97,2 seviyesine gerileyen reel kesim 
güven endeksi, 2012 yılı Ocak ayında artarak, 101,8 
seviyesinde gerçekleşmiştir. 2011 yılı Ekim ayında düşüşe 
geçen tüketici güven endeksi, 2011 yılının sonundaki 
toparlanma trendini sürdürmüştür. 2012 yılı Ocak ayında 
endeks 92,2 puana ulaşmıştır. 2010 yılı reel kesim ortalama 
endeksinin 110, ortalama tüketici güven endeksinin 93 
olduğunu dikkate aldığımızda son değerlerin düşük olduğu da 
açıkça görülmektedir.

GÜVEN ENDEKSLERİ

BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

Aylar Reel Kesim 
Güven Endeksi

Tüketici Güven 
Endeksi

2011

Ocak 113,6 91,3

Şubat 111,0 93,6

Mart 114,8 93,4

Nisan 116,7 93,5

Mayıs 117,2 92,9

Haziran 114,6 96,4

Temmuz 114,1 94,8

Ağustos 109,8 91,7

Eylül 112,4 93,7

Ekim 101,9 89,7

Kasım 102,3 91,0

Aralık 97,2 92,0

2012

Ocak 101,8 92,2

2012 yılının ilk ayında;

Bütçe gelirleri, bir önceki 
yılın aynı ayına göre yüzde 
19,5 artarak 28,1 milyar liraya, 
bütçe giderleri de yüzde 17,1 
oranında artarak, 26,3 milyar 
liraya yükselmiştir.

Bütçe fazlası ise yüzde 
73,1 oranında artarak, Ocak 
ayları itibariyle rekor kırmış 

ve 1,7 milyar lira olarak 
gerçekleşmiştir.

Bütçe gelirinin faiz dışı 
giderden yani personel, yatırım 
gibi harcamalardan fazla olması 
durumunu anlatan faiz dışı fazla 
Ocak ayında bir önceki yılın 
aynı ayına göre %48,2 artarak 
7.1 milyar TL olarak kayıtlara 
geçmiştir.

2011 Ocak
(Milyon TL)

2012 Ocak 
(Milyon TL) Fark (%)

Bütçe Giderleri 22.494 26.347 17,1

Faiz Hariç Giderler 18.691 20.956 12,1

Faiz Giderleri 3.803 5.391 41,7

Bütçe Gelirleri 23.499 28.087 19,5

Vergi Gelirleri 19.764 23.460 18,7

Bütçe Dengesi 1.005 1.740 73,1

Faiz Dışı Fazla 4.809 7.131 48,2
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2011 yılında 2010 yılına göre; dış 
ticaret rakamlarında Cumhuriyet 
tarihinin rekoru kırılmıştır. Yıllık 
bazda;

• İhracat %18,5 artarak 134 
milyar 954 milyon $, 

• İthalat %29,8 artarak 240 
milyar 833 milyon $,

• Dış ticaret açığı %46,7 artarak 
105 milyar 879 milyon $ olarak 
gerçekleşmiştir.

• İhracatın ithalatı karşılama oranı 

son 11 yılın en düşük seviyesine 
inerek %61,4’ten %56’ya 
gerilemiştir. Yani 100 dolarlık 
ithalata karşı 56 dolarlık ihracat 
yapılmıştır.

• 240.8 milyar dolarlık ithalatın 
%72’si ara malı ithalatıdır.

• Yatırım malları ithalatı %29, 
tüketim malları ithalatı da %20 
artmıştır.

• İhracatın %93’ünü ithalatın 
%76,4’ünü İmalat sanayi 

gerçekleştirmektedir.

• Son 1 yılda imalat sanayi ihracatı 
%19,5 artarken, ithalatı %26,5 
oranında artmıştır.

• Özellikle, makine, demir 
çelik ve elektrikli makine 
sektörlerimiz net ithalatçı 
yapısını korumuştur.

• 2010 Aralık ayında %45,2 
olan Avrupa Birliği’nin (AB) 
ihracattaki payı, 2011 Aralık 
ayında %41,7’ye gerilemiştir.

