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2009 yılında açıklanan teşvik paketine dair o günden bu yana yaptığımız 
toplantılarda, katıldığımız konferanslarda, hazırladığımız dosyalarda ve Ankara 
ziyaretlerimizde taleplerimizi ve itirazlarımızı çok açık ve net olarak ilettik.

Bu anlamda yeni teşvik sisteminde; önerilerimizin değerlendirilmiş olmasından mutlu 
ve gururlu olmakla birlikte, haksız rekabetin giderilememiş olmasından üzüntülüyüz.

Bugün tam olarak taleplerimize cevap bulamasak da, oldukça kapsamlı ve 
dinamik bir teşvik sisteminin hazırlanmış olduğunu görmekteyiz. Sayın Başbakanımız 
ve Sn. Ekonomi Bakanımız başta olmak üzere, Ekonomi Koordinasyon Kurulu’na 
teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bir diğer teşekkürümüz de; açıklanan teşvik sisteminde 
olası yanlışların düzeltilmesi imkanını veren bir yaklaşımın benimsenmesine ve bu 
doğrultuda önerilerin değerlendirilecek olmasınadır.

Ege Bölgesi Sanayi Odası olarak biz dedik ki: yeni teşvik sistemi; yatırımı, üretimi, 
ihracatı ve istihdamı artırarak cari açığı düşüren, yerli üretimi arttıran ve yerli malı 
kullanmayı cazip kılan, buna paralel ithalatı azaltan bir çerçeveye sahip olmalıdır.

Her 100 dolarlık üretimde 43 dolarlık ithal girdi kullanılan ülkemizde, tam da 
istediğimiz gibi; yatırımı, üretimi artırarak cari açığı düşüren bir perspektifin ortaya 
konulması 2023 yılı hedeflerimiz açısından oldukça önemlidir. Uygulamadaki başarıyı 
hep birlikte göreceğiz.

Yeni teşvik sistemi; içerisinde birçok yeniliği barındırmakla birlikte, birtakım 
eksiklikleri de taşımaktadır.

İzmir özelinde değerlendirdiğimizde; 

• Öncelikli alanlarda yapılacak yatırımlar olan; demiryolu, denizyolu, yük ve yolcu 
taşımacılığı yatırımları, turizm, eğitim ve madencilik yatırımlarının 5. Bölge 
desteklerinden yararlandırılması,

• Demir çelik, tekstil ve kimya gibi İzmir’de güçlü olan sektörlerin stratejik yatırım 
kapsamında değerlendirilmesi ve 5. Bölge teşviklerinden faydalandırılması oldukça 
önemli olup, İzmir’e katma değer yaratacaktır.

 Diğer yandan; yeni teşvik sistemi oluşturulma sürecinde önerilerimiz arasında yer 
alan;

• Komşu iller arasındaki haksız rekabetin giderilememesi,

• OSB yatırımları bir alt bölge şeklinde teşvik edilse de, OSB’lere yapılacak 
yatırımların azami teşviklerden faydalandırılmaması, İzmir’de 10 adet OSB arazisinin 
atıl bekleyen yüzde 33’lük kısmının dolmasını güçleştirmektedir.

• Bununla birlikte, EXPO 2020 sürecinde İzmir’in teması olması ile önem taşıyan 
sağlık turizminin stratejik yatırımlarda olmaması da büyük eksikliktir.

Teşviklere genel anlamda baktığımızda;

İl bazlı bölgesel teşvik sistemine geçilerek, yüksek teknolojiye sahip yatırımları 
destekleyen, yatırım indirimini yeniden getiren, kümelenmeyi teşvik eden, hizmet 
sektörünü destekleyen bir yapının hakim olduğunu görmekteyiz. Bununla birlikte 
detaylarını EBSO Haber içinde bulacağınız, istihdam gibi, tarım gibi alanlarda teşviklerin 
yetersiz kaldığı inancındayız.

Yatırımcılarımızın dört gözle beklediği, yeni teşvik sisteminin ülkemiz ve bölgemiz 
için hayırlı olmasını diliyor, eksiklerin de tamamlanarak işlevselliğinin artırılmasını 
gönülden temenni ediyorum.

Ender YORGANCILAR
Yönetim Kurulu Başkanı

Teşvik sisteminde 
EBSO’nun buruk sevinci

BAŞKAN
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Hükümet, Türkiye’yi 
şaha kaldıracak ve 2023 
hedeflerine koşar adım 

götürecek cumhuriyet tarihinin 
en büyük teşvik paketini açıkladı. 
Cari açığa köklü çözüm bulmayı 
hedefleyen paketle, Türkiye’nin 

dünyada 10 büyük ekonomi arasında 
yeralma hedefine dev bir adım atıldı. 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 
açıkladığı yeni teşvik sistemi 1 Ocak 
2012 tarihinden itibaren geçerli 
olacak.

Yeni yatırım teşvik sisteminde 

il bazlı sisteme geçilirken, Türkiye 
6 bölgeye ayrıldı. Genel, bölgesel, 
stratejik ve büyük yatırımlar 
olarak 4 ayaklı hazırlanan sistemle 
yatırımcılara KDV istisnası, gümrük 
vergisi muafiyeti, vergi indirimi, 
faiz desteği, yatırım yeri tahsisi gibi 

Yatırımlar teşvik rekoru 
kıracak, cari açığa ilaç olacak

 

GÜNDEM

Birinci Bölge 8 ilden oluşuyor. 
2013 sonuna kadar yapılacak 
yatırımlarda işverene 2 yıl süreyle 
sigorta prim desteği sağlanacak. 
2013 sonuna kadar başlatılan 
yatırımlara yüzde 15 katkı 
sağlanacak. 2014’ten sonra 
başlatılacak yatırımlarda bu oran 
yüzde 10 olacak. Büyük ölçekli 
yatırımlarda ise sırasıyla yüzde 25 
ve yüzde 20 katkı sağlanacak.

İkinci Bölge 13 ilden oluşuyor. 
2013 sonuna kadar yapılacak 
yatırımlarda işverene 3 yıl süreyle 
sigorta prim desteği sağlanacak. 
2013 sonuna kadar başlatılacak 
yatırlara yüzde 20 katkı sağlanacak. 
2014 yılından sonra başlatılacak 
yatırımlarda bu oran yüzde 15 
olacak. Büyük ölçekli yatırımlarda 
ise sırasıyla yüzde 30 ve yüzde 25 
katkı sağlanacak.

Üçüncü Bölge 12 ilden 
oluşuyor. 2013 sonuna kadar 
yapılacak yatırımlarda işverene 
5 yıl, daha sonra yapılacak 
yatırımlarda 3 yıl süreyle sigorta 
prim desteği sağlanacak. 2014’e 
kadar yapılacak yatırımlarda yüzde 
25, sonrasında yüzde 20 katkı 
sağlanacak. TL cinsi kredilerde      
3 puan, döviz cinsi kredilerde ise  
1 puanlık destek verilecek.

1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge

Genel 
Teşvik

• KDV 
istisnası

• Gümrük 
Vergisi 
muaf.

• KDV 
istisnası

• Gümrük 
Vergisi 
muaf.

• Vergi 
indirimi

• Sigorta 
primi

• İşveren 
hissesi 
desteği

• Yatırım 
yeri 
tahsisi

• Faiz 
desteği

• KDV 
istisnası

• Gümrük 
Vergisi 
muaf.

• Vergi 
indirimi

• Sigorta 
primi

• İşveren 
hissesi 
desteği

• Yatırım 
yeri 
tahsisi

• KDV 
istisnası

• Gümrük 
Vergisi 
muaf.

• Vergi 
indirimi

• Sigorta 
primi

• İşveren 
hissesi 
desteği

• Yatırım 
yeri 
tahsisi

• Faiz 
desteği

• KDV 
iadesi

Bölgesel 
Teşvik

Büyük 
Yatırımlar

Stratejik 
Yatırımlar
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destekler verilecek. Cari açığa çözüm 
olacak stratejik yatırımlara, ithalat 
bağımlılığı yüksek olan ara mallarının 
üretimine önemli destekler veriliyor. 
Bunlardan KDV iadesi desteği ise 
ilk kez uygulanıyor. Bölgesel bazlı 
sistemden il bazlı bölgesel teşvik 
sistemine geçilirken; savunma, 
havacılık, uzay ve eğitim yatırımları 
bölge ayrımı olmadan 5. Bölge 
desteklerinden yararlanacak. 

Yeni hedefler

Yeni teşvik sisteminin temel 
hedefini “Öncelikle bu yeni sistemle, 
cari açığın azaltılması amacıyla, ithalat 
bağımlılığı yüksek olan ara malı ve 
ürünlerin, ülkemizde yatırım ve 
üretiminin artırılmasını hedefliyoruz. 
En az gelişmiş bölgelere sağlanan 
yatırım desteklerinin artırılmasını, 
bölgesel gelişmişlik farklılıklarının 
giderilmesini, destek unsurlarının 
etkinliğinin artırılmasını, kümelenme 
faaliyetlerinin özellikle desteklenmesi, 
teknolojik dönüşümü sağlayacak 
yüksek ve orta yüksek teknoloji 
içeren yatırımların desteklenmesini 
bu yeni sistemle hedefliyoruz” 
sözleriyle açıklayan Erdoğan, 
sistemin “genel teşvik uygulamaları, 
bölgesel teşvik uygulamaları, büyük 
ölçekli yatırımların teşviki, stratejik 
yatırımların teşviki” olarak 4 ana 
bileşenden oluştuğunu söyledi.

Yeni teşvik sistemi, KDV istisnası, 
Gümrük Vergisi muafiyeti, vergi 

indirimi, sigorta primi işveren hissesi 
desteği (asgari ücret üzerinden), 
faiz desteği, yatırım yeri tahsisi, gelir 
vergisi stopajı desteği, KDV iadesi 
desteği sağlayacak.

Her ilde desteklenecek

Başbakan Erdoğan, desteklerin 
tamamından ya da bir bölümünden 
yatırımın büyüklüğüne, bölgesine 
ve konusuna göre değişen oran 
ve sürelerde yararlanma imkanı 
olacağını bildirdi. Sanayinin yapısal 
dönüşümüne katkı sağlayacak 
stratejik yatırımları özellikle 
destekleyeceklerini vurgulayan 

Erdoğan, şunları söyledi: “Böylece 
ithal etmek zorunda kaldığımız 
malların ülkemizde üretimini teşvik 
etmiş olacağız. Bu kapsamda yatırım 
yapılacak yere, yatırımcı karar 
verecek. Bu çerçevede hangi ilde 
yapılırsa yapılsan, stratejik yatırımlar 
aynı desteklerle ve aynı koşullar 
altında desteklenecek.”

Cari açık azaltılacak

Stratejik yatırımların teşviki ile 
ithalat bağımlılığı bulunan ürünlerin 
Türkiye’de üretilmesini, cari açığın 
da buna bağlı olarak azaltılmasını 
hedeflediklerini vurgulayan Erdoğan, 

GÜNDEM

Dördüncü Bölge 17 ilden 
oluşuyor. 2013 sonuna kadar 
yapılacak yatırımlarda işverene 
6 yıl, daha sonra yapılacak 
yatırımlarda 5 yıl süreyle sigorta 
prim desteği sağlanacak. 2014’e 
kadar yapılacak yatırımlarda yüzde 
30, sonrasında yüzde 25 katkı 
sağlanacak. TL cinsi kredilerde      
4 puan, döviz cinsi kredilerde ise   
1 puanlık destek verilecek.

Beşinci Bölge 16 ilden oluşuyor. 
2013 sonuna kadar yapılacak 
yatırımlarda işverene 7 yıl, daha 
sonra yapılacak yatırımlarda 6 
yıl süreyle sigorta prim desteği 
sağlanacak. 2014’e kadar yapılacak 
yatırımlarda yüzde 40, sonrasında 
yüzde 30 katkı sağlanacak. TL 
cinsi kredilerde 5 puan, döviz cinsi 
kredilerde ise 2 puanlık destek 
verilecek.

Altıncı Bölge 15 ilden oluşuyor. 
2013 sonuna kadar yapılacak 
yatırımlarda işverene 10 yıl, daha 
sonra yapılacak yatırımlarda 7 
yıl süreyle sigorta prim desteği 
sağlanacak. 2014’e kadar yapılacak 
yatırımlarda yüzde 50, sonrasında 
yüzde 35 katkı sağlanacak. TL 
cinsi kredilerde 7 puan, döviz cinsi 
kredilerde ise 2 puanlık destek 
verilecek.

4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge

Yeni teşvik sistemi, Doğu-Batı 
arasında kardeş fabrikalar dönemini 
başlatacak. Kocaeli’de fabrikası 
olan bir sanayici Muş’ta yatırım 
yaptığında Kocaeli’deki işletmesinde 
Kurumlar Vergisi’ni indirimli 
ödeyecek.

Yeni teşvik paketinde 
Kurumlar veya Gelir Vergisi 
indirim oranları ile yatırıma 
katkı oranları bölgeler itibariyle 
yeniden belirlendi ve bu oranlar 
artırıldı. Artırılan bu oranların, 
2013 yılı sonuna kadar başlayan 
yatırımlar için geçerli olacağını 
ifade eden Erdoğan, şu bilgileri 
verdi: “Yatırımcı vergi indirimi 
desteğini yatırım döneminde 

tüm faaliyetlerinden elde ettiği 
kazançlarına da uygulayabilecek. 
Örneğin, Kocaeli’nde yatırımı 
olan yatırımcı, gidip Muş’a da 
yatırım yaparsa yatırıma katkı 
oranının yüzde 80’ini Kocaeli’nde 
elde ettiği kazancın vergisinden 
düşebilecek. Bu düzenleme 
değişen oranlarda uygulanacak ve 
1.Bölge haricindeki tüm bölgeleri 
kapsayacak. 3,4,5 ve 6. Bölgelerde 
uygulanacak faiz desteğinin azami 
destek tutarlarını da arttırıyoruz. 
Gemi inşa yatırımları kapsamında 
istihdam edilen işçiler için sigorta 
primi işveren hissesinin asgari 
ücrete karşılık gelen kısmı devlet 
tarafından karşılanacak.” 

Doğu’daki yatırıma Batı’da da destek
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“İnanıyorum ki, hem yerli yatırımcı, 
hem uluslararası yatırımcı bu cazip 
teşviklerden yararlanacak, bu fırsatı 
en iyi şekilde değerlendirecektir” 
dedi.

Demiryolu, denizyolu,
madencilik ve eğitim
yatırımlarına 5. Bölge teşviği

Başbakan Tayyip Erdoğan, 
Yeni Teşvik Sistemi’nde eğitim 
yatırımlarını da öncelikli olarak 
desteklediklerini, özel sektör 
tarafından gerçekleştirilecek olan 
ilk, orta ve lise eğitim yatırımlarının 
hangi ilde yapılırsa yapılsın bölgesel 
teşvik uygulamaları kapsamında                  
5. Bölge desteklerinden 
yararlanacağını söyledi. Erdoğan, 
demiryolu ve deniz yolu ile yük ve 
yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar, 
madencilik, turizm koruma ve gelişim 
bölgelerindeki yatırımların da nerede 
olursa olsun 5. Bölge desteklerinden 
yararlanabileceğini vurguladı.

Yatırımda 50 milyon lira ve
yüzde 40 katma değer şartı

Başbakan Tayyip Erdoğan, yatırım 
büyüklüğü noktasında minimum 50 
milyon lirayı aşmanın çok önemli 
olduğunu kaydederek, bir de tesisin 
yüzde 40 katma değer üretmesi 

gerektiğini söyledi. Bu durumun, 
stratejik yatırımlara yönelik bir 
adım olduğunu kaydeden Erdoğan, 
“Yüzde 40 katma değeri sağlayacak 
bir şey olacak ki buna göre de tüm 
bu destekleri alma hakkını elde etmiş 
olsun” dedi.

Yatırım yapan ilk kez KDV
iadesine kavuşacak

Yeni teşvik paketinde ilk defa KDV 
iadesi desteği de geliyor. Asgari 500 
milyon lira tutarındaki yatırımların, 
bina, inşaat harcamaları için KDV 
iadesi yapılacak. Bu çerçevede ilk 
defa uygulamaya koyulan KDV iadesi 
desteği ile yatırımcıların, yatırım 
dönemindeki finansman yükünün 
hafifletilmiş olması hedefleniyor. 
Stratejik yatırımların 6. Bölge’de 
yapılacak olması durumunda 
desteklere ilave olarak, işçilerin gelir 
vergisi stopajı desteği de sağlanacak.

