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Türkiye’nin üretim yapısı ve 
büyüme oranı

Ender YORGANCILAR
Yönetim Kurulu Başkanı

BAŞKAN

AB ülkelerini geride bırakarak, yüzde 8,9 oranındaki büyüme 
oranı ile, 2010 yılında dünyada en hızlı büyüyen ilk 5 ekonomi 
içinde yer alan Türkiye, 2005 yılından bu yana en yüksek büyüme 
oranına ulaşmıştır. 

Türkiye adına oldukça sevindirici olmakla birlikte, büyümede 
sürdürülebilir başarı konusunda ne yazık ki karnemizin çok da iyi 
olmadığını söylememiz gerekmektedir. Son 10 yılda, büyümede 
ortalama yüzde 4, kişi başı milli gelir de yüzde 2,7 oranında bir 
artışla karşı karşıyayız. Oysa ki Türkiye’yi hedeflerine ulaştıracak 
olan büyüme oranının ortalama yüzde 7-7.5 seviyelerinde olması 
gerektiğini biliyoruz.

Temennimiz büyümede yüksek ama sürdürülebilir bir ivme 
yakalamamızdır.

Büyümede göze çarpan nokta, iç talebe dayalı olması ve 
her zaman olduğu gibi özel sektörün olumlu katkısıdır. Yatırım 
harcamaları 2010 yılı son çeyrekte yüzde 42, yılın tamamında 
ise yüzde 30 artış göstermiştir. Yatırım harcamalarında özel 
sektörün payı yüzde 19,7 iken, kamunun payı yüzde 4,1 olarak 
gerçekleşmiştir.

Büyürken ne yazık ki, cari açıkla karşı karşıya kalıyoruz. 
Ucuz döviz fiyatının sebep olduğu ithalat artışı, cari açığı 
tetiklemektedir. Özellikle de 2010 yılında yapılan ithalatın yüzde 
70,8’inin ara mallarında gerçekleşmiş olması, riski gözler önüne 
sermektedir. 

Ara malı ithalatının hakimiyeti, üretim yapımıza olumsuz 
yansımakta, yerli üreticilerimizi haksız rekabete uğratmaktadır. 
Ara malı ithalatı endeksi ile sanayi üretim endeksi arasındaki 
doğrusal ilişki, üretimin yerli malla değil, ithalat ile 
gerçekleştiğinin en açık göstergesidir.

En büyük ihracatçı sektörlerimizin, üzülerek ara malı 
ithalatında ilk sıralarda yer aldığını görmekteyiz. Demir çelik ve 
madencilik birinci, otomotiv ve makine ikinci, kimyasallar üçüncü 
sıradadır.

Söz konusu tabloda, ucuz ithalata dayalı ekonomi politikası 
yerine, üretime dayalı bir büyüme politikasının gerekliliği ortaya 
çıkmaktadır.

Bu yönde başlatılan Girdi Tedarik Stratejisi üretim yapımızı 
yeniden şekillendirmek adına iyi bir fırsattır. Bu nedenle de; 

Kısa dönemde, ihracata dönük üretimde daha etkin ve 
düşük maliyetli girdi tedariği açısından izlenecek yol haritasını 
oluşturmak, 

Orta ve uzun dönemde de, ihracatın ara malı ithalatına 
bağımlılığını azaltıcı politikalar geliştirmek, ara malı üretimini 
artırmak ve kaynak verimliliğini sağlamak olan Girdi Tedarik 
Stratejisi’nin etkin olarak uygulanması sanayimizin geleceği 
açısından büyük önem taşımaktadır.
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Türkiye ekonomisi krizden 
çıkış ve canlanma yılı olan 
2010’da beklentilerin de 
üzerinde bir büyüme kaydetti. 
Geçen yıl ilk çeyrekte yüzde 
12, ikinci çeyrekte yüzde 10.3, 
üçüncü çeyrekte yüzde 5.2 olan 
gayri safi milli hasıla, büyüme 
oranı son çeyrekte yüzde 9.2 
oldu. Yıllık büyüme oranı yüzde 
8.9 düzeyinde gerçekleşti. 
Türkiye, küresel kriz yılı olan 
2009’da yüzde 4.8 küçülmüştü. 
2010 büyüme oranı yüzde 6.8 
olan resmi hedefin ve yüzde 
8 dolayındaki beklentilerin de 
üzerinde gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) geçen yılın son çeyreğine 
ilişkin GSYH gerçekleşmelerini 
açıkladı. Buna göre, üretim 
yöntemi ile hesaplanan GSYH, 
2010 yılının dördüncü üç aylık 
döneminde önceki yılın aynı 
dönemine göre cari fiyatlarla 
yüzde 17.3’lük artışla 298 milyar 
294 milyon TL oldu. Anılan 
dönemlere göre sabit fiyatlarla 
GSYH yüzde 9.2 artışla 28 milyar 
15 milyon TL olarak gerçekleşti.

Milli gelir 735.8 
milyar dolar
2010 dördüncü döneme 

ilişkin hesaplanan GSYH değeri 
önceki yıla göre sabit fiyatlarla 
yüzde 9.2 artış gösterirken, 
takvim etkisinden arındırmış 
sabit fiyatlarla GSYH ise önceki 
yılın aynı dönemine göre 
yüzde 9.6, mevsim ve takvim 
etkilerinden arındırılmış GSYH 
değeri ise bir önceki çeyreğe 
göre yüzde 3.6 arttı. 

2010 yılının tümünde ise  
GSYH değeri cari fiyatlarla yüzde 
16 artışla 1 trilyon 105 milyar 
101 milyon TL, sabit fiyatlarla 
yüzde 8.9’luk artışla 105 milyar 
680 milyon TL oldu. Milli gelirin 
dolar cinsinden tutarı da yüzde 
19.3 artışla 735.8 milyar dolar 
oldu. GSYH, geçen yıl hedefin 
üzerinde gerçekleşti. Hükümet, 
Orta Vadeli Program’da 2010 
için cari fiyatlarla GSYH tutarı, 
1 trilyon 98.6 milyar lira 
(730.1 milyar dolar) olarak 

öngörülmüştü. 
2010 yılında kişi başına gayri 

safi yurtiçi hasıla değeri cari 
fiyatlarla 15 bin 138 TL. (10 bin 
79 dolar) olarak hesaplandı. 
2009’daki 8 bin 759 dolarlık 
düzeyine göre yüzde 17.5 artan 
kişi başına GSYH, OVP’de 10 bin 
43 dolar olarak yer alan hedefin 
de üzerinde gerçekleşti.

İnşaat, sanayi ve
ticarette hızlı büyüme
En önemli sektörlerin 

Türkiye 2010’da 8.9 büyüdü
Türkiye, geçen yıl tahminlerin üzerine çıkarak yüzde 8.9 büyüdü. 
Dördüncü çeyrek büyümesi de yüzde 9.2 düzeyinde gerçekleşti. 
Milli Gelir ilk kez 1 trilyon liranın üzerine çıkarken, kişi başına 
gelir de 10 bin 79 dolar oldu. 2010’un son çeyreği ile birlikte 
Türkiye ekonomisi 5 çeyrek boyunca kesintisiz yüksek oranlı 
artışını sürdürmüş oldu.

Büyümenin motoru 
özel sektör ve iç tüketim

Türkiye’yi dünya sıralamasında zirveye taşıyan büyümenin ana 
motoru özel sektör yatırımları ve iç tüketim oldu. Sektörlerdeki 
büyüme oranlarının yanı sıra, özel sektör yatırımlarında görülen 
artış da dikkat çekti. 2010 yılının dikkat çekici bazı verileri şöyle 
oldu:

Kriz nedeniyle nedeniyle 2009 yılında yüzde 17.7 gerileyen 
özel sektör yatırımları, 2010’da cari fiyatlarla yüzde 31.1 arttı 
ve 164 milyar 321 milyon liraya yükseldi. Kamu yatırımları ise 
yılın genelinde yüzde 20.4 artışla 42 milyar 558 milyon lira oldu. 
Böylece özel sektör yatırımlarının toplam GSYH harcamaları 
içindeki payı yüzde 14.9’a yükseldi. 

Yılın son çeyreğinde özel sektörün makine teçhizat yatırımları 
yüzde 61.1 artışla 32 milyar 28 milyon liraya ulaştı. Yılın 
genelinde ise özel sektörün makine ve teçhizat alımları yüzde 
35.3 oranında artışla 108 milyar 826 milyon lira oldu. 

Mal ve hizmet ihracatı yıllık yüzde 4.9 artarak 233 milyar 77 
milyon lira oldu. Mal ve hizmet ithalatı ise yüzde 26.4 artışla 294 
milyar 32 milyon lirayı aştı. 

Kamunun mal ve hizmet alımı yüzde 9.2 artışla 70 milyar 
liraya yükselirken, inşaat harcamaları yüzde 24.1 artışla 36 milyar 
132 milyon lira oldu.

Devlet harcamaları içinde maaş ücret ödemelerindeki artış 
2010 yılında bir önceki yıla göre yüzde 15.2 artışla 87 milyar 344 
milyon liraya ulaştı. Devletin nihai tüketim harcamaları ise bu 
dönemde yüzde 12.4 artarak 157 milyar 451 milyon lirayı buldu.

GÜNDEM
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Verilerde revizyon üstüne revizyon var

TÜİK, 2010 yılına ait son veriyi açıklarken geriye dönük 7 
çeyrek için de revizyona gitti ve oranlar şöyle değişti:

2009’un birinci döneminde yüzde 14.6 olarak açıklanan 
daralma, yüzde 14.7’ye, ikinci dönemdeki daralma yüzde 
7.6’dan yüzde 7.8’e, üçüncü dönemdeki daralma yüzde 2.7’den 
yüzde 2.8’e çekildi. 2009’un son çeyreğine ilişkin yüzde 6 olarak 
açıklanan büyüme hızı da yüzde 5.9’a indirildi. Bu çerçevede 
2009’da ekonomideki yıllık daralma yüzde 4.7’den yüzde 4.8’e 
çıktı.

2010 verilerinde ise birinci çeyrekte yüzde 11.8 olarak 
açıklanan büyüme hızı yüzde 12’ye, ikinci çeyrek büyüme oranı 
yüzde 10.2’den yüzde 10.3’e çıkarıldı. 2010’un üçüncü çeyrek 
büyüme oranı yüzde 5.5’ten yüzde 5.2’ye düşürüldü.

Seçim öncesi hükümete avantaj

ABD’nin ekonomi çevrelerinin gazetesi Wall Street Journal 
(WSJ), Türk ekonomisinin 2010 yılının son çeyreğinde yüzde 
9’dan fazla büyüyerek, “seçimlerde hükümete avantaj verdiğini 
yazdı. Gazetenin internet sayfasında yer alan haberde, büyüme 
rakamlarının beklentilerin ötesine geçtiği, Türkiye ekonomisinin 
2010 yılı son çeyreğinde yüzde 9.2 oranında büyüyerek 
pazarlarda beklenen 7.4 oranını fazlasıyla geride bıraktığı 
belirtildi. Haberde, güçlü büyüme rakamlarının, 12 Haziran’daki 
seçimlerde 3’üncü kez seçilmek isteyen hükümete avantaj verdiği 
kaydedildi.

başında gelen imalat sanayiinde 
2009’daki sabit fiyatlarla 
yüzde 7.2’lik küçülmenin 
ardından, 2010’da yüzde 13.6 
oranında büyüme kaydedildi. 
Temel sektörlerden toptan ve 
perakende ticaret de 2009’da 
yüzde 10.4 küçülürken, 2010 
yılında yüzde 13.3 oranında bir 
büyüme kaydetti. İnşaat ise 2009 
yılında yüzde 16.1’le en hızlı 

Yatırımlarda
rekor artış
Harcamalar yöntemiyle 

hesaplanan GSYH’ya göre ise 
yatırımlarda kriz yılı olan 2009’da 
yaşanan gerileme, 2010’da 
yerini misliye artışa bıraktı. Özel 
sektörün 2009’da yüzde 22.5 
gerileyen gayri safi sabit sermaye 
oluşumunda 2010’da yüzde 33.5 
artı yaşandı. Özellikle makine 
teçhizat yatırımları yüzde 43 
arttı. İnşaat yatırımlarındaki artış 
da yüzde 16.9 olarak gerçekleşti.

2009’da yüzde 0.6 azalan 
kamu yatırımları da 2010’da 
yüzde 15.1 arttı. Kamunun, 
makine ve teçhizat yatırımlarında 
yüzde 8.4, inşaat yatırımlarında 
yüzde 17 artış yaşandı.

Tüketimde canlanma
Yerleşik hanelerin 2009 

yılında yüzde 2.3 daralan 
tüketim harcamalarında, 2010 
yılında baz etkisini fazlasıyla aşan 
yüzde 6.6’lık bir artış yaşandı. 
Yerleşik hane halklarının yurt dışı 
tüketiminin de yüzde 8.1 olduğu 
dikkati çekti.

Devletin nihai tüketim 
harcamaları ise 2009’daki yüzde 
7.8’lik artışın ardından, 2010’da 
da yüzde 2 artış gösterdi. 
Bu kapsamda maaş ve ücret 
ödemeleri sabit fiyatlarla yüzde 
1.2 artarken, devletin mal ve 
hizmet alımlarındaki artış yüzde 
2.7 oldu.

küçülen, 2010 yılında ise yüzde 
1.7’le en hızlı büyüyen sektör 
oldu.

Geçen yıl ayrıca önemli 
sektörlerden ulaştırma ve 
haberleşmede yüzde 10.5, 
elektrik, gaz ve suda yüzde 7.3, 
mali aracı kuruluşlarda yüzde 
7.2, madencilikte yüzde 4.7 
büyüme kaydedilirken, tarım 
sektöründeki büyüme yüzde 1.2 
ile oldukça düşük kaldı. Ancak 
sektör, kriz yılı olan 200’da da 
yüzde 3.7 büyümüştü.

İnşaat sektörü, 
baz etkisinin de 
belirleyiciliği ile 
büyüme rekoru 
kırdı ve yüzde 17.1 
ile en fazla büyüyen 
sektör oldu. İmalat 
sanayi yüzde 13.6 
büyüdü. Tarımdaki 
büyüme yüzde 
1.2’de kaldı.
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Avrupa Birliği (AB) 
Komisyonu, geçtiğimiz yıl 
yüzde 7.5 büyüme beklediği 
Türk ekonomisi yüzde 8.9 
büyüyünce şaşkınlığını 
gizlemedi. Dünya Ekonomik 
Görünüm Raporu’nun (World 
Economic Report) Nisan 2011 
güncellemelerini yayınlayan 
Uluslararası Para Fonu da (IMF), 
hızlı toparlanma sürecinin 
devam ettiğini belirterek, 
büyüme öngörülerini iyileştirdi. 
Ekim 2010’da Türkiye için 
yüzde 3.6 olarak öngördüğü 
2011 büyüme tahminini yüzde 
4.6’ya yükseltti. IMF’in küresel 
ekonomi için yaptığı tahmini de 
yüzde 4.4’e yükselti. Avrupa’nın 
genelinde bu yıl yüzde 2, 
gelişmiş ülkelerinde ise yüzde 
1.7 büyüme öngörülüyor.

Avrupa, oranı
“beklenmedik” 
buldu
AB Komisyon, 

aday ülkelere 
ilişkin hazırladığı 
raporda 
Türkiye’nin 
geçen yılın son 
çeyreğinde yüzde 
9.2 büyüyerek, 
yıllık büyüme 

oranını yüzde 8.9’a çıkarmasını 
“beklenmedik” bir gelişme 
olarak niteledi. Raporda, 
geçen yıl Balkan ülkelerinin 
ekonomileri arıza verirken 
ve hatta Hırvatistan’da 
küçülme devam 
ederken, Türkiye’nin 
güçlü büyümeyle 
farklılaştığı ifade 
edildi. Bir önceki yıl 
yüzde 4.8 küçülen 
Türk ekonomisinin 
hızla 
toparlanarak 
geçen yıl 

gerçekleştirdiği yüzde 8.9’luk 
büyümede özel sektörün 
sürükleyici rol oynadığı 
belirtilen raporda, “2010’un 
son çeyreğinde hızlanan yaygın 
toparlanma ve yüksek frekanslı 
göstergeler, güçlü büyümenin 
2011’in ilk çeyreğinde de 
süreceğine işaret ediyor” 
denildi.

AB büyümemize şaşırdı,
IMF “Aynı hız sürer” dedi…

AB Komisyonu, yüzde 7.5 büyümesini 
beklediği Türkiye yüzde 8.8 büyüyünce 
şaşkınlığını gizleyemedi. Hızlı toparlanma 
sürecinin devam ettiğini belirten IMF 
de, 2011’de dünya ekonomisi yüzde 
4.4 büyürken, Türkiye için yüzde 4.6’lık 
büyüme öngördü. IMF rakamları tutarsa 
Türkiye, bu yıl da Litvanya ile birlikte 
“yükselen Avrupa” kategorisinin büyüme 
şampiyonu olacak.

GÜNDEM
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Potansiyelinin 
üzerinde
Küresel ekonomi için bu yıl 

yüzde 4.4, 2012 yılında yüzde 
4.5 büyüme öngörülen IMF 
raporunda ise, Türkiye için 
şu değerlendirmeler yer aldı: 
“Türkiye’nin GSYH’si bu yıl 
için yüzde 4.6, 2012 için ise 
yüzde 4.5 büyüyecektir. Cari 
işlemler dengesi GSYH’ya oranı 
2010’da yüzde eksi 6.5 iken, 
bu oran 2011’de yüzde eksi 8, 
2012 yılında da yüzde eksi 8.2 
olacaktır. Türkiye’de geçen yıl 
yüzde 11.9 olan işsizlik oranının 
ise bu yıl yüzde 11.4, 2012 
yılında da yüzde 11 olması 
bekleniyor. Yükselen Avrupa’da 
hızlı toparlanmanın Türkiye’de 
devam etmesi bekleniyor. 
Türkiye’de güçlü özel talep 
ve canlı kredi büyümesi, 
ekonomik faaliyeti hala düşük 
faiz oranlı olan makroekonomik 
politikaların arasında potansiyel 
seviyenin üzerine çıkarıyor. 
Türkiye’deki hızlı ekonomik 
toparlanma devam edecektir.”

Şampiyonluğu 
paylaşacak
IMF tahminlerine göre 

Türkiye 2011 ve 2012 
yıllarında yükselen Avrupa 
ülkeleri arasında ilk 
sıralarda yer alacak. 
Büyümede 2011’de 
yakalaması 
beklenen yüzde 
4.6’lık rakamla 
Türkiye; Polonya, 
Romanya, 
Macaristan, 
Bulgaristan, 
Sırbistan, 
Hırvatistan, 
Litvanya 
ve Letonya 
ile birlikte 
oluşturduğu 
“Yükselen 
Avrupa 
Ekonomileri” 
birinciliğini 
yine yüzde 
4.6 büyümesi 
beklenen Litvanya 
ile paylaşacak.

Yükselen piyasalar iç 
talebe daha fazla bel 
bağlamalı
IMF Baş Ekonomisti 

Olivier Blanchard, WEO 
güncellemelerine yazdığı 
önsözde, yükselen ekonomilere 
yönelik şu noktalara değindi: 
“İşsizlik yüksek ve düşük 
büyüme bunun gelecek 
yıllarda da böyle kalacağı 
anlamına geliyor. Yükselen 
piyasalarda, kriz ardında 
sonsuza dek kapanmayacak 
yaralar bırakmadı. Yükselen 
piyasa ekonomileri dış talebe 
daha az, iç talebe daha fazla 
bel bağlamalı. Yükselen piyasa 
ekonomileri para birimlerinin 
gelişmiş ekonomilerin para 
birimine göre değer kazanması 
küresel ayarlamanın önemli 

bir unsurudur. Küresel 
koordinasyon ve 

ulusal düzeyde 
dikkatli bir 

tasarımın 

IMF’nin Türkiye öngörüleri
BÜYÜME 2011’da yüzde 4.6 2012’de yüzde 4.5

ENFLASYON 2011’de yüzde 5.7 2012’de yüzde 6

CARİ AÇIK 2011’da yüzde 8 2012’de yüzde 8.2

İŞSİZLİK 2011’de yüzde 11.4 2012’de yüzde 11

zorunluluğu, bugün, iki yıl 
önceki krizin tepe noktasındaki 
kadar önemli olabilir.”

Cari açıkta da 
“Yükselen Avrupa” 
birincisi olacak
IMF, Türkiye’ye ilişkin cari 

açık beklentisini ekim ayındaki 
raporunda, cari açık için yüzde 
5.4 olan öngörüsünü, şimdiki 
güncellemesinde yüzde 8’e 
yükseltti. 2012 cari işlemler 
açığı tahmini ise yüzde 8.2 
olarak açıklandı. Bu tahmin 
oranlarıyla Türkiye, Avrupa 
yükselenleri arasında devam 
eden birinciliğini koruyacak. 
Türkiye işsizlikte ise grubun 
orta sıralarında yer alıyor.

GÜNDEM
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Cari açık 12 milyar doları geçti

Merkez Bankası tarafından 
11 Nisan’da açıklanan, 2011 
yılı Şubat ayına ilişkin ödemeler 
dengesi verilerine göre, 2010 
yılının Şubat ayında 2 milyar 
703 milyon dolar açık veren 
cari işlemler hesabında, bu yılın 
aynı ayında yüzde 126,7 artışla 
6 milyar 127 milyon dolar açık 
meydana geldi.

Dış ticaret açığının Şubat 
ayında geçen yılın aynı ayına 
göre yüzde 151,4 oranında 
artarak 5 milyar 937 milyon 
dolara ulaşması, Şubat 
ayındaki cari işlemler açığının 
artmasında en büyük etken 
oldu. Analistlerin Şubat ayı cari 
açık beklentisi ise 6 milyar 350 
milyon dolar düzeyindeydi.

Cari açık yılın ilk iki aylık 
döneminde ise 12 milyar 73 
milyon dolar oldu. Geçen yılın 
aynı döneminde cari işlemler 
hesabı 5 milyar 758 milyon 
dolar açık vermişti.

Hizmetler Dengesi, yılın 
ilk iki ayında geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 8 
artarak, 515 milyon dolar fazla 
verdi. Bu kalemdeki önemli 
verilerden biri olan turizm 
gelirleri, yılın ilk iki ayında, 
geçen yılın aynı dönemine göre 
yüzde 17,4 artarak, 1 milyar 
709 milyon dolara, turizm 
giderleri ise yüzde 32,5 artarak, 
786 milyon dolara yükseldi. 
Bunun sonucunda, Ocak-Şubat 
döneminde net turizm gelirleri, 
bir önceki yılın aynı dönemine 
göre yüzde 7 oranında artarak 
923 milyon dolara ulaştı.

2010 yılının ilk iki ayında 
7 milyon dolar net giriş 
kaydedilen taşımacılıkta da 
bu yılın aynı döneminde 135 
milyon dolar net çıkış meydana 
geldi. Navlun giderlerinde bir 

önceki yıla oranla yüzde 86,6’lık 
artış sonucu 461 milyon dolar 
net çıkış, diğer taşımacılık 
gelirlerinde de yüzde 28,3 artışla 
326 milyon dolar tutarında net 
giriş sağlandı.

Gelir dengesi
Ücret ödemeleri ve yatırım 

geliri kalemlerinden oluşan gelir 
dengesi kaleminde Ocak-Şubat 
döneminde 1 milyar 92 milyon 
dolar net çıkış oldu. Geçen 
yılın aynı döneminde net çıkış 
tutarı 1 milyar 243 milyon dolar 
düzeyindeydi.

2011 yılı Ocak-Şubat 
döneminde doğrudan yatırımlar, 
portföy yatırımları ve faizlerden 
oluşan diğer yatırımlarda 
gerçekleşen net çıkışlar da 
sırasıyla 184 milyon, 396 milyon 
ve 486 milyon dolar oldu.

Ocak-Şubat döneminde 
uzun ve kısa vadeli kredilere 
ilişkin faiz giderleri, önceki yılın 
aynı ayına oranla yüzde 31,9 
azalarak, 636 milyon dolara 
geriledi.

Cari transferler
Cari transferler kalemi, 

2011 yılının ilk iki ayında yüzde 
101,7 oranında artarak 351 
milyon dolar giriş kaydetti. 
Cari transferlerin büyük 
çoğunluğunu oluşturan genel 
hükümetten kaynaklanan 
transferlerde, 200 milyon dolar 
tutarında gelir kaydedilirken, 
diğer sektörler kalemi altında 
yer alan işçi gelirleri de 145 
milyon dolar olarak hesaplandı.

Sermaye ve finans 
hesapları
Sermaye ve finans 

hesaplarında, Ocak-Şubat 
döneminde 6 milyar 571 
milyon dolar net sermaye girişi 
meydana geldi. Geçen yılın söz 
konusu döneminde net sermaye 
girişi 3 milyar 750 milyon dolar 
olarak hesaplanmıştı.

Doğrudan yatırımlar 
kalemi altında, Türkiye’deki 
yabancı sermayeli şirketlerin 
yurt dışındaki ortaklarından 
kullandıkları kredileri ve 
yurt dışında yerleşik kişilerin 
Türkiye’de gerçekleştirdikleri 
gayrimenkul alımlarını da içeren 
yurt dışında yerleşik kişilerin yurt 
içinde yaptıkları net yatırımlar, 
bu yılın ilk iki ayında geçen yılın 
aynı dönemine göre yüzde 4 
oranında artarak 1 milyar 12 
milyon dolar seviyesine çıktı.

Doğrudan yatırımlar 
kaleminde bu yılın ilk iki ayında 
215 milyon dolar net sermaye 
girişi oldu.

Geçen yılın Ocak-Şubat 
döneminde 290 milyon dolar 
net sermaye çıkışı gözlenen 

portföy yatırımlarında, bu 
yılın ilk iki ayında 3 milyar 

786 milyon dolar net giriş 
gerçekleşti.

Bu arada, kaynağı belirsiz 
para giriş-çıkışını içeren net 
hata noksan kalemi, Ocak-Şubat 
dönemi itibariyle 5 milyar 502 
milyon dolar olarak hesaplandı. 
Söz konusu rakam, geçen yılın 
aynı döneminde 2 milyar 8 
milyon dolar düzeyindeydi.

Şubat ayında cari açık 6.1 milyar dolar 
olurken, ilk iki ay sonundaki açık 12.1 
milyar dolara yükseldi.

GÜNDEM
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Cari açığı uçuran tablo
Türkiye’nin cari açığı, 2011 

Şubat sonu itibariyle 12 aylık 
rakam olarak 55 milyar dolara 
dayandı. Bu yüksek açığın en 
önemli nedeni dış ticaret açığı. 
Türkiye’nin ihracatı çift haneli 
artıyor ancak ithalatındaki 
artış daha yüksek oranları 
buluyor. Bu kronik durum cari 
açığı besliyor. İhracatın ithalatı 
karşılama oranı 2009 yılında, 
yüzde 72.5’le 2001 yılından 
sonraki ikinci en yüksek düzeye 
ulaşmıştı. Ancak 2010’da 
dramatik bir gerileme oldu ve 
yüzde 61.4’le dokuz yıl önceki 
düzeyin altına geriledi. İhracatın 
milli hasılaya oranı gerilerken 
ithalatın oranı arttı. Yılın ilk iki 
itibariyle kötü gidişin devam 
ettiği anlaşılıyor.

Bu yıl ilk iki ayda dış ticaret 
açığı, geçen yılın Ocak - Şubat 
ayına göre yüzde 100.2 artış 
gösterdi. Hükümet cari açığa 
çare ararken gözler sürekli 
ithalat kompozisyonuna 
çevriliyor. Dış Ticaret 
Müsteşarlığı’nın (DTM) son 
20 yıllık ithalat verileri bazı 
sektörlerde ithalatın katlanarak 
artmaya devam ettiğini 
gösteriyor. Onlarca sektördeki 
ithalat artışı, ithalatın ortalama 
artışının kat kat üstünde.

İhracatçı - ithalatçı
Dikkat çekici olan, en yüksek 

ithalat artışı veya en yüksek 
miktarlı ithalat, en büyük 
ihracat yapılan sektörlerde 
gerçekleşiyor. Örneğin tekstil - 
hazırgiyim, ihracatı en yüksek 
olan sektör. Ancak sektör önemli 
ölçüde ithal girdi kullanıyor. Bu 
nedenle de örülmemiş ve örme 
giyim eşyası ve aksesuarları, 
örme eşya, ithalatı en yüksek 
oranda artan, pamuk ithalatı 
en yüksek miktarda artan 
kalemler arasında. Otomotiv 
ihracat büyüklüğü açısından 
birinci veya ikinci sırada yer 
alıyor. Ancak ithalatı da 13.4 
milyar dolarla (2010) en yüksek 

sektörler içinde. Demir çelik 
yine Türkiye’nin en ihracatçı 
sektörlerinden. Ancak bu 
sektörde de çok yüksek 
miktarda (16.1 milyar dolar!) 
ithalat var.

İthalatı 263 kat 
artan da var
DTM’nin 20 yıllık ithalat 

verilerine göre son yirmi yılda 
(1990 - 2010) ithalat 21.1 
milyar dolardan 185.5 milyar 
dolara çıkmış. Artış 8.4 kat! 
Ancak 56 sektörün ihracatı 8.4 
kattan daha fazla kat artmış. 
Örülmemiş giyim eşyası ve 
aksesuarları ithalatı 263.7 
kat, örme giyim eşyası ve 
aksesuarları 140 kat artmış. 
Pamuk ithalatı 303 milyon 
dolardan 3.4 milyar dolara 
ulaşarak 11.1 kat artmış.

İthalatı aynı zamanda 
çok yüksek miktarlara ulaşan 
eczacılık ürünleri ithalatı 42 kat 
artmış. Yağlı 

tohum ve meyvalar, sanayi 
bitkileri ithalatı 34 kat artmış. 
Elektrikli makine ve cihazları, 
aksam ve parçaları ithalatı 9 
kat artmış. Demir çelik ithalatı 
10.5 kat artmış. Motorlu taşıtlar 
ithalatı 12.3 kat artmış. Bu 
sektörlerin bazılarında ithalat 
artışı normal ithalat artışının çok 
çok üzerinde. Olumsuz tabloyu 
tersine çevirmek için yerli girdi 
kullanımının önemine dikkat 
çekiliyor.

En yüksek ithalat yapan sektörler

Mineral yakıtlar, yağlar, müstahzarları, mumlar
Nükleer reaktörler, kazan, makina ve cihazlar, aletler, parçaları
Demir çelik
Elektrikli makina ve cihazlar, aksam ve parçaları
Motorlu kara taşıtları, traktör, bisiklet, motosiklet ve diğer
Plastik ve plastikten mamul eşya
Eczacılık ürünleri
Organik kimyasal müstahzarlar
Optik, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar cihazları, tıbbi alet
Pamuk

Korkutan cari 
açığın en önemli 
nedeni dış ticaret 
açığı, son 20 yılda 
ithalatı 260 kat 
artan sektör, 
ürün bile 
var.

GÜNDEM
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Bilindiği üzere, 2009 yılında 
yayımlanan Bakanlar Kurulu 
Kararı (BKK) ile bölgesel teşvik 
tedbirleri bir paket olarak 
belirlenmiş ve uygulamaya 
konulmuştur. Anılan teşvik 
paketinin unsurlarının aşağıdaki 
başlıklar altında toplanmıştır;

1. Kurumlar/GelirVergisi 
İndirimi

2. SSK Primi İşveren 
Hissesinin Hazine tarafından 
karşılanması

3. Faiz Desteği
4. Yatırım Yeri Tahsisi
5. KDV  İstisnası
6. Gümrük Vergisi Muafiyeti

Daha önce de yazı konusu 
ettiğimiz bu teşvik paketi, 
01.01.2011 tarihinden geçerli 
olmak üzere 2011/1597 sayılı 
BKK ile yeniden düzenleme 
altına alınmıştır; (14.04.2011 
tarih ve 27905 sayılı Resmi 
Gazete)

Bu yeni düzenleme ile 
yukarıda yer alan teşvikler 
uygulanmaya devam edecektir. 
Ancak BKK ile uygulanmakta 
olan bazı teşvikler aşağıda 
yer aldığı şekilde yeniden 

Yararlanılan sigorta primi işveren hissesi desteği tutarı sabit 
yatırım tutarının aşağıda yer alan oranlarını aşamayacaktır;

İ. Halil Bağdınlı
YMM, CFE
KPMG Vergi Direktörü
Dokuz Eylül Üniversitesi ve
İzmir Ekonomi Üniversitesi
Öğretim Görevlisi

Son teşvik paketi-2

düzenlenmiştir.
Yapılan bu düzenleme ile, 

teşvik belgesi kapsamında 
yatırımı kabul edilen maddi 
olmayan duran varlıkların 
(know-how, marka, lisans 
vb.) oranı teşvik belgesindeki 

Teşvik belgesinde öngörülen ilave istihdam sayısı ile paralel 
olmak kaydıyla, ilave yaratılan istihdam için ödenmesi gereken 
sigorta primi işveren hissesinin asgarî ücrete tekabül eden kısmı 
aşağıda belirtilen sürelerde Hazinece karşılanacaktır.

yatırım tutarının yüzde 50’sini 
aşamayacaktır.

