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Beceri kazandırma ve iş edindirme seferberliği olarak nitelendirilen, 
Beceri’10 Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Projesi, birinci 
yılını başarıyla tamamlamıştır. İstihdama katkı sağlamak ve işgücü piyasasında arz 
talep uyuşmazlıklarını giderecek şekilde nitelikli eleman yetiştirmeyi esas alan 
projede, İzmir en yüksek istihdam sağlayan 4’ncü il olmuştur.

Proje başlangıcında 4 olan UMEM uygulama merkezinde İzmir sayıyı bugün 
5’e yükseltmiştir. Mimar Sinan-75. Yıl-Karabağlar Atatürk-Kemalpaşa Mopak 
Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’ne son olarak Aliağa Teknik ve Endüstri Meslek 
Lisesi’de katılmıştır.

Türkiye genelinde sanayiye yönelik toplam 2 bin 244 kurs açılmış, bu 
kurslara 33 binden fazla kursiyer katılmıştır. 65 ilde kursları başarıyla bitiren 
19 bin kişiden 13.857 kişi işe yerleştirilmiştir. 3 bin kişi ise firmalarda pratik 
eğitimlerine devam etmektedir.

Ford Otosan Kocaeli’de 1000 kişilik kurs talebini gerçekleştirirken, CMS 
firmamız İzmir’de 400 kişilik talepte bulunmuştur.

UMEM ile İzmir’de yaklaşık 750 kişi istihdam edilmiştir.
İlk günden itibaren inandığımız ve desteklediğimiz UMEM ve benzeri 

istihdam dostu projelere ülkemizin, bölgemizin ciddi ihtiyacı bulunmaktadır. 
Zira işsizlik, yüzde 16’lardan yüzde 9,8’lere kadar azalsa da, hala ülkemiz 
açısından öncelikli sorun kategorisindedir. Zira OECD ülkelerinde              
yüzde 70 olan işgücüne katılma oranı ülkemizde, yüzde 48,5 seviyelerinde olup, 
kadınlarımızın işgücüne katılımı sadece yüzde 28’lerdedir.

Genç nüfusta işsizlik oranı, yüzde 22’lerden yüzde 18’lere gerilese de, 
yaklaşık 5 gencimizden biri işsiz konumdadır. İşsizlik oranında tek haneyi 
görmenin mutluluğunu yaşarken, son yıllardaki yüzde 10 bandından çok da 
uzaklaşamadığımızı da görüyoruz.  

2012 yılında ekonomide beklenen yavaşlamanın etkisiyle yüzde 10 
bandından uzaklaşamayacağımızı söylemek de yanlış olmayacaktır.

Genelden yerele indiğimizde, ülke ortalamasının da üstünde bir oran ile 
karşılaşmaktayız. 2010 yılında işsizlikte sondan 3’ncü olan İzmir, 2011 yılında, 
yüzde 14,7 ile işsizlik oranının en yüksek olduğu il olup, bunu yüzde 14,4 ile 
Gaziantep, Adıyaman, Kilis bölgesi takip etmiştir. İşsizlik oranının en düşük 
olduğu bölge ise yüzde 4,7 ile Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak bölgesidir. 
Oysaki İzmir, rekabetçilik endeksinde, markalaşmada, ihracatta ve vergi 
gelirlerinde 3’ncü sıradaki konumu ile Türkiye’ye olan katma değerini açıkça 
göstermektedir.

Bu durum özellikle son 2 yıldır her platformda ifade etmiş olduğumuz komşu 
iller arasında yaratılan haksız rekabeti görebilmek açısından çok anlamlıdır.

Rakamlar, yeni yatırımların zorunluluğunu ve açıklanacak yeni teşvik 
sisteminin önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. Çünkü İzmir bugüne 
kadar, aldığından fazlasını verebilen bir şehir olduğunu istatistiksel verilerle 
kanıtlamıştır. Özellikle de OSB’lerimize meslek liseleri dahil özel teşviklerin 
verilecek olmasını bu açıdan oldukça önemsediğimizi ve açıklanacak yeni teşvik 
sistemini umutla beklediğimizin altını bir kez daha çizmek isterim.

Ender YORGANCILAR
Yönetim Kurulu Başkanı

UMEM’in ilk, işsizliğin son 
bir yılının karnesi: İzmir

BAŞKAN
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Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın 
çevre, ulaşım ve kentsel 
dönüşüme ilişkin önerileri 

bakanların da İzmir gündemini 
oluşturuyor. Ulaştırma Haberleşme 
ve Denizcilik Bakanı Binali Yıldırım, 
Torbalı’ya uzatılması planlanan 
Aliağa-Cumaovası banliyö hattının 
sanayinin de gelişmesine katkı 
sağlayacağını belirtirken Çevre ve 
Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar 
kentsel dönüşümün özel sektör 
eliyle gerçekleştirileceğini söyledi. 
Bayraktar, çevreye ilişkin konuların 
çözümünde de ‘sanayicinin emrinde’ 
olduğunu ifade etti.

Ulaştırma Haberleşme ve 
Denizcilik Bakanı Binali Yıldırım ile 
Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan 
Bayraktar’ın Mart ayı ortasındaki 
İzmir programına, Ege Bölgesi 
Sanayi Odası’nın Ankara ziyaretinde 

gündeme getirdiği çevre ve kentsel 
dönüşüm konuları damgasını vurdu. 
Bakanların programlarına Ege Bölgesi 
Sanayi Odası Meclis Başkanı Mehmet 
Tiryaki ile Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar da eşlik etti.

İzmir Atatürk Organize 
Sanayi Bölgesi’nde sanayicilerle 
biraraya gelen Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Bayraktar, sanayi bölgeleri 
içerisinde teknoparklar kurmaları ve 
burada gençleri uygulamaya dayalı 
yetiştirmeleri gerektiğini söyledi. 
İAOSB Konferans Salonu’ndaki 
toplantıda sanayicilere hitap eden 
Bayraktar, İAOSB’nin örnek bir 
sanayi bölgesi olduğunu, Avrupa ve 
ABD’deki sanayi bölgelerinden hiçbir 
farkı olmadığını söyledi.

İAOSB’nin bulunduğu arazinin, 
sulak alan düzenlemesi ve teşvik 
sisteminin getirdiği dezavantajlar 

nedeniyle yatırımcıların komşu illere 
kaçtığını belirten Bayraktar, “Bunlar 
doğru şeyler değil” dedi. 

OSB’lere teknopark

Erdoğan Bayraktar, artık bir sanayi 
ülkesi olan ve ihracatının yüzde 90’ını 
sanayi ürünleri oluşturan Türkiye’nin 
teknolojiyi iyi okuyan elemanlara 
ihtiyacı olduğunu vurguladı. 
Bu eksiklik nedeniyle yurtdışı 
müteahhitlik işlerinde karlılığının 
düşük kaldığına işaret eden Bayraktar, 
İAOSB’nin teknik lise, meslek 
yüksek okulu ve üniversite kurma 
programının “müthiş bir hedef” 
olduğunu kaydetti. 

Bu projelere bakanlık olarak 
destek vereceklerini ifade eden 
Bayraktar, üniversitelerde kurulan 
teknoparkların yeterli olmayacağını, 
sanayi bölgelerinin de birer 
teknopark haline gelmesi gerektiğini 

EBSO’nun önerileri 
Bakanların programında

 

HABER

Ulaştırma Haberleşme ve Denizcilik Bakanı Yıldırım ile Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Bayraktar’ın İzmir programına, EBSO’nun Ankara ziyaretinde 
gündeme getirdiği çevre ve kentsel dönüşüm konuları damgasını vurdu. 
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belirtti. Bayraktar, şöyle konuştu: 
“Bizim sanayi bölgeleri içinde 
gerçekten uygulamayı yapan yerlerde 
teknoparklar kurmamız oralarda 
gençleri tatbikata dayalı yetiştirmemiz 
lazım. Burada siyaset yapmayacağım. 
Ama inanın, bugün Amerika’da 
‘kolej’ diyorlar. Buraya sadece 
meslek okullarından, atölyelerden 
gelenler gidebiliyor. Buradan mezun 
olanlar 5-6 bin dolar maaş alıyorsa, 
teorik okuldan mezun olanlar 2 bin 
dolar alıyor. Tekniğin önemini biraz 
daha kavratmamız lazım. Kimin 
eli nasırlı ise kim üretiyorsa onun 
daha iyi yaşaması lazım. Ekonomide 
onların daha çok ağırlığının olması 
lazım. Sanayicinin Ar-Ge’ye daha 
fazla ağırlık vermesi lazım. Ben, 
sizin emrinizdeyim. Teknik tarafa, 
elleri nasırlı olan tarafa pozitif 
ayrımcılık yapmak durumundayım. 
Siz savaşacaksınız, siz üreteceksiniz 
ondan sonra kaymağını başkası yesin. 
Bu olmaz arkadaşlar. Çocuklarınızı 
yakınlarınızı çok iyi yetiştirin, salahana 
(Karadeniz yöresinde işsiz güçsüz 
manasında) olmasınlar. Bu güzide 
kuruluşları biraz daha ileri taşısınlar.”

İstanbul yansa İzmir yapar

İzmir’de Namık Kemal Lisesi’nde 

okuduğu yıllardan hafızasında 
kalan “İzmir yansa, İstanbul İzmir’i 
yapamaz, ama İstanbul yansa, İzmir 
İstanbul’u yapabilir” diye bir söz 
hatırladığını dile getiren Bayraktar, 
İzmir’in gelişim için coğrafi ve beşeri 
her tür potansiyele sahip olduğuna 
dikkati çekti.

Konuşmasında sanayicilere 
tavsiyelerde de bulunan Bayraktar, 
kimsenin çalışmayı ve savaşmayı 
bırakmaması gerektiğini, kendisinin 
de yaşını almış birisi olmasına 
rağmen gayret göstermeye devam 
ettiğini söyledi. Babasını küçük yaşta 
kaybetmesi nedeniyle hayata eksi 45 
dereceden başladığını, sıcaklığı sıfıra 
getirene kadar 40 yaşına geldiğini 
dile getiren Bayraktar, “Bir baktım 
yanımda 25 yaşında delikanlılar 
var. Onlarla beraber çalıştık. Şimdi 
geldik baktık kabineye, en yeni 
giren bakanım ama en yaşlılarından 
birisiyim. Onun için sakın ha koşuyu 
bırakmayın. Öyle pazara kadar 
değil, mezara kadar bu işi devam 
ettireceğiz” dedi.

“Sanayicilerin emrindeyim” 
diyen Bayraktar, EBSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar 
ile Yönetim Kurulu Üyelerinin gerek 
Ankara’da kendisine makamında 

yaptığı ziyarette gerekse toplantıda 
dile getirdiği konuların gereğini 
yapacağını söyledi. Hükümet 
olarak formaliteyi basitleştirmeye 
çalıştıklarını, bu zamana kadar belli 
bir mesafe alındığını, ancak bu 
işin çok kolay olmadığını anlattı. 
Bayraktar, “İnşallah ben size güzel bir 
bakanlık hediye edeceğim. Böyle taş 
gibi” diye konuştu.

Ekonomi ve şehirlerin
düzenini OSB’ler sağlar

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, İzmir’e yeni teşvik 
yasası ile sanayinin gelişmesi ve 
kentsel dönüşüm projeleri için gerekli 
desteğin verilmesini istedi. Sanayi 
üretiminin gerçekleştirildiği organize 
sanayi bölgelerinin her türlü denetime 
açık konumlarıyla başta vergi ve 
sosyal güvenlik yükümlüklerini yerine 
getirmesinde kayıtlı ekonomiye katkı 
sağladıklarını hatırlatan Yorgancılar, 
ayrıca kentsel dönüşüme etkileriyle 
de çok önemli yere sahip olduklarını 
söyledi. Yorgancılar, “Bu nedenle yeni 
teşvik sisteminin merkez üssü, komşu 
iller arasındaki haksızlığı gidereceğine 
inandığımız OSB’ler olmalı. Mevcut 
uygulamada azami teşviklerin 
sağlandığı 4. Bölge teşviklerine 

HABER
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benzer uygulamalar, bölge ayrımı 
yapılmaksızın tüm OSB’lere tanınmalı. 
OSB’lerin kapasiteleri geliştirilmeli ve 
kent içinde kalmış sanayi tesislerinin 
hızla OSB’lere taşınması için teşvik 
edici önlemler alınmalı” dedi.

Kemalpaşa Islah OSB’de kendi 
arıtma tesisi olan işletmelerin ortak 
arıtma sisteminden faydalanmak 
istediklerini, ancak Islah OSB 
sürecinden dolayı yapı kullanma 
izni sıkıntısı yaşandığını da aktaran 
Ender Yorgancılar, ruhsatlandırma 
yetkisi kazanılma sürecinde işlemlerin 
devamı, kamuya ve çevreye 
sağlayacağı yararlar gözönünde 
bulundurularak arıtma tesisinin 
Geçici Faaliyet Belgesi başvurusunun 
kabul edilip deşarj izni verilmesini 

istedi. Yorgancılar, sanayicilerin 
almakla yükümlü oldukları çevre izin 
ve lisanslarına ilişkin Nisan ayında 
dolacak sürenin 6 ay uzatılmasını 
beklediklerini dile getirirken, 
İzmir’de evsel atıkların bertaraf 
edilmesi ve bunlardan enerji elde 
edilmesi amacıyla da yeni bir tesisin 
kurulmasını önerdi.

Kentsel dönüşüm reçetesi

İzmir’de özellikle acil çözüm 
bekleyen konulardan birinin kentsel 
dönüşüm olduğunu vurgulayan 
Yorgancılar, hükümetin de konuya 
ciddi olarak eğiliminden büyük 
memnuniyet duyduklarını belirtti. 
Ender Yorgancılar, “Başta İzmir olmak 
üzere kentlerimizin beklenen estetiğe 
kavuşması, kentlerimizin kimliğini öne 

çıkaracak bir vizyonun oluşturulması 
hususunda belediyeler tarafından 
yapılan şehircilik planları Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı tarafından da 
desteklenmeli. Kentsel dönüşümde 
gecekondular ve deprem gerçeği 
birlikte ele alınmalı. Planlı ruhsatlı 
alanlarda da bina yenilemeleri 
kaçınılmaz. Toplu konutlar 
düzenlenirken kent kimliğine 
özen gösterilmeli, orijinal yapılar 
korunmalı, inşaat bürokrasisi de 
sorunun çözümüne katkı sağlayacak 
şekilde azaltılmalı” diye konuştu.

Hilmi Uğurtaş:
Eğitim ve yatırma destek şart

İASOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Hilmi Uğurtaş, bölgede bir teknik 
meslek lisesi kuracaklarını belirterek, 
OSB’lerde kurulacak teknik meslek 
liselerine devlet katkısının öğrenci 
başına 1700 lira olarak telaffuz 
edildiğini, öğrenci başına 8-10 bin lira 
maliyet olduğu gözönüne alındığında 
bu miktarın çok az olduğunu 
savundu. Uğurtaş, okul yatırımlarını 
yapmayı öngördükleri arazinin ikinci 
derecede SİT alanı haline geldiğini, 
ayrıca İAOSB’nin Orman Bakanlığı 
kararıyla Gediz Sulak Alan Tampon 
Bölgesi içine alındığını, bunun yeni 
yatırımları engellediğini belirterek bu 
sorunların çözümü konusunda destek 
istediklerini söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Erdoğan Bayraktar, afet riski 

taşıyan binaların bertaraf edilmesini 
hedeflediklerini ifade ederek, 
“Türkiye’de kentsel dönüşüm 
açısından afet riski taşıyan binaların 
bertaraf edilmesi bakamından en 
öncelikli bölgemiz İzmir’dir” dedi. 

Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım 
ile yaptıkları helikopter turunda, 
İzmir’deki 25 bölgeyi incelediklerini 
kaydeden Bayraktar, “En önemli 
bakanlıklarımızdan Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 

bu işin altına elini koydu, biz de 
başımızı koyduk. İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı ile dönüşüme 
süratle başlıyoruz. Bu noktada 
İzmir halkından kentsel dönüşüm 
konusunda destek bekliyoruz. 
İzmir’i hak ettiği dünya kenti, liman 
kenti, turizm kenti İzmir yapmak 
ve İzmir’in hakkını vermek üzere 
çalışacağız” diye konuştu.

Depreme karşı emniyet

Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı Yıldırım da, 
kenstel dönüşümün deprem 

kuşağındaki İzmir için lüks değil 
ihtiyaç olduğunu söyledi. Yıldırım, 
herkesin gelecek için buna siyaset 
dışı bakmasını isterken, “Depreme 
karşı daha emniyetli, yeşil alan 
bina dengesini gözeten bir çalışma 
yapılacak. Bakanlıklar, belediye 
sürekli bir çalışma içine gireceğiz. 
Tabii bütün işleri tek başına bakanlık 
da belediye de yapmayacak. Şehir 
yenileme planları, imar konusunda 
kriterler, kurallar koyulacak. Ağırlıklı 
olarak özel sektöre, girişimcilere 
yaptıracağız” dedi.

Kentsel dönüşümde öncelik İzmir’in

HABER
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Türkiye’nin en büyük kent 
içi raylı toplu taşıma sistemi 
İZBAN’ın 40 adet elektrikli 

tren seti alım sözleşmesi törenle 
imzalandı. 340 milyon liraya 
malolacak trenlerin üretiminde yüzde 
25’le başlayacak yerli katkının miktarı 
artarak devam edecek, son parti 
tren setlerinin gövde dahil tamamı 
Türkiye’ye üretilecek.

İZBAN’ın ulaşım ağını genişletme 
çalışmaları çerçevesinde hizmet 
verecek, ayrıca daha konforlu ve 
hızlı ulaşım sağlayacak yeni tren 
setlerinin alım protokolünün imza 
töreninde konuşan Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı 
Binali Yıldırım, İZBAN Projesi ile 
birlikte büyük şehirlerin ihtiyacı olan 
toplu taşımalara örnek teşkil edecek 
bir projenin hayata geçirildiğini 
belirtti. İzmir Banliyö Sistemi’nin 
geldiği bu noktada durmayacağını 
vurgulayan Yıldırım, ilk günden beri 
hedeflenen 550 bin yolcu sayısına 

ulaşmak için seferlerin sıklaştırılması 
ve alınan çekerler tamamlanana kadar 
geçici takviye çekerler getirilmesi 
konusunda çalışma yapılacağını 
söyledi.

İzmir, İstanbul ve Ankara
ile komşu olacak

İzmir’de hayata geçirilen 
ve yürütülen projeler hakkında 
da bilgi veren Yıldırım, İzmir’in 
kuzeyi ile güneyini 35 kilometrelik 
bir gerdanlık gibi dolaşan çevre 
yolunun kent içi ulaşıma rahat nefes 
aldırdığını kaydetti. Yıldırım, bunu 
yeterli görmediklerini ve şimdi bu 
çevre yolunun Çandarlı, Edremit, 
Çanakkale ve oradan da Trakya’yla 
buluşturacaklarını belirtti.

Bakan Yıldırım, yine Türkiye’nin 
en büyük, dünyanın da ilk 10 
limanı arasında yer alacak Çandarlı 
Limanı’nın inşaatına başladıklarını 
hatırlatarak, 13 milyon konteyner 
kapasiteli bu liman devreye 

girdiğinde, Türkiye’nin 2023 ihracat 
hedefinin yüzde 40’ının İzmir 
bölgesinden gerçekleşeceğini söyledi.

İzmir’i, yine Türkiye’nin ticari 
başkenti İstanbul’a bağlayacak ve 
bünyesinde dünyanın 2. büyük 
köprüsünü de barındıracak 
İstanbul-İzmir otoyolu inşaatına 
da başladıklarını, projenin 
tamamlanmasıyla iki kent arasının 
3-3,5 saate ineceğine dikkati çeken 
Yıldırım, “Bunun anlamı Türkiye’nin 
ekonomisinin yüzde 40’ını üreten 
dünya şehri İstanbul ile marka şehir 
İzmir komşu kapısı haline gelecek. 
Ama İzmir ile İstanbul’u birleştirmek 
yetmez, Ankara’yı da unutmadık. 
Yüksek Hızlı Tren Projesi’ni başlattık” 
diye konuştu. 

EXPO yatırımları

Binali Yıldırım, İzmir’in EXPO 
2020 organizasyonuna aday olduğunu 
ve bu organizasyonunun temel 
amacının, yapıldığı kentlere kalıcı bir 

Ulaşım projeleri
ekonomiye kazandıracak
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HABER

eser bırakması, bir hizmet gelmesi 
olduğunu hatırlatarak, Paris’teki 
Eyfel Kulesi’nin de bir EXPO eseri 
olduğunu belirtti.

İzmir’e 35 eser eser 
kazandıracaklarını dile getiren 
Yıldırım, “Bizim İzmir EXPO’sunda 
bırak bir Eyfel Kulesi’ni 35 eser 
var. Bunun en az 10 tanesi EXPO 
öncesinde bitecek, birçok hizmet 
İzmir’le buluşacak. 9 proje şu anda 
başladı. Diğerlerinin hazırlıkları 
devam ediyor” dedi.

Yıldırım, İzmir söz konusu 
olduğunda siyasetin bir kenara 
bırakılması gerektiğini sözlerine 
ekledi.

Aziz Kocaoğlu:
Çileli yollardan geçtik

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Aziz Kocaoğlu, hükümetin ve yerel 
yönetimin çabalarıyla hizmete giren 
Aliağa-Menderes Banliyö Sistemi’nin 
ilkleri bünyesinde barındırdığını 
belirtti. Projenin kısa zamanda 
çok büyük gelişim gösterdiğini dile 
getiren Başkanı Kocaoğlu, günlük 
ortalama yolcu sayısının 150 bini 
geçtiğini söyledi. Projenin ‘çocukluk 
hastalıkları” olarak adlandırılabilecek 
sorunlarını da çözmeye çalıştıklarını 
vurgulayan Kocaoğlu, istasyonlarla 
alt ve üst geçitleri belediyenin 
yapacağını, ancak seferlerin 
sıklaştırılması konusunda TCDD 

yönetiminden beklentileri olduğunu 
anlattı.

TCDD’nin mutlaka 12 dakikadan 
daha aşağı, 6 ya da 4 dakikada bir 
çekerlerin çalışabileceği sistemi 
oturtması gerektiğini kaydeden 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kocaoğlu şöyle devam etti: “Ulaşımın 
ağırlığının banliyöye ayrılması çok 
büyük önem taşımaktadır. Bu 
sisteme çekerlerle beraber ayrılan 
para 1 milyar doları geçmektedir. 
Çekerlerin maliyetlerinin faizleriyle 
birlikte ödenebilmesi için sistemdeki 
yolcu sayısının günlük 300 bine 
çıkması zorunluluk haline gelmiştir. 
İstanbul’dan takviye çekerlerin 
gelişinin hızlandırılması ve sefer 
sıklığının 12 dakikanın altına inmesi, 
bizim 2-3 ay içinde günde 300 bin 
yolcuya ulaşmamızı sağlayacaktır.”

Aziz Kocaoğlu, banliyö sisteminin 
Torbalı’ya kadar uzanarak 2-3 
sene içinde 112 kilometreye 
çıkacağını, bununla birlikte İzmir’e 
hem kent gelişimi, hem de yaşam 
kalitesi açısından çok büyük katkı 
sağlayacağını sözlerine ekledi.

Hyundai Rotem CEO’su Min-
Ho Lee, İZBAN için üretilecek yeni 
trenlerin İzmir’in simgesi olacağını 
iddia etti. Güney Kore Ankara 
Büyükelçisi Sangkyu Lee ise imza 
töreninin iki ülke arasında işbirliği ve 
iyi ilişkilerin bir yansıması olduğunu 
belirtti. 

340 milyon TL’ye mal olacak

İZBAN’ın 10 Ekim 2011 tarihinde 
gerçekleştirdiği 40 adet EMU banliyö 
tren seti ihalesine Hyundai Rotem, 
CAF ve CSR Zhuzhou firmaları 
teklif vermişti. İhale komisyonunun 
yaptığı değerlendirme sonucunda 179 
milyon 998 bin 812 Dolar (Yaklaşık 
340 milyon TL) olarak veren Hyundai 
Rotem firması, İZBAN’ın yeni 
trenlerini yapmaya hak kazanmıştı. 
Trenler, sözleşme imzalanmasını 
takiben 20. ayda 3, takip eden 7 ayda 
17, sonraki 7 ayda ise 20 set olmak 
üzere İzmir’de olacak. Tren setlerinin 
İzmir’e gelmesiyle birlikte İZBAN’ın 
tren seti sayısı 73’e yükselecek. 40 
set EMU banliyö tren ünitesinde 
45 milyon USD’lik (Yaklaşık 85 
milyon TL) yerli yan sanayi malzeme 
kullanılacak. İhale şartnamesine göre, 
söz konusu yaklaşık 340 milyon TL’lik 
bedel içinde yüzde 5 yedek parça 
ve ekipman gideri de yer alıyor. Her 
biri 750 yolcu taşıyabilen trenler, 
acil durumlarda otomatik olarak 
durdurma sistemlerine sahip.
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, Baden 

Württemberg Eyaleti Ekonomi 
Bakanlığı’nın davetlisi olarak gittiği 
Almanya’da İzmir’i tanıtarak 
yatırım çağrısı yaptı, ikili ekonomik 
ilişkilerin daha da gelişmesi için 
başta vize olmak üzere engellerin 
kaldırılması gerektiğini savundu. 
Yaklaşık 3 saat süren toplantıda 
Yorgancılar’ın sunumundan oldukça 
etkilenen ve “Bir kentin nasıl 
etkin anlatılabileceğinin örneğini 
görüyoruz” diyen Alman yetkililer, 
bölgelerin birbirine sektörel olarak 
yakınlığına dikkat çekerek karşılıklı 
iş yapabilme potansiyelinin yüksek 
olduğunu ifade etti. Alman yetkililer 
ayrıca, en kısa zamanda İzmir’e 
gelerek sanayi ve teşvikleri yerinde 
inceleyecekleri sözünü de verdi.

EBSO Yönetim Kurulu 
Başkanlığı’na seçildiğinden beri 
İzmirli sanayicilere dış pazarlarda 
yeni imkanlar yaratmak üzere 
uluslararası ilişkilere ağırlık veren 
Ender Yorgancılar, Almanya’nın 
Baden Württemberg Eyaleti 
Ekonomi Bakanlığı’nın daveti üzerine 
İzmir Almanya Başkonsolosluğu 
işbirliğiyle Stuttgart’a gitti. İzmir’i 
tanıtarak yabancı yatırımcıları kente 
yatırıma davet eden, ikili ilişkilerin 
geliştirilmesi, ticaret hacminin 
arttırılmasıyla ilgili temaslarda 
bulunan Yorgancılar’a Almanya iş 
seyahatinde EBSO Yönetim Kurulu 
Üyeleri Muhsin Dönmez, Bayram 
Talay ve Haluk Tezcan da eşlik etti. 
Toplantıda, Baden Württemberg 
Eyaleti Ekonomi Bakanlığı Tanıtım 
Bölüm Başkanı Thomas Schwara ve 
beraberindeki Bakanlık üst düzey 
yöneticileri, eyaletteki Sanayi ve 

Ticaret Odaları yetkilileri, İzmir 
Almanya Başkonsolosu Margit 
Haberle, Türk-Alman İnovasyon 
Ağı Ajansı, üniversiteler, Türkiye’nin 
Stuttgart Başkonsolosluğu Ticaret 
Ataşesi ile Stuttgart Türk İşadamları 
Derneği’nden temsilciler de hazır 
bulundu.

Doğru adres İzmir

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar, Stuttgart’taki tanıtım 
toplantısında, İzmir’in yatırımcılara 
hemen temel atma imkanı sağlayan 
organize sanayi ve serbest bölgeleri, 
gıdadan tekstile, makineden inşaata, 
kimya ve  petrokimyadan enerjiye 
kadar 67 değişik sektörde global 
pazarlarda rekabet eden üretimi, 
kara, hava ve denizyollarıyla sunulan 
lojistik avantajları, nitelikli insan 
kaynağı yetiştiren üniversiteleri, sosyal 
yaşamı, yılın 300 günü güneşli iklimi ve 

ULUSLARARASI

Yorgancılar Almanya’da 
İzmir’i tanıttı
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turizmiyle adeta bir “yatırım cenneti” 
olduğunu vurguladı.

Petkim’de temeli Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan 
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 
tarafından atılan, 5 milyar dolarlık 
yatırımla kurulacak rafineriyi enerji 
ve petrokimya alanında en büyük 
yatırım olarak örnek gösteren 
Yorgancılar, Kasım ayında EBSO 
olarak Azerbaycan’a gerçekleştirilen 
ziyarette kendilerini kabul eden 
Aliyev’in Azeri doğalgazını Avrupa’ya 
taşıyacak 10 milyar metreküplük 
Bakü-Erzincan Boru hattı ile Bakü’de 
bir petrokimya tesisi kurulacağı 
haberini verdiğini hatırlattı.

Ender Yorgancılar, “Rüzgar, 
güneş enerjisi ve jeotermalde önemli 
kaynaklara sahip olan kentimiz ve 
bölgemizde yenilenebilir enerji 
son derece önemli. Dünyaca ünlü 
Whitney grubu uçak parçaları, 
Cummins otomotiv yan sanayi 
alanında fabrika inşaatlarını 
sürdürüyor. Organize sanayi 
bölgelerimizdeki fabrika ve sunulan 
imkanları Başkonsolos Haberle de 
yerinde gördü. İzmir mermer, gelinlik, 
mücevher başta olmak üzere çok 
önemli sektörel fuarlara ev sahipliği 
yapıyor. 80 yıldır düzenlenen İzmir 
Enternasyonal Fuarı, alanındaki en 

önemli organizasyon. Sağlık temasıyla 
EXPO 2020’ye aday olduk. Gerek 
sanayi tesisleri gerekse EXPO 
yatırımlarıyla İzmir’de sanayinin çok 
daha geniş bir iş hacmi olacak” dedi.

Almanya’dan Türkiye’ye gelen 
heyetlerin resmi görüşmeler için 
Ankara’ya daha sonra İstanbul’a 
yöneldiğini hatırlatan Yorgancılar, 
“İzmir’in Türkiye’nin üçüncü büyük 
kenti, ekonomide ise ikinci büyük 
olduğu unutulmamalı. Ayrıca Stuttgart 
ile İzmir arasındaki her gün iki direkt 
uçak seferlerinin sunduğu imkan 
değerlendirilmeli” diye konuştu.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar, Alman yetkilileri Oda 
hakkında bilgilendirirken kendisinin de 
aynı zamanda bir sanayici ve işadamı 
olarak yatırımcıyı anladığını belirterek 
şunları söyledi:

“67 sektörde faaliyet gösteren 
4 bin 500 üyemiz var. Türkiye’de 

ilk ISO 9000 belgesini alan ve Türk 
iş aleminin çatı örgütü TOBB’un 
akredite ettiği Oda’yız. İkili iş 
ilişkilerini geliştirmek ve üyelerimizin 
teknoloji transferiyle çok daha kaliteli 
ürün üreterek üyelerinin gelişimine 
katkı sunmak asli görevimizdir. 
Üyelerimize özellikle küresel pazarda, 
firmalarımızın rekabet şanslarının 
arttırılmasıyla ilgili eğitimler ve bunlara 
yönelik organizasyonlar düzenliyoruz. 
Yurt dışından İzmir’e gelen yabancı 
yatırımcıyı devletin vermiş olduğu 
teşvikler hakkında bilgilendirerek, 
alternatif yatırım imkanlarını gösteren 
arsalar sunacak, üniversitelerimizin 
desteğini alabilecek kapasitedeyiz. 
İzmir’e gelenleri doğru kişilerle bir 
araya getiririz.”

Vize engeli ve
Serbest Ticaret Anlaşması

Ender Yorgancılar, İzmir’in 
sektörel çeşitliliğini de vurgularken, 

ULUSLARARASI

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar, 
Baden Württemberg Eyaleti Ekonomi 
Bakanlığı’nın davetlisi olarak gittiği 
Stuttgart’daki İzmir sunumu ile Alman 
yetkilileri adeta büyüledi.
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Baden Württemberg’deki üretim 
yapısının da İzmirli sanayicilerle 
örtüşecek durumda olduğuna işaret 
etti.

İzmir ile Baden Württemberg 
arasındaki ilişkileri geliştirmek için 
hazır olduklarını, Alman tarafının 
da hazır olduğunu hissettiklerini 
belirten Ender Yorgancılar, “Bugün 
bir Bosch, bir Hugo Boss İzmir’de 
yatırım yaptıysa ve üretimlerini 
devam ettiriyorlarsa demek ki 
başarılı faaliyetlerini görmüşler. 
Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Sizlerin 
marka değerlerini Türkiye’nin 
potansiyelleriyle birleştirip 
ulaşmakta zorluk çektiğiniz ülkelere 
yönelebiliriz. Bunu geliştirmek bizim 
elimizde. Ancak, ticari ilişkilerin daha 
çabuk olması için engellerin kalkmazı 
gerekiyor. Yani bizler de buraya 
rahatça gelebilmeliyiz, ama vize 
almamız gerekiyor. Türkiye ile Rusya 
arasındaki vize kalktı, her iki ülkenin 
insanları rahatça 90 gün kalabiliyor. 
İkinci önemli konu aynı lisanı 
konuşmak. Türki Cumhuriyetlerle 
aramızdaki ticaret hacmi gün geçtikçe 
artıyor. Avrupa’da ilk kuşaktan 
sonrakiler aile işleriyle ilgilenmedikleri 
için şirketlerin kapanma, el değiştirme 

süreci hızlandı. Bizler bu devamlılığı 
sağlayacak köprüyü İzmir’de 
çok iyi koordine edebiliriz, sizin 
gidemediğiniz yerlere gidebiliriz” diye 
konuştu.

Türkiye’nin AB ile Gümrük 
Birliği Anlaşması imzaladığını 
hatırlatan Yorgancılar, ekonomik 
ilişkilerde karşılık ilkesine vurgu 
yaptı. Yorgancılar, Almanya’nın 
Meksika ile Serbest Ticaret Anlaşması 
yaptığını, Hindistan ile de bu 
yönde görüştüğünü belirterek, “Bu 
anlaşmayı yaptığınızda oradaki ucuz 
mallar Avrupa’ya gelecek. Bu nasıl 
eşitlik? Biz her iki tarafın ekonomisinin 
birlikte gelişmesini istiyoruz” dedi.

Örnek tanıtım

Baden Württemberg Eyaleti 
Ekonomi Bakanlığı Tanıtım Bölüm 
Başkanı Thomas Schwara da, EBSO 
heyetini ağırlamaktan mutluluk 
duyduğunu belirtirken, eyaleti ile 
İzmir arasındaki işbirliğinin gelişimini 
arzuladıklarını ifade etti. EBSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar’ın 
sunumundan İzmir ve Türkiye ile 
ilgili çok şey öğrendiklerini belirten 
Schwara, “Bu bilgileri unutmak 
istemiyoruz. 15 Mart’ta katılacağım 

bir toplantıda Sayın Yorgancılar’ın 
sunumlarını izletip bir kentin nasıl 
etkin anlatılabileceğinin örneği 
olarak göstereceğim. Biz kendi 
eyaletimiz hakkında bu kadar çok 
şey anlatamadık. En yakın zamanda 
İzmir’e gelip sanayi ve teşvikler 
hakkında yerinde bilgi alacağız” dedi.

Baden Württemberg’te ağırlıklı 
olarak otomotiv yan sanayi ve 
makine sektörlerinin faaliyet 
gösterdiğini, Bosch, Mercedes ve 
Porsche’nin üretim yaptığı merkez 
olduğunu hatırlatan Schwara, “Biz de 
Türkiye’ye atılacak köprüyüz” diye 
konuştu.

Bugüne kendi
gücünüzle geldiniz

Baden Württemberg Eyaleti 
Ekonomi Bakanlığı Direktörü 
Wolfgang Leidig de, Ender 
Yorgancılar’a sadece söylediklerini 
değil bunların ardında yatan fikir ve 
hedefleri de çok iyi anladıklarını ifade 
etti. Leidig, şunları söyledi:

“Siz Türkiye olarak bugün 
ulaştığınız noktaya AB gücüyle değil 
kendi gücünüzle geldiniz. Siz bize 
şunu gösterdiniz; bir ülke ekonomik 
gelişiminde hedeflerini kendi koyarsa 

ULUSLARARASI
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çok daha başka yerlere gelir.. Umarım 
Avrupa’nın yaptığı hatayı yapıp da 
bizim AB’nin para birimine (Euro) 
girmezsiniz. Ülkenizin ekonomik 
gelişmesi ve AB’nin ihtiyaçları 
birbirleri yönünde koşuyorlar. Ama 
sabırsızlık bu süreci olumsuz yönde 
etkileyebilir. Herhangi bir şekilde 
bağımsızlık ve egemen olmak daha 
iyi.”

Güçlü işbirliğine devam

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, toplantıdaki 
sunumunun ardından soruları da 
cevaplandırırken, özellikle yeni 
teknolojilerde geleceğe dönük 
olarak güçlü işbirliği mesajı verdi. 
Yenilenebilir enerji ve enerji 
tasarrufuna yönelik projelerde 
İzmir’in avantajlar sunduğunu 
belirten Yorgancılar, hükümetin 
uygulamaya koyduğu teşviklerden 
de yararlanılabileceğini söyledi. 
Yorgancılar, Türk inşaat firmalarının 
Çin’den sonra dünyada ikinci sırayı 
aldığını, İzmir’de gıda, tekstil, makine, 
otomotiv yedek parça, döküm, 
maden, mermer, petrokimya, plastik, 

gıda, deri, inşaat firmalarının ağırlıkta 
olduğunu hatırlatırken, Baden 
Württemberg’deki kuruluşlarla da bu 
alanda işbirliği yapılabileceğini anlattı.

Türkiye’nin 1980’den sonra 
ekonomide çok önemli atılımlar 
yaptığını dile getiren EBSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Yorgancılar, “Turizm 
gelirimiz 1990’da 2 milyar dolardı, 1.8 
milyon turist gelmişti. Bugün sadece 
turizm gelirimiz 27 milyar dolar ve 20 
milyon turist. Türkiye’de turizm bir 
kümelenme projesi oldu. Rahmetli 
Cumhurbaşkanımız Turgut Özal, 
Antalya’yı turizm kümelenme merkezi 
yaptı. Bugün Alanya’da Alman köyü 
var. Bunu Türkiye’nin çok hızlı 
büyümesine bir örnek olarak anlattım. 
Geçen yıl yüzde 8.9, önceki yıl 
yüzde 8.5 büyüdük. Bu yılki büyüme 
hedefimiz yüzde 5.5. Türkiye’deki 
şirketlerin de yüzde 99’u KOBİ 
ve bunların yüzde 95’i aile şirketi. 
İhracatın yüzde 45’ini bu KOBİ’ler 
yapıyor. Hedefimiz bu rakamı daha 
yukarıya çıkarmak. Bazı sektörler 
çok önemli. Ortak satınalma, ortak 
fiyatlama yapabiliyorlar. İnovatif 

gelişmelerle, teknolojiyle ilgili eğitim 
ve bilgilendirme yapma imkanları da 
çıkıyor” dedi.

Ender Yorgancılar, EBSO olarak 
bölgedeki üniversitelerle Üniversite 
Sanayi İşbirliği Koordinasyon 
Kurulu’nu oluşturduklarını, Ar-Ge ve 
inovasyonun yanısıra üniversitelerdeki 
araştırmaları sanayiye aktarma imkanı 
sağladıklarını belirtirken, uluslararası 
alanda devam eden projelerin yanında 
yenilerini gerçekleştirebilecekleri 
gibi yabancı yatırımcılara da yine bu 
işbirliği sayesinde doğru iş alanları 
sunabileceklerini kaydetti.

Bilim ve ekonominin farklı 
kültürlerde geliştirilme projesi son 
derece önemli olduğuna işaret 
eden Yorgancılar, “1960’lı yıllarda 
Almanya’ya çalışmak için gelen 
Türkler artık iş yapan, üreten kesim 
haline geldi. Türk dediniz, Alman 
dediniz, Türk-Alman dediniz. 
Buradaki kültürün Alman, Türk veya 
Türk-Alman olması önemli değil. Aynı 
lisanı konuşan, ekonomiyi arttıracak 
olan sistemin oluşması daha önemli” 
diye konuştu.

K
im

le
r 
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at
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ı?

Ender Yorgancılar EBSO Yönetim Kurulu Bşk.
Muhsin Dönmez
Bayram Talay
Haluk Tezcan EBSO Yönetim Kurulu 
Üyeleri
Thomas Schwara BW Eyalet Ekonomi
 Bakanlığı Tanıtım Bölüm Bşk.
Margit Haberle Almanya İzmir Başkonsolosu
Adelheid Ziemann BW Eyalet Ekonomi
 Bakanlığı Ekonomi   
 Politikaları ve Bölümü 
Hermann Koch BW Eyalet Ekonomi   
 Bakanlığı, Kümeleme  
 Projeleri Sorumlu Daire Bşk. 
Peter Schafer BW Eyalet Ekonomi   
 Bakanlığı, Şehir Planlama  
 Bölümü
Dominik Hartmann Türk-Alman
 İnovasyon Ağı Ajansı
 Proje Müdür Yardımcısı
Faruk Ceran SELF / Stuttgart Türk  
 İşadamları Derneği
 Başkan Yardımcısı
Gülşen Öncü Stuttgart Üniversitesi
 Katı Atık Ekonomisi
 Bölümü

Ralf Schilndwein Rhein-Neckar Bölgesi
 Sanayi ve Ticaret Odası,
 Avrupa Araştırmaları  
 Uzmanı
Gabriele Hanish BW Uluslararası Meslek  
 Odaları Müdürü
Barbara Effenberger Stuttgart Bölgesi Sanayi  
 ve Ticaret Odası,
 Uluslararası İlişkiler
Alexandra Ahmed BW İnternational Bilim,  
 Araştırma ve
 Sanat Dairesi Başkanı
Ulrich Mack BW İnternational Bilim,  
 Araştırma ve
 Sanat Dairesi Başkanı 
Katja Ernst BW İnternational Dış  
 Ticaret Proje Müdürü 
Prof. Dr. Christian Rumpf Avukat
Dr. Ahmet Bayraktar T.C. Stuttgart   
 Başkonsolosluğu Ticaret  
 Ataşesi
Tuba Alkoç T.C. Stuttgart   
 Başkonsolosluk Asistanı

ULUSLARARASI
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Avrupa Birliği’nin karar 
mekanizmalarını bünyesinde 
barındıran Belçika, İzmir’e 

ticaret köprüsü kuruyor. Belçika 
Veliaht Prensi Philippe ve Prenses 
Mathilde, beraberlerinde 400 
işadamıyla Ekim ayında İzmir’e 
gelecek. Belçika ekonomi heyetinin 
18 ve 19 Ekim günlerindeki 
ziyaretinde ilk etapta enerji, lojistik, 
bilişim ve bankacılık sektörleri öne 
çıkıyor.