Ayrıca stratejik yatırımların cari 
açıktaki en etkin, cari açığı minimize 
edecek politikayı oluşturduğuna 
dikkat çeken Başbakan Erdoğan, 
“Örneğin yatırımcı geldi, ‘ben 
Kocaeli’nde yapmak istiyorum, 
İstanbul’da yapmak istiyorum’ dedi. 
Yeter ki yapsın. Stratejik yatırım 6. 
Bölge’de olursa daha fazla süreli 
onlardan destek almış olacak. 5 de 

olursa, 6 da olursa çok daha farklı 
olacaktır. Biz onu destekleriz. Çünkü 
bunlar ülkemiz için önemli adımlar” 
dedi.

Uzay yatırımına
5’inci bölge desteği

Başbakan Erdoğan, “Belli 
büyüklükteki savunma, havacılık 
ve uzay yatırımlarıyla, otomotiv 
veya savunma sanayine yönelik test 
merkezleri ve rüzgar tüneli yatırımları 
5. Bölge desteklerinden yararlanacak. 
Biyoteknoloji ve onkoloji ilaçları 
ile kan ürünleri üretimine yönelik 
yatırımların, da aynı şekilde 5. Bölge 
desteklerinden yararlanmasını 
sağlıyoruz.”

6 bölgeyi gösteren
harita da hazırlandı

2009 yılından beri uygulanan 
bölgesel teşvik uygulamasının 
etkinliğini artırmayı hedefleyen 
yeni sistemde iller, sosyo ekonomik 
gelişmişlik düzeyine göre 6 ayrı 
bölgede sınıflandırıldı. Böylece yeni 
teşvik uygulamasında, bölgesel 
sistem yerine il bazlı bölgesel teşvik 
sistemine geçildi. İllerin bölgesel 
dağılımdaki yeri, TÜİK’in periyodik 
çalışmalarına göre gözden geçirilecek 
ve bir değişim varsa illerimizin 
listedeki yeri de değişecek.

Yeni teşvik sistemi uyarınca 
organize sanayi bölgelerine 
yapılacak yatırımlar, bulunduğu 
bölgenin bir alt bölgesine 
sağlanan destek unsurlarından 
yararlanabilecek. Örneğin 4. 
Bölge’de yeralan bir ildeki 
OSB’ye yapılan yatırım 5. 
Bölge’nin teşviklerine tabi 
olacak.

Ayrıca aynı sektörde faaliyet 
gösteren firmaların birlikte 
gerçekleştireceği ve faaliyet 
gösterilen yatırım konusunda 
dikey veya yatay entegrasyon 
sağlayacak yatırımlarla TÜBİTAK 

tarafından desteklenen Ar-Ge 
projeleri sonucunda geliştirilen 
ürünün üretimine yönelik 
yatırımlar da bir alt bölgedeki 
teşviklerden yararlanacaklar.

Vergi indirimi desteği teşvik 
belgesine konu yatırımdan 
elde edilecek kazançlara 
uygulanmakla birlikte 1. Bölge 
dışındaki bölgelere yatırım 
yapan şirketler için yatırıma 
katkı oranının belirli yüzdesine 
ulaşana kadar tüm faaliyetlerden 
elde edilecek kazançlara da 
uygulanabilecek.

OSB’ler ve kümelenmeler bir alt bölge

GÜNDEM
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Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, Başbakan Recep 

Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 
yeni teşvik paketinde Oda olarak 
yaptıkları önerilerin pek çoğunun 
hayat bulduğunu görmekten gurur 
duyduklarını söyledi. Yorgancılar, 
hükümetin “Yanlışlıklar olabilir, 
düzeltilmesi söz konusudur” 
yaklaşımının kendileri için ümit ve 
moral verici olduğunu kaydetti. Son 
sistemden genel olarak memnun 
olduklarını ifade eden Yorgancılar, 
“Doğru yapılanları tebrik ediyoruz. 
Hak ettiğimiz bir teşvik sistemiydi” 
dedi.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar, Yönetim Kurulu 
Üyeleriyle birlikte düzenlediği basın 
toplantısında, Başbakan Erdoğan’ın 
hükümetteki ekonomiyle ilgili 

Bakanlarla birlikte açıkladığı yeni 
teşvik sistemini değerlendirdi. 
Teşviklerin üretim ve yatırımı 
desteklediğini ancak ihracat ve 
istihdamda biraz yetersiz kaldığını 
belirten Ender Yorgancılar, iller arası 
haksız rekabetin devam ettiğine de 
işaret ederek “Komşu illerde fark en 
fazla 1 derece olmalı” önerisi getirdi. 

Önceki uygulamalarda
yüzde 62’lik düşüş

Sistemi İzmir açısından 
değerlendiren Yorgancılar, önceki 
yıllarda yapılan teşvik uygulamalarını 
hatırlatırken, yüzde 14.7 ile işsizliğin 
en yüksek olduğu İzmir’de, 2010 
yılına göre 2011 yılında teşviklerde 
yüzde 62’lik düşüş söz konusu 
olduğunu belirtti. Yorgancılar, 
2011’de dağıtılan 6 milyon 351 bin 
TL’lik teşviğin yüzde 70’ine karşılık 
gelen 4.3 milyon dolarının da 

Petkim’in Star rafinerisi yatırımı için 
verildiğine dikkat çekti. 

Önerilerimiz kabul edildi

2011 yılındaki 173 milyar 
dolarlık ithalatın yüzde 71.9’unu 
ara malı ithalatının oluşturduğunu, 
Türk sanayisinin her 100 dolarlık 
üretiminde 43 doların ithalat girdisi 
olarak kullanıldığını vurgulayan 
Yorgancılar, yeni teşvik sisteminin 
ise ithalat bağımlılığını azaltacak ve 
cari açığı aşağı çekecek bir sistem 
olduğunu dile getirdi. İzmir’de 
EBSO tarafından kurulmuş 10 
tane büyük OSB’nin yaklaşık 23 
milyon metrekarelik sanayi parseli 
bulunduğunu ve bunların 7 milyon 
671 bin metrekaresinin boş olduğunu 
hatırlatan Yorgancılar, OSB’lerin 
geliştirilmesi ve teşvik edilmesi 
yönündeki önerilerinin yeni pakette 
kabul gördüğünü anlattı.

Egeli sanayici teşvik 
paketinden mutlu

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Oda olarak yaptıkları 
önerilerin yüzde 85’inin hükümetin açıkladığı yeni teşvik paketinde 
görmekten mutluluk duyduklarını, eksiklik olarak değerlendirdikleri 

hususlarında düzeltileceğine inandıklarını söyledi.
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Ender Yorgancılar, “Biz her zaman 

‘teşvik sistemi yatırımı, üretimi, 
ihracatı artıran, yerli malı kullanmayı 
cazip hale getiren ve buna paralel 
ithalatı azaltan bir çerçeveye sahip 
olmalıdır’ dedik. Yeni açıklanan teşvik 
sistemine baktığımızda aslında bizim 
söylediklerimizin aynısı çıktı. Yatırımı, 
üretimi destekliyor. Temel hedef 
olarak cari açığı düşüren, yerli üretimi 
artıran, ithalatı azaltan bir politika 
benimseniyor. Yatırım indiriminin 
tekrar uygulanması ve turizme 
özel teşvik verilmesi önerilerimiz 
de teşvik sistemi içinde yer buldu. 
OSB’ler konusu da EBSO’nun 
önerisi. Bize göre ihracat ve istihdamı 
destekleme yönleri biraz eksik kaldı. 
Yerli malı kullanımı da tam olarak 
oturmadı. Bunların haricinde bizim 
tanımladığımız tüm kısımları içeren 
bir model oldu. Demek ki doğru fikir 
olduğu müddetçe benimseniyor ve 
bir model haline geliyor. Bundan da 
büyük gurur duyduk” dedi.

Rötuşlar için bakanlarla
görüşülecek

Stratejik sektörlerin teşvik 
edilmesi, yatırım indiriminin geri 
getirilmesi, turizme özel destekler 
gibi taleplerinin yeni pakette kabul 
edildiğini dile getiren Yorgancılar, 
“İki noktanın eksik olduğunu 
düşünüyoruz. Enerji ve istihdam 
konusunda KOBİ’lerin üzerindeki 
yüklerin kaldırılması konusundaki 
önerimizi ileteceğiz. Ben Ekonomik 
Koordinasyon Kurulu’ndaki tüm 
bakanlarımıza teşekkür ediyorum. 
Ali Babacan ve Zafer Çağlayan 
bakanlarımıza taleplerimizi ileteceğiz” 
dedi.

Sağlık turizminin stratejik 
yatırımlar içinde bulunmamasının 
İzmir’in sağlık temasıyla hazırlandığı 
EXPO 2020 sürecinde önemli 
bir eksiklik olacağını dile getiren 
Yorgancılar, bu konuda da il bazlı 
bir destekleme yapılmasını talep 

edeceklerini ifade etti. 

Komşu iller arası fark en fazla
1 derece olmalı

Yeni sistemde İzmir’in 
teşviklerden en az yararlanabilen 
1. Bölge olarak açıklandığını ancak 
kentteki OSB’lerde yatırım yapmak 
isteyenlerin 2. Bölge avantajlarından 
yararlanabileceğini söyleyen 
Yorgancılar, “Ancak yanımızdaki       
3. Bölge olan Manisa OSB’ye giden 
yatırımcı da 4. Bölge avantajından 
yararlanabilecek. İzmir ile Manisa 
arasındaki o fark maalesef burada 
devam ediyor. Bize göre komşu 
iller arasındaki teşvik farkı en fazla 
1 derece olmalı” değerlendirmesini 
yaptı.

Ender Yorgancılar, İzmir 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Aziz Kocaoğlu’nun paket 
açıklanmadan önce EBSO’da yabancı 
yatırımcılarla düzenlenen toplantıda 

• Yüksek teknolojili yatırımları artırıcı bir sistemin 
benimsenmesi

• İl bazlı bölgesel teşvik sistemine geçilmesi

• Yatırımların 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren 
geçerli olması

• Cari açığın azaltılmasını ön plana çıkaran bir 
sistem kurularak, stratejik sektörlerin öne 
çıkarılması

• OSB’ler için önerdiğimiz sistemin, stratejik 
yatırımlar ve öncelikli alanlarda yapılacak 
yatırımların 5. bölge desteklerinden 
faydalanmasının sağlanması

• Stratejik yatırımlara bölge ayrımı olmaksızın 
yüzde 50 yatırım indirimi sağlanması

• Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi oranları ile 
yatırıma katkı paylarının artırılmış olması

• Kümelenmenin teşvik edilmesi

• Hizmet sektörünün ilk kez destekleniyor olması

• Yatırım sonrasında yani işletme döneminde de 
firmaların desteklenmesi

• Açıklanan teşvik sisteminde olası yanlışların 
düzeltilmesi imkanını veren bir yaklaşımın 
benimsenmesi.

• Komşu iller arasındaki haksız rekabetin 
giderilememesi

• OSB yatırımları bir alt bölge seklinde teşvik 
edilse de, OSB’lere yapılacak yatırımların azami 
teşviklerden faydalandırılmaması

• Cari açığın yüzde 70’ini oluşturan enerji ithalatına 
rağmen, enerji desteğinin sınırlı kalması

• Stratejik yatırım baslığının eklenmesiyle, büyük 
ölçekli yatırımların miktarı düşürülse de, 
KOBİ’lerin teşviklere ulaşımının kısıtlı kalacak 
olması

• EXPO 2020 sürecinde önem taşıyan sağlık 
turizminin stratejik yatırımlarda olmaması

• Tarımla ilgili bir teşviğin bulunmaması

• İstihdam teşviğinin olmaması

EBSO’nun alkışladıkları Eksik olarak gördükleri
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“Manisa lobisini aşamıyoruz” 
değerlendirmesinin hatırlatılması 
üzerine ise “Manisa 3. Bölge olacak 
ilimiz değil. Diğer 3. Bölge illerine 
baktığınızda normalde 2. Bölge 

olması gereken iller içinde. Ama 
takdir tamamen hükümetimizin. 
Lobi de belki buradaki faktörlerden 
biridir” diye konuştu.

• Ülke nüfusunun yüzde 41’ini barındıran, ihracatının yüzde 76’sını 
sağlayan I. Bölge’de yer alan illerde de, yatırım döneminde vergi 
indirimi sağlanmalıdır.

• I. Bölge’de de yatırım süresince çalışanların ücretleri üzerinden 
yapılacak gelir vergisi stopajı muafiyeti uygulanmalıdır. Bu uygulama, 
yeni yatırımların yanısıra yenileme ve tevsii yatırımlarını da kapsamalıdır.

• Komşu iller arasında haksız rekabet yaratan uygulamalar yeniden 
gözden geçirilmelidir.

• KOBİ’ler için araçları ve yöntemleri farklı bağımsız bir teşvik sistemi 
geliştirilmelidir.

• 2002 sonrasında olduğu gibi yerli üretici düşük kur baskısı altında 
bırakılmamalıdır.

• Dünya Ticaret Örgütü düzenlemeleri ile çelişmeyecek şekilde, ihracat 
teşvikleri de gündeme alınmalıdır.

• Yeni teşvik uygulama sürecinde, devlet tarafından OSB’lerin 
demiryolları ile limanlara bağlanması gibi bazı tamamlayıcı önlemler 
hayata geçirilmelidir.

• Kayıtdışı ekonomiyi önlemede ve vergi tahsilatını artırmada sağlayacağı 
katkı ve mevcut fiyat düzeyi dikkate alınarak OSB’lere bir miktar 
elektrik ve doğalgaz sübvansiyonu verilmelidir.

• Yerli kaynaklara dayalı enerji üretimi de teşvik kapsamına alınmalıdır.

• Yatırımların iç kaynaklarla finansmanı açısından tasarrufları teşvik edici 
önlemler ayrıca düzenlenmelidir.

• Üyelerimizin de bu kapsamda stratejik yatırımlara yönelmesi, İzmir’in 
teşviklerden yararlanma düzeyini artıracaktır.

Yeni Teşvik Sisteminin 
yatırımcılara daha fazla tanıtılması 
için Ekonomi Bakanlığı bünyesinde 
Teşvik Bilgi Merkezi oluşturuldu. 
Söz konusu merkezde, yurt 
içinden ve yurt dışından yeni teşvik 
sistemine ilişkin yönlendirilecek 
sorular bilgi merkezinde toplanıp, 
gruplandırılacak. Soruların yanıtları 
kararnamenin çıkmasının ardından 
internet sitesinde yer alacak.

1 Ocak 2012 tarihinden itibaren 
uygulanacak olan yeni teşvik 
sisteminin birçok yeni destekleri 
içerdiğini, devrim niteliğinde 
olduğunu ve yatırımcılara önemli 
avantajlar sağladığını ifade eden 
Çağlayan, şunları kaydetti:

“Merkeze, e-posta ile 
teşvik sistemine ilişkin sorular 
yönlendirilebilecek. Söz konusu 
sorular konu başlıkları altında 
toplanıp, gruplandırılacak ve yanıtları 
kararnamenin çıkmasının ardından 
internet sitesinde yayınlanacak. 
Teşvik sistemine ilişkin sorular 
tesvik@ekonomi.gov.tr eposta 
adresine gönderilebilecek. Yeni 
Teşvik Sistemi’ne ilişkin ayrıca çağrı 
merkezi aracılığıyla da sorular 
bırakılabilecek, söz konusu çağrı 
merkezine Türkiye’nin her yerinden 
444 43 63 nolu telefonlardan 
erişilebilecek.”

Yeni sisteme ilişkin öneriler

Alo teşvik

HABER
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Tiryaki: Rekabetçi 
ürünlere teşvik verilmeli

Egeli sanayiciler yeni teşvik 
sistemini genel anlamda olumlu 
olarak değerlendirirken, Ege 
Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Meclis 
Başkanı Mehmet Tiryaki, cari açığın 
azaltılmasının hedeflendiği sistemin 
başarısı için uyarıda bulundu. 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 
tarafından açıklanan teşvik sisteminin 
olumlu yönlerinin ağır bastığını dile 
getiren Tiryaki, cari açığın azaltılması 
için teşvik edilecek ürünlere dikkat 
edilmesi gerektiğini vurguladı. 