Baskı, basım, matbaa, tekstil, 
hazır giyim ve konfeksiyon 
yatırımlarına yönelik kullanılmış 
makine ve teçhizat ithal 
edilemeyecektir.
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BKK ile KOBİ; 250 kişiden az yıllık çalışanı olan, yıllık net satış hasılatı veya mali bilanço değeri 25 
milyon TL’yi aşmayan işletme olarak tanımlanmıştır.

01.01.2011 ila 31.12.2011 tarihleri arasında başlanılan yatırımlar için, teşvik kapsamında İndirilen 
kurumlar vergisi veya gelir vergisi tutarı yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli vergi 
uygulamasına devam edilecektir.

Yukarıda özetlenen teşviklerden yararlananlar kamu kaynaklı başka teşviklerden 
yararlanamayacaklardır.

Daha önce düzenlenmiş teşvik belgelerinde varsa lehe olan hükümler geçerliliğini koruyacaktır.
Anılan BKK ile Bölgesel bazda desteklenecek sektörleri gösteren listeler ile teşvik edilmeyecek veya 

şarta bağlı teşvik edilecek konulara ait listelerde yeniden düzenlenmiş bulunmaktadır.
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Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin 
küresel krizin etkilerinden 
kurtulup, çarpıcı bir büyüme 
performansı sergilemesinde, 
sanayicilerin katkısının 
büyük olduğunu vurguladı.
TOBB Sanayi Odaları Konsey 
Toplantısı, Dış Ticaretten 
Sorumlu Devlet Bakanı 
Zafer Çağlayan’ın katılımıyla 
gerçekleştirildi. Ege Bölgesi 
Sanayi Odası’nı Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgancılar 
temsil ettiği toplantının 
açılış konuşmasını yapan 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
hükümet ve bürokrasiyle birlikte 
değerlendirilecek konuların 
çözüme kavuşturulmasıyla 
birlikte son dönemdeki büyüme 
hızının daha da güçlendirilerek 
sürdürülmesinin mümkün 
olacağını ifade etti. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin 
2008-2010 arasında, kriz öncesi 
üretim düzeyini yakalayan 
24 ülkeden biri ve bu ülkeler 
içinde 9’uncu sırada olduğunu 

belirterek, “Yine bu dönemde, 
Avrupa’da Polonya’dan sonra, 
Ortadoğu’da ise İsrail’den sonra, 
ikinci en hızlı toparlanan ülkeyiz. 
Milli gelir düzeyinde, özel sektör 
makine-teçhizat yatırımlarında 
ve özel sektör istihdamında 
tarihi zirvelere ulaştık. İktisadi 
faaliyetteki toparlanmanın 
beklenenden hızlı olması, 
orta vadeli programın mali 
disiplinin süreceğine işaret 
etmesi, finansal sistemin 
sağlamlığı, tüketici ve reel sektör 
beklentilerinin olumlu seyri, 
risk primi göstergelerinin kriz 
öncesi seviyelerinin de altında 
seyretmesi, Türkiye ekonomisi 
açısından olumlu bir görünüme 
işaret etmektedir” ifadelerini 
kullandı.

İhracatın önemi
daha da artacak
Hisarcıklıoğlu, bu olumlu 

gelişmelerin yanında, en 
büyük pazar konumundaki AB 
ülkelerinin ekonomilerindeki 
toparlanmanın gecikmesi ve 

hızla artan petrol fiyatlarının 
katkısıyla, ithalatın ihracattan 
daha hızlı arttığını ve dış ticaret 
açığının büyüdüğünü belirterek, 
“Ekonomideki büyüme 
sürecini kuvvetlendirerek 
devam ettirmek için, 2011 ve 
sonrasında ihracatın önemi 
daha da artacaktır. Zira 2010 yılı 
büyümesi hemen tamamen özel 
sektör tüketimi ve yatırımına 
dayalı olmuştur. Dış ticaretin 
payı ise eksi 4.4’tür. 2009-
2010 yıllarında Türkiye’nin 
dünya ticaretinden aldığı pay, 
ihracat bazında binde 82’den, 
binde 76’ya gerilerken, ithalat 
bazındaki payı yüzde 1,11’den 
yüzde 1,21’e çıkmıştır. Hem 
büyüyen dış ticaret açığını, 
hem de sanayimizin ithalat 
bağımlılığını azaltmak açısında, 
dış ticaret bakanlığımızın 
hayata geçirdiği koyduğu ‘girdi 
tedarik stratejisi’ uygulamasını 
son derece önemli buluyoruz. 
Bu sayede nerede sıkıntılar 
yaşadığımızı daha iyi görme 
imkanı elde ettik” diye konuştu.

Krizden çıkışta özel sektörün 
payı çok büyük

GÜNDEM
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5 milyon tona yakın 
demir çelik hurdasını 
toplayamadık
Hisarcıklıoğlu, Türkiye’de 

toplanmayan 5 milyon tona 
yakın demir çelik hurdası 
olduğunu ifade ederek, 
“Türkiye’deki demir çelik 
üretimi yapan tesislerin yüzde 
70’i, hammaddeyi hurdadan 
elde ediyor. Biz bunu kendi 
kaynaklarımızla temin yerine, 
ithal ediyoruz. Bu yüzden 7 
milyar dolarlık ithalat yapıyoruz. 
Oysa toplayamadığımız 5 milyon 
tona yakın demir çelik hurdası 
mevcut” dedi.

Hisarcıklıoğlu diğer taraftan, 
Türkiye’de ihracata dönük bir 
üretim strateji uygulanması 
kapsamında, otomotiv, makine 
ve demir-çelik gibi önde gelen 
üretici sektörlerle, yeni bir yol 
haritası gösterilmesi için de 
birlikte çalışıldığını söyledi.

Çağlayan:
İhracat artıyor
Devlet Bakanı Zafer Çağlayan 

ise konuşmasında, 1-10 Nisan 
2011 tarihleri arasında ihracatın 
2010 yılı aynı dönemine göre 
yüzde 16,2 artarak 3,6 milyar 
olduğunu, 1 Ocak-10 Nisan 
2011 tarihlerindeki ihracatın ise 
35 milyar doları aştığını bildirdi.

Bakan Çağlayan, Türkiye’nin 
2009 yılındaki küresel 
krizi başarılı bir şekilde 
atlatmasında, ekonominin 
performansında, büyüme 
ivmesinde ve istihdamda Türk 
özel sektörünün önemli bir paya 
sahip olduğunu söyledi. 

Çağlayan, “Bir başarı 
varsa bu başarı Türk özel 
sektörünündür, Türk özel 
sektörü kendisine mutlaka bir 
paye çıkarmalıdır” dedi.

Konuşmasında ihracat 
artışlarına da değinen Çağlayan, 
1-10 Nisan 2011 tarihleri 
arasındaki ihracatın, geçen 
yılın aynı dönemine göre yüzde 
16,2 artarak 3,6 milyar dolar 
olduğunu bildirdi. 

Çağlayan, 1 Ocak-10 Nisan 
2011 tarihleri arasındaki 
ihracatın da geçen yılın aynı 

dönemine göre yüzde 22,3 
artarak 35 milyar doları aştığını 
belirtirken, “Bu da Orta Vadeli 
Program hedefi olan 127 milyar 
doları çok rahat bir şekilde 
aşacağımızı ve ihracatta kriz 
öncesi döneme döneceğimizi 
çok net bir şekilde ortaya 
koyuyor” diye konuştu.

İthalattan da 
korkmayalım
İhracatı açıklarken ithalat 

rakamlarını saklamadıklarını, 
ithalatın nedenlerinin çok 
iyi bilindiğini ifade eden 
Zafer Çağlayan, “İthalatın da 
korkulacak, utanılacak bir tarafı 
yoktur, önemli olan buna çare 
aramaktır. Ortada ithalat ve 
cari açıktan dolayı bir utanma 
aranıyorsa bunun çaresini 
aramamak utanılacak taraftır” 
dedi.

2023 yılındaki 500 milyar 
dolarlık ihracat hedefini 
hatırlatan Çağlayan, ancak 
bunu yaparken 500 milyar 
dolar ihracatı 750 milyar dolar 
ithalatla değil, 500 milyar dolar 
ihracatı en az ihracatın ithalatı 
yüzde 80’den fazla karşıladığı 
bir yapı ile yapmak gerektiğini 
söyledi.

Türkiye’nin en önemli 
ithalat kalemlerinden birinin 
enerji ithalatı olduğuna işaret 
eden Çağlayan, 185,5 milyar 
dolarlık ithalatın 38,5 milyar 
dolarını enerji ithalatı yapmak 
zorunda kalan bir Türkiye’den 
bahsettiklerini ifade etti.

ASO Başkanı Özdebir: 
Sanayide karlılık 
artmıyor
Ankara Sanayi Odası 

Başkanı Nurettin Özdebir 
ise TÜFE ile ÜFE arasındaki 
makasın iyice açılmasıyla 
sanayicilerin ürettikleri mallar 
üzerinden fiyatlarını intikal 
ettiremediklerini belirtti. 
Büyümeye en fazla katkısı olan 
sanayicilerin daha çok üretme 
yoluna gitmesine rağmen 
karlılıklarının artmadığını bunun 
da önümüzdeki dönemde 
sanayicilerin özellikle borçlarını 
çevirmekte, kredilerini ödemekte 
daha fazla sıkıntıya gireceğini 
gösterdiğini kaydetti.

Sanayinin gelişmesi, sanayi 
ve sanayicinin korunması 
için Türkiye’nin en önemli 
sorunlarından olan cari 
açık ve istihdam sorunu ile 
yapısal sorunların çözülmesi 
gerektiğini vurgulayan Özdebir, 
Türkiye’nin 2023 yılındaki 500 
milyar dolarlık ihracat hedefine 
ulaşabilmesi için daha yüksek 
katma değerli, daha rekabetçi 
ürünlerin üretilmesi gerektiğini 
burada da kendilerinin önünü 
tıkayan unsurun nitelikli eleman 
sorunu olduğunu söyledi.

Toplantıda ayrıca, Devlet 
Bakanı Zafer Çağlayan ile TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu “Dış 
Ticaret Müsteşarlığı ve TOBB 
İşbirliği ile Makine Sektörünün 
İhracatta Rekabet Gücünün 
Artırılması Protokolü”nü 
imzaladı. 

GÜNDEM
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Ege Bölgesi Sanayi Odası, 
“Avrupa Kalite Yönetim 
Vakfı (EFQM) Avrupa Kalite 
Ödülü”nü almak üzere Türkiye 
Kalite Derneği ile birlikte kalite 
yolculuğuna çıktı. Ege Bölgesi 
Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgancılar ve 
KalDer İzmir Şubesi Yönetim 
Kurulu Başkanı Osman Ünal, 
Ulusal Kalite Hareketi İyi Niyet 
Bildirgesi’ni imzaladı.

Hedef büyük
EBSO Yönetim Kurulu 

Başkanı Ender Yorgancılar, 
1995’te ISO 9000 Kalite Sistem 
Belgesi  alan ilk Oda olduklarını, 
2002 yılında ise uluslararası 
akredite olan 5 Oda arasında 
yeraldıklarını hatırlatarak, kalite 
ile ilgili her konuya büyük 
önem verdiklerini söyledi. 
Şirketlerin 5-10 sene sonrasını 
planlaması gibi EBSO olarak 
2009 yılında hazırlıklarına 
başladıkları strateji planı 2010 
yılında tamamlayıp revizyonunu 
yaptıklarını belirten Yorgancılar, 
“Odamız tarihinde bir ilk olan, 
Stratejik Plan çalışmalarını 
oldukça önemsiyoruz. Çünkü 
bizler yarına atacağımız 
adımların öncesinde bugünden 
koyduğumuz hedeflerin 
ve gidilecek yol haritasının 
belirlenmesinin önemine 

inanmaktayız. Üyelerimizin 
kurumsal kapasite ve rekabet 
edebilirliğini arttırmak, İzmir’in 
ekonomik büyümesine katkı 
sağlamak, teknik üniversite 
kurarak sanayi-üniversite 
işbirliğini teşvik etmek, 
üyelerimizin yeni pazarlara 
ulaşmasına katkıda bulunmak 
ve Odamızın örgütsel ve 
yönetsel kapasitesini arttırmayı 
hedefliyoruz” dedi.

Odalara örnek
üyelere kaliteli hizmet
Ender Yorgancılar, EFQM 

Mükemmellik Modeli Eğitimi’ni 
tamamladıklarını hatırlatırken, 
şöyle konuştu: “Oda olarak uzun 
soluklu, detaylı bir çalışmayı 
içeren sürece girerken KalDer ile 
Ulusal Kalite Hareketi İyi Niyet 
Bildirgesi’ni imzalayarak önemli 
bir adım daha attık. Çıktığımız 
kalite yolculuğunda başarıya 
ulaşacağımıza inanıyoruz. 
Sırasıyla; Ege Bölgesi Kalite 
Ödülü, Ulusal Kalite Ödülü ve 
Avrupa Kalite Ödülü’nü almayı 
hedefliyoruz. Avrupa Kalite 
Ödülü’nü almayı hedefliyoruz. 
ISO 9000 Kalite Sistem 
Belgesi’ni alarak diğer Odalara 
öncülük yapmıştık. Bu çalışma 
ile örnek olarak onların da kalite 
yolculuğuna çıkmasına vesile 

olacağız. EBSO kalite yaklaşımını 
uygularken üyelerine verdiği 
hizmetin niteliğini arttırmayı, 
üyelerin standartlarını 
yükseltmeyi hedeflemektedir. 
Üyelerimizi yönlendirmede 
KALDER’in çok değerli 
birikiminden faydalanmayı 
arzu ediyoruz. Hedefte bir 
ödül bulunmakla birlikte 
ana amacımızın üyelerimizin 
standartlarını yükseltici 
çalışmaların sürekliliğini 
sağlamaktır.”

KalDer’in desteği
Ulusal Kalite Hareketi İyi 

Niyet Bildirgesi imzalanmasıyla 
Ege Bölgesi Sanayi Odası’na 
mükemmellik yolculuğunda 
refakat edeceklerini söyleyen 
KalDer İzmir Şubesi Yönetim 
Kurulu Başkanı Osman Ünal, 
“EFQM Mükemmellik Modeli’ni 
uygulamış kuruluşların 
rekabette diğerlerine göre çok 
daha öne çıktığını görüyoruz. 
İşbirliği kapsamında KalDer’in 
desteği ile EBSO; kurumun 
ve üyelerinin standartlarını 
yükseltmeyi, üyelerine verdiği 
hizmetin niteliğini arttırmayı 
ve bunun sürdürülebilirliğini 
sağlamayı hedeflemekte. Bu, 
mükemmelliğe ulaşan yoldur” 
diye konuştu.

EBSO kalite yolculuğuna çıktı

Ege Bölgesi Sanayi Odası ile KalDer, Ulusal Kalite 
Hareketi İyi Niyet Bildirgesi’ni imzaladı

HABER
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İzmir’e başta otomotiv yan 
sanayi olmak üzere kente yeni 
yatırım çekmek için harekete 
geçen Ege Bölgesi Sanayi Odası 
(EBSO), Başbakanlık Yatırım 
Destek ve Tanıtım Ajansı ile 
birlikte çalışma kararı aldı. 
Bu kapsamda İzmir’e gelen 
Başbakanlık Yatırım Destek 
ve Tanıtım Ajansı Proje Baş 
Direktörü İsmail Erşahin ile Proje 
Direktörü Ferruh Parmaksız, 
EBSO Meclis Başkanı Mehmet 
Tiryaki, Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar ve Yönetim 
Kurulu Üyeleri ile bir araya geldi.

İzmir ekonomisini 
büyütelim
EBSO Yönetim Kurulu 

Başkanı Ender Yorgancılar, 
İzmir’in yetişmiş insan gücü, 
limanı ve alt yapısı ile yeni 
yatırımlar için çok cazip 
olduğuna işaret ederek, 
yatırımcıları İzmir’e çekmek ve 
kentin yatırımlardan daha fazla 
pay alması için çalıştıklarını 
kaydetti. 

Mevcut organize sanayi 
bölgelerinin dolması ve yeni 
büyük yatırımların İzmir’e 
getirilmesi hususunun önemine 
işaret eden Yorgancılar, bu 
kapsamda Başbakanlık Yatırım 
Destek ve Tanıtım Ajansı ile de 
ortak çalışma kararı aldıklarını 
bildirdi. Ender Yorgancılar, 
“Bugün İzmir için tarihi bir 

gün. Yatırım Destek Ofisimizle 
bir araya geldik. İzmir’in 
EXPO’ya aday olması da kentin 
çehresini değiştirecek. Otomotiv 
yan sanayi yatırımları için 
kentimiz çok cazip. Torbalı’daki 
otomobil fabrikası 10 yıldır atıl 
duruyor. Burayı üretim tesisi 
haline getirebilmek için neler 
yapabileceğimizi araştırıyoruz. 
GM’in burada yeniden yatırımı 
söz konusu olabilir. Bu konuda 
daha önce İzmir Başkanlar 
Kurulu da bir çalışma yapmıştı. 
İzmir otomotiv ve yan sanayinde 
belki ikinci bir Bursa olabilir. 
İzmir’in birçok avantajı var.  
Bu avantajları yeni yatırımlara 
dönüştürerek İzmir ekonomisini 
daha da büyütebiliriz” dedi. 

EXPO 2020 teşekkürü
Başbakan Recep 

Tayyip Erdoğan’ın seçim 
beyannamesinde yer alan EXPO 
2020’nin İzmir’de yapılması 
için girişimlerin başlatılacağı 
yönündeki açıklamalarının 
kendilerini memnun ettiğini 
vurgulayan Yorgancılar, İzmir’in 
çehresini değiştirecek bu çok 
büyük proje için Başbakan 
Erdoğan’a teşekkür etti.

GM Belçika’daki 
fabrikasını kapattı
EBSO Meclis Başkanı 

Mehmet Tiryaki ise otomotiv 

yan sanayinin Türkiye toplam 
ihracatının yüzde 20’sini 
gerçekleştirdiğine dikkat 
çekerek, güçlü olunan bu 
sektörde yeni yatırımlar için 
İzmir’in çok avantajlı olduğunu 
söyledi. General Motors’un 
Belçika’daki fabrikasını 
kapattığını, İzmir’deki GM 
fabrikasının ise 10 yıldır boş 
durduğunu vurgulayan Tiryaki, 
“Öncelikle lojistik depo olarak 
kullanılan bu fabrikanın tekrar 
üretime geçmesi için çalışma 
yapılabilir. Japonya’daki tsunami 
faciası sonrasında da Toyota’nın 
yan sanayi konusunda sıkıntı 
çektiği ifade edildi. Bu noktada 
da yan sanayi üretimi için 
çalışma yapılabilir. Hedefimiz 
ilk etapta otomotiv yan sanayi 
yatırımlarını bölgemize çekmek” 
diye konuştu.

İzmir için de 
çalışıyoruz
Başbakanlık Yatırım Destek 

ve Tanıtım Ajansı Proje Baş 
Direktörü İsmail Erşahin de, 
ülkeye istihdam ve katma değer 
sağlayacak yatırımların gelmesi 
için çalıştıklarını belirterek, 
İzmir’e de bu kapsamda 
yatırımcı gelmesini istediklerini 
kaydetti. GM ile ilgili özel 
bir çalışmaları olmadığını 
anımsatan İsmail Erşahin, farklı 
sektörlerden yatırımların gelmesi 
için uğraş verdiklerini ifade etti.

İzmir’e Yatırım Ajansı ilgisi

KENT
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Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Nihat Ergün, yeni hazırladıkları 
“Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ 
Destek Programı” ile Borsa’ya 
açılan KOBİ’lere 100 bin liraya 
kadar geri ödemesiz destek 
sağlayacaklarını bildirdi.

Gerekli imkanlar 
sağlandığında, Türk özel 
sektörünün çok daha iyi bir 
performans göstereceğine 
inandıklarını kaydeden 
Ergün, daha önce, KOSGEB, 
İMKB ve SPK arasında bir 
protokol imzalandığını ve 
KOBİ’lerin borsaya açılmalarını 
kolaylaştıran, borsaya girme 
maliyetlerini büyük oranda 
azaltan düzenlemelere imza 
attıklarını anlattı.

KOSGEB’in şimdi de bu yeni 
şartlar altında borsaya girmek 
isteyen KOBİ’ler için yeni bir 
destek modeli oluşturduğunu 
dile getiren Ergün, borsaya 
açılmak isteyen bir firmanın, 
piyasa danışmanlık bedeli, 
Bağımsız denetim bedeli, SPK 
kayıt ücreti, İMKB Gelişen 
İşletmeler Piyasası Listesine 
kabul ücreti, Merkezi Kayıt 
Kuruluşu masrafı ve aracı 
kuruluşa ödenecek komisyon 
gibi maliyetlerle karşılaştığını 
belirtti.

Bakan Ergün, şu bilgileri 
verdi: “Yeni hazırladığımız 
‘Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ 

Destek Programı’ ile Borsa’ya 
açılan her bir KOBİ’ye 100 bin 
liraya kadar geri ödemesiz 
destek sağlayacağız. Ayrıca 
bağımsız denetim yaptırmak 
isteyen tüm KOBİ’lere de 10 
bin lira geri ödemesiz destek 
vereceğiz. Bu kapsamda 
sağlanan desteğin toplam üst 
limiti 100 bin lira olacak. Piyasa 
danışmanı danışmanlık hizmet 
bedeli 2 yıllık danışmanlık 
hizmeti için 60 bin lira hibe 
verilecek. Bağımsız denetim 
hizmeti bedeli 20 bin lira, SPK 
kurul kaydına alma ücreti, 
İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası 
Listesine kabul ücreti ve Merkezi 
Kayıt Kuruluşu masrafı için 
10 bin lira ile aracı kuruluşa 
ödenecek aracılık komisyonu 
için de 10 bin lira hibe desteği 
verilecek. Söz konusu destek 
programı ile KOBİ’lerin sermaye 
piyasalarından kaynak temin 
etmenin yanında halka açılmak 
işletmelere; önemli büyüklükte 
kurumsal ve kalıcı finansman 
kaynağına ulaşma imkanı, 
ortaklarına ve yatırımcılara kendi 
hisse senetleri için bir piyasa 
yaratması, istikrarlı ve güven 
verici bir görünüm arz etmesi ve 
itibar artışı, Kamuyu aydınlatma 
yükümlülükleri ile birlikte 
ortaklıklar daha şeffaf olmaları 
ve daha yaygın tanıtım imkanları 
sağlanması, halka açık hale 

gelinmesi, aile şirketi yapısından 
çıkıp, mülkiyet ve yönetimin 
ayrılmasına ve bu suretle 
şirketin profesyonel yöneticiler 
tarafından yönetilmesi sağlanmış 
olacak.”

KOBİ’lere çifte müjde
Nihat Ergün, “Yeni 

hazırladığımız ‘Gelişen İşletmeler 
Piyasası KOBİ Destek Programı’ 
ile Borsa’ya açılan KOBİ’lere 100 
bin lira kadar geri ödemesiz 
destek sağlayacağız. Ayrıca 
bağımsız denetim yaptırmak 
isteyen tüm KOBİ’lere de 10 
bin lira geri ödemesiz destek 
vereceğiz. İster Borsaya açılsın, 
ister açılmasın” dedi.

Şeffaflığın temel ilke olduğu 
günümüzde, işletmeler için 
bağımsız denetim olgusunun 
çok büyük bir önem kazandığına 
işaret eden Ergün, yeni 
programla KOSGEB aracılığıyla, 
bağımsız denetim yaptırmak 
isteyen KOBİ’lere, 10 bin liraya 
kadar geri ödemesiz destek 
sağlayacaklarını vurguladı.

Ergün, “Bu destek programı 
kapsamında işletmelere 
bölgesine göre yüzde 50–60 
arasında destek sağlanacak. 
Kurumsallaşmasını sağlamış olan 
işletmeler, İMKB bünyesindeki 
tahvil bono piyasasında 
fon sağlama imkanına da 
kavuşabilecekler” diye konuştu.

Borsa’ya açılan KOBİ’ye 
KOSGEB desteği

FİNANS
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Listelerdeki isimler 
değişiyor, yenileri de 
gizleniyorlar! 
İlk 100’e giren rekortmenler 

listesinde geçmiş yıllarda olduğu 
gibi yine ezici bir çoğunlukla 
İstanbul’da yaşayan kişiler yer 
aldı. Bu kişiler Türkiye’nin her 
yerinden kazandıkları gelirlerini 
toplayıp İstanbul’da harcamakta 
ve vergisini de İstanbul’da 
ödeyerek genel bütçeden 
İstanbul’a geri dönen bütçe 
paylarını da artırmak suretiyle 
İstanbul’un ekonomisine ilave 
bir katkı yapmaktadırlar. 

İlk 100’e giren 2010 yılı Gelir 
Vergisi rekortmenlerinin iller 
itibariyle dağılımı şöyle oluştu: 
İstanbul ‘dan 85, Ankara’dan 
5, İzmir’den 4, Bursa’dan 
2, Afyon, Burdur, Eskişehir 
ve Kayseri’den 1’er kişi ilk 
100 listesinde yerini aldı. Bir 
önceki yılla kıyaslandığında, ilk 
100’de yer alan İstanbulluların( 
86’dan 85’e) 1 kişi eksildiğini,  
Ankaralıların 8’den 5’e 
düştüğünü, İzmir ve Bursa’da 
ise 1’er kişi artış olduğunu 
görmekteyiz. Bir önceki yıl 
listede 1’er kişi ile temsil edilen 
Isparta ve Kocaeli 2010 yılı ilk 
100’ünde yer bulamazken, 
Afyon, Burdur, Eskişehir ve 

Kayserili mükellefler listeye 1’er 
kişiyle dahil olmuşlar.  

Yukarıdaki sonuçlar iller 
itibariyle en çok (kayıtlı) gelir 
elde eden ve elde ettiği geliri 
beyan eden mükelleflerin 
illerimize göre coğrafi dağılımını 
göstermektedir. Bu dağılım 
ülkemiz ekonomisinin ve gelir 
dağılımının bir yansıması 
olarak anlamlıdır. Ancak 
bu sonuçlara bir de beyan 
edilen gelirlerin kaynakları 
itibariyle ve daha dikkatli gözle 
bakmak gerekir.  İlk 100’de 
yer alan rekortmenlerin elde 
ettikleri gelirlerin Gelir Vergisi 
Kanunu’nda belirtilen gelir 
unsurları itibariyle dağılımı 
aşağıdaki gibidir:

80 kişi menkul sermaye iradı 
olarak tanımlanan ve şirket 
ortaklarınca elde edilen kar payı, 
fon geliri vb. gelirler ile gayrı 
menkul sermaye iradı olarak 
tanımlanan kira geliri elde 
etmişler. Çoğunluğu oluşturan 
bu gruptan 4 kişi bu gelirleri 
yanında ücret geliri de elde 
etmişler. 

2 kişi sadece ücret geliri ile 
listenin 8 ve 41. sıralarında yer 
bulabilmişler.

Avukat ve hukukçular 
ağırlıkta olmak üzere, 
sanatçılarla birlikte toplam 10 

kişilik serbest meslek kazancı 
sahipleri listede 12. Sıra ve 
sonrasında iyi yer tutmuşlar.

Ticari kazanç sahipleri ise 
ne yazık ki listede 46. Sıra ve 
sonrasında sadece 8 kişi ile 
temsil edilebilmişler. 

Tarımda faaliyet gösteren 
zirai kazanç sahipleri geçmiş 
yıllarda olduğu gibi yine ilk 
100’de yer alamadılar.

Hatırlatalım, beyan edilen 
kar payları şirketlerde dağıtım 
aşamasında yüzde 15 oranında, 
serbest meslek kazançları 
ödemeleri yüzde 20, ücretler 
ise bordroda yüzde 15’ten 
başlayarak yüzde 35’e kadar 
stopaja tabi tutulmaktadır. 
Ayrıca beyan edilen kar 
paylarının yarısı gelir vergisinden 
istisna olup (GVK. Mad: 22/2) 
listelerde bu gelirlerle ilgili 
olarak yer alan matrah ve 
vergi tutarları, listelerde yer 
alan kişilerin elde ettikleri kar 
paylarının yarısına isabet eden 
rakamlardır.

Niye gizleniyorlar? 
Türkiye’nin ilk 100’ünde 21, 

İzmir’de 38! Çok yüksek…
Gerek Türkiye gerekse İzmir 

listelerine bakıldığında, önemli 
sayıda vergi rekortmeninin 

Kimler vergi rekortmeni oluyor?

Adnan Yıldırım
adnan.yildirim@ebso.org.tr 

 Geçtiğimiz Mart ayında yıllık Gelir Vergisi beyannameleri 
verildi, içinde bulunduğumuz Nisan ayında da şirketlerce 
verilmesi gereken yıllık Kurumlar Vergisi beyannameleri 
veriliyor. Tamamı ekonomik kriz etkisinde geçen 2009 yılı 
sonrasında 2010 yılı belli ölçüde krizin etkilerinin devam ettiği 
ancak bir taraftan da Türkiye ekonomisinin tekrar toparlanmaya 
çalıştığı bir yıl oldu. Bu nedenle bu yıl 2010 yılına ilişkin 
verilecek vergi beyannamelerinin sonuçları merakla beklendi ve 
sonuçları da ilgiyle takip ediliyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanan 2010 yılı Gelir 
Vergisi beyanları sonuçlarına göre, bir önceki yıl 2009 yılı 
beyanları ile karşılaştırıldığında Türkiye genelinde tahakkuk 
eden gelir vergisinde yüzde 12,43’lük bir artış gerçekleşti. 
Artışın, enflasyonun üzerinde olan kısmı 2010 yılında ekonomik 
toparlanmanın elde edilen gelirlere olumlu olarak yansıdığını 
göstermektedir. Keza en çok vergi ödeyen gelir vergisi 
mükellefinin vergisi (22,9 milyon TL) de bir önceki yıla (19,1 
milyon TL) göre yaklaşık yüzde 20 artış göstermiş.

EGE’DEN BAKIŞ
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isimlerinin açıklanmadığını 
görüyoruz.  Esasen, Vergi Usul 
Kanunu’nun 5. Maddesinin 
3. Fıkrasına göre gelir ve 
kurumlar vergisi mükelleflerinin 
ad ve unvanları ile matrahları 
ve tarh olunan vergilerinin 
vergi dairelerinde asılacak 
cetvelle ilanı zorunludur. Hatta 
mükellefin bağlı bulunduğu 
teşekkül varsa (Oda, Birlik. 
vd.) bu ilanın oralarda da 
yapılması gerekmektedir. Açık 
yasal düzenlemeye rağmen, 
Gelir İdaresi, mükelleflerin 
talebini dikkate alarak adının 
açıklanmasını istemeyen 
rekortmenleri açıklamamaktadır.

2010 yılı gelir vergisi ilk 
100 listelerinde, Türkiye’de 21, 
İzmir’de ise 38 mükellefin adını 
gizlediğini görmekteyiz. Yasanın 
açık hükmüne rağmen, yıllardır 
oluşan gelenek nedeniyle, adının 
açıklanmasını istemeyenlerin 
adları hanesinde  (*) ya da (X) 
rumuzları yer almaktadır.

Güvenlik, husumet vb. 
gerekçelerle çok özel durumları 
olanları anlayabiliyoruz, ancak 
gelirini gizlemeyip hakkıyla 
vergisini ödeyen insanlarımızın 
bu durumları ile haklı bir gururu 
yaşamaları beklenirken hırsızlara 
ya da bağış, yardım vb. 
tacizlere karşı bu denli yüksek 
oranda gizlenmeleri ülkemiz ve 
bölgemiz adına kabul edilebilir 
bir durum değildir, ya da 
boşuna yaşanan beyhude bir 
kuruntudur…

2010 yılı Gelir 
Vergisi’nde İzmir 
sonuçları
İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı, 

gelir vergisi rekortmenlerini 18 
Nisan günü açıkladı. Listelere 
baktığımızda:

2010 yılında verilen 
183.697 yıllık Gelir Vergisi 
beyannamesi sayısında, 2009’a 
göre yüzde 2,14’lük bir artış 
kira beyannamelerinden 
kaynaklandı.

2010 yılı toplam Gelir 
Vergisi matrahında yüzde 
10.9, matrahlar üzerinden 
hesaplanan vergilerde yüzde 

10,6 artış oldu. Bu artış oranları, 
Türkiye genelinde gerçekleşen 
yüzde 14,41’lik matrah artışı 
ve yüzde 12,43’lük vergi artışı 
oranlarından düşük olarak 
gerçekleşti.

Mükellef başına hesaplanan 
ortalama gelir vergisi tutarı 
2.803 TL ile Türkiye genelinde 
3.347 TL’lik ortalamanın 
yüzde 16 altında gerçekleşti. 
Sadece kira gelirlerini 
karşılaştırdığımızda ise, 
İzmir’de oluşan mükellef 
başına yıllık 2.310 TL’lik 
ortalama gelir vergisi tutarı 
2.392 TL olarak gerçekleşen 
Türkiye ortalamasına çok yakın 
görünüyor.

İlk 100’de yer alan isimlerde 
radikal bir değişim yaşandı. 
2010 listesinde 45 yeni isim yer 
aldı.

İlk 100’de yer alanlardan 38’i 
adının açıklanmasını istemedi.

Üst sıralarda yer alanların 
elde ettiği gelirlere bakıldığında,  
İzmir’deki tablonun Türkiye 
geneline uygun olduğunu, 
rekortmenlerin gelirlerinin 
kar payı, kira ve ücretlerden 
oluştuğunu görüyoruz.