Belçika Büyükelçisi Pol De Witte 
ile İzmir Fahri Konsolosu Nezih 
Öztüre, Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar’ı ziyaret ederek, Belçika 
ile İzmir arasındaki ekonomik ilişkileri 
konuştu. Büyükelçi De Witte, Ekim 
ayında Veliaht Prens Philippe ve 
Prenses Mathilde’nin 400 kişilik 
bir işadamı heyetiyle Türkiye’ye 
geleceğini haber verirken, “Prens 
ve prensesin ziyaretine iş dünyasının 
önemli temsilcileri eşlik edecek. 

İstanbul, Ankara ve İzmir’i kapsayan 
temaslardan olumlu sonuçlar almak 
istiyoruz. Heyet 18 Ekim’de İzmir’de 
olacak, 19 Ekim’de de ekonomik 
görüşmeler gerçekleştirilecek. 
Şu anda enerji, lojistik, bilişim 
teknolojileri ve bankacılık sektörleri 
öne çıkıyor” dedi.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar da, İzmir’de faaliyet 
gösteren firmaları Belçika heyetiyle 
sektörlerine göre eşleştirmenin, 
ekonomik görüşmelerin başarısı 
açısından büyük önem taşıdığını 
söyledi. Ender Yorgancılar, “Heyete 
ilişkin bilgiler iletildiği andan 

Belçika’dan İzmir’e
ticaret köprüsü

Belçika Veliaht Prensi Philippe ve Prenses Mathilde, Ekim ayında İzmir’e 
400 kişilik iş adamı ordusuyla gelecek. Ekonomi heyetinin ziyaretinde enerji, 
lojistik, bilişim ve bankacılık ağırlıklı sektörler olarak öne çıkıyor.
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itibaren elimizden gelen çabayı 
göstereceğiz. İlgili sektörler arasında 
yapılacak görüşmeler, işbirliği 
sağlanması açısından daha sağlıklı 
ve faydalı olur. İzmirli sanayicilerin 
Belçikalı muhataplarıyla biraraya 
gelerek ticaret ve yatırımdaki yeni 
birlikteliklerinin, küresel ekonomide 
ve Avrupa’da yaşanan sıkıntıların 
aşılmasına katkı sağlaması en büyük 
dileğimiz” diye konuştu.

Yatırımın adresi İzmir

EBSO’nun yapısı ve İzmir’in 
yatırım imkanları hakkında da bilgi 
veren Ender Yorgancılar, Oda üyesi 
İzmirli sanayicilerin gıdadan tekstile, 
çimentodan otomotive, makineden 
enerjiye kadar 67 değişik sektörde 
faaliyette bulunduklarını belirterek, 
“Dünya ile rekabet edebilen ürünlere 
imza atıyoruz. Organize sanayi 
bölgelerimiz ve serbest bölgelerimiz 
yatırım avantajları sunuyor. Denizde 
Çandarlı Limanı, hava ulaşımında 
Adnan Menderes Havalimanı yeni 
terminal binası, organize sanayi 
bölgelerindeki yükleri limana 
ulaştıracak demiryolu yatırımları, 
İzmir-İstanbul Otoyolu ve İzmir-
Ankara Yüksek Hızlı Tren projeleri 
başta olmak üzere kara, hava ve 
denizyolu yatırımları da İzmir’i bir 
lojistik merkeze dönüştürecek. 
Dünyanın tanıdığı 80 yıllık fuarımız 
ve ihtisas fuarlarımız var, yeni fuar 
alanımız 2013’de hizmete girecek. 

İzmir Kalkınma Ajansı’mız projeler 
geliştiriyor. 9 üniversitemizle eğitim 
düzeyi yüksek insan kaynağına 
sahibiz. İzmir iklimi ve sosyal yaşamı 
ile de Türkiye’nin en gözde illerinden 
biri. Yatırım için en doğru adres” 

dedi. Ender Yorgancılar, EXPO’nun 
da İzmir için büyük önem taşıdığını, 
bu sayede kente yapılacak 25 
milyar dolar civarındaki yatırımın 
tanıtıma ve kalkınmasına büyük katkı 
sağlayacağını vurguladı.

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, Kuzey 

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 
ekonomisinin güçlenmesinin çok 
önemli olduğunu söyledi.

KTTC İzmir Konsolosu Uğur 
Umar, EBSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Yorgancılar’ı makamında 
ziyaret etti. Türkiye’nin KKTC’yi 
‘vatan’ olarak gördüğünü belirten 
Yorgancılar, bağımsızlığını 
kazanması yolunda çok can 
verildiğini, KKTC’nin merhum 
cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın 
çabalarının da unutulmaması 
gerektiğini hatırlattı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
denilince akla ilk olarak 
turizmin geldiğini ifade eden 
Ender Yorgancılar, “KKTC’nin 
ekonomisinin gelişmesi çok 
önemli. Lefkoşa ile Magosa 
arasındaki karayolunun yapılması 
ve Ercan Havaalanı, ekonominin 

gelişmesinde önemli rol oynayacak” 
dedi.

KKTC İzmir Konsolosu Umar 
da, ekonomik açıdan kalkınmak 
için Kıbrıslı işadamlarının 
rekabeti öğrenerek bazı atılımlar 
yapmalarının gerektiğini belirtti. 
Kıbrıs’ta Kuzey ile Güney arasında 
yeşil hat tüzüğü bulunduğunu 
belirten Uğur Umar, Yeşil Hat 
tüzüğü sayesinde Güney Kıbrıs 
Rum Kesimi’ne de ihracat 
yaptıklarını, özellikle üretiminde 
söz sahibi oldukları plastik ürünler 
ve elektrik kablosu sattıklarını ifade 
etti.    

Turizm sektöründe 
çeşitlemelere giderek şu anda 
sağlık turizmi, lale, orkide ve 
kuş zenginliği nedeniyle botanik 
turizmi, trekking gibi farklı alanlara 
yöneldiklerini anlatan Umar, 
havaalanının özelleştirilerek uçak ve 
yolcu kapasitesinin artırılmasının da 
büyük katkısı olacağını dile getirdi.

KKTC ekonomisi güçlenmeli
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı İbrahim Gökçüoğlu, 

bölgesel ve ulusal bağlamda üretim 
ve ihracatı artıracak en önemli 
enstrümanın teşvikler olduğunu 
söyledi. Gökçüoğlu, “İzmir’in teşvik 
ve yatırım konusunda daha çok 
desteklenmesiyle üretim, yatırım 
ve ihracatın artacağını, 2023 yılında 
500 milyar dolarlık ihracat hedefine 
ulaşılacağını düşünüyorum” dedi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası, 
Ekonomi Bakanlığı ile birlikte Dış 
Ticaret Bilgilendirme Semineri 
düzenleyerek, ihracatçı firmaların 
temsilcilerine bakanlık çalışmaları, 
mevzuatlar ve pazar imkanlarını 
aktardı. 

Toplantının açılış konuşmasını 
yapan EBSO Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Gökçüoğlu, küreselleşen 
ekonominin ihracatçılarımıza yeni 
tüketici pazarları sağlarken, bunlara 
ulaşabilmek için de daha ucuz, daha 
hızlı ve daha kaliteli üretim yapma 
zorunluğuna taşıdığını anlattı. 

Katma değeri yüksek ürün

Firmalar için ihracatın satış, 
karlılık ve rekabet güçlerini artırmak, 
dünya pazarlarından pay almak adına 
önem teşkil ettiğini belirten İbrahim 
Gökçüoğlu, ihracat yapan firma sayısı 
ve kapasitesinin artmasıyla işsizliğin 
ve dış ticaret açığının azaldığını da 
vurguladı.

Türkiye’nin ekonomide kaydettiği 
gelişmelerin önemini dile getirirken, 
dış ticaret açığının “kanayan yara” 
olduğunu söyleyen Gökçüoğlu, şu 
bilgileri verdi:

“Türkiye 2011 yılında 134,9 
milyar dolarlık ihracat, 240,8 milyar 
dolarlık ithalat gerçekleştirmiştir. 
2010 yılına göre ihracatımız yüzde 
18,5 artmış, ancak diğer taraftan 
ithalatımız da yüzde 29,8 artış 
göstermiştir. İthalat oranlarında 
kaydedilen bu artış neticesinde dış 
ticaret açığımız yüzde 46,7 artarak 

105 milyar dolara ulaşmıştır. Katma 
değeri yüksek ürünler üretip ihraç 
etmezsek cari açık devam edecektir. 
Buna destek vermek üzere Ar-
Ge Kanunu çıktı, Türkiye’de 119 
Ar-Ge merkezi açıldı. Şimdilik ürün 
geliştirme merkezi gibi çalışıyorlar 
ama ilerleyen süreçte dünya markası 
ürünler çıkaracaklar. Çünkü Türk 
insanının girişimciliği dünyanın diğer 
ülkelerinden daha yüksek. Yeter ki 
tüm birimlerimizle ortak hareket 
edelim.”

Teşvikler önemli

İbrahim Gökçüoğlu, İzmir’den 
2011 yılında 8.1 milyar dolarlık 
ihracat ve 10.6 milyar dolarlık ithalat 
gerçekleştirildiğini söylerken, kimya, 
otomotiv yan sanayi ve makine 
ihracatlarının başka kentler üzerinden 
yapıldığı için bu rakama dahil 
edilmediğini hatırlattı.

Türkiye ihracatının yüzde 6’sını 
gerçekleştiren İzmir’in yeni ulaşım 
projeleri, sahip olduğu limanları ve 
altyapıları tamamlanmış organize 
sanayi bölgeleri, ulusal ve uluslararası 
fuarlarıyla ekonominin yıldızı 
olduğunu ifade eden Gökçüoğlu, 
demiryollarının OSB’lerle 

bağlantılarının sağlanması, Alsancak 
Limanı’nın kapasitesinin artırılması 
ve Çandarlı Limanı’nın kısa sürede 
tamamlanmasıyla 8 milyar dolarlık 
ihracat rakamını daha da artıracağını 
söyledi.

Gökçüoğlu, Türkiye’nin bugün 
dünyanın 17’nci büyük ekonomisi 
olmasına karşılık en çok ihracat 
yapan ülkeler sıralamasında 31’nci 
sırada bulunduğuna işaret ederken, 
“Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 
2023 yılında hedeflenen 500 
milyar dolarlık ihracat rakamına 
ulaşabilmek için dünyanın ilk 20 ülkesi 
arasına girmeliyiz. Açıklanmasını 
beklediğimiz yeni Teşvik Yasası’nda 
İzmir’in mağduriyetine yol açan 
eksikliklerin giderilmesi; kalkınmada 
öncelikli bölgelerin üretim kanalıyla 
geliştirilmesinin yanı sıra, devletin 
üreten sanayicinin dünya ile rekabet 
edebilir seviyede kaliteli ve yüksek 
teknolojili üretimine teşviklerle 
katkı koyması gerekmektedir” diye 
konuştu.

Gerçekçi hedefler

Ekonomi Bakanlığı İhracat 
Genel Müdürlüğü Daire Başkanı 
Savaş Malkoç da, yeni teşvik sistemi 

İhracat artsın ülkemiz gülsün
HABER



19

üzerindeki çalışmaların son noktaya 
geldiğini söyledi. Türkiye’nin dünya 
ticaretindeki binde 8’lik payını 
artırmayı hedeflediklerini bildiren 
Malkoç, ihracatın 2015 yılında 170 
milyar dolara, 2023 yılında da 500 
milyar dolara ulaştırılarak yüzde 
1,5’luk paya ulaşması için çaba 
gösterdiklerini anlattı.

Dış ticaretteki atılımlar ve 
ihracat odaklı üretimlerle ihracatın 
geçen yıl 135 milyar dolara çıktığı 
vurgulayan Malkoç, buna karşın 
ithalata bağımlılık nedeniyle de 105 
milyar dolara ulaşan dış ticaret açığı 
bulunduğunu ifade etti. Malkoç, “Cari 
açık, ülkemizin makroekonomik 
düzeyde en kırılgan olduğu noktası. 
Ülkemizi ihracat açısından 2015 
yılına kadar ilk 15, 2023’te de ilk 10 
ülke arasına sokmamız gerekiyor. 
2023 yılına kadar yıllık ortalama 
12’lik ihracat artışı hedefliyoruz. Bu 
gerçekleştirilemeyecek bir artış değil” 
dedi.

Türkiye’nin dış ticaretinde 
geçmişten gelen yapısal sorunları 
bulunduğunu, dış ticaret açığını 
kapatmak için çalıştıklarını 
bildiren Malkoç, sanayileşmedeki 
dışa bağımlılığı bazı teşviklerle 
gidereceklerini, bunun için ciddi bir 
iradeye sahip olduklarını aktardı. 
Bu kapsamda yakında kamuoyuna 
açıklanması beklenen yeni teşvik 
sisteminin de önemli kazanımlar 
sağlayacağını söyleyen Malkoç, “Yeni 
teşvik sistemi üzerindeki çalışmalar 
son noktaya gelmiş durumda. Teşvik 
sistemine, yapısal sorunlarımız ile 
ithalatta dışa bağımlılığımızı azaltıcı ve 
yabancı sermayeyi çekmeyi yönelik 
politikalar yansıtılmakta. Bu konuda 
ciddi bir irade var. Sanayimizde 
ithalata bağımlı sektörlere bazı teşvik 
unsurları olacağını bekliyoruz” dedi.

Ekonomi Bakanlığı’nın Dışişleri 
Bakanlığı’ndan sonra yurt dışında 
en fazla müşavir ve ataşesi olan 
ikinci bakanlık olduğunu, yurt dışı 
bürolardaki teşkilat yapısı ve yeni 
projelerle ihracatı ve ülkedeki 
yatırımları artırmayı hedeflediğini 

kaydeden Malkoç, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “İhracat yapan firmalar 
sahipsiz konumdaydı. 2010 yılında 
130 ticari ataşelik ve 6 ofisimizde 
196 ataşemiz vardı. Bu sayı 250’ye 
çıkacak. Afrika’da ve dünyanın 
bütün ülkelerinde varlığımız artıyor. 
İşadamlarımız gittikleri yerlerde 
sahipsiz olmayacaklar. Hedefimiz, 
işadamı ihracat yapacağı ülkeye 
gittiğinde tercümanından yol parasına 
hizmet sunmak.”

Yeni pazar hedefi ülkeler

Türkiye’nin Afrika ülkelerindeki 
ticaretini artırmak için bir yıldır yoğun 
çalışma yürüttüğünü de ifade eden 
Malkoç, serbest ticaret anlaşması için 
Güney Kore, Moldova ve Ukrayna 
ile görüşmelerin devam ettiğini, 
ileri süreçte bu ülkelere Kolombiya 
ve Ekvator’un da ekleneceğini 
bildirerek, anlaşmaların imzalamasıyla 
Türk yatırımcıların bu ülkelere diğer 
ülkelere karşı daha avantajlı vergi 
imkanlarıyla gireceğini söyledi.

Türkiye’nin dış ticaret ve ihracat 
artışı için yeni hedef ülkeler belirleme 
çalışmalarını yoğunlaştırdığına da 
değinen Malkoç, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“Türkiye için yeni pazar hedefleri 
Irak ve Endonezya gibi ülkeler. 
Irak yeni hedef ülkemiz olacak. Bu 
hedef ülkelere firmalarımızı daha 
fazla yönlendirmeye çalışıyoruz. 
Dünya ticaretini ve potansiyelini 

yönlendirecek bu ülkelerde 
Türkiye’nin varlığını artırmayı, 
Ortadoğu ve Afrika ülkeleriyle de 
ticareti geliştirmeyi hedefliyoruz. 
Bu son dönemde izlediğimiz ihracat 
politikasıyla da doğru orantıdadır. 
Daha önce bulunmadığımız ülkelerde 
artık ticaret müşavirliklerimiz var. Son 
bir yılda katettiğimiz mesafe önemli. 
Yapısal değişimleri gerçekleştirerek, 
ithalattaki bağımlılığımızı azaltmayı, 
yatırımlar ile inovasyon çalışmalarını 
artırmayı planlıyoruz. Bu hedefler 
yatırım teşvik sistemine de yansıtılmış 
durumda.”

Seminerde, Ekonomi Bakanlığı 
ihracat uzmanları ile ihracatçı 
firmaların temsilcileri katılımcılara 
Ülke Masaları ve Pazar Araştırması-
Almanya Pazarına İhraç İmkanları, 
İhracat Mevzuatı / Dahilde ve 
Hariçte İşleme Rejimleri, İhracatta 
Sağlanan Devlet Yardımları, Yurt 
Dışında Gerçekleştirilen Fuar 
Katılımlarının Desteklenmesi, 
İhracatta Sağlanan Devlet Yardımları, 
Türk Ürünlerinin Yurtdışında 
Markalaşması, Türk Malı İmajının 
Yerleştirilmesi ve TURQUALITY’nin 
Desteklenmesi ile Yurt Dışı Birim, 
Marka ve Tanıtım, Ar-Ge ve Tasarım 
Destekleri, Uluslararası Rekabetçiliğin 
Geliştirilmesinin Desteklenmesi, 
Pazar Araştırması ve Pazara Giriş 
Desteği, Çevre Maliyetlerinin 
Desteklenmesi konularında ayrıntılı 
bilgiler verdi.

HABER
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Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu Başkanı 
Tevfik Bilgin, sektörün 

önümüzdeki dönemde KOBİ ve 
konut kredilerine yoğunlaşacağına 
işaret etti. Bilgin, kredi kartında da 
“tek limit” uygulamasına geçileceğini 
duyurdu. 

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) 
üyesi sanayicilerle İzmir’de biraraya 
gelen BDDK Başkanı Tevfik Bilgin 
bankacılığı son açıklanan rakamlara 
göre değerlendirirken, geleceğe ilişkin 
beklentilerini dile getirdi. Sektörün 
2001 yılı kayıplarını karşılamakta 
olduğu döneme girdiğine işaret 
eden Bilgin, “Bankacılık sektörünün 
2023 hedefi 2.5 trilyon dolarlık aktif 
büyüklüğe ulaşmak. Buna ulaşılması 
halinde 1.7 trilyon dolar reel sektöre 
kredi olarak dönecektir. Bankacılık 
sektörü ile reel sektör birbirlerini 
destekleyen yapıya sahip. Hiçbir 
banka bireysel kredilerle yaşayamaz” 
dedi.

Türk bankacılık sektörünün 
bundan sonraki büyüme alanında 
konut ve KOBİ olmak üzere iki 
potansiyel alan belirlediğine işaret 
eden Bilgin, Mortgage Kanunu 
ile konut kredilerinde canlanma 
olduğunu ancak şu andaki 1 milyon 
357 bin adet konut kredisinin nüfusa 
oranla düşük olduğunu belirtti. Bilgin, 
gündeme gelen kentsel dönüşüm 
projeleriyle de bu alanda canlılık 
beklediklerini söyledi.

Konut kredisinde
dikkatli olmalıyız

Bu konuda kendilerine çok önemli 
bir görev düştüğünü de söyleyen 
Bilgin, “Bu kredi türünde çok dikkatli 
olmamız lazım. Dünyadaki birçok 

krizin temel sebebi konut kredileridir. 
2008 yılındaki ABD’den başlayan 
krizin temel sebebi de Mortgage 
krizidir. Bu alanda kanunumuz önemli. 
Buna bazı eklemeler yapıyoruz. 
Örneğin 100 liralık konut istiyorsanız 
ancak 75 TL kredi olabiliyor, 25 TL 
öz kaynak istiyoruz. Bazı bankalarımız 
bunun etrafından dolanmaya çalıştı, 
tespit ettik. Sözle ya da yazıyla uyarı 
yaptık” dedi. 

Bir kriz de karttan çıkardı

Bankacılıkta çok konuşulan 
alanlardan biri olan kredi kartlarında 
da düzenleme getireceklerini 
açıklayan Bilgin, “tek limit” 
uygulamasıyla vatandaşlara birden 
fazla kredi verilse de toplam üst 
limitin gelirine göre belirleneceğini 
kaydetti.  Türkiye’de yaklaşık 27 
milyonu aktif olmak üzere 56 milyon 
kredi kartı olduğunu, 19 milyon 
kişinin kart sahibi olduğunu da 
hatırlatan Bilgin, kredi kartlarına da 
hassasiyetle yaklaştıklarını belirtti. 
Bilgin, “İyi ki 6 yıl önce bu konuyla 
ilgili kanun çıkarmışız. Sözlü uyarılarla 

gıda ve akaryakıta taksiti kaldırtmışız. 
O dönemde eleştirildi ama şimdi 
teşekkür alıyoruz. Kredi kartlarında 
yapılan düzenlemelerle risk unsurunu 
azaltmasaydık ondan dolayı bir kriz 
daha çıkabilirdi” dedi. 

Komisyonun ölçüsü olmalı

Komisyon ve ücretlerle ilgili de 
çok şikayet olduğunu da belirterek 
“2005 yıl sonunda bankacılık hizmet 
komisyon gelirleri ücret toplamı 
6.7 milyar TL. 2011 sonunda 17 
milyar TL’ye çıkmış. Bankacılık 
artık yaptığı işlemlerden ücret ve 
komisyon çeşitliliğini artırmış. Alması 
da normal. Bankacılık maliyetli bir 
iş. Ama defalarca bahsettiğimiz 
bunun bir ölçüsü olmalı. Bu ölçüyü 
de internet sitemizde yayınlıyoruz. 
Tüm bankaların ana kalemlerinde 
aldığı ücretler görülüyor. Bir banka bir 
işlemden 10 TL alırken öteki 50-60 
TL alıyorsa ölçüyü kaçırmak demektir. 
Bankalar cep telefonu şirketlerinden 
toplu SMS alıyor, maliyeti çok 
düşük. Ama müşteriye yollarken 
2-3 kuruşluk SMS’ten 25-30 kuruş 

Bankacılık, konut ile 
KOBİ’lere yoğunlaşacak
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alırsanız bu bankacılık değil. Benim 
kişilere tavsiyem yüksek komisyon 
alan bankayı değiştirmeleridir. Bu 
konuda da bankalarımızla yakınen 
çalışıyoruz. Yazılı olmayan sözlü 
uyarılarımız bazen çok daha etkili 
olabilmekte” dedi. 

İlk sıra ihtiyaç

Ocak 2012 itibariyle Türk 
bankacılık sektöründe 48 banka 
olduğunu, bir bankanın kuruluş izni 
aldığını, faaliyet izninin beklendiğini 
aktaran Tevfik Bilgin, 10 bin 549 şube 
ve 195 bin çalışanı olan sektörün 
kriz dönemindeki çalışan sayısını da 
yakaladığını kaydetti. Bilgin, toplam 
aktifin ise 1.2 trilyon TL olduğunu, 
24 Şubat itibariyle 677 milyar TL’lik 
kredinin bulunduğunu ve yıllık artış 
hızı yüzde 26 olduğunu söyledi. Bilgin, 
türler itibariyle kredilerin de yarısının 
kurumsal kredilerden, yüzde 24’ünün 
KOBİ kredilerinden ve yüzde 33’ünün 
de bireysel kredilerden oluştuğunu 
belirtti. Bireysel kredilerin yüzde 26, 
şirketlere verilen kredilerin ise yüzde 
19 artış gösterdiğini kaydeden Bilgin, 
“Toplam bireysel krediler 225 milyar 
TL. Birinci sırada 81 milyar TL ile 

ihtiyaç kredileri var. Onu75 milyar TL 
ile konut kredileri izliyor. Hep başta 
gördüğümüz kredi kartları ise 56 
milyar TL ile üçüncü sırada” bilgisini 
verdi.

Bankacılık sektörüne yönelik 
2012 tahminlerine de yer veren 
Bilgin, banka aktiflerinde yüzde 20 
büyüyeceği, mevduatta ise yüzde 
10’lar seviyesinde artış beklediklerini 
bildirdi. Bilgin, “2012 yılı sonunda 
kredilerin takibe dönüşüm oranı 
bankaların karlılığını belirleyici unsur 
olacak. Şu anda 100 liralık kredinin 
2.7 lirası takiptedir. Yıl sonunda bunun 
bir miktar yükseleceğini tahmin 
ediyoruz. Önümüzdeki dönemde 
müşteri odaklı anlayışın güçleneceğini, 
Anadolu’da şubeleşme yatırımlarının 
artacağını öngörüyoruz” dedi.

Tevfik Bilgin, Bankalar Birliği 
bünyesinde kurulacak Risk Santrali’nin 
Çek Yasası sonrasında şirketlere 
önemli güvence getireceğini de 
söyledi. Basel 2 sürecine de değinen 
Bilgin, bunu düşündükçe uykularının 
kaçtığını, yeni Türk Ticaret Kanunu 
ile birlikte kendilerini zor bir dönemin 
beklediğini ifade etti.

Kar önemli kaynak

Reel sektörün sık sık eleştiri 
konusu yaptığı “Ekonomi durum ne 
olursa olsun bankaların karı sürekli 
artıyor” konusuna da yanıt veren 
Tevfik Bilgin, Ocak ayında bir önceki 
yılın aynı dönemine göre karlılığın 
yüzde 18 arttığını, bu yıl da 20 
milyar TL civarında kar beklendiğini 
söyledi. Bilgin, “Bankalara bu karı 

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar: 
Yağmurlu havada şemsiyeyi kapatan 
bankacılık anlayışına karşıyız. Çekte hapis 
cezasının kalkması nedeniyle sanayicinin 
Risk Santralizasyon Merkezi bilgilerinden 
yararlanması için de düzenleme yapılmalı.



22

4 senedir başkanı olduğum kurum 
dağıttırmıyor, sermayeye ekletiyor. 
Bizim bankacılıkta sermaye yeterlilik 
rasyomuz o yüzden hala yüksek. Kar 
bizim için en önemli kaynak. Bu kar 
özkaynaklara eklendiği zaman aktifte 
size kredi olarak dönüyor. 4 senede 
yaklaşık 70 milyar TL’lik karın yüzde 
15-20’si dağıtılmış, gerisi sermayeye 
eklenmiş” diye konuştu.

Ege tasarrufta cesur
kredide temkinli

 Ege Bölgesi tasarrufta örnek 
olmasına rağmen kredi kullanımında 
daha geri sırada çıktı. Bankacılık 
Düzenleme ve Denetleme Kurumu 
Başkanı Tevfik Bilgin, “Ege mevduat 
üretiyor ama az kredi kullanıyor” 
dedi.

BDDK Başkanı Bilgin, EBSO’da 
yaptığı sunumda bankacılık sektörü 
açısından Ege Bölgesi rakamlarını 
da açıkladı. Bölgede toplam 1504 
banka şubesinin bulunduğunu, 
Türkiye’deki şubelerin yüzde 14’ünün 
Ege’de olduğunu kaydeden Bilgin, 
“Bu şubelerin yarısı da İzmir’de. 
Bankacılık sektöründe kullandırılan 
kredilerin 72 milyar TL’lik kısmı yani 

toplam kredilerin yüzde 11’i de Ege 
Bölgesi’nde. Bu 72 milyar TL’nin 
yüzde 52’si İzmir’de. Onu yüzde 
10’arlık oranlarla Denizli ve Manisa 
izliyor. Krediden en az pay alan il ise 
Uşak” diye konuştu. 

Tevfik Bilgin, sektör mevduatının 
ise yaklaşık yüzde 10’luk kısmının 
Ege Bölgesi’nde olduğunu, bunda da 
İzmir’in başı çektiğini onu da Muğla 
ve Denizli’nin izlediğini aktardı. 
İzmir’in kredide beşinci sırada, kişi 
başına mevduatta ise üçüncü sırada 
olduğuna dikkat çeken Bilgin, “Yani 
Ege Bölgesi mevduat üretiyor ama 
az kredi kullanıyor. Ürettiği mevduat 
kadar kredi kullanmıyor” dedi. EBSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar 
da, bu bilgi üzerine “Demek ki 
burada yeterince yatırım yapılmıyor” 
değerlendirmesini yaptı.

Yorgancılar: Kazan-kazan 
sistemi olmalı

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, 
2001 krizinin ardından bankacılık 
sisteminin yapılandırıldığını ve 2008 
yılında başlayan küresel ekonomik 
krizde sağlam bankacılık sistemine 

sahip Türkiye’nin krizi daha kolay 
atlattığına işaret etti. 

Hep bankalar karlı

Bankacılık sisteminin karlılık 
durumunun sürekli artmasına 
rağmen reel sektörün aynı durumda 
olmadığını söyleyen Yorgancılar, şöyle 
konuştu:

“Kriz oluyor az para kazanıyoruz. 
İşler biraz durgun oluyor daha az para 
kazanıyoruz. Zaten sanayici az para 
kazandığı için tasarruf yapamıyor. 
Bunun için de borcunu ödemekte 
zorluk çekiyor. Ama bilançolara 
baktığınızda karını devamlı artıran bir 
sektör var. O da bankacılık sektörü. 
Kriz oluyor karları yükseliyor, kriz 
azalıyor yine karları yükseliyor. 
Kazansın, kazancında kimsenin gözü 
yok.

Yanlış anlaşılmasın ama bunun 
bir sistemi, endazesi olması lazım ki 
sanayici nasıl kazanacağını bilmeli. 
Sistemin bir tarafının güçlü, bir 
tarafının zayıf olması sağlıklı gelişip 
büyüme açısından son derece zor. 
Aslında iki taraf açısından da kazan-
kazan sisteminin oluşmasının daha 
doğru olduğunu düşünüyoruz.”

FİNANS
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Paradan 6 sıfır atarak 2005 yılında 
“Yeni Türk Lirası” ile tanışan 
ve 1 Ocak 2009’dan itibaren 

yeniden Türk Lirasına dönülen 
Türkiye’de, simgenin açıklanmasıyla 
birlikte liranın 169 yıllık tarihinde yeni 
bir sayfa daha açıldı.

İlk lira Sultan Abdülmecid 
döneminde, 5 Ocak 1843’te 
“Osmanlı Lirası” adıyla basıldı. Kağıt 
para basılmadan önce kullanılan 
bu Osmanlı altın parasına “Sarı 
Lira” denildi. Bugün kuyumculukta 
“Cumhuriyet” olarak adlandırılan 
bir altın lira 7 gram 20 santigram 
ağırlığındaydı. 2 Haziran 1854’de 
çeyrek lira ve 18 Şubat 1855’te de 
2,5 ve beşibiryerdelerin basılmasına 
başlandı.

Cumhuriyetin ilanından sonra 
12 Ocak 1926’da çıkarılan bir 
kanunla, piyasada bulunan Osmanlı 
paralarının yerini almak üzere yeni 
kağıt para bastırılması kararlaştırıldı. 
Londra’da bastırılan 1, 5, 10, 100, 
500 ve 1000 lira değerindeki kağıt 
paralar, 5 Aralık 1927’den itibaren 
eskileriyle değiştirildi. Cumhuriyet 
döneminde bastırılan paralar üzerinde 

Latin harfleri 1937’den itibaren 
kullanılmaya başlandı.

1 Ocak 2005 tarihinden itibaren 
Türkiye para birimini, paradan 6 
sıfır atılması dolayısıyla geçici olarak 
“Yeni Türk Lirası” olarak değiştirdi. 
1 Ocak 2009’da ise yeniden Türk 
Lirasına dönüldü. Türk Lirası, 1 
Mart’ta açıklanan simgesiyle yeni bir 
dönemine daha girdi.

1 lirayla 883 kilo ekmek

Bu arada, 100 kuruş olan 1 Türk 
Lirasıyla 1930 yılında toplam 883 
kilogram ekmek, 142 kilogram et,   
10 bin adet yumurta, 400 kilogram 
süt, 1953 yılında 296 kilogram 
ekmek, 24 kilogram et, 930 adet 
yumurta, 166 kilogram süt, 1963 
yılında 104 kilogram ekmek, 12 
kilogram et, 285 adet yumurta, 63 
kilogram süt, 1985 yılında 1 kilogram 
ekmek, 100 gram et, 4 adet yumurta 
ve 750 gram süt, 1991 yılında ise       
1 kutu kibrit alınabiliyordu.

Ayrıca 1 dolar 1933 yılında           
2 lira, 1966’da 9 lira, 1980’de 90 lira, 
1988’de 1300 lira, 1995’de 45 bin 
lira, 2001’de 1 milyon 650 bin liraydı.

Türk Lirası’nın
169 yılı

FİNANS
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Yeni simgeyle birlikte yeni 
banknotların da tedavüle 
çıkacak olması vatandaşın 

cebini yakacak. 6 sıfır atma ve 
simgeden oluşan TL’ye itibar 
kazandırma operasyonu, 167 
milyonla tamamlanacak. Merkez 
Bankası’nın kamuoyuna tanıttığı yeni 
TL simgesinin yeni paralarla sisteme 
dahil olması Türkiye’ye yaklaşık 100 
milyon liraya mal olacak. Yeni simgeyi 
tedavüle süreceği yeni banknotlara 
yerleştirerek tanıtım ve kabullenme 
sürecini kısa sürede çözmeyi 
hedefleyen Merkez Bankası, bunun 
için yeni banknot basma operasyonu 
başlatacak.

1,3 milyar banknot yakılacak

Bu da yaklaşık 1,3 milyar adet 
civarındaki banknotun yakılması 
ve yerine yaklaşık aynı miktarda 
yeni banknotun basılması anlamına 
geliyor. Merkez Bankası’ndan edinilen 
bilgilere göre, her bir banknotun 
basımı; ithal kağıt, mürekkep, tasarım 
gibi temel unsurlarla birlikte toplam 
16 kuruşa mal oluyor. Merkez 

Bankası’nın normal banknot basımı 
dışında simge nedeniyle yaklaşık 500 
ila 600 milyon adet yeni banknot 
basması gerekecek. Bu da normal 
para basımına ilave olarak yaklaşık 
80 ila 96 milyon TL ek bir maliyet 
anlamına geliyor. Yeni TL simgesinin 
para sistemine monte edilmesi yeni 
para basma dışında diğer tanıtım 
ve teknik çalışmaların da birlikte 
yürütülmesini gerektirecek. YTL 
ve TL banknotlarının tanıtımı için 
Merkez Bankası milyonlarca liralık 
bütçe ayırmıştı. Benzer tanıtım 
faaliyetleriyle simgenin sisteme dahil 
edilmesi için yaklaşık 3-4 milyon 
liralık yeni bir tanıtımın daha yapılması 
gerektiği ifade ediliyor. Dolayısıyla 
para basım ve tanıtım nedeniyle 
oluşacak toplam maliyetin 100 milyon 
lirayı geçebileceği hesaplanıyor.

95 milyon dolarla gelen itibar

Merkez Bankası daha önce 
TL’den YTL’ye geçiş için 20 milyon 
dolar, daha sonra da TL’den YTL’ye 
geçiş için 20 milyon dolar olmak 
üzere toplam 40 milyon dolar 

tutarında para basım maliyetini 
üstlenmişti. Simgenin E10 emisyon 
grubuna, yani yeni tasarlanacak 
paraya basılması halinde yaklaşık 
55 milyon dolarlık basım maliyeti 
oluşacak. Böylece Türkiye’nin TL’ye 
itibar kazandırmak için yaptığı 6 
sıfır silme ve yeni simge kazandırma 
operasyonlarının maliyeti toplamda 
95 milyon dolara (yaklaşık 167 milyon 
TL) ulaşmış olacak.

TL’ye itibar kazandıran 3 adım

Türkiye ilk kez 2004 yılında 
TL’den 6 sıfır atma kararı aldı. 
Bu karar Meclis’ten geçirilen 
düzenlemeyle yasal hükme bağlandı. 
Uygulaması ise 1 Ocak 2005’te 
başladı. Bu tarihte paradan 6 sıfır 
silinirken geçiş, yeni basılan YTL 
ile sağlandı. İkinci adım ise 1 Ocak 
2009’da YTL’den TL’- ye yeniden 
dönüşle atıldı. Bu iki operasyonda da 
Merkez Bankası banknot matbaası 
yoğun mesai ile paramızı iki kez 
yeniledi. Üçüncü adım ise simgeyle 
gerçekleşti. Simgeyle TL’nin 
uluslararası düzeyde tanınan paralar 
ligine yükselmesinin önü açıldı.

Yeni TL’nin
cebimize faturası ağır

¨

FİNANS
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The Associated Press Global 
Economy Tracker’ın 30 büyük 
ekonominin performansını 

değerlendirdiği araştırmaya göre, çok 
sert tasarruf önlemlerini uygulamaya 
koyan Avrupa ülkelerinin borç yükleri 
hızla yükseliyor.

Piyasa uzmanları da tasarruf 
önlemlerinin sadece meşakkatli 
değil, aynı zamanda acı verebileceği 
ve hatta bir ülkenin borç yükünü 
artıracağı görüşünü dile getiriyorlar.

Harcama kesintilerinin Avrupa’nın 
kendi kendini engelleyen sarmala 
gömülmesine yol açabileceğinden 
endişe ediliyor. Yüksek borcun 
daha sert tasarruf önlemlerine, 
sosyal istikrarsızlığın büyümesine ve 
ekonomik sorunların derinleşmesine 
sebebiyet vereceğine işaret ediliyor.

Ülkelerin aldıkları sert tasarruf 
önlemlerinin olumsuz sonuçlar 
verdiği görülüyor. Portekiz’de işsizlik 
oranı geçen yıl sonu itibariyle yüzde 
14’e çıkarken, İrlanda ekonomisi 
geçen yıl Temmuz-Eylül döneminde 
beklenenden daha kötü yüzde 
1,9 oranında daraldı. Yunanistan 
ekonomisi geçen yıl Ekim-Aralık 
döneminde yüzde 7 küçüldü.

Maryland Üniversitesi’nden 
ekonomist Peter Morici konuya, “bu 
sağlıklı bir durum değil” diye bakıyor.

Euro Bölgesi ve Uluslararası 
Para Fonu’nun (IMF) kabul ettiği 
anlaşmaya göre, Yunanistan 15 
bin kamu çalışanını işten çıkarma 

ve asgari ücreti yüzde 22 azaltma 
dahil onayladığı tasarruf önlemleri 
karşılığında 130 milyar avro kurtarma 
paketinden yararlanacak.

Hükümet tahvillerine uygulanan 
faiz oranlarının gerilediği tahvil 
piyasalarında ilerleme kaydedildi. 
Faiz oranlarındaki düşüş ağır borç 
yükü altındaki ülkelerin borçlanmasını 
daha ucuz hale getiriyor. Faizlerdeki 
düşüş devam edebilir, ancak düşük 
faiz oranlarının bütçe kesintilerinde 
muhtemelen ülkelerin merkez 
bankalarının yaptıklarına göre daha az 
etkisi bulunuyor.

Ülkelerin borç yükünü 
karşılaştırmada en iyi yöntemin 
borcun gayri safi yurtiçi hasılaya 
oranına (GSYH) bakmak olduğu göz 

önüne alınırsa, borcun GSYH’ye 
oranının yüzde 90’ı geçmesi halinde 
ekonominin sağlıklı olmadığı 
düşünülüyor.

Tasarruf paketleri
işe yarıyor mu?

Ekonomik koşulların geçen yılın 
sonunda kötüleşmesi Avrupa’daki 
ülkelerin borçlarının muhtemelen 
daha da ağırlaşacağını akla getiriyor.

Basit bir matematik hesabı 
tasarruf önlemlerinin niçin 
ülkelerin borçlarını daha da 
kötüleştirebileceğini açıklıyor: 
Harcama kesintileri ve vergi artışları 
bir ülkeyi resesyona yönlendirirse, 
GSYH daralıyor, böylece daralan 
ekonomiye sahip ülkenin borcunun 

Acı reçeteler de 
Avrupa’yı kurtaramadı

FİNANS

Avrupa ülkeleri, borç yükünü kontrol altına almak amacıyla işten 
çıkarmalara, ücret kesintilerine ve vergi artışlarına katlanmasına rağmen 

alınan bu önlemlerin başarıya ulaşmadığı görülüyor.
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GSYH’ye oranı giderek artıyor.

JP Morgan Funds’un baş piyasa 
analisti David Kelly, “GSYH düşerse 
borcun GSYH’ye oranı sorununu 
düzeltemezsiniz” ifadesiyle bunu 
destekliyor.

Resesyonla birlikte ülkelerin 
bütçe sorunları artıyor, vergi gelirleri 
azalıyor, işsizlik parası ve diğer 
sosyal hizmetlere yapılan harcamalar 
yükseliyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF) 
baş ekonomisti Olivier Blanchard, 
tahvil yatırımcılarının dahi, hükümet 
harcamalarındaki kesintilerin 
büyümeye zarar verdiğinin ve borç 
yükünün artmasına yol açtığının 
farkına varmaları nedeniyle tasarruf 
önlemlerine karşı çıkabileceğini 
söylüyor.

Londra’daki düşünce kuruluşu 
Avrupa Reform Merkezi’nin baş 
ekonomisti Simon Tilford, “Hiç 
şüphesiz, Yunanistan, Portekiz ve 
İrlanda’da izlenen stratejiler bu 
ülkenin toplam borç yüklerinin 
dramatik biçimde yükselişine 
katkıda bulundu. Kamu finasmanını 
güçlendirme bir maraton, kısa bir 
yarış değil ve bu sadece makul 

sağlıklı ekonomik faaliyet zemininde 
meydana çıkar” dedi.

ABD maraton yaklaşımı izleyerek, 
ciddi bütçe kesintilerini ekonomi 
güçleninceye kadar erteliyor.

Wells Fargo Advisors’ın baş 
uluslararası yatırım uzmanı Paul 
Christopher, Avrupa’nın, “tasarruf 
önlemlerine değil, ekonomik 
reformlara ihtiyacı olduğunu” 
düşünüyor.