Rekabet şansı olana teşvik

Her ithal edilen malın veya ürünün 
mutlaka Türkiye’de üretilmesini 
sağlamanın sakıncaları olabileceğine 
işaret eden Tiryaki, “Yeni teşvik 
sisteminde dikkat edilecek noktaların 
en önde geleni ülkemize her ithal 
edilen malın veya ürünün ülkemizde 
üretilmesini teşvik etmek. Bunun 
yerine dünya ile rekabet edebilme 
şansı olan, dünya kalitesinde ve global 
fiyatlarla mal üretebilecek sektör 
ve ürünlerin teşvik edilmesi gerekir. 
Buna dikkat edilirse ülke kaynakları 
da israf edilmemiş olur. Yeni açıklanan 
pakette de bu hususlara azami dikkat 

gösterildiği anlaşılıyor. Bu konuya da 
dikkat edilmesi halinde teşvik sistemi 
ülkemiz ekonomisine çok daha büyük 
katkılar sağlayabilir” dedi. 

Türkiye cazibe merkezi

Türkiye’nin bugün bölgesinin 
cazibe merkezi ve büyüyen önemli 
ekonomilerden birisi olduğuna 

dikkat çeken Tiryaki, şöyle konuştu: 
“Sanayimizin önderlik ettiği bu 
büyümeyi 2023 vizyonuna uygun 
olarak daha çok çalışmak ve 
daha da önemlisi daha çok üretip 
ölçeklerimizi büyütmek zorundayız. 
En büyük Pazarımız Avrupa Birliği’ne 
yaptığımız ihracat toplam Avrupa 
Birliği ithalatında çok az bir paya 
sahip. Avrupa Birliği’nin ekonomik 
büyümesinin yavaşlamasından 
korkacağımız yerde Avrupa 
Birliği’nin ithalatındaki payımızı 
arttırmaya gayret edelim. Biz Türk 
sanayicileri, olarak bu yeni teşvikler 
ile yatırımlarımızı sürdürmek ve 
ihracatımızı artırmak durumundayız. 
Ben 2023 hedeflerinin gerçekçi 
ve ulaşılabilir hedefler olduğunu 
düşünüyorum. Yeni teşvik sistemini 
genel anlamda olumlu buluyor ve bu 
teşviklerin sanayicimize ve ülkemize 
hayırlı olmasını diliyorum.”

Yeni teşvik sisteminin yıllık maliyeti 2 milyar lira
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 1 Ocak 2012’den geçerli olmak 

üzere yürürlüğe girmesi planlanan yeni teşvik sisteminin yıllık 
maliyetinin tahmini olarak 2,05 milyar lira olarak hesaplandığını 
söyledi. Şimşek, yeni teşvik sistemine yönelik düzenlemeyle yatırım 
döneminde indirimli Kurumlar Vergisi uygulamasının yıllık maliyetinin 
1,65 milyar lira, büyük yatırımlara KDV iadesinin yıllık maliyetinin 250 
milyon lira ve en az gelişmiş illerde Gelir Vergisi stopaj teşvikinin yıllık 
maliyetinin de 150 milyon lira olarak hesaplandığını kaydetti. Şimşek, 
yapılan projeksiyonlar kapsamında teşvik sisteminin mevcut haliyle 
yıllık maliyetinin toplamda 2,05 milyar lira olarak tahmin edildiğini 
vurguladı.

HABER
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Ege Bölgesi Sanayi Odası, 
İzmir’deki yabancı sermayeli 
firmaların üst düzey temsilerini 

biraraya getirdi. Yabancı yatırımcıların 
sorunlarını ve taleplerini öğrenmek 
için düzenlenen ve Meclis Başkanı 
Mehmet Tiryaki’nin yönettiği 
toplantıya, İzmir Vali Yardımcısı Fazlı 
Akgün, Büyükşehir Belediye Başkanı 
Aziz Kocaoğlu Kocaoğlu ile birlikte 
EBSO Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı İbrahim Gökçüoğlu, 
Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Porsuk 
ve 40’a yakın yabancı sermayeli 
firmanın temsilcisi katıldı. Toplantıda; 
yeni yatırım olanakları ele alınırken, 
bu konuda yaşanabilecek güçlüklerin 
birlik ve beraberlik içinde çözülmesi 
için gereken desteğin verileceği 
kaydedildi. Yabancı firmaların üst 
düzey temsilcileri, İzmir’in EXPO 
adaylığı içinde ülkelerinde çalışmak 
istediklerini söylediler.

Sanayi OSB’lerde olmalı

İzmir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Aziz Kocaoğlu, kentte sanayi 
için planlanmış yeteri kadar arazi 
bulunduğunu ve Atatürk Organize 
Sanayi Bölgesi dışındaki organize 
sanayi bölgelerindeki doluluk 
oranının yüzde 70’i aşmadığını 
belirterek, “Doluluktan kastımız, 
arsanın dolu olması değil üretim 
yapılması. Sanayinin organize sanayi 
bölgelerinde, hatta ihtisas sanayi 
bölgelerinde, serbest bölgelerde 
gelişmesini yakından istiyoruz. Kentin 
gelişiminden, çevresinden sorumlu 
olan İzmir Büyükşehir Belediyesi 
olarak bunu olmazsa olmaz bir koşul 
olarak görüyoruz” diye konuştu. 

Teşvik sorunu aşılmıyor

Bazı firmaların yatırım için 
Manisa’yı tercih etmesini hayret ve 
endişe ile izlediklerinin altını çizen 
Başkan Kocaoğlu; limana yakınlığı, 
yaşam kalitesi, ulaşım imkanları, 
sermayesi ve kaliteli işgücü ile İzmir’in 

öne çıktığını ancak teşvik sorununun 
bir türlü aşılamadığını kaydetti. 
Teşvik uygulamalarında Manisa, Uşak 
ve Denizli’nin 3. Bölge, Aydın ve 
Balıkesir’in 2. Bölge, İzmir’in ise 1. 
Bölge’de olduğunu hatırlatan Başkan 
Kocaoğlu, sözlerine şöyle devam etti 

“İzmir lobisi biraz zayıf. Bu 
da kendi göbeğini kendisinin 
kesmesini bilmesinden, kendi başına 
başarmasına olan inancındadır. Bu 
bir eksiklik değil aslında bir artı. Ama 
bu devirde lobiyi de güçlendirmemiz 
gerekiyor. Sanayideki teşvikler 
elbette Manisa’yı cazip hale getiriyor. 
Sanayicilerimiz, ticaret erbabımızla 
teşviklerin sürekli üzerinde 
duruyoruz, düşünüyoruz. Ama bir 
türlü Manisa lobisi aşılamıyor. İlk 
yatırım maliyetinde yatırımcılar 
yerden göğe kadar haklı olabilir. 
Ama yol, ulaşım riski var. Bir müddet 
tohum atmak için Manisa veya başka 
bir yer düşünülebilir, desteklenebilir. 
Ama İzmir’de alt yapısı tamamlanmış 

Kocaoğlu: “Teşvik sistemi, 
İzmir’in çanına ot tıkıyor”

İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Kocaoğlu, EBSO’da 
yabancı sermayeli 
firmaların 
yöneticileriyle 
yapılan toplantıda 
teşvik sisteminin 
yarattığı haksız 
rekabeti eleştirdi.

HABER
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organize sanayi bölgeleri, yeni 
kurulmakta olan organize sanayi 
bölgeleri ve bir kısmı faaliyet içinde 
olan organize sanayi bölgeleri 
dururken, bu teşvik uygulamasını 
sürdürerek bu kentin çanına ot 
tıkamanın hiçbir geçerli nedeni 
yoktur. Esas konuşmamız gereken 
konu budur.”

İzmir’e teşvik yok

Başbakan Recep Tayip Erdoğan’ın 
İzmir ziyaretinde kendisinden sanayi 
için teşviklerin aynı düzeye çekilmesi, 
ticaret için limanın kapasitesinin 
artırılması ve turizm-hizmet 
sektöründen pay alması için İzmir’e 
özel teşvik uygulanmasını istediklerini 
hatırlatan Başkan Kocaoğlu, “Limanın 
ve İzmir Körfezi’nin kurtarılması için 
Ulaştırma Haberleşme ve Denizcilik 
Bakanlığı ve TCDD ile birlikte çalışma 
başlattık. Ancak ne organize sanayi 
bölgelerinin teşvikinde ne de turizm 
ve hizmet sektörünün teşvikinde bir 
arpa boy yol alamadık” dedi.

EXPO’ya destek 

Vali Yardımcısı Fazlı Akgün, 
kalkınmada yabancı sermayenin 
rolünün her geçen gün arttığına dikkat 
çekerek bu anlamda dünyada müthiş 

bir rekabetin yaşandığını söyledi. 
Akgün, firmaları İzmir’e 80 kilometre 
uzaklıktaki Tire’de içinden tren hattı 
geçecek sanayi bölgesinde yatırım 
yapmaya çağırdı ve EXPO 2020 için 
destek istedi. 

Büyükşehir çalışıyor

EBSO Meclis Başkanı Mehmet 
Tiryaki, toplantıyı İzmir’de 
yatırım yapan yabancı sermayeli 
firmalara destek olmak amacıyla 
düzenlediklerini belirtti. İzmir’in 
EXPO 2020 adaylığı konusunda da 
destek isteyen Tiryaki, Türkiye’de 
yatırım yapmak isteyen firmalara 
İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir 
Belediyesi ve EBSO olarak her 
türlü desteği vermek için bir 
araya geldiklerinin altını çizdi. 
Mehmet Tiryaki, “Büyükşehir 
Belediyemiz arıtma, ulaşım ve diğer 
konularda yaptığı yatırımlarla sanayi 
yatırımlarının önünü açmaktadır. 
İZBAN’ın Kuzey’de Bergama ve 
Güney’de Selçuk’a kadar ulaşması ile 
tarihi ve turistik yerlere ulaşım çok 
daha hızlı ve güvenli olacaktır. İzmir’in 
EXPO 2020’ye seçilmesi halinde de 
kentimiz bölgemiz adeta yatırım üssü 
duruma gelecek ve İzmir hak ettiği 
konuma yükselecektir” dedi. 

İzmir yatırımda cazip

EBSO Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı İbrahim Gökçüoğlu ise, 
Türkiye’de doğrudan yatırımların 
2011 yılında bir önceki yıla oranla 
yüzde 74 arttığını, 15.7 milyar dolar 
seviyesine ulaştığını kaydederek, 
yabancı sermayenin Türkiye’yi ve 
İzmir’i tercih etmesinden duydukları 
memnuniyeti dile getirdi. Son 
zamanlarda Amerikan Cummins, 
Alman Krone, Çinli Koayeng ile 
Genertec gibi dünya devi firmaların 
İzmir’de yatırıma başladığını, Petkim 
Yarımadası’nda 5 milyar dolarlık 
Star rafinerisinin temelinin atıldığını 
kaydeden Gökçüoğlu şunları söyledi:

“Bugün ülkemizde faaliyet 
gösteren 29 bin 283 yabancı 
sermayeli şirketin 1682’si İzmir’de 
bulunuyor. Markalaşmada, 
rekabetçilik endeksinde, vergi 
gelirlerinde 3. sırada bulan İzmir, 
dörtte biri imalat sanayinde faaliyet 
gösteren yabancı firmaları, 3 bin 
900 civarındaki ihracatçı firması, 
Türkiye’deki 500 büyük kuruluşun 
üretimden satışlarının yüzde 24’ünü 
gerçekleştiren sanayisi, üniversiteleri, 
OSB’leri, serbest bölgeleri, teknoloji 
geliştirme bölgesi, 30 ayrı ihtisas fuarı, 
67 değişik alanda yapılan üretimi, 
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vasıflı işgücü ve diğer avantajlarıyla 
yatırımcılara cazip imkanlar sunuyor. 
Sıkıntılarınızı bilirsek, onları çözme 
yolunda birlikte adımlar atabiliriz. 
Sizin memnuniyetiniz, bizim 
memnuniyetimizdir.”

EBSO Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı İbrahim Gökçüoğlu, EXPO 
2020’nin yatırımları ve kalkınmayı 
hızlandırmanın yanısıra İzmir’in 
marka şehir olma mücadelesinde 
de önemli fırsatlar sunduğunu 
vurgularken, “Firmalarınızın menşe 
ülkelerinde EXPO 2020 için İzmir’in 
desteklenmesini özellikle istiyoruz” 
dedi.

Hugo Boss: İzmir
kararımız doğru

Yabancı firmalar adına konuşma 
yapan Hugo Boss CEO’su Sezai 
Kaya ise, İzmir’de 14 yıl önce 
yatırım yaptıklarını ve çok memnun 
olduklarını söyledi. Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek’in cari açığında 
üçte ikisinin yabancı yatırımcılarla 
finanse edilmesi halinde bir sorun 
kalmayacağını açıkladığını belirten 
Kaya, bunun için yabancı sermaye 
yatırımlarının daha çok desteklenmesi 
gerektiğini vurguladı. Çin’in yılda 
100 milyar doların üzerinde yabancı 
sermaye yatırımı çektiğini Türkiye’nin 

ise 10 milyar dolar seviyesinde 
yatırım alabildiğine dikkat çeken 
Kaya, “Hugo Boss’un patronları 
yatırım için Avrupa’ya yakın olan 
Slovenya, Hırvatistan, Bulgaristan gibi 
ülkeleri düşünüyordu. Ben Türkiye’de 
yatırım yapmalarını önerdim. 
İzmir ile verdiğimiz karar doğru 
çıktı. İzmir lojistik avantajı, eğitimli 
işgücü ve uygar bir kent özelliği ile 
yabancı yatırımcılar için cazip. Ancak 
sorunlarda yok değil. Bunların da 
çözülmesi halinde daha çok yabancı 
yatırımcı çekilebilir” dedi.

Menemen’e yatırım
yapamıyoruz

Ege Pen Deceuninck Genel 
Müdürü Ergün Çiçekçi de, İzmir’de 
olmaktan mutlu olduklarını, 
Menemen Plastik OSB’de 60 bin 
metrekare alan üzerinde yatırım 
yapmak istediklerini ancak teşvik 
sorunu yüzünden yatırıma kesin karar 
veremediklerini kaydetti. Menemen’e 
çok kısa bir uzaklıkta bulunan 
Manisa’da teşvik var iken, İzmir’de 
olmadığını anlatan Çiçekçi, bu 
adaletsizliğin giderilmesi gerektiğini 
kaydetti.

Türkiye’ye net doğrudan yatırım artmaya devam ediyor. 
Uluslararası doğrudan yatırım girişleri kaleminde yer alan sermaye 
girişi 2012 yılının ilk iki ayında toplam 1 milyar 280 milyon dolar 
olurken, gayrimenkul girişi ise 305 milyon dolar olarak gerçekleşti. 
Uluslararası Doğrudan Yatırım Verilerinden derlenen bilgiye göre, 
2011 yılı Ocak-Şubat döneminde 1 milyar 341 milyon dolar olan net 
doğrudan yatırım girişi, 2012 yılı Ocak-Şubat döneminde yüzde 24,9 
oranında artarak 1 milyar 675 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. 
Uluslararası doğrudan yatırım girişleri kaleminde yer alan sermaye 
girişi de 1 milyar 116 milyon dolardan yüzde 14,7 artarak 2012 yılının 
ilk iki ayında toplam 1 milyar 280 milyon dolara ulaştı.

Yabancı yatırımı yükselişte

HABER
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VİZYON

Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Nihat Ergün, son 
teşvik yasasının ardından, 

Türkiye’nin sanayide rekabet gücünü 
artırmak amacıyla kümelenmeye 
yönelik yeni bir teşvik programını 
hayata geçirmeye hazırlandıklarını 
açıkladı. Türkiye Sanayi Stratejisi 
çerçevesinde, bilimsel tabanlı ve 
üniversite-sanayi işbirliğine dayanan 
bir ‘Küme Destek Programı’ 
hazırladıklarını söyleyen Ergün, “Bu 
Program, belirli bir sürdürülebilirlik 
ve rekabetçilik potansiyeline 
sahip kümelerin desteklenmesini 
öngörüyor. Programa 6 milyon 
TL’si 2012 yılında kullanılmak üzere 
sonraki yıllarda toplam 25 milyon 
TL ödenek verilmesi söz konusu. 
Ödenekler ilerleyen dönemlerde 
bütçe ihtiyaçları ölçüsünde 
arttırılabilecek” dedi. 