İzmir’deki hukukçuları 
kutlarım, üst sıralardakilerden 
ismini gizleyen olmamış. Mali 
müşavirlerin ilk 5’inden 2’sinin 
adını gizlemesi yadırgatıcı, 
doktorların ilk 5’inden 4’ünün 
adını gizlemesinin altında yatan 
endişe anlaşılabilir değil…

Gelir vergisinde 2010 
yılı İzmir tablosu ve Türkiye 
geneli ile karşılaştırmasını 
yukarıda özetledik. Gelecek 
ay aynı kıyaslamayı Kurumlar 
Vergisi’nde de yapacağız.

Merkez Bankası yeni başkanı ataması 
kurumsal geleneklere uygun oldu

2010 Yılı Gelir Vergisi sonuçlarının açıklandığı gün Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 5 yıl görev yapacak yeni başkanı 
da atandı. Yaş haddinin sonuna kadar bankada çalışmak ve 
sonunda Başkan olarak görevini tamamlamak onurunu yaşayan 
Sn. Durmuş Yılmaz’dan sonrasında kimin başkan olacağı sorusu 
3 gün gibi kısa bir sürede yanıtını buldu. Banka’nın 2003 
yılından beri başkan yardımcılığı tecrübesi yanında mühendislik 
eğitimi almış, işletme yüksek lisansı, ekonomi yüksek lisansı ve 
doktorası sahibi bir kişi olarak Sn. Erdem Başçı’nın yeni Başkan 
olarak atanması beklentilere ve kurumsal geleneklere uygun 
bir atama oldu. 2006 yılında başkan atamasında adı geçen Sn. 
Başçı’nın o tarihte atamasının yapılmayıp, arada geçen sürede 
oluşan deneyim ve kurumsal birikimiyle bugün atamasının 
yapılması çok daha yerinde olmuştur. Ayrıca atama sürecinin 
uzamaması, bazı atamalarda gereksiz yere yaşanan ve hem 
kurumlarımızı hem de uzayan süreçte adı geçebilecek olası 
isimleri de boşuna yıpratmamış oldu. 

Yeni Başkanı, Türkiye ekonomisinin ısınmasına neden olduğu 
iddia edilen iki önemli konu karşılamaktadır. Bunlar, bir önceki 
yıla göre 100’ü aşan cari açık ile yüzde 10’un biraz üzerinde 
seyreden ÜFE artışıdır. Yeni dönemde, Merkez Bankası’nın bu 
iki konuyla ilgili uygulanacak politikalar ve alınacak önlemlerde 
üretici ve ihracatçılarımızı göz ardı etmemesini diliyor, yeni 
Başkana ve ekibine başarılar diliyoruz.

2010 yılı gelir vergisi ilk 100 listelerinde, 
Türkiye’de 21, İzmir’de ise 38 mükellefin 
adını gizlediğini görmekteyiz. Yasanın 
açık hükmüne rağmen, isimler gizleniyor.

EGE’DEN BAKIŞ
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Ege Bölgesi Sanayi Odası’nda 
1987-2005 yılları arasında 
Meclis Üyeliği, 1995-1997 
yılları arasında Yönetim Kurulu 
Üyeliği yapan, TOBB Delegeliği 
ve TOBB Yönetim Kurulu Üyeliği 
görevlerinde bulunan İzmir 
Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
ile İzmir Ekonomi Üniversitesi 
Mütevelli Heyet Üyesi genç 
sanayici Coşkun Yolgörmez, 
yakalandığı amansız hastalıktan 
kurtulamayarak sonsuzluğa 
uğurlandı. Tedavi gördüğü 
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Hastanesi’nde vefat 
eden Yolgörmez, Alsancak 

Hocazade Camii’nde kılınan 
cenaze namazının ardından 
Kemalpaşa’daki Cennet Bahçesi 
mezarlığında toprağa verildi.

Henüz 46 yaşında hayata 
gözlerini kapatan Coşkun 
Yolgörmez için düzenlenen 

cenaze töreninde İzmir 
protokolü ile iş ve siyaset 
dünyası biraraya geldi. İzmir 
Valisi Cahit Kıraç, Büyükşehir 
Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 
İzmir Emniyet Müdürü Ercüment 
Yılmaz, Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Meclis Başkanı Mehmet Tiryaki, 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, İzmir Ticaret Odası 
Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, 
Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem 
Demirtaş, EBSO Meclis Eski 
Başkanı Kemal Çolakoğlu, 
İTO Meclis Eski Başkanı Necip 
Kalkan, İESOB Başkanı Zekeriya 
Mutlu, AK Parti İzmir İl Başkanı 

Ömer Cihad Akay, 
Yolgörmez’in 
görev yaptığı 
EBSO ve İTO 
Yönetim Kurulu 
ve Meclis Üyeleri, 
iş dünyası 
temsilcileri ve 
ailesi katıldı.

Coşkun 
Yolgörmez için ilk 
tören, Yönetim 
Kurulu Üyesi 
olduğu İzmir 
Ticaret Odası’nda 
gerçekleştirildi. 
Oda başkanları 

Yolgörmez’i genç yaşta
sonsuzluğa uğurladık

HABER
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Yolgörmez’in cenazesinin 
başında fatiha okurken, törende 
duygulu anlar yaşandı.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, “Genç 
yaşında kaybettik. Çok sevdiğim, 
canı sıkıldığında birlikte çay 
içtiğimiz, dertleştiğimiz bir 
kardeşimdi. Buraya yakışmadı, 
genç yaşta ölüm ona yakışmadı” 
dedi. 

İzmir için erken kayıp
Vali Cahit Kıraç, Coşkun 

Yolgörmez’in vefatının İzmir 
için erken bir kayıp olduğunu 
söyledi. İzmir için düşünen, 
çalışan ve renkli bir kişiliğe sahip 
Yolgörmez’in kısa ömrü ile bu 
dünyadan rüzgar gibi geçtiğini 
belirten Vali Kıraç, “Genç ölümü 
kabullenmek zor. Umarım İzmir, 
onun gibi değerli evladını yerine 
koymakta zorlanmaz” dedi.

Değişim adamı
Coşkun Yolgörmez, Ege 

Bölgesi Sanayi Odası çatısı 
altında görev yaptığı sürece 
gelişim ve değişimi savunmasıyla 
dikkat çekti. Otomobilinin 
plakasında bile harf grubu 
olarak DDD’yi tercih eden 
Yolgörmez, bunun anlamını 
soranlara “Değişim, Değişim, 
Değişim” cevabını veriyordu.

Türkiye’nin ekonomik olarak 
en çalkantılı dönemlerinden 
birini yaşadığı 2000 yılının 
sonlarına doğru bankalara 
el konulduğu ortamda 
bunun bedelinin herkesin 
cebinden çıktığını EBSO 
Meclis kürsüsünden ifade 
edebilen Yolgörmez, sektörel 
sorunlara da dikkat çektiği 
konuşmalarında kayıtdışı 
ekonomi ve haksız rekabetin 
önlenmesini, devlete karşı 
yükümlülüklerini yerine getiren 
KOBİ’lerin KDV iadelerini de 
zamanında alabilmesi gerektiğini 
savundu. Aynı zamanda bir 
eğitim gönüllüsü olarak çalışan 
Coşkun Yolgörmez, EBSO 
Vakfı’nın öğrencilere verdiği 
burslara katkı sağlamak amacıyla 
sanayicileri biraraya getirecek 
aktivitelerin gerçekleştirilmesine 
de öncülük etti.

Gençlik ve sanayiinin geleceği

Ege Bölgesi Sanayi Odası Aylık Yayın Organı Ebsohaber’in 
Yayın Komitesi’nde de görev alan Coşkun Yolgörmez, edito 
sayfalarında ekonomiye ilişkin görüşlerini de sanayicilerle 
paylaşıyordu. Yolgörmez’in Ebsohaber Mayıs 2000 sayısına 
yazdığı yazı, düşünceleri ve gelecek öngörüsü ile ilgili ipuçlarını 
ortaya koyuyor…

20. yüzyılın son günlerini yaşadığımız şu sıralarda bilgi çağı 
altın devrini sürerken özellikle genç kuşağın internet kullanımıyla 
tüm dünya ile iletişim ve dostluklar kurarak yeni çığırlar açtığına 
tanıklık ediyoruz.

Artık her türlü bilgi ve teknoloji transferleri de başlatılmış 
durumda. Biz sanayiciler, bu gelişmelerden elbette kendimiz 
ve gelecek açısından memnunuz. Yetenekli bir genç kuşak tam 
teçhizatlı bir şekilde ve en önemlisi her türlü enstrümanın  nasıl 
kullanacağını çok iyi bilerek geliyor.

Geçtiğimiz günlerde Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde bir 
arkadaşımın fabrikasını ziyarete gittiğimde kullandığı teknoloji 
karşısında hayretler içerisinde kaldım ve çok mutlu oldum. 

Üç genç, kullandıkları bilgisayarlarla harikalar yaratıyorlardı. 
Sanayici arkadaşım dünya ile yarışıyor, ürettiği ürünlere 
Avrupa’da bile rakip tanımıyordu. İşin sırrını da anlattı 
sanayici arkadaşım. Bulduğu genç yetenekler, eğer dünyaya 
açılmak istiyorsa yeni teknolojiler satın almanın gerekli olduğu 
konusunda kendisini cesaretlendirmişti. Sanayici arkadaşım 
kendi kendine bir daha bankaya gitmemeye söz verdiği halde bu 
sözünü unutmuş, gençlerin önerilerini değerlendirip tekrar borç 
altına girerek rakiplerine meydan okuyan yatırımı yapmıştı. 

Sonuç; Takım ruhu, ekip çalışması çok önemli. Bu mantıkla 
oynayanlar her zaman her yerde kazanacaklardır. Ne istediğini 
bilen çağdaş ekipler kurarak yola çıkan, teknolojisini yenileyen, 
çevreye saygılı üretim yapan ve yüksek kaliteyi hedefleyen 
sanayici çabalarının karşılığını mutlaka alacaktır. 

Sanayi ile birlikte siyasette bizler için önemli. Her geçen 
gün içimizden yeni yeni siyasetçiler çıkmalı. Bizlere destek 
olmak yerine köstek olabilecek siyasetçilerden uzak durmak 
zorundayız, ufku açık siyasetçilere destek olmalıyız.  

Bugün biz sanayiciler bir yerlere gelebildiysek geçmişimizden 
destek gördüğümüz içindir. Biz de geleceğimiz olan genç 
kuşağa borcumuzu ödemeliyiz. 

Tecrübe ve genç kuşak yan yana yürüyor ve yürümek 
zorunda.

Avrupalı Türkiye için.

“

“

HABER
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Meclis Başkanı Mehmet Tiryaki, 
açılış ve başkanlık sunuşlarında 
Odamızda 1975-1981 yılları 
arasında Meclis üyeliği yapan 
Sabri Tanık’ın vefat ettiğini 
belirterek, merhuma Allah’tan 
rahmet, yakınlarına ve ailesine 
başsağlığı diledi ve Meclis’i bir 
dakikalık saygı duruşuna davet 
etti.

18 Mart günü, Çanakkale 
Deniz Zaferi’nin 96. 
yıldönümünün kutlandığını, 253 
bin kahraman Mehmetçiğimizin 
yurt genelinde düzenlenen 
törenlerle anıldığını ifade eden 
Tiryaki, vatan uğruna canlarını 
feda eden şehitlerimize, başta 
Ulu Önder Mustafa Kemal 
Atatürk ve silah arkadaşları 
olmak üzere bir kez daha 
minnet duygularımızı ilettiğimizi 
söyledi.

Yönetim Kurulu Üyesi 
Hüseyin Vatansever’in Yönetim 

Kurulu Sayman Üye görevinden 
ayrılması nedeniyle, yapılan 
seçimler sonucunda yerine 
Kamil Porsuk’un seçildiğini 
belirtti. Porsuk’u tebrik eden 
Tiryaki, yeni görevinde başarılar 
dileyerek, Vatansever’e de 
katkılarından dolayı teşekkür 
etti.

Odamız 27. Grup Kimya 
Sanayi Meslek Komitesi’nden 
Meclis Üyemiz ve Yönetim 
Kurulu Üyemiz Kenan Yavuz’un 
istifa etmesi nedeniyle yerine 
Meclis Üyeliğine 1. Yedek 
Üye Cahit Doğan Yağcı’nın, 
Yönetim Kurulu Üyeliği’ne de 
1. Yedek Üye Yıldıray Yalınız 
getirildiğini söyledi. Yavuz’a 
yapmış olduğu katkılar için 
teşekkür eden Tiryaki, Yağcı 
ve Yalınız’a yeni görevlerinde 
başarılar diledi. Odamız 15. 
Grup Nakış ve Diğerleri Sanayi 
Meslek Komitesi’nden Meclis 
Üyesi Atınç Abay’ın istifası 

nedeniyle yerine 1. Yedek Üye 
Osman Çelik’in getirildiğini 
ifadeyle, Abay’a yapmış olduğu 
katkılardan dolayı teşekkür 
eden Tiryaki, Çelik’e yeni 
görevinde başarılar diledi. 
Odamız 66.grup Kuyumculuk 
ve İmitasyon Ürünleri Sanayi 
Meslek Komitesi’nden Meclis 
Üyesi Ümit Karakaş’ın istifası 
nedeniyle yerine 1. Yedek Üye 
Yalım Temizocak’ın getirildiğini 
belirten Tiryaki, Karakaş’a 
yapmış olduğu katkılardan 
dolayı teşekkür ederek, 
Temizocak’a da yeni görevinde 
başarılar diledi.

Tiryaki, Meclis Üyesi Ahmet 
Taşpınar’ın işyerindeki elim 
kaza neticesi hayatını kaybeden 
çalışanına Allah’tan rahmet 
dileyerek, bu üzücü olaydan 
dolayı Taşpınar’a başsağlığı ve 
geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yönetim Kurulu Üyemiz 
Eyüp Sevimli’nin Menemen 

Tiryaki’den Meclis temennileri

MECLİS
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Deri Serbest Bölgesi (İDESBAŞ) 
Yönetim Kurulu Başkanlığı’na 
yeniden seçildiğini dile getiren 
Tiryaki, Sevimli’yi tebrik ederek, 
başarılarının devamını diledi. 
Odamız Genel Sekreteri Mustafa 
Kalyoncu’nun, Türkiye Kalite 
Derneği (KAL-DER) İzmir Şubesi 
Yönetim Kurulu Üyeliği’ne 
seçildiğini ifadeyle, kendisini 
tebrik etti ve çalışmalarında 
başarılar diledi. 

Meclis ve Yönetim Kurulu 
Üyesin Kenan Yavuz’un AK 
Parti’den 2. Bölge milletvekili 
aday adayı olduğunu söyleyen 
Tiryaki, Yavuz’a seçim sürecinde 
başarılar diledi.

Geçmiş dönem 
Başkanlarından Şinasi 
Ertan’ın Avrupa Veteranlar 
Atletizm Şampiyonası’nda 
gülle atmada altın ve gümüş 
madalya kazandığını belirterek, 
kendilerine her konuda örnek 
olan Ertan’ı kutladı, sağlıklı, nice 
ömürler diledi. 

Tiryaki, 2011 MARBLE 
17. Doğaltaş ve Mermer 
Fuarı’nın açılışının 23 Mart 
2011 Çarşamba günü 
gerçekleştirildiğini, şehrimiz 
ve ülkemizin en önemli 
fuarlarından biri olan MARBLE’ın 
bölgemiz ekonomisine 
katkılarının önemli boyutlarda 
olduğunu ifadeyle, fuara 
katılan tüm sektör üyelerini 
kutladı. Ayrıca, fuarın giderek 
dünyada adından söz ettiren bir 
sektörel platform olmasından 
duyduklarını memnuniyeti de 
dile getirmek istediğini söyledi.

Önemli sorumluluklar
EBSO Meclis Başkanı Tiryaki, 

Libya’da yaşanan gelişmelerin 
sonucunda daha önce bu 
ülkede önemli kazanımlar elde 
etmiş ülkemiz müteahhitlik 
sektörünün, sürecin sonunda 
Kuzey Irak’ta olduğu gibi ana 
yüklenici durumundan taşeron 
firma durumuna düşmemesini 
temenni ettiklerini, bu konuda 
hem hükümetimize, hem 
de iş dünyamıza önemli 
sorumluluklar düştüğünü, 
zira yeni iş kazanmanın, 
mevcudu korumaktan daha zor 

olduğunun herkesçe bilindiğini 
vurguladı.

Tiryaki, Mart ayı içerisinde 
Japonya’da yaşanan 9 
şiddetindeki deprem ve 
sonrasında gelen tsunami 
felaketi sebebiyle yaşanan 
kayıplardan dolayı Japon 
milletinin acısına ortak 
olduklarını, yaşananların 
herkese ders niteliği taşıdığını 
ve Türkiye’ye örnek olması 
gerektiğini söyledi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü 
vesilesiyle tüm bayanların, 
“Kadınlar Günü’nü” tekrar 
kutlayan Tiryaki, annelik 
gibi kutsal bir vazifeyi yerine 
getiren kadınlarımıza şükran 
borçlu olduğumuzu ifade etti. 
Meclisimizin bayan üyeleri 
arasında yer alan Işın Yılmaz’ın 
önceki meclis toplantısında 
ifade ettiği sığınma evlerinde 
kalan kadınlarımız için 
başlatmış olduğu “bez bebek” 
kampanyasından ötürü tebrik 
etti. Yönetim Kurulu Üyemiz 
Berkay Eskinazi’yi de EBSO 
Vakfı’nın gençlere eğitim bursu 
sağlamak gayesiyle LİYAKAT 
Derneği girişimiyle düzenlemiş 
olduğu “mevsim şık bahar” 
aktivitesinden dolayı tüm eğitim 
gönüllülerini, Eskinazi’nin 
nezdinde kutlamak istediğini 
söyledi.

Aliağa - Menderes raylı 
sisteminin açılışı nedeniyle 
İzmir’e gelen Başbakanımızın 
açılış öncesi ESİAD davetlisi 
olarak Kaya Otel’de yaptığı 
konuşmada, geleceğe yönelik 

verdiği önemli mesajlardan 
özellikle Çandarlı Limanı’nın 
bir ay içerisinde ihale edilecek 
olması ve Çandarlı Limanı’nın 
dünyanın en önemli 10 
limanından biri olacağı 
mesajının bölgemiz ekonomisine 
önemli katkılar sağlayacağını 
söyledi. Tiryaki, ayrıca açılışı 
yapılan, Aliağa-Menderes 
banliyö hattının, Türkiye’de 
yerel yönetimle kamu iktisadi 
kuruluşunun ortak çalışmasıyla 
hayata geçirilmesi sebebiyle 
örnek bir proje olduğunu 
belirterek, projenin öncüsü olan 
rahmetli Belediye Başkanı Ahmet 
Piriştina’yı rahmetle andıklarını, 
projenin başlanıp bitirilmesini 
sağlayan Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Aziz Kocaoğlu’na da 
bir kez daha teşekkür ettiklerini 
söyledi.

Milliyetçi Hareket Partisi 
Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 
ilimizi ziyareti esnasında 
bahsettiği ve özellikle ülkemizin 
en önemli sorunlarından olan 
cari açık, yüksek işsizlik, gelir 
dağılımındaki bozulmaya çare 
olarak gösterdiği “üreten bir 
ekonomi” hedefine yürekten 
katıldıklarını, ayrıca Bahçeli’nin 
“şirketlerimiz küresel güç 
olduğu sürece ülkemiz de 
küresel güç olur” sözüne 
ilaveten eski Başbakan ve 
Cumhurbaşkanı Süleyman 
Demirel’in “benim 10 tane Koç 
Topluluğu gibi şirketim olsa 
ülkemin istihdam ve vergi gibi 
birçok sorunu hallolur” sözünü 
de hatırlatmak istediğini belirtti.
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, EBSO Meclisi’ne 
yeni katılanlara başarılar 
dileyerek, ihtiyaç duydukları 
her türlü desteği vermeye hazır 
olduklarını söyledi.

Japonya’da yaşanan 9 
büyüklüğündeki deprem 
nedeniyle Japon halkının 
acısını paylaştıklarını dile 
getiren Yorgancılar, 9 
büyüklüğünde depreme 
rağmen Japonya’da binaların 
hasar görmediğini, insanların 
can kaybı yaşamadığını, 
felaketi yaratan olayın tsunami 
olduğunu vurguladı. Türkiye’nin 
deprem kuşağında yer alan 
ülke olarak Japonya’nın 
dayanıklı binalarından ders 
alması gerektiğini, bu nedenle 

daha önce de bahsetmiş 
olduğu, şu anda İstanbul’da 
uygulaması yapılan “yıkılması 
gereken binaların yıkılarak 
yerine yenilerinin yapılması, 
sağlamlaştırılması gereken 
binaların ise onarılması” 
projesinin İzmir’de de yapılması 
gerekliliğinden yola çıkılarak 
İkamet Amaçlı Bina İnşaat 
Sanayi Meslek Komitemizin 
çalışmaları olduğunu söyledi. 

Yorgancılar, özellikle 
Fukuşima Nükleer Santrali’nde 
meydana gelen hasar sonrasında 
radyasyonun çevreye yayılması, 
kontrol altına alınamaması 
neticesinde bütün dünyanın 
hayati tehditle karşı karşıya 
kaldığını, şu anda nükleer 
santraller tehdit edici boyut 
taşısa da her ortamda nükleer 

enerji santrallerinin mutlaka ve 
mutlaka yapılması gerektiğini 
savunanlardan biri olduğunu, 
çünkü doğalgaz ağırlıklı 
enerji üretimi olan Türkiye’nin 
doğalgazı dışarıdan satın alması 
nedeniyle, üreticilerin en önemli 
girdilerinden olan enerjiye 
ciddi meblağlar ödediğini 
söyledi. İşveren üzerindeki 
çalışma paylarının aşağıya 
indirilmesi isteniyorken, 2023 
yılı için de 500 milyar dolarlık 
ihracat hedefi belirleniyorsa 
o zaman mutlaka Türkiye’nin 
enerji çeşitlendirilmesi, enerji 
yenilemesi, yenilenebilir enerji 
kaynaklarını doğru şekilde 
kullanması ve arttırması 
gerektiğini belirtti.

Ülkemizde 2010 yılında 210 
milyar kw/h elektrik tüketimi 

Yorgancılar: Kendi enerjimizi 
üretmek zorundayız
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gerçekleştiğini dile getiren 
Yorgancılar, enerji ithalatlarının 
ara malı ithalatındaki payının 
yüzde 30 olduğunu, tüketiminin 
yüzde 42’sinin de sanayide 
gerçekleştiği gerçeği karşısında, 
Rusya veya İran ile geçmişte 
olduğu gibi herhangi bir siyasi 
kriz, anlaşmazlık söz konusu 
olduğunda vanalar kapanırsa, 
Türkiye’nin enerji üretmesi 
söz konusu olmayacağından, 
çok önemli tehlike içinde 
olduğumuzu vurguladı.

Yorgancılar, içerdiği hayati 
tehlike nedeniyle nükleer 
santrallere karşı çıkılsa da şu 
anda, Türkiye’nin çevresinde 
yer alan İran, Ermenistan, 
Ukrayna, Bulgaristan gibi 
ülkelerde nükleer enerji santrali 
bulunduğunu, dolayısıyla her 
hangi bir doğal afet sonucu 
ortaya çıkabilecek sızıntıdan 
birinci derecede etkilenecek 
ülke konumunda olduğumuzu 
belirtti. Bu açıdan yapılması 
gerekenin; bilimin, teknoloji 
için yapabileceği en son 
gelişmeler göz önüne alınarak, 
nükleer enerji santralleri ile 
ilgili çalışmaların yapılması 
olduğunu, ertelenmemesi 
gerektiğini düşündüğünü ifade 
etti.

OECD’nin 17 ülkede üretilen 
elektriğin kw başına maliyeti ile 
ilgili yaptığı çalışmada; nükleer 
enerji için 2.9-8.2 cent arasında; 

kömür için 5.5-12.0 cent 
arasında, doğalgaz için 4.9-10.5 
cent arasında ve rüzgâr enerjisi 
için 4.8-16.3 cent arasında fiyat 
saptandığı bilgisini paylaştı.

Kırmızı çizgilerimiz var
Bilindiği üzere Mart ayı 

içerisinde TÜSİAD’ın anayasa 
ile ilgili bir açıklaması 
olduğunu, ancak bir TÜSİAD 
üyesi olarak bu açıklamayı 
kabul etmesinin mümkün 
olmadığını, zira her seferinde üç 
önemli, değiştirilemez kırmızı 
çizgilerimizin bulunduğunu 
üstüne basarak söylediğini dile 
getrdi. Bu üç kırmızı çizginin, 
birincisinin; anayasanın 
birinci maddesi olan “Türkiye 
Devleti bir Cumhuriyettir” 
olduğunu, TÜSİAD’ın bununla 
ilgili herhangi bir yorumda 
bulunmadığını, ikincisinin; 
“Türkiye Cumhuriyeti 
demokratik, laik, sosyal bir 
hukuk devletidir.” ibaresi 
olduğunu, üçüncüsünün de 
“Türkiye Cumhuriyeti devleti, 
ülkesi ile bölünmez bir 
bütündür.” cümlesi olduğunu 
belirterek, bunu herkesin böyle 
bilmesi gerektiğini söyledi.

TÜSİAD’ın anayasaya ilişkin 
basında yer alan konuşmayı, 
açıklamayı ne şekilde, 
neyi düşünerek yaptığını 
anlayamadığını söyleyen 
Yorgancılar, TÜSİAD Başkanı’nın 

dile getirdiği bu konuşmayı 
akademisyenlere hazırlattığı 
ifadesini de kabul etmediğini, 
çünkü hazırlatılan çalışma 
beğenilmiyorsa o zaman 
kamuoyu ile paylaşılmaması 
gerektiğini, eğer paylaşılıyorsa 
o zaman arkasında durulması 
gerektiğini, ikisinin ortası 
olamayacağını, yöneticiliğin de 
bu şekilde yapılamayacağını 
vurguladı.

Bugün Ortadoğu’da 
yaşanılan olayları hep birlikte 
takip ettiklerini, İran’ın, 
Cezayir’in, Tunus’un, Yemen’in, 
Suriye’nin İslam Cumhuriyeti 
olduğunu, ülkemizin laik, 
sosyal, hukuk devleti 
olması nedeniyle, yaşanan 
kargaşaların dışın kaldığını, 
şu anda onların yaşadıklarını 
Türkiye’nin çok önceden 
yaşadığını, artık hedefimizin, 
dünyanın ilk 10 ekonomisi 
içinde yer almak olduğunu 
dile getiren Yorgancılar, 
bundan hareketle Ortadoğu’da 
yaşanalar nedeniyle, ikili ticari 
anlaşmaların, ihracatlarımızın 
sorunsuz gerçekleşmesi adına 
olayların en kısa sürede son 
bulmasını dilediklerini söyledi.

Ender Yorgancılar, Türkiye 
Cumhuriyeti anayasasının artık 
yenilenmesi gerektiğini her 
fırsatta dile getirdiklerini, ancak 
“Tek Millet”, “Tek Vatan”, “Tek 
Bayrak”, “Tek Devlet” ve “Tek 

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, geliri öğrenci bursları için 
EBSO Vakfı’na aktarılan ve başkanlığını Yönetim Kurulu Üyesi Berkay Eskinazi’nin 
yaptığı LİYAKAT derneğinin İzmirle Tanışma Gecesi’ne katkılarından dolayı Musa 
Uygul, Savaş Başnak, Hüseyin Turhan ve İlhan Kuloğlu’na plaket verdi.
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Dil” ifadeleri değiştirilmeden, 
her kez tarafından kabul 
edilebilen bir anayasa olmasını, 
ülkemizin bütün kurum, 
kuruluşlarının katkısıyla 
yapılmasını temenni ettiklerini 
bildirdi.

Yorgancılar üyeleri 
cevaplandırdı
EBSO Yönetim Kurulu 

Başkanı Yorgancılar, Aliağa 
Organize Sanayi Bölgesi’nin 
hakikaten güzel bir OSB 
olduğunu, Üner’in de ifade 
ettiği üzere gidilip görülmesinde 
fayda bulunduğunu söyledi.

Yorgancılar, Meslek 
Komiteleri Ortak Toplantısı’nda 
TSE ile ilgili dile getirilen tüm 
konuları TSE’ye ilettiklerini, 
Dinçsoy’un bahsettiği konuyu 
da TSE’ye yazdıklarını, ayrıca 
bir sonraki haftada TSE’ye 
giderek, çözümler konusunda 
görüşeceğini söyledi.

Ender Yorgancılar, nükleer 
enerji santralleri ile ilgili 

konuşmasında ilme bağımlı, 
bilime dayalı, son teknoloji 
ile yapmak mecburiyetinde 
olduğumuzu, Türkiye’nin buna 
mutlak ihtiyacı olduğunu 
vurguladığını, sebebi olarak 
da doğalgaz konusunda İran 
ve Rusya’ya bağlı olmamızı 
ve yaşanabilecek bir siyasi 
kriz sonrasında enerjisiz 
kalabileceğimizi gösterdiğini bir 
kez daha yineledi.

Nejat Özduran’ın dile 
getirdiği kuruluş yıldönümü 
etkinliği hususunu Yönetim 
Kurulu’nda değerlendireceklerini 
ifadeyle, Ahmet Taşpınar’ın 
yaşadıklarının gerçekten çok 
can sıkıcı bir süreç olduğunu 
ama maalesef kanunlar gereği 
işverenin birinci derece sorumlu 
kişi tutulduğunu ve yaşananların 
her işverenin başına gelebilecek 
bir durum olduğunu belirtti.

Ender Yorgancılar, 
kendisinin de TÜSİAD’ın üyesi 
olduğunu ama bir dernek üyesi 
olmasının o dernek ile ilgili 

eleştiri yapmayacağı anlamına 
gelmediğini, değişmez kırmızı 
çizgiler olduğunu bir kez 
daha ifade etmek istediğini 
söyleyerek, TÜSİAD Başkanı 
Ümit Boyner’in çalışmanın 
anayasa önerisi olduğu şeklinde 
açıklama yaptığını, söz konusu 
açıklama sonrası basın dahil 
olmak üzere herkesin ayını 
sonucu çıkardığını belirtti. 
Eğer kendilerini ilgilendiren bir 
konuda açıklama yapılıyorsa 
elbette eleştiri yapabileceklerini, 
ayrıca yuvarlak masa toplantıları 
ile bir çalışma hazırlatılıp, 
eğer o çalışma beğenilmiyorsa 
kamuoyu ile paylaşılmasını 
doğru bulmadığını, eğer 
paylaşılıyorsa da sonuna kadar 
arkasında durulması gerektiğini 
dile getirerek, zaten anayasanın 
revize edilmesi konusunda hem 
fikir olduklarını, sadece bunun 
geniş katılımla hazırlanan, 
herkesin kabul edebileceği 
şekilde yapılması gerektiğini 
düşündüklerini söyledi.  

ESSİAD’ın ilk ziyareti EBSO’ya
Ege Soğutma Sanayicileri ve 

İşadamları Derneği’nin Hüseyin 
Vatansever başkanlığındaki yeni 
yönetimi, ilk ziyaretini Ege Bölgesi 
Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgancılar’a yaptı. 
Aynı zamanda EBSO Yönetim 
Kurulu Üyesi olan ESSİAD Başkanı 
Hüseyin Vatansever, dernek 
üyesi sanayici ve işadamlarının 
büyük çoğunluğunun da EBSO 
üyesi olduğuna dikkat çekerek 

kurumlar arasındaki iyi ilişkileri 
vurguladı. ESSİAD’ın vizyonunun 
kurumsal kimliğin güçlendirilmesi 
olduğunu belirten Vatansever, 
üyelerinin faaliyetlerine ihracat 
odaklı katkı yapacaklarını, 
sektördeki uluslararası örgütlerle 
işbirliklerini güçlendireceklerini 
söyledi. Hüseyin Vatansever, 
İzmir Kalkınma Ajansı ile birlikte 
yürütülen İzmir Endüstriyel 
Havalandırma, İklimlendirme ve 

Soğutma Cihazları Kümesi’nin 
yol haritasının hazır olduğunu 
da bildirirken, “İzmir’in, diğer 
kentlere örnek olacağı ve fark 
yaratacak bu çalışmaya büyük 
önem veriyoruz” diye konuştu.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar da, Vatansever ve 
ekibine yeni yönetim döneminde 
başarı dileklerini iletirken her 
konuda işbirliği ve yardım sözü 
verdi.
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Sayıl Dinçsoy
Nükleer’e 
ihtiyacımız var
EBSO Meclis Üyesi Sayıl 

Dinçsoy, Yönetim Kurulu 
Başkanı Yorgancılar’dan 
çok heyecanlı bir konuşma 
dinlediklerini, fikirlerine 
kendisinin de katıldığını 
ifadeyle, yapmış olduğu 
konuşma için teşekkür etti.