Kıyamet günü ötelendi

Birçok ekonomist Yunanistan’ın 
ikinci kurtarma paketinin uzun 
vadede başarılı olup olmayacağını 
sorguluyor.

ABD’de bulunan Cornell 
Üniversitesi’nden ticaret politikası 
profesörü Esvar Prasad, Euro 
Bölgesi’nin Yunanistan’ın 130 milyar 
avroluk ikinci kurtarma paketini 
onaylamasını, “Yunanistan’ın borç 
anlaşması kıyamet gününü öteledi. 
Derin bir oh çekebiliriz. Ancak birçok 
sorun hala geride bekliyor” diyerek 
değerlendirdi.

Almanya’daki Dünya Ekonomisi 
Kiel Enstitüsü’nden uzmanlar 
Yunanistan için umutsuz bir görünüm 

çiziyorlar. Enstitü uzmanlarından 
David Bencek ve Henning Klodt, 
“Yunanistan’ın büyük olasılıkla 
borcu konusunda dizginleri ele 
geçiremeyeceğini” belirtiyorlar.

Maryland Üniversitesi’nden 
ekonomist Morici, tek çıkış yolunun 
Euro Bölgesi’nin dağılması olduğunu 
savunuyor. Morici, Yunanistan ve 
Portekiz gibi ekonomisi zayıf ülkelerin 
avroyu terk etmesi ve daha az 
değerli eski para birimlerini yeniden 
kullanmaya başlaması gerektiğini 
kaydediyor.

Zayıf Yunan drahmisi ve Portekiz 
escudosuna dönüşün, bu ülkelerin 
ürünlerini dış piyasalarda daha 
ucuzlaştıracağını ve artan ihracatın 
ekonomiyi destekleyeceğini ifade 
eden Morici, bunların alternatifinin 
ise artan acılar ve sosyal istikrarsızlık 
olacağını vurguladı.

Yunanistan’da gelecek yıllarda 
işsizlik oranının kolaylıkla yüzde 
30’un üzerine çıkabileceğine dikkati 
çeken Morici, “Hükümetin acıyı 
hafifletmede gerçek olanaklarla sahip 
olmamasıyla, devrimci koşullar geçerli 
olacak” ifadesini kullandı.

FİNANS

Portekiz 2010 yılında emekli 
maaşlarında kesintiye gitti, kamu 
çalışanlarının ücretlerini düşürdü ve 
vergileri yükseltti. Geçen yıl üçüncü 
çeyrek itibariyle ülkenin borcunun 
GSYH’ye oranı yüzde 110’a çıktı. 
Bu bir yıl önceye göre yüzde 91’lik 
bir artış olduğunu gösteriyor.

İrlanda’da orta sınıfın ücretleri 
yüzde 15 azaltıldı ve satış vergisi 

yüzde 23’e çıkarıldı (AB’de en 
yüksek). Ancak 2011 yılının üçüncü 
çeyreğinde ülkenin borcunun 
GSYH’ye oranı yüzde 105’e 
ulaşarak bir yıl önceye göre yüzde 
88 artış gösterdi.

İngiltere’de Başbakan David 
Cameron hükümetinin aldığı sıkı 
tasarruf önlemlerine rağmen, 
2010 yılının üçüncü çeyreğinde 
yüzde 74 olan borcun GSYH’ye 
oranı geçen yıl aynı çeyrekte 
yüzde 80’e çıktı. Uluslararası kredi 
derecelendirme kuruluşu Moody’s 
bu ay İngiltere’nin “AAA” olan uzun 
vadeli kredi notu görünümünü 
“durağan”dan “negatif”e çevirdi.

Yunanistan’da iki yıldır 
uygulanan tasarruf önlemleri 
ekonomiyi harabeye döndürdü 
ve kitlesel gösterilere yol açtı. 
Yunanistan’ın geçen yıl üçüncü 
çeyrekte borcunun GSYH’ye 
oranı yüzde 159’a ulaşarak alarm 
vermeye başladı. Bu ülkenin 2010 
yılı üçüncü çeyrekte borcunun 
GSYH’ye oranı yüzde 139 
seviyesindeydi.

Güçlü ekonomiye sahip Norveç 
ise bu ülkelerin aksine acı verici 
tasarruf önlemlerinden kaçındı 
ve bu ülkenin 2010 yılında yüzde 
43,5 olan borcunun GSYH’ye oranı 
geçen yıl aynı çeyrekte yüzde 39’a 
geriledi. 

Tasarruf önlemleri uygulayan ülkelerin durumu
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“Parlayan şafak” anlamını 
taşıyan altın, parlak 
sarı rengi, asitlere karşı 

dayanıklılığı, tabiatta serbest halde 
bulunabilmesi ve kolay işlenebilmesi 
gibi özellikleri ile ilk çağlardan beri 
vazgeçilmezliğini korumuştur.

Metal içeriği ve doğada bulunuş 
özellikleriyle de saflığı, gerçeği ve 
iyiliği de simgeleyen altın, tarih 
boyunca gücün, güzelliğin ve 

ihtişamın simgesi olmuştur. 

Altın;

• Türkiye’de yastık altında, 

• Amerika’da Oscar ödülünde, 

• İngiltere’de kraliçenin tacında, 

• Hindistan’da mücevher 
yapımında kullanılmakta ve tasarruf 
edilmektedir. 

Altın stoğunu en çok elinde 
bulunduran ülke ABD’dir. Ancak 
süsleme ve mücevher alanında 
Hindistan başı çekmektedir. 
Hindistan da kullanılan altının yüzde 
20’sinden fazlası Hint sarı ipliğinin 
üretiminde kullanılmaktadır. ABD’yi 
takiben Almanya, Fransa ve Rusya 
gelmektedir. 

Altın kullanım alanı açısından
geniş bir yelpazeye sahiptir.

• Kuyumculukta, 

• Biomedikalde, 

• Dişçilikte 

• Elektronikte, 

• Uzay ve havacılıkta, 

• Hava arıtımında ve çevrecilikte, 

• Nanoteknolojide, 

• Dekorasyonda, 

• Yiyecekte, içecekte ve 
güzellik ürünlerinin de imalatında 
kullanılmaktadır. 

Ayrıca, altının 7000 yıldır 
süren maddi değeri, insanoğlunun 
manevi değerlerine de etki etmiştir. 

ALTIN’ın
dayanılmaz ağırlığı

Kamil Porsuk
Yönetim Kurulu Üyesi

EBSOHaber’in bu sayısında, iştigal alanıma sebep 
olan altın konusunu çok özet halinde farklı bir 
perspektifle işlemek ve bunları biliyor muydunuz 
bölümümüzde, ilginizi çekeceğine inandığım bazı 
noktaları sizlerle paylaşmak istiyorum.
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Hepimizin çok iyi 
bildiği, “Söz gümüş 
ise, sükut ALTIN’dır” 
sözü, insanoğlunun 
altına kattığı değer ve 
altının hayatın içindeki 
dayanılmaz ağırlığını 
göstermektedir. 

Son kullanım alanlarına 
göre altının yaklaşık yüzde 
37’si devletlerin merkez 
bankalarında, yüzde 24’ü özel 
yatırımcılarda, geri kalan kısmı 
(yüzde 27) değerli süs eşyası ve 
(yüzde 12) endüstriyel meta şeklinde 
kullanılmaktadır.

Yılda 295 ton altın üretimi yapan 
Çin, Güney Afrika Cumhuriyeti’ni 
geride bırakarak birinci sıraya 
oturmuştur. Dünya altın üretiminin 
yüzde 53’ü, dört sanayileşmiş 
ülke; Çin, Güney Afrika, ABD ve 
Avustralya’da gerçekleştirilmektedir.

Ülkemizde altının çıkarıldığı 
yerler; Antakya, Niğde, İzmir, Uşak, 
Balıkesir, Bursa ve Kütahya’dır.

Altın bilgiler

• Altın sudan 19 kat daha ağırdır.

• 31,0 gramlık altın, uzatıldığında 54 
km’lik bir tel oluşturur.

• Doğada bilinen en iyi iletken olup, 
güneşin yakıcı ısısını yansıtma 
özelliği ile uzay mekiklerinde 

kullanılarak aya yapılan 
yolculukları mümkün 
kılabilmektedir.

• 70 kg. ağırlığında bir kişinin 
vücudunun farklı bölümlerindeki 
toplam altın miktarı 7 mg, 1 ton 
kayada 5 mg’dır.

• Dünyanın en büyük altın 
rezervleri okyanuslardadır.

• Çürük dişlerin altınla 
doldurulması geleneği 16. yy’a 
kadar uzanmaktadır.

• Yetmiş yıl boyunca, romatizmal 
eklem iltihaplanmalarının 
en yaygın sağaltım yöntemi 
hastaya düzenli olarak bir sıvı 
altın süspansiyonunun enjekte 
edilmesiydi.

• Yazın güneşi yansıtması, 
kışın ısıyı tutması amacıyla 
kimi apartmanların camları 
altınla kaplanmaktadır.

• İlk Osmanlı altını, Fatih 
Sultan Mehmet’in ikinci 
defa tahta çıkışının 27. 

senesinde basılmıştır.

• Kanserli hücrelerin yok 
edilmesini sağlayan altının, 

hergün 0,2 gram tüketilmesi, 
vücuttaki toksinlerin atılımına 
yardımcı olmaktadır.

• Bugüne kadar en büyük altın 
külçe; 78 kg ve yüzde 91 saf 
ayarı ile Avustralya’nın Victoria 
eyaletinde çıkarılmıştır.

Türkiye; 

• Dünya altın ihracatında 2. sırada

• Dünya altın ithalatında 4. sırada

• Sektördeki firma sayısı 40.000

• Sektördeki çalışan sayısı 250.000

Türkiye’de altın talebi 2011’in 
ikinci çeyreğinde 14.7 tonla rekor 
seviyeye ulaşmış, Hindistan, Çin ve 
Türkiye, küresel takı talebinin yüzde 
59’unu oluşturmuştur.

Türkiye’de yastık altında 
yaklaşık 5 bin ton altın bulunduğu 
ve bunun ekonomik değerinin 275 
milyar dolara karşılık geldiği tahmin 
edilmektedir. 

Altına;

• Gümüşün ilavesi yeşilimsi,

• Nikel ve platinin ilavesi beyaz,

• Çinkonun ilavesi sarı,

• Bakır ilavesi de bakır miktarına 
göre sarıdan kırmızıya 
kadar değişen renkler 
kazandırabilmektedir.
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Tiryaki’den meclis temennileri
MECLİS

Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis 
Başkanı Mehmet Tiryaki, Açılış 
ve Başkanlık Sunuşlarında; 

Şubat ayı içerisinde teröristlerle 
girilen çatışmada şehit düşen 
askerlere Allah’tan rahmet, ailelerine 
sabır diledi.

Yönetim Kurulu Üyesi Eyüp 
Sevimli’nin İzmir Sanayici ve 
İşadamları Derneği Danışma Kurulu 
Üyeliği’ne, Meclis Üyesi Hasan 
Küçükkurt’un İzmir Sanayici ve 
İşadamları Derneği Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcılığı’na seçildiklerini 
belirterek, kendilerini tebrik etti.

Meclis Üyesi Metin Akdaş’ın 
dayısının vefat ettiğini belirterek, 
merhuma Allah’tan rahmet ailesine ve 
yakınlarına başsağlığı diledi. 

Meclis Üyesi Vedat Sabırlı’nın 
firmasında temsil ilzam yetkisi 
kalmaması nedeniyle meclis üyeliğinin 
sona erdiğini, yerine birinci yedek 
üye Özer Küçükgöl’ün getirildiğini 
ifade eden Tiryaki, Küçükgöl’e yeni 
görevinde başarılar diledi.

Mehmet Tiryaki, rahatsızlığı 
nedeniyle Yönetim Kurulu’nun  
Ankara’da gerçekleştirdiği 
Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlık 
ziyaretlerine katılamadığını, 
son derece başarılı geçen güzel 
organizasyon için Yönetim Kurulu 
Başkanı ve Yönetim Kurulu 
Üyeleri’ne teşekkür ettiğini söyledi.

Yeni TTK’da
belirsizlik kalmasın

Şubat ayı Meclis Toplantısı’nın 

konuk konuşmacısı yeni Türk Ticaret 
Kanunu’nu hazırlayan komisyonun 
başkanı Prof. Dr. Ünal Tekinalp’e 
toplantıya katıldığı için teşekkür 
eden Tiryaki, TBMM’de 13.01.2011 
tarihinde kabul edilen ve kademeli 
şekilde 01.07.2012 tarihinden 
itibaren yürürlüğe girmeye başlayacak 
Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun, 
iş dünyamıza birçok yeniliği ve 
değişikliği getireceğini, bu nedenle 
akıllardaki soru işaretlerini yanıtlamak 
üzere Tekinalp’ın aramızda 
bulunduğunu söyledi.

Tiryaki, yeni hazırlanan Türk 
Ticaret Kanunu’nun genelde olumlu 
içeriği ile dikkat çektiğini, ancak Türk 
iş dünyasında ifade edildiği gibi bir 
kısım madde üzerinde tartışmanın 
bulunduğunu ve bu maddelerin tekrar 

EBSO Meclis Başkanı Tiryaki, Temmuz ayı başından itibaren kademeli olarak 
yürürlüğe girecek yeni Türk Ticaret Kanunu ile ilgili akıllarda soru işareti 
kalmamasını isterken, AB’ye uyum sürecinde çıkarılacak ve çalışma hayatı 
başta olmak üzere iş dünyasını yakından ilgilendiren yasalara da dikkat çekti.
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gözden geçirilmesinin talep edildiğini 
ifadeyle, 1535 maddelik kanuna A’dan 
Z’ye olumsuz demenin hakkaniyet ile 
bağdaşmayacağını, olumlu taraflarının 
tartışılan maddelere nazaran çok 
daha fazla olmakla birlikte tartışılan 
maddelerin de iş hayatımıza birçok 
belirsizlikler getirmesinden endişe 
edildiğini vurguladı.

AB üyelik sürecinde, AB 
müktesebatında yer alan kanunların 
ülkemizde uygulanmaya çalışıldığını, 
önümüzdeki 40-50 yıla yönelik 
çok ileri seviyede düzenlemelerin 
yapılmasının planlandığını, TBMM’de 
çok önemli kanunların görüşülerek 
yürürlüğe sokulmaya başlandığını 
dile getiren Tiryaki, Türk Ticaret 
Kanunu’nun kendileri için çok önemli 
olduğunu, ikincil düzenlemelerden 
sonra TBMM’nde görüşüleceğini, 
oysa kendileri için çok fazla önem 
taşıyan ve AB Müktesebatında ne 
varsa aynen yer verilen bir başka 
yasanın da Çalışma Yasası olduğunu, 
şu anda TBMM’nde görüşülen 
Çalışma Yasası’nın adete saatli bomba 
niteliği taşıdığını vurguladı.

Geçen ay Meclis konuşmasında 
dile getirdiği Ulaştırma Bakanlığı’nın 
Ankara metro ihalesinde, satın 
alınacak vagonlarda yerli katkı payı 
şartı araması ile ilgili olarak Yönetim 
Kurulumuzun hızlı davranarak 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 

İbrahim Gökçüoğlu Başkanlığı’nda 
Ulaştırma Sanayi Çalışma Gurubu’nu 
toplantıya davet ettiğini söyleyen 
Tiryaki, Yönetim Kurulu’na teşekkür 
ederek, komiteye başarılar diledi.

Cari açığa karşı tüketici bilinci

Ekonomi Bakanı’nın 2011 ihracat 
rakamlarının değerlendirilmesinde 
ihracatla birlikte ithalatı da 
gündeme getirmesinin yerinde ve 
isabetli olduğunu söyleyen Tiryaki, 
Bakanın açık yüreklilikle ifade ettiği 
“ihracatımız rekor kırdığı için ne 
kadar mutluysak ithalatımızın kırdığı 
rekordan da o kadar rahatsızız” 
açıklamasının ülkemizde kuvvetli 
olan sanayi dallarında dahi  ithalat 
rakamlarının büyüklüğünün cari 
açıkta ne kadar etkili olduğunu 
vurguladığını söyledi. Bu konuda 
her şeyin devletten beklenmemesi, 
gerektiğini, tüketicilerin 
bilinçlenmesinde, kaynakların bilinçli 
ve üretime yönelik kullanılmasında 
özellikle basınımızdan, sivil toplum 
kuruluşlarımızdan da destek olmaları 
yönünde beklentilerinin bulunduğunu 
dile getirdi.

Diğer taraftan yeni teşvik 
sisteminin açıklanmamış olmasının iş 
aleminin planlarında belirsizliklere yol 
açtığını, bu nedenle hükümetimizden 
yeni teşvik sistemini en kısa sürede 
açıklanmasını beklediklerini söyledi.

İzmir vergisini ödüyor

İzmir’in, ülkemizin vergi 
gelirlerinde 2011 yılında 5 milyar 
TL’lik artışla 27 milyar TL ile 
Ankara’yı da geçerek İstanbul ve 
Kocaeli’den sonra üçüncü sıraya 
yükselme-sinin,  şehrimizin hızlı bir 
şekilde büyüdüğünün göstergesi 
olarak vurgulamak ve bu başarıyı 
paylaşmak istediğini söyleyen 
Tiryaki, vergideki bu duyarlılığımız 
sayesinde kentimize yapılacak 
devlet yatırımlarının daha da artarak 
devam etmesini umduklarını, 
Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik 
Bakanlığı’na bağlı PTT’nin kurmayı 
düşündüğü e-alışveriş sanal mağaza 
merkezinin İzmir’de olacağının 
açıklanmasının da bu yatırımların 
güzel bir örneği olduğunu vurguladı.

Petkim Yarımadası’nı Türkiye’nin 
en kapsamlı kümelenme örneği 
yapacak liman yatırımının ilk 
imzalarının Petkim ile konteyner 
terminali operasyonları ve 
yönetiminde dünya lideri 
Hollandalı APM Terminals arasında 
imzalandığını, İzmir ve bölgemizin 
konteyner limanı kapasitesine 
başlangıçta 1,5 milyon TEU katkı 
koyacak olan bu değerli yatırıma 
imza atan Petkim ve APM Terminals 
yetkililerine şükranlarını sunduğunu 
söyledi.
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, yeni Türk Ticaret 

Yasası’nı hazırlayan Bilim Kurulu’nun 
Başkanı Prof. Dr. Ünal Tekinalp’i 
konuk ettikleri toplantının amacının, 
fikirleri paylaşmak, sanayiciler 
olarak Kanun ile ilgili düşüncelerini 
aktarmak, eğer yanlış düşünceleri 
varsa Tekinalp’in doğruları kendileri 
ile paylaşması olduğunu ifade ettiğini 
vurguladı.

Yorgancılar, konuşmasını EBSO 
Yönetim Kurulu Başkanı veya TOBB 
Yönetim Kurulu Üyesi sıfatıyla 
değil, sanayici kimliği ile yaptığını, 
Tekinalp gelmeden önce tüm EBSO 
üyesi sanayicilere yazı göndererek 
Yeni Türk Ticaret Kanunu hakkında 
görüşlerini paylaşmalarını istediklerini, 
toplanan görüşler çerçevesinde 
sadece kendi düşüncelerini değil, 
sanayicilerin de ortak düşüncelerini 
ve görüşlerini aktaracağını belirtti. 
Prof. Dr. Tekinalp’in açıklamalarından 
son derece istifade ettiklerini, 

finansal tabloların uluslararası 
uygunluğu hususunu sanayiciler 
olarak kendilerinin de arzu ettiklerini, 
denetleme konusuna da hiçbir 
itirazları bulunmadığını söyledi. 

Yasayı uygulayacakların
görüşlerini de alın

Ender Yorgancılar, TOBB 
Yönetim Kurulu Üyesi olarak, 
TOBB’un çalışmaları ve harcamaları 
konusunda bilgi sahibi olduğunu, 
Türkiye Ekonomi Politikaları 
Araştırma Vakfı’nın yaptığı hizmetleri, 
çalışmaları, bunların neticelerini gayet 
iyi bildiğini ifade ederek, TOBB’un 
bugün 1 milyon 300 bin üyesi, 365 
Oda ve Borsa ile Türkiye’nin çatı 
örgütü olduğunu, bu nedenle Ticaret 
Kanunu hazırlanırken görüşlerinin 
dikkate alınmamasının ya da 
önerilerinin değerlendirilmemesinin 
doğru olmadığını düşündüğünü, 
çünkü çıkacak kanunu 
uygulayacakların TOBB’un üyeleri 
olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Tekinalp’in AB üyelik 
sürecini anlatırken Hırvatistan ile 
Türkiye kıyaslaması yaptığını, fakat 
Hırvatistan’ın nüfusu 3.5 milyon iken 
Türkiye’nin nüfusunun 75 milyon 
olduğunu, dolayısıyla Hırvatistan’ın 
giydiği elbise kalıbıyla Türkiye’nin 
elbise kalıbının farklı olduğunu, bu 
farkın mutlaka göz önüne alınması 
gerektiğini dile getiren Yorgancılar, 
baştan bir peşin fikirlilik, yanlış 
değerlendirme içinde olmadıklarını 
belirterek, sadece hissiyatlarının 
anlaşılmasını istirham etti.

1996 yılında Türkiye’nin Gümrük 
Birliği’ne attığı imzanın sıkıntılarını 
bugün çektiklerini, bunları aşmak 
içinde serbest ticaret anlaşmaları 
yapılırken Avrupa Birliği’nde taraf 
olmak istediklerini, çünkü Avrupa 
Birliği’nin bugün Uzak Doğu ülkeleri 
ile imzalayacağı her serbest ticaret 
anlaşmasında Türkiye’deki sektörlerin 
zor duruma gireceğini, bu nedenle 
olaylara daha geniş açıdan bakılmasını 
istediklerini belirtti. 

Yorgancılar: Yeni TTK’nın eksiklikleri 
tartışılarak çözümlenmeli
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Destek verdik, bilgilendirdik

Ender Yorgancılar, TOBB olarak, 
29 Mart 2010 tarihinde Başbakan’a 
Meclis’te bulunan parti liderlerine ve 
bakanlara yaptıkları ziyarette Türk 
Ticaret Kanunu’nun acil çıkması 
konusunda destek verdiklerini 
ifade ettiklerini, o ziyaretlerde 
ne konuşulduysa bugün de aynı 
şeyleri söylediklerini, AB’ye uyum 
kapsamında birçok fasılda yoğun 
çalışma içinde uluslararası piyasalarda 
var olmak isteyen ülkemizin, 
günün şartlarının çok gerisinde 
kalan eski tip kanun ile yola devam 
etmesinin mümkün olmadığını çok 
iyi bildiklerini dile getirdi. Ticari 
hayatın güncel, orta ve uzun vadeli 
ihtiyaçlara cevap veren, modern 
ticari hukuk ile örtüşmesini, ticari 
yaşamda şeffaflığın arttırılmasını, 
denetimlerin yapılmasını istediklerini, 
bu bağlamda teknolojik gelişmeleri 
ve AB mevzuatına uyum sağlamasına 
vesile olacak Türk Ticaret Kanunu’nu 
son derece önemsediklerini, eski 
kanunla devam edemeyeceklerini çok 
iyi bildiklerini söyledi.

Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun bu 
temel yaklaşımlarla iyi hazırlandığının 
farkında olduklarını, bu anlamda 
hiçbir şey yapmadığı iddia edilen 
TOBB’un 7 bölgede Deloitte 
firması ile Türk Ticaret Kanunu’nun 
yeniliklerini, gelişmelerini, bekleyen 
tehlike ve fırsatlarını çok iyi şekilde 
bütün Odalara, üyelere aktaran 
toplantılar gerçekleştirdiğini, 
gerçekleştirmeye de devam ettiğini 
ve çıkacak ortak görüşle değişikliğe 
müsait maddeler üzerinde bir 
konsensüs sağlanarak, kendilerine 
uzun süre hizmet eden bir kanun 
oluşturulmasını arzuladıklarını, 
ülkemiz ve ticaret hayatı için 
doğrusunu bulmak amacında 
olduklarını söyledi. 

Eş zamanlı düzenlemeler

EBSO olarak; Yeni Türk Ticaret 
Kanunu’nda yer alan cezalar, denetim, 
internet sayfasında yer alacak 
bilgilerin içeriği, ticari belgelerdeki 

detaylar, Vergi Usul Kanunu ile uyum 
sağlamamış olması veya Vergi Usul 
Kanunu’nun Türk Ticaret Kanunu’na 
uygunlaştırılmamış olması, borçlanma 
yasağının maksadını aşan şekillerde 
uygulanması gibi konuların hazırlanan 
kanunun eksik yanları olduğunu 
düşündüklerini söyleyen Yorgancılar, 
Tekinalp’in konunun vergi boyutuyla 
değil ticaret boyutuyla ilgilendiğini 
bildiğini ama böylesine köklü bir 
değişiklik yapılması planlanırken Vergi 
Usul Kanunu’nun es geçilmesi yerine, 
Maliye Bakanlığı ile ortak çalışma 
yapılarak iki kanunun aynı anda 
yürürlüğe girmesinin sağlanmasının 
daha fazla fayda getireceğini 
düşündüklerini belirtti.

Ender Yorgancılar, cezalandırmaya 
karşı olmadıklarını, aksine haksız 
rekabete karşı her türlü caydırıcı 
unsuru desteklediklerini, naylon 
fatura kullanan, sahte evrak 
düzenleyenlere hapis cezasının 
kaldırılmasına elbette karşı 
olmadıklarını, ancak sadece web 
sayfasında şirket bilgisini art niyet 
olmadan eksik yayınlayana veya 
güncellemeyi unutana önce bir para 
cezası konulması, ödemediği takdirde 
hapis cezasına çevrilmesi şeklinde 
bir düzenleme yapılmasından yana 
olduklarını, ayrıca hazırlanan yasanın 
sadece hapis cezası şeklinde empoze 
edilmesinden ve anlatılmasından 
rahatsızlık duyduklarını vurguladı.

Vergi konusunda Maliye 
Bakanlığı’nın, çevre konusunda 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 
rutin kontrollerini, denetimlerini 
yaptığını fakat Türk Ticaret Kanunu 
için Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı ile 
ayrıca farklı denetim kuruluşlarınca 
denetlenme zorunluluğu getirildiğini, 
oysa denetim konusunda kanunlar 
ve kurumların talepleri arasındaki 
farklılıkların giderilmesinin, şirket 
türüne, büyüklüğüne, ortaklık 
yapısına uygun kademeli bir 
denetim modelinin getirilmesinin 
ve ayrı ayrı kuruluşlarca, farklı 
dönemlerde denetlenmek yerine, tek 
seferde şirketin bütün denetiminin 

bitirilmesinin daha doğru olacağını 
düşündüklerini ifade etti.

Denetim ve şeffaflık

Ender Yorgancılar, işlem 
denetçiliği ile ilgili şirketin yeni kanuna 
göre tam denetimi yapılacaksa, bazı 
şirket işlemleri için niye ilaveten 
işlem denetçisi raporu düzenlenmesi 
gerektiği anlayamadıklarını, işlem 
denetçisi raporu düzenlenmesi 
gereken hallerin, yıllık denetim 
raporunda şirket denetçisi tarafından 
belirtilmesinin yeterli kabul 
edilebileceğini düşündüklerini söyledi. 

Tescile tabi evrakların internet 
sayfasında yayınlanması konusunda 
hiçbir mahsur görmediklerini, ancak 
Yönetim Kurulu’nda alınan kararların 
internet sayfasında yayınlanmasının, 
şirketin geleceğe yönelik planlarının 
üçüncü şahıslara paylaşılmasını doğru 
bulmadıklarını belirtti.  

Yorgancılar, kendi şirketinden 
1 lira dahi para çeken veya 
benzer mahiyette işlem yapana 
neredeyse hırsız konumuna sokacak 
borçlanmaya tepkisiz kalmalarının 
beklenmemesi gerektiğini, bu 
konunun bir kez daha gözden 
geçirilmesini talep ettiklerini dile 
getirdi. Ayrıca bazı net olmayan şirket 
ödemelerinde, örneğin şirket kredi 
kartı kullanımı, avans ödemeleri gibi 
hususların borçlanma kabul edilerek 
yaptırım uygulanabileceği endişesini 
taşıdıklarını, netice itibariyle bunun 
denetçilerin tamamen yoruma kalan 
konular olduğunu söyledi.

Ticari belgelerde yöneticilerin 
adı soyadı gibi detaylı uzun bilgilerin 
yer almasının önlenmesi gerektiğini, 
çünkü kadrolarda yapılacak her 
değişimde belgelerin yenilenmesinin 
ayrıca ilave iş yükü ve israf 
doğuracağını söyleyen Yorgancılar, 
yönetim kurulu üyelerinin en az 
dörtte birinin yükseköğrenim görmüş 
olması zorunluluğunun da genel 
kurul iradesini kısıtlayıcı bir nitelikte 
olduğunu vurguladı.

Yorgancılar, kanunun geneline 
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hiçbir itirazları olmadığını, son 
derece iyi hazırlandığını bir kez 
daha belirtmek istediğini, emeği 
geçenlere teşekkür ettiklerini 
ancak eksik yanlarının da tartışılarak 
çözümlenmesi gerektiğinin altını 
çizdi.

Endişelerimiz giderilmeli

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar, Prof. Dr. Tekinalp’e 3-3,5 
saate yakın ayakta fikirlerini paylaştığı 
için teşekkür eden Yorgancılar, 
kendisinin hukukçu olmadığını ancak 
kelimeleri tek tek seçerek konuşma 
ihtiyacı hissettiğini belirterek, 
gerçeklerin bazen insanlarda endişe 
yarattığını, bu nedenle hazırlanan 
kanunun bazı hükümlerinin 
kendilerini endişeye sevk ettiğini, 
uygun görülürse soru işareti yaratan 
konuları içeren dosyayı inceletmek 
üzere Prof. Dr. Tekinalp’e ileteceğini 
söyledi.

İkincil düzenlemeleri bilmedikleri 
için birincil düzenleme üzerinden 
yorum yaparak endişelendiklerini, 
Prof. Dr. Tekinalp’in ikincil 
düzenlemeyi bilmesi nedeniyle belki 
biraz daha rahat olduğunu dile getiren 
Yorgancılar, ifade edilen düşüncelerin 
Prof. Dr. Tekinalp’in şahsıyla ilgili değil 
sistem ve kanunla ilgili olduğunu, 
konuşan bir toplum oldukları için 
düşüncelerini aktarmalarının da çok 
doğal olduğunu söyleyerek, ikincil 
düzenlemelerin yayınlanmasından 
sonra uygun olursa tekrar fikir alış 
verişinde bulunmak istediklerini, 
olmadığı takdirde bir mektup ile 
görüşlerini paylaşabileceklerini 
söyledi.

Yorgancılar toplantıyı
yorumladı

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, yeni TTK’yı 
hazırlayan Bilim Kurulu’nın Başkanı 
Prof. Dr. Ünal Tekinalp’i konuk 
ettikleri toplantının faydalı olduğunu 
ümit ettiğini, en azından endişelerini 
dile getirdiklerini, 4700 sanayicinin 
temsilcileri olarak eksikliklerin 

çözümünü, doğru platformlarda 
doğru kişilere anlatmak için bu 
toplantıları geçekleştirdiklerini 
söyledi.

Yorgancılar, 55. Yönetim 
Kurulu olarak 3 yılı geride 
bıraktıklarını ifadeyle, şubat 
ayında Cumhurbaşkanı’nı ziyaret 
ederek EXPO konusunda destek 
istediklerini, İzmir’in konuları ile 
ilgili karşılıklı görüş değerlendirmesi 
yaptıklarını ve İzmir’e davet ettiklerini 
söyledi.

Türk Ticaret Kanunu ve Toplu İş 
İlişkileri Kanunu ile ilgili Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’e 
de ziyaret bulunduklarını belirten 
Yorgancılar, ziyarette; sanayiciler 
olarak Toplu İş İlişkileri Kanunu’ndaki 
endişelerini ve bu kanun ile birlikte 
Kıdem Tazminatı Kanunu’nun 
mutlaka birlikte çıkarılmasının doğru 
olacağı şeklindeki düşüncelerini 
ifade ettiklerini, bu vesile ile Çelik’i 
İzmir’e davet ettiklerini, kendisinin de 
mart, nisan ayı gibi Odamız’ı ziyaret 
edeceğini belirttiğini söyledi.

Yorgancılar, Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Erdoğan Bayraktar ile de 
görüşerek, EXPO planlaması ile 
kentsel dönüşüm planlamasının 
öncelikli olarak yapılmasını 
istediklerini, kentsel dönüşümde 
merkeziyetçilikten çıkarılarak kent 
planlamasının yerelde yapılmasının 
daha doğru olacağını ifade ettiklerini, 
depremle ilgili binalarda tespit 
çalışması yapılmasını istediklerini ve 
OSB’lerin yeni teşvik yasası içinde 
mutlaka desteklenmesi gerektiğini 
ifade ettiklerini söyledi.

Üyelere cevaplar

Ender Yorgancılar, EBSO Meclis 
Üyesi sanayicilerin toplantıda dile 
getirdikleri konuları da değerlendirdi.

İstanbul Ticaret Odası Meclis 
Başkanı İbrahim Çağlar’ın “TTK 
ertelenmelidir”, İzmir Ticaret 
Odası Başkanı Ekrem Demirtaş’ın 
“ya yasa değişsin ya da ertelensin” 
şeklindeki beyanatlarını içeren gazete 
kupürlerini Meclis üyelerine gösteren 
Yorgancılar, kendilerinin her zaman 
Türk Ticaret Kanunu’nun en kısa 
sürede çıkmasını dile getirdiklerini, 
sadece bazı rötuşların olması 
gerektiğini ifade ettiklerini söyledi.

Atilla Üner’in TOKİ ile ilgili 
düşüncesini Çevre ve Şehircilik 
Bakanı ile paylaştıklarını, Bakan’ın bu 
konunun Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı’nın 
ortaklaşa yapması gereken bir 
uygulama olduğunu ifade ettiğini, o 
bakımdan konuyu ilgili bakanlıklara 
ileterek takibini yapacaklarını belirtti.

Yönetim Kurulu Teknik Eğitim 
Çalışma Grubu Başkanı Nadir Erdir’e 
kendisinin de teşekkür ettiğini 
söyleyen Yorgancılar, Erdir’in geçen 
ayki Meclis Toplantısı sonrasında 
Murat Kurtalan’ın sıkıntısını hemen 
devreye girerek çözmesinin, üye 
odaklı yaklaşımın neticesi olduğunu 
belirtti. 

Yılmaz Şahin’in dile getirdiği 
işyeri hekimliği ile ilgili konudan 24 
Şubat 2012 tarihinde İzmir Tabipler 
Odası’nın kendisini ziyarete gelmesi 
üzerine haberdar olduğunu, yapılmak 
istenen uygulama için hemen ertesi 
gün İzmir Valisi Cahit Kıraç ile yüz 
yüze konuşarak uygulamanın yanlışlığı 
konusunu görüştüklerini, Meclis 
Toplantısı öncesinde de ön yazı ile 
hazırladıkları dosyayı İzmir Valisi’ne 
ileterek, İl Sağlık Müdürlüğü ile 
görüşülmesi yönünde müracaatlarını 
yaptıklarını dile getiren Yorgancılar, 
konunun dört sene önce de 
gündeme geldiğini ve uygulamanın 
durdurulmasını sağladıklarını, konuyu 
takip edeceklerini söyledi.

“Türk Ticaret Kanunu 
hazırlanırken iş 
dünyasının çatı örgütü 
TOBB’un görüş ve 
önerilerinin dikkate 
alınmaması doğru 
değil.”
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Türk Ticaret Kanunu (TTK) 
Tasarısı Bilim Komisyonu 
Başkanı Prof. Dr. Ünal 

Tekinalp, Yeni TTK’nın önemine 
işaret ederek, “Yasa, bir zihniyet 
değişikliğiyle beraber, şeffaflık, hesap 
verilebilirlik, uluslararası kalitede 
denetim ve finansal raporlama 
getiriyor” dedi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis 
Toplantısı’na konuk olan Prof. Dr. 
Ünal Tekinalp, bütün formasyonunu 
kazandığı İzmir gibi güzide bir 
şehrin, güzide mensupları olan 
sanayicilere hitap etmekten büyük 
mutluluk duyduğunu, ayrıca kendisini 
havaalanında karşılama nezaketini 
gösteren Tiryaki’ye de bu vesile ile 
saygılarını sunduğunu söyledi. Yeni 
TTK’ya ilişkin 197’nci konuşmasını 
gerçekleştiren, daha önce de 3 defa 
İzmir’e gelen Prof. Dr. Tekinalp, 1535 
maddelik kanunu zirve noktalarıyla 
anlatacağını, arzu edildiği takdirde 
detaylara inmek üzere tekrar 
gelebileceğini çünkü bunun görevi 
olduğunu, bütün soruları cevaplamaya 
hazır olduğunu belirtti. 

Kanunun sacayağı

Hazırladıkları kanun kitabında; 
ticari işletme, ticaret şirketleri, 
kıymetli evrak, taşıma işleri, deniz 
ticareti ve sigorta konularının 
düzenlendiğini, kanunu anlayabilmek 
için üç nokta üzerinde durulması 
gerektiğini, ilk olarak kanunun 
dünyanın 20 büyük ekonomisinden 
birine ait bir devletin, bir ülkenin 
ticaretini, sanayini ve hizmet 
sektörünü yeniden organize etmeyi 
amaçlaması olduğunu, bunun da 
işadamları uluslararası piyasalara 
çıktıklarında o piyasaların dilini 
konuşsunlar manasına geldiğini 
söyleyen Tekinalp, uluslararası 
piyasaların ise iki dili bulunduğunu, 
birincisinin finansal tabloların 
uluslararası piyasaların anlayacağı 
dilden yapılmış olması, diğerinin 
finansal tabloların uluslararası 
piyasaların güveneceği bir 
denetlemeden geçmesi olduğunu dile 
getirdi. 

Uluslararası piyasaların dili 
konuşulduğu takdirde partner 
bulmanın, mala alıcı bulmanın 

daha kolay olacağını ve uluslararası 
piyasaların müsait şartlarıyla iş 
yapılabileceğini, yani vadenin de 
faizinizin de sözleşme şartlarının 
da daha başka olacağını söyledi. 
Tekinalp, ne yazık ki Türkiye’nin bu 
dili konuşmadığını, bugün Türkiye’de 
95 bin anonim şirket, 780 bin 
limited şirket bulunduğunu, halka 
açık anonim şirket sayısının 586 
olduğunu ki bu 586 şirketin sadece 
300 küsurunun hisse senetlerinin 
borsada işlem gördüğünü, bunun çok 
küçük bir rakam olduğunu belirterek, 
kuralları, standartları belirlerken 
sadece 586 şirketi düşünerek hüküm 
koyacak olurlarsa kendilerini aldatmış 
olacaklarını vurguladı. 

Gerçek şirket gerçek maliyet

Türkiye’deki 785 bin limited 
şirketin, 450 bininin gayri faal 
olduğunu, gayri faalle naylon 
şirketlerin, peçeleme şirketlerin, 
paravan şirketlerin de kastedildiğini, 
bu tip şirketlerde maliyet hesabı 
yapılırken gelecek maliyetin 
düşünülmediğini dolayısıyla kanunu 

Tekinalp: TTK zihniyet değişikliğidir
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hazırlarken Bilim Kurulu’nca hedefleri 
bunlara göre belirlendiğini ifade etti. 
Almanya’da 1993 yılında anonim 
şirket sayısı 3 bin iken tek kişilik 
şirketler çıktıktan sonra bu rakamın 
15 bine çıktığını, kesin olmamakla 
birlikte bugün Almanya’da 21 
bin anonim şirket bulunduğunu 
belirterek, bunun üzerinde 
düşünülmesini istedi. 

Uluslararası ekonomik dil

Tekinalp, bir Türk işadamı 
uluslararası piyasaya çıktığı zaman 
eğer halka açık anonim şirket 
içinde değilse, verdiği bilançoyu 
karşısındakinin anlamasına imkân 
olmadığını, çünkü bu bilançonun 
uluslararası piyasaların diline göre 
hazırlanan bir bilanço olmadığını 
belirtti. Bugün dünya bilançolarının 
US GAAP denilen standartlara 
veya (IFRS) International Financal 
Reporting Standart’lara göre 
hazırlandığını, Türkiye’de ise anonim 
şirketlerin 10 adet civarındaki 
standart ve Vergi Usul Kanunu’ndaki 
ticari işletme kısmında yer alan 
muhasebeye ilişkin 20-30’a yakın 
maddeyle işleri yürüttüğünü dile 
getirdi. 

Ülkemizdeki Vergi Usul 
Kanunu’ndaki hükümler 1950 
yılında oluşturulduğunda 1943 tarihli 
Alman Vergi Usul Kanunu’ndan alıntı 
yapıldığını, dolayısıyla bu standartlar 
çerçevesinde uluslararası piyasalarda 

partner bulunduğunda uygun bir 
vade, teminatsız vade ve iyi bir faiz 
almanın imkanı olmadığını, onun 
için kanundaki hareket noktalarının 
işadamları olduğunu vurgulayan 
Tekinalp, Ticaret Kanunu’ndaki 
radikal değişikliklerden birinin 
bu olduğunu, artık anonim ve 
limited şirketlerin muhasebelerinin 
International Financal Reporting 
Standards’lara (IFRS) göre tutulacağını 
söyledi. 

Türk Ticaret Kanunu için 45 
kişilik bir heyetin çalıştığını, 7 yıl 
süreyle 60 kişilik profesörlerden 
oluşan bir grubunda IFRS’leri ve 
KOBİ standartlarını hazırlamak için 
çalıştığını, zira Türkiye muhasebe 
standartlarının 1600 sayfa olduğunu 
belirtti. Bilindiği üzere Türkiye’de 
anonim şirketlerin murakıp denilen 
şirketin organları tarafından 
denetlendiğini ve murakıplarda 
hiçbir şartın aranmadığını, bu şekilde 
ülkemizin 60 yıl süreyle kalitesizliğe 
büyük bir sadakatle bağlı kaldığını, 
bundan da hiç bir fayda görülmediğini 
ifade eden Tekinalp, kalitesizliği 
ortadan kaldırmak adına yeni düzene 
göre anonim ve limited şirketlerin 
uluslararası denetleme standartlarına 
göre denetleneceğini dile getirdi. 