DIŞ TİCARET

  İhracat (FOB) İthalat (CIF) Ara (Hammadde) 
Malları İthalatı

Dış Ticaret
Dengesi

İhracatın 
İthalatı 

Karşılama 
Oranı (%)

Aylar Yıl Değer Değişim 
(%) Değer Değişim 

(%) Değer Değişim 
(%) Değer Değişim 

(%)

Ocak-
Aralık

2010 113.883 185.544 131.445 -71.661 61,4

 2011 134.954 18,5 240.833 29,8 171.135 31,7 47,7 56,0

Aralık 2010 11.823 20.559 13.695 -8.736 57,5

 2011 12.484 5,6 20.590 0,2 14.329 4,6 -8.107 -7,2 60,6

Gösterge sayfalarındaki veriler Ege Bölgesi Sanayi Odası Araştıma Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.
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BÜYÜME (Sabit Fiyatlarla) 2007 2008 2009 2010 2011/Ç3

GSYH (Milyon $) 648.754 742.094 616.703 734.929 589.072

Büyüme Oranı (%) 4,7 0,7 -4,8 8,9 9,6

ENFLASYON (%) 2007 2008 2009 2010 2011 Oca.12

ÜFE (yıllık) 5,94 8,11 5,93 8,87 13,33 11,13

TÜFE (yıllık) 8,39 10,06 6,53 6,40 10,45 10,61

DIŞ TİCARET (Milyon $) 2007 2008 2009 2010 2011

İhracat 107.272 132.027 102.143 113.883 134.954

İthalat 170.063 201.964 140.928 185.544 240.833

Dış Ticaret Dengesi -62.791 -69.936 -38.786 -71.661 -105.879

Cari İşlemler Dengesi -38.434 -41.959 -13.991 -47.099 -77.089

BORÇLU DAĞILIMINA GÖRE 
BORÇ STOKU (Milyar $) 2007 2008 2009 2010 2011/Ç3

Toplam İç Borç Stoku 219.2 181.7 219.2 228.2 210.1

Brüt Dış Borç Stoku 249.5 280.4 268.8 290.0 309.6

   *Özel Sektör (Kısa Vadeli) 38.7 48.0 44.3 72.39 80.1

   *Özel Sektör (Uzun Vadeli) 121.5 140.0 127.7 116.9 123.6

SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ
(Yıllık Ortalama % Değ.) 2007 2008 2009 2010 2011

Toplam Sanayi 6,9 -0,6 -9,9 13,1 8,9

Takvim Etkisinden Arındırılmış - -0,8 -10,1 13,9 8,2

KAPASİTE KULLANIMI (%) 2007 2008 2009 2010 2011 Oca.12

Kapasite Kullanım Oranı 79,2 64,9 67,7 75,6 75,5 74,7

GÜVEN ENDEKSLERİ 2007 2008 2009 2010 2011 Oca.12

Reel Kesim Güven Endeksi 100,6 52,3 92,2 106,4 97,2 101,8

Tüketici Güven Endeksi 93,89 69,9 78,79 90,99 92,0 92,2

SANAYİ CİRO VE SİPARİŞ ENDEKSLERİ 2007 2008 2009 2010 2011

Sanayi Ciro Endeksi (Yıllık Ort.) 138,2 158,4 138,2 162,7 208,4

Sanayi Sipariş Endeksi (Yıllık Ort.) 146,6 159,4 130,4 155,4 200,2

İŞGÜCÜ VE İSTİHDAM 2007 2008 2009 2010 Kas.11

İstihdam Edilen Kişi Sayısı (Bin Kişi) 20.738 21.194 21.277 22.594 24.267

İşsiz Sayısı (Bin Kişi) 2.376 2.611 3.471 3.046 2.429

İşsizlik Oranı (%) 10,3 11,0 14,0 11,9 9,1

BORSA VE DÖVİZ 2007 2008 2009 2010 2011 Oca.12

İMKB 100 Endeksi 52.786 47.905 49.066 79.226 82.809 57.171

Euro/$ 1,4589 1,3978 1,4316 1,3377 1,3923 1,3142

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ (Milyon TL) 2007 2008 2009 2010 2011 Oca.12

Bütçe Dengesi -13.708 -17.432 -52.761 -40.081 -17.439 1.740

TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER TABLOSU

* Ödemeler Dengesi ve Bütçe verileri kümülatiftir.
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Ege Bölgesi Sanayi Odası’ndan
2011 Çevre Tema Ödülü’ne Davet

Gelişen teknolojinin yaşamımıza 
getirdiği rahatlık, konfor vb. yanında, 
bu gelişmelerin çevreye verdiği kirlilik 
ve zararların boyutu her geçen gün 
hızla artmaktadır.