Bilindiği üzere nükleer enerji 
işinin çok enteresan bir konu 
olduğunu, Türkiye’de ilk alt 
nükleer reaktörünün 60-70 
sene önce kurulduğunu, yine 
ilk küçük nükleer reaktörünün 
araştırma amaçlı Küçük 

Çekmece’de 50-60 sene önce 
kurulduğunu söyleyen Dinçsoy, 
nükleer enerjinin teknik olarak 
tarifini yaparak, Yorgancılar’ın 
da ifade ettiği gibi Türkiye’nin 
bu yolda yürümek zorunda 
olduğunu, zira bahsedilen 
risklerin yaşadığımız her alanda 
var olduğunu dile getirdi.

TSE tarifeleri yüksek
Dinçsoy, Türk Standartları 

Enstitüsü’nün kendine özgü, 
re’sen, yepyeni bir tarife 
yayınladığını, buna göre 
örneğin, üretilen bir elektrik 
anahtarının her çeşidi için TSE 
belgesi alınmak istendiğinde, 
bu dönem üretim yapılmayacak 
olunsa dahi her biri için 1500 
lira ücret tahakkuk ettirildiğini, 
yapılan uygulamanın 
sanayicilerimiz, özellikle 
KOBİ’lerimiz açısından olumsuz 
bir durum oluşturduğunu, 
mutlaka gözden geçirilmesi 
gerektiğini ifade etti.

Türkiye’nin AB sürecinde 
yaşamakta olduğu makûs 

Sanayicinin gündemi 
Anayasa reformu ve enerji

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Meclis Üyesi sanayicilerin Mart 
ayındaki meclis toplantısındaki 
gündemini de TÜSİAD’ın 
hazırladığı ve kamuoyunda 
oldukça sert tepkilere neden 
olan Anayasa değişikliği tasarısı 
ile nükleer enerji oluşturdu.

Anayasa taslağı 
hazırlanırken temel hak ve 
özgürlüklerden vazgeçilmesini 
gerektirecek hiçbir söylemde 
bulunulmamasını isteyen EBSO 
Meclis Üyesi sanayiciler, Yönetim 
Kurulu Başkanı Yorgancılar’ın 
dikkat çektiği kırmızı çizgilere 
destek verdi. Türkiye’nin 2023 
yılında 500 milyar dolarlık 
ihracat hedefine ulaşabilmesi 
için gerekli üretimi sağlayacak 
enerjiye ihtiyaç duyulduğunu 
vurgulayan EBSO Meclis Üyeleri, 
Japonya’daki depremin ardından 
Türkiye’de kurulması planlanan 
nükleer santrallere ilişkin 
güvenlik önlemlerinin bir daha 
gözden geçirilmesini, enerjide 
öncelikle yerli kaynaklardan 
sağlanmasını istedi. 
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durumun altında, Avrupa 
Birliği’nin dev Türk 
ekonomisinden ve nüfusundan 
çekinmesinin yattığını herkesin 
bildiğini dile getiren Dinçsoy, 
birlik içindeki gruplaşmalarda 
üstün olanın, sistemin 
yönetimini ele geçirdiğini 
söyledi.

TÜSİAD’ın bir zamanlar 
Türk sanayisini temsil eden bir 
dernek olduğunu, ancak artık 
Türkiye’de girişimcilikte çok 
ciddi bir değişim yaşandığını, 
KOBİ’lerin ve küçük boy 
işletmelerin garantili gelecek 
vaat ettiğini ve ülkemizin 
medarıiftiharı olduğunu söyledi. 
Dinçsoy, Meclis Üyeleri’nin 
fikirlerini dile getirmek üzere 
çıktıkları kürsüden adap 
esaslarına hürmet etmelerinin 
çok önemli olduğunu, 
dolayısıyla konuşma yapılırken 
gerekli üslubun muhafaza 
edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Metin Akdaş
Enerji için önce 
yerli kaynak
EBSO Meclis Üyesi Metin 

Akdaş, bugüne kadar hemen 
hemen tüm iktidarların yanlış 
enerji politikaları uygulamaları 
sonucunda ülkemizin birincil 
enerji tüketiminde yüzde 71.5, 
elektrik enerjisi tüketiminde 
kaynaklar yönünden yüzde 
60.1’e varan oranda dışa 
bağımlı olduğunu vurguladı. 
Akdaş, oysa ülkemizin yerli ve 
yenilenebilir enerji potansiyeli 
değerlendirilse hem dışa 
bağımlılığının azaltılacağını, 
hem de enerji girdileri ithalatını 
azaltmanın mümkün olacağını 

söyledi.
Dışa bağımlılığı azaltabilmek 

için; ulusal ve kamusal çıkarların 
gözetilerek, katılımcı bir 
anlayışla ulusal enerji stratejileri 
hazırlanıp, bu stratejileri hayata 
geçirmek üzere yol haritalarını, 
eylem planlarını tasarlamak, 
uygulamak, enerji sektöründe 
hesapsız, plansız yapılan 
özelleştirme uygulamalarını 
durdurarak, planlama, yatırım 
ve üretim aşamalarından 
itibaren kamusal bir anlayışı 
egemen kılmak gerektiğini 
belirtti. Akdaş, elektrik 
üretiminde değerlendirilmeyi 
bekleyen yıllık 90-100 milyar 
kw/h hidrolik potansiyelini, 
120 milyar kw/h rüzgar 
potansiyelini, 380 milyar kw/h 
güneş potansiyelini, 16 milyar 
kw/h jeotermal potansiyelini, 
80-90 milyar kw/h linyit 
potansiyelini, ulusal ve kamusal 
çıkarları gözeten stratejik bir 
yaklaşımla değerlendirmek 
gerektiğini, yerli ve yenilenebilir 
enerji kaynaklarının devreye 
alınmasında azami ölçekte 
yerli işgücü, mühendislik, 
müteahhitlik potansiyeli, makine 
ve ekipman kullanmakla, enerjiyi 
binalarda, sanayide, ulaşımda 
daha verimli kullanıp, toplam 
tüketimde yüzde 25’lik bir 
kaynak yaratmakla, mevcuttaki 
termik santrallerinde iyileştirme 
çalışmalarına ağırlık verip, kayda 
değer ek kapasite yaratmakla, 
tüm enerji yatırımlarının çevreyi 
olumsuz yönde etkilediği 
unutulmaksızın, enerji 
yatırımlarının insanın, doğanın 
yaşam hakkına saygı duyularak, 
ileri teknoloji standartlarında 
yapılmasını sağlamak gerektiğini 
dile getirdi.

Nükleer enerjiye
dikkat
Metin Akdaş, kurulması 

öngörülen nükleer santrallerin 
Türkiye’nin enerji sorununu 
çözeceği düşüncesine 
katılmadığını, zira en erken 
10-12 yıl sonra devreye 
girebilecek 4800 mw kapasiteli 
Akkuyu Santrali’nin üreteceği 
40 milyar kw/h’nın 2024 için 

öngörülen 500 milyar kw/h 
elektrik ihtiyacının karşılanması 
içindeki payının yalnızca yüzde 
8 olacağını, hal böyle iken, 
hükümetin nükleer santral 
yatırımlarında ısrar etmesinin 
yanlış bir politika olduğunu 
söyledi. Türkiye’ye göre 
çok daha ileri bir teknolojik 
altyapıya sahip Japonya’da, 
son yaşanan afetler sonrasında 
nükleer santrallerde meydana 
gelen kazalar karşısında 
çaresiz kalındığının görmezden 
gelinip,” bize bir şey olmaz” 
demenin de, doğru bir yaklaşım 
olmadığını ifade etti.

Akkuyu’da kurulması 
öngörülen santral projesinin 
aktif fay hatlarına yakınlığı 
nedeniyle yanlış bir proje 
olduğunu, yaşanacak doğal 
bir afet neticesinde nükleer 
kaza-ya adeta davetiye 
çıkarılmış olacağını belirten 
Akdaş, nükleer santrallerle ilgili 
temel yasaları olmayan, ikincil 
mevzuatında birçok eksiklik 
bulunan, teknik bilgi birikimi 
ve deneyimi yeterli olmayan 
ülkemizde, Akkuyu Nükleer 
Enerji Santrali’nde her türlü 
karar yetkisi devredilerek, işin 
bir Rus şirketine bırakılmasının 
da, dünyada henüz çalışan 
örneği olmayan bir santral 
için ülkemizin deneme tahtası 
yapılmasının kabul edilemez 
olduğunu, ayrıca yakıtından, 
yapımına ve işletilmesine kadar 
Rus şirketlerine bağımlı bu 
projenin, enerjide Rusya’ya 
olan bağımlılığımızı daha da 
arttıracağını dile getirdi.

Akdaş, genel olarak enerji 
yatırımlarının, özellikle nükleer 
enerji santralleri projelerinin 
kamuoyunun bilgi ve erişimi 
dışında, kapalı kapılar ardında 
yapılan görüşmelerin konusu 
olmaması, bütün süreçlerin 
açık, şeffaf, erişilebilir 
ve denetlenebilir şekilde 
yapılması gerektiğini söyledi. 
Nükleer enerji santralleri 
kazaları sonucunda dünya 
ölçeğinde zincirleme ağır 
sorunlar yaratması söz konusu 
olduğunu, insanlığın bugün 
ulaştığı teknolojik düzeyde, 
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Nükleer enerji santrallerdeki 
kazalara karşı tam olarak tedbir 
alamadığını, Japonya’daki 
örneğin bunu çok net bir 
şekilde kanıtladığını belirtti. 
Akdaş, nükleer enerji santral 
savunucularının sürecin 
ve doğurabileceği yıkıcı 
sonuçları olduğundan küçük 
gösterme çabalarının nafile 
olduğunu, tüm dünyada 
nükleer enerji santrallerinin 
mercek altına alınarak, güncel 
ve ciddi güvenlik testlerinden 
geçirilmesi, çalışmasında sorun 
doğabilecek tüm santrallerin 
devre dışı bırakılması gerektiğini 
ifade etti.

Türkiye’nin mutlak, 
nükleer enerji konusunda bilgi 
birikimini arttırması, nükleer 
enerji santral kazalarının 
ülkemiz ve insanlarımıza 
olumsuz etkilerine karşı Acil 
Eylem Planlarını kamuoyunun 
bilgisine sunması ve ilgili tüm 
kesimlerin görüşleri alınarak 
dünya standartları düzeyine 
kavuşturulması, ülkemizde 
yapılan mevcut nükleer santral 
ihalelerinin bu teknolojilere olan 
güvenilirlik yeniden sağlanana 
kadar durdurulması, planlanan 
nükleer enerji santrallerinden 
vazgeçilmesi, doğaya saygılı, 
yeni ve yenilenebilir enerji 
kaynaklarına yönlenmesi 
gerektiğini söyledi. 

Murat Kurtalan
Mesleki eğitimde 
mevzuata dikkat
EBSO Meclis Üyesi Murat 

Kurtalan, 2010 yılı Mart ayı 
Meclis Toplantısı’nda söz 
alarak Ağır ve Tehlikeli İşlerde 

Çalıştırılacak İşçilerin Mesleki 
Eğitimlerine Dair Tebliğ’in 
uygulama şeklindeki yanlış 
olan bölümleri aktardığını, 
nitekim bahsi geçen yasanın 
2004 yılı ile 2010 yılı arasında 
7 revizyon görerek değişime 
uğradığını, en son 5 günde 
3 revizyon gördüğünü ifade 
ederken, önceleri Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 
yasayı yürütmeden sorumlu 
öngörülürken, daha sonra 
Milli Eğitim Bakanlığı’nın da 
yürütmeye sorumlu bölümüne 
dahil edildiğini söyledi.

Kurtalan, söz konusu 
tebliğ ile işçilerin ilköğretim 
ve lise mezunları olarak 2 
gruba ayrıldığını, ilköğretim 
mezunlarının 6 yıl ve üstü, 
lise mezunlarının 3 yıl ve üstü 
SSK’lı olarak çalışmışlar ise 
direkt sınava tabi tutulmasının, 
bunların dışında kalan 
işçilerin ise işveren tarafından 
bölümlere ayrılıp, Milli Eğitim 
Bakanlığı’na veya Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na 
bildirilerek eğitim almalarının 
sağlanmasının öngörüldüğünü 
dile getirdi. Yine geçen seneki 
Mart ayı Meclis Toplantısı’nda; 
söz konusu eğitimin 120 
saatten 32 saatte indirildiğini, 
eğer eğitim için müracaatta 
bulunulmamışsa kişi başı 500 
TL işverene ceza kesileceğini 
ifade ettiğini, şu anda işyeri 
tetkiklerinin başladığını, ancak 
bu büyük yığının temizlenmesi 
mümkün olmayacağı gibi bahsi 
geçen etiğim süresince yeni işçi 
alınması gerekeceğini, kısaca 
“bataklığı kurutmak yerine, 
sineğin öldürüldüğünü” bu 
durumda yaşanan sorunun 
çözüme ulaştırılamadan 
sonsuza kadar devam edeceğini 
vurguladı. 

Tebliğ gereği ilk sınavın 
2010 Eylül ayında yapıldığını, 
İzmir Atatürk Organize Sanayi 
Bölgesi hariç, işçilerin yüzde 
90’ının sınıfta kaldığını, çünkü 
sınav tarihi için ne işverene, 
ne de işçilere tebligatta 
bulunulmadığını ifade eden 
Kurtalan, komitelerine gelen 
müracaatlar üzerine Altındağ 

Çıralık Eğitim Merkezi’ni 
arayarak, tebligat yapılıp 
yapılmadığını sorduklarında; 
okul camına asılarak tebligatın 
yapıldığı yanıtını aldıklarını 
belirterek, bu şekilde ki 
bir tebligat ile kimsenin 
sınav tarihinden haberdar 
olamayacağını vurguladı. 
Yaşanan durum üzerine 
söz konusu sınavın 2011 
Şubat ayında bir kez daha 
yapılacağının duyurulduğunu, 
işçilere yardımcı olmak amacıyla 
konuyu takip ettiklerinde bu 
seferde soğutma bölümleri için 
3 ayrı sınav tarihi olduğunu 
gördüklerini, yapılan uyarı 
üzerine gerekli düzeltmenin 
yapıldığını, en sonunda işçilerin 
sınava girdiklerini söyledi.

Murat Kurtalan, bu sınavın 
amacı AB’ye uyum sağlamak, 
iş yerlerinde işçi kalitesini 
arttırmak iken, yöneltilen 
soruları incelediklerinde 
içeriğinin işçi tarafından 
bilinmesinin marangoz, elektrik, 
soğutma, saç, vs. bölümlerde 
çalışan işçilere herhangi 
bir faydası olmayacağını 
gördüklerini, özellikle din 
konusunda yöneltilen soruların, 
din farklılıklarının göz önüne 
alınmaksızın hazırlanmasını 
da doğru olmadığını 
düşündüğünü, çünkü işçilerin 
farklı dine mensup kişiler 
olabileceğini söyledi. AB 
standartları yakalanmak 
isteniyorsa artık yapılan 
yanlışların sonlandırılması 
adına 1986 yılında olduğu gibi 
bir kereye mahsus çalışanlara 
kalfalık belgesi verilmesini, bu 
konuya harcanacak enerjinin 
işsizlerimizin İş-Kur kanalı ile 
eğitilmesinin sağlanmasını 
önerdi. 

Kani Aydoğdu
TÜSİAD’ın Anayasa 
çalışması yanlış
EBSO Meclis Üyesi Kani 

Aydoğdu, siyasi partilerin 
milletvekili seçimlerinde kendi 
kriterlerine göre mülakat 
yaparak, adaylar arasından 
seçim yaptıklarını ve partilerine 
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kattıklarını, bu şekilde yapılan 
bir seçim ile milletvekili olan 
kişinin halkı parlamentoda 
özgürce temsil edemeyeceğini 
düşündüğünü, dolayısıyla 
yapılan uygulamayı insan 
haklarına da aykırı olarak 
gördüğünü söyledi.

Aydoğdu, TÜSİAD’ın İzmir’de 
İzmirlilerce kurulduğunu, daha 
sonra İstanbul’a taşındığını, 
şu anda yaptıkları çalışmalar 
itibariyle demokratik bir dernek 
olmadıklarını düşündüğünü 
dile getirerek, 1999 yılında 
Türk Sanayicileri ve İşadamları 
Derneği’nin Türkiye kelimesini 
bırakarak çalışmalarına 
devam etmesi yönünde dava 
açacakken, sonrasında süreç 
istediği gibi ilerlemeyince 
vazgeçtiğini söyledi. TÜSİAD’ın 
zaman zaman haddini aşan 
görüşler beyan ettiğini, anayasa 
değişikliğine ilişkin yapılan 
açıklamanın da bunlardan biri 
olduğunu, yapılan açıklamanın 
tepki görmesi üzerine “Biz 
bu görüşleri akademisyenlere 
hazırlattık.” söyleminin daha da 
vahim bir davranış olduğunu 
ifadeyle Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar’ın da dile getirdiği 
üzere benimsenmeyen görüşün 
açıklanmaması gerektiğini 
vurguladı.

Meclis Üyesi Ahmet 
Taşpınar’ın işletmesinde bir 
çalışanın geçirdiği iş kazası 
sonrasında ölmesi nedeniyle 
yaşadıklarının çok üzücü 
olduğunu, sanayiciler olarak 
aynı durumun kendi başlarına 
da gelebileceğini, zira İş Kanunu 
incelendiğinde işverenin 
hiçbir hakkı olmadığının çok 
net görüleceğini, bundan 
ötürü de Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Çiçekçi’nin 

kendilerine sürekli uyarılarda 
bulunduğunu belirtti.

Kani Aydoğdu, toplantı 
öncesinde Enver Olgunsoy’u 
yakasında siyah kurdele ile 
basın mensuplarının yanında 
otururken gördüğünde sebebini 
sorduğunu ve basına yapılan 
olayları kınadığı ve protesto 
ettiği, yanıtını aldığını ifadeyle 
Olgunsoy’u duyarlılığından 
ötürü tebrik etti. Dünyanın 
hiçbir yerinde yayınlanmamış 
bir kitabın yazarının 
tutuklandığının görülmediğini 
ama maalesef bizim ülkemizde 
bu tip şeylerin yaşandığını dile 
getiren Aydoğdu, öğrencilik 
yıllarında Süleyman Demirel 
Başbakan iken ünlü tiyatrocu 
Muammer Karaca’nın Demirel’in 
aleyhine gençlik parkında oyun 
sergilediğini, Demirel’in ise 
buna karşı çıkmayarak “bırakın 
oynasınlar” dediğini belirterek, 
o yıllarda yasak getirilmezken 
21. Yüzyılda gerçekleştirilen 
yasakların Türkiye’nin ne kadar 
geriye gittiğinin göstergesi 
olduğunu söyledi.

Sanayinin en büyük girdisinin 
enerji olduğunu, ülkemizde 
de bu alanda büyük bir açık 
bulunduğunu, dolayısıyla her ne 
kadar bazı çevrelerce karşı çıkılsa 
da Türkiye’de nükleer enerji 
santrali kurulması gerektiğini, 
bu yapılmadığı takdirde ülke 
olarak sanayi alanında daha 
ileri düzeye ulaşılamayacağını, 
enerji ihtiyacını karşılamak için 
Anadolu’da pek çok tarihi eserin 
baraj yapılmak için sular altında 
kalacağını dile getirdi. 

Mesut Kürüm
Temel haklardan 
vazgeçilemez
EBSO Meclis Üyesi Mesut 

Kürüm, Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasası’ndan önce Siyasi 
Partiler Yasası ile Seçim 
Yasası’nın tartışılması 
gerektiğini, önceki senelerde 
EBSO Meclisi’nin bu yasalara 
ilişkin görüşlerini içeren 
taslakları hazırlayarak, dönemin 
hükümetine sunduğunu, 
ancak çıkarlar uğruna hiçbir 

düzenleme yapılmadığını 
söyledi. Kürüm, Anayasa’nın 
değiştirilmesine ilişkin görüş 
bildirmenin TÜSİAD’ın işi 
olmadığını, hiçbir gerekçeyle 
temel haklardan vazgeçilmesini 
gerektirecek öneride 
bulunmayacaklarını söyledi.

Kürüm, nükleer enerji 
santrallerinin kurulmasından 
yana olduğunu, ancak 
hazırlanan projeler, tedbirler, 
kazanımları, zararları, kimin 
tarafından yapılacağı, hangi 
veriler ile hazırlandığı açık ve 
net şekilde konuşulmadığı, 
halkın, bilgilendirilmediği 
için ortada kaldığını, ne 
destekleyebildiklerini, ne de 
karşı çıkabildiklerini ifade 
ederek, şu anda Türkiye’de 
kullanılan doğalgazın ne kadar 
fiyatla ülkemize girdiğinden 
bile haberdar olmadıklarını, 
her şeyin kapalı kapılar ardında 
karara bağlandığını, onun 
içinde nükleer enerji santralli 
yapılmasının ülkemiz için gerekli 
olduğunu belirtti.

Dünya Kimya Yılı
Kimya Sanayi Meslek 

Komitesi’nden Meclis Üyesi 
olduğunu, bir kimyacı olmasına 
rağmen 2011 yılının “Dünya 
Kimya Yılı” olduğunu yeni 
öğrendiğini, bu konuda ne 
EBSO’nun ne de TOBB’un 
bilgilendirme yapmadığını, 
bu tür konuların TOBB Sektör 
Meclislerinde konuşulduğunu, 
kendisinin de Kimya Sektör 
Meclisi’nde yer almak için 
talepte bulunduğunu ifade 
eden Kürüm, bu şekilde yetersiz 
bilgilendirme ile sektörlerin 
kalkındırılamayacağını, önüne 
gelenin dernek kurarak bir 
takım çalışmalar yaptığını 
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fakat bölünerek değil, birlik 
olarak istenilen noktaya 
varılabileceğini, meslekleriyle 
ilgili sorunlara sahip çıkmaları 
gerektiğini söyledi.

Bülent Akgerman
TÜSİAD’ın hazırlığı 
Anayasa tasarısı değil
EBSO Meclis Üyesi Bülent 

Akgerman, TÜSİAD’ın bir 
anayasa tasarısı hazırlamadığını, 
hazırlatmadığını, 
hazırlamayacağını ve 
hazırlatmayacağını, sadece 
“Yuvarlak Masa Toplantıları” 
adı altında bir dizi çalışmalar 
yapacağını, bunlardan ilkinin 
“Yeni Anayasanın 5 Temel 
Boyutu” adı altında yaptırılan 
çalışma olduğunu, bu çalışmanın 
hazırlanması için 40 küsur 
akademisyen ve kanaat önderine 
görev verildiğini, bazılarının 
bu çalışmayı kabul etmediğini, 
şu anda 4’ü haricinde tamamı 
profesör olan 22 kişinin çalışmayı 
kabul ettiğini, bu 22 kişinin siyasi 
eğilimlerinin çok ciddi farklılık 
arz ettiğini ve önemli bir mozaik 
yakalandığını belirtti. 

Bu raporun hazırlatılmasındaki 
amacın, üzerinde tartışılabilecek, 
diyalog oluşturulabilecek 
metin hazırlanması olduğunu, 
TÜSİAD’ın hükmü şahsiyetini 
temsil edecek bir rapor 
niteliğinde olmadığını, bundan 
sonra yapılacak çalışmaların 
da aynı doğrultuda olacağını 
söyledi. Akgerman, bazı 
kişilerin söz konusu raporun 
başlıklarını bile okumadan 
farklı yorumlar yaptıklarını, 
hatta bir kısmının düşüncelerini 
yazıya döktüğünü ifadeyle, 57 
sayfadan oluşan rapor öneri 

niteliği taşısaydı anayasanın 
yapımı, şekli ile ilgili 3 tane 
alternatif barındırmayacağını, 
çünkü bu 22 kişinin en az 11 
kere yapılan toplantı sonucunda 
oy çokluğu ile karar verdiklerini, 
düşüncelerini nihai raporda 
topladıklarını ki zaten öneri 
olsaydı TÜSİAD’ın bu raporun 
arkasında durup sonuna kadar 
sahip çıkacağını dile getirdi.

Bülent Akgerman, Ege 
Bölgesi Sanayi Odası’nda bir 
meclis üyesinin konuşması nasıl 
tüm meclisi bağlamıyorsa Cem 
Boyner’in düşüncelerinin de 
TÜSİAD’ın hükmü şahsiyetini 
bağlamadığını ifadeyle, 
TÜSİAD’ın demokratik bir şekilde 
yönetilmiyor ifadesine katıldığını, 
ancak İngiltere’nin de kraliçesi 
olduğunu ama en muteber 
ülkelerden biri olduğunu 
vurguladı.

Artık EBSO’da daha fazla 
TÜSİAD’ı dinlemek istemediğini 
söyleyen Akgerman, EBSO olarak 
TÜSİAD’ı kınayabileceklerini 
ama yaptıklarına çeki düzen 
veremeyeceklerini, ayrıca 
TÜSİAD’dan çok daha önemli 
işleri olduğunu söyledi.

Atilla Üner
ALOSBİ’yi yakından 
tanıyalım
EBSO Meclis Üyesi Atilla 

Üner, Şubat ayındaki Meclis 
Toplantısı’nda yapılan Aliağa 
Organize Sanayi Bölgesi 
Müteşebbis Heyet seçiminde, 
kendisine müteşebbis heyette yer 
verilmesinden dolayı öncelikle 
teşekkür etmek istediğini söyledi. 
Üner, Mart ayı içerisinde ALOSBİ 
Müteşebbis Heyet Toplantısı 
gerçekleştirildiğini, şu anda yeteri 

derecede bilgi sahibi olmasa 
da ilerleyen süreçte organizeye 
ilişkin daha derin bilgi sahibi 
olacağını ve edindiği bilgileri 
EBSO Meclisi ile de paylaşacağını 
ifade etti. Üner, ALOSBİ’nin 
tanıtımını yapmak üzere 
gerçekleştirilecek organizasyonda 
görev aldığını belirterek, öncelikle 
10-15 kişilik gruplar halinde 
ALOSBİ’nin gezilmesi, yapılan 
çalışmalar hakkında bilgi sahibi 
olunması ve akşam yenilecek 
yemek ile günün kritiğinin 
yapılması için tüm meclis 
üyelerinden bu organizasyona 
ilgi göstermelerini rica etti. 

Nejat Özduran
Kuruluş 
yıldönümlerimizi 
kutlayalım
EBSO Meclis Üyesi Nejat 

Özduran, dönem dönem basında 
çeşitli kurum ve kuruluşların 
40.-50. kuruluş yıldönümlerinin 
kutlandığı şeklinde haberlere 
rastladıklarını, ancak Ege 
Bölgesi Sanayi Odası’nın böyle 
bir kutlama yapmadığı için 
kaçıncı kuruluş yıl dönümü 
olduğuna dair sanayicilerin 
bilgisi bulunmadığını dile getirdi. 
Özduran, yaptığı araştırmaya 
göre EBSO’nun 19 Eylül 1953 
yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile 
kabul edilmesinin ardından, 1954 
yılının başında faaliyete geçtiği 
bilgisine ulaştığını ki bunun 
öncesinde de İzmir Sanayi Odası 
oluşumunun yer aldığını, dolayısı 
ile Odamız’ın takribi 57 yıldır 
faaliyette bulunduğunu ifadeyle, 
10 ya da 15 senede bir kuruluş 
yıldönümü kutlamalarının 
yapılmasında fayda olduğunu 
belirtti.
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Erdoğan Çiçekçi, 
Kuzey Afrika ve Ortadoğu’da peş 
peşe yaşanan üzücü olayların 
küresel piyasalardaki ekonomik 
sıkıntıları sosyal ve siyasi boyuta 
taşıdığını anlattı.

Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği çatısı altındaki İzmir’deki 
Oda ve Borsaların Yönetim 
Kurulları Ortak Toplantısı, Deniz 
Ticaret Odası’nın ev sahipliğinde 
gerçekleştirildi. Toplantıda 
ekonomik gündeme ilişkin bir 
konuşma yapan EBSO Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Çiçekçi, 
Tunus ve Mısır’da yaşanan 
kaos ortamının birçok Arap 
ülkesine sıçradığını, son olarak 
da Libya’da binlerce masum 
sivilin ölümüne neden olduğunu 
hatırlattı. Çiçekçi, “Temennimiz, 
bölgedeki karışıklığın son bulması 
ve akan kanın durdurulmasıdır” 
dedi.

Erdoğan Çiçekçi, dünya 
tarihinin beşinci büyük 
depremiyle sarsılan Japonya’da 

maddi ve manevi kayıplara 9 
şiddetindeki depremin değil 
tsunaminin sebep olmasının 
deprem bölgesinde olan İzmir 
ve Türkiye için çok önemli 
dersler içerdiğini söyledi. Çiçekçi, 
“Ekonomik kriz sürecinin 
ardından dünyada yaşanan bu 
olaylar, dış ticaretimize olumsuz 
yansırken, sadece gıda, petrol ve 
emtia fiyatlarının yükselmesine 
değil, tüm dengelerin yerinden 
oynamasına sebep olmakta, 
başta da enflasyon baskısını 
ortaya çıkarmaktadır” diye 
konuştu.

Türkiye’de durum
Türkiye ekonomisini de 

değerlendiren Erdoğan Çiçekçi, 
işsizliğin hala en büyük 
sorun olarak devam ettiğini 
bildirdi. İşsizlikle mücadelede 
kadın istihdamının büyük 
önem taşıdığını vurgulayan 
Çiçekçi, hükümetin kadınların 
işgücüne katılımı konusundaki 
desteklerinin sürdüğünü 

belirtirken, “Gelişmişliğin en 
önemli göstergelerinden biri olan 
kadınlarımızın işgücüne katılım 
oranı yüzde 60 olan ortalamanın 
oldukça altında, yüzde 27’ler 
seviyesindedir. Verilen teşviklerin 
yerini bularak, bir an evvel 
oranın yükselmesi en büyük 
dileğimizdir” dedi.

2010 yılında ekonominin 
yüzde 8.9’luk büyüme oranının 
2004 yılındaki yüzde 9.4’lük 
büyümeden sonraki en yüksek 
rakam olduğunu hatırlatan 
Erdoğan Çiçekçi, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“Son bir yılda iç piyasalardaki 
canlılık, gerileyen ihracattaki 
artış eğilimi, sanayi üretim 
endeksinde yakalanan olumlu 
ivme yaklaşık 8 oranındaki bir 
büyüme tahminlerini önceden 
güçlendirmişti. Avrupa ülkeleri 
arasında en yüksek büyüme 
oranının yakalanmış olması 
elbette ki sevindiricidir. 
Kırılganlıkları olan Türkiye’nin 
2011 yılında aynı başarıyı 
gösteremese bile, büyümede 

Dünyada barış, ekonomiye katkı
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yakalanan ivmenin devam 
edeceğine inanıyorum.”

İzmir’de gidişat iyi
EBSO Yönetim Kurulu 

Başkan Yardımcısı Çiçekçi, 
öncelikle sanayideki gidişatın 
en iyi gözlemlendiği organize 
sanayi bölgelerindeki elektrik 
ve doğalgaz tüketiminin 
artış trendinde olduğunu 
haber verdi. Kamu yatırımları 
açısından da İzmir’in yüzünün 
gülmeye başladığını söyleyen 
Çiçekçi, “Sayın Başbakan ve 
ana muhalefet partisi genel 
başkanının birlikte katılımıyla 
Aliağa-Menderes Banliyö 
Hattı’nın açılışından memnuniyet 
duyuyoruz. Büyük şehirlerin en 
büyük problemi olan Ulaşım 
konusunda Hükümetin İzmir’e 
verdiği destek önemlidir. Diğer 
yandan 20 yılın ardından 
Çandarlı Liman projesinin 
ihale aşamasına gelmiş olması 
Liman şehri olan İzmir’in ihtiyaç 
duyduğu faydayı sağlayacaktır. 
Başarılı geçen MARBLE fuarı da, 
yine de İzmir’in gururu olmaya 
devam etmektedir” dedi.

Erdoğan Çiçekçi, seçim 
sürecinde siyasi partilerin 
programları ve projeleriyle 
gündemde yeralması gerektiğini 
de sözlerine ekledi.

Kent dönüşümünü 
biz yaparız
İzmir’deki Oda ve Borsalar, 

ortak toplantıda kent dönüşümü 
için TOKİ’ye ihtiyaçlarının 
bulunmadığına işaret ederek 
“Biz bu kenti dönüştürürüz” 
açıklamasında bulundu. Oda 
temsilcileri, Bayındırlık Bakanlığı, 
Valilik, Belediye ve iş dünyası 
ile birlikte “Kentsel Dönüşüm 
Komitesi” oluşturulması önerisi 
için karar aldı. Toplantıda 
ayrıca liman yatırımlarının 
hızlandırılması çağrısında 
bulunulurken, Tire, Menemen 
ve Bayındır Oda başkanları ise 
Katip Çelebi Üniversitesi’nin ilgili 
birimlerinin ilçelerinde kurulması 
için destek istedi.

İzmir Ticaret Odası (İTO) 
Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem 

Demirtaş, kentsel dönüşümün 
çok önemli bir konu olduğunu 
belirterek, “Başbakan da son 
gelişinde ucube binalar diye 
ifade etti. Belediye başkanımız 
da İzmir’deki kentsel dönüşüme 
önem verdiğini ifade etti” diye 
konuştu.