1000 işletme yararlanacak

Bu programda kümelenmeyi 
‘aynı tip sanayi kuruluşlarının bir 
yerde toplanması değil, değer 
zinciri oluşturan, birbirleriyle 
irtibatlı olan kuruluşların 
birlikte ortak çalışmalar 
yapabilmeleri’ şeklinde 
tanımlayarak ele aldıklarını 
belirten Ergün şu bilgileri verdi: 
“Ülkemizde ilk kez kümeleri 
bütünsel bir yaklaşımla ele 
alıp, uzun vadeli bir program 
kapsamında destekleyecek 
yasal altyapı oluşturularak bu 
konudaki boşluğu doldurmayı 
hedefliyoruz. Türkiye 

ekonomisinin önceliklerine paralel 
olarak net bir vizyona ve etkin bir 
stratejiye sahip kümeler, şeffaf ve 
objektif değerlendirme kriterlerine 
uygun şekilde belli dönemlerde 
yapılması planlanan yarışmalar 
sonucunda destek almaya hak 
kazanacaklar. Amacımız program 
süresince kümelenme girişimleri 
sonucunda ortak kullanıma yönelik 
10 adet yapı oluşturulması ve bu 
yapılardan 1000 adet işletmenin 
faydalanmasının sağlanması.” 

10 üniversiteyle işbirliği

Nihat Ergün, Türkiye 
ekonomisinin fark yaratan bir 
büyüme elde etmesi için kümelenme 
girişimlerinin başlatılması ve etkin bir 
şekilde ilerletilmesinin hayati önemi 
taşıdığını vurgulayarak ‘Küme destek 
programı’na ilişkin şu ayrıntıları 
anlattı:

“Program süresince kümelenme 
girişimlerinin koordinasyonu, sevk 
ve idaresi amacıyla yasal bir statüye 

sahip 10 adet kurum veya kuruluş 
oluşturulacak ve bunların en az yüzde 
80’ni Sanayi Bakanlığı tarafından 
akredite edilecek. Programda 
kümelenme girişimlerinin içinde en 
az 10 adet üniversite yer alacak. 
Programdan en az 1000 işletmenin 
yararlanması sağlanacak.”

200 şirkette somut sonuç

Bu hedefle  rin Türkiye’nin 
kalkınması ve uluslararası platformda 
hak ettiği yeri pekiştirmesi açısından 
ulaşılması yakın hedefler olduğunu 
kaydeden Ergün şöyle devam etti: 

”Kümelenme girişimleri 
çerçevesinde diğer işletmelerle 
işbirliği seviyesi ve kalitesini arttıran 
firma sayısı ilk etapta 200 olarak 
hedefleniyor. Program süresince 
kümelenme girişimleri sonucunda 
ortak kullanıma yönelik 10 adet 
yapı oluşturulması ve bu yapılardan 
1000 işletmenin tamamının 
faydalanması isteniyor. Kümelenme 
girişimleri sonucunda 20 adet yeni, 

yenileştirilmiş veya geliştirilmiş 
ürün geliştirilmesi ve piyasaya 
sürülmesi hedefleniyor.”

Şirketleri ‘akil adamlar’
seçecek 

Küme Destek Programı 
için, Türkiye’de ilk defa akil 
adamlardan oluşturulacak bir 
jürinin, destekten yararlanacak 
şirketlerin seçiminde aktif rol 
alacaklarını kaydeden Ergün 
şunları söyledi: “Bakanlığımız, 
bilim ve sanayi konusunda 

10 ‘küme’ için 1000 işletmeye
25 milyon TL teşvik

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Ergün, Türk sanayisini rekabette öne 
geçirmek amacıyla hazırladıkları ‘Küme Destek Programı’nda son aşamaya 

gelindiğini açıkladı. Kümelere 6 milyon TL’si 2012’de kullanılmak üzere 
sonraki yıllarda 25 milyon TL destek verilecek.
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Türkiye’de potansiyeli olan küme girişimlerinden bazı örnekler şöyle: 

• İzmir Atatürk OSB Makine Metal Döküm Kümesi

• İzmir Havacılık ve Uzay Kümesi

• İzmir Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme Kümesi

• İzmir Organik Gıda Kümesi

• OSTİM OSB Kümeleri

 (Savunma Sanayi, Medikal, İş ve İnşaat Makineleri,

 Yenilenebilir Enerji)

• Marmara Otomotiv İş Kümesi

• Eskişehir-Bilecik-Kütahya Seramik İş Kümesi

• Konya Otomotiv Yan Sanayi Kümesi

• Samsun Medikal Sanayi Kümesi

• Eskişehir Havacılık ve Raylı Sistemler

 Kümeleri

• Mersin Yaş Meyve ve Sebze Kümesi 

• İstanbul Moda ve Tekstil Kümesi

VİZYON
ulusal ve uluslararası bilgiye sahip ya 
da vizyonuyla ülkemiz kalkınmasına 
ciddi katkı koymuş kişilerden 
oluşacak bu jüri ile birlikte, ülkemiz 
rekabet gücünü artıracak kümelerin 
gelişmesine destek olacak. Bu 
aşamada küme girişimlerinden 
beklentilerimiz, sektörlerinde 
vizyonlarını iyi belirlemeleri, 
mutabakat içinde yol haritalarını 
hazırlamaları, mutlaka bilimsel 
bir kurum veya kuruluşla işbirliği 
içerisinde olmaları. 

Ulusal ‘Küme Akademisi’
kurulacak 

Küme girişimlerinin hedeflere 
uygun ilerlemeleri için mutlaka 
kendilerini iyi analiz eden, vizyonlarını 
belirlemede yardımcı olan 
kolaylaştırıcılara ihtiyaç duyacağını 
kaydeden Nihat Ergün şöyle konuştu: 
“İşte bu noktada programın önemli 
bir saç ayağı olarak ‘Ulusal Küme 
Akademisi’ni kurmayı planlıyoruz. 
Bu akademik merkez, ulusal ve 
uluslararası bir mükemmeliyet 
merkezi haline gelecek. Küme 
uygulamalarında yardımcı olmak 
üzere öncelikle küme kolaylaştırıcıları 

yetiştirmek, ihtiyaca yönelik eğitim 
programları düzenlemek için “küme 
akademisi”ni hızla hayat geçirmeyi 
hedefliyoruz.”

Şirketler işbirliğiyle
öne geçecek 

Tüm bu çalışmalarla birlikte 
şirketlere ‘bir araya gelin, birlikte 
hareket etme kültürünü geliştirin ve 
en iyi şartlarda rekabet edin’ mesajı 
vermeyi amaçladıklarını belirten 
Nihat Ergün, “Yani Mardin’deki bir 
firma ile Edirne’deki bir firma işbirliği 
yapabilecek, el ele çalışabilecekler. 
Kümelenmelerle firmalarımızın 
uluslararası piyasalarda da etkin 
bir şekilde rekabet edebilmelerini 
istiyoruz. Kümelenmeyi başaran 
firmalar, kendi aralarında geliştirmiş 
oldukları işbirliği organizasyonları 
aracılığıyla toplu alımlar yaparak 
pazarlık gücünü arttıracak ve daha 
uygun fiyatla hammadde veya ara malı 
tedarik edebilecekler” diye konuştu.

Lobi faaliyetinden kadro
kurmaya kadar destek 

Kümelenme sürecinin özünü 
oluşturan işbirliği kültürünü 

geliştirecek faaliyetler yürütecek 
kümelere verilmesi planlanan 
destekler özetle şöyle: 

• Kümeyi temsil edebilecek hukuki 
yapının (dernek vb.) kurumsal 
kapasitesinin güçlendirilmesi.

• Kümelenme girişiminin 
koordinasyonunu sağlamak için 
profesyonel bir kadro kurulması. 

• Küme aktörlerinin kümelenme 
konusundaki farkındalığının 
güçlendirilmesi.

• Ortak küme markasının 
geliştirilmesi ve tanıtımı. 

• Daha çok küme çıkarlarını 
gözetmek amaçlı, lobi ve tanıtım 
faaliyetleri. 

• Yatırım promosyonu, yerel pazar 
dahil, pazar geliştirme faaliyetleri.

• Uluslararası iş ağlarına erişim ve 
diğer kümelerle işbirliği. 

• Çeşitli mali destek programlarına 
başvuruların hazırlanması.

Kümeler ölçeğinde herhangi 
bir yatırım için gerekli olan bütün 
girdilerin (işgücü, hammadde, altyapı, 
sermaye v.b) iyileştirilmesine yönelik 
faaliyetler desteklenecek.

İzmir’den 4 küme var
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Gümrük ve Ticaret Bakanı 
Hayati Yazıcı, yeni Türk 
Ticaret Kanunu’nda 

değişiklik yapılacağı mesajını Ege 
Bölgesi Sanayi Odası’ndan verdi. 
EBSO Meslek Komiteleri Ortak 
Toplantısı’na katılan Yazıcı, yeni 
TTK’nın 1 Temmuz itibariyle 
yürürlüğe gireceğini ve bu tarihte 
değişiklik olmayacağını bildirirken, 
eleştirileri dikkate aldıklarını ve 
kanunda değişiklik gerektiren 
hususları değerlendirdiklerini açıkladı. 
Yazıcı ayrıca EBSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgancılar’ın gündeme 
getirdiği komşu iller arasındaki 
teşvik adaletsizliği konusunu 

değerlendireceklerini de ifade etti.

Ege Bölgesi Sanayi Odası Meslek 
Komiteleri Ortak Toplantısı, Gümrük 
ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı ile 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun 
katılımıyla gerçekleştirildi. Yazıcı, 
EBSO Meslek Komiteleri Toplantısı’na 
katılan ikinci bakan oldu. 2010 yılı 
Eylül ayında gerçekleştirilen toplantıya 
da Başbakan Yardımcısı Ali Babacan 
katılmıştı.

EBSO Meclis Salonu’nda Oda 
bünyesindeki 67 meslek komitesinin 
başkan ve üyelerine hitap eden Yazıcı, 
İzmir’in bütün imkanları bünyesinde 

barındırdığını dile getirdi. EBSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar’ın açılış konuşmasında 
yeni Türk Ticaret Kanunu ile ilgili 
olarak İzmir iş dünyasına atfedilen 
olumsuzlukları gündeme getirmesine 
değinen Yazıcı, “İzmir’de iş dünyası ile 
ilgili olumsuz nitelemeleri espri olarak 
kabul etmenizi öneririm. İnsan bazen, 
bazı ortamlarda sözcükler kullanır. 
Biz hukukçular bunları kızgınlıkla, 
depresyonla söylenmiş sözler olarak 
ifade ederiz. Bunlar dikkate alınmaz. 
Bir defa bizim yönetim anlayışımızda 
kesinlikle çatışma yok, diyalog vardır. 
Herkesle mutlaka diyalog kanallarını 
açık tutmak gerekir. Diyalog 

Yazıcı TTK’da değişim 
mesajını EBSO’dan verdi

EBSO Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı’na katılan Gümrük ve Ticaret Bakanı 
Yazıcı, yeni Türk Ticaret Kanunu yürürlüğe girmeden önce eleştirileri dikkate 

alarak değişiklik gerektiren hususları değerlendirdiklerini bildirdi.

HABER



21

kanallarını kapattığınız zaman suyun 
akışını değiştirmişsiniz demektir. 
Herkes yoluna dediğimiz süreç 
başlamıştır” dedi.

Bakan Yazıcı, herkesin herkesi 
sevmek zorunda olmadığını, ancak 
katlanmak zorunda olduğunu dile 
getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bizim anlayışımızda ideolojik 
bağnazlık yok. ‘Sen daha fazla 
şöylesin, ben daha fazla böyleyim’ 
yok. Bizim yönetim anlayışımızda 
projecilik var. İnsanlar, kurumlar 
ülkeyi yönetirken projelerin yarışması 
lazım. Çünkü değerler hepimizin. 
Bu ülkenin değerleri hepimizin. 
TBMM’nin açılışının 92. yılını kutladık. 
Bu hepimizin, Cumhuriyet en 
büyük kazanım ve hepimizin. Biz bu 
değerleri daha ne kadar artırabiliriz 
diye yolumuza devam etmemiz 
lazım.”

Yeni teşvik paketi

Yatırım teşvikleri üzerine çok uzun 
çalışmalar yaptıklarını söyleyen Yazıcı, 
Ekonomik Koordinasyon Kurulu’na 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın da 
üye olduğunu ve 6 ay yatırım teşviki 
konusunda çalıştıklarını hatırlattı.

Bakan Yazıcı, yatırım konusunda 
paydaşların görüşünün alındığını, 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın da 
konuyu kamuoyu ile paylaştığını ifade 
ederek, “Hala üzerinde rötuş şeklinde 
çalışmalar devam ediyor. Yatırım 
teşviki çok kapsamlı, çok kuşatıcı 
bir teşvik programı. İl ölçeğinden 
hareket edilmiş, kümeleşme yapılmış 
ve 4 alanda teşvik uygulamaları 
öngörülmüş. Öyle yatırımlar var 
ki teşvik kapsamında Türkiye’nin 
neresinde yaparsanız yapın, 5. 
Bölge’de yapıyormuş gibi teşvik 
desteği alacaksınız” diye konuştu.

Toplu İş İlişkileri Kanunu’na ilişkin 
değerlendirmelerde de bulunan 
Hayati Yazıcı, şunları söyledi:

“Biz birlikte varız. Bir alana 
ilişkin düzenleme yaparken o 
alanın taraflarından bir kesiminin 

menfaatlerini öne çıkarmak, diğerini 
yok saymak diye bir anlayış olamaz. 
İşçi işverenle vardır. İşveren de 
işçiyle vardır. Burada imkanlar ne, ne 
yapacağız, ekmeği ne kadar artıracağız 
bunu dikkate alarak düzenleme 
yapıyoruz. Toplu iş ilişkilerini 
düzenlerken ‘Ben ne alabilirsem 
alayım’ mantığının doğru olmadığını 
söylememe gerek yok. İşletme varsa 
işçi vardır, işletme yoksa oranın işçisi 
olmanın ekonomik bir anlamı olabilir 
mi? Elbette genel olarak sendikalaşma 
yetki alanına ilişkin iş yeri düzeyinde 
50 artı 1 oranının korunuyor olması 
önemli bir sonuç doğuracak diye 
düşünüyorum.”

Hayati Yazıcı, demokrasinin 
tekelleşmeyi önlediğini, tekelleşmenin 
sadece ticaret erbabı arasında 
olmadığını, sendikal faaliyetlerde 
de olabileceğini anlatarak, “O alanı 
tekele dönüştürmemeli. Sendikalar da 
kendi aralarında rekabet edebilmeli. 
Sendikal faaliyetler daha kaliteli hale 
gelebilsin” dedi.

İnsanı esas alıyoruz

Bütün çalışmalarında insanı ölçü 
aldığını ifade eden Hayati Yazıcı, 

tüketicinin kaliteli ürüne erişimini 
kolaylaştırmak gerektiğini ifade etti.

Yazıcı, dünyada elektronik 
ortamda 2011 yılında 680 milyar 
dolarlık ticaret yapıldığını kaydederek, 
şöyle konuştu:

“Türkiye’de 2011 yılında 
elektronik ortamda yapılan ticaret 
23 milyar lira. Ama bu artacak. 
Türkiye’de hane ölçeğinde 
baktığımızda yüzde 92’sinde telefon 
var, yüzde 43’ünde internete erişim 
imkanı var. Böylece iletişim alanında 
da hızlı bir gelişme var. Şirketlerin 
internet siteleri olacak. Bunu 
yapmazsanız rekabet imkanınızın 
bir ayağı olmaz. Topal olursunuz, 
bilemezsiniz. Dünya nereye gidiyorsa 
biz de onu takip etmek zorundayız.”

Müteşebbisin gücünü yükseltmek, 
rekabet gücünü artırmak, üretimin 
kaliteli hale gelmesini sağlamak, 
Türkiye’nin 2001 krizini bir daha 
yaşamamasını sağlamak için 
çalıştıklarını dile getiren Yazıcı, “Bakın 
kaç tane banka battı. O bankaların 
battıktan sonra oluşturduklarını 
hep birlikte ödedik, 40 milyar dolar 
deniyordu o zaman. Neden battı 

EXPO deyince herkes İzmirli
Gümrük ve Ticaret Bakanı Yazıcı ile TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun 

katılımıyla gerçekleştirilen EBSO Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı’daki 
ağırlıklı gündem maddelerinden biri de İzmir’in EXPO 2020 adaylığı oldu.

EBSO Meclis Başkanı Mehmet Tiryaki, İzmir’in EXPO 2020 
organizasyonuna aday olduğunu hatırlatarak, “İzmir EXPO için seçilirse 
kentimiz yatırım üssü haline gelecek. Önümüzdeki 5 yılda İzmir’i uçuracak 
projeler yapılacak” diye konuştu.

Aynı zamanda EXPO 2020 Yürütme Komitesi’nde Başkan Yardımcılığı 
görevini de üstlenen EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar, İzmir’in 
EXPO 2020’ye sağlık temasıyla aday olduğunu hatırlatıp kentte bu alandaki 
yatırımların da teşvik kapsamına alınması gerektiğini savundu.