Sınırsız sorumluluk olmaz

İkinci hareket noktasına gelinecek 
olunursa, bugün dünyada sınırsız 
sorumluluğun modasının geçtiğini 

söyleyen Tekinalp, sınırlı sorumlu 
şirketin; şirket sahiplerinin psikolojik 
rahatlığa kavuşmaları anlamına 
geldiğini, yani ticarete bir para 
konulduğunda eğer başarısızlığa 
uğranılırsa, sadece ortaya konulan 
paranın kaybedildiğini, özel hayat için 
gerekli olan paraya dokunulmadığını, 
ancak Türkiye’deki anonim ve limited 
şirketlerin sınırlı sorumlu şirketler 
olduğu ifade edilse de bir başarısızlığa 
uğranıldığında İcra İflas Kanunu 
gereğince “döşek, kap ve çatal, bıçak 
bırakılıp, gerisinin haczedildiğini” 
belirtti. 

Dünyada yapılan diğer bir 
uygulamanın ise bilançoya kredi 
uygulaması olduğunu, Türkiye’nin 
bu uygulamanın çok uzağında 
bulunduğunu, Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği’nin zihniyeti ile de 
çok uzakta kalacağını dile getiren 
Tekinalp, amaçlarından birisinin de 
bilançoya kredi verme şekli olduğunu 
ama bir hayal peşinde koşmadıklarını, 
yani 1 Temmuz’da Türk Ticaret 
Kanunu yürürlüğe girdiğinde 2 
Temmuz’da her şey değişeceği 
şeklinde bir düşüncenin içerisinde 
olmadıklarını, eğer Türkiye ciddi bir 
zihniyet değişikliği yapabilirse ancak 
4-5 senede düşünülen bilançolara 
kavuşabileceğini ve ondan sonra 
bilançoya kredi uygulamasına 
geçilebileceğini dile getirdi. 

Ticarette güven

Üçüncü hareket noktasına 
gelinecek olursa, ticaretin güven 
getirebilmesi için 2 veya 3 gruba 
güven verilmesi gerektiğini, 
birinin ortağa, ikincinin alacaklıya, 
üçüncünün belki ortak sayılabilir ama 
ortak olmayan yatırımcıya olduğunu 
ve yeni Ticaret Kanunu’nun bu 
üç adıma göre hazırlandığını dile 
getiren Tekinalp, TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu’nun sadece şirket 
sahiplerine göre elbise dikilmesinden 
yana olduğunu, oysa bu şekilde tek 
taraflı düşünceyle sermaye piyasasının 
gelişemeyeceğini söyledi. 

Tekinalp, ortak cari hesabın; 
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bir ortağın sınırlı sorumlu bir 
şirketle arasındaki borç ilişki esasını 
düzenleyen hesap olduğunu, kolektif, 
komandit veya şahıs şirketinde 
ortaklar cari hesabı bulunmadığını, 
çünkü sınırsız sorumluluk söz konusu 
olduğu için kişiliklerin birbirine 
karıştığını, ancak anonim veya 
limited şirkette ortağın cari hesabına 
şirketten borç olarak aldığı paraların 
ve şirkete takviye olarak verdiği ortak 
alacağı denilen paraların yazıldığını, 
aynı zamanda faturasız mal alış ve 
satışının da idare edildiği bir hesap 
olduğunu vurguladı. 

Ortaklar cari hesabının ne 
şekilde kullanıldığını örneklemek 
istediğini söyleyen Tekinalp, bir 
şirket dışarıya faturasız mal sattığında 
kimsenin bundan haberi olmadığını 
ama şirkete para geldiğinde bunun 
göründüğünü ve “bu para nereden 
geldi?” diye sorulduğunda bir kılıf 
bulmak için kullanılan bir hesap 
olduğunu, ne yazık ki Türkiye’de 
bu hesabın içselleştirildiğini söyledi. 
Diğer taraftan şirket faturasız mal 
satın aldığında bir para çıktığını ancak 
fatura olmadığı için ortağın şirketten 
borç almış gibi gösterilip, ortaklar 
cari hesabına borç yazıldığını, hesabın 
bu şekilde de kullanıldığını ya da 
şirket rüşvet veya diğer gayri meşru 
şekilde ödeme yapmak durumunda 
kaldığında çıkan paranın “patron 
borç aldı” şeklinde gösterildiğini, 
oysa patronun yapılan bu uygulama-
dan her zaman haberinin olmadığını, 
dolayısıyla patron olarak ne kadar 
borç bulundu-ğunun öğrenilebilmesi 
için cari hesabın ciddi olarak 
incelenmesi gerektiğini dile getirdi. 

Tekinalp, işte bu örneklerde 
yaşananlar nedeniyle Türk Ticaret 
Kanunu’nda ortaklar cari hesabının 
yasaklanması düzenlemesine 
gidildiğini, eğer borç almışsa bunun 
için faiz verilmesi gerektiğini fakat 
paranın şirket mal varlığından çıkıp 
patrona gelmesiyle ortaya çıkan 
boşluğun doldurulamadığını, bu 
şekilde yatırımcıya da güvensizlik 
verildiğini söyledi.  

AB’ye uyum

Tarama toplantılarında hesap 
vermek göreviyle 7-8 defa Brüksel’e 
gittiğini, yapılan görüşmelerde 
Türkiye’de Avrupa yatırım ikliminin 
yaratılmasının şart olduğunun ve 
henüz ortak olmadık lafını duymak 
istemediklerinin ifade edildiğini, 
bunun sadece Türkiye’ye karşı 
takınılan bir tavır olmadığını diğer 
ülkelerden de aynı şartın istendiğini, 
eğer bu rayda kalınmak isteniyorsa, 
ülkemizden talep edileni yerine 
getirmek durumunda olduğumuzu 
dile getirdi. Tekinalp, Brüksel’deki 
çalışmalarının başarısızlıkla 
sonuçlandığını, çünkü aynı gün 
Hırvatistan’la tarama toplantılarına 
alındıklarında Hırvatlar’ın Ticaret 
Kanunu’nu yaptık dediklerini, 
kendisinin ise elinde tasarıyla 
yapacağız dediğini ve ikinci celsede 
Türkiye ile Hırvatistan’ın salonlarının 
ayrıldığını, tasarıyı anlattığında 
“Profesör tamam. Git bunu 
Ankara’da kanunlaştır gel” dediklerini 
ancak kendisinin hala Brüksel’e 
gidemediğini söyledi.  

Hazırladıkları ticaret kanununun 
makyaj kanunu olmadığını, çok açık 
şekilde zihniyet değişikliği kanunu 
olduğunu, herkesten uluslararası 
standartlara göre muhasebe 
istendiğini, bunun hiç kolay bir şey 
olmadığı gibi maliyet gerektirdiğini, 
hiçbir maliyeti olmasa bile denetçiye 
verilecek para maliyeti bulunduğunu, 
kanunu hazırlayan komisyon olarak 

maliyetin farkında olduklarını 
ancak, konu hakkında görüştükleri 
herkesten olumlu görüş aldıklarını 
dile getiren Tekinalp, ayrıca KOBİ’lere 
yapılacak olan teşvikler içerisinde 
denetçi ücretinin devlet tarafından 
belirlenecek bir tarifeye göre 
ödenmesi hususunun da yer aldığını 
ifade etti. 

TOBB’a eleştiri

Tekinalp, Türkiye’nin doğru 
bilançolarla ileriki dönemlerde elde 
edeceği katma değerin çok yüksek 
olacağına inandığını, dolayısıyla bu 
yüksek katma değer karşısında 
gereken maliyetin devlet tarafından 
ödemesi gerektiğini söyledi. Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği’nin de bir 
maliyet ödemesi gerektiğini, çünkü 
TOBB’un mecburi aidat toplayan 
bir teşekkül olduğunu, her ne kadar 
Anayasa’nın 135. Maddesine göre;  
TOBB anayasal bir kuruluş olsa da 
gelirlerine ilişkin tek bir harcama yeri 
görülmediğini dile getirdi. Ticaret 

Prof. Dr. Tekinalp:
Türk Ticaret Kanunu, 
zihniyet değişiminin 
yanısıra şeffaflık, 
hesap verebilirlik ile 
uluslararası kalitede 
denetim ve finansal 
raporlama getiriyor.
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Kanunu tasarısıyla ilgili olarak 18 aya 
yakın zamandır görüşmeler yapılırken 
Odalar Birliği’nin Yeni Ticaret 
Kanunu’ndaki maliyeti hafifletici en 
ufak bir çalışmada bulunmadığını, 
oysa teknik yardımlarla bu ülkede 
bilhassa limited şirketleri yeni 
zihniyete hazırlamak yerine üniversite 
açmakla uğraştığını belirtti. 

Dikkat edilecek olunursa 
TÜRMOB’un 18 aydan beri yoğun 
olduğunu ama ondan önceki iki 
yıldan beri IFRS’leri anlatabilmek 
için ücretsiz kurslar düzenlediğini, 
dolayısıyla TOBB’dan da böyle bir 
çalışma beklediklerini söyleyen 
Tekinalp, sadece maliyetten 
bahsetmenin çok kolay olduğunu 
onun için görüşlerini bir raporla ilgili 
bakanlığa ileteceğini söyledi. 

Kanunun yenilikleri

Bu kanunun yeniliklerinden 
bir tanesinin de tek kişilik şirket 
olduğunu, büyük bir ihtimalle garip 
gelen bir yapı, belki de bir fenomen 
olduğunu dile getiren Tekinalp, tek 
kişilik şirket konusunun 1989 yılında 
Avrupa Birliği’nce ifade edildiğini ve 
“her üye devlet ve müzakere yapan 
devletin ya tek kişilik limited şirketi 
sisteminde ulusal hukukunda kabul 
edecek veya sınırsız sorumlu ferdi 
işletme yanında bir de sınırlı sorumlu 

ferdi işletme diye bir kategori 
yaratacak” dendiğini, sebebi için 
de “sınırsız sorumluluk harap edici 
bir şey. Başarısızlığa uğrayan adamı 
hayattan diskalifiye ediyor. Size bunu 
teklif ederek o adamın hayattan 
diskalifiye olmamasını sağlıyoruz. 
Eğer limited şirketi tercih etmişsen 
tek pay sahipli anonim şirkette 
seçebilirsin. Çünkü en büyük şirketler 
böyle teşekkül edebilir” şeklinde 
açıklama yapıldığını ifade etti. 

Yeni Ticaret Kanunu’nda tek 
kişilik şirketinin 15 kişilik Yönetim 
Kurulu, 30 kişilik Denetleme 
Kurulu bulunduğunu, artık yönetim 
kurulu üyesi olmak için pay sahibi 
olmanın gerekmediğini, böylelikle 
profesyonelliğin önünün açılmış 
olduğunu vurgulayan Tekinalp, tek 
kişilik şirketin, çok kişilik şirketin 
bütün mükellefiyetine tabi olacağını, 
karar defteri tutacağını ve tek 
kişinin genel kurul yapabileceğini 
ama “ben genel kuruluda şu şekilde 
karar aldım.” diyemeyeceğini, 
icap ederse genel kurula komiser 
çağırabileceğini, karar defterinde 
mutlaka komiserin veya gerekli 
kişilerin imzasının bulunmasının şart 
olduğunu söyledi. Ayrıca bu uygulama 
ile ülkeye doğrudan doğruya gelen 
yabancı sermayenin partner aramak 
mecburiyetinde kalmayacağını, 

doğrudan doğruya kendisinin 
gelebileceğini veya tek kişilik bir 
Yönetim Kurulu tayin ederek bir 
şirketi kurma imkanına sahip olacağını 
dile getirdi.  

Şirketlere avantaj

Almanya’da sigorta, taşıma 
ve deniz taşımacılığı başta olmak 
üzere tüm şirketlerin tek kişilik 
kurulduğunu, çünkü karar alma, 
icra etme kolaylıkları ve sınırlı 
sorumluluk dolayısıyla çok rahat bir 
çalışma ortamı olduğunu söyledi. 
Sınırsız sorumluluğun da alacaklıları 
korumak için kalktığını, eğer şeffaflık 
yoksa, denetleme yoksa, ciddi 
finansal raporlama standartları yoksa 
alacaklıların korunamadığını ve 
alacaklıların elinde hacze gidip ortalığı 
tahrip etmekten başka hiçbir çare 
kalmadığını ifade etti. 

Tekinalp, kanunu düşünürken, 
yorumlarken sadece düz bir 
şekilde okuyup çıkarılan manalarla 
yetinilmemesi gerektiğini, her 
kanunun bir felsefesi olduğunu 
vurgulayarak, Yorgancılar’ın toplantı 
öncesinde kendisine; hiçbir şeyi 
kabul etmiyorsun dediğini, oysa 
kendisinin 45 kişilik bir komisyonun 
başkanı olduğunu, bu göreve Adalet 
Bakanlığı’nın ataması ile değil 
oluşturulan komisyon tarafından 
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getirildiğini, her komisyonun da 
bir hukuk politikası ve felsefesiyle 
çalıştığını, netice itibariyle ortaya 
çıkarılan değişik felsefenin, 
bu felsefeye yatkın olanlarca 
değiştirilebileceğini, onun için 
Yorgancılar’la konuşurken “ben bir 
şey yapamam” ifadesini bu prensipten 
hareketle dile getirdiğini söyledi.

Doğru bilgiler edinin

Hazırladıkları kanunun, 
Yorgancılar’ın bahsettiği kanun 
olmadığını, şirket karar defterinin 
web sitesinde açıklanacağına dair 
524. Maddenin tekrar okunmasını 
isteyen Tekinalp, değiş tokuş oranının; 
A şirketinin B şirketine iltihak etmesi 
sonucunda, A şirketinde iltihak 
edenin kaç payı karşılığında katıldığı, 
şirketten kaç pay alacağı anlamına 
geldiğini, yani A şirketinde her 4 pay, 
B şirketinden bir pay alacak gibi bir 
uygulama yapılabileceğini söyledi. Bu 
hesabın nasıl yapıldığını öğrenmenin 
şirket ortağının en doğal hakkı olduğu 
gibi bunun bir sır olmadığını, belki 
başka bir şehirde bulunan ortağın, 
şirkete gitmek yerine, internetten 
öğrenmesinin, hesaplamanın nasıl 
yapılacağını bilemeyen bir ortaksa 
kontrolünü bu işi bilen biriyle 
daha rahat yapabilmesi adına karar 
defterinin internetten yayınlanması 
uygulamasını getirdiklerini, bunun 
tamamen ortağın işini kolaylaştırmak 
adına düşünülmüş bir uygulama 
olduğunu söyledi.

Ben de ekonominin içindeyim

Tekinalp, 1969 yılından beri 
Akbank’ın baş müşavirliğini, 1989 - 
2000 yılından beri de Yönetim Kurulu 
Üyeliği’ni yaptığını, Türkiye sanayisini 
adım adım takip eden biri olduğunu, 
daha güzel bir istikbale varılması için 
gayret sarf ettiğini söyledi. 

TOBB konusunda sadece, 
Ticaret Kanunu için 18 ayda maliyet 
düşürücü hiçbir şey yapmadığını 
ifade ettiğini, beklentisinin 2011 
yılının temmuz ayından itibaren 
TOBB’un bilgilendirme toplantıları 

yapması yönünde olduğunu, bu 
konuda telkinlerinin de bulunduğunu 
söyleyen Tekinalp, ancak TOBB için 
söylemediği şeylerin Yorgancılar 
tarafından söylenmişçesine 
anlatılmasından üzüntü duyduğunu, 
sanayicilerin başarıla-rının, ihracatta 
gerçekleştirdiklerinin farkında 
olmadığı ve bunları çökertecekmiş 
gibi ithamla karşılaşmasının da fazla 
haksız olduğunu belirtti.

Kanundaki cezalar

Kanunda yer alan 562 maddede 
19 veya 20 tane ceza gerektiren 
husus bulunduğunu, bunun da 
5 tanesinin direk hapis cezasını 
öngördüğünü, 5 cezadan 3 tanesinin 
eski ticaret kanunundan geldiğini, 
kendilerinin sadece 2 tane daha 
eklediklerini anlatan Tekinalp, bu 
suçlardan bir tanesinin; Ticaret 
Bakanlığı müfettişlerinin bir şirkete 
gittiklerinde istedikleri belgenin 
kendilerine verilmemesi, verilmesinin 
engellenmesi durumu olduğunu, 3 
yıl cezanın öngörüldüğünü, aynı şeyi 
bankaların yeminli murakıplarına 
yapılması durumunda cezanın 5 yıl 
olduğunu dile getirdi. Bir diğerinin 
ise internet sitesinin açılmaması ve 
konulması lazım gelen içeriklerin 
internete konulmaması olduğunu, 3 
ay ceza verilmesinin öngörüldüğünü 
söyledi. Türk Ceza Kanunun 21. 
Maddesine göre; ”Türkiye’de açık 
olarak belirtilmemişse bütün suçlar 
kasıt ile teşekkül eder, taksir ile 
teşekkül eden suçları kanun kendisi 
bildirir, bu taksir ile işlenen ise ihmal 
ile farkına varmadan, hiç niyeti 
olmadığı halde” şeklinde açıklandığı 
için Yorgancılar’ın dile getirdiği 

“unutmuşsak, bir hata etmişsek” bu 
cezaya niye çarptırılalım şeklindeki 
şikayetinin Türk Ceza Hukuku 
açısından doğru olmadığını vurguladı. 

Tekinalp, bunun dışındaki diğer 
bütün suçların tümünün adli para 
cezası olduğunu, oluşturdukları 
sistemde para cezalarının ikiye 
ayrıldığını, birincisinin adli para 
cezası, ikincisinin de idari para cezası 
olduğunu, adli para cezalarının 
ödenmediği takdirde hapse 
çevrilen cezalar olduğunu, Türk 
Ticaret Kanunu’nda şirketten para 
alınmasının, patronun şirket kasasını 
kendi kasası gibi kullanmasının 
cezasının 300 günden az olmamak 
üzere adli para cezası ile cezalandırılır 
şeklinde tarif edildiğini, 30 bin lira ile 
70 bin lira arasındaki para cezasının 
kesinleşmesinden sonra bir yıl 
içerisinde ödenmesinin istendiğini, 
mali ve sosyal duruma göre bu 
sürenin iki yıla kadar çıkabileceği 
ve dört taksit ile ödenebileceğini 
söyledi. Söz konusu cezaların, Avrupa 
açısından kabahat cezaları kadar 
olduğunu, kanun komisyonunda 
bulunan üyelerin mümkün olduğunca 
yumuşak bir geçiş sağlamaya 
çalıştığını dile getiren Tekinalp, 
komisyonda konuşulan en büyük 
endişenin; yarın bir gün bu geçiş 
tamamıyla serazat olursa Türkiye’de 
tekrar bankalarda olduğu gibi bir 
travma yaşanması olduğunu belirtti. 
TOBB’dan ve Odalardan ceza 
hükümlerinin iyi tetkik edilmesini 
isteyen Tekinalp, ceza hükümlerinin 
hiçbir kanun da olmayacağı kadar 
hafif hükümler içerdiğini belirtti.

Türk Ticaret Kanunu sınırlı sorumluluk 
ilkesiyle iş sahiplerini de koruyor. Türkiye’deki 
limited ve anonim şirketler bir başarısızlığa 
uğradığında İcra İflas Kanunu gereğince 
“döşek, kap ve çatal-bıçak bırakılıp gerisi 
haczediliyordu. Halbuki dünyada bilançoya 
kredi veriliyor.
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Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis 
Üyesi sanayiciler, yeni Türk 
Ticaret Kanunu’nu hazırayan 

Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. 
Ünal Tekinalp’i soru yağmuruna 
tuttu. İzmirli sanayiciler, yeni 
TTK’da ekonomi ve  ticari hayatın 
gerçeklerine aykırı buldukları, 
kanun yürürlüğe girdiğinde aksaklık 
yaratacak noktaları da Prof. Dr. 
Tekinalp’e iletme imkanı buldu. 
Prof. Dr. Tekinalp de, sanayicilerin 
sorularına ayrıntılı yanıtlar verirken, 
kanunda yapılması istenen 
değişiklikler için adres olarak 
hükümeti gösterdi.

EBSO Meclis Üyesi sanayicilerin 
soruları ile Prof. Dr. Ünal Tekinalp’in 
yanıtları şöyle:

Kürşad Yuvgun

Kanunun 122. Maddesinin 
acenteleri işlediğini, ancak 5. 
Fıkrada; “Bu hüküm hakkaniyet 
aykırı düşmedikçe tek satıcılık ile 

benzeri diğer tekel hakkı veren 
sürekli sözleşme ilişkilerinin sona 
ermesi halinde de uygulanır” şeklinde 
şerh düşüldüğünü, dolayısıyla 
üreticilerin, sanayicilerin bayilikleri 
ve tek satıcılıkları ile ilgili son 
derece önemli bir madde olduğunu 
söyledi. Yuvgun, hemen ardından 
gelen 123. madde “Rekabet Yasağı 
Anlaşması”nın yine konunun akabinde 

yer alan bir husus olduğunu, “son 
hükümler” bölümünde yer alan 1530. 
Madde’nin ise Avrupa Birliği’nin 
2000/35 e-c son geç ödemeler 
direktifinin yasamıza montajı 
niteliğinde olduğunu, ki bunun 
Borçlar Hukuku’nda yer almasını 
beklerlerken Ticaret Kanunu’nda 
gördüklerinde şaşırdıklarını ama 
maddeyi çok önemsediklerini, çünkü 
KOBİ’leri şartları dayatma, konumları 
güçlü ticari işletmeler özellikle 
market, süpermarket, hipermarket 
gibi alışveriş merkezlerinin 
karşısında koruyan bir madde olarak 
düzenlendiğini belirtti.

Bilindiği üzere birçok büyük 
ve güçlü ticari işletmenin geç 
ödemeyi bir finansman aracı olarak 
kullanmadığını, ancak bu aracın 
marketleri, süpermarketleri, 
hipermarketleri ve benzeri güçlü 
ticari işletmelere mal ve hizmet 
verenleri çok güç durumda 
bıraktığını, finansal durumlarını 
sarstığını, hatta iflasa da sürüklediğini, 

Sanayiciden TTK soruları
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hükmün bu kötü uygulamanın 
önüne geçmek için düzenlendiğini 
ama iyi anlaşılması için gereği kadar 
açıklanmasını istedi.

Kâr gayesi gütmeyen şirketlere 
bu yasada niçin yer verilmediğini 
soran Yuvgun, Almanya’daki 
Ticaret Kanunu’ndan çok fazla 
esinlenildiğini, oradaki gesa führer 
sisteminin yasaya yerleştirilmesinin 
düşünülüp düşünülmediğini 
sordu. Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar’ın fatura ve değerli 
kâğıtların üzerinde yer alması 
gereken bilgilerin sıkıntı yaratacağı 
söylemine katıldığını ama Almanya’da 
Maliye Bakanlığı’ndan damgalı, izinli 
faturaların kullanılmadığını, boş A4 
kâğıdının üzerine “Invoice” yazıldığı 
zaman faturanın düzenlenebildiğini, 
dolayısıyla faturanın altında 
dilediğiniz her türlü manzumeyi de 
yerleştirmenin mümkün olduğunu, 
çünkü her faturanın kendine müstakil 
bir düzenleme içerdiğini, ülkemizde 
ne yazık ki böyle bir uygulama 
olmamasının ciddi bir zorluk 
yaratacağını belirtti.

Prof. Dr. Tekinalp: İşletmeye 
müşteri portföyü bağlayan bir 
acente, şayet haksız olarak şirketten 
ayrılırsa, mukavelesi feshedilmesi 
gibi durumlarda, bağladığı müşteri 
kitlesinin acenteye kazanç sağlamaya 
devam ettiğini söyleyen Tekinalp, 
Türkiye’nin büyük miktarda acenteler 
şirketiyle dolu olduğunu, özellikle 
yabancı firmaların acentelerimizi çok 
zor durumlarda bırakması nedeniyle 
1993 yılında Yargıtay’ın konuyla ilgili 
düzenleme yoluna gittiğini, TTK’da 
yer alan 122. Maddenin de esasında 
Yargıtay’ın başlattığı bir uygulamanın 
kanunlaşmış hali olduğunu dile 
getirdi. Tekinalp, 122. maddede iki 
hakkaniyet testi bulunduğunu, iyice 
tetkik edilecek olursa, birincisinin, 1. 
ve 2. fıkralarda acente için öngörülen 
hakkaniyet olduğunu ikincisinin 
ise bu yükümlerin tek satıcıya 
uygulanabilmesi için hem acentedeki 
hakkaniyetin aranması hem de istisnai 
olarak tek satıcı için hakkaniyetin 
aranması olduğunu ifade etti.

123. maddede yer alan konunun 
ise her türlü satıcının şirketten 

portföy hakkı isteyemeyeceği, 
isteyebilmesi için şirketi tanıtmış ve 
müşteri kitlesine bağlamış olması 
gerektiği şekliyle ifade edilebileceğini 
söyledi. Tekinalp, kanunun bir 
acentenin şirketi tanıtıp, müşteri 
kitlesine bağladıktan sonra şirketten 
ayrılması durumunda 2 yıl süreyle 
acente olarak çalıştığı sektörde 
tekrar acentelik yapamayacağını, 
başka sektörlerde yapabileceğini 
öngördüğünü belirtti.

1530. maddenin ödemelerde 
gecikme yapanları ve bunu bir 
finansman aracı olarak kullananları 
caydırmak için yapıldığını, ikinci 
ayağının devletin ödemelerini 
geciktirmesiyle ilgi olduğunu ancak 
bu maddeden çıkarılıp müstakil 
bir kanun haline getirileceğini 
söyledi. Söz konusu maddede 
süpermarketlerle ilgili hükümlerin de 
yer aldığını, komisyonun bu konuda 
çok ciddi çalıştığını, aslında sadece 
süpermarketlerle ilgili de olmadığını, 
örneğin civata üreticisinin, civatayı 
götürüp büyük satıcıya verdiğinde ve 
karşılığında faturasını alamadığında 
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da uygulanabildiğini, en çok örneği 
süpermarketlerde görüldüğü 
için süpermarketlerin gerekçeye 
girdiğini, kanun hükmü ile sadece 
KOBİ’lerin değil, büyük üreticilerin de 
korunmasının amaçlandığını söyledi.

Tekinalp, kâr gayesi 
gütmeyen şirketlere kanunda 
yer vermediklerini, çünkü Türk 
Ticaret Kanunu’nun şirketin amacını 
kâr etmek ve paylaşmak olarak 
belirlediğini, kâr gayesi gütmeyen 
işletme tiplerinin ülkemizde 
bulunmadığını ifade etti.

Fatura ve değerli kağıtlar 
konusundaki hükmün bilgi kirliliğine 
uğramış bir hüküm olduğunu, 
kanunda ‘şirket kağıt ve belgeleri’ 
şeklinde bir ifade kullandıklarını 
ancak fişten bahsetmediklerini, 
herkesin hükümle istenen doğru 
değil şeklinde düşünürken yorum 
yapmak için ikincil düzenlemeleri 
beklemediğini, ikincil düzenlemelere 
de kendisinin başkanlık yaptığını, 
tüm düzenlemelerin hazırlandığını, 
bakan izin verdiği takdirde herkesle 
paylaşılacağını söyledi. Tek amacı 
şirket ortaklarını ve bazı şirketlerde 
yatırımcıları korumak olan internet 
sitesinde yayınlanacak evraklar 
konusunda da ikincil düzenlemelerin 
yapıldığını, buna göre internete 
bilanço, kâr, zarar hesabının 
bilinen formatının konulacağını, 

nakit akım tablosunun, özvarlık 
değişim tablosunun, herhangi bir 
ürün tasarlamasının vb. 20’ye yakın 
konunun internet sitesinde yer 
almasına izin verilmediğini, ikincil 
düzenlemeler görüldükten sonra 
daha farklı düşünüleceğini dile getirdi.  

Atıl Akkan

İkincil düzenlemeleri görmedikleri 
için eleştiride bulunduklarını söyledi. 
Öncelikle Tekinalp’in “TOBB’un 
üyelerinden aidat aldığı” ifadesinin 
yanlış olduğunu, TOBB’un değil, 
Oda ve Borsaların üyelerinden aidat 
aldığını belirtmek istediğini söyleyen 

Akkan, ayrıca TOBB’un bir vakıf 
üniversitesi kurmasının Tekinalp’i 
neden rahatsız ettiğini anlayamadığını 
söyledi. TTK’nın yeni çıktığını, oysa 
TOBB Üniversitesi’nin 8-9 yıl önce 
kurulduğunu vurguladı. TOBB’un 
TTK ile ilgili sessiz kalmadığını, 
çalıştığını, sadece Tekinalp’in 
paralelinde çalışmadıklarını ifade etti.

Akkan, TTK ile tek kişilik 
anonim şirket kurma hükmünden 
bahsediliyorken, ortağa bilgi vermek 
maksadıyla internet sayfasında bilgi 
yayınlamanın anlamsız olduğunu, eğer 
sadece ortaklara bilgi vermek için bu 
uygulama düşünülüyorsa ortaklara 
dağıtılacak şifre ile şirket hesaplarını 
sadece ortakların görmesinin 
sağlanabileceğini, üçüncü şahısların 
şirket hesaplarını görmesine gerek 
olmadığını belirtti.

Prof. Dr. Tekinalp: İkincil 
düzenlemelerin Bakan’ın onayı 
olmadığı için yayınlanamadığını, 
bu bakımdan eleştirilerde haklı 
olunduğunu söyledi. TOBB’un 
üniversite kurmasından rahatsız 
olduğunu söylemediğini, sadece 
bunun TOBB’un üçüncü, dördüncü 
derecede görevi olduğunu dile 
getirdiğini, ilk önce teknik destek 
sağlaması gerektiğini düşündüğünü 
belirtti. TOBB’un TTK ile ilgili 
18 aydır sessiz durması için bir 
sebep bulunmadığını söyledi.  
Üçüncü şahısların şirket özelini 
görmeyeceğini, ikincil düzenlemeler 
görülmediği için farklı kanunları 
değerlendirdiklerini belirtti. 

Salih Esen

Yapılan çalışmalar için müteşekkir 
olduğunu, bu kürsüde her zaman 
Türk sanayinin yeni bir Türk Ticaret 
Kanunu’na ihtiyacı olduğunu dile 
getirdiklerini söyleyen Esen, bu 
nedenle böylesine önemli bir adımı 
attıkları için Tekinalp’i kutladı.

Tekinalp’in Türk Ticaret 
Kanunu’nun çıkarılmasında bir 
takım hedeflerin olduğunu, 
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bunların başında da kayıt dışı 
ekonominin önlenmesinin geldiğini, 
bunu sağlamak için ortaklar cari 
hesabındaki para hareketlerinin 
ortadan kaldırılması gerektiğini 
ifade ettiğini, ancak buna kendisinin 
katılmadığını söyleyen Esen, zira 
illegal paranın, kayıt dışı paranın bir 
şekilde şirket kasasına girmesinin 
sadece ortaklar cari hesabıyla ilintili 
olmadığını herkesin bildiğini, bu 
hesabın dışında başka bir takım 
yollarla da bu paraların yine şirkete 
girmesinin veya yeni bir şirketin 
kurulması için aktarılmasının son 
derece mümkün olduğunu, nereden 
buldun yasasının kaldırılmasıyla 
kazanılmış olan her türlü paranın ne 
yazık devlet eliyle yasal bir yatırıma 
dönüşebildiğini belirtti.

Hazırlanan kanun ile sınırlı 
sorumlu şirketler hukuku yaratmak 
için çaba sarf edildiğini, şu an sınırsız 
sorumlu durumunda olduklarını 
ama sınırlı sorumlu şirket sahibi 
olmayı, yöneticisi olmayı, hissedarı 
olmayı çok arzu ettiklerini, 
maalesef ülkemizdeki yüksek 
vergiler nedeniyle sermaye birikimi 
yaratmanın çok zor olduğunu, 
bankaların sadece şirket bilançolarına 
bakarak, istenilen krediyi 
vermeyeceğinin de çok açık olduğunu 
dile getiren Esen, bankaların her 
zaman olduğu gibi bundan sonra da 

şirket yönetenlerini dikkate alacağını 
ve onların imzalarını isteyeceğini 
düşündüğü için Türkiye’de sınırlı 
sorumlu şirket yaratmanın pek 
mümkün olmayacağı kanaatini 
taşıdığını iletti.

İdari para cezaları için ifade edilen 
30 bin, 70 bin liralar gibi rakamların 
aslında görülecek olan zararın belki 
de milyonda biri olabileceğini, çünkü 
bir şirket sahibi,  hissedarı ya da 
yönetim kurulu başkanı çarptırıldığı 
para cezasını ödeyemediği 
takdirde hapse girdiğinde o şirketin 
Türkiye’de bir geleceği olamayacağını 
düşündüğünü, zira şirketin gerek 
kredibilitesi, gerekse bankalar ve 
üçüncü şahıslar nezdinde, rakipleri 
nezdinde büyük bir dezavantaj 
yaşayacağını ifade eden Esen, bu 
nedenle hakikaten alkışlanacak cinste 
yapılmış tasarının küçük rötuşlara 
ihtiyacı olduğunun kabul edilmesi 
gerektiğini söyledi.

Esen, kanunun, web sayfasında 
mümkün olduğunca az detaya yer 
vermek suretiyle yayınlanması 
hususunda Tekinalp’ten gayret sarf 
etmesini isteyerek, sanayiciler olarak 
endişelerinin kanunun tamamında 
değil, küçük teferruatlarda 
olduğunu, bunların da uzlaşmayla, 
karşılıklı anlaşmayla, ortak dille 
çözülebileceğine inandığını belirtti. 

Prof. Dr. Tekinalp: Öncelikle, 
konuşması ve üslubu için Esen’e 
teşekkür ederken, Türkiye’deki 
kayıt dışı ekonomiyi ortaklar cari 
hesabında getirilen yasakla önlemenin 
tek başına yeterli olmayacağını, 
sınırlı katkısı olabileceğine kendisinin 
de inandığını ancak en azından bir 
adım attıklarını düşündüğünü, kayıt 
dışı ekonomiyi engellemenin ikinci 
ayağının da düzgün bilançolardan 
geçtiğini dile getirerek, kanundaki 
en büyük endişesinin muhasebeyle 
ilgili kısım olduğunu, bundan dolayı 
bu toplantıdan rahatlamış olarak 
ayrılamayacağını ifade etti.

Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar’ın dile getirmiş olduğu 
her şirket tipi için ayrı bir denetleme 
sistemi getirilmesi düşüncesinin 
uygulamaya geçirilmesinin çok 
zor olduğunu belirtmek istediğini 
söyleyen Tekinalp, Türk Ticaret 
Kanunu’yla Vergi Usul Kanunu 
arasındaki intizamsızlığı, uyuşmazlığı 
Türk Ticaret Kanunu’na yapılan 
tenkitler sırasında dile getirmesinin 
kendisini ürküttüğünü, o nedenle 
ikincil düzenlemeler yayınlandıktan 
sonra tekrar görüşülmesinde yarar 
olduğunu söyledi. 

Nedim Anbar

Bu kariyerde, bu unvanda ve 
Türkiye’nin geleceğinde ciddi bir 
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sarsıntı yaratacak yasa tasarısıyla 
ilgili çalışmaları yapmış, yönetmiş bir 
hocanın sorulan suallerin hepsinde, 
suçlu olan, hataları olan evladının 
bu hatalarını kapamaya çalışan baba 
edasıyla davranmasını, değil de 
karşısındaki 150 sanayiciden “acaba 
bir tanesi doğru söylüyor mudur?” 
diye düşünmesini beklediğini, bu 
itibarla da soru sormayacağını dile 
getirdi. 

Kani Aydoğdu

Ege insanının biraz acı 
konuştuğunu ama içindekileri 
olduğu gibi ortaya döktüğünü, 
bu münasebetle Ege insanına 
“batı düşüncesi ve batıya açılan 
penceredir” dendiğini dile getiren 
Aydoğdu, bu bağlamda Tekinalp’in hiç 
alınganlık göstermemesini rica etti.

Kanunun ikincil düzenlemesini 
görmedikleri için Tekinalp’le farklı 
şeyleri konuşmak durumunda 
kaldıklarını söyleyen Aydoğdu, 
Türkiye’yi KOBİ’lerin ayakta 
tuttuğunu, EBSO Meclisi’nin de 
yüzde 95’inin KOBİ olduğunu 
ve kanundaki Avrupa’dan alınan 
tarifin KOBİ’lerimize uymadığını 
dile getirmeye çalıştıklarını belirtti. 
Türkiye’de ahilikten gelen bir yapı 
bulunduğunu, bugün komşusundan 
borç alıp eli dardan kurtulunca 

ödediğini, başka bir gün komşusuna 
borç verdiğini, ancak TTK ile kasadan 
para alsan da, para koysan da suçlu 
duruma düşüldüğünü, dolayısıyla 
geleneklere ters bir yapının 
bulunduğunu vurguladı.  

Yılmaz Şahin: 

Türkiye’de kayıt dışı ekonomiyi 
önlemek için üretilen tüm mal ve 
hizmetlerin gider olarak yazılabilir 
olması gerektiğini düşündüğünü, 
zira Amerika’da, İngiltere’de, 
Almanya’da da bu şekilde uygulama 
yapıldığını söyledi. Şirket olarak 
faturasız mal satmadıklarında, 
müşterilerin faturasız mal satan 
işletmelere kaptırıldığını, dolayısıyla 
kayıt dışının sadece ortaklar 
cari hesabının denetim altına 
alınmasıyla önlenmesinin mümkün 
olamayacağını, Yorgancılar’ın da 
ifade ettiği üzere TTK’ın Vergi Usul 
Kanunu’yla birlikte çıkmasının daha 

doğru olacağı görüşünü paylaştıklarını 
söyleyen Şahin, yeni yasada temettü 
dağıtımıyla ilgili bir çalışma olup, 
olmadığını sordu. 

Prof. Dr. Tekinalp: Yılmaz 
Şahin’in kanuni giderler kapsamının 
genişletilmesiyle ilgili görüşlerine 
tamamıyla katıldığını, ancak 
hazırladıkları kanunun vergi değil 
ticaret kanunu olduğunu, vergi 

konusunda da en ufak yetkilerinin 
bulunmadığını, TTK ile birlikte Vergi 
Usul Kanunu’nda da bir düzenleme 
yapılarak uygulamaya girmesini ümit 
ettiğini, nitekim Unakıtan’ın kendisine 
Vergi Usul Kanunu’nun baştan aşağıya 
değiştireceğini söylediğini dile getirdi. 

Cevat Kırkpınar: 

Ortamdaki tartışmalar nedeniyle 
Tekinalp’in üzüldüğünün farkında 
olduklarını, ancak kanunu hazırlayan 
kişi olması münasebetiyle, hiçbir 
kötü niyet taşımadan endişelerin 
dile getirildiğini belirtti. Kırkpınar, 
şirketlerine giren bir hırsızın kasadaki 
her şeyi çaldığını, kendilerinden 
sonra başka firmalarda da hırsızlık 
yapmasının akabinde yakalandığını, 
mahkemedeki savunmasında aç 
olduğunu, çocuklarının karnını 
doyurmak için hırsızlık yaptığını 
belirterek, 1-1,5 ay hapis yatarak 
çıktığını anlatarak, TTK’ya göre şirket 
sahibi olarak kendi kasalarından kendi 
öz paralarını almaları durumunda 
hırsızdan daha fazla cezaya 
çarptırılmak durumunda kaldıklarını, 
bu çelişkiye anlam veremediğini 
söyledi. 

Prof. Dr. Tekinalp: Bu durumun 
Türk Ceza Kanunu’na tabi olduğunu 
söyledi. 

Mustafa Dirin

Tekinalp’in anonim şirketlerin 
murakıplar tarafından denetlendiğini 
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dile getirdiğini, sanayiciler olarak 
denetçinin de denetlenmesini 
istediklerini söyleyen Dirin 
ayrıca, 1500-3000 kişi çalıştıran 
sanayicilerin, daha başka şirketlerinin 
de bulunduğunu, hatta çoğuna 
gidecek zamanları olmadığını, bu 
durumda şirketlerden birinin web 
de bir evrakını eksik yayınlanması 
neticesinde oluşacak hapis cezasının 
patronun suçu olmaması gerektiğini 
düşündüklerini ifade etti. 

Prof. Dr. Tekinalp: Tenkit 
edilen Ticaret Kanunu’nun, 
kendisinin anlatmaya çalıştığı 
Kanun olmadığını, bu nedenle 
ortak noktada buluşamadıklarını, 
zaten hazırlanan kanunun çok iyi 
bilinmesini istemek gibi bir hakkı da 
olmadığını, çünkü TTK’nın teknik 
bir kanun olması dolayısıyla düz 
şekilde okunarak sonuç çıkarılmasının 
güç olduğunu ifade eden Tekinalp, 
burada kendisinin herhangi bir 
vaatte bulunmasının söz konusu 
olamayacağını, böyle bir gücünün 
de bulunmadığını, EBSO Meclis’ince 
dile getirilen düşüncelerin yankı 
bulacağı ve bundan bir sonuç 
çıkacağı kanaatinde olduğunu, ancak 
kendisinin istenilen değişikliklerin 
yapılacağını söylemek gibi bir 
sorumluluğun altına giremeyeceğini 
söyledi. 

Mehmet Karahaliloğlu

Yasada neden idari değil de adli 
para cezası uygulamasına gidildiğini 
soran Mehmet Karahaliloğlu, bir 
şirketin yüzde 100’ü bir şahsınken, 
şirket kasasını kendi kasası gibi 
görmesinden daha doğal bir şey 
olmadığını ama şirket sahibi olarak 
kasadan para alınmasının kanun 
hükmünde cezaya tabi olduğunu, 
böyle bir durumda kasadan alınacak 
miktara göre cezanın da farklılık 
göstermesi gerektiği söyleyerek, 
ikincil düzenlemeleri bilmedikleri için 
ilk şeklinden yola çıkarak kafalarındaki 
soruları yönelttiklerini belirti. 