Narlıdere Belediyesi’nin bu 
konudaki çalışmalarına da dikkat 
çeken Demirtaş, “Dönüşümle ilgili 
takdire değer çalışmalar yapıyor. 
Karşıyaka öyle, Bayraklı öyle, 
ama biraz ivme kazandırılması 
lazım. İTO’nun inşaatçı 10 
bin üyesi var. Biz bu kenti 
dönüştürürüz. Dönüştürmeyi 
kendi imkanlarımızla yapabiliriz. 
Bizim burada TOKİ’ye ihtiyacımız 
yok. TOKİ arazi, arsa üretilmesi ve 
altyapı konusunda belediyemizle 
birlikte çalışma yapsın, biz de 
kentsel dönüşüm çalışma grubu 
oluşturalım. Buna Bayındırlık 
Bakanlığı, Valilik’ten katkı alalım 
ve belediyemizle birlikte bu 
sürece hız katalım” dedi.

Bu öneriye, İzmir Büyükşehir 
Belediyesi ve diğer kamu 
kurumları nezdinde girişimde 
bulunma kararı alındı.

Limana dikkat
DTO İzmir Şubesi Yönetim 

Kurulu Başkanı Geza Dologh ise, 
Alsancak Limanı için geçtiğimiz 
günlerde yapılan 2 adet gezer 
vinç alımı ihalesinin tekliflerin 
aşırı yüksek olması nedeniyle 
iptal edildiğine dikkat çekti. 
Dologh, “Limanın mevcut 
ekipmanlarının neredeyse 
tamamı fiziksel ömrünü 
tamamlamıştır. Vinçlere yapılacak 

bakımın faturası ağır. Bu tür ihale 
iptalleri, limana yapılacak kısa 
vadeli yatırımların zamanında 
tamamlanması konusunda endişe 
yaratıyor” diye konuştu.

Tarım desteklenmeli
İzmir Ticaret Borsası 

Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu 
Kestelli ise pamuk ekim sezonu 
yaklaşırken, primlerin bir an önce 
açıklanmasını istedi. Kestelli, 
“Tarım ürünlerine destek artmalı. 
Tarlada izi olmayanın harmanda 
yüzü olmaz” dedi.

Ödemiş Ticaret Borsası Başkan 
Yardımcısı Hüseyin Gülcü, hayvan 
alımı ve tesis yatırımında verilen 
yüzde 50 hibe desteğinin İzmir 
ilinde de uygulanmasını isterken, 
Bergama Ticaret Odası Başkanı 
Melih Kahraman, Çandarlı 
Limanı ile bölgenin yeni fırsatlar 
kazanacağını açıkladı.

YÖK Başkanı’na davet
Tire Ticaret Odası Başkanı 

Hüseyin Çapkın, Tire’ye 
Veterinerlik Fakültesi, Bayındır’a 
Orman Fakültesi kurmak için 
Yüksek Öğrenim Kurumu’na 
(YÖK) başvurduklarını açıklarken 
Menemen Ticaret Odası Başkanı 
Yılmaz Güral ise Katip Çelebi 
Üniversitesi’ne tahsis edilmesi 
planlanan Çiğli’deki Tekel 
depolarında sorun olduğunu 
belirterek üniversiteyi ilçelerine 
davet etti. İTO Başkanı Ekrem 
Demirtaş da “YÖK Başkanı Yusuf 
Ziya Özcan’ı İzmir’e davet edelim. 
Birlikte konuları aktaralım” diye 
konuştu. 
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Türkiye’nin en kapsamlı 
mobilya ve dekorasyon fuarı 
MODEKO, 22. kez kapılarını 
ziyaretçilere açtı. Açılışa 
İzmir Valisi Cahit Kıraç, İzmir 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Aziz Kocaoğlu, Ege Bölgesi 
Sanayi Odası Meclis Başkanı 
Mehmet Tiryaki, İzmir Ticaret 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Ekrem Demirtaş, İzmir Esnaf 
ve Sanatkarlar Odaları Birliği 
Başkanı Zekeriya Mutlu, Türkiye 
Mobilya Sanayicileri Derneği 
Başkanı Ramazan Davulcuoğlu, 
İzmir Mobilyacılar Odası Başkanı 
Tevfik Özdemir ve Efor Fuarcılık 
Genel Müdürü Nuray Eyigele ile 
sektör temsilcileri katıldı.

“Mobilyada yeniyi keşfedin” 
temasıyla gerçekleştirilen 
Mobilya, Dekorasyon, Ev ve 
Büro Mobilyaları Fuarı’na 
katılan 184 firma, kurdukları 
stantlarla, sektöre yön verecek 
yeni ürün ve koleksiyonlarıyla 
iddialı olduklarını kanıtladı. 
Özel tasarımlarla kurulan 
standlardaki geniş ürün 
yelpazesi dikkat çekti. Modüler 
ve klasik tarzda modern, 
avangard, doğal malzemelerin 

kullanıldığı, neo klasik yatak 
ve yatak odaları, koltuklar, 
sandalyeler ve kanepeler, bahçe 
mobilyaları, bebek - genç 
odaları, mobilya aksesuarları, 
ev dekorasyonu ve aksesuarları, 
aydınlatma ekipmanlarının 
sergilendiği organizasyonda 
ürün gurupları belirlenen 
alanlarda toplandı.

İzmir Valisi Cahit Kıraç, 8 
milyar dolarlık iş hacmine sahip 
ve yaklaşık 2 milyar dolarlık 
ihracat yapan sektörde görev 
almak isteyenlere yönelik 
meslek edindirme kursları 
düzenlendiğini hatırlatarak, 
“İşsizliği çözmenin tek yolu, iş 
garantili meslek edindirme ve 
beceri kurslarını artırmak” dedi.

Vali Kıraç, İzmir’in artık 
bir dünya şehri olduğunu, 
kongrelere ve fuarlara çok güzel 
ev sahipliği yapmaya başladığını 
da ifade etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Aziz Kocaoğlu, “Fuarcılığı 
İzmir’de büyüterek, kentimizi 
tüm yakın coğrafyamızın fuar 
merkezi yapmak istiyoruz. Hep 
beraber elimizi taşın altına 
koyup özveride bulunarak, 

fuarlarımızı vazgeçilmez 
hale getirinceye kadar çaba 
göstermemiz gerekiyor” dedi.

İzmir’de bir Akdeniz 
Akademisi kurarak başta 
tasarım ve inovasyon olmak 
üzere kenti bölgedeki en 
önemli oyunculardan birisi 
haline getirmek istediklerini 
de vurgulayan Başkan 
Kocaoğlu, “Yapılan son 
algı araştırmasında, İzmir 
denilince ilk akla gelen şeyin 
fuar olduğunu gördük. 
Tüm gücümüzle bu alanda 
yoğunlaşacağız” diye konuştu.

Sektöre yol haritası
Ege Bölgesi Sanayi Odası 

Meclis Başkanı Mehmet 
Tiryaki, üretim potansiyeli, 
istihdam olanakları ve 
ekonomiye yarattığı net katma 
değerle dikkat çeken mobilya 
sektöründe Türkiye’nin her 
geçen gün uluslararası alanda 
da söz sahibi olduğunu 
belirtti. Gelişmiş ülkelerin 
büyümelerindeki yavaşlamanın, 
Türkiye’nin bu ülkelerle 
arasındaki farkın kapatılması 
açısından mobilya sektörü 

Mobilya sektörü İzmir’de buluştu
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açısından da önemli fırsatlar 
sunduğuna işaret eden Tiryaki, 
“Bu sektörümüzün gelişmiş 
ülkelerle rekabet edebilir 
seviyelere gelmesi için ülke 
olarak en az üretim ve kalite 
kadar tasarıma, markalaşmaya, 
pazarlamaya, Ar-Ge ve proje 
bazında çalışmaya önem 
vermeliyiz. Sadece ürünü üretip 
satmak veya ihraç etmek yerine 
o ürüne bilgi, know-how katıp 
katma değeri daha yüksek hale 
getirme imkanı vardır” dedi.

Türkiye’de ahşap ve mobilya 
sektöründe faaliyet gösteren 
60 bin civarındaki firmanın 500 
bin kişiye istihdam sağladığını, 
2013 yılındaki 19 milyar dolarlık 
hedefine ulaşacağına inandığını 
vurgulayan Mehmet Tiryaki, 
“Türkiye’nin mobilya ihracatının 
yaklaşık yüzde 6’sı İzmir’den, 
yüzde 7’si bölgemizden 
yapılıyor. Ayrıca EBSO üyesi 
olan 120’nin üzerinde mobilyacı 
sanayicimiz mevcut. İzmir, 
potansiyeli ve MODEKO gibi 
organizasyonların katkısıyla 
mobilya sektöründeki gücünü 
gösterecektir” diye konuştu.

Törende söz alan diğer 
konuşmacılar da mobilya 

sektörünün ekonomiye çok 
önemli katma değer sağladığını 
ve İzmir’in bu konuda daha 
da öne çıkması, ihracatını 
artırması için hep birlikte 
çaba gösterilmesi gerektiğini 
vurguladı.

İzmir Uluslararası Fuar 
Alanı’ndaki 25 bin metrekarelik 
kapalı alanın tamamında 
düzenlenen MODEKO 2011, 
yurt içinden olduğu kadar 
yurt dışından da sektör 
profesyonellerini ağırladı. Irak, 
İran, Azerbaycan, Lübnan, 
Suudi Arabistan, Kıbrıs, Suriye, 

mobilya resmi

Kosova ve Yunanistan’dan gelen 
yabancı alıcılarla ticari hacmin 
artırılmasına çalışıldı.

Fuar kapsamında her yıl 
düzenlenen ve geleneksel hale 
gelen “En İyi Stand Tasarım” 
Yarışması, bu sene de fuara 
heyecan katarken, katılımcılar 
KOSGEB destekleri konusunda 
bilgilendirildi. Sektördeki 
tanınmış tasarımcılardan 
Adnan Serbest, Atilla Kuzu, Oya 
Akman, Can Yalman ve Yılmaz 
Zenger, “Mobilyada İnovasyon 
ve Tasarım” konulu sunumlar 
yaptı.
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Turcas Grubu Başkanı ve 
Petkim Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili Erdal Aksoy, Aliağa’da 
kuracakları rafinerinin Türkiye 
için büyük önem taşıdığını, 
ancak mevzuatın adımlarını 
yavaşlattığını, ilgili kamu kurum 
ve kuruluşlarından kendilerine 
yardımcı olunmasını rica 
ettiklerini belirtti.

Temelleri 3 Nisan 1965 
tarihinde dönemin Başbakanı 
Süleyman Demirel tarafından 
atılan Petkim, 46. yaşını, 
şirket bünyesindeki Kültür 
Merkezi’nde düzenlenen 
törenle kutladı. Aliağa’daki 
Petkim Kültür Merkezi’nde iş 
dünyası temsilcileri, yöneticiler 
ve çalışanların katılımıyla 
düzenlenen törende konuşan 
Aksoy, Petkim’in, Socar & 
Turcas Grubu’nun yönetiminde 
üç yılı geride bıraktığını, 
şirketin bir dünya yıldızı olması 
için ellerinden gelen tüm 
çabayı harcadıklarını belirtti. 
Petkim sahasında yapılacak 
yatırımlarda adeta zamanla 
yarıştıklarına işaret eden Aksoy, 
kendilerinin liberal ve rekabetçi 
ekonomiye inanmış insanlar 
olarak teşvik istemediklerine 
dikkati çekti. Aksoy, “Zaman, 
maalesef bizlere karşı insaflı 
davranmıyor. Rafineri projemiz 
sadece bizim için değil Türkiye 
için de büyük önem taşıyor. 
Buna karşılık mevzuatımız 
Türkiye kadar ve bizler kadar 

hızlı koşamıyor. Tek ricamız, 
tüm kurum ve kuruluşlar ile 
vatandaşlarımızdan, Türkiye 
için kalpleri yanan bizlere 
yardımcı olması ve toleranslı 
davranmasıdır. Bizler her zaman 
ülkemize vaat ettiğimizden daha 
fazlasını yapmaya hazırız” dedi.

Yatırımcının asıl 
güvencesi demokrasi
Socar & Turcas Grup 

Şirketleri Başkanı ve Petkim 
Yönetim Kurulu Üyesi Kenan 
Yavuz ise Petkim’in sahip olduğu 
en önemli varlığın deneyimli 
ve aidiyet duygusu yüksek 
çalışanları olduğunu belirterek, 
grup olarak 2040 yılına kadar 
uzanan vizyonla hareket 
ettiklerini belirtti.

Türkiye’nin, dünyanın 
yıldızı olmaya devam ettiğinin 
görüldüğünü kaydeden Kenan 
Yavuz,  şöyle devam etti:

“Son yıllarda büyük ölçekli 
yatırımlar Ortadoğu’ya ve Kuzey 
Afrika’ya kaymıştı. Ancak dünya 
şunu çok iyi gördü ki yatırım 
yapmanın en önemli girdisi ucuz 
hammadde değil demokrasidir. 
Yaşananlar, yatırımcıların 
gerçek güvencesinin, iş yaptığı 
ülkenin demokratik standartları 
olduğunu bizlere gösterdi. 
Türkiye, demokrasisi, genç 
nüfusu ve büyüyen pazarıyla 
yatırımların cazibe alanı olmaya 
devam edecek ve bu ivmesini 
artarak sürdürecek. Bizlerin 
de geleceğimize bakarken, bu 
büyük fırsatı değerlendirecek 
altyapıları hazırlaması, 
haksız rekabeti engelleyecek 
mekanizmaları geliştirmesi, 
bürokratik mekanizmalara 
azaltarak yatırım iklimini 
iyileştirmesi gerekiyor.”

Rekabetçi yapıyla 
üretim
Petkim Genel Müdürü Hayati 

Öztürk ise Petkim’in 46 yıllık 
geçmişinde en yüksek kapasite 
kullanım oranı, ciro, brüt üretim, 
kârlılık ve ihracat rakamlarına 
ulaştığını belirterek 2011 yılının 

Petkim’in 46. yaş mutluluğu
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Petkim için çok büyük önem 
taşıyan yatırımların başlangıç yılı 
olacağını vurguladı.

Hayati Öztürk, Petkim 
bünyesinde bu yıl 130 milyon 
dolarlık yatırım öngördüklerini, 
kablo ve kauçuk sektörlerinin 
temel hammaddelerinin 
üretiminin yanısıra PET 
fabrikalarının yatırımlarına 
başlayacaklarını belirterek, 
“Kapasitelerimizin artmasıyla 
ortaya çıkacak ek enerji ihtiyacını 
karşılamak amacıyla Petkim 
sahasında kurulması planlanan 
25 megavat gücündeki 
rüzgar enerjisi santralimiz için 
lisansımızı da aldık. Bu yıl içinde 
başlayıp bir yıl içinde devreye 
alacağız. Geçen yıl lisansı alınan 
Socar & Turcas Ege Rafinerisi’nin 
temeli ise çok kısa süre içinde 
atılacak” dedi.

Kapasite maksimizasyonu, 
teknoloji yenileme ve verimlilik 
artıcı yatırımlarla üretim 
maliyetlerini azaltacaklarına 
dikkat çeken Öztürk, “Bu 
heyecan verici yatırımlarımız, 
Türk insanına iş ve aş sağlama 
yolunda büyük önem taşıyor. 
İşsizlik, dünyanın tüm ülkelerinin 
karşı karşıya olduğu bir sorun. 
Türkiye’nin 72 milyar dolara 
varan ara malı ithalâtının 
yüzde 10’unu petrokimya 
ürünleri oluşturuyor. Bu durum 
sürdürülemez. Kendimiz 
üretmek, ancak rekabetçi 
üretmek zorundayız. Türkiye’nin 
kimya sektöründe rekabet 
gücünü artırmak için çok büyük 
projeler üzerinde çalışıyoruz. 
Entegrasyona dayalı başarılı 
yapı, rekabet gücünü yüksek 
tutmak için vazgeçilmez bir 
önem taşıyor” diye konuştu.

Ege’de Petkim gibi 
5 kuruluş olsa..
Ege Bölgesi Sanayi Odası 

Meclis Başkanı Mehmet Tiryaki 
de, bugüne kadar yaptığı ve 
yapacağı yatırımlarla sağladığı 
istihdam ve katma değerle özel 
bir yere sahip olan Petkim’in 
başarılarından dolayı sanayiciler 
olarak gurur duyduklarını 
vurguladı. Tiryaki, “Ülkemizin 
en önemli sorunlarından cari 

açığın azaltılması bağlamında 
Petkim, ithalatı her geçen yıl 
artan milyarlarca dolarlık petrol 
ürünlerini ülkemizde üreten 
bir kuruluş olması itibariyle de 
önemli bir konumdadır” dedi.

Petkim’in nitelikli istihdama 
olan katkıları ve mesleki eğitime 
verdiği önemle de dikkat 
çektiğini belirten Tiryaki, şöyle 
konuştu:

“Ülkemize ve bölgemize 
dünyadan otomotiv ve yan 
sanayi yatırımları gelmesinde 
mesleki eğitim kurumları 
ve nitelikli personelin 
varlığı çok önemlidir. Eski 
Cumhurbaşkanlarımızdan Sayın 
Süleyman Demirel ülkenin 
büyük firmalarını kastederek, 
‘Elimde 10 tane Koç Topluluğu 
gibi 10 tane şirket olsa ülkemin 
istihdam ve vergi gibi sorunları 
kalmaz tespiti yapmıştı. 
Bölgemizde Petkim gibi 5 
kuruluş olsa istihdam ve gelir 
dağılımı sorunları hallolur.”

Başarı ödülleri
Petkim’in geleneksel hale 

getirdiği üç dalda verilen özel 
ödüller de sahiplerini buldu. 
Yılın Bürokratı dalında EPDK 
Başkanı Hasan Köktaş, Yılın 
Gazetecisi dalında Bugün 
Gazetesi Ekonomi Müdürü ve 
Ekonomi Gazetecileri Derneği 
(EGD) Başkanı Celal Toprak, Yılın 
Sivil Toplum Kuruluşu dalında 

ise İzmir Sanayici ve İşadamları 
Derneği (İZSİAD) ödüle layık 
görüldü.

EPDK Başkanı Hasan Köktaş, 
yaptığı teşekkür konuşmasında 
Petkim’in yatırımların Türkiye’nin 
en kapsamlı yerlileştirm örneği 
olduğunu belirterek, “Bu 
törende dile getirilen yatırım 
hedefleri, çok büyük bir 
vizyonun alt başlıklarıdır. Bu 
vizyon, ülkemiz insanına iş ve aş 
sağlayacak, yerli sanayicimize 
hammadde güvenliği 
getirecek, ekonomimize 
çok büyük bir katma değer 
sağlayacak. Rafineri-Petrokimya 
entegrasyonu İzmir’imize de çok 
büyük bir yatırımı kazandıracak. 
Petkim’in gönlümüzde hep ayrı 
bir yeri oldu. Özelleştirmesi de 
bu entegrasyonun gerçekleşmesi 
mantığı ile yapıldı. bu hedeflere 
bir katkı sağladıysak ne mutlu 
bizlere” dedi. 

EGD Başkanı Celal Toprak da, 
Petkim’e her gelişinde değişim 
ve dönüşüm ivmesine bizzat 
tanık olduğunu,  layık görüldüğü 
ödülü tüm arkadaşları adına 
aldığını kaydetti. 

İZSİAD’ın ödülünü alan 
Yönetim Kurulu Başkanı 
İlknur Denizli ise, sivil toplum 
örgütlerinin öneminin her 
geçen gün daha iyi anlaşıldığını, 
dernek olarak kentin tüm 
dinamiklerini geliştirerek, daha 
güçlü bir İzmir için çalıştıklarını 
kaydetti. 

EBSO Meclis Başkanı Mehmet Tiryaki Petkim’in başarılı 
iş ortaklarına plaket verdi. EBSO Yönetim Kurulu eski 
Başkanlarından Salih Esen de Petkim’den en fazla 
hammadde satın alan müşterilerden biri oldu.
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Makineciler yeni kredilerle 
ihracatını katlayacak

Egeli makine üreticileri, 
yurtiçi ve yurtdışındaki kredi 
imkanlarından yararlanarak 
ihracatlarını katlamayı 
hedefliyor. Halen 12 milyar 
dolarlık ihracata karşılık 
23 milyar dolar ithalat 
gerçekleştiren makine 
sanayicileri, sağlanacak 
kaynaklarla katma değeri yüksek 
makineler üreterek, cari açığı da 
azaltacaklar

Ege Bölgesi Sanayi Odası Özel 
Makine İmalatı Sanayi Meslek 
Komitesi, sektör temsilcilerini 
makine üretimi ve alımlarında 
kredi destekleri konusunda 
bilgilendirdi. Makine kullanan 
sanayicileri de yakından 
ilgilendiren toplantıya katılan 
üreticiler, kredi imkanlarından 
daha fazla yararlanma kararı 
aldı. Toplantıda Eximbank İzmir 
Şube Müdürü Mesut Gürsoy, 
Halk Bankası İzmir 1. Bölge 
Koordinatörü Hüseyin Vehbi 
Yıldırım, KOSGEB İzmir Kuzey 
Hizmet Merkezi Müdürü Kazım 
Akgün ve KOSGEB İzmir Güney 
Hizmet Merkezi Müdürü Mustafa 
Çanakçı, kredilerle ilgili bilgi 
verdiler.

Cari açıkla savaş
Ege Bölgesi Sanayi Odası 

Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı İbrahim Gökçüoğlu, 
makine sektörü temsilcileriyle 

banka ve KOSGEB müdürlerinin 
biraraya geldiği toplantıda, 
Avrupa ve ABD’de makine 
üreticilerinin kullandığı 
kredilerden yararlanarak Türk 
makine sektörünü büyütmeyi 
amaçladıklarını söyledi. 
Almanya’da Hermes, Fransa’daki 
Kofas ihracat kredileri ile makine 
üreticilerinin kolaylıklardan 
yararlanarak ürettiği ürünleri 
satma imkanı bulduğunu 
açıklayan Gökçüoğlu, “Türkiye’de 
de son dönemde kredi imkanları 
arttı. 3 yılı ödemesiz 10 yıl 
vadeli kredi kullanma imkanı 
var. Yurtiçi ve yurtdışındaki 
makine alımlarında krediler 
firmalara büyük kolaylık sağlıyor. 
Kredilerle kısa sürede makine 
alımı yapan firmalar yeni işsizlere 
de iş imkanları sağlıyor. Şu anda 
birçok makine üreticisi Eximbank 
kredilerini kullanmıyor. Sektörün 
dünyada 5. sıralara yükselmesi 
için bu kredilerden mutlaka 
faydalanması gerekiyor.  Biz bu 
toplantıda EXİMBANK, Halkbank, 
TÜBİTAK ve KOSGEB desteklerini 
tanıttık.  Üretimde kaliteyi 
artırmak için yeni jenerasyon 
kredilerin kullanılması gerekiyor. 
Biz ancak bu tür imkanları 
değerlendirip, cari açık veren 
sektörümüzde katma değeri 
yüksek ürünler üreterek ülkemize 
artı döviz kazandırabiliriz” dedi.

KOBİ’lere kredi vermek 
için bekliyorlar
KOSGEB İzmir Kuzey Hizmet 

Merkezi Müdürü Kazım Akgün 
ve KOSGEB İzmir Güney Hizmet 
Merkezi Müdürü Mustafa 
Çanakçı, değişen ve kapsamı 
genişleyen kredilerle ilgili olarak 
katılımcıları bilgilendirdi. Yeni 
mevzuatla birlikte hizmet 
sektörünü de kapsamlarına 
aldıklarını ve hedef kitlelerinin 
8 kat arttığını belirten Akgün, 
KOBİ’lere 2010 yılında toplam 1 
milyon 250 bin lira olan destek 
verildiğini, 2011’in sadece ilk 
3 ayında ise 788 bin liralık 
desteğin KOBİ’lere aktarıldığını 
söyledi. 

Eximbank İzmir Şube 
Müdürü Mesut Gürsoy, özellikle 
üreticilere ve ihracatçılara yönelik 
uygun kredi imkanı sunduklarına 
işaret ederek makine 
üreticilerinin bu kredilerden 
yararlanarak üretimlerini 
artırabileceklerini, sanayicilerin 
de yeni makine alımları ile 
kapasitelerini artırabileceklerini 
vurguladı. Halk Bankası İzmir 
1. Bölge Koordinatörü Hüseyin 
Vehbi Yıldırım da banka olarak 
KOBİ’lere çok farklı seçeneklerde 
ve uygun koşullarda kredi imkanı 
sunduklarına dikkat çekerek, 
KOBİ’leri daha da büyütmek 
için bankalarına beklediklerini 
kaydetti.
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Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın 
inşaatçı üyeleri, İzmir’de kentsel 
dönüşüm projelerinde rol 
almaya hazır.

EBSO İkamet Amaçlı Bina 
İnşaat Sanayi Meslek Komitesi 
ile Çok Amaçlı Bina İnşaat 
Sanayi Meslek Komitesi Üyeleri, 
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde 
kent yenileme projeleri hakkında 
bilgi aldı. İnşaat sanayicileri, 
kentsel dönüşüm projelerinin 
merkezden başlatılmasının 
gerek estetik gerekse diğer 
yerlere örnek teşkil etmesi 
açısından önem taşıdığını ifade 
etti.

EBSO Yönetim Kurulu Üyesi 
Muhsin Dönmez ile Meclis 
ve Meslek Komitelerinde 
sektörü temsil eden Hakkı 
Attaroğlu, Osman Atalay Ermiş, 
Mustafa Şafak Baran ve Başar 
Karcıoğlu’ndan oluşan heyet, 
İzmir Büyükşehir Belediyesi 
Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı 
Kentsel Dönüşüm ve Yeni 
Yerleşmeler Şube Müdürlüğü’nü 
ziyaret etti. EBSO Yönetim 
Kurulu Üyesi Dönmez, kentin 
ekonomik ve sosyal konumu ile 
altyapısını da gözardı etmeden 
hem bina sahibinin hem de 
müteahhitlik sektörünün 

kazançlı çıkmasını istediklerini 
anlattı. Muhsin Dönmez, 
“Bizler de bu kentte yaşıyoruz. 
Büyükşehir Belediyemizle birlikte 
kentsel dönüşüm projelerinde 
yol yürümek istiyoruz” dedi.

Modern yapılaşma
Japonya’da meydana gelen 

8.9 şiddetindeki depremin 
etkileri gözönüne alındığında 
toplantının daha anlamlı hale 
geldiğini vurgulayan Dönmez, 
kent yenileme projelerinin aynı 
zamanda İzmir’de meydana 
gelebilecek bir depremin 
muhtemel yıkıcı etkilerini de 
azaltacağını savundu.

Hakkı Attaroğlu, Osman 
Atalay Ermiş, Mustafa Şafak 
Baran ile Başar Karcıoğlu 
güçlendirilecek, yıkılacak ve 
ayakta kalacak binalara ilişkin 
çalışma yapılmasını, insanlara 
cazip imkanlar sunarak kentin 
önünün açılmasını istedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi 
Emlak Yönetimi Daire 
Başkanı Muhittin Selvitopu, 
kentsel dönüşüm için sadece 
belediyenin proje üretmesinin 
yetmeyeceğini, tüm kesimlerin 
desteğiyle başarıya ulaşacağını 

söyledi. İzmir’de yenileştirme 
ve sağlıklaştırma alanlarının 
belirlendiğini, planlara 
işlendiğini bildiren Selvitopu, 
kentsel dinamikleri de harekete 
geçirerek yasal ve hızlı çözüm 
için çalıştıklarını bildirdi. 
Selvitopu, “Kent merkezinde 
Liman Arkası, afete maruz 
bölge temizlemede Yeşildere 
Vadisi, kaçak yapılaşmayı 
ve gecekondulaşmayı 
önlemek üzere Uzundere 
Vadisi projelerimiz Bakanlar 
Kurulu’nun onayını bekliyor. 
Ege, Hilal ve Umurbey 
mahalleleri, Çeşme Otoyolu 
çevresi, Yeşildere ve Ballıkuyu 
başta olmak üzere bütün 
projelerimizde İzmir’deki 
inşaat sektörünün gücünden 
yararlanmak istiyoruz. 
Projelerimizi tanıtıp bir yol 
açacağız” dedi.

Kentsel dönüşüm projelerini 
uygulayarak herkesin bu işi 
benimsemesi için motivasyon 
sağlamayı istediklerini de dile 
getiren Selvitopu, ilk etapta 
çözüm açısından daha kolay 
projelerle yola çıktıklarını, 
ilerleyen aşamalarda kentin iç 
kısımlarına yöneleceklerini ifade 
etti.

EBSO üyesi inşaatçılar 
kentsel dönüşüme hazır
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Türkiye 
ekonomisinin 
lokomotifleri arasında 
yer alan inşaat ve inşaat 
malzemeleri sektörü, 
önümüzdeki 5 yıl boyunca 
hızlı büyüme sürecinde 
olacak. Türkiye’de başta konut 
inşaatları olmak üzere, konut 
dışı ve altyapı inşaatlarındaki 
gelişimler inşaat malzemeleri 
pazarını olumlu etkileyecek. 
Harcanabilir gelir seviyesinin 
yükselmesi, deprem ve enerji 
verimliliği konusunda alınacak 
önlemler ve halkın bilinç 
seviyesinin artması da pazarın 
büyüme ivmesini hızlandıracak. 
Yakın coğrafyamızda 
bulunan Doğu Avrupa, Türki 
Cumhuriyetleri, Ortadoğu ve 
Kuzey Afrika bölgelerindeki 
yüksek büyüme beklentileri de 
Türk inşaat malzemeleri sektörü 
açısından bu bölgeleri cazip 
pazar haline getiriyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) ile sektörel 
derneklerin, uluslararası 
denetim ve danışmanlık 

firması Deloitte 
Türkiye’ye 

hazırlattığı 
Türkiye İnşaat Malzemeleri 

Sektör Görünüm Raporu 
kamuoyuna açıklandı.

Yabancı yatırımcılar, 
enerji ve GYO etkisi
Raporda yer alan tespitlere 

göre, önümüzdeki beş yılda, 
gelişmekte olan ülkelerde artan 
altyapı ve konut ihtiyacına 
bağlı olarak inşaat sektörünü 
parlak bir dönem bekliyor. Türk 
inşaat malzemeleri sektörü de 
bu dönemde yüksek büyüme 
beklentisi olan ülkelerin başında 
geliyor. Türkiye’de konut 
yatırımlarının hızla büyümesi, 

kentsel 
dönüşüm 
projelerinin 
hız kazanması, 
başta rüzgar 

İnşaat malzemeleri 
hızlı büyüyecek
Gelecek 5 yılda 
inşaat malzemeleri 
sektöründe 
hızlı büyüme 
bekleniyor.
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ve 
hidroelektrik 
olmak üzere jeotermal ve 
güneş enerjisi ve nükleer 
santral projelerinin sektörün 
büyümesini olumlu etkilemesi 
bekleniyor. Mevcut konut 
stokunun yüzde 48’inin 30 
yaş ve üzeri olduğu göz 
önüne alındığında deprem 
yönetmeliğinin de pazarın 
büyümesine etki yapacağı 
öngörülüyor.

Raporda vurgulanan 
önemli bir husus da yabancı 
yatırımcıların Türkiye’ye 

ilgilerinin artması yeni üretim 
tesislerine ve ofis binalarına 
talebi artıracak. Gayrimenkul 
Yatırım Ortaklıkları (GYO) da 
sektörün gelişimine önemli 
katkı sağlarken; toplu konut 
yatırımlarının yanısıra özelikle 
uzun dönem kira getirilerinin 
olması sebebiyle AVM, ofis 
binları, lojistik depoları 
gibi ticari yatırımlarda artış 
bekleniyor.

Türkiye inşaat 
sektöründe 
konsolidasyon 
beklenmiyor
Gelişmiş ülkelerde inşaat 

sektöründe faaliyet gösteren 
firmalar, küreselleşme, artan 
müşteri beklentileri, rekabet ve 

finansman zorlukları karşısında 
daha etkili olmak için 
satın alma ve birleşmelerle 

büyüyerek konsolide 
olurken, Türk inşaat sektörü 
için konsolidasyon yakın 
vadede gözükmüyor. 
Türkiye’de fiilen inşaat 
sektöründe faaliyet gösteren 

yaklaşık 200 binin üzerinde 
firma olup bunların çoğu aile 
şirketi konumunda bulunuyor.

Bayi kanalı ağırlığını 
koruyacak, ama her bayi değil

Önümüzdeki dönemde, 
bayilik kanalının pazar payı 
toplamda yüksek oranını 
sürdürse de, karlılık seviyesini 
korumak, daha karmaşıklaşan ve 
müşterilerin giderek güçlendiği 
bir yapıda rekabet edilebilmesi 
için bayilerin çeşitli yapısal 
değişiklikleri gerçekleştirmeleri 
gerekecektir. Bayilerin 
sundukları ürün kategorilerinde 
uzman hale gelmeleri, tedarik 
zinciri yönetimi, satış sonrası 
destek, web sitesi kanalıyla 
satışın desteklenmesi, 
bilgi teknoloji altyapısının 
geliştirilmesi bayilere önerilen 
yapısal değişiklikler arasında yer 
alıyor.