Kendisinin Kayserili olduğunu, Ankara’da oturduğunu belirten TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu da, “Ama EXPO deyince ben de İzmirliyim, haberiniz 
olsun. Bana ne düşüyorsa yapmaya hazırım. İzmir bu işi ilk defa düzgün 
ve kurumsallaşmış yapıyor. İnşallah el birliği ile bu iş başarılacak. Hedef 
etrafında hep beraber toplanıp yapmak lazım” dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, EXPO’nun Türkiye projesi 
olduğunu, projenin Türkiye’de gerçekleşmesi için çalıştıklarını söyledi.
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onlar? Oradan aldı dayısına verdi. 
Böyle bankacılık olmaz. Bu alanlara 
ilişkin şikayetleri dinledik. Önemli 
düzenlemeleri internet sitesinde 
yayınladık. Kamuoyunun eleştirisine 
sunduk” dedi.

Yeni Türk Ticaret Kanunu 
yürürlüğe girmeden önce eleştirileri 
dikkate alarak değişiklik gerektiren 
hususları değerlendirdiklerini söyleyen 
Hayati Yazıcı, “Hiçbir kanun kutsal 
metin değildir, değişmez diye bir şey 
yok” diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu: Özel
sektörün başarısı

Rifat Hisarcıklıoğlu da 
konuşmasında yeni Türk Ticaret 
Kanunu’nu özetleyip birliğin internet 
sitesine koyduklarını ve bunu herkesin 
okuması gerektiğini belirtti. Son 10 
yılda Oda ve Borsaların çok farklı 
bir konuma geldiğini dile getiren 
Hisarcıklıoğlu, ekonomiye ilişkin 
olarak şu değerlendirmede bulundu:

“Türkiye en hızlı büyüyen üçüncü 
ülke. Bu bizim için tarihi başarı. Ama 

bu tarihi başarının altındaki esas 
kahraman 150 milyar dolar yatırım 
yapan özel sektördür. Kamunun 
buradaki katkısı binde 4. İthalat ve 
ihracatın arasındaki fark da büyümeyi 
yüzde 8,5’e indiriyor. Özel sektör 
olarak 1 milyon 300 bin kişiye iş 
sağladık. Bu da tarihi bir rekor.”

Türkiye’de işsizlik oranlarının 
düşmeye başladığını dile getiren 
Hisarcıklıoğlu, cari açığın ise sorun 
olduğunu dile getirdi. Cari açığı tedavi 
yolunun da teşvikle ilgili kararlar 
olduğunu kaydeden Hisarcıklıoğlu, 
“Burada hükümete teşekkür etmek 
istiyorum. Her teşvik çıktığında 
müthiş eleştiriler olurdu, bu sefer 
eleştiri yok. Eskiden devlet ‘Ben 
bilirim, sen bilmezsin’ diyordu. Bu 
defa kararlar ortak akılla alındı. O 
açıdan devrim niteliği taşıyor” dedi.

Türkiye’nin cari açığını kapatacak 
yatırım yapanların 5. Bölge teşviki 
aldığını dile getiren Hisarcıklıoğlu, “Bu 
fırsatı iyi değerlendirmemiz lazım” 
diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, sendikalı hayata 
karşı olmadıklarını, iş sağlığı ve 
güvenliği yasasının büyük önem 
taşıdığını kaydetti. İstihdam ve tarım 
teşvikinin de ayrı yapılacağını dile 
getiren Hisarcıklıoğlu, “Bu teşvikler 
çıkınca da bizim şikayet edecek hiçbir 
şeyimiz kalmıyor” dedi.

Zihniyet değişimi

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Meclis Başkanı Mehmet Tiryaki, 
Meslek Komiteleri’nin Odaların 
kılcal damarları olduğunu, verimli 
çalışan komitelerin Meclis ve 
Yönetim Kurulu’nun da verimli 
sonuçlar elde etmesine imkan 
sağlayacağını vurguladı. Gümrük ve 
Ticaret Bakanı Yazıcı’ya yeni TTK 
hakkında iş dünyasından gelen yapıcı 
eleştirilerle tartışılan maddeler 
karşısında gösterdiği olumlu yaklaşıma 
teşekkür eden Tiryaki, Bakanlık ile 
TOBB’un yurt çapındaki bilgilendirme 
toplantılarının kanunun getireceği 
yeni düzenlemelerin anlatılmasına da 
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imkan sağladığını söyledi. Mehmet 
Tiryaki, “1 Temmuz’da yeni TTK 
yürürlüğe girince 2 Temmuz’da 
herşey değişir diye bir hayalimiz yok. 
Ancak Türkiye bu kanunla birlikte 
ciddi bir zihniyet değişimi ile birkaç 
yılda hayal edilen noktaya gelebilir” 
dedi.

Yeni açıklanan teşviklerin 
de ülke çapında yeni bir yatırım 
hamlesinin başlatılmasına öncülük 
edeceğine inandığını vurgulayan 
Tiryaki, İzmir’deki yabancı sermayeli 
işletmelerin üst düzey yöneticileriyle 
gerçekleştirdikleri toplantıda 
gündeme gelen Türkiye’nin çok 
dinamik ve geleceği parlak bir pazar 
olmasına rağmen kuralların sık 
değiştiği konusunu da aktardı. 

EBSO’ya alkış

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, son 
3 yılda Odanın stratejik planını hayata 
geçirdiklerini, Müşteri Memnuniyeti 
ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi 
belgelerini aldıklarını, TOBB 
Akreditasyon denetiminden 
mükemmel seviye ile geçerek 
belgeyi yenilediklerini ve EFQM 
mükemmellik modeli kapsamında 

Ege Bölgesi Kalite Ödülü başvurusu 
yaptıklarını belirtti.

Kemalpaşa’da Sanayinin Çevre 
Bilinci ve Duyarlılığının Artırılması 
projesi, Kısıkköy Metal İşleri Sanayi 
Sitesi’nde İhtiyaç Analizi, Eğitim 
ve Danışmanlık Projesi, İzmir’de 
Eko-Verimlilik Uygulamalarının 
Yaygınlaştırılması Projesi, Endüstriyel 
Havalandırma, İklimlendirme 
ve Soğutma Sektörüne Yönelik 
Uluslararası Rekabet Yeteneğinin 
Geliştirilmesi Projesi, Savunma Sanayi 
Sektör Analizi Projesi, EBIC – EGE, 
Kadın Üyelerden Kadın İşçilere Eğitim 
Projesi, İzmir’in Girişimci Kadınları 
Projesi, İzmir’in Sağlıklı Anneleri 
Projesi son 3 yılda öne çıkan projeler 
oldu. Ender Yorgancılar, “Dış paydaş 
itibar anketi sonuçlarında EBSO’nun 
İzmir ve ülke ekonomisine katkının 
yüzde 86.9 gibi yüksek oranda 
çıkması oldukça anlamlıdır” dedi.

Teşvik Yasası’ndan çok memnun 
olduklarını ifade eden Yorgancılar, 
“EBSO olarak talep ettiklerimizin 
yüzde 85’inin yasada gerçekleştiğini 
gördük. Kümelenmenin teşvik 
edilmesi son derece önemli. Hizmet 
sektörünün destekleniyor olması da 
büyük önem taşıyor” diye konuştu.

Her kanunun eksikleri 
olabileceğine dikkati çeken Ender 
Yorgancılar, özellikle komşu iller 
arasında destek konusundaki 
haksızlığın giderilmediğini anlattı. 
İzmir ile Manisa arasındaki bölge farkı 
nedeniyle EBSO’nun kurucusu olduğu 
10 organize sanayi bölgesindeki 
arazilerin yüzde 33’ünün atıl 
beklediğini vurgulayan Yorgancılar, 
“Bağyurdu OSB ile Turgutlu OSB 
neredeyse sınır komşusu olmasına 
rağmen Manisa’daki teşvik avantajı 
yatırımları Turgutlu’ya kaydırıyor. 
Aliağa OSB de Manisa’ya komşu. 
Bu durum sadece İzmir ve Manisa 
arasında değil, Bolu ve Düzce, Adana 
ve Osmaniye gibi kentlerde de var. 
Komşu iller arasındaki fark en fazla 
1 puan olmalı. İstihdam teşvikleri de 
bölge farkı gözetmeden uygulanmalı” 
dedi.

EBSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Yorgancılar, yeni TTK’nın 
yürürlüğe girme sürecinde üyelerini 
bilgilendirme yolunda uzlaşı ve 
şeffaflık, paylaşım, ortak akıl bulma, 
yanlış anlamaları ortadan kaldırma ve 
Türkiye’nin geleceği için ortak hedef 
bakış açısıyla çaba gösterdiklerini 
sözlerine ekledi.
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Gümrük ve Ticaret Bakanı 
Hayati Yazıcı, yeni Türk 
Ticaret Kanunu’na (TTK) 

ilişkin olarak net değişim mesajları 
verdi. Kanun yürürlüğe girmeden 
önce yapılan eleştirileri dikkate 
aldıklarını bildiren Yazıcı, “Bu 
söylenenleri eliyoruz. Eleğin üzerinde 
kalanlar var. Teknik düzeyde 
arkadaşlar çalışıyor” dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 
TOBB ve TÜRMOB işbirliğiyle 
Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir 
Ticaret Odası, İzmir Ticaret Borsası, 

İzmir Serbest Muhasebeci ve Mali 
Müşavirler Odası ve Yeminli Mali 
Müşavirler Odası ev sahipliğinde 
düzenlenen Şirketlere Yönelik Yeni 
Türk Ticaret Kanunu Tanıtım ve 
Bilgilendirme Toplantısı, Swissotel 
Grand Efes’te yaklaşık 1500 kişinin 
katılımıyla gerçekleştirildi.

Yazıcı, şirketlere yönelik 
düzenlenen yeni TTK’ya ilişkin 
bilgilendirme toplantısında yaptığı 
konuşmada, bugün yürürlükte 
bulunan TTK’nın 1957 yılında çıktığını 
hatırlatarak, Türkiye ticaretinin 

55 yaşında bir araçla yürütülmeye 
çalışıldığını, 1 Temmuz 2012 tarihinde 
yürürlüğe girecek yeni TTK için 11 yıl 
çalışıldığını kaydetti.

Kanunun yılbaşından bu yana 
tartışıldığını, aksamaya yol açabilecek, 
beklenen hedeflere ulaşmaya engel 
olabilecek düzenlemeler varsa 
bunların kamuoyunda tartışılmasını 
istediklerini ifade eden Yazıcı, iş 
adamlarının, mali müşavirlerin ve 
avukatların bu kanunu okumasının 
şart olduğunu dile getirdi. Yazıcı, aksi 
taktirde kanun yürürlüğe girdikten 

Yazıcı: Hiçbir kanun
kutsal metin değil

Gümrük ve Ticaret Bakanı Yazıcı, yeni Türk Ticaret Kanunu’nda yürürlüğe 
girdikten sonra yapılacak düzenlemeler için Adalet Bakanlığı ile birlikte çalışmalar 

yapıldığını, tasarıyı hazırlayanlarla birlikte müzakere edileceğini ve uzlaşmayla 
Meclis’ten geçirileceğini bildirdi.
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sonra uygulama noktasında bunun 
aksaklıklara neden olabileceğini, 
bürokrasi önünde dosya birikimine 
yol açabileceğini, bunun işlemlerin 
maliyetini artıracağını söyledi.

Kanunun getirdiklerini anlatmak, 
eleştirileri almak için 13 ilde interaktif 
bir tartışma ortamı oluşturduklarını 
anlatan Yazıcı, şöyle konuştu:

“Ben bu tartışmalar başladığında 
basın bana soru yönelttiğinde 
‘henüz haklı bulduğum bir nokta 
yok’ demiştim. Ama bu söylenenleri 
eliyoruz. Eleğin altına inmeyenleri 
bir daha eliyoruz. Üzerinde kalanlar 
ayıklayacağımız konular. Böyle 
birtakım alanlar, eleğin üzerinde 
kalanlar var. Teknik düzeyde 
arkadaşlar çalışıyor. Hem Adalet 
Bakanlığı, hem benim bakanlığım 
çalışıyor. Tasarıyı hazırlayan uzman 
kuruluşla müzakere edeceğiz. Siyasi 
parti gruplarıyla ittifak sağlayarak, 
yapacağımız düzenleme de o kadar 
fazla boyutlu değil, bunları bir çırpıda 
Meclis’ten geçirmeyi sağlarız.”

Kanun’un Türk ticareti için 
otoban işlevi göreceğini, ticaret 
yapanların hızlı, güvenli seyrine 
imkan tanıyacağını ve hiçbir kanunun 

“şirketler, insanlar zarar görsün, 
rekabet gücü, geliri azalsın” diye 
çıkarılmayacağını ifade eden Yazıcı, 
Türkiye’de kayıt dışılık oranı ne 
kadar sıfıra yaklaşırsa kayıtlı olanların 
vergi yükünün o kadar azalacağını 
vurguladı.

Ekonomik suça ekonomik ceza

Hayati Yazıcı, yeni yasaya yönelik 
eleştiriler arasında hapis cezalarının 
bulunduğunu, yasayla 30 civarında 
ceza tiplemesinin söz konusu 
olduğunu hatırlatarak, cezaların 
çoğunun ön ödemeye tabi olduğunu, 
bazı fiillerde hapis öngörülmüş olsa 
bile yargılama sürecinde onunla ilgili 
de ön ödemeler bulunduğunu belirtti. 
Söz konusu alana tekrar bakacaklarını 
kaydeden Yazıcı, konuşmasını şöyle 
sürdürdü:

“Ekonomik suça ekonomik ceza’ 
gibi değerlendirmeler oluyor. Bu 
biraz beylik bir laf gibi geliyor. Kusura 
bakmayın, bu nereden baktığınıza 
bağlı. Ben de şu örneği veriyorum; 
omzunuzda bir çanta var, içi para 
dolu. Birisi geldi çantayı aldı gitti. Bu 
suç nedir? Ceza hukukçusu kapkaç, 
gasp der. Niteliği itibarıyla ekonomik 
suç. Sana vurmadı, dövmedi çantayı 

aldı gitti. Senin vücut bütünlüğünde 
bir arıza, eksilme yok, mal varlığında 
eksilme var. Bu da ekonomik 
bir suçtur. Bu kanunda evrak ve 
belgelerde sahtecilik, kayıtlar 
üzerinde sahtecilik yapılmışsa ona 
ilişkin öngörülen hapis cezası vardır. 
Arkadaşlarımız zaten ‘o kalksın’ 
demiyor. Sahteciliğin mutlaka cezası, 
o fiile uygun hapis yaptırımı olması 
lazım. Sahtecilik yaparak, ekonomik 
de olsa ekonomik suç olarak 
nitelemeyiz. Ama bu alana da yeniden 
bakacağız.”

Yasayla kurulması zorunlu olan 
internet sitelerinde hiçbir halde 
ticari sır olarak nitelenen müşteri 
bilgileri, üretim bilgileri ve benzeri 
durumların yayınlanmayacağının altını 
çizen Yazıcı, kanunun uygulamasıyla 
alakalı 20 civarında ikincil düzenleme 
yapıldığını, 3 tüzük, 6 yönetmelik 
ve 11 genelge üzerinde çalışmaların 
devam ettiğini anlattı.

Şirket özel kasa değil

Bakan Yazıcı, yasaya yönelik 
eleştiriler arasında yer alan şirket 
ortağının şirketten para alamaması 
konusunda ise iş dünyasıyla pek 
anlaşamadıklarını ifade etti. Yazıcı’nın 
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ortakların şirketten para almasını 
anlatırken şöyle konuştu:

“1 ay seyahate çıkmak şirket 
faaliyetinle alakalıysa, zaten 
harcırah verecekler gideceksin. 
Ama şirket faaliyetiyle alakalı değil, 
tatil yapmak istiyorsan onu özel 
kasanla yapacaksın. Geçmişte batan 
bankaların yükünü hepimiz ödedik. 
Niye battı? ‘Benim bankam’ diyenlerin 
fiilleri nedeniyle battı. Şirket ortağının, 
şirketin gelirini dikkate almak 
suretiyle kar payı dağıtılma zamanı 
gelmeden önce para kullanma ihtiyacı 
varsa kar payı avansı kullanmasına 
imkan sağlayacak bir düzenlemeyi 
gerçekleştireceğiz. Kar payı avansı... 
Sonuçta şunu söyleyeyim; Türkiye’de 
tüm iş dünyası, ‘Yahu bu şirketler 
bizim, alalım verelim’ derseniz, 
‘Burada oturur kalkarız’ derseniz, 
biz ‘Ne yapalım. Madem herkes 
böyle diyor böyle olsun’ deriz. Ama 
bu doğru değil. Onu da söyleyeyim. 
Belki burada büyük küçük şirket 
ayrımı olabilir. Ama bu doğru değil. 
Şirketlerin şeffaf duruma gelmesi 
lazım. Bilinir olması lazım.”