Prof. Dr. Tekinalp: Caydırıcı 
olması istendiği için adli ceza 
uygulandığını söyledi. 

Mesut Kürüm

Konuşulanlardan denetlemeleri 
gerçekleştirip, uygulamaları 
takip edecek kişilerin hiçbir 
sorumluluğunun bulunmadığını 
anladığını, denetçilerin şirket aleyhine 
olumsuz düşüncelere sahip olması 
durumunda kendilerini savunacak bir 
yöntemlerinin bulunmadığını, hukuk 
yoluna müracaat ettikleri takdirde 
kendilerini kimin koruyacağını merak 
ettiğini söyledi.

Türkiye’deki bölgesel, ticari ve 
kültürel farklar göz önüne alındığında, 
hazırlanan yasanın Ege Bölgesi’nde 
uygulanabileceği gibi diğer bölgelerde 
de uygulanabileceğine inanıp 
inanmadığını sordu.  

Prof. Dr. Tekinalp: Denetçinin 
denetlenmesi veya gözetimi 
hususunun yakın tarihte çıkan 660 
sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve 
Denetim Standartları Kurumu’nun 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname ile 
düzenlendiğini, 7 üyesinin tayin 
edildiğini, nasıl çalışacaklarını 
konusunun henüz belirlenmediğini 
ama denetlenmenin kalitesine büyük 
önem verildiğini bildiren hükümlerin 

bulunduğunu söyledi. Tekinalp, 
kararnamede yer alan bir hükmün 
kendisini endişeye sevk ettiğini, 
onun da; denetçinin, yerinden 
ve internetten denetim yapması 
olduğunu, mali müşavirlerin buna 
itiraz ettiğini belirtti. Kararnamede 
adı geçen kurumun her ay internete 
bir form koyacağını, denetçinin 
her ay bu formu dolduracağını ama 
Kurul’un bu formun içeriğini tetkik 
etmeyeceğini, sadece internetten her 
ay girip bütün Türkiye’deki şirketlerin 
formu doldurup doldurmadığına 
bakacağını, doldurmamışsa ihtar 
vereceğini, belki denetçinin elinden 
lisansını alacağını belitti.

Tekinalp, bugün dünyadaki 
uygulamanın da bu şekilde yapıldığını 
ifadeyle, denetçi tarafından 
hazırlanacak raporun doldurulan 
formdaki bilgilerle örtüşmesi 
gerektiğini, dolayısıyla herhangi bir 
rapordan alıntı yapılamayacağını, keza 
formla rapor arasında bir uyuşmazlık 
tespit edilirse denetçiye ağır cezalar 
getirildiğini dile getirdi. Yasanın 
uygulanması hususunda Tekinalp, 
hala uygulamaya girmediğini, ne 
zaman gireceği de belli olmadığı için 
Ege Bölgesi’nde de uygulanacağına 
inanmadığını söyledi.
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Garanti Bankası tarafından 
düzenlenen Anadolu 
Sohbetleri Toplantısı’nda 

İzmir’in Barcelona modeli ile dünya 
kenti olması hedefi masaya yatırıldı. 
“Dünya Kenti Olma Yolunda İzmir” 
başlıklı toplantıya katılan kent ve 
ekonomi yönetiminin temsilcileri, 
İzmir’in üzerindeki ölü toprağını 
attığı ve yeni bir dönüşüm arifesinde 
olduğu görüşünü dile getirdiler. 
Coğrafyası, iklimi ve yaşam tarzıyla 
İzmir’e benzeyen Barcelona’nın 
dünya kenti olmasında 1992 
Olimpiyatları’nın en önemli etken 
olduğunun belirtildiği toplantıda, 

EXPO 2020’nin de İzmir’in 
dönüşümünde benzer bir etki 
yapabileceği dile getirildi.

Ortak akıl ve dengeli gelişme

Garanti Bankası Genel Müdürü 
Ergun Özen, Barcelona modelini 
inceleyerek İzmir’e bir düşünce 
penceresi açmak istediklerini söyledi. 

İzmir’in sahip olduğu 
dinamizmi gerçek bir atılıma 
dönüştürebilmesi halinde dünyanın 
özgün metropollerinden biri haline 
gelebileceğine işaret eden Özen, 
“Tıpkı İzmir gibi, İspanya’nın önemli 
sahil şehirlerinden olan Barcelona, 

coğrafyası, iklimi ve yaşam tarzları 
açısından İzmir’le bir çok benzerlik 
taşıyor. Önemli uluslararası 
organizasyonlara ev sahipliği yapan 
Barcelona, yetkin bir ekip kurarak 
ortak aklı esas alarak ana faaliyet 
konularında dengeli bir gelişmeyi 
içeren kentsel dönüşüm stratejisi 
planladı” dedi.

Toplantının 10. yılına İzmir’de 
girerken, kentteki yatırımları da 
yakından izlediklerini belirten 
Özen, şunları söyledi: “Kruvaziyer, 
kent, sağlık ve kongre turizm 
fırsatları, kentsel dönüşüm projeleri 
kapsamındaki inşaat projelerinin 

İzmir Barcelona modeli ile 
marka kent olacak

Barcelona’yı 1992 yılında düzenlenen olimpiyatlar marka kent haline getirdi. 
EXPO 2020’de İzmir için önemli bir dönüşüm fırsatı sunuyor.
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İzmir için çok önemli gelişim alanları 
olduğunun farkındayız. Bölgedeki 
rüzgar, jeotermal ve termik enerji, 
liman ve marina yatırımlarını, 
organik tarım projelerini yakından 
izliyoruz. Tarıma dayalı sanayi, 
gıda, demir-çelik, lojistik önemli 
fırsat alanları olarak öne çıkıyor. 
Tüm bu konulardaki yatırımların 
proje finansmanında yer almaya 
çalışıyoruz.”

İzmir pupa yelken 

İzmir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir’in 
Ege’deki 9 kent içinde merkezi 
bütçeye tek artı veren kenti 
olduğunu anlatarak, dünya kenti 
olma hedefine ulaştırmak için sürekli 
projeler ürettiklerini söyledi. İzmir’in 
gerileme yaşadığına ilişkin uzunca 
süredir dile getirilen eleştirel sözleri 
çoktan aştığını vurgulayan Kocaoğlu, 
“Bugün ekonomik performans 
açısından dünyanın 4’ncü kentiyiz. 
İzmirliler’e, İzmir’deki kanaat 
önderlerine düşen görev, bu bayrağı 
geriletmeden taşıyabilmek. Bunun 
hesabını, yatırımlarını yapmak. 
İzmir’in Akdeniz’deki zenginliğini, 
rolünü güncelleyerek tasarımda, 
yenilikçilikte ve organik tarımda 
sıçrama yapabileceğinden hareketle 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İzmir 
hizmet ve turizm sektörleriyle 
de büyüyecek. İzmir pupa yelken 
hedefine doğru ilerliyor.”

İzmir Vali Yardımcısı Nevzat 
Ergün ise, İzmir’in tarihten buyana 
çok önemli bir kent olduğuna dikkat 
çekerek, “Burada en üst düzeyde 
uygarlıklar yaratılmış. Efes, Roma 
İmparatorluğu’nun en büyük 4 
kentinden biri olmuş. Osmanlı 
dönemi ve Cumhuriyette de 
İzmir’in önemi hiç azalmamış. İktisat 
Kongresi, ilk fuar organizasyonu 
burada gerçekleştirilmiş. 
Günümüzde de ihtisas fuarlarıyla 

ülke ekonomisinin motoru olmayı 
sürdürüyor. 9 üniversitesi, burada 
okuyan 120 bin öğrencisi, 7 bin 
500 kişilik akademik personeli olan 
İzmir, insan kaynakları açısından da 
oldukça zengin. Lokomotif sektör 
olarak turizm farklı bir yerde 
duruyor. EXPO bizim çıpamız ve 
yol göstericimiz olacak. Kentin tüm 
dinamiklerini harekete geçirecek ve 
yön gösterecek” dedi.

Gökçüoğlu: Birliktelik etkili

EBSO Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı İbrahim Gökçüoğlu, 
İzmir’in rekabette öne çıkan 
yönlerine işaret ederek, büyük 
bir potansiyele sahip kentin küçük 
desteklerle kısa sürede marka kent 
olabileceğinin altını çizdi.

İzmir’in son birkaç yıl içinde 
önemli gelişmelere tanıklık ettiğini 
ve önemli yatırımlara ev sahipliği 
yaptığını anlatan Gökçüoğlu, “Ancak 
İzmir’den beklentimiz büyük. 
Özellikle son yıllarda yerel ve 
merkezi yönetimlerle, sivil toplum 
kuruluşlarının birlikteliği, İzmir’in 
mevcut potansiyelini ortaya çıkarma 
hususunda etkili oldu. Sanayi ve 
tarım kenti olmasının yanı sıra; İzmir 
bir turizm, sağlık kenti ve ticaret 
kenti. İzmir, eğitimli ve kalifiye genç 

nüfusu ile zinde ve dinamik bir şehir. 
ABD’deki Brookings Enstitüsü’nün 
200 metropol ekonomi listesinde, 
İzmir’in 4. sırada yer alması, son 
yıllardaki gelişimini en iyi şekilde 
ortaya koyuyor” diye konuştu.

İzmir’in dörtte biri imalat 
sanayinde faaliyet gösteren 1700’e 
yakın yabancı sermayeli firması, 
3 bin 900 civarındaki ihracatçı 
firması, rekabetçilik endeksinde ve 
markalaşmada 3. sıradaki konumu, 
vergi gelirlerinde 3. sırada bulunması, 
üniversiteleri, OSB’leri, serbest 
bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgesi, 
30 ayrı ihtisas fuarı, 67 değişik alanda 
yapılan üretimi, vasıflı işgücü ve daha 
birçok avantajıyla yüksek oranda 
göç aldığına işaret eden İbrahim 
Gökçüoğlu, “Bu nedenle ihtiyaçların 
karşılanması her geçen gün 
güçleşiyor. Karşılanacak ihtiyaçlarla 
İzmir’in dünya kenti olması işten bile 
değil. Mevcut potansiyelin ivmesini 
artırarak, kalkınmasını hızlandıracak 
olan İzmir’in, bugün önündeki en 
iyi fırsatın EXPO 2020 olduğunu 
hepimiz biliyoruz. Dileğimiz, 
dünya kenti olma yolunda İzmir’in 
önünde engel teşkil edebilecek 
konuların çözülmesi, fırsatların 
değerlendirilmesi ve ortak aklın esas 
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alınarak birlikte hareket edilmesi” 
dedi.

Demirtaş: Take-off’a hazırız

İzmir Ticaret Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, 
Oda olarak hedeflerini “Dünya 
Kenti İzmir” olarak belirlediklerini 
söyledi. 1992 yılından bu yana kentin 
kalkınmasına ilişkin stratejik planlar 
yaptıklarını hatırlatan Demirtaş, 
Barcelona’nın da İzmir için iyi bir 
örnek olduğunu dile getirdi. Ekrem 
Demirtaş, Barcelona’nın 1980 
yılında Avrupa’nın en pis kenti 
seçildiğini ancak Katalanların 30 yılda 
bir dünya yarattığını belirtirken, 
“Barcelona, 1929 EXPO’su ve 1992 
Olimpiyatları ile kentsel dönüşümü 
sağlamış. Şu anda yılda 1300 kongre 
yapıyorlar. 1992’de otelleri olmadığı 
için olimpiyata gelenleri yüzer otel 
haline getirdikleri kruvaziyerlerde 
konaklatmışlar. Şu anda o fikir 2.5 
milyon kruvaziyer yolcusu sonucuna 
ulaştırmış. Modeli yakından izliyoruz. 
Barcelona gibi kongre ve kruvaziyer 
turizmine odaklandık. Sorunlarımız 
var ama gelişmeyi sürdürmek için 
daha potansiyelimiz de var. El ve 
gönül birliği ile dünyanın en gelişmiş 

marka kentlerinden biri olmak için 
çalışıyoruz” diye konuştu.

EXPO 2020, İzmir için 
dönüşüme bahane olacak

Dünya Gazetesi’nin iletişim 
danışmanlığında Swissotel Grand 
Efes’te gerçekleştirilen Anadolu 
Sohbetleri toplantısını yöneten 
İstanbul Bilgi Üniversitesi İktisadi 
ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi 
Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Asaf Savaş Akat, İzmir’in artık bir 
metropol olduğunu anlattı.

Son dönemde İzmir’in gelişiminde 
hızlı bir büyüme, ekonomisinde 
kalitatif anlamda ciddi bir atılımın 
göze çarptığını vurgulayan Prof. Dr. 
Akat, tasarruf ve kredi kullanımı, 
üretim, ihracat ve sosyal yaşama 
ilişkin rakamları ortaya koyarak 
kentin arzulandığı gibi gelişmediği 

yönündeki kanaatin geçerliliğini 
kaybettiğini bildirdi.

Prof. Dr. Akat, yükselen 
metropollere Türkiye’deki iki ciddi 
rakibin İstanbul ve Ankara olduğunu 
belirtirken, şu önerilerde bulundu:

“İzmirliler bu yüzden küresel 
düşünmek zorunda. Kenti 
dönüştürmek için EXPO 2020’yi 
bahane yapmalısınız. Ekonomideki 
üretim kısmını ciddiye alın. Bunun için 
de cesaret ve vizyon lazım. 2020’yi 
planladığınızda aslında 2030-2040 
yıllarının altyapılarını kuracaksınız. 
Zaman çok hızlı ilerliyor. Sizin 
planlamasını yaptığınız dönemlerin 
gençleri henüz doğmadılar. Kentin 
vizyonunu oluştururken rekabet 
boyutu gözardı edilmemeli. İzmir’in 

varolanı taklit ederek bir 
yere ulaşabileceğini sanmıyorum. 
Kendimize soracağımız soru, ‘Ne yok 

Yakın gelecekte İzmir gibi nüfusu çok yüksek 
olmayan kentler öne çıkacak. Yeni bir şehir 
modeli için yeni projelere ihtiyaç var. Yalın 
bir şehir oluşturulmalı, şehirde fazlalıkların 
olmamasına dikkat edilmeli.
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ki İzmir onu yapsın’ olmalı. EXPO 
türü projelerde kent insanlarının da 
ikna edilmesi lazım. Çünkü yatırımlar 
yapılırken sıkıntıyı onlar çekecekler, 
buna değeceğine kani olmaları gerek. 
EXPO 2020’nin amacı İzmir’i küresel 
boyuta taşımaktır ama aynı zamanda 
orta boyutta metropol haline 
getirmektir.”

Fazlalıkları atın,
yalın kent olun

Barcelona’yı marka kent yapan 
ekibin başında yer Barcelona Kentsel 
Projeler Direktörü Prof. Josep Anton 
Acebillo ile  Garanti Bankası’nın 
ortağı BBVA’nın Katalonya Bölgesi 
Danışma Kurulu Başkanı Pedro 
Fontana, İzmir’e model olabilecek 
kentler arasında öne çıkan 
Barcelona’nın deneyimlerini İzmir 
iş dünyasının yoğun ilgi gösterdiği 
toplantıda katılımcılarla paylaştı.

Prof. Dr. Josep Anton Acebillo, 
“Sürekli gelişen bir kent olarak 
Barcelona: İzmir için model önerisi” 
başlıklı sunumunda iki kentin en 
önemli benzerliğinin Akdenizlilik 
olduğunu vurguladı. İzmir’in 
yürüteceği kentsel dönüşüm 
çalışmalarında kamusal alanları ön 
plana çıkarması gerektiğine dikkat 
çeken Acebillo, “Caddeler, sokaklar, 
parklar, meydanlar hep yurttaşların 
biraraya geldiği alanlardır. İzmir’in 
gücü bu olmalı, yeni kamusal alanlar 
yaratılmalı. Sokaklarında geleneksel 
ve modern bir arada yaşamalı” diye 
konuştu.

Barcelona’da kentsel dönüşüm 
kapsamında 1980’lerde 7 yıl içinde 
140 proje geliştirdiklerini anlatan 
Acebillo, “Pek çok alanı tamamen 
dönüştürdük. Korunması gereken 
kentin sermayesi olarak gördüğümüz 
yapılara dokunulmadı ama bazı 
alanların güneş almasını engellediği 
için 500 evi yıkıp meydan haline 

getirdiğimiz oldu. 200 proje ile 
kentin görünümünü değiştirdik. 1992 
Barcelona Olimpiyatları kapsamındaki 
çalışmaları aynı zamanda kent 
için yaptık. Plaj düzenlemeleriyle 
şehrin denizle bağlantısını tekrar 
kurduk. Avrupa’nın en büyük kongre 
merkezini kurduk ve artık bu 
taleplere yanıt veremeyecek kadar 
ilgi görüyor. 10 bin-20 bin kişiyle 
yapılan kongreler yer bulmakta 
zorlanıyor. İzmir böyle bir merkez 
yaparsa Avrupa’da kendine önemli bir 
yer edinir. Gelecekte en iyi kentler 
en büyük kentler olmayacak. 20-25 
milyonluk kentler değil, 4-5 milyonluk 
İzmir, Barcelona gibi kentler ön plana 
çıkacak” görüşünü ifade etti.

Potansiyelinizi keşfedin

1992 Barselona Olimpiyat 
Oyunları’nın kente kattığı değer 
hakkında bilgi veren BBVA Katalonya 
Bölgesi Danışma Kurulu Başkanı 
Pedro Fontana, olimpiyatlar türü 
büyük organizasyonların kentlere 
büyük dönüşümleri başlatmak 
için fırsat sunduğunu vurguladı. 
Olimpiyatlardan sonra yaptığı 
atılımla Barselona’nın şu an bir 

dünya kenti haline geldiğini söyleyen 
Fontana, “Yani olimpiyatta gerçek 
altın madalyayı Barcelona kazandı. 
Olimpiyat hazırlıklarında kamu ve 
yerel yönetimler dayanışma içinde 
çalıştı, özel sektör destek verdi, 
halk inşaatların yapım sürecinde hiç 
şikayet etmedi. 400 bin metrekarelik 
kamusal alan yaratıldı, 4 yılda 20 
yılda yapılanın 10 katı yol yapıldı, 
otel sayısı arttı. Yapılan 6 milyar 
euroluk yatırımın sadece yüzde 
10’u direkt spor ekipmanları içindi. 
Bu çalışmaların ardından Barcelona 
dünyada hak ettiği yere oturdu. 
Turist sayısı ve kalitesinde yükselme 
oldu. Otel sayısı 118’den 320’ye 
çıktı, kongre turizminde 6 kat 
artış meydana geldi. Avrupa’daki iş 
şehirleri sıralamasında da 11.’likten 
5.’liğe yükseldi. Barcelona halkı 
kendi potansiyelini keşfetti. Her 
kentin kendine göre iş yapış şekli 
vardır. İzmir EXPO’yu kazanırsa bu 
kapsamdaki yatırımları yaparken daha 
sonrasında da insanların faydasına 
nasıl kullanılacağını hesap etmeli. 
Gerektiği kadarını yapmalı, daha 
fazlasını değil” diye konuştu.
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Mermer dünyasını İzmir’de 
buluşturan MARBLE-
Uluslararası Doğaltaş 

ve Teknolojileri Fuarı, 18’nci kez 
kapılarını açtı. Kültürpark’ta İZFAŞ 
tarafından 21-24 Mart 2012 tarihleri 
arasında gerçekleştirilen fuara 265’i 
yabancı, 868’i yerli toplam 1163 
firma katıldı. Mermer ve doğaltaş, 
fabrika makineleri, ocak-iş makineleri 
ekipmanları ve sarf malzemelerinin 
tanıtıldığı fuarda, 5 hol tamamen 
dolarken 7 bin 200 metrekarelik 4 
yeni hol daha inşa edildi. Toplam 201 
bin 500 metrekare alan üzerinde 
düzenlenen fuarda, 12 bin ton 
taş ve 575 tane blok mermer ile 
doğaltaş sergilendi. Fuara katılan 42 
ülke içinde ilk sırayı 87 katılımcı ile 
İtalya aldı. Türkiye’nin 38 kentinden 
sektörde faaliyet gösteren katılımcılar, 
fuar için İzmir’e geldi.

Marble’nin açılışında Ege Bölgesi 
Sanayi Odası’nı Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgancılar temsil etti. 
Yorgancılar, açılıştan sonra fuar alanını 
İzmir Valisi Cahit Kıraç, Büyükşehir 
Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
Maden İşleri Genel Müdürü Mehmet 
Hamdi Yıldırım ile birlikte gezerken, 
EBSO üyesi katılımcılara başarı diledi. 
EBSO Meclis Başkan Yardımcısı Sayıl 
Dinçsoy ile Meclis Üyeleri Hakan 
Ürün ve Ahmet Telek de açılışta hazır 
bulundu.

İzmir’in fuarı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Aziz Kocaoğlu, yer konusunda 
taleplere yetişemediklerini belirterek, 
sektörün haklı şikayetlerinin 
Gaziemir’de yapılacak yeni fuar alanı 
sayesinde son bulacağını söyledi. 

Bu konuda kafaların karıştırıldığını 
dile getiren Kocaoğlu, “İzmir’in 
morali bozulmaya çalışıyor. Kendi öz 
evladımızı, mermer fuarını İzmir’de 
büyütüp geliştireceğiz. MARBLE’ı, 
Türkiye’nin hem alan hem katılım 
hem de ekonomiye katkısı olarak 
birinci fuar yapma yönünde emin 
adımlarla ilerliyoruz. Bize destek 
veren sektör temsilcilerinin hiçbir 
şüphesi olmasın. Kafa karıştırıcı 
söylemlerden, sektörden ekmek 
yiyen arkadaşlarımız da uzak dursun. 
Bunu hepinizden İzmirliler, İZFAŞ 
adına, bugüne kadar bu fuara 
emeği geçmiş insanlar adına talep 
ediyorum” dedi.

Kocaoğlu ayrıca Gaziemir’deki 
yeni fuar alanının 2013 sonuna 
yetişeceğini, burası tamamlandığında 
dünyanın en büyük mermer fuarının 
İzmir’de gerçekleştirileceğini 

Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı’na 265’i yabancı, 1163 firma 
katıldı. Mermer ve doğaltaş sektörünün önümüzdeki yıllarda başarı çıtasını 

daha yükseğe taşıyacağı görüşünde birleşildi.

FUAR

MARBLE bereketi
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belirtirken, “Sadece metrekare 
olarak değil ekonomik potansiyel 
olarak da dünyanın en büyüğü olmayı 
hedefliyoruz. Buna ulaşmamız 
için hiçbir engel yoktur. Bu alanın 
tanıtımını da mermer sektörü 
için düzenleyeceğimiz mini fuarla 
gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

Ekonomiye katkı

İzmir Valisi Cahit Kıraç da, 
dünyada mermere olan talebin sürekli 
arttığını belirterek, Türkiye’nin sahip 
olduğu potansiyeli daha etkin şekilde 
değerlendirilmesi için işlenmiş maden 
ihracatının artırılması gerektiğini 
dile getirdi. Sektörün yüksek 
ihracat potansiyeli ve üretimiyle 
ekonomiye büyük katkı sağladığını 
söyleyen Kıraç, dünya doğaltaş 
rezervinin yüzde 40’ının Türkiye’de 
bulunduğunu vurguladı. Vali Kıraç, 
MARBLE Fuarı’nın dünya mermer 
sektörünün gözünü İzmir’e çevirdiğini 

ayrıca konaklamadan, gıdaya kadar 
farklı alanlarda kentin ekonomisine 
katkı sağladığını da ifade etti.

İhracatta zirve

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
Maden İşleri Genel Müdürü Mehmet 
Hamdi Yıldırım, madenciliğin 
ihracata katkısının 30 milyar dolar 
olduğunu, bu rakamın 35-40 milyar 
dolara yükseltilmesi gerektiğini 
kaydetti. Madenciliğin bütün ülkenin 
kalkınmasını sağlayacak en önemli 
sektörlerden biri olduğuna dikkat 
çeken Yıldırım, Bakanlık olarak son 
yıllarda bu konuda önemli kararların 
alındığını kaydetti.

MARBLE’ın dünyanın sayılı 
fuarlarından biri olduğunu hatırlatan 
Yıldırım, sektör temsilcilerinden bu 
fuar aracılığıyla işlenmiş ürün satışına 
ağırlık vermelerini istedi. Mehmet 
Hamdi Yıldırım, “Çünkü işlenmiş 
ürünleri daha yüksek fiyata satıyoruz. 
Böylece ülkemize katkısı çok daha 
fazla oluyor. Bu ürünü ne kadar çok 
işler, bu konuda ne kadar bağlantı 
yapar ve dünya fuarlarına katılırsanız, 
altın sektör olarak tanımladığımız 
mermerciliği daha ilerilere 
götürebilirsiniz” dedi.

Yeni pazar, yer ve işçi sorunu

Türkiye Mermer Doğaltaş 
ve Makinelerı Üreticileri Birliği 

(TÜMMER) Başkanı Selahattin 
Onur, yeni fuar alanının bir an önce 
yapılması gerektiğini vurgulayarak, 
“Türk doğaltaşı marka olmaya 
devam edecek. Rezervlerimiz ve 
çeşitliliklerimiz çok fazla. Talep 
şu anda daha çok, blok satışına 
yöneliyor. Talep edildiği sürece 
üretip satacağız elbette. Ama 
kesilmiş ürünlerde yeni pazarlar 
araştırmanız, dünyadaki markamızı 
sürdürebilmemiz için tanıtım 
kampanyaları yapmamız gerekiyor. 
Önümüzdeki yıllarda kesilmiş 
ürünlere talep artacaktır” dedi.

Ege Maden İhracatçıları Birliği 
Başkanı Arslan Erdinç ise sektörün 
en önemli sıkıntılarından birinin işçi 
bulma konusu olduğunu söyledi.

Katılan Ülkeler
ABD, Almanya, Belçika, 

Brezilya, Cezayir, Çek 
Cumhuriyeti, Çin, Danimarka, 
Filistin, Finlandiya, Fransa, 
Hindistan, Hollanda, Hong-Kong, 
Irak, İngiltere, İran, İrlanda, İspanya, 
İsrail, İsveç, İtalya, Japonya, Kanada, 
Katar, KKTC, Kore, Makedonya, 
Mısır, Morityus, Norveç, Polonya, 
Portekiz, Romanya, Rusya, San 
Marino, Slovakya, Suriye, Tayvan, 
Tunus, Ukrayna ve Yunanistan.

Alım Heyetleri
ABD, Afganistan, Arjantin, 

Azerbaycan, Bangladeş, Belarus, 
Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya, 
Bulgaristan, Fas, Filistin, Güney 
Afrika, Güney Kore, Gürcistan, 
Hindistan, Irak, İsrail, Kazakistan, 
Kırgızistan, Mısır, Özbekistan, 
Pakistan, Rusya Federasyonu, Suudi 
Arabistan, Tunus, Ukrayna, Ürdün 
ve Yunanistan.
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Ege Bölgesi Sanayi Odası, 
Türkiye’de otomotiv ve yan 
sanayi sektöründe söz sahibi 

olan Odaların meslek komiteleri 
üyeleriyle TAYSAD ve Uludağ 
Otomotiv İhracatçıları Birliği 
temsilcilerini biraraya getirdi. 
Sektörün 2012 yol haritasının 
belirlendiği toplantıda büyümenin 
yüzde 5’in üzerine çıkacağı, otomotiv 
sektörünün ihracatının da 22 milyar 
dolar olacağı ifade edildi. Otomotiv 
ve yan sanayinin 9 milyar dolar olan 
ihracatının da 10 milyar doların 
üzerine çıkacağı öngörüldü.

EBSO Otomotiv Yedekparça 
Sanayi Meslek Komitesi ev 
sahipliğinde EBSO Meclis Salonu’nda 

yapılan Otomotiv Zirvesi’nde 
sektör masaya yatırıldı. Sektör 
temsilcilerinin parlak bir gelecek 
çizdiği zirveyi yöneten EBSO Meclis 
Başkanı Mehmet Tiryaki, Türk 
otomotivcileri olarak İzmir’de 
bir araya geldiklerini belirterek, 
sektörde tek ses ve tek nota olarak 
sorunlarını anlattıklarını ve bu sayede 
çözüme de daha kolay ulaştıklarını 
kaydetti. Medyadaki ‘Hurdaları 
yoldan çekelim’ kampanyasının da 
çok yerinde olduğunu ve büyük ses 
getirerek Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’nın kampanyaya destek 
vermesini sağladığını anlatan Tiryaki, 
bu tür girişimlerin sektörlerini daha 
da büyüteceğini vurguladı. Mehmet 

Tiryaki, sektörün 2012 sonundan 
umutlu olduğunu ifade ederken, 
üretim ve ihracatın son hızla 
sürdüğünü kaydetti. 

Büyüme yüzde 5’in
altına inmez

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, böyle bir 
organizasyona ev sahipliği yapmaktan 
gurur duyduklarını ifade ederken, 
İzmir’de de otomotiv yan sanayine 
özellikle yabancı firmaların yatırım 
yaptığını söyledi. Yıl sonunda 
ekonominin yüzde 5-5.5 oranında 
büyümesini öngördüklerini anlatan 
Yorgancılar, “Türkiye’nin büyük 
avantajları var. Ancak bunun yanında 

EBSO Türk otomotiv 
sektörünü buluşturdu

SEKTÖR

Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın ev sahipliğinde biraraya gelen 7 odanın 
otomotiv ve yan sanayi meslek komitesi üyeleriyle TAYSAD ve Uludağ 

Otomotiv İhracatçıları Birliği, 2012 hedefini yüzde 5 büyüme ve 22 milyar 
dolarlık ihracat olarak belirledi.
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AB’nin Hindistan ve Çin ile yaptığı 
Serbest Ticaret Anlaşmaları bizim 
için büyük bir tehlike. Eğer bunlarla 
ilgili tedbirler alınmazsa üreten 
sektörlerimiz sıkıntıya girebilir. Teşvik 
sistemindeki sıkıntılar da yatırımları 
başka şehirlere taşıyor. Yeni teşvik 
sisteminde bunların dikkate alınarak 
yeni düzenlemeler yapılması halinde 
üretimdeki sıkıntılar aşılabilir” dedi. 

22 milyar dolar ihracat 

TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı 
Celal Kaya ise geçen yıl otomotiv 
sektörünün 20.4 milyar dolar 
ihracat yaptığını belirterek bu yılki 
hedeflerinin 22 milyar dolar olduğunu 
açıkladı. Hükümetin yüzde 4 büyüme 
öngörüsüne rağmen yıl sonunda 
büyümenin yüzde 5-5.5 olacağını 
tahmin ettiklerini anlatan Kaya şöyle 
konuştu: “Yan sanayi ihracatı ise 
geçen yıl 9 milyar dolardı. Bu yıl 
10 milyar doların üzerine çıkmasını 

hedefliyoruz. Bu yıl 1.2 milyon adet 
araç üretimi planlanıyor. Geçen 
seneye göre biraz daralma olsa da 
yine iyi bir yıl olacak. İhracat ise 750 
bin adet olacak. Enflasyon yüzde 5 
olacak. Kurlarda ölçülü rahatlama var. 
Güçlü banka sistemi var. Güçlü siyasi 
istikrar devam edecek. Mali disiplinde 
sürecek. Enflasyon biraz hız kesecek. 
İşsizlik düşmeye devam ediyor. Biz bu 
yıl var olan üretimi ve müşterilerimizi 
koruyacağız. Geleceği dönük olarak 
da uzun vadeli strateji oluşturacağız. 
Büyümeye de devam edeceğiz.”

En çok Ar-Ge merkezi Ege’de

2023 yılında otomotiv sanayisi 
olarak 75 milyar dolarlık bir paya 
sahip olmayı hedeflediklerini dile 
getiren Kaya, buna ulaşmak için 
de katma değeri yüksek ürün 

üretmek gerektiğini vurguladı. Kaya, 
yeni teşvik sisteminde de büyük 
yatırımlarda yüzde 70 yerlilik oranının 
gelmesini beklediklerini bildirdi.

Otomotiv sanayinde Ar-Ge 
seferberliği olduğunu açıklayan 
Kaya, “Türkiye orta vadede yıllık 
2 milyon araç üretecek duruma 
geldi. Otomotiv yan sanayinde 36 
Ar-Ge merkezi var. Ana otomotiv 
sanayisinde 10 firmanın Ar-Ge 
merkezi bulunuyor. Özellikle yan 
sanayindeki Ar-Ge arttı. Sektörde bu 
sayıyı 50 olarak hedefliyoruz. Ar-Ge 
merkezi olan firmalara baktığımızda 
yüzde 25’i Ege Bölgesi’nde, ama bunu 
artırmalıyız” diye konuştu.

Toplantıya katılan Oda temsilcileri 
de, illerinde otomotiv ve yan sanayi 
sektöründeki gelişmeleri paylaştı.

SEKTÖR
K

im
le

r 
K

at
ıld

ı?

İstanbul Sanayi Odası
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası
Kocaeli Sanayi Odası
Eskişehir Sanayi Odası
Gebze Ticaret ve Sanayi 
Odası
Sakarya Ticaret ve Sanayi 
Odası
Taşıt Araçları Yan Sanayi 
Derneği
Uludağ Otomotiv Endüstrisi 
İhracatçılar Birliği
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‘En doğru ekmek’ İzmir’de
Türkiye’de ekmeğin doğru satışı 

konusunda İzmir’in birinci 
sırada yeraldığı bildirildi.

Resmi Gazete’de 4 Ocak 2012’de 
yayımlanan ‘Türk Gıda Kodeksi 
Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği’ 
Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın ev 
sahipliğinde konunun uzmanları ve 
taraflarının katıldığı bir toplantıda ele 
alındı. Ekmeğin başlangıç gramajını 
300’den 250 grama indiren, ekmeğin 
standartlarını dışından bakıldığında 
iyi pişmiş, kabarmış, kendine 
has görünüşte ve kokuda olarak 
belirleyen, basık ve yanık ekmek ile 
ambalajsız ürünlerin pazar gibi açık 
alanlarda satışını engelleyen Tebliğ’in 
tartışıldığı toplantıya Bornova 
Belediye Başkanı Prof. Dr. Kamil 
Okyay Sındır moderatörlük yaptı.

Toplantıya ‘Türk Gıda Kodeksi 
Ekmek ve Ekmek Çeşitleri 
Tebliği’nin hazırlanmasına katkı 
koyan Hacettepe Üniversitesi Gıda 
Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Hamit Köksel ve Gıda 
Kontrolü Genel Müdürlüğü Gıda İşleri 
Kodeks Daire Başkanı İsmail Koç, 
EBSO Yönetim Kurulu üyesi Haluk 
Tezcan, EBSO Unlu Mamuller Meslek 
Komitesi Başkanı Abit Eser, Fırıncılar 
Odası Başkanı Necdet Durmuş ile 
Gıda Tarım Hayvancılık İl Müdürlüğü 
Gıda ve Yem Şube Müdürü 
Muharrem Özdestan katıldı.

Herkesin görevi

Ekmeğin üretici, tüketici, 
sanayici, bakkal ve esnafa kadar 
herkesi ilgilendirdiğini belirten 
Ziraat Mühendisi Bornova Belediye 
Başkanı Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır, 
“Ekmek insanların temel besin 
kaynağı. Tebliğin uygulanmasıyla ilgili 
herkesin aklında soru işaretleri vardır. 
İnsanlarımıza daha sağlıklı, kaliteli, 
hijyenik koşullarda üretilmiş ekmeği 
sağlayabilmek çok önemli. Ekmeği en 

taze şekilde vatandaşımıza ulaştırmak 
hepimizin tek amacı. Bunun için 
gönülden çalışmak gerekiyor. Gerek 
sanayi sektöründe, gerek tebliğin 
uygulanması konusunda gözetim, 
denetim yapan kurumlara önemli 
görev düşüyor” dedi.

EBSO Yönetim Kurulu Üyesi 
Haluk Tezcan, Tebliğ’de ekmek 
konusunda haksız rekabetin 
gündemde olduğunu söylerken, 
EBSO Unlu Mamüller Sanayi 
Meslek Komitesi Başkanı Abit Eser 
de ekmeğin zincir mağazalarda 

promosyon ürünü olarak 
kullanılmasından yakındı.

Toplantıda Prof. Dr. Hamit 
Köksel ve Gıda İşleri Kodeks Daire 
Başkanı İsmail Koç Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren Tebliğ 
hakkında bilgi verdi, ekmekteki azami 
tuz oranının yüzde 1,5’e indirilirken 
kepek oranı da artırıldığını, tip 650 
ve daha yüksek kepek içeren buğday 
unlarından ekmek yapılacağını anlattı.

En iyisini yapıyoruz

Vatandaşın ekmeği ile ilgili 
en küçük bir yanlışa tahammülü 
olmadığını dile getiren Fırıncılar Odası 
Başkanı Necdet Durmuş, “İzmir’de 
seçimle göreve gelen 131 oda var. 
Bu odaların içinde üyesini şikayet 
eden tek oda biziz. Ekmeği eksik 
gramajda yaparak şehir dışından gelip 
ekmek satmaya çalışanlarla mücadele 
ettik. Bu sayede ruhsatsız fırın yüzde 
1’lere ve hatta yüzde 0’lara düştü. 
Doğru ekmek satışı konusunda İzmir 
Türkiye’de birinci şehirdir. Bornova 
Belediye Başkanımız Kamil Okyay 
Sındır’a çok teşekkür ediyoruz. 
Her ay güvenli gıda ile ilgili paneller 
düzenleyip ilçede yaşayan halkı 
bilinçlendiriyor” diye konuştu.Prof. Dr. Hamit Köksel
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Gıda Tarım Hayvancılık İl 
Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube 
Müdürü Muharrem Özdestan ise 
Tebliğ ile ilgili şu bilgileri verdi:

“Normal ekmeğin gramajı 
en az 250 gramdan başlayacak. 
Ancak bununla ilgili henüz bir fiyat 
açıklaması yok. Üreticiler ve ekmek 
satışı yapanlar bu fiyat belli olana 
kadar 300 gram ekmeği 75 kuruştan 
satmaya devam edecek. Kepekli, 
çavdarlı gibi diğer çeşitlerde olan 
ekmekler piyasaya ayrı çeşit olarak 
sunulacak.  Ekmek, kepekli ekmek, 
tam buğday unlu ekmek, tam buğday 
ekmeği ve ekşi hamur ekmekleri 300 
gram yerine en az 250 gram ağırlıktan 
başlayarak 50’şer gram artırılmak 
suretiyle piyasaya arz edilecek. 
Ancak ben ekmeğin tek gramajda 
yapılmasını doğru buluyorum. Bu 
bizim denetim mekanizmamızı daha 
da kolaylaştırır.”

• Ekmeğe ambalajın kaldırılmasının 
neden olabileceği gıda güvenliği 
riskleri ortaya konularak 
uygulaması zorunlu hale getirildi. 
Ekmek satış yerleri ile ilgili hijyen 
kuralları düzenlendi.

• Dünyada olduğu gibi ülkemizde 
de tüketimi artması beklenen 
kepekli undan, tam buğday 
unundan ve karışık tahıl 
unlarından yapılan ekmeklerin 
tanımlamaları ile içindeki 
maddelerin miktar ve oranlarına 
ilişkin yetersizlikler giderildi.

• Kepekli undan ve tam buğday 
unundan yapılan ekmeklerde 
kepekle birlikte tanenin dış 
kısmındaki zirai ilaç kalıntısı, 
mikotsinler gibi bazı sağlık 
risklerinin una ve ekmeğe 
geçme olasılığına karşı tedbirler 

güncellendi.

• Ekmekteki tuzun azaltılmasının 
da toplum sağlığı üzerinde 
olumlu etkiler yapması 
bekleniyor.

• Ekmeğin gramajıyla ilgili numune 
almadaki sorunlar, tolerans 
değerleri ile azaltıldı.

• Etiketleme ile ilgili konular 
gözden geçirilerek yönetmelik 
haline getirildi.

• Trabzon Vakfıkebir ekmeği 
ve buna benzer ekmeklerin 
“Coğrafi işaret” başvuruları 
yaşanacak sıkıntıların giderilmesi 
amacıyla Tebliğde revizyon 
yapıldı. Şimdi ekmekler ve diğer 
hububat ürünleri ile ilgili sorunla 
karşılaşılmadan “Coğrafi işaret” 
(Menşei/Mahreç) başvuruları 
mümkün.

Ekmek Tebliği’ndeki değişiklikler
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Ege Soğutma Sanayicileri 
ve İşadamları Derneği’nin 
(ESSİAD), İzmir Kalkınma Ajansı 

(İZKA) Doğrudan Faaliyet Desteği 
kapsamında Ege Bölgesi Sanayi 
Odası’nın da sosyal ortak olduğu 
proje ile sektörün ortak ihtiyacı 
Türkiye’nin ilk akredite test ve analiz 
laboratuvarı projesine, İklimlendirme 
Sanayi İhracatçı Birlikleri’nden 

de destek geldi. Ağırlığını EBSO 
üyesi sanayicilerin oluşturduğu 
İzmirli iklimlendirme sanayicileri ile 
biraraya gelen İklimlendirme Sanayi 
İhracatçılar Birliği Başkanı Zeki 
Poyraz, “İzmir’deki heyecan bizi daha 
çok çalışmamız gerektiğine inandırdı” 
dedi.

Şubat ayındaki Genel Kurul’dan 
sonra ilk ziyaretini İzmir’e yapan 

Poyraz, birliğin Nisan’daki toplantısını 
İzmir’de gerçekleştirecekleri haberini 
de verdi.

Hedef Ekim’de temel

Aynı zamanda Ege Bölgesi 
Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi 
olan ESSİAD Başkanı Hüseyin 
Vatansever, endüstriyel havalandırma, 
iklimlendirme ve soğutma 
sanayinin ihtiyacı olan akredite test 
laboratuvarının kurulması yolunda 
ilk büyük adımı atarak fizibilite 
etüdünü tamamladığını bildirdi. 
Yurt dışındaki laboratuvarlara 
her yıl yaklaşık 2 milyon Euro 
test bedeli ödendiğini vurgulayan 
Vatansever, “Arazi maliyetleri hariç 
başlangıçta 6 milyon liralık yatırımla 
kurulacak laboratuvarımız, en kötü 
mali senaryoya göre kendini 5 
yılda amorti edecek. Sanayicilere 
uluslararası rekabette büyük avantaj 
sağlayacak olan laboratuvarımız, aynı 
zamanda sektörün ihtiyaç duyduğu 
nitelikli eleman yetiştirilmesine de 
katkı sağlayacak. Laboratuvarın 
proje çalışmalarına başladık, arazi 
için organize sanayi bölgeleri 

İklimlendirmede akredite 
laboratuvara ihracatçı desteği

SEKTÖR
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yönetimleriyle görüşeceğiz. Bu yılın 
en geç Ekim ayında temel atmayı 
planlıyoruz” dedi.