Üretim üssü 
konumundan 
teknoloji 
üssüne 
geçmeliyiz
Türkiye, bölgesinde 

pek çok inşaat alt 
sektöründe üretim 
kapasitesiyle üretim üssü olma 
özelliğini taşıyor. Ayrıca ihracat 
açısından son dönemde büyük 
bir sıçrama gerçekleştirerek 
en büyük ihracatçılar arasında 
yerini aldı. Avrupa’da ise 
krizin etkileri ve çevre ile ilgili 
regülasyonlar sonucu bölgedeki 
üretimin bir bölümü diğer 
coğrafyalara kayarken Türkiye 
yerini daha da sağlamlaştırma 
fırsatı ile karşı karşıya. 
Türkiye’nin gelecek dönemde 
“üretim odaklı” olmaktan 
“teknoloji odaklı” olmaya 
yönelmeli. Bu noktada, enerji 
maliyetleri, yerinde üretim, 

hammadde, yarı mamul ve 
teknolojide dışa bağımlılık, 
iç pazar yapısı, sektöre insan 
kaynağının çekilmesi, lojistik 
altyapısı gibi alanlarda gerekli 
adımların “zamanında” atılması, 
gelecek dönemde sektörün 
bölgedeki gücünü ortaya 
koymasına da yardımcı olacak.

Sektörün yurtdışı 
yatırımlara da hız 
vermesi gerekiyor
Lojistik maliyetlerine duyarlı 

olan Türk inşaat malzemeleri 
sektörünün yurt dışında 
üretim yatırımlarına hız 
vermesi sürdürülebilir büyüme 
açısından oldukça önemli. Halen 
Türkiye’nin yakın coğrafyasında 
İran dışında önemli üretim 
kapasitesi büyüklüğüne 
sahip bir ülke 
bulunmamakla 
birlikte, 
gerek bu 
pazarlardaki 
yerel 
üreticilerin 
kendilerinin 
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geliştirme olasılığı, gerekse 
global inşaat malzemeleri 
üreticilerinin bölgesel 
potansiyelden ve maliyet 
avantajlarından yararlanmak 
amacıyla bu ülkelere yönelmeleri 
Türk inşaat malzemeleri 
üreticileri açısından risk 
oluşturabilecek.

Enerji verimliliği 
değişimin merkezinde 
olacak
Türkiye’nin, enerjide dışa 

bağımlı bir ülke olmasına ve 
dünyada enerji fiyatlarının en 
yüksek olduğu ülkeler arasında 
yer almasına rağmen, enerji 
yoğun inşaat malzemeleri alt 
sektörlerinde konulan büyük 
hedefler, “enerji verimliliği” ve 
“enerji dostu” olmada dünyada 
en önde gelen ülkelerden biri 
olmayı zorunlu kılıyor. İnşaat ve 
inşaat malzemeleri sektörleri, 
doğal kaynak tüketimi, yüksek 
yakıt ve elektrik tüketimine 
bağlı sera gazı salımı, 
inşaat malzemeleri yaşam 
döngüsünde ortaya çıkan atıklar 
düşünüldüğünde, çevre ve iklim 
değişikliği üzerinde en fazla 
etkisi bulunan sektörler arasında 
yer alıyor.

Sektörün geleceği için 
yedi stratejik karar
Raporda, Türk inşaat 

malzemeleri sektörünün 
gelecekte büyümeyi 
yönetebilmek için çeşitli stratejik 
inisiyatiflere odaklanması 
öneriliyor. Bu stratejik 
kararlar şöyle 
sıralanıyor.

1. İnşaat sektörü merkezli 
enerji verimliliği 
seferberliği
İnşaat malzemeleri sektörleri 

enerji yoğun sektörler olmaları 
sebebiyle sanayide enerji 
verimliliğinin artırılmasıyla 
sektörlerin rekabetçiliğinin 
yükseltilmesi ve binalarda enerji 
verimliliğini artıracak ürünlere 
odaklanılmasıyla da ülkenin 
cari açığının azaltılmasına katkı 
sağlanması mümkün olabilecek.

2. Çevre ve sürdürülebilirlik 
dönemine hızlı uyum
Çevre ve sürdürülebilirlik 

konusunda AB müktesebatına 
uyum süreci Türkiye’de ilgili 
mevzuatların hayata geçmesiyle 
üreticilerin bu mevzuatlara 
uygun ürün geliştirmeleri 
ve üretim faaliyetleri 
gerçekleştirmeleri anlamına 
gelirken, AB’ye yapılan ihracatın 

sürdürülebilmesi için de 

firmaların ürün ve süreçlerinde 
değişiklikler yapmaları anlamına 
geliyor. Bu alanda sektörde 
bilinçlendirmenin yapılması, 
sektör içi işbirliklerine yönelik 
platformların oluşturulması, 
destek ve teşviklerin sağlanması 
konularında kamuya, derneklere 
ve firmalara önemli görevler 
düşüyor.

3. İnovasyon kabiliyetinin 
artırılması
Türkiye’nin inovasyon 

kabiliyetinin artırılması 
amacıyla, Türkiye’de global 
oyuncuların yurt dışında 
bulunan Ar-Ge merkezlerini 
Türkiye’ye kaydırmalarını 
sağlamak için seçilecek bir 
bölgede/şehirde sosyal hayat ve 
bilimsel altyapının geliştirilmesi 
gerekecek. Ayrıca, Türkiye’nin 
Ar-Ge kabiliyetinin artırılması 
için firmaların üretim ve satış 
odaklılıktan pazar odaklı yapıya 
geçmeleri de kritik önem 
taşıyacak.
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4. Markalaşma–satış 
odaklılıktan pazar 
odaklılığa dönüşüm
Sağlık, güvenlik, 

enerji verimliliği, çevre, 
sürdürülebilirlik konularında 
bilinç seviyesi yükselirken inşaat 
malzemeleri satın alımı yapan 
kişiler için artık fiyat ve ne 
aldıklarının yanı sıra ürünlerin 
markası da önem kazanmaya 
başladı. Artık temel bir beklenti 
olan kalite ve teknik özellikler 
markaları farklılaştırmaya 
yetmezken müşterinin önem 
verdiği diğer özelliklerin tespit 
edilmesi, firma yetkinlikleri ve 
rakipler de dikkate alınarak 
farklılaştırıcı bir marka stratejisi 
geliştirilmesi ve kurum içinde 
yaygınlaştırılması önem 
taşımakta.

5. Operasyonel
mükemmellik ve kurumsal
altyapının geliştirilmesi
İnşaat malzemeleri üreticileri 

açısından değişimin gerektirdiği 
bu stratejileri hayata 
geçirebilmek ve firmalarda 
büyüme sonucu oluşacak 
karmaşık yapıyı yönetebilmek 
için operasyon modellerinin 
organizasyon, süreç ve 
teknolojiyi de içerecek şekilde 
geliştirilmesi kritik. Bayilik 
kanalında ise artan müşteri ve 
hizmet seviyesi beklentilerine 
daha iyi cevap vermek, 
rekabete karşı ayakta kalmak 

için bayilerin uzmanlaşma ve 
mağazalaşmaları, birleşme ve 
finansal olarak güçlenmeleri, 
kurumsal yapılarını 
güçlendirmeleri, kalite ve 
sertifikasyon için operasyonların 
hazır hale getirilmesi, konsept 
mağazalar geliştirilmesi 
ve güçlü web siteleri ile 
desteklenmesi ve de bilgi 
teknolojisi altyapısının 
geliştirilmesi kritik bir önem 
kazanıyor.

6. Yetenekli insan 
gücünün sektöre 
çekilmesi
İnşaat sektörü, 

Türkiye’nin en büyük istihdam 
yaratan iş kolu özelliğini taşısa 
da sektörün tüm değer zinciri 
boyunca yetenekli iş gücünü 
çekmekte yetersiz kaldığı göze 
çarpıyor. Bu sebeple, sektörel 
işbirlikleri ile yeteneklerin 
yetiştirilmesi gerekiyor. Firma 
düzeyinde de yeteneklerin 
sektöre çekilmesi için sektörde 
ağırlıklı olan aile şirketlerinde 
kurumsallaşmanın sağlanması 
ve insan kaynakları yönetim 
modellerinin oluşturulması 
kaçınılmaz olacak.

7. Sektörel işbirliklerinin 
geliştirilmesi zorunlu
Sektörü bekleyen değişimler 

sektörde üreticilerin, satış 
ve dağıtım kanallarının, 
müteahhitlik firmalarının ve 

mimarların 
bir arada çalışmasını 
zorunlu kılıyor. Kamu tarafına 
bakıldığında da çok sayıda farklı 
kurumun, inşaat sektörünün 
sorunlarına çözüm bulmak 
için taraf olduğu görülüyor. 
Özellikle enerji verimliliği, 
çevre ve iklim değişikliği, 
inovasyon ve fiziki altyapı 
konularında bu çok sayıda 
tarafın koordinasyonu, çözüm 
mekanizmalarının belirlenmesi 
ve geliştirilmesi konusunda 
öncelikle sektör kendi 
yapılanmasını gerçekleştirmeli 
ve kamu ile entegre çalışılması 
için gerekli koordinasyon kurulu 
yapılanmasını oluşturmalı.
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Türk otomotiv sektörünün 
dev şirketlerinden, tamamen yerli 
sermayeli BMC Sanayi ve Ticaret 
A.Ş.’nin, ‘Taktik Tekerlekli Araçlar 
Projesi’ çerçevesinde ürettiği 
2000 taktik tekerlekli araçların 
mayına karşı korumalı araçların ilk 
partisinin Türk Silahlı Kuvvetleri’ne 
teslimat töreni, Milli Savunma 
Bakanı Vecdi Gönül, Çukurova 
Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Emin Karamehmet, 
Savunma Sanayi Müsteşarı 
Murad Bayar ve askeri yetkililerin 
katılımıyla gerçekleştirildi. Törene 
katılan Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Meclis Başkanı Mehmet Tiryaki de 
BMC’nin gururuna ortak oldu.

Proje kapsamında BMC’nin 
Kirpi adıyla mayına karşı korumalı 
2.5 ton (4x4), 5 ton (4x4), 10 ton 
(6x6) taktik tekerlekli olmak üzere 
4 ayrı kategoride ürettiği araçları 
Bakan Gönül de test etti. Gönül, 
TSK ihtiyaçlarının karşılanmasına 
yönelik olarak son yıllarda 
başlattıkları ve savunma sanayi 
eliyle gerçekleştirdikleri önemli bir 
projenin daha sonucuna tanıklık 
etmekten duyduğu mutluluğu dile 
getirdi. Gönül, şöyle konuştu:

“Bilhassa öncelik verdiğimiz 
alanlarda yerli ürünlerimizi, kendi 
mühendislerimizle geliştirmeyi ve 
ulusal savunma sanayi altyapımızı 
uluslararası boyutlarda rekabetçi 
bir güç haline getirmeyi temel 
hedefimiz olarak benimsedik 

ve gelinen nokta itibariyle Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin kara platform 
ihtiyaçlarının tamamının kendi öz 
kaynaklarımız ile karşılanmasına 
yönelik somut projeleri hayata 
geçirmeye hep birlikte muvaffak 
olduk. Proje çerçevesinde tedariki 
gerçekleştirilmekte olan 2.5-5-10 
tonluk taktik tekerlekli araçların 
yanı sıra mayına karşı korumalı 
araçlar ile ülkemizde ilk defa 
yüksek seviyede mayın ve el 
yapımı patlayıcılara karşı koruma 
sağlayan araçlar, Kara Kuvvetleri 
Komutanlığı envanterine girmeye 
başlamıştır.”

Vecdi Gönül, küresel ekonomik 
krizin yaşandığı bir süreçte yerli 
sanayiye 600 milyon liralık bir 
katkı sağlandığını, bu rakamın 
yaklaşık 150 milyon lirasının da 
projeye destek olan KOBİ’lere 
aktarıldığını açıkladı.

Yerliye yüzde 70 katkı
Savunma Sanayii Müsteşarı 

Murad Bayar, mayına karşı 
korumalı araçlar ile 2.5-5-10 
tonluk taktik araçların zorlu 
testlerinin tamamlandığını, 
testlerin NATO seviyesinde 
yapıldığını söyledi. Bayar, bu 
projede yüzde 70’lere varan 
yerli katkı oranının olduğunu, 
ülke genelinden yaklaşık 450 
KOBİ’nin bu araca parça yapıp 
katkı sağladığını ifade etti.

BMC’nin üretim gücü
Çukurova Holding ve 

BMC Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Emin Karamehmet, 
ülkenin milli menfaatleri 
doğrultusunda her türlü desteği 
ve fedakarlığı yapmaya hazır 
olduklarını vurguladı.

Bu ‘Kirpi’ye mayın işlemiyor
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EBSO Yönetiminden 
İAOSB’ye kutlama ziyareti

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu, İzmir Atatürk 
Organize Sanayi Bölgesi Yönetim 
Kurulu’nu ziyaret etti. EBSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar ile Yönetim Kurulu 
Üyeleri Berkay Eskinazi, Bayram 
Talay, Hüseyin Vatansever ve 
Kamil Porsuk, yeni dönemde 
İAOSB Yönetim Kurulu Başkanı 
Hilmi Uğurtaş ve ekibine başarılar 
diledi.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar, ziyaretle bir ilki 
başlattıklarını belirtirken, Oda 
ile organize sanayi bölgeleri 
arasındaki iyi ilişkilere dikkat 
çekti. Ender Yorgancılar, 
“Organize sanayi bölgelerinin 
yönetimlerine seçilenler, 
içimizdeki arkadaşlarımızdır. 
Her konunuza yardımcı olmaya 
hazırız” mesajı verdi.

İzmir’in sanayisi
İzmir ekonomisinin de masaya 

yatırıldığı görüşmede, şehrin 
sorunlarına dikkat çekilerek, 
“sanayici İzmir’den kaçıyor” 
imajının yanlış olduğuna vurgu 
yapıldı. 

İAOSB Yönetim Kurulu 
Başkanı Hilmi Uğurtaş ise, sanayi 
tesislerinin, İzmir’de büyüyecek 
yeterli alan bulamadıklarından 
dolayı taşınma kararı aldıklarına 
vurgu yaparak, İzmir’ in bu 

anlamda kamuoyuna yanlış lanse 
edildiğini belirtti. Uğurtaş, bu 

yanlış imaja yönelik EBSO ile ortak 
bir çalışma yapılmasını önerdi.

MAYDER’den teşekkür

Madeni Yağ Sanayicileri Derneği (MAYDER) Yönetim Kurulu, 
Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar’ı ziyaret etti. KOBİ’lere yaptığı katkılardan dolayı 
Yorgancılar’a teşekkür plaketi veren MAYDER Başkanı Mustafa 
Arslan, Türkiye’de üretilen ticari ve binek araçlarda tüketiciyi 
şartlandırıp baskı altına alan madeni yağ etiketlemesinin 
kaldırılması konusundaki taleplerini iletti. Aynı zamanda TOBB 
Yönetim Kurulu Üyesi olan EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar da, uygulamanın yerli madeni yağ üreticileri 
açısından haksız rekabete yol açmaması için girişimlerde 
bulunacağını bildirdi. 
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Birçok ilke ve yeniliğe 
ev sahipliği yapan İzmir, 
bugüne kadar tam anlamıyla 
gerçekleştirilemeyen 
üniversite-sanayi işbirliğinde 
de öncü olacak. Ege Bölgesi 
Sanayi Odası (EBSO) ve Ege 
Üniversitesi işbirliğinde İzmir’de 
gerçekleştirilecek olan Üniversite-
Sanayi İşbirliği Ulusal Kongresi: 
ÜSİMP 2011’de üniversite ve 
sanayi temsilcileri beyin fırtınası 
estirecek. Devlet Bakanı Mehmet 
Aydın’ın da katılacağı Sanayi ve 
Ticaret Bakanı Nihat Ergün’ün 
de yer almasının beklendiği 
2-3 Haziran günlerinde EÜ 
Atatürk Kültür Merkezi’nde 
gerçekleştirilecek. Kongre 
kapsamında panel, oturum ve 
tarafları bir araya getireceği 
çalıştayların üniversite-sanayi 
işbirliğine yeni açılımlar getirmesi 
bekleniyor. En az 350 kişinin 
katılmasının beklendiği kongre, 
üniversiteler, kamu kesimi ve 
özel kesim temsilcilerini de 
buluşturacak. EBSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar 
ve Ege Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Candeğer Yılmaz, Sanayiciler 
Kulübü’nde gerçekleştirilen 
toplantıda Haziran ayı başındaki 
kongre hakkında bilgi verdi. 
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar, kongrede 2 gün 

boyunca üniversite sanayi işbirliği 
konusunda fikir alışverişleri 
yapılarak beyin fırtınasının 
estirileceğini söyledi.

Taraflar buluşacak
Yıllardır üniversite sanayi 

işbirliğinin konuşulduğunu 
ancak bir türlü istenilen 
düzeye gelmediğini vurgulayan 
Ender Yorgancılar, kongrenin 
konusunun tüm taraflarını bir 
araya getireceğini, bu sayede 
üniversite sanayi işbirliğinin 
daha da geliştirilmesi için yeni 
fırsatlar ortaya çıkaracağını 

kaydetti. Üniversitelerdeki 
bilgi ve çalışmaların sanayiye 
kazandırılması ile firmaların 
daha katma değerli üretimler 
yapacağını ve bu sayede ülkenin 
daha çok gelir sağlayacağını dile 
getiren Yorgancılar, “Biz EBSO 
olarak yıllardır üniversite ve 
sanayi işbirliğinin geliştirilmesi 
için çaba harcıyoruz. Bu 
konuda çalışan kurumlarda 
arkadaşlarımız kurumumuzu 
temsil ediyor. İşbirliğin önündeki 
yasal ve bürokratik engellerin 
kaldırılması için çalışmalar yaptık 
ve birçok engel ve yasal sorunu 
ortadan kaldırdık. Bu kongrede 
de konunun tüm tarafları bir 
araya gelecek. Fikir alışverişleri 
olacak. İzmir’de bu kongrenin 
dördüncüsü yapılıyor ama İzmir 
farklılığı ile bu alanda da yeni 
gelişmeleri gündeme getirerek, 
bu işbirliğini daha da artıracaktır” 
dedi.

Yeni işbirlikleri
Ege Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Candeğer Yılmaz da, 
üniversite sanayi işbirliğinin 
sağlanması için kurumsal 
olarak aktif olarak çalıştıklarına 
işaret ederek EBSO ile birlikte 
düzenleyecekleri kongrenin de bu 
işbirliğini daha da artıracağına 
inandıklarını kaydetti. Önceki 

Üniversite-Sanayi İşbirliği’ne 
kongre dopingi

Kongre’de hangi 
konular ele 
alınacak

Üniversite sanayi 
işbirliğinde modern 
yaklaşımlar

Uluslararası modeller
Sanayide inovasyon
Üniversite ve sanayi 

birbirinden öğreniyor
Üniversite sanayi 

köprülerindeki engeller
Üniversite sanayi arası 

kurumsal köprüler
Yerel uygulamalar ve 

ulusal düzenlemeler
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yıllarda yapılan kongrelere 
yaklaşık 350 kişinin katıldığını 
İzmir’deki kongreye ise daha 
çok kişinin katılacağını tahmin 
ettiklerini vurgulayan Yılmaz, 
“İzmir ilklerin kentidir. Bu 
kongre ile de ilklere imza 
atacağını tahmin ediyorum. 
Üniversite sanayi işbirliğinde 
yeni modellerin ortaya çıkacağını 
ve sürdürülebilir işbirliğinin 
temellerinin atılacağını 
düşünüyorum. Biz biyomedikal ve 
inoviz projeleriyle sanayi ile çok 
yakın çalışıyoruz. Bu kongrenin 
de önemli sonuçları olacağına 
inanıyorum” diye konuştu.

Önemli katkılar 
sağlayacak
Ege Üniversitesi EBİLTEM 

Müdürü Prof. Dr. Fazilet 
Vardar Sukan ise, kongrenin 
konuşup konuşup bir sonuç 
çıkmayan organizasyonlardan 
biri olmayacağını belirterek, 
açık oturumlara katılımcılarında 
interaktif olarak katılacağını, 
proje, görüş ve önerilerini 
sunabileceğini ifade etti. Görüş 
ve öneri sunanlara sürpriz 
hediyelerde vereceklerini 
anlatan Yılmaz, üniversite 
sanayi işbirliğine İzmir’den 

önemli katkılar sağlayacaklarına 
inandığını sözlerine ekledi.

Döner sermaye 
payları yükseltildi
EBSO Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcısı İbrahim Gökçüoğlu 
da, Üniversite Sanayi İşbirliği 
Koordinasyon Komitesi olarak 
karşılıklı işbirliğinin önündeki 
engelleri kaldırmak için mücadele 
ettiklerini belirterek bu kapsamda 
üniversite çalışanlarının döner 
sermayeden aldıkları katkının 
yüzde 17’lerden yüzde 45-50’lere 
çıktığını açıkladı.
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
tarafından kurulma çalışmaları 
devam eden Meslek Yüksek 
Okulu’na Alman Büyükelçi’den 
de destek geldi. Okul ile ilgili 
Almanya ile işbirliği içinde 
olduklarını anlatan EBSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, okulun Türk ve 
Alman sanayicilerin uzman 
eleman ihtiyacını karşılayacağını 
söyledi.

Almanya Büyükelçisi Dr. 
Eckart Cuntz ve Almanya’nın 
İzmir Başkonsolosu Stefan 
Schneider, Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar’ı ziyaret 
etti. Ziyarette EBSO Yönetim 
Kurulu Üyesi Berkay Eskinazi 
de hazır bulundu. Alman 
Büyükelçi Cuntz, EBSO’nun 
meslek yüksek okulu kuracağını 
bildiklerini ve Almanya ile bu 
konuda çalışmalar yapıldığını 
belirterek, “Biz bu konuda 
Almanya’da fizibilite çalışması 
yapıyoruz. Meslek Yüksek Okulu 
nasıl kurulur, hangi branşlarda 
kurulur ve Türkiye için hangisi 
en iyisi oluru araştırıyoruz. 
İşletmelerin ihtiyaç duyduğu 
uzman ve vasıflı eleman 
ihtiyacını karşılaması lazım bu 
okulun. Türkiye’de bizim MAN 

ve BOSCH gibi şirketlerimiz de 
var. Bunlar da uzman eleman 
sıkıntısı çekiyor. Okul bu 
alanlarda yatırım yapan Türk ve 
Alman firmaların ihtiyaçlarını 
karşılayacak olması açısından da 
son derece önemli. Türkiye’de 
artık basit ürünler üretilmiyor. 
Yüksek Teknoloji ürünleri 
üretiliyor uzman elemanlara 
ihtiyaç var. Bunun için de 
eğitilmiş elemana ihtiyaç var. 
Bu konuda her türlü desteğe 
hazırız” dedi.

Almanlar yatırımda 
çok istekliler
Kendisinin 2006 yılında 

büyükelçi olduğunu ve o zaman 
Türkiye’de 2 bin 100 olan 
Alman firmasının şu anda 4 bin 
400’e çıktığına dikkat çeken 
Büyükelçi Cuntz, bu yatırımlarda 
İzmir’in payının da yüksek 
olduğunu belirtti. Büyükelçi 
Cuntz, İzmir’de şu anda 370 
Alman firması bulunduğunu 
kaydederek, “Bu sayı daha da 
artacak. İzmir’in kardeş şehri 
Bremen burada ticari ofis kurdu. 
Bu zaten İzmir’e olan ilgiyi 
gösteriyor. Almanlar Türkiye’ye 
yatırım konusunda çok istekliler. 
Ayrıca son dönemde Almanlarla 
enerji sektörü ön plana çıkıyor. 

Enerji sektöründe Türkiye’de 
yatırım yapmak istiyor Almanlar. 
Özellikle yenilenebilir enerji 
konusunda yatırım yapmak 
isteyen Alman firmalar var” 
dedi.

Fizibilite çalışması 
yapılıyor
EBSO Yönetim Kurulu 

Başkanı Ender Yorgancılar ise, 
Almanya’nın Türkiye’nin önemli 
bir ticari partneri olduğunu 
belirterek, iki ülke arasındaki 
olumlu ilişkilere de dikkat çekti. 
İzmir’deki Başkonsolosluğun 
da çok iyi çalıştığını ifade eden 
Yorgancılar, şunları söyledi:

“Direkt uçak seferleri iki 
ülke arasındaki ilişkiyi daha 
da artırıyor. Meslek yüksek 
okulu konusunda da zaten 
görüşmelerimiz sürüyor. Şu 
anda fizibilite çalışmaları 
yapılıyor. TOBB’un da zaten 
‘Beceri 10’ isimli bir projesi 
var. Burada da iş garantili 
eğitim veriliyor. Meslek yüksek 
okulu projesini de biz zaten bu 
kapsamda değerlendiriyoruz. 
Sanayicilerimizin beklentisi 
doğrultusunda bu okulu en 
kısa zamanda hayata geçirmek 
istiyoruz.”

EBSO’dan Almanlarla 
MYO işbirliği

Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Yorgancılar’ı 
ziyaret eden Almanya 
Büyükelçisi Cuntz, 
Türkiye şartlarına 
en uygun meslek 
yüksek okulu kurmak 
için birlikte çaba 
gösterdiklerini 
söyledi.

EĞİTİM
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Kız Meslek Lisesi öğrencileri
girişimci olmak için yarıştı 

Başbakanlık ve Milli Eğitim 
Bakanlığı (MEB)  tarafından 
desteklenen,  British Council 
Türkiye ile MEB Kız Teknik 
Öğretim Genel Müdürlüğü 
işbirliğiyle düzenlenen “İşte 
Biz de Varız- Girişimcilik ve 
Yenilikçilik Yarışması”nın 
İzmir Bölge Finali Yaşar 
Üniversitesi’nde yapıldı.

702 okul katıldı
MEB Kız Teknik Öğretim Genel 

Müdürlüğü ve British Council 
arasında 2009 yılında imzalanan 
protokol kapsamında üçüncü 
kez düzenlenen yarışmaya 
bu yıl, tüm Türkiye’den 702 
okul katıldı. Okullar 5’er kişilik 
takımlar halinde bölgelerindeki 
ihtiyaçlar, özellikler ve 
bölgeye has ürünlerden 
yola çıkarak girişimciliklerini 
sergileyebilecekleri projeler ile 
başvuruda bulundular. Bu yıl 
3 ilde yapılması kararlaştırılan 
bölge finalleri daha önce 
Gaziantep ve Trabzon’da 20’şer 
okulun katılımıyla gerçekleştirildi.

İzmir finali
Ön elemenin ardından İzmir 

bölge finaline davet edilen 24 

okuldan 174 öğrenciye Yaşar 
Üniversitesi ev sahipliği yaptı. 
Yarışma öncesi takımlara 
üniversitenin öğretim üyeleri 
tarafından eğitim verildi, 
projelerini hazırlayabilmeleri için 
çalışma odaları tahsis edildi.

Yarışma günü geldiğinde ise 
öğrencilerin heyecanı yüzlerinden 
okunuyordu. 

İzmir İl Milli Eğitim Müdür 
Yardımcısı Sadettin Dumlu, 
MEB Kız Teknik Öğretim 
Genel Müdürü Fatma Sema 
Şentürk,  Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Üyesi 
Berkay Eskinazi, Seçsan Gıda 
Sanayi Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Mesut Saldır ve British 
Council Eğitim Proje Müdürü 
Emine Çarkçıoğlu’dan oluşan 
jüri,  ilk elemede 24 projeden 
10’unu seçti. Daha sonra bu 
projelerin sunumları öğrenciler 
tarafından seyircilerin önünde 
gerçekleştirildi. Sunumların 
ardından yeniden toplanan jüri 
kesin kararını verdi. İstanbul’daki 
ulusal finale katılmaya Bilecik 
Bozüyük Kız Teknik ve Meslek 
Lisesi, Burdur Anadolu Kız 
Teknik ve Meslek Lisesi, Bursa 
Zübeyde Hanım Kız ve Teknik 

Meslek Lisesi, Edirne Meriç 
Çok Programlı Lisesi,  Eskişehir 
Tepebaşı Habib Edip Törehan 
KTML, Manisa İsmet İnönü KTML, 
Tekirdağ Türk Tekstil Vakfı Meten 
KTML hak kazandı.

Başarılı okul 
İngiltere’ye
Nisan ayı sonunda İstanbul’da 

yapılacak ulusal finalde en 
başarılı bulunan okul, Kingston 
Üniversitesi’nin davetlisi olarak, 
İngiltere’de düzenlenecek 
girişimcilik kampına katılacak. 
İkinci okula dizüstü bilgisayar, 
üçüncü olan okula ise dijital 
fotoğraf makinası ödül olarak 
verilecek.

Meslek liselerinde okuyan 
14-18 yaş arası gençlere yönelik 
olarak düzenlenen yarışmayla, 
öğrencilerin edindikleri teknik 
becerilerin yenilikçilik ve girişimle 
desteklenmesi, profesyonel 
girişimci ve yöneticilerle bir araya 
gelerek iş hayatıyla tanışmalarının 
sağlanması, müfredatta yer 
almayan girişimcilik ve kişisel 
gelişim konularında eğitimler 
almaları ve yarışma yoluyla bu 
konuları uygulayarak öğrenmeleri 
amaçlanıyor.

EĞİTİM
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Lider Yaratıcı Katılımcılar 
(LİYAKAT) Derneği, geçtiğimiz 
19 Mart’ta İzmir Arena’da 
düzenlediği “İzmir’le Tanışma 
Gecesi” etkinliğinde eğitim 
gönüllülerini bir araya getirdiği 
geceden elde edilen geliri Ege 
Bölgesi Sanayi Odası Vakfı’na 
bağışladı. Örnek bir girişimcilik 
sergileyen LİYAKAT Yönetimi, 
gençlerin eğitimine katkı 
koymak adına gerçekleşen 
geceden elde edilen 59 bin 800 
liralık temsili çeki, Ege Bölgesi 
Sanayi Odası ve EBSO Vakfı 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar’a teslim etti.

Eğitim odaklı
EBSO Yönetim Kurulu 

Başkanı Ender Yorgancılar, 
Liyakat Derneği’nin kısa süre 
önce kurulmuş olmasına 
rağmen eğitime destek 
vermek adına yaptıkları katkıyı 
memnuniyetle karşıladıklarını 
belirterek sivil toplum 
örgütlerinin hizmetlerinin 
önemine işaret etti. Yorgancılar, 
Liyakat Derneği’nin İzmir’le 
Tanışma Gecesi’ne katkı koyan 
başta Ertan Kayıtken olmak 
üzere tüm eğitim gönüllülerine 
bu vesile ile bir kez daha 

teşekkür ederek, bu katkının 
her kuruşunun geleceğin 
işadamlarına, iş kadınlarına 
aktarılacağını vurguladı. Liyakat 
Derneği Başkanı Berkay Eskinazi 
ise, “Yıllardır EBSO Vakfı’nın 
kaynaklarını artırıp, daha çok 
öğrenciye ulaşabilmesi için 
çalışıyoruz. LİYAKAT Derneği’nin 
ilk projesinin eğitim odaklı 
olmasında kuşkusuz EBSO 
Vakfı’nda edindiğim deneyimler, 
etkili oldu. Bu güzel başlangıcın 
daha büyük destekler 
yaratacağını umuyorum” dedi.

LİYAKAT’tan örnek destek

EĞİTİM



57

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
ve EBSO Vakfı Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgancılar, EBSO 
Vakfı’nın öğrenci burslarına 
katkıları nedeniyle ATAER 
Enerji’ye teşekkür plaketi verdi.

İzmir Atatürk Organize 
Sanayi Bölgesi’nde üretim yapan 
sanayicilerin temiz, sürekli 
ve ucuz enerji ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere kurulan 
ATAER’in Yönetim Kurulu 
Başkanı Kadri Şeker’i ziyaret 
eden Ender Yorgancılar, 
enerjinin yaşam ve üretim için 
vazgeçilmez olduğuna dikkat 
çekti. Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kuruluşunun 100. yıldönümü 
olan 2023’te 500 milyar 
dolarlık ihracat hedefine 
ulaşmak için öncelikle 
bu üretimi sağlayacak 
enerji yatırımlarına ihtiyaç 
duyulduğunu kaydeden 
Yorgancılar, enerjiyi de 
ağırlıklı olarak tek kaynağa 
bağlamanın sakıncalarına işaret 
etti.

Ender Yorgancılar, Ege 
Bölgesi Sanayi Odası Vakfı’nın 
kurulduğu günden bu yana 
Türkiye’nin nitelikli insan 
kaynağına yatırım yaptığını, 
başarılı fakat ekonomik 
imkanları kısıtlı öğrencileri 
desteklediğini hatırlatırken, 

“Vakfımızın bizim yönetime 
geldiğimiz dönemde kamuya 
yararlı vakıf statüsü kazanıp 
yapılan bağışlara vergi muafiyeti 
getirilmesi gücünü daha da 
artırdı. Büyük oranda EBSO’nun 
maddi katkılarıyla ayakta duran 
Vakfımıza sanayicilerimizin 
verdiği destekler, artık daha 
fazla öğrenciye burs vermemizi 
sağlayacak” dedi.

Ortak başarı
EBSO Vakfı’nın İzmir’de 

öğrencilere burs veren ender 
kurumlardan biri olduğunu 
da vurgulayan Yorgancılar, 
“Bu anlamda, ATAER’in 
öğrenci burslarına katkı 
sağlamak amacıyla vakfımıza 
yaptığı anlamlı bağışa 
teşekkür ediyoruz. Bugünlere 

EBSO Vakfı’ndan ATAER’e teşekkür

gelinmesinde EBSO Vakfı’nın 
yönetimi ile birlikte ATAER’in 
yönetimindeki arkadaşlarımızın 
da çok büyük gayretleri oldu” 
diye konuştu.