Gümrük ve Ticaret Bakanı Yazıcı, 
konuşmasında herhangi bir taahhütte 
bulunmadığını, yalnızca görüşünü 
ifade ettiğini belirterek, “Bu kanun 1 
Temmuz 2012’de yürürlüğe girecek. 
Hiç aklınızdan ‘Bu kanun ötelenir mi’ 
diye geçmesin. Hazırlığınızı, hesabınızı 
ona göre yapın. Kaygılanmanıza 
gerek yok. Hiçbir kanun kutsal 
metin değildir. İhtiyaçları gidermek 
için kanun çıkartılır. İş dünyasının 
ihtiyaçlarını gidermek, rekabet 
gücünü artırmak ve kayıt dışı 
ekonomiyi önlemek için çıkartılmış 
olan bu kanunla ilgili bu eleştirel 
süreci de çok faydalı buluyorum” diye 
konuştu.

Hisarcıklıoğlu: Kıyafete
tadilat lazım

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 
yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 
(TTK) hızla büyüyen Türk 
ekonomisinin üzerine oturduğunu 
ancak düzeltilmesi gereken noktalar 
bulunduğunu belirterek, “Bu kıyafet 
üstümüze oldu ama kol boyu uzun, 
bir de düğme ilikle karşı karşıya 

gelmiyor. Bunları deyince ‘TOBB, 
bunun karşısında’ deniyor” dedi.

TTK’nın devrim niteliği taşıdığını, 
10 yıl önceden bu yana, bu yasanın 
destekçisi olduklarını belirten 
Hisarcıklıoğlu, “1950 modelle 
2012 model araba yarışmaz. 
Türkiye’nin dünyanın ilk 10 büyük 
ekonomi arasına girme hedefi var. 
Türk özel sektörü başarı hikayesi 
yazıyor. Dünyanın en hızlı büyüyen 
üç ekonomisinden biri. Rekabet 
endeksinde 65. olmamıza rağmen 
bunu yapıyoruz. Onun için de ticaret 
hayatının devrim niteliğinde yasalara 
ihtiyacı var diyorduk” dedi.

Yasanın mecliste kabul edildiği 
sırada seçim gündemi nedeniyle 
değişikliklerin yapılabilmesi için 
yasanın yürürlük tarihinin uzun 
konulduğunu, kanuna yönelik 
çekincelerin dile getirilmesi 
gerektiğini dile getiren Hisarcıklıoğlu, 
Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati 
Yazıcı’nın “bu yasanın insan yapısı 
olduğunu, hata olabileceğini” ifade 
ettiğini söyledi.
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Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:

“Makul, aklı başında değişikliklerin 
yapılması noktasında bir fırsatımız 
var. Söyleyeceğiniz bir şey, aksaklık, 
noksanlık varsa söyleyin. Bu Türk 
ticaret hayatının anayasası tümden 
değişiyor. Sabah işlerini açmaktan, 
akşam kapatana kadar bildiğiniz tüm 
usül ve esaslar değişiyor. Onun için 
dersimize hepimizin iyi çalışması 
lazım. Bu kıyafet üstümüze oldu ama 
kol boyu uzun, bir de düğme ilikle 
karşı karşıya gelmiyor. Bunları deyince 
‘TOBB, bunun karşısında’ deniyor. 
Yahu bunun çilesini çeken benim, 
sen de benim yanımdaydın bu çileyi 
çekerken. Benim istediğim kol boyu 
uzun, bunu düzeltin. ‘Vay, bu kanunun 
ana kolonunu kesmek istiyorlar’ 
diyorlar. Herkesin huzurunda 
söylüyorum. Biz bu yasayı istiyoruz. 
Çek yasasında karşılıksız çekte 
hapis cezasını kaldırdık mı? Ne diye, 
ekonomik suça ekonomik ceza diye. 
Bizim dediğimiz de bu.”

Yasanın 1 Temmuz’da 
yürürlüğe gireceğini, Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan’ın kanuna 
yönelik düzeltme yapılabileceği 
noktasında açıklamasının olduğunu, 
bunu muhalefet partilerinin de 
desteklediğini belirten Hisarcıklıoğlu, 

“Problem yok, telaşa kapılacak 
bir şey yok. Ama süre doluyor. 
2 ay dersek yatarız. Yarın süre 
bitiyormuş gibi bakmak lazım. Bunun 
daha parlamento süreci var. Bizim 
götürdüğümüz herşey kabul edilecek 
diye bir şart yok. Bunun ikna süreci 
var, bir çalışma süresine ihtiyaç var” 
dedi.

TÜRMOB’dan hapis
cezalarına eleştiri

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler 
Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel 
Başkanı Nail Sanlı, Türkiye’de de artık 
tüm dünyada uygulanan muhasebe 
standartlarının uygulanacağını, yasayla 
kayıt dışılığın önleneceğini, yabancı 
sermayenin daha güvenli şekilde 
ülkeye girebileceğini ifade etti.

Sanlı, yeni kanunda özellikle 
internet sitelerinin oluşmasını, 
şirket ve ortaklarının borçlanmasını 
düzenleyen maddeler, hapis cezası 
ve bilgi belgelerle ilgili şirketler 
hukukunda yapılan değişikliklerle 
ilgili eleştiriler bulunduğunu, bunlar 
içinde özellikle iş dünyasının hapis 
cezaları konusundaki tereddütlerini 
haklı gördüklerini belirtti. Sanlı, 
“Bu haykırışlara kulak verilmesi 
gerektiğine biz de inanıyoruz. 

Ekonomik suça ekonomik ceza 
ilkesine inanıyoruz. Kaldı ki Çek 
Yasası’nda da bu anlayışla önemli 
düzenlemeler yapıldı” dedi.

İkincil düzenlemeler sırasında 
mikro ölçekte çalışan şahıs firmaların 
TTK kapsamına alınabilmesi 
için ticari işletmeye geçmesinin 
kolaylaştırılması, şirket borçları 
konusundaki eleştirilerin dikkate 
alınarak kar, ön kar ve temettü 
paylarının gündeme gelmesi ve teşvik 
edilmesi gerektiğini ifade eden Sanlı, 
hiçbir erteleme ve öteleme olmadan 
kanunun uygulamaya girmesinden 
yana olduklarını da sözlerine ekledi.

Tiryaki moderatör

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Meclis Başkanı Mehmet Tiryaki’nin 
moderatörlüğünde gerçekleştirilen 
bölümde de, Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürü 
İsmail Yücel, TÜRMOB Genel 
Sekreteri Yücel Akdemir, Galatasaray 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Anlam 
Altay ve Deloitte TTK İş Geliştirme 
Ortağı  Ali Çiçekli katılımcılardan 
gelen soruları yanıtladı. Konuşmacılar, 
yeni TTK yürürlüğe girdikten sonra 
ikincil düzenlemelerin beklentilere 
büyük oranda cevap vereceğini dile 
getirdi.
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Yorgancılar’dan Başbakan’a
TTK teşekkürü

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, Temmuz ayında 

yürürlüğe girecek yeni Türk Ticaret 
Kanunu’nda iş dünyasının sesine kulak 
vererek değişiklik için talimat veren 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a 
teşekkür mektubu gönderdi.

Başbakan Erdoğan’ın Ekonomik 
Koordinasyon Kurulu’na talimat 
vererek sıkıntı duyulan maddelerin 
yeniden incelenmesini istemesini 
memnuniyetle karşıladıklarını belirten 
Yorgancılar, “İş yapmamızı kısıtlayacak 
maddelere ilişkin doğrularımızı 
bugüne kadar gerekçeleriyle 
savunduk. EKK’ya talimat veren Sayın 
Başbakanımızın ve bu konuda “gece-
gündüz çalışıyoruz” diyen Ekonomi 
Bakanımız Sayın Zafer Çağlayan’ın 
sesimizi duymasından büyük 
mutluluk duyduk. İzmirli sanayiciler 
adına teşekkür ediyoruz. Gümrük 
ve Ticaret Bakanımız Sayın Hayati 
Yazıcı’ya da bugün dahi göstermekte 
olduğu çaba için teşekkür ediyoruz” 
dedi.

Büyük emeklerle hazırlanan yeni 
Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlüğe 
girme sürecinde, bugün ülke 
büyümesinde rekorlar kırılmasına 
sebep olan, devlete vergi veren, 
istihdam sağlayan, döviz kazandıran 
özel sektör temsilcileri olarak aylardır 
bir tek doğrunun peşine düştüklerini 
vurgulayan Ender Yorgancılar, 
“Çok sesli koro gibi ülkenin dört 
bir yanındaki iş dünyası olarak yeni 
TTK’nın önemli bazı yaklaşımları 
ile iyi hazırlandığını, 1 Temmuz’da 
yürürlüğe girmesi gerektiğini, ancak 
yine de çok önemli gördüğümüz bazı 
noktalarda değişiklik yapılmasının 
zaruri olduğunun altını kalın çizgilerle 
çizdik” dedi.

Ender Yorgancılar, küresel 
rekabetin keskinleştiği, girdi 
maliyetlerinin her geçen gün arttığı 
bir süreçte iş dünyası için yeni 
TTK’da düzenlemeye gidilmesinin 
önemine dikkat çekerken, “İş 
dünyasının elini kolunu bağlayan, 
ekonomik suçun cezasını hapisle 
tanımlayan TTK, Vergi Usul Kanunu 
ile uyumlu hale getirilmelidir” diye 
konuştu.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar, Ekonomi Koordinasyon 
Kurulu’nun bu anlamda sağlıklı bir 
değerlendirme yaparak, herkesin 
içine sinen bir Türk Ticaret Kanunu 
açıklayacağından hiçbir şüphe 
bulunmadığını vurgularken, şu 
görüşleri dile getirdi:

“Web sitesinde mali sırların 
yayınlanması, küçük şirketlerin 
bile dış denetime tabi tutulması, 
sermayedarların şirkete 
borçlanamaması, denetçilerin 
geniş yetkilerine karşın sınırlı 
sorumlulukları, TTK’ya göre 

TFRS’nin, VUK’a göre eski 
standartların geçerli olması, getirilen 
cezaların ağırlığı ve özgürlük kısıtlayıcı 
olması gibi genel başlıklarda toplanan 
itirazların değişmesi için Kanunu 
hazırlayan Sayın Komisyon Başkanı 
tarafından, söz konusu maddelerin 
70 maddeyi birden etkileyeceği 
ifade edilmiştir. O zaman da akıllara 
şu soru gelmektedir? 6 madde nasıl 
70 maddeyi aynı anda etkiler ve 
etkiliyorsa da Kanun başka sıkıntıları 
da mı getirecek?”

Ender Yorgancılar “İş dünyası 
olarak küresel piyasalardaki 
risklerin dikkate alınarak her zaman 
sonuca odaklandıklarını, avantaj 
ve dezavantajların irdelenerek, 
mevcut şartlarda yola devam edip 
edemeyeceklerinin tartışıldığı bir 
süreçte,  endişelerimizin dikkate 
alınmasının ülkemizin de yararına 
olacağına yürekten inanmaktayız. Zira 
yüzde 99’u KOBİ, bunların da yüzde 
95’i aile şirketi olan bir yapı içerisinde 
mevcut sıkıntıları görmezden gelmek 
mümkün değildir” dedi.
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ULUSLARARASI

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı ve 
EXPO 2020 İzmir Yürütme 

Komitesi Başkan Yardımcısı Ender 
Yorgancılar, Cumhurbaşkanı Abdullah 
Gül ile birlikte katıldığı Hollanda’daki 
EXPO Floriade 2012’de İzmir’in 
EXPO 2020 adaylığı için çalıştı. 
Hollanda’nın Venlo kentinde 
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile 
Hollanda Kraliçesi Beatrix Wilhelmina 
Armgard tarafından yapılan EXPO 
Floriade 2012’nin resmi açılışına İzmir 
Valisi Cahit Kıraç ve EXPO Yürütme 
Komitesi Başkanı Mahmut Özgener 
ile birlikte katılan Ender 
Yorgancılar, burada biraraya 
geldiği Hollandalı yetkililerin 
yanı sıra diğer ülkelerin 
temsilcilerine de İzmir’i anlattı.

En iyi ev sahibi 

İzmir’in EXPO’ya en 
iyi ev sahibi kent olacağını 
vurgulayan Yorgancılar, 
hükümetin de her türlü 
desteği verdiğini söyledi. 
Ender Yorgancılar, İzmir’in 
tarih boyunca medeniyetlerin, 
ticaretin, sanatın, kültürün, 
politikanın ve sağlığın en 
önemli merkezlerinden biri 

olduğunu vurguladı. İzmir’in “Dünya 
için yeni yollar, herkes için sağlık” 
temasıyla EXPO 2020’ye aday 
olduğunu hatırlatan Yorgancılar, 
“Bugünkü eczacılık biliminin 
temellerini atan Galenos, Bergamalı. 
İzmir’de sadece Türkiye’nin değil 
Ortadoğu ve Avrupa’nın en büyük 
hastaneleri bulunuyor. Avrupa’da 
İngiltere’den, Norveç’ten, bütün 
Ortadoğu ülkelerinden hastalar 
İzmir’de şifa buluyor. Çeşme yaz 
aylarında termal sağlık turizminin 
merkezi oluyor” dedi.

Türkiye’ye 70 kadar ülkenin 
vatandaşının vizesiz giriş yapabildiğini, 
bunun da EXPO’nun ruhuna uygun 
olarak daha geniş kitlelere ulaşabilme 
imkanı sağladığını vurgulayan 
Yorgancılar, “Doğu’nun en batısı ve 
Batı’nın en doğusunda olan İzmir, 
sadece üç saatlik uçuşla Avrupa’dan 
Ortadoğu’ya, Kafkasya’dan Kuzey 
Afrika’ya kadar olan bölgede 
yaşayan 1.5 milyar kişinin kolayca 
ulaşabileceği bir kavşak noktasında 
yeralıyor. İzmir EXPO için en uygun 
kenttir” diye konuştu.

Yorgancılar’dan Hollanda’da 
EXPO 2020 kulisi
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Maliye Bakanlığı 14 Nisan 
2012 tarihli Resmi Gazete’de 
yayımlanan 117 nolu Katma 

Değer Vergisi Genel Tebliği ile, halen 
uygulanan tam tevkifat (stopaj) ve 
bazı kısmi stopaj uygulamalarının 
kapsamını, stopaj yapacaklar stopaja 
tabi mal ve hizmetler bakımından 
genişletti. Kısmi stopajda halen 
uygulanan stopaj oranlarını da artırdı. 
Tebliği yürürlük tarihi 01 Mayıs 2012 
tarihi olup, yeni stopaj uygulaması ve 
yeni oranlar Mayıs başından itibaren 
yapılacak mal ve hizmet teslimlerinde 
geçerlidir.

Tam tevkifatlar

Tebliğde 4 grupta toplanan 
teslim ve hizmetler için tam tevkifat 
usulünde, işlem bedeli üzerinden 
hesaplanan verginin tamamı doğrudan 
vergi dairesine ödenir, hizmetin 
satıcısına KDV ödemesi yapılmaz. 
Tam tevkifata tabi işlemler şunlardır:

• İkametgahı, işyeri, kanuni 
merkezi ve iş merkezi Türkiye’de 
bulunmayanlar (yabancılar-dar 
mükellefler) tarafından yapılan 
işlemler. 

• GVK’nun 18 maddesinde belirtilen 
sanatçıların serbest meslek faaliyeti 
çerçevesinde yapılan teslim ve 
hizmetler.

• KDV mükelleflerinin, KDV 

mükellefi olmayanlardan yaptıkları, 
GVK’nun 70. maddesinde belirtilen 
mal ve hakların kiralama işlemleri.

• KDV mükelleflerinin, KDV 
mükellefi olmayanlara verdikleri 
reklamlar.