Odamız, tüm bu olumsuzlukların 
farkındalığı ile yıllardır çalışmalarını 
sürdürmekte ve sanayi yoluyla 
kalkınma hedefine yürürken çevreyi 
korumanın çok önemli olduğunu her 
fırsatta dile getirmektedir.  Bu amaçla, 
çevre açısından olumlu ve başarılı 
çalışmaları olan sanayi tesislerini ve 
sanayi bölgelerini teşvik etmek ve 
ödüllendirmek amacıyla Çevre Ödül 
Yarışması düzenlemektedir.

 Yeni oluşturulan EBSO Çevre 
Ödül Yönetmeliği ile yeni ödül 
kategorileri oluşturulmuş olup bu 
ödül kategorilerinden biride “Tema 
Ödülü”dür. 2011 yılı için Tema 
Ödülü’nün konusu “Geri Dönüşüm” 
olarak belirlenmiştir.

1. Doğal kaynaklarımız korunur
2. Enerji tasarrufu sağlanır
3. Atık miktarı azalır
4. Geri dönüşüm geleceğe ve 
ekonomiye yatırım demektir.
Tüm bu kazançların farkında 

olan Odamız, bu konuda hem 
üyelerinin hem de sanayi bölgelerinin 
farkındalığını artırmak ve bu konuda 
çalışmalar yapanları teşvik etmek 
amacıyla ödüllendirme yapacaktır. 
Odamız üyesi sanayi tesislerinden ve 
sanayi bölgelerinden (OSB, Serbest  
Bölgeler, Küçük Sanayi Siteleri); “Geri 
Dönüşüm” ile ilgili

• Proje,
• Uygulama,
• Eğitim,
• Konferans,
• Yayın vb.
etkinlikleri gerçekleştirenlere 
Tema Ödülü verilecektir.

• Bugünün iş dünyasında, kurumsal 
itibar ticari başarı elde etmek 
isteyen şirketler için büyük 
önem taşımaktadır. Ticari itibarın 
artırılması amacıyla yapılan 
çalışmalara geçerlilik kazandıracak 
önemli araçlarından birisi de 
EBSO Çevre Ödülleri olarak 
kabul  edilebilir.

• Dünya Bankası, AB, İZKA vb. 
kuruluşlara yapılan proje 
başvurularınızda bu ödül artı 
puan ve ciddi bir referans belgesi 
olabilecektir.
Geri Dönüşüm ile ilgili çalışmalar 

yapan Değerli üyelerimizin bu açıdan 
olaya bakarak bu ödülü alabilmek 
için gayretlerini beklemekteyiz. Tema 
Ödülü ile ilgili fikir alış verişi için 
Proje Geliştirme ve Eğitim Şefliğine 
başvurunuz.

    Söz konusu ödüle başvuru ile 
ilgili detaylı bilgiler ilerleyen günlerde 
EBSO web sayfası, EBSO Haber ve 
diğer iletişim araçları ile yapılacaktır. 

GERİ DÖNÜŞÜM İLE İLGİLİ
ÇALIŞMA YAP, ÖDÜLÜ KAP!

Geri Dönüşüm niçin önemli?
Tema Ödülü’nün
sağlayacağı faydalar

Pr
oj

e 
G

el
işt

irm
e 

ve
 E

ğit
im

 Ş
ef

liğ
i

Ar
zu

 B
. Y

ala
bı

k 
- 

Ez
el

 H
ep

dü
zy

ol
Pr

oj
e 

G
el

işt
irm

e 
ve

 E
ğit

im
 Ş

ef
liğ

i
Ar

zu
 B

. Y
ala

bı
k 

- E
ze

l H
ep

dü
zy

ol

ÇEVRE