Eğitime destek 
sürecek
ATAER Yönetim Kurulu 

Başkanı Kadri Şeker de, 
toplumdan kazandıklarını yine 
topluma veren bir anlayış içinde 
hareket ettiklerini söyledi. 
Sanayicilerin çalışmalarının 
kamuoyu tarafından yakından 
takip edildiğini belirten Şeker, 
“Sanayiciler Türkiye’nin 
örnek kesimidir. Toplumun 
yararına olan hizmetlere katkı 
yapmaktan ve EBSO Vakfı’na 
yaptığımız katkıların hedefine 
ulaşmasından mutluyuz. Yüce 
ve ulvi duygular yaşıyoruz. 
İnşallah işlerimiz daha iyi olur 
ve daha fazla katkı yaparız” 
dedi.

Plaket törenine EBSO 
Yönetim Kurulu Üyeleri Kamil 
Porsuk, Bayram Talay, Berkay 
Eskinazi, Hüseyin Vatansever, 
ATAER Yönetim Kurulu Üyeleri 
Nedim Uysal, Nihat Karakartal, 
EBSO Vakfı Yönetim Kurulu 
Üyeleri Rıfat Demirli, Necdet 
İtmeç ile Nejat Özduran da hazır 
bulundu.

EĞİTİM
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Çocuk olmak

İşte tüm anne babalar, bilir 
bu hisleri. Bir çocuğun gözleridir 
artık bizi hayata bağlayan, 
mücadele sebebimiz, nefessiz 
koşmamız… Ve ömrümüz 
hiç bitmeyecekmiş gibi 
yaşamımızı sağlayan onun bu 
dünyada sadece sağlıklı, mutlu 
olmasıdır. Ama bugün kendi 
çocukluğumu düşünüyorum, 
her şey daha kolay değildi. 
Bu kadar teknolojiye sahip 
değildik, bu kadar çok 
oyuncağımız da yoktu.  Ama 
mutlu ve güvendeydik. 
Şimdi ise çocuklarımızı nasıl 
koruyacağımızı bilmeden, 
onların geleceğinden kaygılı 
yaşıyoruz.

Bir bayram günü ortadan 
kaybolan çocukların çığlıkları 
kulaklarımızdayken, 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı’nı kutladık. Ne mutlu 
bize ki; Ulu Önderimiz çocuklara 
emanet ettiği Cumhuriyeti, 
böylesi anlamlı bir bayramla 
ölümsüz kılmış. Önceleri 
TBMM’nin açılışının egemenliği 
padişahtan alıp halka vermesini 
kutlamak amacını taşırken, 
Çocuk Bayramı savaş sırasında 
yetim ve öksüz kalan yoksul 
çocukların bir bahar şenliği 
ortamında sevindirmek amacını 
taşımaktaydı. Bugün tüm dünya 

çocuklarıyla kutladığımız, 
uluslar arası bir boyut kazanan 
23 Nisan Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı, dünyada 
çocukların bayramı olan tek 
ülke olmanın gururunu bize 
yaşatıyor. Ama yükümüz artık 
daha ağır, onları dengeli, 
başarılı ve mutlu bireyler 
kılabilmek için kendi anne 
ve babalarımızdan daha çok 
çalışmalıyız.

Bu çalışma gücünü de 
yine çocukların gözlerindeki 
ışıktan buluyoruz. Ege Bölgesi 
Sanayi Odası olarak yaptığımız 
Çocuk Meclisi’nde bunu bir 
kez daha gördük. Büyümüşte 
küçülmüş çocuklarla birlikte 
olmak, her şey için mücadele 
eden biz sanayicilere güç verdi. 
Kaygılarımız ve korkularımız 
saklandı.

Bir kez daha anladım ki, Ege 
Bölgesi Sanayi Odası’nın bir 
Vakfı’nın olması ve çocuklarımız 
için sınırları zorlamamız, 
hayatımıza koyduğumuz çok 
büyük bir artıymış. Hiç kuşkusuz 
bu artıları onların geleceği için 
çoğaltmak sürekli yeni projeler, 
yeni paylaşımlarla mümkün. 
Bu yıl EBSO Vakfı Bayanlar 
Birliği’nin üç güzel etkinliği 
bulunuyor. İlki 28 Nisan’da 
Tepekule Kongre ve sergi 

salonunda sergilediğimiz değerli 
hocamız Kerim Dündar’ın 
yönettiği “Dullar” oyunumuz. 
İkincisi 4 Mayıs’ta koromuzun 
kıymetli hocamız Ümit Bulut 
eşliğinde hazırladıkları, yine 
birbirinden güzel eserler 
seslendireceği Atatürk Kültür 
Merkezi’ndeki konserimiz. Son 
çalışmamız ise hazırlıklarını 
sürdürdüğümüz “Yemek Kitabı” 
projesi.

Bunların hepsi siz değerli 
sanayicilerimiz ve eşlerinden 
aldığımız güçle oluyor. 
Değerli Başkanım Sayın Ender 
Yorgancılar’ın desteği ise 
tartışılmaz. Daha da fazlasını 
yapmak istiyoruz. Her gün yeni 
bir fikir ile uyanıyoruz. Bu güzel 
ülkenin, güzel çocukları daha 
çok gülsün, yarınlarımız eğitimli 
gençlerimizle aydınlansın diye… 

Çocukken büyümeyi 
hayal etmesinler, çocukken o 
güzel günlerin keyfini daha 
çok çıkarsınlar istiyoruz. 
Savaşlardan, yoksulluktan, 
acılardan uzak normal bir 
çocukluk yaşasınlar istiyoruz. 

Çocuk olmak her çağda 
güzel olsun dileğiyle…

Berkay Eskinazi
EBSO Yönetim Kurulu Üyesi

Bir çocuğun gözlerindedir hayat.
Ağlarsa tüm dünya ıslanır sağanak yağmur altında
Gülerse içi ısınır insanlığın, 
Pür neşe, bin bir umutla masal diyarlarının kapıları açılır. 
Büyüklerin önlerine…

GÖRÜŞ
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EBSO Vakfı Bayanlar Birliği 
Gılgamış’ı yeniden ölümsüzleştirdi

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Vakfı Bayanlar Birliği üyeleri 
sanata verdiği desteği Gılgamış 
oyunu ile yeniden ortaya koydu.

Orhan Asena’nın 
Mezopotamya’da ortaya 
çıkan tarihin ilk yazılı destanı 
Gılgamış’tan esinlenerek 
yazdığı, Dokuz Eylül Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi Deneme 
Topluluğu’nun Kerim Dündar 
yönetmenliğinde sahneye 
koyduğu Gılgamış (Tanrılar ve 
İnsanlar) adlı oyun, EBSO Vakfı 
Bayanlar Birliği’ne özel bir gece 
ile gösterime sunuldu.

Sanayicilerle eşleri, bir sosyal 
sorumluluk projesine daha 
destek olmanın keyfini sanatın 
doyumsuz güzelliğini paylaşarak 
yaşadılar.

Ölümsüzlüğün tarifi:
Fayda sağlamak
Ege Bölgesi Sanayi Odası 

Yönetim Kurulu Üyesi ve 
EBSO Vakfı Başkan Yardımcısı 
Berkay Eskinazi, Gılgamış’ın 
ölümsüzlüğü arayan kralın 
öyküsü olduğunu hatırlatırken, 
“Gılgamış, bugün bile 
sahneleniyorsa ölümsüzlüğü 
çoktan bulmuş demektir. Çünkü 

ölümsüzlük çok uzun yıllar 
yaşamak değil, başkalarına 
fayda sağlayarak yaşamaktır. 
Ölümsüzlük, ardında güzel bir 
isim bırakmaktır” dedi.

EBSO Vakfı olarak 2000 
yılından beri ihtiyaç sahibi 
başarılı öğrencilere burs 
imkanı sağladıklarını hatırlatan 
Eskinazi, Bayanlar Birliği olarak, 
çeşitli sanatsal aktiviteler 
düzenleyerek, öğrencilerin 
eğitim olanaklarını artırmak için 
çalıştıklarını kaydetti. Gılgamış 
adlı oyunun sahnelenmesine 
katkı koymaktan mutluluk 
duyduklarını söyleyen EBSO 

Vakfı Başkan Yardımcısı, öğrenci 
oyuncuları ve oyunu sahneye 
koyan yönetmen Kerim Dündar’ı 
başarılarından dolayı tebrik etti.

Dokuz Eylül Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne 
Sanatları Bölüm Başkanı Prof. 
Dr. Murat Tuncay, EBSO Vakfı 
Bayanlar Birliği’nin katkıları 
için Berkay Eskinazi’ye teşekkür 
plaketi verdi. 1959’da yazılan 
Gılgamış’ın bugün seyircinin 
karşısına çıkabilmesi için 
yoğun bir çalışma yapıldığını 
belirten Prof. Dr. Tuncay, 
“Öğrencilerimizi ağır ağır zor 
bir göreve hazırlıyoruz. İnsan 

ruhunun en iyi 
besleyicisi olan 
sanatla uğraşmak 
ve bunu harekete 
geçirmek 
çok güzel bir 
duygu. EBSO 
Vakfı Bayanlar 
Birliği bu 
oyunun sahneye 
konulmasında 
burada eğitim 
gören öğrencilere 
destek olarak 
anlamlı 
bir projeyi 
gerçekleştiriyor” 
diye konuştu.

EĞİTİM
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Ege Bölgesi Sanayi 
Odası öncülüğünde kurulan 
organize sanayi bölgeleri, 
sanayicilerin planlı alanlarda 
üretim yapmalarını sağlarken, 
ağaçlandırma çalışmalarıyla 
doğanın ve çevrenin 
korunmasında da önemli rol 
üstleniyor. Kemalpaşa ile Pancar 
Organize Sanayi Bölgeleri’nde 
gerçekleştirilen ağaçlandırma 
çalışmalarında doğayı koruyarak 
üretim yapmanın örnekleri 
ortaya konuldu.

Dünya Orman Haftası 
kutlamaları ve Çevre ve Orman 
İl Müdürlüğü’nce yürütülmekte 
olan Ağaçlandırma Seferberliği 
Eylem Planı kapsamında, 
Kemalpaşa Organize Sanayi 
Bölgesi’nde (KOSBİ) fidan dikimi 
yapıldı. 

Etkinliğe ev sahipliği yapan 
KOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı 
Kamil Porsuk, bölge sanayicileri 
olarak doğaya ve çevreye olan 

sorumluluklarının bilincinde 
olduklarını belirtti. Organize 
Sanayi Bölgesi olarak bu 
bilinçle merkezi atıksu arıtma 
tesisini faaliyete geçirdiklerini 
ve Nif Çayı’nın ıslah edilmesine 
başlandığını dile getiren Porsuk, 
çayın 2 bin 170 metrelik kısmının 
istinat duvarlarının tamamlandığı 
ve çalışmaların devam ettiği 
bilgisini de verdi.

İzmir Vali Yardımcısı Şahin 
Aslan, “Modern toplum, akılla, 
vicdanla iş yapan, sinerji üreten 
toplum, planlama yapan toplum 
ve organize olabilen toplumdur. 
Böyle bir toplum olduğumuzun 
göstergesini bugün görüyoruz” 
dedi.

Kemalpaşa Kaymakamı Yüksel 
Topal, geçen yıl temelini attıkları 
arıtma tesisinin şu anda çalışıyor 
olmasının kendilerini mutlu 
ettiğini bildirdi. Kaymakam 
Topal, KOSBİ’nin yaşadığı tüm 
sorunlara rağmen faaliyet 

gösterdiği alanda çevreye karşı 
sorumluluk bilinci içerisinde 
hareket ettiğini ve sosyal 
sorumluluk projelerinde yerel 
yönetimlere destek olduğunu 
kaydetti.

Kemalpaşa Belediye Başkanı 
Rıdvan Karakayalı, 1980 
yılından bu yana Organize 
Sanayi Bölgesinde devam eden 
sorunların çözülmesi gerektiğini, 
bunun da hep birlikte 
aşılabileceğini dile getirdi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Meclis Başkanı Mehmet Tiryaki, 
son dönemlerde dünyada 
yaşanan çevre felaketleri bu 
tür etkinliklerin önemini bir kez 
daha ortaya koyduğunu, gelişmiş 
Avrupa ülkelerinde tarım ve 
sanayinin yan yana gelişebildiğini 
ve çevre duyarlı sanayileşmenin 
Ülkemizde de mutlak suretle 
gerçekleşmesi gerektiğini ifade 
etti.

EBSO Yönetim Kurulu Başkan 

Organizelerden yeşil atak

Kemalpaşa ile Pancar Organize Sanayi Bölgeleri, ağaçlandırma 
seferberliklerinde sanayicilerin doğaya karşı sorumluluklarını ortaya 
koyarken, yeşil alanlarını da arttırdı.
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Yardımcısı İbrahim Gökçüoğlu 
da, insanların aşırı tüketmesi 
sonucu doğal kaynakların yok 
olduğunu ifade ederek, “Biz 
de EBSO olarak sanayi yoluyla 
kalkınmaya yürürken havayı, 
suyu, toprağı ve insanıyla 
tüm çevreyi korumanın 
birinci görevimiz olduğunun 
farkındayız” dedi. 

Kemalpaşa Halk Eğitim 
Merkezi Müdürlüğü halk oyunları 
ekibi gösterisinin ardından KOSBİ 
Başkanı Porsuk tarafından, Vali 
Yardımcısı Aslan ve İl Çevre ve 
Orman Müdür Yardımcısı Dr. 
Nejat İnce’ye plaket verildi. 
Katılımcılar tarafından arıtma 
tesisi bahçesine fıstık çamı dikimi 
yapıldı.

Pancar OSB’ye 
16 bin fidan
Pancar Organize Sanayi 

Bölgesi’nde gerçekleştirilen ağaç 
dikme törenine Kaymakam Zeki 
Arslan, Belediye Başkanı İsmail 
Uygur, Pancar Organize Sanayi 
Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı 
Hüseyin Şairoğlu, İl Çevre 
ve Orman Müdür Yardımcısı 
Dr. Nejat İnce, Ağaçlandırma 
Şube Müdürü Sebahattin Bilge 
ve Pancar Muzaffer Hanım 
İlköğretim Okulu öğretmenleri ile 
öğrenciler katıldı. 

Pancar OSB Yönetim Kurulu 
Başkanı, Hüseyin Şairoğlu, 
“Şu anda organize sanayi 
bölgemizin çoğunu tamamladık. 
Sıra çevre düzenlemesine 
geldi. Pancar Muzaffer Hanım 
İlköğretim Okulu öğretmenleri 
ve öğrencilerini de ağaçlandırma 
etkinliğimize dahil ettik. Burada 
bizi yalnız bırakmayan tüm 
konuklarımıza teşekkür ederim” 
dedi.

Törende ayrıca Pancar 
Muzaffer Hanım İlköğretim 
Okulu’nda düzenlenen ağaç 
konulu şiir ve kompozisyon 
yarışmasında dereceye giren 
öğrencilere ödülleri verildi. 
Öğrenciler Orman Haftası 
nedeni ile hazırladıkları şiir ve 
kompozisyonlarını konuklara 
okudu. Törende toplam 157 
dekarlık alana 16 bin çam fidanı 
dikildi. 

Çevreci sanayici ödüllendirilecek

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) daha iyi bir İzmir ve dünya 
için çevreye duyarlı sanayicileri ödüllendirmede yeni kriterler 
belirledi.

Çevreye yatırım yapan, geleceği koruyan sanayiciyi 10 yıldan 
bu yana ödüllendiren ve bu anlamda yarattığı farkındalıkla öne 
çıkan EBSO, yarışmayı genişleterek daha zengin bir kapsama 
kavuşturdu. Çevre Ödülü (Altın Ödül), Çevre Uygulama Ödülü 
(Gümüş Ödül), Çevre Alanında Kurumsal Sosyal Sorumluluk 
Ödülü (Bronz Ödül) ve Tema Ödülü verecek olan EBSO, atıkların 
daha kaynağında azaltılarak doğal kaynakların ve çevrenin 
korunmasını hedefliyor. Sanayiciler çevreci projeleri hayata 
geçirirken, eğitim ve yayınlarıyla da deneyimlerini paylaşarak 
hem başka kuruluşlara örnek olacaklar hem de toplumun bilinç 
düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunacaklar.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Çevre 
Çalışma Komitesi Üyeleriyle birlikte düzenlediği toplantıda, 
göreve geldikleri günden bu yana sanayi yoluyla kalkınma 
hedeflerine yürürken çevreyi korumanın önemini her fırsatta 
dile getirdiklerini vurguladı. Yorgancılar, “Sanayicilere çevre 
duyarlılığı duyarlılığı kazandırmak için gerçekleştirdiğimiz 
yarışmanın bu yıl içeriğini zenginleştiriyoruz. Hedefimiz daha 
iyi, daha güzel bir İzmir ve dünyayı çocuklarımıza bırakmak. 
Yıllardır aktif görev yapan Çevre Çalışma Grubumuz aracılığıyla 
sanayicilerimizi AB’ye uyum sürecinde sürekli olarak yenilenen 
Çevre Mevzuatı hakkında bilgilendirip uyarıyoruz. Üyelerimizin 
konuları hakkında bilgi alarak bunları ilgili kurum ve kuruluşlara 
iletiyoruz” dedi.

EBSO Çevre Çalışma Grubu tarafından 2009 yılından bu 
yana 20 toplantı yapıldığını, Mahalli Çevre Kurulu toplantılarına 
katılım gösterildiğini, başta Çevre ve Orman Bakanlığı olmak 
üzere birçok kuruma görüş bildirildiğini hatırlatan Ender 
Yorgancılar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Odamızda yapılan bilgilendirmeler içinde en yüksek katılım 
çevre konularıyla ilgili toplantılarda gerçekleşiyor. AB uyum 
yasalarıyla birlikte işletmelere kesilen cezalar kapatılmaya 
kadar gidebilen durumlar oluşturabiliyor. İnsanların canının 
yanması, çevre konusunda kesilen cezaların yüksek olması 
sanayicilerin bu konudaki duyarlılığını artırıyor. Ege ve İzmir’deki 
sanayicilerimiz çevreyle ilgili yeteri derecede bilinçlendi, üzerine 
düşen sorumlulukları yapmak için çaba içindeler. Her toplantıda 
katılımın giderek artması da bunun göstergesi.”

Herkese eşit kontrol
Çevreyle ilgili bilinçlenmiş ve üzerine düşen sorumlulukları 

yerine getiren üyeleri bulunduğunu vurgulayan Ender 
Yorgancılar, “Biz üyelerimizi bilgilendirmekle görevliyiz. 
Denetimleri Çevre İl Müdürlüğü ve Bakanlık yapıyor. Ancak 
herkese eşit şekilde kontrollerin yapılmasını istiyoruz. Sadece 
Ege’de değil. Örneğin 50 bin Euro’ya da, 50 milyon Euro’ya da 
arıtma tesisi yapılabiliyor. Bunu yapana ‘görevini yaptı’ deniyor, 
yapmayan ise cezayla karşı karşıya kalıyor. Cezalar da genelde 
affa uğruyor. Yani denetimlerin eşit bir şekilde sürekli olması 
lazım. Çevre kirlendiğinde ‘bunun sebebi sanayicidir’ demek 
yanlış. Sanayiyi hedef göstermek çok yanlış” dedi.
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, Gelir İdaresi Başkanı 
Mehmet Kilci’ye üyelerinin 
çözüm bekleyen konularını 
içeren bir dosya sundu. Dosyada 
vergisini düzenli ödeyen 
mükelleflerin ödüllendirilmesi 
talebi de yeraldı.

Gelir İdaresi Başkanı Mehmet 
Kilci, Daire Başkanı Ömer 
Ergenç ve İzmir Vergi Dairesi 
Başkanı Mustafa Gürhan Acar ile 
birlikte EBSO’yu ziyaret ederek 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar ile biraraya geldi. 
Yorgancılar, toplantıda Kilci’ye 
üyelerinin çözüm beklediği 
konularla ilgili bir dosya sunarak 
sanayiciler açısından önemini 
vurguladı.

Dosyada neler var?
EBSO’nun Gelir İdaresi 

Başkanı Kilci’ye sunduğu 
dosyada yeralan konulardan 
bazı başlıklar şöyle:

Serbest bölgelere transit 
ticaretle gelen yakıt vb. 
girdilerin değeri üzerinde talep 
edilen KDV’lerden kaynaklanan 
uygulama sorunlarının ve 
ihtilaflarının giderilmesi.

Kamu Alacaklarını Yeniden 
Yapılandırma Kapsamı içine 
dahil edilmeyen geçmiş 
yıllarda düzenli vergi 
ödeyen mükelleflere için de 
ödüllendirme amaçlı indirim 
sağlanması.

Peşin vergi uygulamasının 3 
yıllık bir sürede kademeli olarak 
kaldırılması.

Uluslararası taşımacılıkta 
konişmentonun Vergi Usul 
Kanunu’na göre Teşvik Edici 
Belge kabul edilmemesinin 
sebep olduğu istisna ve iade 
sorununun giderilmesi.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 
yeri merkezi mukteza sisteminde 
1 yıldır bekleyen mukteza 
taleplerinin karşılanması, 
işleyişin hızlandırılması.

Kaynak Kullanımı Destekleme 
Fonu’nun yatırım malları ve ara 
malı ithalatında kaldırılması.

6111 Sayılı Torba Yasa 
kapsamında yeniden 
yapılandırmaların defaten 
ve taksitli ödeme seçenekleri 
yanında kısmi peşin ödeme 

ve taksitlendirmenin de 
kabul edilmesi, bilgisayar 
programlarının buna göre 
düzenlenmesi.

Firmaların maliyetlerini 
arttıran, vergi iadelerine 
konu olan yeminli mali 
müşavir raporunun, firmaların 
masraflarını arttırıcı etkisi de 
göz önünde bulundurularak 
büyük meblağlı işlemler dışında 
istenmemesi.

İşlemlerin hızlandırılması 
ve firmaların hızlı bir şekilde 
hizmet almalarını teminen 
KDV iadelerinde yapılacak 
değişikliklerle teminat 
mektubunun kaldırılması.

Vergide ceza varsa ödül de olmalı
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar, Gelir İdaresi Başkanı 
Kilci’ye sanayicilerin çözüm bekleyen 
konularına ilişkin dosya sundu. Dosyada 
vergisini düzenli ödeyen mükelleflerin 
ödüllendirilmesi talebi de var.
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10. Ulusal Tesisat 
Mühendisliği Kongresi ve 
Teskon Sodex Fuarı, “Enerji: 
Dünden Daha Az” temasıyla 
gerçekleştirildi.

Tepekule Kongre ve Sergi 
Merkezi’ndeki kongre ve fuarın 
açılışında Ege Bölgesi Sanayi 
Odası’nı Yönetim Kurulu Üyesi 
Hüseyin Vatansever temsil 
etti. İzmir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Aziz Kocaoğlu, tesisat 
mühendisliğinin ve projenin 
giderek geliştiğini, malzeme 
kalitesinin arttığını, ancak işçilik 
kalitesi ve tamir etme bilincinin 
çok zayıf kaldığını, bunun da 
eğitimle giderileceğini söyledi. 

TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Soğancı, 
Odanın bu kongreleri başlatması 
ve ısrarla sürdürmesinin 
önemine dikkati çekerek, “Bu 
kongreler yapılmasa tesisat 
alanının bir mühendislik 
alanı olduğu bilinci hala 
oluşmayacaktı. Tesisat 
mühendisliğinin gelişmesine 
yepyeni perspektifler 
açılamayacaktı. Her iki yılda bir 
üretilen yeni bilgi ve teknoloji 
bir çatı altında buluşamayacaktı. 

Sürekli artan heyecanla bir araya 
gelmenin sinerjisi bu sektörde 
hiç yaratılamayacaktı” dedi.

Makine Mühendisleri Odası 
Başkanı Ali Ekber Çakar ise 
kongrelerin, tesisat mühendisliği 
alanında uzman mühendislik, 
enerji verimliliği, imar mevzuatı, 
yapı denetimi, disiplinler arası 
işbirliği, mesleki akreditasyon, 
tesisat mühendisliğinde 
personel belgelendirmesi, AB 
teknik mevzuatı, binalarda 
enerji performansı yönetmeliği 
konularını meslek ve kamuoyu 
gündemine taşıyan bir platform 
olarak tarihe geçtiğini dile 
getirdi.

Kongrelerde üretilen, 
paylaşılan bilgi ve teknolojinin, 
18 yıldır meslek alanlarının ve 
sektörün gelişmesine, halkın 
daha sağlıklı, planlı, güvenli, 
temiz mekanlarda ve kentlerde 
yaşamasına hizmet ettiğini 
anlatan Çakar, şu bilgileri verdi:

“Sektördeki 1540 tesisin 
yüzde 82’si KOBİ niteliğindeki 
işletmelerden oluşuyor. Pazar 
hacmi bugün 9 milyar lira 
dolayındadır. 2010 yılı sektör 
ithalatı 5,7 milyar dolar, 

ihracatı 3,6 milyar dolar, 
ihracatın ithalatı karşılama 
oranı yüzde 63’tür. Sektörün 
ihracat artışı yüzde 39, 
büyüme hızı yüzde 22,5, 
ancak ithalat artış hızı yüzde 
73’e yakındır. Hammaddede 
dışa bağımlılık, düşük katma 
değer, GSMH içinde binde 
65 olan Ar-Ge ve inovasyon 
altyapısının gelişmemiş 
olması, ara mal üretimindeki 
yetersizlik, ara mesleki eleman 
ihtiyacı, markalaşma ve patent 
sayısındaki düşük düzey, kayıt 
dışı oranının yüksek olması ve 
haksız rekabet, üniversite sanayi 
işbirliğinin koordinasyonu 
ve ortak çalışmaların yeterli 
olmaması sektörün başlıca 
sorunları arasındadır.”

Ulusal Tesisat Mühendisliği 
Kongresi, 4 gün boyunca aynı 
anda 11 salonda 158 konu 
başlığının tartışıldığı dev bir 
organizasyon niteliği taşırken, 5 
sempozyum, 7 seminer, 16 kurs, 
bir panel, 3 sabah toplantısı, 4 
atölye çalışması, 3 teknik gezi, 
bir kültürel gezi, 2 kokteyl ve bir 
konser düzenlendi.

Ana tema “enerji”
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Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) ile Deloitte, 1 
Temmuz 2012’de yürürlüğe 
girecek olan Türk Ticaret 
Kanunu konusunda işbirliği 
yaptı. TOBB ve Deloitte’un 
internet sayfasında yer alacak 
“TTKmetre” adlı uygulamayla 
şirketler, yeni kanuna ne kadar 
hazır olduklarını görebilecek.

TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, TOBB ve 
Deloitte’un işbirliğinde, ticari 
hayatta önemli değişiklikler 
yapacak yeni Türk Ticaret 
Kanunu, Borçlar Kanunu 
ve 6111 sayılı Torba Kanun 
hakkında uzmanlar ve 
akademisyenlerden oluşan 
ekibin Türkiye genelinde 
ücretsiz seminerler vereceğini 
anlattı.

Hisarcıklıoğlu, şirketlerin yeni 
Türk Ticaret Kanunu’na ne kadar 
hazır olduklarını görebilmeleri 
için internet ortamında bir 
anket hazırladığını da bildirdi.

TTKMetre adı verilen 
uygulamanın 6 ana konu 
başlığı altında toplanan 44 
sorudan oluştuğunu belirten 
Hisarcıklıoğlu, önümüzdeki 
hafta başından itibaren TOBB ve 
Deloitte’un web sitelerinde yer 
alacak ankete katılan firmaların, 
Türk Ticaret Kanunu’na ne 
kadar hazır olduklarını ve 
ne yapmaları gerektiğini 
görebileceğini anlattı.

Gündem ekonomi 
olmalı
Küresel krizin ardından 

dünyada yeni bir rekabet 
haritasının şekillendiğini, 
bu yeni ortama uyum 
sağlayan ülkelerin daha hızlı 
büyüdüğünü, daha fazla 
zenginleştiğini hatırlatan 
Hisarcıklıoğlu, risklerin ve 
fırsatların farkında olarak, bu 
yeni ortama uygun, yeni bir 
büyüme hamlesi başlatılması 
gerektiğinin altını çizdi.

Türkiye’de ekonomiyi 

büyüten, yatırımları ve istihdamı 
sağlayanın özel sektör olduğunu 
vurgulayan Hisarcıklıoğlu, 
şunları kaydetti:

“Bu yüzden özel sektörü 
güçlendirecek her adım, 
gündemin esas maddesi 
olmalıdır. Ekonomimizin 
kurumsal altyapısını 
güçlendirecek iki temel kanuni 
düzenleme Ticaret ve Borçlar 
Kanunu’nun Meclis’te iktidar 
ve muhalefet partilerimizin 
işbirliğiyle yasalaşmış olmasını, 
bu çerçevede atılmış fevkalade 
önemli adımlar olarak 
görüyoruz. Yeni Ticaret ve 
Borçlar kanunları, sanayicinin, 
tüccarın, esnafın anayasası 
konumundadır. Hem bu yasal 
düzenlemelerin gerçekleşmesi, 
hem de bu süreçte siyasette 
sağlanan diyalog ve uzlaşma, 
iş dünyamıza büyük moral 
vermiş, yeni başarılara ulaşma 
mücadelemizde bizleri motive 
etmiştir. 1956 yılından 
beri yürürlükte bulunan 
6762 sayılı Türk Ticaret 
Kanunu, dünya ve Türkiye 
ekonomisindeki gelişmelere 
paralel güncellenememiş ve 
bunun sonucunda ekonominin 
ihtiyaçlarını karşılamada 
yetersiz kalmıştır. Yeni Türk 
Ticaret Kanunu ile Türkiye 
ekonomisinde yeni bir dönem 
başlayacak.”

Yeni döneme 
hazırlık şart
Uluslararası standartlarda 

kuralların ticari hayata 
hakim olacağını, özellikle 
KOBİ’lerin bu yeni döneme 
uyum sağlaması için önemli 
hazırlıklar yapması gerektiğinin 
altını çizen Hisarcıklıoğlu, 
bu hazırlığı yapmayan veya 
geciktiren şirketlerin küresel 
rekabette zorlanacaklarını 
anlattı. Hisarcıklıoğlu, e-Türkiye 
için de önemli bir adım olacak 
yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 
Türkiye’deki ticari hayatı 
adeta yeniden inşa edeceğini 
kaydetti. Borçlar Kanunu’nun 
da iş hayatının en önemli aracı 
olan sözleşmeler hukukunun 
anayasası niteliğinde olduğunu 
söyleyen Hisarcıklıoğlu, yeni 
Borçlar Kanunu’nda, genel 
işlem şartları, kira sözleşmeleri, 
satım hukuku, kefalet akdi gibi 
konularda önemli değişiklikler 
yapıldığını, iş dünyasının 
bu yeni kanunlara ve bu 
kanunların getirdiği yeni hukuki 
düzenlemelere hazırlıklı olması 
gerektiğinin altını çizdi.

Deloitte Türkiye Yönetim 
Kurulu Üyesi ve Ortağı Sait 
Gözüm ise yeni Ticaret 
Kanunu’nun yeni hükümleri ile 
Türkiye’nin ticaret hayatı ve iş 
dünyasında çok farklı yeni bir 
dönemi başlatacağını söyledi.

Şirketiniz yeni kanuna hazır mı?
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Krizde kadınlar patron oldu
Türkiye Ekonomi Politikaları 

Araştırma Vakfı (TEPAV), kriz 
süresince, erkek işsizliği önemli 
ölçüde artarken, kadın işsiz 
sayısının fazla etkilenmediğini, 
bu durumun kadınların yoğun 
çalıştığı sektörlerin krizden 
daha az etkilenmesi ve 
kadınların kendi işlerini kurmaya 
başlamaları gibi faktörlerden 
kaynaklandığını açıkladı.

TEPAV Araştırmacıları 
Ayşegül Dinççağ ve Hasan 
Çağlayan Dündar tarafından 
hazırlanan 2008 Krizinin Kadın 
ve Erkek İşgücüne Etkileri 
başlıklı değerlendirme notu 
yayınlandı. Değerlendirme 
notunda, küresel krizin, 
Türkiye’de reel sektör ve işgücü 
piyasasını oldukça olumsuz 
etkilediğine işaret edilerek, kriz 
nedeniyle 2009 yılında işsiz 
sayısının 3,5 milyonun üzerine 
yükseldiği, 2010 yılında krizden 
toparlanmanın gerçekleşmesiyle 
işsiz sayısı yeniden 3 milyonun 
altına indiği hatırlatıldı.

Kriz ve toparlanma 
dönemlerinde işsizliğin seyri 

incelendiğinde, kadın ve erkek 
işsiz sayılarının farklı oranlarda 
değiştiğinin belirlendiğine dikkat 
çekilen notta, çalışmada, küresel 
krizin kadın ve erkek istihdamına 
etkilerinin incelendiği 
belirtilerek, sonuçlarla ilgili şu 
değerlendirmede bulunuldu:

“Kriz süresince, erkek işsizliği 
önemli ölçüde artarken kadın 
işsiz sayısı fazla etkilenmemiş, 
bu durum kadınların yoğun 
çalıştığı sektörlerin krizden daha 
az etkilenmesi, kadınların kendi 
işlerini kurmaya başlamaları 
gibi faktörler sonucu kadın 
istihdamının krize rağmen 
artmasından kaynaklanmıştır. 