Hüseyin Vatansever, EMC 
Uyumluluk Test Ünitesi’nin 
sadece endüstriyel havalandırma 
ve iklimlendirme sektörüne değil 
elektrik-elektronik sektörüne de 
hizmet vereceğini söyledi.

Birlik olalım güçlü olalım

İklimlendirme Sanayicileri 
İhracatçılar Birliği Başkanı Poyraz, 
sektörde faaliyet gösteren İzmirli 
sanayicilerle biraraya gelme düşüncesi 
taşırken akredite laboratuvarın 
kendilerini heyecanlandırdığını 
belirtti. Zeki Poyraz, “Sizleri sektör 
adına tebrik ediyorum” dedi.

Devletin yurt dışına ihracat 
yapabilmek için gerekli belge 
bedeline destek verdiğini hatırlatan 
Poyraz, performans belgesinin de 
destek kapsamına alınması için çaba 
gösterdiklerini bildirdi.

Sivil toplum kuruluşlarının yaygın 
olduğu iklimlendirme sektöründe 
ihracatçı birliğinin büyük avantaj 
teşkil ettiğini vurgulayan Zeki Poyraz, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Birliğimizi kurarken kümelenme 
projesi gibi toplu hareket ettiğimizde 
hepimize hitap eden bir yapı olmasını 

istedik. Uluslararası rekabette 
doğru zamanda doğru yerde olmayı 
hedefliyoruz. Ekonomi Bakanlığı ile 
kol kolayız. Sektörümüz için hassas 
olan GTİP (Gümrük Tarife İstatistik 
Pozisyonu) kodlarını belirledik, 
yoğunluklu olarak takip edilmesi 
gereken ürünlerde ayrıntıya gireceğiz. 
Birliğe üye olmakla ihracattaki 
güçbirliğinin yanısıra bütün ülkelerin 
sektördeki hangi ürünü kaça aldığını 
ve rekabet imkanlarını GTİP bazında 
öğrenme imkanı var.”

İzmirli iklimlendirme 
sanayicilerine yurt 
dışındaki sektörel 
fuarlara katılmalarını da 
öneren Zeki Poyraz, 
“Sektörün ihracatında 
Avrupa pazarının payı 
yüzde 75’ten yüzde 
40’a düştü. Ancak 
Türkiye global ihracat 
pazarına girdi. Türk 
ürünlerini herkes biliyor. 
Dünya bizi pazara 
çıkarsak görecek. ABD 
ve Uzakdoğu’daki 
pazarlara göz dikiyoruz. 
İzmir’in dışa açılmada 

İstanbul’u geçeceğine inanıyorum. 
Fuarlara katıldıkça kendi ürününüzün 
yanında başka ürünleri de satma 
imkanı bulursunuz” diye konuştu.

Pazar büyüyor

İklimlendirme sektöründe dünya 
pazarının büyüklüğü 2011 verilerine 
göre 260 milyar dolara ulaştı. Bunun 
içinde ticari endüstriyel havalandırma 
ve iklimlendirme ise 103 milyar 
dolarla yüzde 40 pay alıyor. 
Türkiye’nin endüstriyel havalandırma, 
iklimlendirme ve soğutma makineleri 
ihracatı son 5 yıl içinde 7 kat büyüme 
gösterdi. Endüstriyel havalandırma 
ve iklimlendirme sektöründeki 
kümelenmenin Türkiye’nin ihracat 
payını artırarak dünya pazarlarındaki 
yerini sağlamlaştıracak.

Salaçin ile Akdaş,
Birlik yönetiminde

Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis 
Üyeleri Halit Salaçin ile Metin 
Akdaş, İklimlendirme Sanayicileri 
İhracatçılar Birliği Genel Kurulu’nda 
yönetime seçilme başarısı gösterdi. 
Halit Salaçin, Yönetim Kurulu Üyesi 
olurken, Metin Akdaş da Denetleme 
Kurulu Başkanlığı’na seçildi.

SEKTÖR
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Türkiye Çimento Müstahsilleri 
Birliği Başkanı Mustafa 
Güçlü güven tazeledi, Necip 

Terzibaşıoğlu yönetime girdi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın iki 
meclis üyesi, Türkiye’deki çimento 
üreticilerinin yönetiminde söz 
sahibi oldu. TÇMB’nin Ankara’da 
gerçekleştirilen 54. Genel Kurulu’nda 
EBSO Meclis Üyelerinden Çimentaş 
Genel İlişkiler Koordinatörü Mustafa 
Güçlü, Türkiye Çimento Müstahsilleri 
Birliği’nde yeniden Yönetim Kurulu 
Başkanı seçildi. Batıçim Genel Müdürü 

Necip Terzibaşıoğlu da, Yönetim 
Kurulu üyesi oldu. Celalettin Çağlar 
Başkan Vekili, Davut Ulus Başkan 
Yardımcısı, Mürsel Öztürk’ te Sayman 
Üye olarak görev yapacak. 

2001 yılından itibaren TÇMB 
Yönetim Kurulu üyesi olan Mustafa 
Güçlü, 2004-2008 yılları arasında 
Başkan Yardımcılığı ve 2008-
2011 yılları arasında Başkan Vekili 
görevlerini yürütmüştü. Eski başkan 
Adnan İğnebekçili’nin 2011 yılının 
Haziran ayında görevinden ayrılması 
üzerine Mustafa Güçlü, başkan 

seçilmişti. 

TÇMB Başkanı Mustafa Güçlü, “Bu 
dönemde de Türk çimento sanayisinin 
iyi bir performans göstereceğine 
inanıyorum. Ülkemizdeki ekonomik 
canlılık, inşaat sektörünün hareketliliği 
ile kesintisiz sürdürülebilir bir büyüme 
ve artan ihracatımızla sektörümüzün 
gelecek adına önemli adımlar atması 
için çalışacağız. Sadece önümüzdeki 
2 yıl için değil, uzun vadede 
sürdürülebilir büyüme hedeflerinin 
gerçekleştirilmesini amaçlıyoruz” 
dedi.

Çimentonun patronları 
EBSO’dan

SEKTÖR
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Egeli madenciler, firmaların 
sektörel beklentilerine 
cevap vermek, sorunlarının 

çözümüne destek olmak, yeni 
çıkacak kanun ve yönetmeliklerin 
hazırlık sürecinde bölgeyi temsil 
etmek üzere Ege Bölgesi Madenciler 
Derneği (EGEMAD) çatısı altında 
birleşti. EBSO Meclis Üyesi Ahmet 
Telek başkanlığındaki EGEMAD 
kurucu yönetim kurulu; Mehmet 
Doğan Atay, Hakan Ürün, Mahmut 
Demirhan, Sadullah Yılmaz, Hayer 
Yalnız, Candan Özlütürk, Önder 
Esen, Sait Sürel, Aziz Kıryeli, Ayşegül 
Dörtkardeş, Köksal İbrahimoğlu, 
Ufuk Aras, Cem Başaran ve Göksel 
Pazarcı’dan oluşarak çalışmalarına 
başladı.

Ege Bölgesi Sanayi Odası ve 
Ege Maden İhracatçıları Birliği 
öncülüğünde biraraya gelen Egeli 
madenciler, EBSO’nun ev sahipliğinde 
gerçekleştirdikleri toplantıda 
örgütlenme çalışmalarını tamamladı. 
Ege Bölgesi Madenciler Derneği’nin 
taş ocağı işletmeleri, endüstriyel 
hammaddeler, enerji hammaddeleri, 
metal madenleri ve diğer madencilik 

sektörü kollarını kapsayan bir 
kurumsal yapı olması hedefleniyor.

EGEMAD Kurucu Yönetim 
Kurulu Başkanı Ahmet Telek, Türk 
ekonomisine yılda 10 milyar dolarlık 
doğrudan 30 milyar dolarlık dolaylı 
katkı sağlayan, 1 milyon kişiyi 
istihdam eden madencilik sektörünün 
gücünü ortaya koyacaklarını söyledi. 
Üretim ve satışlarda yaşadıkları 
zorluklar, resmi evrak hazırlamadaki 
prosedürler ve tüm bunların yanısıra 
yeni Türk Ticaret Kanunu, Borçlar 
Kanunu, İş Yasası, Çevre Yasası gibi 
birçok kanun ve yönetmeliğin iş 
yapma gücüyle çalışma isteklerini de 
azalttığını belirten Telek, “Bireysel 

olarak sorunlarımızın çözümü 
çok zor. “Birlikten kuvvet doğar” 
atasözümüzden yola çıkarak hem 
mevzuat açısından bilgilenmek hem 
de sektörümüzle ilgili kurumlarla 
koordinasyonu yürütmek üzere 
merkezi İzmir olan ancak tüm 
Ege’yi kapsayan EGEMAD’ı kurmuş 
bulunuyoruz. EBSO ve EİB ile işbirliği 
içinde çalışacağız” dedi.

EGEMAD olarak bölgede faaliyet 
göstermekte olan tüm maden 
firmalarını bir çatı altında toplamayı 
amaçladıklarını bildiren Ahmet Telek, 
bu nedenle sektör temsilcilerini 
aralarında görmekten memnuniyet 
duyacaklarını da sözlerine ekledi.

Egeli madenciler
dernek kurdu
Türkiye’nin yer altı zenginliklerini ekonomiye kazandıran madencilik 
sektörü, Ege Bölgesi Madenciler Derneği (EGEMAD) çatısı altında birleşti.
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Geçtiğimiz yıl, ilgili kamu 
kurum ve kuruluşlarının görüş 
ve önerilerinin de alındığı yeni 

kanun taslağı, 

içinde bulunduğumuz Mart ayında 
SPK tarafından özel sektörün, sivil 
toplum örgütlerinin, diğer kurum 
ve kişilerin görüş ve önerilerine 
açılmış bulunmaktadır. Şimdilik 116 
maddeden oluşan taslağın, gelecek 
görüş ve öneriler yanında mevcut 
taslakta olmayan (SPK) kurulla ilgili 
bölümlerin ve son hükümlerin de 
eklenmesiyle 150-160 maddeye 
ulaşacağını tahmin etmekteyiz.

Taslağın ana gerekçesi “İstanbul 
Uluslararası Finans Merkezi (İFM) 
Strateji Belgesi”nde yeni bir yasal 
düzenleme yapılmasının öngörülmüş 
olmasıdır. Diğer gerekçeler ise, 
yeni TTK ve AB mevzuatına uyum, 
gelişmekte olan piyasaların dünya 
piyasaları içindeki payının artacağı 
beklentisi, teknik olarak yeterli ve 
piyasa bakışına uygunluk, sermaye 
piyasası kurumlarının tamamının 
kanunla düzenlenmesi, ikincil 
mevzuatla oluşmuş uygulamaların 
kanuna taşınması ile SPK’na yeni 
ikincil mevzuat oluşturma yetkisinin 
verilmesidir.

Taslakta, değişiklik ve yenilik 
olarak dikkat çeken hususlar 
kısa başlıklarla şunlardır:

• Halka açılmada “izahnamenin 
kurulca onaylanması sistemi”ne 
geçilmektedir.

• Hisselerin, nominal bedelin altında 
ihracına izin verilmektedir.

• Halka açık kabul edilen şirketlerde 
250 olan ortak sayısı 500’e 
çıkartılmaktadır.

• Borsa şirketlerine kurumsal 
yönetim ilkelerine uyma 
zorunluluğu getirilebilecektir.

• Borsa şirketlerinin kar dağıtımı 
genel kurullarının kararına 
bırakılıyor.

• Şirketlerce kendi hisselerinin 
alınması, önemli kararlara 
katılmayan ortakların ve azınlık pay 
sahiplerinin şirkete “hisse satma 
hakkı”, azınlık hissesi sahiplerini 
“ortaklıktan çıkarma hakkı” gibi 
yeni düzenlemeler yapılmaktadır.

• Üst üste 5 yıl zarar ettiren verimsiz 
yönetimler değiştirilebilecektir.

• Borsa şirketlerinin borçlanma 
limitine SPK, diğerlerine ilgili 
bakan” karar verecektir.

• Kamuyu aydınlatma belgeleri 
kanunla düzenlenmektedir.

• Belirli hallerde (büyüklük, garanti, 
yatırımcının kimliği, satış yöntemi 
vb.) Kanunun yükümlülüklerinden 
muafiyet sağlanabilecektir.

• Halka açık şirketler için, finansal 

raporlama ve bağımsız denetim 
konusunda SPK ilave düzenlemeler 
yapılabilecektir.    

• Sermaye piyasasında 
derecelendirme ve değerleme 
konuları SPK tarafından 
düzenlenecektir.

• Borsalarla ilgili kapsamlı 
düzenlemeler yapılmaktadır. 
Borsalar ve piyasa işleticileri 
anonim şirket olarak kurulacaktır.

Taslakta öngörülen sermaye 
piyasası kurumları şunlardır:

1. Yatırım kuruluşları

2. Kollektif yatırım kuruluşları

3. Bağımsız denetim, değerleme ve 
derecelendirme kuruluşları

4. Fon yönetim şirketleri

5. İpotek finansmanı kuruluşları

6. Konut finansmanı ve varlık 
finansmanı fonları

7. Varlık kiralama şirketleri

8. Merkezi takas kuruluşları

9. Veri depolama kuruluşları,

10. Diğer kurumlar

• “Özdüzenleyici kuruluş” olarak, 
kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşu statüsünde “Türkiye 
Sermaye Piyasaları Birliği” 
kurulmaktadır.

•  Finansal piyasaların alt yapı 

Yeni SPK Kanunu, 
KOBİ’lerin sermaye
piyasalarına girişini 

teşvik etmeli
Adnan Yıldırım

adnan.yidirim@ebso.org.tr

EGE’DEN  BAKIŞ
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kuruluşları olan merkezi takas, 
merkezi saklama ve veri 
depolama kuruluşları kanunla 
düzenlenmektedir.

• Küresel kriz sonrası ortaya çıkan 
merkezi karşı taraf (alıcıya karşı 
satıcı, satıcıya karşı alıcı rolünü 
üstlenerek takası tamamlayan) 
düzenlemesi yapılmaktadır.

• Yatırımcıları tazmin merkezi 
oluşturulmaktadır.

• AB  direktiflerine uygun “fon 
yönetim şirketi” oluşturulmakta, 
yatırım fonları sadece bu 
şirketlerce kurulabilecektir.

• “Değişken Sermayeli Yatırım 
Ortaklığı” şirket türü 
oluşturulmaktadır.

• Yatırım fonlarının ihracı ve 
itfası, yabancı para cinsinden 
yapılabilecektir.

• Konut finansmanında, kredi veren 
kuruluşun uzun vadeli ve ucuz 
finansman kaynağı sağlamasına 
dönük yeni düzenlemeler 
yapılmaktadır.

• Elektronik ortamdakiler dahil, 
izinsiz halka arzlardan toplanan 
paraların geri iadesi ile yaptırımları 
düzenlenmektedir.

• Sermaye Piyasası Kurulunun 
denetim yetkisinin kapsamı, 
inceleme, arama erişim, belge ve 
kayıtların alınması konuları yeniden 
düzenlenmektedir.

• Şirketten elde edilen  örtülü 
kazancın şirkete geri  iadesi 
düzenlenmektedir.

• Kanuna aykırı işlemler için 
alınacak tedbirler ve yaptırımları 
belirlenmektedir.

• İdari para cezası gerektiren fiillere 
20.000-250.000 TL idari para 
cezaları belirlenmiştir. Piyasa 
bozucu eylemde bulunanlara, bu 
cezaların 5 katı uygulanacaktır.

• Bilgi suiistimali (insider 
trading), piyasa dolandırıcılığı 
(manipülasyon), usulsüz halka 
arz ve izinsiz sermaye piyasası 

faaliyetinde bulunma, güveni 
kötüye kullanma, örtülü kazanç 
aktarımı, bilgi-belge vermeme, 
denetimi engelleme, defter ve 
kayıtlarda usulsüzlük, sır saklama 
yükümlülüğüne uymama vb. fiillere 
6 yıla kadar hapis, 10.000 güne 
kadar adli para cezaları ile verilen 
zararın yada elde edilen menfaatin  
3 katına kadar tazmin cezaları 
verilebilecektir. 

Taslakta, halka açılmak ve diğer 
sermaye piyasası araçlarını halka arz 
etmek biraz daha kolaylaştırılıyor, 
süreler kısaltılıyor. Ancak, orta 
boy ve küçük işletmelerin 
sermaye piyasalarına daha kolay 
girebilmelerine dönük özel bir 
düzenleme bulunmamaktadır. Taslak, 
İstanbul’u uluslararası finans merkezi 
yapmaya ve yabancı yatırımcıların 
Türk sermaye piyasasına daha fazla 
çekilmesine odaklanmış. Belki de bu 
nedenle bizlerin taslakta görmeyi 
arzu ettiğimiz orta boy ve küçük 
işletmelerle ilgili özel düzenlemeler 
henüz bulunmamaktadır.

 İFM projesini güçlendirmek 
adına, Türkiye’deki tüm borsaların 
tek bir holding v.b tek bir çatı altında 
(ve İstanbul’da) örgütlenmesi şeklinde 
yeni yasada bazı düzenlemelerin yer 

alabileceği de tahmin edilmektedir. 
Borsalarımızın önümüzdeki 
dönemdeki yeni yapısı ve çalışma 
kuralları, taslağın Başbakanlıkta son 
şeklinin verileceği aşamaya bırakılmış 
olabilir. Ancak sadece İFM odaklı 
yaklaşım esas alınarak yeni kanunda, 
küçük ve orta boy işletmelerin 
sermaye piyasaları aracılığıyla uzun 
vadeli finansman sağlaması konusu 
ihmal edilmemelidir. Umarız, taslak 
metnin nihai tasarıya dönüşümü 
aşamasında ya da kanunun SPK’na 
vereceği yetkilerle bu konuda da 
özel düzenlemeler yapılır. İşletmeler 
için en önemli konunun finansman 
olduğu unutulmamalı, her boy 
şirketin yeni TTK’muzun amaçladığı 
gibi “kurumsallaşan, uzun ömürlü 
firmalar” olmasını istiyorsak, bu 
işletmelerin sermaye piyasalarından 
uzun vadeli kaynak sağlayabilmeleri 
teşvik edilmelidir. Bize göre bu 
işletmelerin, yasalara uygun bir 
şekilde sermaye piyasalarına 
girişindeki artışın etkisi, yeni 
TTK’ndan daha fazla olacağı gibi 
konunun bu boyutu bugünlerde 
Hükümet tarafından açıklanması 
beklenen genel teşvik paketiyle 
sağlanacak kolaylıklar kadar da 
önemlidir.

EGE’DEN  BAKIŞ
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Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar ile Denizli Sanayi 

Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Müjdat Keçeci, Yaşar Üniversitesi’nde 
gençlerle buluşarak, mesleki ve 
kariyer tecrübelerini paylaştı, 
öğrencilerin iyi bir gelecek planlaması 
yaparken dikkat etmeleri gereken 
konuları anlattı. Yaşar Üniversitesi 
Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet 
Yiğitbaşı, Mütevelli Heyeti Üyesi 
Aykut Güsar ve Rektör Prof. Dr. 
Murat Barkan’ın da izlediği panel, 
öğrenciler tarafından büyük ilgi 
gördü.

Fark yaratın

Yaşar Üniversitesi İnovasyon 
ve Teknoloji Topluluğu tarafından 
düzenlenen 3. Geleneksel 
Mesleki Kariyer Semineri’nin 
moderatörlüğünü yapan İZKA 
Kalkınma Kurulu Başkanı Kemal 
Çolakoğlu, kariyer planlamasının 
çok önemli olduğuna dikkat 

İş hayatındaki hedefinizi okul 
sıralarında koyun

HABER

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ile DSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Müjdat Keçeci, Yaşar Üniversitesi’nde gençlere gelecek planlarını 

şimdiden yapmaları öğüdünde bulundu.
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çekerek, üniversitede okurken 
iş yaşamı ile bağların kurulması 
gerektiğini vurguladı. Türkiye’de 
her yıl binlerce gencin iş bulmak 
zorunda olduğunu ancak kendini 
yetiştirenlerin ve diğerlerine göre 
fark yaratanların iş hayatında daha 
şanslı olduğunu belirten Çolakoğlu, 
üniversite yıllarının farklılık kazanma, 
kendini geliştirme açısından çok iyi 
değerlendirilmesini öğütledi. 

İş ayırt etmeyin

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, iş hayatında 
başarının kendinden daha akıllı 
insanlarla çalışmaktan geçtiğini 
söyledi. Hayatta öncelikle her 
dönemde sağlığın çok önemli 
olduğunu anlatan Yorgancılar, daha 
sonraki aşamada ise iş ve eş seçiminin 
başarıdaki etkilerine işaret etti. Ender 
Yorgancılar, kariyer hedeflerinin 
önceden konulması gerektiğini 
vurgularken sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ben iş hayatına 1974 yılında 

Kemeraltı’nda bardak satarak 
başladım. Akdeniz Oyunları 
için yapılan Atatürk Stadı’nda 
tuvaletlerdeki inşaat artıklarını 
temizledim. Akdeniz Oyunları’nın 
ilk 10 gününde misafirlere statta yer 
gösterdim. Hiçbir işi ayırt etmedim. 
Bu sayede çok paralar kazandım. 
Önceden aileler maaş garantisi 
olduğu için çocuklarına ‘ya asker 
ol ya devlet memuru ol’ derlerdi. 
Ekonomik gidişatı anlamak için faiz, 
borsa ve döviz kuru parametrelerine 
bakılıyordu. Şimdi işsizlik en önemli 
kriter. İşsizlerin arasına katılmak 
istemiyorsanız kariyer planlarınızı 
eğitim süreci içinde yapın. Artık 
girişimci olmak mecburiyetindesiniz. 
Dil bilmek ve üniversite mezunu 
olmak fark yaratıcı özellik olmaktan 
çıkıyor. Özgeçmişinizde sadece okul 
olmasın, tatillerinizi hedeflediğiniz 
alanlarda faaliyet gösteren firmalarda 
staj yaparak değerlendirin, iş 
tecrübesi edinin, işi yapmaya 
istekli olun. Aynı zamanda arkadaş 

çevrenize de dikkat edin. Arkadaşlar 
insanı zirveye taşıyacağı gibi yerin 
dibine de batırabilir. İş hayatında 
başarı, kendinden akıllı insanlarla 
birlikte çalışmaktan geçiyor. Size 
katkı koyan insanlarla aynı ortamda 
bulunmanız önemli.”

Gelişim ve değişime açık olmayan 
firmaların artık ayakta kalmasının 
mümkün olmadığını ifade eden 
Yorgancılar, depolama, lojistik ve 
makine sektörlerinin yükselen 
alanlar olduğunu söyledi. Ender 
Yorgancılar, “Artık farklı olmak 
önem kazanıyor. Alın terinin yanına 
akıl terini koymadan başarı gelmez. 
Türkiye’nin hedefleri değişti. 
Merhum Cumhurbaşkanı Turgut 
Özal’ın ‘Her uçakta bir Türk olacak’ 
söylemi yerine değişen ve gelişen 
dünyada ‘Dünyadaki her evde bir 
Türk Malı olacak’ hedefi ile hareket 
etmeliyiz. Bugün THY’nin reklamında 
dünyaca ünlü kulüpler Barcelona 
ve Manchester United yer alıyorsa 
bunlar önemlidir” diye konuştu.
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Kadınlar girişimci olmalı

Üniversitede kız öğrencilere de 
seslenen Yorgancılar, kadın girişimcilik 
oranının Türkiye’de çok az olduğuna 
dikkat çekerek, ‘girişimci olun’ çağrısı 
yaptı. Ülke kalkınmasının ancak 
kadın ve erkeklerin omuz omuza 
vermesiyle mümkün olabileceğinin 
altını çizen Yorgancılar, “Türkiye’de 
100 erkek girişimciye karşılık sadece 
6 kadın girişimci var. Bu oran Avrupa 
ülkelerinde 35’e kadar çıkıyor. Eğer 
ülke kalkınmasını istiyorsak kadın 
ve erkek birlikte çalışmaktan başka 
şansımız yok” dedi.

Çince ve İspanyolca öğrenin 

Denizli Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Müjdat Keçeci de, 
hayali ve hedefi olmayan hiç kimsenin 
hayatta başarılı olamayacağını 
kaydetti.  İş hayatında başarılı olmanın 
birinci şartının kişinin sevdiği işi 
yapması olduğunu belirten Keçeci, 
kendini yetiştiremeyenlerin ise 
genç işsizlerden biri olmaktan başka 
şansı olmadığını vurguladı. Kariyer 

planlamaları yapılırken artık sadece 
üniversiteyi bitirmek ve bir yabancı 
dile vakıf olmanın yetersiz kaldığını 
öne süren Keçeci, “Kariyerinizi 
belirlerken okulun bitmesini 
beklemeyin. Öğrencilik yıllarında 
hedeflerinizi ve hayallerini ortaya 
koyun. Artık, İngilizce’nin yanında 
mutlaka ikinci bir dil zorunlu hale 
geldi, benim tavsiyem bu Çince veya 
İspanyolca olsun” dedi.

Şarap kültürünüz bile olsun

Günümüzde başarılı kariyer için 
sadece mesleki birikim değil, kültürel 
ve sanatsal ilgi ve birikimin de çok 
önemli bir hale geldiğini vurgulayan 
Keçeci şunları söyledi:

“Sadece iyi bir mühendis olmanız 
ya da iyi bir işletmeci olmanız da 
yetmiyor. Genel kültürünüzün de iyi 
olması lazım. İş hayatında başarı için 
müşterilerle ilişkileriniz çok iyi olmalı. 
Onlarla aynı frekansları tutturmanız 
lazım. Toplantı masasında işten daha 
çok hayata bakış açınız, hobileriniz, 
genel kültürünüz konuşulur. Örneğin 
bir şarap kültürünüzün olması gerekir. 
Şarap içmeyi sevmeseniz de özellikle 
yabancılarla iş yapıyorsanız şarap 
kültürünü bilmek zorundasınız. Sanat 
aktivitelerini, edebiyat dünyasını az 
çok bilmelisiniz. Ayrıca tutkulu ve 
meraklı olmalısınız. Tebessüm ve 
yeri geldiği zaman susmayı da iyi 
bilmelisiniz.”
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Vergide EBSO hep yanımızda

İzmir Vergi Dairesi Başkanı Mustafa 
Gürhan Acar, Ege Bölgesi Sanayi 
Odası’nın vergi adına en önemli 

kurumların başında geldiğini söyledi.

İzmir Vergi Dairesi Başkanı Acar, 
Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında 
Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis 
Başkanı Mehmet Tiryaki ve Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar’ı 
makamlarında ziyaret etti.

EBSO ile her zaman kurumsal 
işbirliği içinde olduklarını belirten 
Acar, “Sanayi artınca, üretim artınca 
vergi artar. 6111 sayılı kanun ile 
sanayici ve tüccarımız nefes aldırdık. 
EBSO ile işbirliğimiz daha da artacak” 
dedi.

İzmir Vergi Dairesi’ni sanayiciler 
olarak hep yanlarında bulduklarını 
aktaran EBSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgancılar, “Mustafa 
Gürhan Acar her konuda bizlere 
yardımcı olmuştur. Özellikle 6111 
sayılı yasa sanayici ve tüccar adına 
olumlu katkısı oldu” dedi.

Sanayicinin en büyük
engeli teşvik sistemi

Vergi gelirlerinin ülke 
kalkınmasında büyük rol oynadığına 
vurgu yapan Yorgancılar, “Vergi 

kadar üretimin de geliştirilmesi 
lazım. Bu konuda önümüzdeki en 
büyük engel teşvik sistemi. Bu sistem 
sadece İzmirli sanayicileri değil, 
Adanalı ve Afyonlu sanayicilerde 
sıkıntıya sokuyor. Ekonomi Bakanı 

Zafer Çağlayan da bize bu durumu 
çözeceklerini ifade etti” dedi.

Vergi aflarının vergisini zamanında 
verenlerde üzüntü yarattığını 
ifade eden Yorgancılar, “Vergisini 
zamanında verenlere en azından 
pirim uygulaması getirilmelidir, 
sürekli afların gelmesi ile vergisini 
ödemeyenler sanki daha karlı hale 
geliyor” görüşünü savundu.

EBSO Meclis Başkanı Mehmet 
Tiryaki ise, İzmir’in vergi toplamada 
Ankara’yı geçmesinin sevindirici 
bir gelişme olduğunu ifade etti. 
Tiryaki, “Önemli olan ödenen 
vergilerin yatırım olarak İzmir’e 
geri dönmesidir. İzmir’e yatırım 
yapılmıyor söylentilerine en iyi cevap 
bu. Vergi ülkenin temel direğidir. 
Bir ülkenin kalkınmasında sağlıklı 
şirketlerle olur” dedi.



66

Dokuz Eylül Üniversitesi 
(DEÜ) İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi İktisat 

Bölümü tarafından 1923 İzmir İktisat 
Kongresi anısına gerçekleştirilen 
3. İzmir Ulusal Ekonomi Kongresi, 
“Türkiye Ekonomisinde Dönüşüm 
ve Yeniden Yapılanma Arayışları” 
temasıyla gerçekleştirildi. Bilim 
ve ekonomi dünyasından pekçok 
başarılı ismi biraraya getiren 
kongrede, “ekonomide yenilik 
güdümlü” bir kalkınma aşamasına 
geçilmesi gerektiği vurgulandı. 
Ar-Ge ile inovasyonun önemine 
değinilen sunumlarda, üniversite 
ve sanayi işbirliğinin geliştirilmesine 

dikkat çekildi. Yeni düzende bilginin 
ticarileştirilmesinin önemine değinen 
konuşmacılar, bunun üniversite 
ve sanayi işbirliğiyle olabileceği 
görüşünde birleşti. İhraç edilen 
ürünlerin yeni teknolojilere göre 
geliştirilmesi ve Ar-Ge malları olması 
gerektiğine de vurgu yapıldı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Füzün, günümüzde 
üniversitelerin bilgiyi ekonominin 
hizmetine sunmasında Ar-Ge ve 
teknoparkların ön plana çıktığını 
hatırlatırken, kendilerinin de Haziran 
ayında Türkiye’nin en büyük Ar-
Ge merkezini açacaklarını, ayrıca 
teknopark kuracaklarını haber verdi.

Ekonomi Bakanlığı Ekonomik 
Araştırma ve Değerlendirme 
Genel Müdürü Ömer Demir 
Kızılarslan, bakanlık olarak cari açığa 
karşı ciddi çalışmalar yaptıklarını 
bildirirken, “Türkiye’de imalat 
sanayi üretim potansiyelini ihracat 
odaklı olarak geliştirmek istiyoruz. 
Ortak bir sinerjiyle ulusal hedefler 
doğrultusunda harekete geçmemiz 
için hepimize görev düşüyor” dedi.

1’e 4 veriyoruz

Gediz Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Seyfullah Çevik’in 
moderatörlüğünü üstlendiği İzmir’in 
Ekonomisi ve Geleceği oturumunda, 

Ekonomide yenilik çağrısı
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü 

tarafından düzenlenen 3. İzmir Ulusal Ekonomi Kongresi’nde bilginin 
ticarileştirilmesi gerektiğine dikkat çekilerek, bunun üniversite ve sanayi 

işbirliğiyle gerçekleşebileceği mesajı verildi.
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Aziz Kocaoğlu, kentin mevcut 
potansiyeli ile Türkiye’de tek başına 
ayakta kalabilecek ve kalkınabilecek 
konumda olduğunu söyledi. 
İzmir ile kıyaslanan birçok kentin 
merkezi hükümete vermeden 
alarak büyümeye çalışırken, İzmir’in 
merkezi bütçeye aldığı payın en az 4 
katı katkıda bulunduğunu hatırlatan 
Kocaoğlu, “Oysa Hükümet bütçesi 
ile kıyaslandığında, Büyükşehir’in 
bütçesi ‘cim karnında nokta’ kadardır. 
Buna rağmen bizim yaptığımız 
yatırımlar, hükümetin İzmir’de 
yaptığı yatırımlardan kıl payı da olsa 
fazladır. Bunu siyasi polemik yaratmak 
için değil, kente daha fazla yatırım 
yapılması adına dikkat çekmek için 
söylüyorum” dedi.

Yatırımcıların gözde kenti

Göreve geldiği dönemde ilk 
iş olarak “kenti nasıl kalkındırırız” 
sorusuna yanıt aradıklarını ve bu 
amaçla 2005-2017 yıllarını kapsayan 
Stratejik Planı hayata geçirdiklerini 
vurgulayan Kocaoğlu, “Tarımda, 
sanayide ve ulaşımda hayal ettiğimiz 
noktaya yaklaştık. Yatırımcılar 
ileriye yönelik projeler için kapımızı 
çalıyor. Raylı sistemi 10 kat büyüttük, 
arıtma tesislerinde Türkiye’nin 1 
numarası haline geldik. Beyin göçünü 
durdurmak en önemli hedeflerimiz 
arasında yer alıyor. Ayrıca kentte 
ekonominin daha çok hareketlenmesi 
için İzmir Limanı’nın üçüncü nesil 
gemilerin yanaşmasına imkan verecek 
hale gelmesi gerekiyor. Kentin 
biraz da üst yapıya ihtiyacı var” diye 
konuştu.

Gökçüoğlu: Gelecek Ar-Ge’de

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
İbrahim Gökçüoğlu, Türkiye’nin 
dünyada 10 büyük ekonomi arasına 
girmesi için üniversite ve sanayi 
işbirliğini “olmazsa olmaz” olarak 
nitelendirdi. Ülke genelindeki 
102 Ar-Ge merkezinden 9’unun 
İzmir’de yeraldığını, 2011 yılında 2 

bin 146 marka, 31 patent tesciline 
imza atıldığını hatırlatan Gökçüoğlu, 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Bunu 
gerçekleştirebilmemiz halinde 100 
milyar dolarlık cari açığın kapanması, 
kendi marka ve patentimizle 
ihracat gibi konular çok daha kolay 
çözümlenecektir. Gelişmiş ülkelerin 
hepsinin üniversite ve sanayi işbirliğini 
sağladığı unutulmamalı. Bizler de 
sanayiciler olarak yenilenmeli, yeniliğin 
mantığı ve felsefesini üretimden 
pazarlamaya kadar içselleştirmeliyiz. 
Yalın üretim, kaizen gibi yeni iş, yatay 
ve dikey entegrasyon gibi yeni işbirliği 
modelleri denemeliyiz. Kümelenme 
konusuna önem vermeliyiz. 
Ekip çalışmasını teşvik etmeliyiz, 
işyerlerimizde inovasyon birimi 
oluşturmalıyız.”

İzmir reçetesi

İzmir’in Türkiye’nin ihracatının 
yaklaşık yüzde 7’sini gerçekleştirdiğini, 
vergi gelirlerinin yüzde 10’unu 

sağladığını, EBSO çatısı altındaki 
67 değişik sanayi sektörünün yurt 
dışında rekabet ettiğini vurgulayan 
Gökçüoğlu, İzmir’in mekânsal ve 
sektörel olarak bütünüyle planlanması 
gerektiğini savundu. İbrahim 
Gökçüoğlu, İzmir’in üniversiteleri, 
organize sanayi ve serbest bölgeleri, 
ihtisas fuarları başta olmak üzere 
pekçok avantajıyla hızla göç aldığını 
hatırlatırken, “Yerleşim yeri, sanayi, 
turizm ve tarım alanlarını tespit 
etmeli, yatırımcılar için mekan seçimi 
sorununu ortadan kaldırmalıyız. 
Üniversite ve sanayi işbirliği 
konusunda daha fazla çaba harcamalı, 
mevcut teknoparkları etkin hale 
getirmeliyiz. EBSO olarak Ege’deki 
üniversitelerle oluşturduğumuz 
Üniversite Sanayi Koordinasyon 
Kurulu ile bilim insanlarının Ar-Ge 
çalışmalarının sanayi üretiminde 
değerlendirilerek ekonomiye 
katma değer yaratmaya, onların da 
emeklerinin karşılığını almalarına 
çalışıyoruz. İZKA, başta sanayi olmak 
üzere reel sektöre daha fazla destek 
olmalı” diye konuştu.

EBSO Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Gökçüoğlu, yeni teşvik 
politikası ile İzmir’in gelecek 
vizyonunda etkili olabilecek yatırım ve 
kalkınma atağının önündeki engellerin 
kaldırılmasını isterken, ileri teknoloji 
ürünler için devlete makroekonomik 
iklimi oluşturmak, sanayiciye de 
üretmek görevi düştüğünü sözlerine 
ekledi.
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Nihat Ergün, “2023 yılında 
Türkiye’de, milli gelirin yüzde 

3’ü kadar Ar-Ge harcaması yapılacak 
ve bunun 3’te 2’sini özel sektör 
yapacak” dedi.

Son yıllarda, Ar-Ge harcamalarının 
milli gelir içindeki payını artırdıklarını 
ve yüzde 1 seviyesine yaklaştıklarını 
belirten Ergün, 2023 yılında bu 
rakamı yüzde 3 seviyelerine 
çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti. 
Bakan Ergün, şöyle devam etti: 
“2023 yılında Türkiye’de milli gelirin 
yüzde 3’ü kadar Ar-Ge harcaması 
yapılacak ve bunun 3’te 2’sini özel 

sektör yapacak. Şimdi milli gelirimizin 
yaklaşık yüzde 1’i kadar Ar-Ge 
harcaması yapılıyor ve bunun 3’te 
1’ini özel sektör, 3’te 2’sini kamu 
yapıyor. Demek ki 2023’de 2 trilyon 
dolar milli gelirimiz olacağına göre 
60 milyar dolar Ar-Ge harcaması 
yapacak. Bunun 40 milyar dolarını 
özel sektör, 20 milyar dolarını kamu 
sektörü yapacak. Gittikçe bilgi 
ve teknoloji için ayrılan kaynaklar 
artacaktır.”

ABD’deki Silikon Vadisi’ne 
benzer bilişim vadilerinin Türkiye’de 
yapılmasıyla ilgili çalışmaların 
sürdüğünü söyleyen Ergün, bilişim 

vadisinin, birçok küresel markaya ev 
sahipliği yapacağını ve Türklere ait 
birçok küresel markanın doğuşuna da 
zemin hazırlayacağını anlattı.

Artık üniversitelere yönelik 
girişimci ve yenilikçi üniversite 
endeksleri oluşturulacağını ve 
üniversitelerin bu alanlardaki 
performansını ölçmeye 
başlayacaklarını belirten Ergün, 
“Hangi üniversite daha yenilikçi 
bir teknoloji geliştirmiş, bunu 
patente dönüştürmüş, bunlarla 
üniversitelerimizi ölçeceğiz ve ilan 
edeceğiz. Hangi üniversite daha 
girişimci? Akademik yükselme 

2023’te Ar-Ge’ye
60 milyar dolar

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Ergün, son yıllarda Ar-Ge harcamalarının 
milli gelir içindeki payını yüzde 1 seviyesine ulaştırdıklarını belirtirken     

2023 hedefini de yüzde 3 olarak açıkladı. 

EKONOMİ



69

kriterlerini değiştirecek, patent ve 
projeleri de yükselme kriterleri 
arasına koyacağız. Her yıl dünyadaki 
Türk bilim insanlarını ülkemizde 
buluşturan kurultaylar yapmaya 
başlayacağız” dedi.

Almanya, Japonya ve ABD’de 
olmak üzere 4 noktada bilim 
ataşelikleri kuracaklarını dile getiren 
Ergün, bütün bu çalışmalarla, 
Türkiye’de bilime olan ilginin 
artmasını, bilime uygun bir iklim 
oluşmasını ve üretilen bilgilerin nihai 
ürünlere dönüşmesini amaçladıklarını 
kaydetti.

Araştırma iklimi

Tarih boyunca güç dengelerinin 
önemli bileşenlerinden biri olan 
bilginin, her geçen gün ağırlığını 
artırdığını ifade eden Ergün, 
Türkiye’nin son yıllarda yakaladığı 
başarıları kalıcı hale getirmek ve 
daha üst sıralara tırmanmak için, 
bilgi ile arasında çok daha güçlü 
bir bağ kurması gerektiğinin altını 
çizdi. Ergün, “Bilgiyle ilişkimiz daha 
iyi olmalı, çünkü bizi ilerletecek ve 
başarılarımızı kalıcı hale getirecek 
olan bilgidir. Bilgiye sahip olmak ve 
onu geliştirmek mecburiyetindeyiz. 
Artık günümüzde farklı coğrafyalarda 
üretilen bilgiye en hızlı şekilde 

ulaşılabilmenin yanında, kendi 
bilgi üretme sistemlerimizi de inşa 
etmemiz gerekiyor” dedi.

“Ürettiğimiz bilgileri, 
insanlığın yararına olacak alanlara 
kanalize etmeli, nihai ürünlere 
dönüştürmeliyiz” diyen Ergün, geçen 
yıl, bakanlığın “Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı” olarak yeniden 
yapılandırılmasının da, bu açıdan bir 
dönüm noktası olduğunu söyledi.

Artık eğitim, bilim, üniversite 
araştırmaları, kültür, Ar-Ge, üretim 
süreçleri gibi konularda bütüncül 
politikalar oluşturma imkanına 
sahip olunduğunu söyleyen Ergün, 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Hiçbir 
toplum diğerinden daha akıllı veya 
daha zeki bireylerden oluşmuyor. 