Kısmi tevkifatlar

Tebliğle, KDV mükellefleri ile 
KDV mükellefiyeti olmayan kurum ve 
kuruluşlar 2 grup halinde belirlenerek 
stopaj yapacaklar kapsamına 
alınmıştır. Bu gruplar,

1. Gerçek ve tüzel kişi KDV 
mükelleflerinin tamamı (sadece 
sorumu sıfatıyla KDV ödeyenler 
hariç).

2. Belirlenmiş alıcılar:

• Kamu kurum ve kuruluşlarının 
tamamı,

• Döner sermayeli kuruluşlar,

• Kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşları,

• Bankalar, özelleştirme 
kapsamındaki kuruluşlar,

• OSB’ler ve borsalar,

• Kalkınma ve yatırım ajansları .

Tebliğde, kısmi tevkifat 
kapsamında 13 grupta toplanan 
hizmetler ile 6 grupta toplanan mal 
teslimlerinde uygulanacak (2/10 ile 
9/10 arasında değişen) stopaj oranları 
aşağıdaki gibidir. 

Stopaja tabi hizmetler ve
stopaj oranları

• Yapım işleri ile bu işlerle birlikte 
ifa edilen Mühendislik-Mimarlık ve 
Etüt Proje hizmetleri (2/10),

• Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, 
Denetim ve benzeri hizmetler 
(9/10),

• Makine, Teçhizat, Demirbaş ve 
Taşıtlara ait Tadil, Bakım ve Onarım 
hizmetleri (5/10),

• Yemek Servis ve Organizasyon 
hizmetleri (5/10),

• İşgücü Temin hizmetleri (9/10),

• Yapı Denetim Hizmetleri (9/10),

• Fason olarak yaptırılan Tekstil 
Konfeksiyon işleri, Çanta ve 
Ayakkabı Dikim işleri ve bu işlere 
Aracılık Hizmetleri (5/10),

• Turistik Mağazalara verilen Müşteri 
Bulma/Götürme hizmetleri (9/10),

• Spor Kulüplerinin Yayın, Reklam 
ve İsim Hakkı gelirlerine konu 
işlemleri (9/10),

• Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım 
Hizmetleri (7/10),

• Servis Taşımacılığı Hizmeti (5/10),

• Her türlü Baskı ve Basım 
Hizmetleri (5/10),

• 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi 
ve Kontrol Kanunu kapsamındaki 
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına 
yapılan Bütün Hizmetler (5/10).

KDV’de 
genişletilmiş

stopaj dönemi
Adnan Yıldırım

adnan.yidirim@ebso.org.tr

EGE’DEN  BAKIŞ
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Stopaja tabi mal teslimleri ve 
stopaj oranları

• Külçe Metal teslimleri (7/10),

• Bakır, Çinko ve Alüminyum 
Ürünlerinin teslimi (7/10),

• Hurda ve Atık teslimi (9/10),

• Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, Kağıt 
ve Cam Hurda ve Atıklardan elde 
edilen Hammadde teslimi (9/10),

• Pamuk, Tiftik, Yün, ev Yapağı ile 
Ham Post ve Deri teslimleri (9/10),

• Ağaç ve Orman Ürünleri teslimi 
(9/10).

KDV’den istisna olan teslim ve 
hizmetler ile her bir işlemin KDV 
dahil bedeli 1.000 TL’yi geçmiyorsa 
stopaj yapılmayacaktır. Yapılan 
stopajlar nedeniyle, detayları 
Tebliğde belirtilmekle beraber 
prensip olarak 2.000 TL’yi aşmayan 
mahsuben (bazı guruplarda nakden) 
iade talepleri, teminat ya da rapora 
gerek olmaksızın yapılacak, 2.000 
TL’yi aşan mahsuben iade talepleri 
ile nakden iade talepleri ise teminat, 
YMM raporu ya da Vergi İnceleme 
Raporuyla (VİR) yapılacaktır. Verilen 
teminatların çözümü, YMM raporu ya 
da VİR ile olacaktır.

Vergi emniyetini sağlama 
amacını taşıyan ancak pek çok KDV 
mükellefinin yada KDV mükellefi 
olmayan kurum ve kuruluşların 
sorumlu sıfatıyla KDV beyannamesi 
vermesini gerektiren yeni uygulama, 
genişletilmiş bu haliyle KDV 
sisteminin esasını oluşturan indirim 
mekanizmasından önemli ölçüde 
ayrılmayı ifade ediyor. Stopaj 

kapsamındaki işleri düzgün ve 
düzenli yapanlar, tıpkı ihracatçılar ve 
indirimli orana tabi işleri yapanlarda 
olduğu gibi, belirli bir süre devreden 
KDV tutarlarının finansman yükünü 
çekecekler, rakamlar büyüyünce de 
rapora dayalı iade sürecini tercih 
edeceklerdir. İzleyen dönemde nasıl 
bir durum yaşanacağını hep beraber 
göreceğiz.     

Teşvik modeline
küçük rötuşlar

Sayın Başbakan tarafından 
geneli ve Sayın Ekonomi Bakanı 
tarafından biraz daha detayı açıklanan 
yeni teşvik modeli, genel olarak 
olumlu değerlendirilmektedir. Ege 
Bölgesinde 1 ve 2. Bölgede bulunan 
İllerimiz adına, çıkarılacak BKK’nda 
rötuşu gerektiren bazı haklı talepler 
özetle şunlardır.

• Komşu iller (en azından şehir 
merkezleri yada sanayi alanları 
belli yakınlıkta olan iller) arasında 
1 seviyeden fazla bölge farklılığı 
bulunmaması,

• Yatırım aşamasında, yatırım 
harcamalarının diğer kazançlardan 
indirimine 1. Bölge illerde de 
olanak sağlanması,

• 1 ve 2. Bölge illerinde, 2013 
sonrasında yapılacak yatırımlarda 
vergi ve sigorta primi işveren 
payının -0- (sıfır) yerine bu bölge 
illerine uygun makul bir oran ve 
süre belirlenmesi,

• Stratejik yatırımlar için yüksek 
yatırım tutarları değil, KOBİ’lerin 
de yapabileceği seviyede makul 

yatırım tutarları belirlenmeli 
yada asgari yatırım tutarları 
öngörülmemeli.

• Stratejik yatırım konularının 
belirlenmesinde illerin ve bölgelerin 
öncelikli yatırım alanları da dikkate 
alınmalıdır.    

Tarım sigortalılarındaki
oran karmaşası giderildi

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası Kanunu’nun 88. 
Maddesinin 10. fıkrasına göre, 
tarım sigortalılarından yapılan 
alımlardan yapılacak stopaj 
oranı konusunda geçtiğimiz 
ay SGK Başkanlığı tarafından 
İl Müdürlüklerine gönderilen 
06.03.2013 tarihli e-Posta 
nedeniyle tarım sektörünle iş 
yapanlarda geçmişe dönük bir telaş 
ve oran uygulamasında karmaşa 
yaşanmıştı. Anılan e-postada, 
yüzde 1 olarak uygulanmakta olan 
stopaj oranının (aslında) yaklaşık 2 
yıl önce 12.Mayıs.2010 tarihinde 
yayımlanan Yönetmelikle yüzde 
5’e çıkartıldığı ve bu durumun 
ilgili kuruluşlara duyurulması 
isteniyordu. Yönetmelikle yapılan 
değişikliğin, kanun maddesinde 
verilen yetkinin tekrar yazımında 
bir hatadan kaynaklandığı anlaşılmış 
ve bu arada anılan Yönetmelik 
değiştirilerek stopaj oranının 
Kurum yetkisine bağlı olarak 
tekrar yüzde 1’e indirilmesine 
olanak sağlanmıştır. Yönetmelikte 
yapılan yeni değişikliğin 17 Nisan 
2012 günü Resmi Gazete’de 
yayımlanması üzerine SGK 
süratle İl Müdürlüklerine yeni bir 
e-posta göndererek yeni Tebliğ 
yayınlanıncaya kadar stopaj oranının 
yüzde 1 olarak uygulanacağını 
duyurmuştur. Beklentimiz, SGK 
Yönetim Kurulu Kararıyla yüzde 
1 oranı tekrar belirlenecek ve 
yayımlanacak Tebliğ’de sorun 
tamamen giderilmiş, karmaşa sona 
erdirilmiş olacaktır.

EGE’DEN  BAKIŞ
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Kuruluşunun 47. yılını kutlayan 
Petkim’den İzmir’de yeni 
yatırım müjdeleri geldi. 

Geçen yıl Ekim ayında temeli 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile 
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham 
Aliyev tarafından atılan ve 5 milyar 
dolar yatırımla Petkim Yarımadası’na 
kurulacak olan rafineri ile birlikte 
toplamda 2020 yılına kadar bölgeye 
toplam 17 milyar dolarlık yatırım 
yapılacak. Petkim Yönetim Kurulu 
Başkanı Vagıf Aliyev, Petkim’in 
Türk Azeri kardeşliğinin sembolü 
haline geldiğini belirterek, Socar’ın 
Petkim yarımadasında 17 milyar 
dolarlık yatırım yapacağını açıkladı.. 
Özelleştirme sonrası Petkim ve bu 
yarımada etrafında büyük bir yatırım 
programını hayata geçirdiklerini dile 
getiren Aliyev, value-site kapsamında 
ilk olarak geçen yıl rafineri yatırımına 
başladıklarını kaydetti. Petkim’in 
47. Kuruluş yıldönümü dün yapılan 

törenlerle kutlandı. Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Metin 
Kilci’nin de katıldığı törenlerde EBSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar’a da ‘Yılın İş Dünyası 
Başkanı” ödülü verildi. 

Türkiye 10. güçlü
ekonomi olacak

Petkim Yönetim Kurulu Başkanı 
Vagıf Aliyev, yeni yatırımların 
müjdesini verdi. Özelleştirme sonrası 
Petkim ve bu yarımada etrafından 

büyük bir yatırım programını hayata 
geçirdiklerini açıklayan Aliyev, “Geçen 
yıl temeli atılan rafineri bu yatırımların 
ilk adımı oldu. Bu Program 
çerçevesinde Petkim yarımadasında 
2020 yılına kadar 17 milyar dolarlık 
yatırım yapılacak. Türkiye ekonomisi 
büyük potansiyele sahip olduğu için 
bu yatırım programına başladık. 
Türkiye’nin dünyanın 10 güçlü 
ekonomisi arasına gireceğine eminiz. 
Bu yüzden biz de SOCAR olarak 
Türkiye’de yatırımlarımızı ve büyük 

Socar’dan Petkim’e
17 milyar dolarlık yatırım
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hedeflerimizi hayata geçiriyoruz. 
Bu süreçte bürokratik engeller de 
yaşıyoruz. Ama Türkiye’ye güvenimiz 
var” dedi.

Aliyev, Trans Anadolu Doğalgaz 
Boru Hattı (TANAP) projesinin 
devam ettiğini de belirterek, bu 
projeyle “bir millet iki devlet” inancına 
dayanan bir stratejik adım atıldığına 
dikkati çekti.

STAR rafinerisi dönüm noktası

Petkim Genel Müdürü Hayati 
Öztürk ise ciro, yatırım ve üretim 
rakamlarıyla şirketin performansının 
ciddi bir yükseliş gösterdiğini ancak 
krizler nedeniyle şirket karlılığının 
olumsuz etkilendiğini ifade etti. 
Özelleştirme sonrası 450 milyon 
dolara yakın yatırım yaptıklarını ifade 
eden Öztürk, “Türkiye pazarı çok 
daha büyük yatırımları yapmamızı 
gerektiriyor. Ana hissedarımız 
SOCAR’ın vizyonu paralelinde Petkim 
yarımadasını enerji ve endüstri 
parkına dönüştürme hedefiyle yola 
çıktık. Star rafinerisinin geçen sene 
atılan temeli ise Türk sanayi tarihinin 
önemli dönüm noktalarından birisidir” 
dedi.

Endüstri bölgelerine özel statü

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı 
Müsteşarı Metin Kilci ise, Türkiye’nin 
enerjide dışa bağımlılığını azaltan 
yatırımların artması gerektiğini 
belirterek, Petkim benzeri endüstri 
bölgelerine özel bir statü kazandırma 
çabası içinde olduklarını kaydetti. 
Petkim’in özelleştirmesinden 
beklenen faydaların bir çoğunun 
hayata geçtiğini belirten Kilci, 
“Özelleştirme sonrası yapılan 
yatırımlar ve geçen yıl yapılan rafineri 
yatırımı, bu özelleştirmenin ne kadar 
isabetli bir iş olduğunu, Petkim’in 
ülkenin geleceği için ne denli önemli 
bir rol oynadığını gösterdi. Türkiye 
çok büyük bir enerji ithalatçısı, 
yüksek büyümesinin en zayıf noktası. 
Petkim ve benzeri yatırımların hızla 
artması, dışa bağımlılığı azaltacak. 

Petkim benzeri endüstri bölgelerine 
özel bir statü kazandırma çabası 
içindeyiz. Yasal düzenlemelerde bazı 
değişikliklere gidilerek bu alanların 
yatırıma ve istihdama elverişli hale 
getirilmesi için adımlar atacağız. 
Hükümetimize bu düzenlemeyle ilgili 
tasarı taslaklarını en kısa zamanda 
sunmaya çalışacağız” dedi.

Türkiye’nin kömür rezervlerini 

değerlendirmesi için yeni termik 
santral yatırımları yapması, 
yenilenebilir enerjide potansiyelini 
kullanması gerektiğini dile getiren 
Kilci, “Nükleer enerjide Rusya 
ile yaptığımız anlaşma başarılı 
şekilde yürüyor. Ümit ediyoruz 
ki önümüzdeki 6-7 yıl içinde ilk 
nükleer santralimizin elektrik 
üretimine başladığını görürüz. Diğer 

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, Petkim tarafından Yılın 
İş Dünyası Başkanı ödülüne layık 
görüldü.

Kuruluşunun 47. yılını kutlayan 
Petkim, başta Star rafinerisi olmak 
üzere İzmir ve Ege sanayisine 
verdiği büyük destek, iş dünyası 
lideri olarak ülkenin kalkınmasına 
ve halkın refahına yaptığı katkılar 
nedeniyle EBSO Yönetim Kurulu 
Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu 
Üyesi Ender Yorgancılar’a Yılın İş 
Dünyası Başkanı Ödülü’nü verdi. 
Yorgancılar’ın plaketi Petkim Kültür 
Merkezi’nde gerçekleştirilen 
törende Petkim Yönetim Kurulu 
Başkanı Vagıf Aliyev ile SOCAR 
Türkiye Başkanı Kenan Yavuz 
tarafından takdim edildi.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar da, Petkim’in Türkiye 
ekonomisi için vazgeçilmezliğine 
işaret ederken, “Türkiye ve 
Azerbaycan için temeli yıllar 
önce atılan “iki devlet, bir millet, 
tek yürek” bugün meyvelerini 
veriyor. Aliağa’da 5 milyar dolarlık 
projeyle Türkiye’nin bir noktasına 
en büyük yatırım niteliği taşıyan 
Star rafinerisinin bir benzeri de 
Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de 
kuruluyor. Azerbaycan gazını 
Avrupa’ya ulaştıracak yeni 
doğalgaz projesinde yıllık 17 milyar 
metreküplük doğalgazın 6-7 milyar 
metreküpü Türkiye’de kalacak. Bu 
yatırımlardan iki ülke yararlanacak. 
Sanayicilerimize önemli görevler 
düşüyor. El birliğiyle çalışmak için 
hazırız” dedi.

Yorgancılar “Yılın İş Dünyası Başkanı”
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bölgelerdeki nükleer santrallerle ilgili 
de görüşmelerimiz devam ediyoruz” 
diye konuştu.

Petrol-İş Sendikası Genel Başkanı 
Mustafa Öztaşkın, 2011 yılının Petkim 
için tarihi bir yatırım yılı olduğunu, 
rafinerinin kurulmasıyla birlikte 
üretim boyutunda entegrasyonun 
kurulacağını söyledi. Öztaşkın, 
Petkim’in en çok tercih edilen 
işyerlerinden biri olduğunu, başvuru 
sayısının çok yüksek olduğunu 
belirterek, işe başvuruda eşitlik 
ilkesinin gözetilmesi ve özellikle 
bölgedeki başvurulara öncelik veren 

bir istihdam stratejisinin hayata 
geçmesinin gerektiğini savundu.