Ayrıca, verilerin güvenilirliği 
sorgulanmaya müsait olmak 
üzere, krizin başladığı 
dönemden itibaren kayıt dışı 
olarak kendi hesabına çalışan 
kadın sayısında meydana gelen 
artış dikkat çekicidir.”

Çalışmada açıklanan 
mevsimsellikten arındırılmış 
verilere göre, kentlerde, kriz 
döneminde kendi hesabına 
çalışan erkek sayısı 113 bin 
azalırken kadın sayısı 121 
bin arttı. Bu artış toparlanma 
döneminde de devam etti. 
Toparlanma döneminde 

kendi hesabına çalışan kadın 

sayısı 112 bin artarken, erkek 
sayısındaki artış 19 binde kaldı.

Kadın işsiz sayısındaki 
azalma daha düşük
Değerlendirme notunda, 

krizden toparlanma ile beraber, 
özellikle sanayi sektöründe 
yaşanan istihdam artışıyla, 
erkek işsiz sayısının kriz öncesi 
düzeyine gerilediği, ancak 
kadın işsiz sayısında yeterli bir 
azalma meydana gelmediğine 
dikkat çekildi. Bunun, kadınlara 
istihdam yaratılamamasından 
ziyade, kadınların işgücüne 
katılımının son dönemde artmış 
olmasından kaynaklandığı 
belirtilen notta, “Krizden 
toparlanma ile beraber, 
kadın istihdamında da erkek 
istihdamına kıyasla daha sınırlı 
olsa da artış meydana gelmiştir. 
Ancak, aynı dönemde kadınların 
işgücüne katılımının da artması 
sonucu kadın işsiz sayısı sabit 
kalmıştır” denildi.

TEPAV’ın çalışmasında, 
kadınların işgücüne katılımının 
artmasının, ekonomi açısından 
olumlu bir gelişme olduğu ifade 
edilerek, bu durumun kadınlar 
için iş olanaklarının artırılması 
zorunluluğunu da beraberinde 
getirdiği, özellikle işsizlik sorunu 
ile mücadele edilen bugünlerde, 
kadın istihdamını artırıcı 
politikalar üzerinde düşünülmesi 
gerektiği kaydedildi.

HABER



66

Yılın ilk çeyreğinde İzmir verileri
ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNİN ENERJİ VERİLERİ

İZMİR İLİ İSTİHDAM VERİLERİ

  
Ocak-Mart 

2010 
Ocak-Mart 

2011 
De i im 

(%) 

AOSB 121.519.411 143.198.060  17,83 

KOSB  58.315.723 67.437.159  15,64 
Kaynak: OSB Bilgi Sitesi (OSBÜK) 

Elektrik tüketimi (kwh)
Elektrik ve doğalgaz tüketimleri, sanayinin 

seyri açısından önemli birer gösterge olarak takip 
edilmektedir. İzmir Atatürk Organize Sanayi 
Bölgesi, 2011 yılının ilk çeyreğinde elektrik 
tüketimini, 2010 yılının ilk çeyreğine göre yüzde 18 
artırırken, Kemalpaşa OSB yüzde 16 artırmıştır. 

Kaynak: OSB Bilgi Sitesi (OSBÜK ) 

  
Ocak-Mart 

2010 
Ocak-Mart 

2011 
De i im 

(%) 

AOSB 25.880.035  55.569.928 114,72 

KOSB  44.219.737  55.813.126  26,22 

Doğalgaz tüketimi (sm³)
İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi doğalgaz 

tüketimini yüzde 115 artırırken, Kemalpaşa 
Organize Sanayi Bölgesi yüzde 26 artırmıştır. Hem 
elektrik hem de doğalgaz tüketimlerindeki artışlar 
İzmir sanayisindeki hareketliliği göstermektedir.

(Ki i) 
Ocak-Mart 

2010 
Ocak-Mart 

2011 
De i im 

(%) 

siz Sayısı 102.879 55.725 -45,83 

e Yerle tirme 
Sayısı 860 902 4,88 

Ba vuru Sayısı 19.329 15.948 -17,49 
Kaynak: KUR 

Sanayi ve üretim için bir diğer önemli 
girdi olan insan kaynağı açısından da 
işsiz sayısındaki düşüş olumlu sinyaller 
vermektedir. 2011 yılının ilk çeyreğinde, bir 
önceki yılın aynı dönemine göre işsiz sayısı 
yüzde 45 azalmıştır. İşkur kayıtlarına göre 55 
bin 725 adet işsiz sayısı az olmamakla birlikte 
bir önceki döneme göre azalış seyrinde 
olması umut vericidir.

(Bin Ki i) 2009 2010 
De i im  

(%) 

15 ve daha yukarı ya taki nüfus  2.997 3.066  2,30 

gücü  1.397 1.534  9 ,81 

stihdam edilenler  1.170 1.303  11,37  
siz  227 231 1,76  
gücüne katılma oranı  47 50 7,51

 
sizlik oranı  16 15 -6,79 

stihdam oranı 39 43 8,97
 

gücüne dahil olmayan nüfus     1.600 1.531  -4,31
 Kaynak: TÜ K 

TÜİK verileri, İzmir’de 
işgücü, istihdam edilen sayısı 
ve oranındaki yıllık artışı 
göstermektedir. Türkiye’nin 
ve dünyanın kriz döneminden 
geçtiği 2009 yılı ve toparlanma 
süreci olarak ifade edilebilecek 
olan 2010 yılları arasında 
İzmir’in istihdamı ve işsizlik 
rakamları gözle görülür bir 
toparlanma yaşamıştır. Ancak 
yıllık değerlendirildiğinde; işsiz 
sayısındaki yaklaşık yüzde 2’lik 
artış, ülkenin birinci gündemini 
oluşturan işsizlik ve İzmir’in 
yoğun şekilde göç alan bir şehir 
olmasının negatif etkileri ile aynı 
paralelde değerlendirilmelidir.

GÖSTERGELER
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Ocak-Mart 

2010 
Ocak-Mart 

2011 
De i im 

(%) 
Tahakkuk (1) 7.528.489 9.358.536 24,30 

Tahsilat (2) 4.921.365 5.864.935 19,17 
Kaynak: Muhasebat Genel Müdürlü ü 

  Ocak-Mart 2010 Ocak-Mart 2011 De i im (%) 
Gelir 5.149.178  6.054.281  17,58 

Toplam Gelirdeki Pay (%) 9,03  8,81 0,22 
Gider 1.265.705  1.467.389  15,93       

Kaynak:  Muhasebat Genel Müdürlü ü 

  31.12.2009 31.12.2010 De i im (%) 
Kamu Bankaları  6.759.250 9 .538.193 41,11 
Özel Bankalar 15.420.254 19.547.959 26,77 
Toplam 22.179.505 29.086.153 31,14 

Kaynak:  TCMB 

VERGİ GELİRLERİNİN TAHAKKUK VE TAHSİLATI (BİN TL)

NAKDİ KREDİLERİN DAĞILIMI (BİN TL)

İZMİR’İN İHRACAT VERİLERİ ($)

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GELİR VE GİDERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI (BİN TL)

Ocak-Mart 2011 döneminde İzmir bir 
önceki yılın aynı dönemine göre vergi 
tahsilatını yüzde 19 oranında arttırmıştır. 
Tahakkuk artışı son bir yılda yüzde 24 olarak 
gerçekleşmiştir.

Vergi tahsilatındaki artışa paralel olarak İzmir’in gelir ve gider hesapları da 
Ocak-Mart 2011 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre artış göstermiştir. 
Giderleri yüzde 15,93 artış gösteren İzmir’in gelirleri yüzde 18 oranında artmış ve 
toplam gider içindeki payı az da olsa azalış göstermiştir.

2010 yılında 2009 yılına 
göre İzmir’de toplam kredilerde 
yüzde 31 oranında artış 
gerçekleşmiştir. Bu artışın yüzde 
41’i kamu bankaları, yüzde 
27’si özel bankalar vasıtasıyla 
gerçekleşmiştir

İzmir’in 2011 yılının 
ilk üç ayında bir önceki 
yılın aynı dönemine 
göre toplam ihracatı 
yüzde 58 artarken, en 
yüksek artışı gösteren 
sektör yüzde 260 ile 
demir çelik ürünleri 
olmuştur. İhracatı en 
çok azalan sektör ise 
yüzde 35’lik düşüş ile 
zeytin ve zeytinyağı 
sektörüdür.

GÖSTERGELER
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Disiplin Kurulu, görevinin 
başında. Sadrettin İşçimenler 
başkanlığındaki Disiplin 
Kurulu’nda bu dönem Cihangir 
Hür, Fevzi Çakaloğlu, Ertuğrul 
Doğuç, Hüseyin Turhan ve 
Haydar Atılgan görev yapıyor.

Oda üyelerinden meslek 
onuruna veya meslek düzen ve 
geleneklerine uymayan eylem 
ve davranışlarda bulunanlarla, 
müşterisine karşı mesleki görevini 
yapmayan veya görevinin 
gerektirdiği dürüstlüğe uygun 
şekilde davranmayanlara, 
mevzuatın kendilerine yüklediği 
görev ve sorumlulukları yerine 
getirmeyenlere ve yetkili 
organlarca alınan kararlara 
riayet etmeyenlere verilecek 
disiplin ve para cezalarını 
görüşen Disiplin Kurulu, 
Meclis tarafından kayıtlı üyeler 
arasından yargı gözetiminde 
ve gizli oyla 4 yıl için seçiliyor. 
Disiplin Kurulu üyelerinin TOBB 
Organ Seçimleri Hakkındaki 
Yönetmelikte belirtilen seçme ve 
seçilme yeterliliklerinin yanısıra 
en az lise ve dengi okul mezunu 
olmaları, daha önce herhangi bir 
disiplin cezası almamış olmaları 
gerekiyor.

Disiplin Kurulu, üyelerin 
disiplin soruşturmalarını Resmi 
Gazete’nin 2 Mart 2005 tarih 

ve 25743 sayılı nüshasında 
yayımlanan Oda ve Borsa 
Üyelerine Verilecek Disiplin 
ve Para Cezaları İle Disiplin 
Kurulu ve Yüksek Disiplin 
Kurulu Hakkında Yönetmelikte 
öngörülen usul ve esaslara uygun 
olarak yürütmek, üyeler hakkında 
Oda Meclisi’ne disiplin ve para 
cezası verilmesini önermekle 
görevli.

Başkanının veya Yönetim 
Kurulu Başkanı’nın çağrısı 
üzerine toplanan Disiplin 
Kurulu’nda kararlar üye tam 
sayısının çoğunluğuyla ve 
açık oyla alınıyor. Çekimser oy 
kullanılamıyor. Kararda karşı oy 
kullananların görüşlerine yer 
veriliyor.

Disiplin suç ve cezaları
Üyelere verilecek disiplin 

cezaları ile her bir disiplin 
cezasını gerektiren fiil ve haller 
şöyle sıralanıyor:

a) Uyarma; mesleğin icrasında 
ve davranışlarında daha dikkatli 
davranması gerektiğinin ilgili 

üyeye bir yazıyla bildirilmesidir. 
Uyarma cezasını gerektiren fiil ve 
haller şunlardır:

1) Meslek şeref ve haysiyetine 
uygun düşmeyen tavır ve 
hareketlerde bulunmak,

2) Üyelik görev ve 
sorumlulukları ile ilgili yönetim 
kurulunca yapılan davet ve 
talebin gereğini mazeretsiz 
olarak yerine getirmemek,

3) Üyesi olduğu odanın, 
borsanın veya Birliğin itibarını 
zedeleyici sözler sarf etmek,

4) Müşterisi veya iş sahipleri 
ile olan ilişkilerinde terbiye 
ve nezakete aykırı davranışta 
bulunmak,

5) İlgili mevzuatta uyarma 
cezası ile cezalandırılması 
öngörülen fiil ve hallerde 
bulunmak.

b) Kınama; mesleki tutum 
ve davranışlarında kusurlu 
sayıldığının ilgili üyeye bir yazıyla 
bildirilmesidir. Kınama cezasını 
gerektiren fiil ve haller şunlardır:

1) Üyesi olduğu odanın, 
borsanın veya Birliğin itibarını 

EBSO Disiplin Kurulu görevde

Ege Bölgesi Sanayi Odası Disiplin 
Kurulu’nun çalışmalarına ilişkin bu çalışma 
üyelerin bilgi sahibi olması amacıyla 
gerçekleştiriliyor.

MEVZUAT
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zedeleyici asılsız yayında 
bulunmak,

2) Müşterisine veya iş 
sahiplerine karşı taahhütlerini 
yerine getirmemek,

3) İş ilişkisinde bulunduğu 
kimseler hakkında haksız ithamda 
bulunmak,

4) Satışa arz olunan malların 
niteliği veya miktarı bakımından 
gerçeğe aykırı beyanda 
bulunmak,

5) Nizami olmayan ölçü ve 
tartı aletlerini bilerek kullanmak,

6) Uyarma cezası alan 
üyenin, iki yıl içinde aynı cezayı 
gerektirecek yeni bir davranışta 
bulunması, 

7) Organ seçimlerinin düzen 
içinde ve sağlıklı biçimde 
yürütülmesi amacıyla, hakimin 
ve/veya seçim sandık kurulunun 
aldığı tedbirlere uymamak, 

8) Mal ve hizmetlere 
ilişkin azami fiyat tarifelerini 
bulundurulması gerekli yerlerde 
bulundurmamak veya bu 
tarifelere uymamak, 

9) İlgili mevzuatta kınama 
cezası ile cezalandırılması 
öngörülen fiil ve hallerde 
bulunmak.

c) Üyelikten geçici çıkarma; 
üyenin 2 aydan az ve 12 aydan 
fazla süreli olmamak üzere 
Oda üyeliğinden çıkarılmasıdır. 
Üyelikten geçici çıkarma cezasını 
gerektiren fiil ve haller şunlardır: 

1) Kınama cezası alan 
üyenin, 5 yıl içinde aynı cezayı 
gerektirecek yeni bir davranışta 
bulunması,

2)  İlgili mevzuatta üyelikten 
geçici çıkarma cezası ile 
cezalandırılması öngörülen fiil ve 
hallerde bulunulması.

d) Üyelikten uzun süreli 
çıkarma; üyenin kaydının üyesi 
bulunduğu oda veya borsadan 
beş yıl süre ile silinmesidir. 
Üyelikten uzun süreli çıkarma 
cezasını gerektiren fiil ve haller 
şunlardır: 

1) Üyelikten geçici çıkarma 
cezası alan üyenin, üç yıl içinde 
kınama cezasını gerektirecek yeni 
bir davranışta bulunması,

2) İlgili mevzuatta üyelikten 
uzun süreli çıkarma cezası ile 
cezalandırılması öngörülen fiil ve 

hallerde bulunulması.

Disiplin soruşturması
açılması
Üyeler hakkında disiplin 

soruşturması, ihbar veya şikayet 
üzerine ya da fiil ve hallerin 
doğrudan öğrenilmesi halinde 
re’sen yönetim kurulu tarafından 
açılır.

İhbar veya şikayetler, ihbar 
veya şikayette bulunan kişinin 
adı ve soyadı, imzası, ikametgahı 
veya iş adresini içeren bir 
dilekçeyle Oda’ya yapılır. İhbar 
veya şikayet edenin kimliği, 
adresi ve imzası bulunmayan 
dilekçeler işleme konulmaz. 

Disiplin işlem ve kararına 
konu teşkil edecek fiil ve hallerde 
bulunmuş olan bir üye hakkında, 
aynı fiil ve hallerden dolayı ceza 
mahkemesinde dava açılmış 
olması, disiplin soruşturması 
açılmasını, disiplin cezası 
verilmesini ve uygulanmasını 
engellemez.

Üyeler hakkında disiplin 
soruşturması Disiplin Kurulu 
tarafından yürütülür. 
Soruşturmanın her safhasında 
gizlilik esastır.

Disiplin kurulu, üyelerinden 
birini soruşturmacı olarak 
tayin eder. Soruşturmacı, 
görevlendirildiği günden itibaren 
en geç 1 ay içinde gerekli 
olan tüm delilleri toplayarak, 
tarafların ifadelerine başvurarak 
ve gerekirse resmi makamlardan 
belge isteyerek soruşturmayı 
tamamlamak zorundadır. Bu 

süre, haklı sebeplerin varlığı 
halinde disiplin kurulu tarafından 
uzatılabilir.

Disiplin soruşturmalarında; 
soruşturmacı, hakkında disiplin 
soruşturması yürütülen üyeden 
yazılı savunma istemek ve üyeye 
bu savunma için gönderilen 
yazının tebellüğ tarihinden 
itibaren en az on günlük süre 
tanımak zorundadır. Savunma 
hakkı verilmeyen üyeye disiplin 
cezası verilmez.

Soruşturmacı tarafından 
hazırlanan fezleke, disiplin 
kuruluna sevk edilir. Disiplin 
Kurulu, hazırlanan fezlekeye 
bağlı kalmaksızın incelemesini 
evrak üzerinden yapar. İnceleme 
sonucunda, disiplin kurulu ya 
suçun oluşmadığına ve dolayısıyla 
ceza gerekmediğine karar verir 
ya da suçun oluştuğuna kanaat 
getirerek meclise ceza teklifinde 
bulunur.

  
Para Cezaları
Üyelere para cezası verilmesini 

gerektiren fiil ve haller: 
a) Mevzuata uygun olarak 

kayıt ve tescil muamelelerini 
yaptırmamak veya tescil ve ilanı 
gerekli değişiklikleri bildirmemek, 

b) Yetkili organlarca alınan 
kararlara riayet etmemek, 

c) İmalatta, mal ve hizmet 
arzında sağlık kurallarına 
uymamak, ölçü ve tartı aletlerini 
hileli bir şekilde kullanmak, hileli, 
karışık veya standartlara aykırı 
ve kalitesiz mal imal etmek ve 
satmak. 

Üyelere, yıllık aidatlarının 2 
katı ile 10 katı arasında değişen 
idari para cezası verilir. Para 
cezaları, aynı fiil ve hallerin 1 yıl 
içinde her tekrarı için 2 kat olarak 
uygulanır. Para cezası verilmesi 
ayrıca disiplin cezası verilmesini 
engellemez.

Para cezaları Disiplin 
Kurulu’nun önerisi üzerine 
Meclis tarafından verilir. Meclis 
tarafından verilen para cezalarına 
karşı tebliğ tarihinden itibaren 
otuz gün içinde yetkili idare 
mahkemesine itiraz edilebilir. 
İdare mahkemesine itiraz, 
verilen idari para cezasının 
uygulanmasını durdurmaz.

MEVZUAT
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Japonya’daki deprem ve 
tsunami sonrası Fukuşima 
nükleer santralindeki sızıntı 
ile daha sık gündeme gelen 
radyasyon aslında yabancımız 
değil, evrenin ve hayatın bir 
parçası...

İnsanlar yeryüzünde var 
oldukları günden bu yana 
radyasyonla birlikte yaşıyor, 
doğal ve yapay yollardan 
radyasyona maruz kalıyor. 
Radyasyon doğal, yapay veya 
iyonlaştırıcı radyasyon ve 
iyonlaştırıcı olmayan radyasyon 
radyasyon olmak üzere ikiye 
ayrılıyor.

Doğal radyasyon 
kaynaklarının başında toprak ve 
güneş geliyor. Güneşin yanı sıra 
uzayın derinliklerinden ve hatta 
galaksilerden, atmosfer içindeki 
atomlarla etkileşerek gama 
radyasyonu olarak dünyaya 

gelen kozmik ışınlar da doğal 
radyasyon kaynakları olarak 
biliniyor. Işık görünen, ısı da 
hissedilen bir radyasyon kaynağı.

Dünyamız da bir miktar 
radyoaktif. Yani havasında, 
suyunda, toprağında doğal 
radyoaktif maddeler bulunuyor. 
Yeryüzünde granit, kum 
taşı, kireç taşı gibi bazı 
kayalar, uranyum, toryum 
ile potasyum-40 gibi doğal 
radyoaktif maddeleri yapısında 
bulunduruyor. Bunlardan elde 
edilen malzemelerle kullanılarak 
yapılan binalar da doğal 
radyasyon kaynağı.

Radyasyonun tehlikeli 
olması ışınlama derecelerine, 
yani maruz kalınan radyasyon 
miktarına bağlı. Yapay 
radyasyon kaynaklarından 
korunmak için pek çok yöntem 
bulunmakla birlikte, doğal 

radyasyonun tümünden 
korunmak mümkün olmuyor. 
Ancak miktarın azaltılması için 
bazı önlemler alınması gerekiyor.

Uluslararası Atom Enerjisi 
Ajansı’nın verilerine göre, doğal 
radyasyon nedeniyle tüm canlılar 
yıllık ortalama 2,8 milisivert 
(mSv) radyasyona maruz kalıyor. 
Bu miktarın yüzde 85’i doğal 
kaynaklardan yani topraktan, 
güneşten ve uzaydan gelen 
kozmik ışınlardan kaynaklanıyor. 
Geriye kalan yüzde 14’ü tıbbi 
ışınlamalar ve yüzde 1’i de insan 
yapımı (nükleer silah denemeleri 
nedeniyle atmosfere salınmış 
radyoaktivite ve nükleer santral) 
unsurlardan kaynaklanıyor.         

En sağlıklısı ahşap ev
İnsan hayatı boyunca en 

fazla maruz kaldığı doğal 
radyasyon radon gazı (Dünyanın 
oluşumundan itibaren 
yerkürenin içinde bulunan 
uranyum, toryum gibi radyoaktif 
maddeler bozunarak radon 
gibi maddelere dönüşüyor). 
Topraktan sızan bu gaz özellikle 
kapalı alanlarda toplanıyor.

Brezilya, Hindistan’ın bazı 
plajları, İran’ın bazı bölgeleri 
ile Norveç, İsveç gibi kuzey 
ülkelerinde doğal radyasyon 
daha çok bulunuyor. Uluslararası 
Atom Enerjisi Ajansı’nın 
verilerine göre radonda dünya 
ortalaması 400 Bekerel/
metreküp (Bq/m3), Türkiye 
ortalaması ise 52 Bq/m3. Yani 
Türkiye’de korkulacak düzeyde 
bir radon birikimi söz konusu 
değil.  

Buna rağmen kapalı 
ortamlara çok dikkat etmek 
gerekiyor. Bu gaz binalarda 
yer altından sızarak binalarda 

Radyasyon diye diye...
Radyasyon tabiatın da bir ürünü. Dünya genelindeki radyasyon 
kaynaklarının yüzde 85’i doğal. En önemli radyasyon kaynağı 
toprak, patates yerken bile radyasyon alıyoruz. Evleri her gün 
15 dakika havalandırmak da radyasyondan koruyor.
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duvar ve tesisat boşluklarına 
sızarak odaların içerisine giriyor. 
Ortalama olarak da kapalı bir 
ortamda 24 saate bir en üst 
seviyeye ulaşıyor.

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 
(TAEK) Radyasyon Sağlığı ve 
Güvenliği Dairesi uzmanları, “Bu 
gazdan korunmanın tek çaresi 
en az 24 saatte bir evleri 15 
dakika havalandırmaktır” diye 
konuşuyor.

Radon gazı topraktan çıkan 
ve yerden yükselen bir gaz 
olduğunu, bu nedenle giriş 
veya bodrum katlarında oturan 
insanların radona daha çok 
maruz kaldığına da işaret eden 
Arıkan, “Havalandırılmamış 
odada bir de sigara içilirse, 
radon ve sigara kanseri 
tetikleyen en önemli unsurlardan 
biri” diyor.

Öte yandan eski evlerde 
yıpranmış tesisat ve duvar 
boşluklarından da radonun daha 
hızlı çıktığı ifade ediliyor. Radon, 
çimento, kiremit gibi topraktan 
üretilen yapı malzemelerinde de 
bulunduğu için ahşap evlerin 
daha sağlıklı olduğunu da 
belirtiliyor.

Gıdalardaki radyasyon
Toprakta olan doğal 

radyasyon nedeniyle gıdalarda 
da radyasyon bulunuyor. 
Gıdalar içinde de ayçiçeği, 
havuç, patates, kuru yemiş, 
maden sularında diğer gıdalara 
göre daha yüksek radyasyon 
bulunuyor.

Düşük düzeyli radyasyondan 
korkulmaması gerektiğini, 
hatta bunların vücut için ihtiyaç 
olarak bile nitelendirilebileceğini 
kaydeden TAEK uzmanları, 
“Toprakta bulunan her şey 
bizim vücudumuzda da var. 
Bu zararlı radyasyon değil ama 
radyoaktivite vardır. Bu şuna 
benzer vücudunuzun demire de 
ihtiyacı var, çinkoya da. Bunları 
almanız gerekiyor” diyor.

Röntgen çekilince 
radyoaktif olunmuyor
Hastanede çekilen filmlerin 

de iyonlaştırıcı radyasyon 

kaynağı olduğuna işaret eden 
TAEK uzmanları, film çektirince 
radyoaktif olunmadığını ve film 
çektiren kişinin de sanıldığı gibi 
etrafa radyasyon yaymadığını 
belirtiyor.

TAEK uzmanları, “Filmler 
x ışını denilen radyasyonla 
çekiliyor. Lambadan gelen 

ışık gibi düğmeye basıldığı 
zaman ışık geliyor, düğmeye 
basıldığında da bitiyor. Vücutta 
birikimi söz konusu olmuyor” 
diye konuşuyor.

Nükleer tıpta vücuda verilen 
radyoaktif maddeler nedeniyle 
hassa belli bir süre dışarıya 
çıkarılmıyor, hatta bu kişilerin 

Yapay radyasyondan nasıl korunalım?

Yapay radyasyon konusunda araştırma yapan Gazi 
Üniversitesi Noniyonizan Radyasyondan Korunma Merkezi’nin 
elektromanyetik radyasyondan korunmak için önerileri şöyle:

Kullanmadığınız elektrikli aletleri ya kapalı tutunuz ya da 
fişten çıkarınız. Çünkü cihazlar ‘’stand by’’ konumunda kaldığı 
sürece elektromanyetik kirlilik yaratıyor.

Düşük radyasyonlu bilgisayar ekranı kullanmaya özen 
gösteriniz ya da ekran filtresi kullanınız, mümkünse plazma 
ekran tercih ediniz.

Ekonomi (halojen ve flüoresan) lambaları okuma lambası 
olarak kullanmamaya özen gösteriniz.

Dinlendirici bir uykuya geçmek için en ideal koşulun yatak 
odasında TV ve bilgisayar bulundurmamak veya bu cihazların 
tamamen kapalı konumda olmasını sağlamak olduğunu 
hatırlayın.

Elektrikli battaniyeyi yatağa girmeden kapatınız.
Elektrikle çalışan radyolu çalar saatleri başınızdan mümkün 

olduğunca uzakta tutunuz, mümkünse pille çalışanlarını tercih 
ediniz.

Güçlü elektromanyetik alanlar pineal bezden melatonin 
salgılanmasını etkiler. Saç kurutma makinesinin manyetik alanı 
yüksektir, bu nedenle sürekli kullanmak yerine aralıklarla kısa 
süreli kullanınız.

Yatak odasında başucunuzdaki duvarla komşunuzda bir 
elektronik aletin bitişik durmamasını sağlamaya çalışınız.

Cep telefonlarını sohbet amaçlı kullanmayınız. Cep 
telefonunuz kullanmadığınız sürede mümkünse kapalı olsun.

Cep telefonu kullanımının beyin aktivitesinde etkili olduğu 
gösteren çalışmalar var. Çocuklarda sinir sistemi ve başın 
gelişimine devam ediyor olması dolayısıyla, çocukların ve 
gençlerin yetişkinlerden daha çok risk altında olduğu bir 
gerçektir. Bu nedenle 16 yaş altındaki çocukların cep telefonu 
kullanmamaları, kullanmalarının zorunlu olması durumunda ise 
günde 10 dakikayı geçmemeleri Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 
tarafından önerilmektedir.

Cep telefonu kullanırken kesinlikle kulaklık kullanınız. Cep 
telefonunu açıksa kendinizden en uzak mesafeye bırakınız. 
SAR<1 W/kg olan cep telefonlarını tercih ediniz.

Dizüstü bilgisayarlar (LCD ekran) şarjlı kullanıldığında düşük 
EM alana sahiptir, uzakta şarj ediniz.

Fotokopi makinelerinden (yüksek manyetik alan) en az 50 cm 
uzakta durunuz.

Elektrikli tıraş makinesini mümkünse şarjlı kullanmayı tercih 
ediniz.

TV ekranlarından (ön ve arkasından) en az 2 m uzakta 
bulununuz.

Elektrikli daktiloları kullanmadığınızda fişten çıkartınız.
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idrarları, dışkıları bir süre 
korunuyor, zararsız seviyelere 
çekildikten sonra da atılıyor.

Yapay radyasyon 
kaynakları
Yapay radyasyon kaynakları, 

insan yapısı yapay radyasyon 
kaynakları x ışınlarının ve 
nükleer reaktörlerin keşfinden 
sonra insanlığın hizmetine 
yaygın olarak sunuldu. Yapay 
radyasyonun fabrikalarda, 
eğitimde, endüstride, tarımda 
bir çok uygulama alanı 
bulunuyor. Cep telefonları, 
elektrikli aletler, fön makinesi, 
traş makinesi, mikrodalgalar 
iyonlaştırıcı olmayan radyasyon 
kaynaklarından bazıları.

İyonlaştırıcı olmayan 
radyasyonun çok net sonuçları 
olmasa da bazı bilim adamları 
psikolojik etkilerinden 
kansere kadar birçok şeye 
yol açtığını belirtiliyor. 
Radyasyonun zararları tam 
olarak tespit edilmediği için 
bu tür kaynakların minimize 
edilmesi gerektiğine işaret 

eden TAEK uzmanları, kurum 
olarak bu nedenle hava 
alanlarına konulmak istenen 
insan görüntüleyen cihazlara 
izin vermediklerini belirtti. 
Uzmanlar, alışveriş merkezleri 
ve havaalanlarındaki güvenlik 
kapılarının metal dedektör 
olduğunu ve radyasyon 
bulunmadığına da dikkat çekti.

Radyasyonun yararı 
konusunda bilimsel 
çalışmalar
Bu arada dünyada 

radyasyonun yararlı olduğuna 
dair bilimsel çalışmalar da 
yapılıyor. Örneğin farelerde 
düşük seviyeli radyasyonla ilgili 
deneyler sonucunda, farelerin 
üremelerinin, hastalıklara karşı 
direncinin arttığı, enfeksiyonların 
da iyileştiği görüldü.

Radyasyonla tedavi yapılan 
kaplıcalar da çeşitli ülkelerde 
bulunuyor. Avrupa’da bulunan 
radon mağazalarında özellikle 
solunum sistemi rahatsızlığı olan 
insanlar tedavi görüyor.

442

Nükleer reaktör
Elektrik üretimi için 1954 

yılında Moskova yakınlarında 
faaliyete geçen dünyanın 
ilk nükleer güç reaktörü 
Obninsk ile başlayan yarış 
sürüyor. Bugün 30 ülke 
elektrik üretiminde nükleer 
enerji kullanıyor. ABD’nin 
104 reaktörle başı çektiği 
listede Fransa 58 reaktörle 
ikinci. Japonya 54 reaktörle 
üçüncü sırada bulunuyor.

65

İnşaa halindeki 
reaktör
16 ülke 65 yeni reaktör 

için düğmeye basmış 
durumda. 2009 yılında 
enerji tüketiminde ABD’den 
liderliği devralan Çin, 27 
adetle ilk sıradaydı. Fakat 
Pekin yönetimi Japonya’daki 
depremin Fukuşima 
tesisinde tetiklediği 
radyasyon tehlikesinin 
ardından yeni santraların 
onay sürecini askıya aldığını 
açıkladı.

200

Nükleer 
denizaltı ve gemi
Elektrik üretimi için halen 

442 reaktör faaliyetteyken 
şimdiye kadar nükleer 
denizaltı ve gemilere takılan 
reaktör sayısının bini aşması 
dikkat çekici. Soğuk savaşta 
500 civarında nükleer deniz 
aracı üretildiği tahmin 
ediliyor. Ancak siyasi ve 
ekonomik koşullar bu savaş 
makinelerinin de sayısını 
sınırlandırdı. Bugün yaklaşık 
200’ü denizlerde dolaşıyor. 
80’in üzerinde araca sahip 
ABD’yi Rusya, İngiltere, 
Fransa, Çin ve Hindistan 
takip ediyor.

44

En eski aktif 
reaktörün yaşı
Halen operasyondaki 

reaktörlerin yaklaşık yarısı 
(210 adet) 20-30 yaş 
aralığında. 40 ve üzerindeki 
yaşa sahip reaktör sayısı 
da 26. En eski aktif reaktör 
ünvanı ise İngiltere’deki 
Oldbury A1’in elinde 
bulunuyor.

375.000

Üretilen elektrik 
(mv)
Nükleer, dünya elektrik 

üretiminde kömür, gaz ve 
suyun ardından yüzde 14 
payla dördüncü sırada. 
Bağımlı ülkelere gelince.. 
Litvanya elektrik üretiminin 
yüzde 76’sını, Fransa yüzde 
75’ini nükleer santrallardan 
karşılıyor.
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