Ancak kendi insanına merak, ilgi, 
araştırma, öğrenme, yenilik yapma 
gibi özellikleri kazandıran ve buna 
uygun bir iklim oluşturan toplumlar, 
bilgi yarışında ön plana çıkmaktadırlar. 
Bu altyapıyı oluşturduğunuz zaman 
sizin toplumunuzda da ne cevherler 
varmış, gözünüzün önündeymiş ama 
görmüyormuşsunuz. Yeter ki o iklimi 
oluşturalım. Açığa çıkaranlar ilerliyor, 
çıkaramayanlar ilerleyemiyor. Yoksa 
bir çok geri kalmış toplumun içinde 
de müthiş zenginlikler var. Bu 
nedenle, anne baba davranışlarından 
eğitimin her aşamasına, kültür ve 
sanat birikiminden sanayileşme 
süreçlerine kadar her alanı mercek 
altına almamız gerekiyor. Özellikle 
genç nüfusumuzun bilime ve 
teknolojiye olan ilgilerini artıracak 
projelere ağırlık vermemiz gerekiyor. 
Bu seneden itibaren öncelikle 
Büyükşehirlerde olmak üzere tüm 
şehirlerimizde bilim ve teknoloji 
merkezleri kurmayı planlıyoruz. 
İçinin donanımını TÜBİTAK yapacak. 
Orada, gençler, aileler herkes bilimi 
yaşayacak. Bütün fizik kurallarının 
içinde yaşayacaklar. Türkiye’de 
de dünyanın vaktiyle bizden önce 
yaptıklarını geç de olsa şimdi yapma 
imkanına sahip olacağız.” 

EKONOMİ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, 
2012 yılında KOBİ’lere geri ödemesiz olarak 230 
milyon liradan fazla KOSGEB desteği sağlamayı 

planladıklarını bildirdi.

Ergün, girişimciliğin ekonomik ve sosyal kalkınmanın 
en kilit kavramı olduğunu düşündüklerini, bu nedenle 
girişimcilere verilen desteğin çok daha üst seviyelere 
taşındığını söyledi. Bir nevi başlangıç sermayesi 
niteliğinde olan hibe desteğinin 4 bin liradan 27 bin 
liraya, geri ödemeli destek limitinin ise 40 bin liradan 70 
bin liraya çıkarıldığını hatırlatan Ergün, destek oranlarının 
da birinci ve ikinci bölgeler için yüzde 60.3 ve üçüncü ve 
dördüncü bölgeler için yüzde 70, kadınlar  ve özürlüler 
için artı 10 uygulandığını hatırlattı.

5 bin girişimci

2012 yılı içerisinde 5 bine yakın girişimcinin bu 
desteklerden faydalanmasını beklediklerini anlatan 
Ergün, destek miktarının ise girişimcilerin projelerine ve 
ihtiyaçlarına göre şekilleneceğini bildirdi. Nihat Ergün, 
KOSGEB’in 2012 yılı başlangıç bütçesine göre KOBİ’lere 
geri ödemesiz olarak 230 milyon liradan fazla destek 
sağlayacakalarını söyledi. Bu sene KOSGEB’in hizmet 
merkezi müdürlüğü bulunmayan il bırakmayacaklarını da 
ifade eden Ergün, halen 68 ilde bulunan hizmet merkezi  
müdürlüklerini 81 ilde kurmuş olacaklarını dile getirdi.  
Ergün, KOBİ’lerin daha fazla proje  hazırlayabilmeleri 
amacıyla Tematik Proje Destek Programları üzerinde 
çalıştıklarını da açıkladı.

5 bin girişimciye 230 milyon lira hibe
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Türkiye’nin cari işlemler 
açığının yüzde 70’ini enerji 
ithalatının oluşturduğuna 

dikkat çekilerek, enerjinin 
kullanımında verimlilik ve tasarrufun 
önemi vurgulandı.

Ege Bölgesi Sanayi Odası Enerji 
ve Enerji Verimliliği Çalışma Grubu, 
sanayide enerji verimliliği semineri 
gerçekleştirdi. Tüpraş örneğinin ele 
alındığı seminerde, enerjinin üretim 
aşamasında bile tasarruflu kullanımı 
gerektiği ortaya konuldu.

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Üyesi Hüseyin Vatansever, 
dünyada petrol firmaları zarar 
edip üretimlerini düşürdüklerini 
hatırlatırken, Türkiye’de enerjiyi 
verimli ve tasarruflu kullanan başarılı 
örnekleri sanayicilerle paylaşarak 
çoğaltmayı hedeflediklerini söyledi. 
Türkiye’nin 2010 yılındaki 46.6 
milyar dolarlık cari açık rakamının 
2011 yılında 77.1 milyar dolara 

tırmandığına işaret eden Vatansever, 
“Bu rakamın yüzde 70’i enerji 
ithalatından kaynaklanıyor. Dolayısıyla 
ülkemizde enerji ile ilgili çok ciddi 
çalışmalar yapılması gerekiyor. 
Enerjinin üretildiği yerlerde, 
iletiminde ve kullanımında tasarruf 
ve verimlilik büyük önem kazanıyor. 
Tüpraş, enerjiyi üretirken bile 
tasarruf ediyor” dedi.

Hüseyin Vatansever, 20 Şubat’ta 
yayınlanan Enerji Verimliliği Strateji 
Belgesi ile sanayi ve hizmetler 
sektöründe enerji yoğunluğu 
ve kayıplarının azaltılmasının 
hedeflendiğini hatırlatırken, hem 
EBSO hem de sanayiciler olarak 
bunun içini dolduracak çalışmalar 
yapmaları gerektiğini vurguladı. 
İzmir’deki sanayi işletmelerinin yüzde 
98.5’inin KOBİ olduğunu söyleyen 
Vatansever, “Enerji verimliliğine ilişkin 
bölümleri olmayan bu kuruluşlara 
mühendisler ve proje firmaları 
tarafından hizmet verilmeli. Enerji 

verimliliği ve tasarrufuna ilişkin 
projeler yapan firmaların devlet 
tarafından desteklenmesi gerekiyor. 
Kamu kesiminde de enerji verimliği 
ön plana çıkarılmalı” diye konuştu.

İşletmelerde enerji 
verimliliğiyle ilgili uygulamaların 
makine mühendisleri tarafından 
gerçekleştirildiğini vurgulayan 
Vatansever,  Makine Mühendisleri 
Odası İzmir Şubesi’nin EBSO ile 
işbirliğine de teşekkür etti.

Belirsizlikler enerji
üretimini etkileyecek

Tüpraş Rafineri Müdürü Şahin 
Çalbıyık, dünyada yaşanan ekonomik 
ve politik krizlere dikkat çekerken, 
2012’nin enerji üretimi açısından 
belirsiz bir yıl olacağını anlattı. 
Bugünlerde enerji maliyetlerinin 
yükseldiği bir dönem yaşandığını 
belirten Çalbıyık, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“2008 krizinden sonra petrol 
fiyatlarına bağlı olarak enerjide önemli 
artışlar meydana geldi, denge de 
oluşmadı. Yakın geçmişe baktığımızda 
krizin 2011’de sona ereceği tahmin 
ediliyordu. Ancak 2012 de önümüzü 
pek göremeyeceğimiz bir yıl olacak 
gibi. Avrupa’nın borç sorunu yine 
önümüzde duruyor. Yine bir kriz 
beklentisi gündeme oturuyor. 
Özellikle petrol tedarikçisi Arap 
ülkelerinde yaşanan olaylar ve ‘Arap 
Baharı’ etkisi devam ediyor. Birçok 
ülkede rejim değişti. Son zamanlarda 
ise İran ile yaşanan kriz ülkemizi 
etkileyecek.”

ENERJİ

Enerjiyi verimli kullanmak 
üretmek kadar önemli

EBSO Enerji ve Enerji Verimliliği Çalışma Grubu tarafından gerçekleştirilen 
ve Tüpraş örneğinin ele alındığı Sanayide Enerji Verimliliği seminerinde, 
enerjiyi üreten kuruluşların bile verimli kullanım ve tasarruf çalışmaları 

örnek gösterildi.
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Enerji maliyetlerinden çok 
belirsizliğin olumsuz etki yarattığına 
işaret eden Çalbıyık, “Bizi daha 
çok kriz dönemindeki belirsizlik 
etkiliyor. Önemli olan kriz etkisinden 
hasar almamak, krizden güçlenerek 
çıkmak. Enerji birçok sektörde gider 
kalemlerinin başında geliyor. Burada 
yapacağımız tasarruflar bize o kadar 
avantaj sağlıyor” dedi.

Şahin Çalbıyık, Tüpraş’ın 2009-
2011 döneminde karlılığını koruyan, 
hatta çoğaltan, yatırımlarını da 
artırarak devam ettiren ender rafineri 
şirketlerinden biri olduğunu sözlerine 
ekledi.

Verimlilik ve tasarruf kazancı

Tüpraş İzmir Rafinerisi Üretim 
Müdürü Serdar Kemaloğlu, enerjide 
verimliliği projelerine 2006 yılından 
itibaren ağırlık verdiklerini hatırlattı. 
Kemaloğlu, “Sadece 2011 yılında 
yatırımsız gerçekleşen projelerden 
189 bin Gcal enerji tasarrufu 
yapılarak 12.9 milyon dolarlık 
tasarruf sağlandı. Tüm projelerden 
sağlanan enerji tasarrufu 323 bin 
Gcal’a, ekonomik kazanç ise 51.2 
milyon dolara ulaştı. 2006-2011 
yılları arasındaki toplam 98 projenin 
enerji tasarrufu 760 bin Gcal, 

karlılık ise 90.6 milyon dolar oldu. 
2015 yılı sonuna kadar 180 milyon 
dolarlık yatırımla 54 proje daha 
gerçekleştirerek 2 milyon Gcal enerji 
tasarrufu sağlamayı hedefliyoruz” 
bilgisini verdi.

Tüpraş İzmir Rafinerisi’nde 
enerji verimliliği ve tasarrufu için 
gerçekleştirilen yatırımlar kadar 
çalışanların motivasyonuna da dikkat 
çeken Enerji Yönetimi Başmühendisi 
Murat Süzme, “Tasarruf işimizin 
bir parçasıdır. Operasyonu 
sürdürmekte gösterdiğimiz özeni 

enerji tasarrufunda da göstermeliyiz”, 
“Şimdi enerji tasarrufu daha önemli” 
başlıklı afişler hazırlandığını anlattı. 
Süzme, “Sanayide Enerji Verimliliği 
(SENVER) alanındaki örnek 
projelerimizle 372 bin Gcal enerji 
tasarrufu, 105 bin ton karbondioksit 
azalımıyla 10.2 milyon dolarlık kazanç 
elde ettik” diye konuştu.

Yanma Kontrol Başmühendisi 
Yahya Aktaş da, 9 kazan ve 40 fırında 
başlatılan karlılık ve optimizasyon 
çalışmalarından elde edilen kazancın 
3.1 milyon dolar olduğunu ifade etti.

ENERJİ
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Başta üretim sektörü olmak 
üzere pekçok şirkette en 
önemli girdi maliyetini 

oluşturan ve rekabet gücünü 
etkileyen enerjinin stratejik 
yönetimiyle risklerden korunup nihai 
karlılığın da artırılabileceği ortaya 
konuldu.

Dünyanın önde gelen denetim, 
vergi, danışmanlık ve kurumsal 
finansman hizmeti şirketlerinden 
Deloitte, “Enerji Yönetimi 
Stratejisi” raporuyla, şirketlerin 
enerji fiyatlarında beklenen artıştan 
kendilerini koruyabilmeleri için yol 
haritası sundu.

Mevsimsel dalgalanmalar bir 
yana bırakıldığında elektrik enerjisi 
fiyatlarının son yıllarda hissedilir bir 
artış içinde olduğuna dikkat çekilen 
raporda, 2009 yılında yaşanan 

küresel ekonomik krizin etkisiyle 
azalan talebin son 2 yıldır elektrik 
enerjisinde kıtlık olasılığını çok 
hissettirmese de önümüzdeki yıllarda 
ekonomik büyüme ve nüfus artışına 
paralel olarak artmaya başlayacağı 
belirtildi. Raporda, “Artan elektrik 
talebini yeni yatırımlarla karşılamadaki 
gecikmeler, arz sıkışıklığı ve bunun 
doğal sonucu olarak elektrik 
fiyatlarında artış olarak kendini 
gösterecektir. Artan talebe, elektrik 
enerjisi üretiminde kullanılan birincil 
enerji kaynaklarının fiyatlarındaki 
dalgalanmalar ve bunların tedarik 
güvenliği de eklendiğinde elektrik 
enerjisinin ucuzlaması pek mümkün 
görünmüyor” denildi.

Deloitte Doğal Kaynaklar 
Endüstrisi tarafından hazırlanan ‘Karı 
canlandırmak ve riskten korunmak’ 

konulu raporda; şirketlerin kullandığı 
enerji maliyetinin rekabet gücüne 
etkileri gündeme getirilerek, enerji 
fiyatlarında beklenen artışa karşı 
enerji yönetimi stratejisine duyulan 
ihtiyaç vurgulandı.

Türkiye’de elektrik enerjisi 
tüketiminin sürekli arttığına dikkat 
çekilen raporda, bir taraftan artan 
talebi karşılamak üzere yatırımlar 
yapıldığı ancak küresel mali kriz ve 
doğalgaz arzına ilişkin belirsizlikler 
nedeniyle başta doğalgaz santralleri 
olmak üzere üretim tesislerinin 
finansmanında olumsuzluklara yol 
açtığı hatırlatıldı.

Raporda, Türkiye’de elektriğin 
yaklaşık yarısının doğalgazla çalışan 
santrallerden üretildiği, orta vadede 
arz sıkışıklığı ve buna bağlı fiyat 
artışları beklendiği vurgulanırken, 

Enerji yönetimi stratejisiyle 
riskten korunun

ENERJİ
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kuruluşların ihtiyaç duydukları enerjiyi 
güvence altına almaları gerektiği 
hatırlatıldı.

“Faaliyetlerinizi enerjideki fiyat 
belirsizliklerinden ve işinize potansiyel 
etkilerinden koruyamıyorsanız 
şirketiniz kendini bir rekabet 
dezavantajı içinde bulabilir” uyarısı 
yapılan raporda şu görüşlere yer 
verildi: “Gelecek dönem enerji 
tüketicileri için istikrarsız bir dönem 
olacak. Kuruluşunuzu buna hazırlayın. 
Enerjiyi yönetilebilir bir varlık 
olarak ele alan bütünsel ve kurum 
genelinde bir strateji geliştirmek, 
tesislerinizin ve faaliyetlerinizin 
verimliliğini artırmaya yardımcı 
olarak gelecekteki enerji fiyat 
artışlarının etkisini dengeleyebilir. Bu, 
sadece kuruluşunuzu artan enerji 
fiyatlarından korumakla kalmaz, 
ayrıca riskin sınırlandırılmasıyla ilave 
ekonomik değer de yaratabilir.”

5 adımlı yöntem

Birçok şirketin kar artırıcı bir 
çalışma olduğu için bugünden hızlı ve 
açık kazanımların ötesine geçmeyi 
gerektirecek enerji yönetimi girişimi 
başlattığı, lider şirketlerin kurum 
çapında programlar yürüttüğü 
hatırlatılan raporda, 5 adımlı yöntem 
uygulaması da örnekleriyle ortaya 
konuldu.

Kurum genelinde enerji 
tüketimini değerlendirin: 
Kurum çapında referans noktası 
oluşturulması için iş genelindeki 
tesislerden ve faaliyetlerden veri 
adaları toplanmalı ve kurum çapında 
anlamlı bilgiye dönüştürülmeli. 
Kurum çapında bilgi sahibi olmak, 
dış kıyaslama yapmaya olanak sağlar. 
Bu dışarıdan bakış, tüm portföy 
veya aksine sadece izole bir yer 
veya süreçte düşük performans 
bulunduğunu belirlemeye yardımcı 
olabilir. Şirketinizin enerji kullanımına 
hem içeriden hem de dışarıdan 
bakarak tek bir projeye odaklanmak 
yerine daha stratejik bir program 
yaklaşımı benimsenmesi imkanı 
vardır.

ENERJİ
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Hedeflenen iyileştirmelerdeki 
sorunlu noktaları bulun: Mesele 
hangi operasyonun daha çok enerji 
kullandığı değildir. Bunun yerine 
hangi operasyonun ihtiyacından fazla 
enerji kullandığıdır. Sorunlu noktaları 
saptayabilir, ardından nedenlerini ve 
fırsatların avantajlı olduğu yerlerde 
tüketimi azaltabilen potansiyel 
çözümleri ele alabilirsiniz.

Mevcut çözümler için yol 
haritası oluşturun: İyi haber, 
kuruluşunuzu enerji tüketimi 
açısından daha verimli hale getirmeye 
yardımcı çözümler bugün mevcut. 
Sihirli değnek beklemeye gerek yok. 
Daha iyi haber ise, enerji verimliliği 
projeleri için çözümlerin, yatırımın 
riske göre ayarlanmış geri dönüşü ile 
oldukça cazip finansal etkilere sahip 
olabilmesidir. Gereği gibi tanımlanmış 
ve uygulamaya konulmuş enerji 
verimliliği projelerinde mesele geri 
dönüşün ne kadar hızlı olabileceğidir.

Hedeflere ulaşmak için 
projelerden yararlanın: Şirketler 
bir varlık olarak enerjiyi daha iyi 
yönetmek için yapılan bir yatırım gibi 
görüyorlar. Sınırlı finansal kaynaklarla 
enerji verimliliği uygulama projelerini 
uygulamaya koyma sırası ve zaman 
dilimine dikkat ederek, etkili bir 
şekilde önceliklendirmek çok önemli. 
Sorunlu noktanın keşfi aşamasındaki 
kabaca tahminlerden kesin sayılara 
yönelmeli.

Uygulayın ve sonuçları 
ölçün: Portföyünüzdeki sorunlu 
noktaları belirleyip çözümleri ve 
gereken yatırımı tamamladığınızda, 
sıradaki adım programınızı 
mümkün olduğunca hızlı bir şekilde 
ölçeklendirmek olacak. Çalışanlarınızı 
da unutmayın. Onların katılımı 
olmadan bütünsel bir enerji yönetim 
stratejisini yürütemezsiniz. Doğru 
yapıldığında bu aynı zamanda tesisleri 
ve faaliyetleri anlayan insanlardan 
verimlilik hakkında değerli fikirleri 
doğrudan üretebilir ve yatırımın 
tahmin edilen faydalarını sürdürmeye 
yardımcı olabilir.

• Verimlilik bir tesis ve 
faaliyet portföyü genelinde 
ölçeklendiğinde, nihai kazancı 
iyileştirebilecek tasarruflar 
mümkün olabilir.

• Fiyat ve hacim riski ve bunun nasıl 
yönetileceği hakkında fikir sahibi 
olarak, tesisleri ve faaliyetleri 
yürütmek için gerekli elektrik 
miktarını azaltarak enerji fiyat 
şoklarına karşı korunmaya yardımcı 
olur.

• Gereği gibi tanımlanmış ve 
uygulamaya koyulmuş enerji 
verimliliği çözümleri, öngörülebilir 
bir zaman diliminde yatırım geri 
dönüşü yapabileceğinden düşük 
risk demektir.

Şirketlerin kendilerine sormaları 
gereken kilit sorular

• Enerji tedariğimizin nereden 
geldiğini biliyor muyuz?

• Hangi enerji tedarik seçenekleri 
mevcut? Bunları enerji stratejimize 
nasıl dahil edebiliriz?

• Gerçekte ne kadar enerji 
tükettiğimizi ve bunun ne kadara 
mal olduğunu biliyor muyuz?

• Enerji stratejimiz, şirketimizin 
stratejik misyonu ve amaç 

hedefleriyle nasıl uyumlu hale 
getirilebilir?

• Enerji tüketimi davranışlarını 
değiştirmek için bir planımız var 
mı? Enerji verimliliğinde artış ve 
maliyetlerde düşüş için en önemli 
fırsatlar nerede bulunabilir?

• Enerjiye yatırdığımız paranın 
getirisini nasıl artırabiliriz?

• İhtiyacımız olan sonuçları elde 
etmek için tedarik zincirimizle nasıl 
çalışıyoruz?

• Kurum çapında bir enerji stratejisi 
bizim karbon ayak izimizi zaman 
içinde nasıl etkileyebilir? 

Enerji yönetimi stratejisinin tipik faydaları
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Dünya enerji sektörü, iklim 
değişikliğinin korkulan 
sonuçları nedeniyle radikal 

bir yapısal değişimin eşiğindedir. 
Özellikle yeterli fosil kaynaklara 
sahip olmayan ve enerjide dış 
bağımlılığı artan sanayileşmiş ülkeler 
bu radikal değişim sürecinde, hem 
güvenli enerji kaynaklarına yönelme 
hem de yenilenebilir enerji ve 
temiz teknolojileri satma yoluyla 
ekonomilerini güçlendirerek krizi 
fırsata çevirmeye çalışmaktadır. 
Önümüzdeki dönemde dünyanın 
güçlü ülkeleri bir yandan fosil 
kaynaklar üzerindeki etkinliklerini 
sürdürmeye çalışırken, diğer yandan 
yeni teknoloji pazarındaki paylarını 
artırmak üzere rekabet edeceklerdir.

Son birkaç yılda uygulanan sıkı 
iklim değişikliği hedef ve politikaları 
nedeniyle yenilenebilir enerji 
kaynakları, çok yüksek bir küresel 
performans göstermiş ve REN21’s 
Renewables Global Status Report 
(GSR), 2011’de belirtildiğine göre 
2010’da nihai enerji tüketiminin 
yaklaşık yüzde 20’si bu kaynaklardan 
karşılanmıştır. Yenilenebilir enerji 
kaynakları kurulu gücü, toplam 
dünya kurulu kapasitesinin dörtte 
birine ulaşırken elektrik üretiminin 
de hemen hemen beşte biri 
yenilenebilir enerji kaynaklarından 
elde edilmiştir. Yine aynı rapora 

göre dünyada yaşanan ekonomik 
durgunluğa rağmen, toplam enerji 
yatırımları içindeki yenilenebilir enerji 
ve yakıtlarla ilgili yatırımlar, 2010 
yılında yeni bir rekor kırmıştır. Bir 
önceki yıl 160 milyar dolar olarak 
gerçekleşen yatırımlar, yüzde 32 
artış ile 211 milyar dolara ulaşmıştır. 
Bu durum, küresel olarak fosil 
yakıtların üretiminin ve tüketiminin 
yaklaşık yarım trilyon dolar gibi büyük 
bir bedelle sübvanse edildiği bir 
dönemde gerçekleşmiştir.

Teknoloji pazarındaki en önemli 
gelişme de Çin’in bu pazarda 
gittikçe güçlenen pozisyonudur. 
Yenilenebilir enerji kaynaklarında en 
fazla üretim kapasitesi artışı yapan 
Çin, yenilenebilir enerji kaynakları 
ekipman üretim piyasasında rüzgar 
ve PV (fotovoltaik) ekipman 
üretiminde öne geçmiş, böylece 
bu alanda öncülük Avrupa`dan 
Asya`ya geçmiştir. Yenilenebilir 
enerji yatırımlarında yer alan 
farklı bileşenlerin üretiminin, 
istihdam üzerinde de çok önemli 
etkileri bulunmaktadır. Bu şekilde 
dünyada artan yenilenebilir enerji 
yatırımlarının milyonlarla ifade edilen 
istihdam yarattığı hesaplanmaktadır. 
Görüldüğü gibi yenilenebilir enerji, 
bir zamanlar petrolde olduğu gibi 
ekonomiler için çok yönlü olarak 
yarattığı etkilerle enerji sektöründe 

önemli bir bileşen haline gelmeye 
başlamıştır.

Türkiye’nin cari işlemler açığının 
yüzde 70’ini enerji ithalatının 
oluşturduğu günümüzde, sahip 
olduğumuz zengin yenilenebilir 
enerji kaynaklarının değerlendirilmesi 
oldukça kritik bir öneme sahiptir. 
Ülkemizin Hidrolik kaynaklar 
potansiyeli 35.000 MW (135 Milyar 
kWh/yıl elektrik üretimi), rüzgar 
enerjisi potansiyeli 48.000 MW 
(130 Milyar kWh/yıl elektrik), 
Jeotermal potansiyel 31.500 MW ( 
bu potansiyelin 600 MW’ı elektrik 
üretimine uygun), biyokütle 8,8 
MTEP (1,3 Milyar kWh/yıl-elektrik) 
ve güneş enerjisinde 80 MTEP’tir 
(380 Milyar kWh/yıl-elektrik). 
2010 yılında 210,18 Milyar kWh 
olarak gerçekleşen toplam elektrik 
üretiminin yüzde 24,5’i hidrolik, 
yüzde 1,35’i rüzgar, yüzde 0,47’si 
jeotermal kaynaklardan karşılanmıştır.

Yenilenebilir enerji kaynaklarından 
elektrik üretimi konusunda son 
yıllarda önemli yasal düzenlemeler 
yapılmıştır. 2011 yılı ortası itibarı ile 
kurulu güçlerde, hidrolik enerjide 
16.029 MW, rüzgarda 1 597 MW, 
biyokütlede 125 MW, jeotermalde ise 
154 MW’a ulaşılmıştır.

Potansiyelinin oldukça önemli 
bir bölümü hala değerlendirilmeyi 

Yenilenebilir 
enerji sektörü 

Türkiye’nin yıldızı 
olmaya adayHüseyin Vatansever

Yönetim Kurulu Üyesi

GÖRÜŞ
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bekleyen yenilenebilir enerji 
kaynaklarının, Türkiye’nin enerji 
bağımsızlığında önemli bir rol 
üstlenebileceği kesindir. Enerji 
bağımsızlığı savaşını kazanmak 
Türkiye’nin önündeki önemli bir 
görevdir. Enerji ithalatı ve ithal 
teknoloji bağımlılığı, Türkiye’nin dış 
ticaret dengesi üzerinde olumsuz etki 
yaratan en önemli faktörlerdir. Bu 
alana mutlaka müdahale gereklidir. 
Mevcut yenilenebilir enerji kaynakları 
potansiyelini değerlendirmek üzere 
her yıl bir kaç milyar dolarlık yatırım 
yapılması gerektiği düşünüldüğünde 
mutlaka stratejik bir yaklaşım ortaya 
konulmalı, her bir kaynak için 
verimlilik standartları belirlenmeli 
ve kabul edilebilecek alt limitler 
belirlenmelidir.

EPDK analizlerine göre 
Türkiye`nin 2010–2030 döneminde 
önemli bir bölümü yenilenebilir enerji 
olan enerji yatırımı ihtiyacı toplam 
olarak 225–280 milyar dolardır. Bu 
büyük tutarın azami bölümünün yurt 
içinde kalabilmesi için enerji üretim 
ekipmanlarının yerli üretiminin 
yanı sıra, enerji yatırımlarında 
ihtiyaç duyulan tasarım, avan ve 
detay mühendislik, teknik işgücü 
ve müteahhitlik hizmetlerinin yerli 
kuruluşlarca yurt içinden karşılanması 
esas olmalıdır. Ülkemizde yeterli ve 
donanımlı teknik eleman ve işgücü 
bulunmasına rağmen projelendirme 
ve tasarım konularında yabancı 
firmalara büyük bedeller ödendiği, 
özellikle hidroelektrik enerji 
santrallerinin elektromekanik teçhizat 
bedeli olan yüzde 18 ile yüzde 26 
arası bir bedelin proje ve tasarım 
ücreti olarak yabancı firmalara 
verildiği ve bu tutarların enerji 
yatırımları içinde milyarlarca dolara 
ulaştığı dikkate alınarak, bu durumun 
aşılması için üniversite ve sanayi 
işbirliği ile proje-tasarım konularında 
çalışılmalıdır.

TÜBİTAK, üniversiteler, üretici 
sanayi kuruluşları, meslek örgütlerinin 
katılımıyla; rüzgar türbinleri 
bileşenlerinin, fotovoltaik panellerin, 

yoğunlaştırmalı güneş elektrik üretim 
sistemleri bileşenlerinin, jeotermal 
ve biyokütle ekipmanlarının, hidrolik 
türbinlerin, kazanların yurt içinde 
üretimini öngören strateji ve planlar 
geliştirilmeli ve uygulanmalıdır. 
Enerji sektörü içinde yenilikçi bir 
organizasyonla kamu yol gösterici ve 
yönlendirici olmalıdır.

Son zamanlarda uluslararası finans 
kuruluşlarının özelikle yenilenebilir 
enerji için Türkiye`ye sundukları 
cazip finansman olanaklarının 
arkasında yeni bir “teknoloji pazarı” 
yaratma ve bu pazara gelişmiş 
ülkelerde imal edilen ürün ve 
ekipmanları satma düşüncesinin 
bulunduğu unutulmamalıdır. Türkiye 
yenilenebilir potansiyeli yüksek bir 
ülke olarak, gerekli yatırımlar için 
politikasını düzenlerken bu teknoloji 
pazarında kendi teknolojisi ile var 
olmalıdır.

Hızlı bir sürece giren yenilenebilir 
enerji yatırımlarının yerli üretimle 
yapılması önemli ekonomik ve 
sosyal etkilere sahiptir. Yerli üretimi 
desteklemek üzere 6094 sayılı Kanun 
Değişikliği ile getirilen yerli üretime 
ilave teşvikler konusu özellikle güneş 
enerjisi sektörünün yeni gelişmeye 
başladığı ülkemizde önemli bir 
husustur. Bununla birlikte Kanun`la 
yerli üretim konusunda sağlanan 
teşvikler, yenilenebilir enerjiden 
elektrik üretiminin yaygınlaştırılmasını 
sağlamaya yönelik dolaylı teşvik 
niteliğindedir. Daha doğrudan ve 
etkin teşviklere ihtiyaç duyulmaktadır. 
Yerli yenilenebilir enerji endüstrisinin 
gelişimini doğrudan destekleyecek 
ve imalat endüstrisi için uygun bir 
ortam yaratacak -yerli işgücüne 
ödenen ücretlere vergi muafiyeti, 
güneş teknolojisi alıcı ve satıcılarına 
uygulanacak KDV veya gelir vergisi 
indirimleri, Ar-Ge destekleri, yerli 
ara malzeme ve bileşen üreticilerine 
uluslararası kalite ve standartta 
üretim yapmalarının ve ürünlerinin 
kalite ve güvenirliğini teşvik edecek 
uluslararası test ve sertifikasyon 
programlarına katılımları yönünde 

ilave destekler de verilmelidir. Bu 
şekilde hızlı bir teknoloji gelişimi 
de sağlanabilecektir. Yenilenebilir 
enerjinin daha fazla ve hızlı olarak 
sisteme dahil olması için bir Ar-
Ge stratejisinin de belirlenmesine 
ihtiyaç bulunmaktır. ENAR programı 
stratejisi açıklanmalıdır.

Yatırım süreçlerinde, kamunun 
düzenleyici uygulamaları ve 
denetleyici rolü önemlidir. Son 
günlerde HES’lerde yaşandığı üzere, 
bölge halkının haklarını ve yararlarını 
hiçe sayan, doğal çevreyi suiistimal 
eden ve tarımsal alanları, sit alanlarını, 
meraları ve orman alanlarını 
yok eden girişimlerin yarattığı 
problemlerin halkın ve doğanın 
çıkarları doğrultusunda çözümü 
sağlanmalıdır. Bu sorunların son 
aylarda yarışma süreci tamamlanan 
rüzgar enerjisi projeleri olmak 
üzere diğer yenilenebilir enerji 
projelerinde de yaşanmaması için 
gerekli önlemler halkın görüşleri 
ve istemleri göz önüne alınarak 
alınmalıdır. Yenilenebilir enerji 
kaynakları yatırımlarına halkın 
gösterdiği haklı yerel tepkilerde bir 
artış gözlenmektedir. Enerji yönetimi 
bu konuya eğilerek çevresel tahribata 
yol açan yatırımları yakından izlemeli 
ve gerekli önlemleri hızla almalıdır.

Dünyadaki teknolojik gelişmeleri 
göz önüne alarak ülkemiz 
koşullarına uygun bir yenilenebilir 
enerji stratejisi ve faaliyet planının 
ivedilikle hazırlanması ve bu plan 
ve stratejilerle uyumlu desteklerin 
ivedilikle yaşama geçirilmesi ivedi 
bir ihtiyaçtır. Bu noktada dışa 
bağımlı enerji politikalarından 
uzaklaşmamız, serbestleştirme ve 
özelleştirmeyi değil kamusal planlama 
ve üretimi esas almamız, yerli kaynak 
kullanımına öncelik vermemiz, halkın 
ve sanayinin üzerindeki mali yükleri 
almak üzere enerji maliyetlerinin 
düşürülmesi için gerekli önlemleri 
almamız gerekmektedir. 

GÖRÜŞ

Kaynak: TMMOB, MMO, VI. Yeni 
ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları 

Sempozyumu Sonuç Bildirgesi
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ÇEVRE

Ege Bölgesi Sanayi Odası, çevreyi 
korumaya yönelik başarılı 
çalışmaları olan sanayi tesisleri 

ve organize sanayi bölgelerini Çevre 
Ödül Yarışması’na davet etti.

2001 yılından bu yana düzenlenen 
yarışmada Çevre Ödülü (Altın Ödül), 
Çevre Uygulama Ödülü (Gümüş 
Ödül), Çevre Alanında Kurumsal 
Sosyal Sorumluluk Ödülü (Bronz 
Ödül) ve Tema Ödülü olmak üzere 4 
kategori bulunuyor. Tema Ödülü’nün 
bu yılki konusu ‘geri dönüşüm’ olarak 
belirlendi.

EBSO üyesi sanayicilerle 
organize sanayi bölgeleri, serbest 
bölgeler ve sanayi sitelerinin çevre 
konusunda yaptığı çalışmaların 
değerlendirilebilmesi amacıyla 
başvuracakları ödül kategorisine ait 
formları doldurarak istenen belgelerle 
birlikte en geç 20 Nisan gününe 
kadar Proje Geliştirme ve Eğitim 
Şefliği’ne teslim etmeleri gerektiği 
bildirildi. EBSO Çevre Ödülü başvuru 
dosyalarına Odanın kurumsal internet 
sitesi (www.ebso.org.tr) ana sayfa/
duyurular bölümünden ulaşılabiliyor.

Sanayi tesisleri, bütün ödül 

kategorilerine, sanayi bölgeleri 
ise Çevre Ödülü (Altın Ödül) 
dışındaki bütün ödül kategorilerine 
başvurabiliyor.

Çevre Ödülü (Altın Ödül): 
Çevrenin korunmasını, alıcı ortam 
(hava, su, toprak, gürültü ve görüntü 
gibi) kirliliğinin azaltılmasını ve 
önlenmesini, atıkların kaynağında 
azaltılmasını, az atık üretilmesini, 
enerji ve hammaddenin daha verimli 
kullanılmasını, daha çok çevre dostu 
üretime ve ürüne yönelmeyi (çevre 
mevzuatı gereklerini yerine getiren) 
sağlayan sanayi tesislerine verilecek.

Çevre Uygulama (Gümüş 
Ödül): Doğal kaynakları ve çevreyi 
koruyarak, hava, su, toprak, doğal 
kaynak kullanımının azaltılması, 
faaliyetin olumsuz çevresel 
etkilerinden bir veya daha fazlasını 
azaltacak veya ortadan kaldıracak 
proje ve/veya uygulamaları hayata 
geçiren sanayi tesisleri ve sanayi 
bölgelerine verilecek.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk 
Ödülü (Bronz Ödül): Sanayi 
bölgelerinden ve EBSO üyesi 

sanayi tesislerinden, çevre alanında 
kurumsal sosyal sorumluluk anlayışını 
geliştiren, faaliyetlerinin topluma 
ve tüm paydaşlara olumlu katkılar 
sağlamasını hedefleyenlere verilecek.

Tema Ödülü: Her yıl teması 
(konusu) Çevre Çalışma Grubu 
tarafından önerilen, EBSO 
Yönetim Kurulu tarafından kabul 
edilen bu ödül; doğal kaynakları 
ve çevreyi koruyarak, hava, su, 
toprak, doğal kaynak kullanımının 
azaltılmasını hedefleyen proje ve/
veya uygulamaları hayata geçiren 
sanayi tesisleri ve sanayi bölgelerine 
verilecek.

Ödül almaya hak kazanan 
sanayi tesisleri ve sanayi bölgeleri, 
ödülü aldıkları yılı takip eden 1 yıl 
için ödül aldıkları kategoride ödül 
başvurusunda bulunamayacak.

Başvuru adresi: 

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Proje Geliştirme ve

Eğitim Şefliği

Cumhuriyet Bulvarı No: 63 
Pasaport/İZMİR

Ege Bölgesi Sanayi Odası’ndan 
Çevre Ödül Yarışması’na davet
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ÇEVRE

Egeli sanayiciler, çevreye 
duyarlılığın en önemli 
göstergelerinden olan 

ve atmosfere salınan karbon 
miktarının ölçülmesine karşılık gelen 
“Karbon Ayak İzi”nin çevreciliğin 
göstergelerinden biri olduğu ifade 
edildi. Atmosfere daha az sera gazı 
salınımı yapan ürünlerin ve bu tür 
ürünleri üreten firmaların gelecekte 
de kendilerine yer bulabileceği 
belirtildi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), 
Türkiye Kalite Derneği (KALDER) 
İzmir Şubesi ve Ege Orman Vakfı’nın 
işbirliğinde düzenlenen toplantıda 
“Karbon Ayak İzi” konusunda 
bilgilendirme yapıldı.

Karbon ayak izinin azaltılmasının 
iklim değişikliğinin önlenmesinde 
büyük önem taşıdığının anlatıldığı 
toplantının açılış konuşmasını yapan 
EBSO Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Erdoğan Çiçekçi, kurum 
olarak şimdiye kadar çevreyle ilgili 
yüzlerce toplantı yaptıklarını, ancak 
karbon salınımı konusuna özel 
bir önem verdiklerini vurguladı. 
Evrensel anlamda çok tartışılan 
karbon salınımının, aynı zamanda 
sanayicinin çevre konusunda nerede 
bulunduğunu gösteren önemli bir 
ölçüt olduğunun altını çizen Çiçekçi, 
“Dünya son 10 yılda yeşilini, güneşini, 
yağmurunu ve buzulunu kaybetme 
endişesi içinde. Bilim adamları bunu 

iklim değişikliğine bağlıyor. Bizler de 
neredeyiz diye bir araştırma yapıp 
ölçü bulmalıyız. Artık atma tutma 
metodundan vazgeçip ayağımızı 
yere basarak kullandığımız aracın, 
üretim yaptığımız işletmenin çevreyi 
ne ölçüde etkilediğini araştırmalıyız” 
dedi. 

Karbon piyasası oluştu

Türkiye Kalite Derneği (KALDER) 
İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi 
Dr. Banu Barut, kurumların ayak 
izini görebilmek için bu toplantıyı 
düzenlediklerini belirterek, sivil 
toplum kuruluşlarının önemli bir 
çevre konusu olan karbon salınımı 
konusundaki işbirliğinin devam 
etmesi gerektiğini kaydetti. Barut, 
günümüzde havayı daha fazla 
kirleten firmaların, daha az kirleten 

işletmelerden hisse satın aldıklarını 
ifade ederek, bir anlamda karbon 
piyasasının oluştuğunu vurguladı. 

Ege Orman Vakfı Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Erol Narin de, 
düşük karbonla ekonomiye geçişte 
iş dünyasının kritik öneme sahip 
olduğunu, bu konuda tüm kesimlerin 
yükümlülüğü bulunduğunu kaydetti. 
Karbon salınımının azaltılması için 
gerçekçi bir strateji izlenmesinin 
önemine de değinen Narin, “Çevre 
ve iş dünyası örgütlerinin ortak 
bir hedef vizyon ve sorumluluk 
etrafında çalışmasını önemsiyoruz. Bu 
sayede ülkemizin çevre konusunda 
gerek ulusal gerek uluslararası 
yükümlülüklerinin belirlenmesi daha 
etkin şekilde yönetilebilecektir” diye 
konuştu.

Gelecek, düşük karbon salınımında
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Anayasa Platformu’ girişim 
grubu adı altında bir araya 
gelen 13 meslek kuruluşu ve 

sendika konfederasyonu tarafından 
düzenlenen ‘Türkiye Konuşuyor 
Vatandaş Toplantıları’nın beşincisi, 
İzmir’de büyük bir katılımla 
gerçekleştirildi.

İzmir’de Kültürpark 1 No’lu 
Hol’de 750 kişinin katıldığı toplantıya 
iş dünyası da büyük ilgi gösterdi. 
Açılış konuşmalarını TBMM Başkanı 
Cemil Çiçek ile TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nun yaptığı Anayasa 
Platformu’nun İzmir toplantısında 
Ege Bölgesi Sanayi Odası’nı Meclis 
Başkanı Mehmet Tiryaki ile Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim 
Gökçüoğlu temsil etti.

TEPAV Direktörü Prof. Dr. Güven 
Sak moderatörlüğünde “Anayasaya 
tüm vatandaşların eli değmelidir”, 

“Anayasa siz ne katkı verirseniz 
o kadar sizin olur” sloganlarıyla 
gerçekleştirilen toplantıda, EBSO 
Meclis Üyesi Işın Yılmaz ile önceki 
dönem Meclis Üyelerinden Şener 
Akgün de yuvarlak masalarda yeni 
anayasa tartışmalarına katılan isimler 
oldu. Moderatörler katılımcılarla 
konu başlıklarını tartıştı ve isteyenler 
fikirlerini mikrofonla salona açıkladı.

Yumruklarımızı sıkmayalım
el sıkışalım

Toplantının açılışında konuşan 
TBMM Başkanı Cemil Çiçek, 
konuşmak için değil vatandaşların 
görüş ve düşüncelerini almak için 
geldiğini söyledi. Bu toplantıyı 
çok önemsediğini belirten Çiçek, 
“Türkiye’nin görmek istediği tablo 
şu huzurunuzdaki tablo. Mecliste 
grubu bulunan 4 siyasi parti burada. 
En azından 45 milyona hitap eden 

çatı kuruluşlarımız burada. Demek ki 
Türkiye siyasetçi, meslek kuruluşları 
ve vatandaşları ile birlikte bir tablo 
vermek istiyor. Bu tabloyu hayatın 
her alanında gerçekleştirebilirsek, 
siyasete bu tabloyu egemen 
kılabilirsek Türkiye’nin yolu açık 
olacak. Bu tablo kolay oluşmadı, bu 
noktaya kolay gelinmedi. Yumrukların 
sıkıldığı ortamda anayasa yapılamaz, 
birbirimizin elini sıktığımız ortamda 
anayasa yapılır. Sıradan bir anayasa 
yapmayacağız. Her gün gerilime, 
kavgaya neden olan bir anayasa 
yapmayacağız. Geleceğimizi teminat 
altına alacak, sorunların çözümüne 
kolaylık getirecek bir anayasa yapmak 
istiyoruz” dedi.

Maddeleri siz yazın

Sıradan bir anayasa 
yapmayacaklarını vurgulayan 
Çiçek, kazandıklarını kaybetmeden 

TBMM Başkanı Cemil Çiçek: Yumrukların sıkıldığı ortamda anayasa 
yapılamaz. Birbirimizin elini sıktığımız ortamda anayasa yapılır. Geleceğimizi 

teminat altına alacak, sorunların çözümüne kolaylık getirecek bir anayasa 
yapmak istiyoruz.

İzmir,
Anayasa

toplantısına
örnek

GÜNDEM
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Türkiye’ye yeni şeyler kazandırmak 
istediklerini söyledi. Anayasanın 
toplumsal sözleşme olduğuna 
dikkat çeken Çiçek, “Ey Türkiye, 
bu sözleşmenin maddelerini siz 
yazın. Nasıl bir anayasa istiyorsanız, 
içinde neler olsun istiyorsanız madde 
madde görüşlerinizi bildireceksiniz. 
Biz de anayasayı böyle bir temele 
oturtacağız. Anayasa sufisi gibi 
dolaşıyoruz. 2012 yılı anayasa 
yılı olsun istiyoruz. Artık anayasa 
tartışmalarını geride bırakalım, 
2012’de sevinçle bu işi bitirelim 
istiyoruz. Türkiye’yi daha çağdaş, 
modern, özgür hale getirecek 
yepyeni bir anayasa olacak. İzmirlilere 
çok teşekkür ediyorum. Bu tablodan 
Türkiye’nin çıkaracağı çok şey var. 
Kavga ederek bir sorunu çözemedik. 
Ne zaman bir araya geldik, en iyi 
çözümü o zaman bulduk. Anayasa 
için de böyle bir iklime ihtiyaç var” 
diye konuştu.

Alacağınıza sahip çıkın

Meclis’teki 4 siyasi partinin 
anayasa için 5 konuda anlaştığını 
belirten Çiçek, şöyle devam etti: 
“Yeni bir anayasayı bu Meclis 
yapacak. Bu yeni anayasayı 
Meclis’teki çoğunluğa bakmadan 

her sayıda eşit üyeyle kurulacak bir 
uzlaşma komisyonu hazırlayacak. 
Bu komisyonun başkanlığını Meclis 
Başkanı yapacak. Anayasa halkın 
katılımıyla yapılacak. Kafa kafaya verip 
hazırladıktan sonra halka ‘evet mi 
hayır mı’ değil, halka sorarak yeni bir 
anayasa yapacağız. Tekrar tartışmak 
için size sunacağız. Siyasi partilerimiz 
daha sonra görüşüp teklif sunacak. 
Bizim borcumuz yeni bir anayasa, 
sizin da alacağınız. Alacağınıza sahip 
çıkın. Bizi izleyin, parlamentomuzu 
izleyin.”

Katılım rekor, 
kadın oranı da rekor

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu 
da, Mevlana ve Attila İlhan’ın 
dizeleriyle seslenirken, katılım 
nedeniyle İzmir’e ve İzmirlilere 
teşekkür etti. İzmir’i bilenlerin ‘pazar 
günü İzmirliler toplantıya gelmez’ 
dediğini hatırlatan Hisarcıklıoğlu, 
“Ama görüyorum ki İzmir iki konuda 
rekor kırdı. En kalabalık toplantı 
750 kişi ile İzmir’de. Demokrasiye 
İzmirlinin ne kadar duyarlı olduğunu 
gösterdiğiniz için teşekkür ediyorum. 

GÜNDEM
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En çok kadın oranı yüzde 30 ile yine 
İzmir’de. İzmir hem efelerin hem 
haksızlığa dur diyenlerin şehri. Hem 
Çakırcalı Mehmet Efe’nin hem Hasan 
Tahsin’in memleketi” dedi.

Önümüzü açacak anayasa

Platformu oluşturan herkesin 
dünya görüşünün farklı olduğunu 
ancak aynı masa etrafında 
toplandıklarını dile getiren 
Hisarcıklıoğlu, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Mevlana ‘Aynı dili konuşan 
değil, aynı duyguları paylaşan anlaşır’ 
diyor. Biz de Türkiye’nin geleceği 
için aynı duyguları paylaşıyoruz. 
Bugün tüm farklılıklarımızı bir 
kenara bırakarak yeni anayasa için 
tek yürek olduk. 30 yılda Türkiye 
nereden nereye geldi. Ama önümüz 
tıkanmıştır. Dünya iç sorunlarıyla 
boğuşurken, biz kenetlenebilirsek o 
zaman fırsat elimizde olur. Milletimiz 
dünyanın en çalışkan ve yetenekli 
milleti. Şoför çok iyi araba sürüyor 
ama altımızdaki araba eski. Bu eski 
arabayı 2012 modelle değiştirmeliyiz. 
Bugüne kadar hep uzmanlar yazdı, 
vatandaş onayladı. Şimdi biz yazalım, 
uzmanlar onaylasın. Türkiye 
konuşsun istiyoruz. Konuştukça 
ne kadar çok ortak sözümüzün 
olduğunu göreceğiz. Hepimizin 
sevdası Türkiye. Vatandaş toplantıları 
ile ülkede ilk kez müzakereci uzlaşma 
anlayışı işleyecek. Bireyi esas alan, 
ayrımcılığı dışlayan, eşitliği toplumsal 
hayatın her alanında gerçekleştirmeye 

çalışan bir anlayış oluşturacağız. 
Bugün konuşma günü. Siyasi 
düşünceniz ne olursa olsun buradaki 
herkesin çocuğunun geleceğinin 
anayasası olacak. İzmirliler olarak bu 
sürece yol göstereceksiniz. İzmir’in 
bağrında yetişen şairimiz Attila İlhan, 
‘Ben sana mecburum, ne yapsam ne 
tutsam, nereye gitsem’ diyor. İşte biz 
birbirimize bu kadar muhtacız.”

Rifat Hisarcıklıoğlu, sosyal 
paylaşım sitesi twitter’dan attığı 
mesajla da toplantıya olan büyük ilgiyi 
takipçilerine duyurdu.

Kıraç ve Kocaoğlu
desteğini açıkladı

İzmir’in 6 bine yakın sivil toplum 
kuruluşu ile Türkiye’ye örnek 
olduğunu belirten İzmir Valisi Cahit 
Kıraç, İzmir’in sesinin Türkiye’nin 
anayasasının yapılmasında geniş 
şekilde yansıması için ellerinden gelen 
desteği vereceklerini söyledi. 

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Aziz Kocaoğlu ise, anayasa gibi 
hayati bir konuda halka danışılarak 
olmazsa olmazların belirlenmesi 

çalışmasını desteklediğini söyledi. 
Kocaoğlu, “74 milyon vatandaşımızın 
hakkını hukukunu koruyacak bir 
anayasa yapılmasını diliyorum. İnsan 
haklarının gelişmesine, ülkemizin 
birlik ve beraberliğine katkı koymasını 
diliyorum” dedi.

Milletvekillerinden
birlik mesajı

AK Parti İstanbul Milletvekili 
Mustafa Şentop, Türkiye’nin anayasa 
meselesinin anayasanın zihniyet 
meselesiyle ilgili olduğunu belirterek, 
“Türkiye yeni anayasayı yapmaya 
mecburdur. Bu, tarihi bir zaruret 
olarak karşımıza çıkıyor” dedi. 

CHP İzmir Milletvekili Rıza 
Türmen, anayasa yapılırken 
vatandaşların temel tercihlerini 
göz önünde bulunduracaklarını 
kaydederek, “Sizin katılımınız çok 
önemli. Görüşlerinizi bildirirken 
aslında bildirdiğiniz şey Türkiye’nin 
geleceği ile ilgili temel tercihleriniz 
olacaktır. Anayasa sürecinde etkili 
olacak iki sözcük var, biri katılım, 
diğeri de uzlaşıdır, bunu arıyoruz” 
diye konuştu.

MHP Konya Milletvekili Faruk 
Bal da, din, dil, ırk ayrımı yapmayan, 
ayrıştırmayan, ötekileştirmeyen bir 
anayasa yapmak istediklerini söyledi.

BDP Diyarbakır Milletvekili Altan 
Tan ise dünyada çok az milletin 100 
yıl içinde 4-5 sefer anayasa yapma 
ihtiyacını hissettiğini belirterek, 
“Demek ki biz hala derdimize 
derman bulamadık. Üzerimize uygun 
bir elbise giyemedik. Bugün biz 
kendi elbisemizi kendimize dikmeye 

GÜNDEM

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Dünyanın 
en çalışkan ve yetenekli milletiyiz. Şoför çok 
iyi araba sürüyor ama altımızdaki eski arabayı 
2012 modelle değiştirmeliyiz. Bugüne kadar 
hep uzmanlar yazdı, vatandaş onayladı. Şimdi 
biz yazalım, uzmanlar onaylasın.
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çalışıyoruz. Hoşumuza gidecek, 
güzel gösterecek bir elbisenin arayışı 
içindeyiz” dedi.

Tempo son ana kadar düşmedi

Açılışın ardından toplantının 
vatandaşlarla gerçekleştirilen 
interaktif kısmına geçildi. İzmirliler, 
“ifade ve siyasal örgütlenme 
özgürlüğü; birlikte yaşama; ekonomik 
ve sosyal haklar, sosyal devlet ilkesi ve 
pozitif ayrımcılık; kamu hizmetlerinin 
niteliği; din-devlet ilişkileri; hükümet 
sistemi; yargının bağımsızlığı ve hukuk 
devleti ilkesi; seçimler ve siyasal 
partiler; yerel yönetimler; doğa ve 
kültürel varlıklar” başlıkları altında 
yapılan tartışmalarda bir yandan 
görüşlerini ortaya koyarken, diğer 
yandan ellerindeki cihazlarla sonuçları 
anında ekranlara yansıtılan oylamalara 
katıldı.

Toplantıda ilerleyen saatlere 
kadar tartışma temposu düşmedi 
ve vatandaşlar toplantı alanını terk 
etmeyerek toplantıya katılımını 
sürdürdü.

Anayasa Platformu toplantılarının 
ardından vatandaşların anayasal 
konular hakkındaki tercihleri ve bu 

tercihleri belirtirken dayandıkları 
beklentiler, umutlar, kaygılar derlenip 
analiz edilerek TBMM Anayasa 
Uzlaşma Komisyonu’na verilecek 
sonuç raporunda yer alacak.

Kimler katıldı

Toplantıda Türk-İş Genel Mali 
Sekreteri Ergin Atalay, Türkiye Ziraat 
Odaları Birliği Başkan Vekili Nuri 
Sorman, Türk Girişim ve İş Dünyası 
Konfederasyonu Başkanı Erdem 
Çenesiz, Anadolu Aslanları İşadamları 
Derneği Başkanı Mustafa Koca, 
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler 
Odaları Birliği Başkanı Nail Sanlı, 
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet 
Gündoğdu, Hakİş Genel Başkanı 
Mahmut Arslan, Türkiye Esnaf ve 
Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı 
Bendevi Palandöken ve Türkiye 
Kamu-Sen temsilcisi konuşma 
yaptı. Türkiye Ekonomi Politikaları 
Araştırma Vakfı Direktörü Güven 
Sak, vatandaşlardan 10 başlık altındaki 
48 soruyu yanıtlamalarını istedi.

Platform üyeleri

İzmir’deki toplantıya katılan ve 
Anayasa Platformunu oluşturan 
kuruluşlar şunlar: TOBB, 

TESK, TZOB, TÜRK-İŞ, TİSK, 
HAK- İŞ, Memur-Sen, Türkiye 
Kamu Çalışanları Sendikaları 
Konfederasyonu, Türkiye Barolar 
Birliği, Türkiye Serbest Muhasebeci 
Mali Müşavirler ve Yeminli Mali 
Müşavirler Odaları Birliği, Türk 
Veteriner Hekimleri Birliği, Türkiye 
Seyahat Acentaları Birliği, Türkiye 
Noterler Birliği, MÜSİAD, TÜMSİAD, 
ASKON, TUSKON, Türkiye 
Emekliler Derneği ve Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği.

Agora’yı gezdi
EXPO 2020 alanına baktı

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, 
Anayasa Platformu’nun düzenlediği 
toplantının ardından, kent 
merkezindeki tarihi Agora kazı 
alanında İzmir Valisi Cahit Kıraç, İzmir 
Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz 
Kocaoğlu ile birlikte incelemelerde 
bulundu. Kazı heyeti, Çiçek’e 
çalışmalar hakkında bilgi verdi. Çiçek, 
Türk Parlamenterler Birliği İzmir 
Şubesi’ni de ziyaret etti. Çiçek daha 
sonra İzmir’in aday olduğu EXPO 
2020’nin yapılması planlanan İnciraltı 
bölgesindeki alanı, 20 katlı Crowne 
Plaza Hotel’in çatısından inceledi.

GÜNDEM
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VAKIF

Ege Bölgesi Sanayi Odası Vakfı 
(EBSOV) bünyesinde faaliyet 
gösteren ve EBSO Meclis 

Üyesi sanayicilerin eşlerinden oluşan 
Bayanlar Birliği, vakfın burs verdiği 
öğrencilerle biraraya geldi.

EBSOV Bayanlar Birliği 
tarafından Sanayiciler Kulübü’nde 
gerçekleştirilen toplantıya EBSO 
Vakfı Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Berkay Eskinazi ile EBSO 
Meclis Üyesi ve aynı zamanda Ege İş 
Kadınları Derneği (EGİKAD) Başkanı 
Işın Yılmaz da katıldı.

Yaklaşık 150 bursiyer ve bazı 
bursiyer velilerinin de katıldığı 
toplantıda konuşan EBSOV Bayanlar 
Birliği Başkanı Hülya Kuloğlu, 
“Öğrencilerimizin eğitimlerine 
maddi olarak katkı sağlamanın 
yanı sıra onların diğer ihtiyaçlarını 
belirlemek, kişisel gelişimlerine 
yön vermek için düzenlediğimiz 

bu toplantılarda bursiyerlerimizin 
vakfımızı daha iyi tanımasını ve iş 
dünyasıyla yakınlaşmasını sağlamak da 
hedeflerimiz arasında yer almaktadır” 
dedi.

EBSO Vakfı Başkan Yardımcısı 

Berkay Eskinazi de, Vakfı tanıtıp 
bursiyerlere daha çok katkı 
sağlanabilmesi adına Vakfın onlardan 
beklentilerini ortaya koydu. 
Öğrencilere sosyal hayatlarında 
ihtiyaç duydukları konularda EBSO 

EBSOV Bayanlar Birliği
bursiyerlerle biraraya geldi
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VAKIF

Vakfı’nın desteğini alabilmeleri 
ve Bayanlar Birliği’nin yanlarında 
olması için Vakıfla sıkı bir iletişim 
içinde olmalarını öğütleyen Eskinazi, 
öğrenim görükleri alanlara ilişkin 
Vakfın katkı sağlayabileceğini 
düşündükleri konularda proje 
çalışmaları yapmalarını da önerdi.  
Berkay Eskinazi, “Başarılarınızı 

da diğer öğrenclere örnek olması 
adına bizlerle paylaşın. Atatürkçü 
ve laik olup Ulu Önderimizin siz 
gençlerimize gösterdiği yolda 
ilerleyin” diye konuştu.

Rehber Danışman Esin İnce de, 
bursiyerlerle “Hedef” konulu bir 
seminer ve çalışma gerçekleştirdi.

Kaynaşma toplantısında 

öğrencilere kendi yaptıkları pasta 
ve çörekleri ikram eden Ege Bölgesi 
Sanayi Odası Vakfı Bayanlar Birliği 
üyeleri, toplantının bitiminde 
Gardrop Projesi kapsamında 
sponsorlar kanalıyla elde edilen 
giysileri düzenleyerek toplantı 
salonlarında öğrencilerin kullanımına 
sundu.

İzmir’de 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü nedeniyle ‘Bir el de sen ver’ 
sloganıyla düzenlenen etkinlik 

kapsamında Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Vakfı Bayanlar Birliği üyeleri 
de el ele tutuşup “kadına şiddete 
hayır” mesajı verdi. Ege Bölgesi 

Sanayi Odası önünde biraraya 
gelen EBSOV Bayanlar Birliği üyesi 
kadınlar, zincir oluştururken, “kadın 
haklarına daha çok saygı” istedi. 
EBSOV Bayanlar Birliği Başkanı 
Hülya Kuloğlu, kadınların haklarını 
korumak, bilinçlendirmek için 

çaba gösterdiklerini hatırlatırken, 
“Kadınlara yönelik bütün ayrımcılığa 
karşı birlik ve beraberlik içindeyiz. 
Dayanışmamızı artırıp, eğitim 
başta olmak üzere insanca 
yaşam koşullarının herkes için 
sağlanması amacıyla çalışmalarımızı 
sürdüreceğiz” dedi.

El ele zincir oldular
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İzmir ve Salihlili sanayicilerin 
eşleri, eğitime katkı için güçlerini 
birleştirdi. Ege Bölgesi Sanayi 

Odası Vakfı Bayanlar Birliği üyeleri, 
kendilerinin rol aldığı “Dullar” 
adlı tiyatro oyununu, Salihli TSO 
Kadınlar Birliği’nin davetiyle Salihli’de 
sahneledi. Salihli Belediyesi Konferans 
Salonu’nda gerçekleşen etkinliğe 
katılım yoğun olurken, elde edilen 
gelir eğitim için harcanacak.

Salihli TSO Kadınlar Birliği Başkanı 
Dilek Gür, 8 Mart’ta kutlanan Dünya 
Kadınlar Günü çerçevesinde yaptıkları 
organizasyon hakkında bilgi verdi. 

EBSO Vakfı Bayanlar Birliği 
Başkanı Hülya Kuloğlu da, eğitime 
ışık tutabilmek amacıyla yaptıkları 
çalışmalardan biri olan tiyatro 
gösterisini Salihlililer’e sunmaktan 
dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

Alman yazar Fitzgerald Kusz’un 
2004 yılında kaleme aldığı, Sibel 
Arslan Yeşilay’ın Türkçeleştirdiği 
5 kişilik Dullar oyununda Hülya 
Kuloğlu, İhsan Özduran, Öznur 

Küçükbayraktar, Handan Atılgan 
ve İpek Özçelik rol aldı. Kerim 
Dündar’ın yönettiği ve gencinden 
yaşlısına 5 dul kadının yeni bir 
hayat kurma mücadelesindeki 
farklı tutumlarını, yalnızlıkla nasıl 
başa çıktıklarını, sevinçlerini ve 
üzüntülerini ortaya koyduğu oyunda, 
yakın tarihteki Jackie Onassis, 
Yoko Ono, Helene Weigel, Cosima 
Wagner, Margot Honecker, Elfriede 
Blauensteiner gibi ünlü dulların 
yaşamlarından kesitler yansıtıldı.

Kocasının ölümünden bir yıl 
geçtikten sonra bile gardırobu 
açamayan, köpeğini hayatının 
merkezine koyan, gazetede kendi 
ölüm ilanını okuyan, ölen kocasını 

kahraman ya da düşman ilan eden dul 
portreleri çizilen oyunda ustalıklarını 
ortaya koyan sanayici eşleri, salonu 
dolduran sanatseverler tarafından 
alkışlandı.

Salihli TSO Meclis Başkanı Özcan 
Ünlü, Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet 
Özbaş ve Yönetim Kurulu üyelerinin 
de eşleriyle birlikte izlediği gösteriye 
EBSO Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi 
Nejat Özduran ve İzmir Atatürk 
Organize Sanayi Bölgesi Yönetim 
Kurulu Üyesi Haydar Atılgan da 
katıldı.

Salihli TSO Kadınlar Birliği, 
gösteriden elde edilen gelirle, ilçedeki 
okulların ihtiyaçlarını karşılamayı 
hedefliyor.

İzmir ve Salihli’li kadınların 
tiyatro kardeşliği

VAKIF

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Vakfı Bayanlar Birliği üyeleri, kendilerinin 
rol aldığı “Dullar” adlı tiyatro oyununu Salihli’de sahneledi. Salihli Ticaret ve 
Sanayi Odası Kadınlar Birliği’nin davetiyle sahnelenen oyunun geliri eğitime.
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Kadınların iş yaşamındaki 
durumunu araştıran Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği 

Kadın Girişimciler Kurulu, tabloyu 
ortaya koydu. AB’de yüzde 60’ı bulan 
kadın istihdamı Türkiye’de yüzde 
28. “Erkek işleri - kadın işleri” ayrımı 
nedeniyle de kadınlar düşük statülü 
ve ücretli işlerde çalışmaya razı 
oluyor.

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu 
Başkanı Aynur Bektaş, AB ülkelerinde 
yüzde 60’ı bulan kadınların işgücüne 
katılma oranın Türkiye’de yüzde 28 
civarında olduğuna dikkati çekerek, 
“İş ve mesleklerin ‘kadın işleri’ 
ve ‘erkek işleri’ olarak ayrışması 
nedeniyle kadınlar geleneksel kadın 
mesleklerinde yoğunlaşıp daha düşük 
statülü ve ücretli işlerde çalışmaya 
razı oluyor” değerlendirmesinde 
bulundu.

Aynur Bektaş, kadınların işgücüne 
katılımının sürdürülebilir kalkınmanın 
önemli bir unsuru kabul edildiğini 
belirterek, Türkiye’de kadınların 
işgücüne katılım oranlarının düşük 
seviyelerde olduğunu, 2011 verilerine 
göre oranın yüzde 28,8 civarında 
bulunduğunu söyledi.

Eğitim seviyesi arttıkça kadınların 
işgücüne katılma oranının da 
arttığını vurgulayan Bektaş, lise 
altı eğitimlilerde işgücüne katılma 
oranı yüzde 25 olmasına rağmen 
yükseköğretim mezunu kadınlarda bu 
oranın yüzde 70’e çıktığını bildirdi.

Kadınların işgücüne katılması 
oranında Türkiye’nin Avrupa’nın 
bir hayli gerisinde olduğuna dikkati 
çeken Bektaş, “Kadınların işgücüne 
katılma oranı ülkemizde yüzde 28 
civarındayken AB ülkelerinde yüzde 
60’ı buluyor. Yani kadın istihdamında 
AB’nin yarısında bile değiliz. Bu 

olumsuzluğu ortadan kaldırmak için 
Ulusal İstihdam Stratejisi kapsamında 
2023’e kadar kadınların işgücüne 
katılma oranı yüzde 35 olarak 
hedefleniyor. Bu hedef yetersiz bir 
hedef olmakla beraber mutlaka 
kadının işgücüne katılması ve girişimci 
olması için özel hedefler belirlenmeli. 
Kapsamlı politikalar oluşturulup 
atıl durumdaki kadın işgücü 
desteklenmeli” görüşünü dile getirdi.

Engeli kendileri koyuyorlar

Aynur Bektaş, eğitim düzeyinin 
düşüklüğü, mesleksizlik, düşük 
ücret, çocuk, yaşlı ve engelli 
bakımının Türkiye’de kadının iş 
gücü piyasasına girememesindeki en 
önemli engeller olduğunu belirterek, 
yapılan anketlere göre kadınların 
bakış açısından kadınların en önemli 
görevinin yüzde 98 ile “ev işi yapmak, 
çocuk bakımı ve ailenin huzurunu 
sağlamak” olduğu sonucunun 
çıkmasının kadınların kendilerine 
koyduğu engeli de ortaya çıkardığını 
söyledi.

“İş ve mesleklerin ‘kadın işleri’ 

ve ‘erkek işleri’ olarak ayrışması 
nedeniyle kadınlar geleneksel kadın 
mesleklerinde yoğunlaşıp daha düşük 
statülü ve ücretli işlerde çalışmaya 
razı oluyor” diyen Bektaş, şunları 
kaydetti:

“Girişimciliğin gerektirdiği 
dayanıklılık ve duygusal zeka kadında 
bulunuyor. Kadın girişimcilerin 
artışıyla Türkiye ekonomisi daha 
yüksek seviyelere çıkacak. Bugüne 
kadar kadın girişimciler için yapılan 
eğitim programları, sivil toplum 
çalışmaları, kurumların ve bazı 
özel bankaların kadın girişimciyi 
hedefleyen kredi paketleri gibi 
münferit girişimlerden öteye 
gidilemedi. Kabul etmek gerekir ki 
özveriyle yapılan bu çalışmalar çok 
fazla sonuç odaklı olmamakta. Kadın 
girişimcilerin geliştirilmesine yönelik 
devlet ve özel sektör işbirliğiyle bir 
strateji oluşturmamız çok önemli.”

Kadınlara özel fon çalışması

TOBB Kadın Girişimciler 
Kurulu’nun kadın girişimcilik 
konusunda genel politikalar geliştiren 
ve görüş oluşturmaya katkıda 
bulunan bir kurul olduğunu belirten 
Bektaş, “Kadın girişimciler için birçok 
finansal destek olmasına rağmen 
kadınlar bu destek veren kuruluşlara 
eğitim eksikliği, kredi kullanmak 
için izlenmesi gereken bürokratik 
süreçlerin karmaşıklığı ve teminat 
bulamama gibi nedenlerle ulaşamıyor. 
Oysa bankalar da dahil olmak üzere 
yapılan araştırmalar, en çok geri 
dönen kredilerin kadın girişimcilere 
verilen krediler olduğunu gösteriyor. 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız 
Sayın Fatma Şahin ile kadının finansa 
daha kolay ulaşması için ayrı bir fon 
oluşturulması konusunda çalışmalar 
yapıyoruz” diye konuştu.

HABER

Kadınların iş yaşamındaki 
oranı yüzde 28
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ENFLASYON

2012 yılı Şubat ayı enflasyon 
oranı; yıllık TÜFE’de %10,4, 
ÜFE’de %9,15 oranında 

artmıştır. Bir önceki aya göre 
TÜFE’de %0,56 artış; ÜFE’de 
ise %0,09 oranında düşüş 
gerçekleşmiştir.

Bir önceki yılın aynı ayına göre 
TÜFE’de en yüksek artış %18,51 ile 
alkollü içecekler ve tütün grubunda 
gerçekleşmiştir. Çeşitli mal ve 
hizmetler (%17,10), ev eşyası 
(%11,79), ulaştırma (%11,30), 
gıda ve alkolsüz içecekler (%11,17) 
artışın yüksek olduğu diğer harcama 
gruplarıdır.

On iki aylık ortalamalara göre 
%10,96 artan ÜFE’de, tarım sektörü 
endeksinde, bir önceki yılın Aralık 
ayına göre %2,84, bir önceki yılın 
aynı ayına göre %8,13 ve on iki 
aylık ortalamalara göre %4,58 artış 
gerçekleşmiştir. Sanayi sektörü 
endeksinde ise bir önceki yılın Aralık 
ayına göre %-0,24 düşüş, bir önceki 
yılın aynı ayına göre %9,37 ve on iki 
aylık ortalamalara göre %12,36 artış 

gerçekleşmiştir.

Sanayinin üç sektöründen, 
madencilik ve taşocakçılığı 
sektöründe %-0,17, elektrik, gaz 
ve su sektöründe %-4,59 düşüş 
gerçekleşirken, imalat sanayiinde 

değişim gözlenmemiştir.

Ortalama beklenen fiyatın çok 
üstünde seyreden petrol fiyatlarındaki 
artışın devam etmesi, ilerleyen 
günlerde enflasyon üzerinde risk 
teşkil etmektedir.

Yüzde                                  TÜFE                              ÜFE

Şubat                        2011           2012          2011           2012

Yıllık 4,16 10,43 10,87 9,15

Yıllık Ort. 7,76 7,48 9,23 10,96

Aylık 0,73 0,56 1,72 -0,09
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Arındırılmamış Sanayi Üretim 
Endeksi, Ocak ayı itibari ile 
yıllık %1,5 oranında artarken, 

takvim etkisinden arındırılmış endeks 
ise %1,3 oranında azalmıştır. 

2012 yılındaki 120 puanlık 
endeks son 5 yılda Ocak ayının en 
yüksek rakamı olmasına rağmen 
yüksek baz nedeniyle, artış %1,5’ta 
kalmıştır. Bu da 2012’nin ilk üç ayında 
yavaşlamanın hissedilir olacağının 
işaretidir.

2012 yılı Ocak ayında bir önceki 
yılın aynı ayına göre; madencilik ve 
taşocakçılığı sektörü endeksi %2,2 
azalmış, imalat sanayi sektörü endeksi 
%0,4 ve elektrik, gaz, buhar ve 
iklimlendirme üretimi ve dağıtımı 
sektörü endeksi de %9,6 oranında 

artmıştır.

2012 yılı Ocak ayında bir önceki 
yılın aynı ayına göre enerjide %5.7, 

ara malı imalatında %1.0 oranında 
artarken, sermaye malı imalatında 
%0,5 oranında düşüş yaşanmıştır. 

Kapasite kullanım oranında 
2011 yılının son aylarındaki 
düşüş eğilimi, 2012 yılının 

Ocak ve Şubat aylarında da 
devam etmiş ve Şubat ayında bir 
önceki yılın aynı ayına göre 0,1 
puan düşüşle %72,9 seviyesinde 
gerçekleşmiştir. 

Kimyasallar ve kimyasal ürünler 
%82,8, bilgisayarlar, elektronik ve 
optik ürünler %79,9 ve elektrikli 
teçhizat imalatı %77,3 ile 2012 yılı 
Şubat ayını en yüksek kapasite ile 
kapatan sektörlerdir. 

SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ

KAPASİTE KULLANIM ORANI

Ocak 2012
(2005=100)  

Arındırılmamış Takvim Etkisinden 
Arındırılmış

Mevsim ve Takvim 
Etkisinden 

Arındırılmış

Endeks Değişim 
(Yıllık)

Değişim 
(Aylık) Endeks Değişim 

(Yıllık) Endeks Değişim 
(Aylık)

Toplam Sanayi 120,1 1,5 -15,0 117,7 -1,3 126,6 -3,1

Madencilik ve 
Taşocakçılığı

118,8 -2,2 -12,9 117,6 -2,2 133,4 -3,4

İmalat Sanayi 115,5 0,4 -17,3 112,9 -2,6 123,5 -3,1

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

158,5 9,6 1,6 158,5 9,6 148,8 0,6

136,4

118,4 113,4

128,1

123,4

127,2 128,7

128,5

119,4

127,6

138,7

126,7

141,2

120,1

133,0

119,2

112,9

125,3

121,7

127,6

126,3

128,7

119,8

127,7

138,7

133,3
137,9

117,7

100,0

105,0

110,0

115,0

120,0

125,0

130,0

135,0

140,0

145,0

SUE-Toplam Sanayi Endeksi

SUE-Takvim Etkilerinden Arındırılmış Toplam Sanayi Endeksi

73,0 73,2

74,9

75,2

76,7

75,4

76,1 76,2
77,076,9

75,5
74,7

72,9

75,9

76,2
75,8

74,8

74,9

73,5
74,5

74,975,2
75,6

76,6
76,9

75,8

70,0

71,0

72,0

73,0

74,0

75,0

76,0

77,0

78,0

KKO Arındırılmış KKO
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2011 yılı Aralık ayında işsizlik 
oranı, bir önceki senenin aynı 
ayına göre 1,4 puan azalarak % 

9,8, genç nüfusta işsizlik oranı ise aynı 
dönemde 2,5 puan gerileyerek 18,1 
seviyesinde gerçekleşmiştir. 2012 
yılı için ekonomide beklenen genel 
yavaşlama eğilimi, işsizlikte sınırlı bir 
iyileşmeyi öngörmektedir.

2011 yılı Aralık ayında Türkiye 

genelinde işgücüne katılma oranı, bir 
önceki yıla göre 0,1 puanlık artışla % 
48,5 olarak gerçekleşmiştir. İstihdam 
edilenlerin %23,6’sı tarım, %19,8’i 
sanayi, %6,4’ü inşaat, %50,1’i ise 
hizmetler sektöründedir.

2011 yılı Aralık döneminde 
mevsim etkilerinden arındırılmış 
istihdam edilenlerin sayısında bir 
önceki döneme göre 123 bin kişilik, 

işsiz sayısında ise 7 bin kişilik azalış 
olmuştur. Mevsim etkilerinden 
arındırılmış işgücüne katılma oranı 
bir önceki döneme göre 0,3 puanlık 
azalış ile % 49,5, istihdam oranı 
0,4 puanlık azalış ile % 44,8, işsizlik 
oranı ise herhangi bir değişim 
göstermeyerek, % 9,3 seviyesinde 
gerçekleşmiştir.

Mevsim etkilerinden arındırılmamış temel işgücü göstergeleri 

(1
) 1

5-
24

 y
aş

 g
ru

bu
nd

ak
i n

üf
us

HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ

KASIM 2011 TÜRKİYE KENT KIR

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

15 yaş ve üstü nüfus 
(000)

71.707 72.925 49.342 49.839 22.366 23.087

İşgücü (000) 52.929 54.122 36.741 37.288 16.189 16.834

İstihdam (000) 25.593 26.254 17.150 17.543 8.444 8.711

İşsiz (000) 22.665 23.678 14.833 15.531 7.832 8.147

İşgücüne katılma 
oranı (%)

2.929 2.576 2.317 2.011 612 564

İstihdam oranı (%) 48,4 48,5 46,7 47,0 52,2 51,7

İşsizlik oranı (%) 42,8 43,8 40,4 41,7 48,4 48,4

Tarım dışı işsizlik 
oranı (%)

11,4 9,8 13,5 11,5 7,2 6,5

Genç nüfusta 
işsizlik oranı(1)(%)

14,2 12,0 13,9 11,7 15,8 13,3

İşgücüne dahil olma-
yanlar (000)

21,6 18,1 24,2 19,7 15,9 14,8

(1) 15-24 yaş grubun-
daki nüfus

27.336 27.868 19.591 19.745 7.745 8.123

GÖSTERGELER
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İSTİHDAMIN GELİŞİMİ (Bin kişi)

Aylar SANAYİ TARIM İNŞAAT HİZMETLER TOPLAM

2010

Aralık 4.642 5.583 1.442 10.998 22.665

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

Aralık 4.700 5.599 1.512 11.867 23.678

Ka
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: T

Ü
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2011 yılı Ocak ayında kumülatif 
olarak 49,6 milyar dolar açık 
veren cari işlemler hesabı, 

2012 yılında %55 oranında artarak 
77,1 milyar dolar açık vermiştir. Son 
günlerde artan petrol fiyatları, dış 
ticaret açığına dolayısıyla cari açığa 
olumsuz yansımaları olacaktır.

Cari açığın %78’i sermaye 
girişlerinden finanse edilmiştir.

ÖDEMELER DENGESİ
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(Milyon ABD Dolar)
2011 2012

Ocak Ocak

CARİ İŞLEMLER HESABI -49.656 -77.132

       Mal Dengesi -59.701 -89.259

SERMAYE-FİNANS HESABI 47.354 65.597

       Yurtdışında Doğrudan Yatırım -2.098 -1.857

       Yurtiçinde Doğrudan Yatırım 9.132 16.279

       Portföy Hesabı-Varlıklar -1.654 3.771

       Portföy Hesabı-Yükümlülükler 18.271 17.606

       Diğer Yatırımlar-Varlıklar 7.740 6.695

       Diğer Yatırımlar-Yükümlülükler 28.942 17.772
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2011 yılını düşüşle kapayan reel kesim güven endeksi 
2012 yılına 100 seviyesinin üzerinde giriş yapmış, artış 
ivmesini Şubat ayında da sürdürerek 5.5 puanlık artışla 

107,3 seviyesine ulaşmıştır. 

Tüketici güven endeksi de az da olsa yukarı yönlü bir 
seyrini 93,2 ile devam ettirse de hala kötümser durumu 
anlatan 100 seviyesinin altında seyretmektedir.

GÜVEN ENDEKSLERİ

BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

Aylar Reel Kesim 
Güven Endeksi

Tüketici Güven 
Endeksi

2011

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

Şubat 107,3 93,2

2012 yılının Şubat ayında;

Bütçe gelirleri, bir 
önceki yılın aynı ayına göre 

yüzde 12,1 artarak 27,5 milyar 
liraya, bütçe giderleri de yüzde 
28 oranında artarak, 30,2 milyar 
liraya yükselmiştir.

Ocak ayında fazla veren 
bütçe, Şubat ayı itibariyle 2,6 
milyar lira açık vermiştir.  2011 
yılındaki bütçe fazlasından dolayı 
da son 1 yılda bütçe dengesi 
%367 oranında azalmıştır.

2011 Şubat
(Milyon TL)

2012  Şubat
(Milyon TL Fark (%)

Bütçe Giderleri 23.568 30.159 28,0

 Faiz Hariç Giderler 17.397 21.545 23,8

  Faiz Giderleri 6.171 8.614 39,6

Bütçe Gelirleri 24.556 27.518 12,1

  Vergi Gelirleri 21.093 22.738 7,8

Bütçe Dengesi 988 -2.641 -367,3

Faiz Dışı Fazla 7.159 5.973 -16,6

GÖSTERGELER
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2012 yılı Ocak ayında, 2011 
yılının aynı ayına göre ihracat 
%8,6 artarak 10.4 milyar 

dolar, ithalat da %2,8 artarak 17.4 
milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 
Aynı dönemde dış ticaret açığı 345 
milyon dolar azalarak, 7 milyar dolar 
seviyesine gerilemiştir.

2011 yılı Ocak ayında %47,7 olan 
Avrupa Birliği’nin (AB) ihracattaki 
payı, 2012 Ocak ayında %43,5’e 

gerilemiş; AB’ye yapılan ihracat, 
2011 yılının aynı ayına göre %0,9 
azalarak 4 512 milyon dolar olarak 
gerçekleşmiştir. 

2012 yılı Ocak ayında fasıllar 
düzeyinde en büyük ihracat kalemi, 
motorlu kara taşıtları ve aksam 
parçaları olurken; bu fasılı kazanlar, 
makina ve cihazlar, aletler ve bunların 
aksam-parçaları, demir ve çelik, 
elektrikli makina ve cihazlar, bunların 

aksam-parçaları ve örme giyim eşyası 
ve aksesuarları izlemiştir. Mineral 
yakıtlar ve yağlar, makina ve cihazlar, 
aletler ve bunların aksam-parçaları, 
demir ve çelik, elektrikli makina ve 
cihazlar, bunların aksam-parçaları 
en yüksek ithalat yapılan fasıllar 
olmuştur.

2012 yılı Ocak ayında, İzmir’in 
ihracatı 812 milyon dolar, ithalatı 
ise 1.025 milyon dolar olarak 
gerçekleşmiştir. 

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 

(%)

Yıllık 2010 113.883 185.544 131.445 -71.661 61,4

 2011 134.972 18,5 240.834 29,8 171.135 31,7 -105.863 47,7 56,0

Ocak 2011 9.551 16.905 12.535 -7.354 56,5

 2012 10.374 8,6 17.383 2,8 13.285 6,0 -7.009 -4,7 59,7
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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 Şub.12

ÜFE (yıllık) 5,94 8,11 5,93 8,87 13,33 9,15

TÜFE (yıllık) 8,39 10,06 6,53 6,40 10,45 10,43

DIŞ TİCARET (Milyon $) 2007 2008 2009 2010 2011 Oca.12

İhracat 107.272 132.027 102.143 113.883 134.972 10.374

İthalat 170.063 201.964 140.928 185.544 240.834 17.383

Dış Ticaret Dengesi -62.791 -69.936 -38.786 -71.661 -105.863 -7.009

Cari İşlemler Dengesi -38.434 -41.959 -13.991 -47.099 -77.089 -77.132

BORÇLU DAĞILIMINA GÖRE 
BORÇ STOKU (Milyar $) 2007 2008 2009 2010 2011 Oca.12

Toplam İç Borç Stoku 219.2 181.7 219.2 228.2 195.2 208.9

   *Özel Sektör (Kısa Vadeli) 38.7 48.0 44.3 72.39 75.5 77.5

   *Özel Sektör (Uzun Vadeli) 121.5 140.0 127.7 116.9 127.2 127.7

SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ
(Yıllık Ortalama % Değ.) 2007 2008 2009 2010 2011 Oca.12

Toplam Sanayi 6,9 -0,6 -9,9 13,1 8,9 1,5

Takvim Etkisinden Arındırılmış - -0,8 -10,1 13,9 8,2 -1,3

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

Kapasite Kullanım Oranı 79,2 64,9 67,7 75,6 75,5 72,9

GÜVEN ENDEKSLERİ 2007 2008 2009 2010 2011 Şub.12

Reel Kesim Güven Endeksi 100,6 52,3 92,2 106,4 97,2 107,3

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

SANAYİ CİRO VE SİPARİŞ ENDEKSLERİ 2007 2008 2009 2010 2011 Oca.12

Sanayi Ciro Endeksi (Yıllık Ort.) 138,2 158,4 138,2 162,7 208,4 197,1

Sanayi Sipariş Endeksi (Yıllık Ort.) 146,6 159,4 130,4 155,4 200,2 194,1

İŞGÜCÜ VE İSTİHDAM 2007 2008 2009 2010 2011 Ara.2011

İstihdam Edilen Kişi Sayısı (Bin Kişi) 20.738 21.194 21.277 22.594 24.110 23.678

İşsiz Sayısı (Bin Kişi) 2.376 2.611 3.471 3.046 2.615 2.576

İşsizlik Oranı (%) 10,3 11,0 14,0 11,9 9,8 9,8

BORSA VE DÖVİZ 2007 2008 2009 2010 2011 Sub.12

İMKB 100 Endeksi 52.786 47.905 49.066 79.226 82.809 59.738

Euro/$ 1,4589 1,3978 1,4316 1,3377 1,2945 1,3324

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

Bütçe Dengesi -13.708 -17.432 -52.761 -40.081 -17.439 -2.641

TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER TABLOSU

*: Ödemeler Dengesi ve Bütçe verileri kümülatiftir.

GÖSTERGELER
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