Petkim, kimseyi unutmadı

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar’ın Yılın İş Dünyası 
Başkanı Ödülü aldığı törende, Petkim 
Enerji Özel Ödülü Müsteşar Kilci’ye, 
Türkiye Azerbaycan Kardeşliğine 
yaptığı katkılardan dolayı Petkim Özel 
Ödülü Giresun Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Aygün Attar’a, Yılın Ekonomi 
Gazetecisi Ödülü de Bloomberg 
HT Genel Yayın Direktörü Prof. 
Dr. Kerem Alkin’e verildi. Törende 

ayrıca, Petkim’in Müşterileri Ödülleri, 
Petkim’in Tedarikçileri Ödülleri ile 
Resim Yarışması’nda dereceye giren 
öğrencilere ödülleri takdim edildi. 
Petkim’de en iyi öneriler ile en iyi 
performans gösteren çalışanlarda 
ödüllendirildi. EBSO Meclis Üyeleri 
Salih Esen ile Şener Gencer’in 
müşteri ödülü aldığı törende, 
ödüllerden bazılarını EBSO Meclis 
Başkan Yardımcısı Sayıl Dinçsoy, 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Erdoğan Çiçekçi ile Yönetim Kurulu 
Üyeleri Berkay Eskinazi ve Hüseyin 
Vatansever takdim etti.

HABER
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Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği’nin 2001 yılında 
başlattığı Akredite Oda projesi 

kapsamında akredite olan ilk 10 Oda 
arasında yeralan Ege Bölgesi Sanayi 
Odası, Akredite Oda belgesini yeniledi. 
Akreditasyon eğitimlerini tamamlayan 
ve akreditasyonlarını yenileyen Oda 
ve Borsalara sertifikalarıyla plaketleri 
TOBB birlik merkezinde düzenlenen 
törenle verildi. Ege Bölgesi Sanayi 
Odası’nın sertifika ve plaketini TOBB 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Başkan 
Yardımcısı ve Akreditasyon Kurulu 
Başkanı Halim Mete’den EBSO Meclis 
Üyesi ve Akreditasyon Temsilcisi Cemal 
Altıntaş ile EBSO Genel Sekreter 
Yardımcısı Galip Kokulu aldı.

TOBB Oda ve Borsa 
Akreditasyonu, “Temel Yeterlilikler” 
ve “Temel Hizmetler” ana başlıkları 
altında; Yönetimden İnsan kaynaklarına, 
iş planlamasından yayınlara, kalite 
yönetiminden iletişim ağına, teknoloji 
kullanımından iş geliştirme ve eğitime, 
politika ve temsilden üye ilişkilerine 
kadar bir çok kriteri barındırıyor.

Sadece Türkiye’de değil 
Avrupa’daki Odalar içinde ilk ISO 
9001 Kalite Yönetim Belgesi’ni alan 
EBSO, kalite standartlarını geliştirerek 
yoluna devam edip, bugüne kadar 
her denetimde yüksek not alarak 
Akredite Oda belgesini yenilerken, 
olumlu gelişmeler Oda yöneticileriyle 
personelin çalışma arzusunu, hizmet 
sunmadaki motivasyonunu artırarak 
İzmirli sanayicilere daha hızlı ve kaliteli 
hizmet sunumunu güçlendirecek. 
Ayrıca akreditasyon sürecinde Oda 
yönetimi tarafından hazırlanan stratejik 
plan doğrultusunda üye-toplum-
personel odaklı bir çalışma bilinci ile 
hizmetlerini sürdürecek olan EBSO, 
örnek kurum olmaya devam edecek.

Her zaman bir adım önde

7. Dönemde akredite olan 15 Oda 
ve Borsa ile birlikte akredite Oda ve 
Borsa sayısı 100’e ulaşırken, 30 Oda ve 
Borsada ise süreç devam ediyor.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 
bilginin hızla yayıldığı ortamda Oda ve 
Borsaların üyelerine en üst seviyede 
standart hizmet vermesini öngören 
akreditasyon sisteminin önemine işaret 
ederken, “Kanaat önderi olan oda ve 
borsalarımız her zaman bir adım önden 
gitmeli. Takip eden değil, yönlendiren 
olmalı” diye konuştu.

Akreditasyon projesi ile amaçlarının 
oda ve borsaların kapasite ve hizmet 
kalitesini artırmak olduğunu vurgulayan 
Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi: “Oda 
ve Borsalarımızın bu noktaya gelmesi, 
hem özel sektörümüz hem de ülkemiz 
açısından çok önemli. Sizler, ilinizde ve 
ilçenizde üyelerinizle temas kuracak, 
onların nabzını tutacak ve hizmet 
üreteceksiniz ki, biz de burada sizin 
sesiniz olabilelim. Sizin sesinizi, Türk 

iş camiasının sesini daha iyi duyuralım. 
Bu kapsamda, Oda ve Borsalarımızın 
üyeleri ile bağlarını kuvvetlendirmek, 
ve sürdürülebilir bir sistem kurmak 
için 2001 yılında dünya örneklerini 
inceledik. 3 temel hedefimiz vardı: 
Oda ve borsalarımızın hizmet kalitesini 
artırmak, en üst seviyede standart 
bir hizmet sağlamak, üyeleri ile 
odalarımızın bağlarını kuvvetlendirmek. 
Sonuçta en iyisi olduğunu gördüğümüz 
İngiltere ve Almanya’nın Odalarını 
örnek alarak bir sistem oluşturduk 
ve “Akreditasyon Sistemini” kurduk. 
Değişen şartlara ve ihtiyaçlara göre 
sistemi sürekli revize ediyor, hep bir 
adım ileriyi düşünüyoruz.”

Rifat Hisarcıklıoğlu, uzun soluklu 
vizyonla hareket etme,  yönlendiren 
olma, hizmet etme iddiasıyla göreve 
geldiklerini hatırlatırken, bu amaca 
yönelik olarak bu yıl bir Akreditasyon 
Akademisi oluşturduklarını, gerekli 
eğitimlerin TOBB-ETÜ SEM 
eğitmenlerince verileceğini bildirdi. 

EBSO’dan 5 yıldızlı 
hizmete devam
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Yorgancılar: Petrol faturası 
cari açığı artırıyor

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, petrol, 

enerji ve ara malı ithalatının cari açık 
rakamlarını artırdığını belirterek, 
çözüm yolunun enerjide yenilenebilir 
kaynaklar, verimli kullanım ve 
nükleer santralden, ara malında ise 
girdi tedarik stratejisinden geçtiğini 
söyledi. Yorgancılar, son günlerin 
tartışma konusu Türk Ticaret 
Kanunu’nun ise Vergi Usul Kanunu ile 
birlikte yürürlüğe girmesi gerektiğini 
savundu.

Gündoğdu Rotary Kulübü’nün 
toplantısına katılan Ender Yorgancılar, 
“Rakamlarla Türkiye ve İzmir” 
sunumunda, akaryakıt fiyatlarındaki 
artışla gündemin ilk sıralarına 
yerleşen petrol ve enerji faturasına 
dikkat çekti. 2011 yılındaki 77 milyar 
dolarlık cari açığın 54 milyar dolarının 

enerji ithalatından kaynaklandığını 
bildiren Yorgancılar, “Petroldeki her 
10 dolarlık artış, cari açığı 5 milyar 
dolar artırmaktadır. 125 dolarlık 
petrol fiyatı, 2 ayda cari açığa 7.5 
milyar dolarlık yük getirmiştir. Şimdiki 
enerjimiz, ekonomide 2023 yılı 
hedefleri için gerekli sanayi üretimini 
besleyecek durumda değildir. 
Enerji ithalatını azaltmanın yolu 
yenilenebilir enerji kaynaklarından, 
enerji verimliliği bilincinden, deprem 
riski olmayan yerde bilimin ve 
çağın gereklerine uygun nükleer 
enerjiden geçiyor. Geleceğimiz 
için çözüm, doğru politikaların 

uygulanmasındadır” dedi.

Kendimiz üretelim

Ender Yorgancılar, cari açık 
sorununun da, ithal edilen ara 
mallarının girdi tedarik stratejisiyle 
Türkiye’de üretilmesi sağlanarak 
ortadan kalkabileceğini savundu. 
2011’de 135 milyar dolarlık ihracat 
yapılmasına karşılık sadece ara malı 
ithalatının 173 milyar dolar olduğuna 
işaret eden Yorgancılar, sözlerini 
şöyle sürdürdü:

“İthalata olan bağımlılığımız dış 
ticaret açığını artırmış ve yeniden 
ara malı üretiminin önemini ortaya 

Gündoğdu Rotary Kulübü Başkanı Meral Çapa, Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar’a kulübün bayrağının yanısıra 
sivil toplum örgütlerindeki başarılı ve özverili çalışmaları ve yönetim 
kurulu başkanı olduğu İzeltaş’ın Türkiye ve dünyada tanınmasındaki 
önemli katkılarından dolayı Rotary Meslek Ödülü’nü 7. Grup Guvernor 
Yardımcısı Fersan İşbitiren ile birlikte verdi.
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çıkarmıştır. Toplam ihracatın ara 
malını dahi karşılayamıyor hale 
gelmiş olması, yapısal sorunların 
çözümünü zorunlu kılmaktadır. Bu da 
üretime dayalı bir sanayi politikasının 
zorunluluğunu açıkça ortaya 
koymaktadır. Cari açığı Girdi Tedarik 
Stratejisiyle durdurabiliriz. Belli 
sektörlerde başlayan Girdi Tedarik 
Stratejisi çalışmaları ile yerli üretimin 
korunması, yurtdışından ithal edilen 
ürünlerin Türkiye’de yapılabilmesi 
en büyük dileğimizdir. Sanayimizin 
ara malı ithaline değil üretimine 
yönelmesinin, yatırım teşvik 
politikalarının şekillenmesinde, ara 
malı üreten KOBİ’lerimizin rekabet 
edebilmesinde ve yüzde 247 oranında 
artan cari açığın azaltılmasındaki rolü 
ortadadır.”

Hammadde, Ar-Ge ve
inovasyon

Sunumunda sektörel örnekler 
de veren Yorgancılar, gübrede yüzde 
72, demir çelikte yüzde 69, kimyada 

yüzde 56, motorlu kara taşıtlarında 
yüzde 51, kauçuk ile plastikte 
yüzde 45’er, elektrik makineleri ve 
teçhizatlarında yüzde 37, bitkisel 
yağlar ve tohumda yüzde 33, hayvan 
yemi, mantar ağaç ve odunda yüzde 
31’er, demiryolu araçlarında yüzde 
27, hububatta yüzde 25, tekstilde 
yüzde 43, hazır giyimde yüzde 19, 
hayvancılık ürünlerinde yüzde 16, 
mobilyada yüzde 11 hatta sebze ve 
meyvede bile yüzde 9 oranında ithal 
ara ve yatırım malı bulunduğunu 
bildirdi.

Avrupa’daki her 3 evden birinde 
Türkiye’de üretilmiş beyaz eşya 
bulunmasıyla övündüğümüzü belirten 
Yorgancılar, “Ancak buzdolabının 
hayati parçası kompresörü ithal 
ediyoruz. Ev tipi soğutucularda 
kullanılan kompresörlerin ana 
parçaları bakır ve demirden üretiliyor. 
Çin, 2005 yılından bu yana bakır 
ve demir cevherlerinin bulunduğu 
ülkelerdeki madencilik yatırımlarını 

artırdı, gelecek 10 yılda daha da 
artıracak” uyarısını yaptı.

Kar transferi 3 tane STAR

Ender Yorgancılar, yabancı 
sermayenin doğrudan yatırımlardan 
elde ettiği gelirin kar transferinin 
2010 yılında yeniden artışa geçtiğini, 
2002 yılından bu yana ise kar transferi 
toplamının 18 milyar dolara ulaştığını 
söyledi. Yorgancılar, “Yabancı gelmiş, 
borsada, ticarette kazanmış, vergi 
ödemeden yurtdışına götürmüş. 
Turizme gelen paranın sadece yüzde 
2’si yatırımda. Kar transferi Petkim’in 
3 tane Star rafinerisine bedel. Bu 
projeler ülkemizin geleceği açısından 
önemli. Yabancı sermayenin çok özel 
teşviklerle yatırım yaparak, istihdam 
yaratarak ülkemizde kalmasını 
sağlayacak modelin uygulanması 
gerekiyor” dedi.

Verdiğimizin karşılığını
almak istiyoruz

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar, İzmir olarak devlete 
olan katkısının karşılığını almayı 
beklediğini söyledi. İzmir’de tahakkuk 
eden verginin neredeyse tamamına 
yakınının tahsil edildiğini, vergi 
gelirlerinde 25 milyar liralık hedefin 
3 milyar lira aşıldığını kaydeden 
Yorgancılar, şunları söyledi:

“Kentimizin devletin gelirlerine 
olan katkısına rağmen yatırımlardan 
aldığı payın arasındaki tezatlık, 
gelişmemizin önündeki en büyük 
engellerden biridir. İzmir’in genel 
bütçeye yaptığı yüzde 9.59’luk paya 
karşılık bütçe harcamalarından 
aldığı pay yüzde 2.2’lerde kalmıştır. 
Bütçe vergi gelirlerindeki tahsilat 
oranı yüzde 87 olan İzmir’in kamu 

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar: “Petrol fiyatlarındaki her 
10 dolarlık artış, cari açığı 5 milyar dolar artırıyor. Ara malı ithalatı ve sanayi 
üretimi arasında yüzde 86 düzeyinde anlamlı bir ilişki vardır. Bu da, üretime 

dayalı bir sanayi politikasının, ithal edilen malların ülkemizde üretilmesi 
zorunluluğunu açıkça ortaya koymaktadır.”

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar, İzmir’in gelişiminin kentsel 
dönüşüm projeleri ile Batı’da Yarımada bölgesinin planlanmasından geçtiğini 
ifade etti. İzmir’in yerleşim yapısına bakıldığında Tahtalı’nın kentin su 
deposu özelliği nedeniyle koruma altında olduğunu, Bornova, Çiğli, Aliağa, 
Torbalı ile Kemalpaşa’da konut ve sanayi ağırlıklı bir yapılaşma bulunduğunu 
belirten Ender Yorgancılar, “Gelişme için tek yerimiz Yarımada. Urla 
ve Çeşme bölgesi turizm ağırlıklı bir planlamayla İzmir’in önünü açar. 
Merhum Cumhurbaşkanımız Turgut Özal’ın Başbakanlığı döneminde 
Antalya’ya yaptığı gibi Yarımada’daki turizm yatırımlarına 49 yıllığına tahsisat 
verilmesi, EXPO 2020’deki temamıza uygun olarak termal ve sağlık turizmi 
yatırımlarının yapılması gerekir. Havalimanı, metro, demir ve denizyolu 
ulaşımı yatırımlarıyla birlikte kalkınma için çıkış yolumuz Batı tarafıdır” 
önerisini yaptı.

Gelişim, kentsel dönüşüm ve
Yarımada’nın planlamasında
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yatırımları içindeki payı yüzde 1.7’ler 
civarındadır. Son 2 yılda önemli 
yatırımlar yapılmasına rağmen 
bütçe gelir-giderlerine bakıldığında 
İzmir devletten 1 alıp devlete 4 
vermektedir. 14 vermeye de hazırız. 
Ancak diğer illerdeki gibi verilenin en 
az yarısı kadar yatırım bekliyoruz.”

Öncelikli beklentiler

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar, İzmir’in öncelikli 
beklentilerine bakıldığında ilk 
sırayı ulaştırma ve lojistik projeleri 
ile EXPO’nun aldığını tekrarladı. 
Yorgancılar, “İzmir’in lojistik merkezli 
yapı oluşumu iyi değerlendirilerek 
İstanbul-İzmir Otoyolu’nun her 
iki kentten başlatılması, İzmir-
Ankara Yüksek Hızlı Tren projesinin 
ihale süreci, mendirek temeli 
atılan Çandarlı Limanı projesinin 
sonuçlandırılması, Alsancak Limanı’nın 
kapasitesinin artırılması, kruvaziyer 
ve yeni yat limanları, organize sanayi 
bölgelerinin demiryolu ile limanlara 
bağlanması, İzmir ve çevre iller 
arasındaki mesafelerin kısaltılması ile 
EXPO 2020’yi İzmir’e kazandıracak 
projeler, kentin değişen ve gelişen 
vizyonuna çok büyük değer katacak” 
diye konuştu.

Ender Yorgancılar, İzmir’e 
Antalya örneğinde olduğu gibi özel 
turizm teşviki verilmesi, kentin 
batısının turizm ağırlıklı planlanması, 
yeni teşvik modelinin merkez üssü 
OSB’ler olacak şekilde mevcut 
uygulamadaki 4. Bölge teşviklerinden 
yararlandırılması ve kentin ‘bilişim 
vadisi’ olması yönündeki çalışmaların 
hızlandırılması gerektiğini de 
sözlerine ekledi.

Yeni TTK, Vergi Usul Kanunu
ile birlikte çıkarılsın

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, yeni Türk Ticaret 
Kanunu’nun Vergi Usul Kanunu ile 
birlikte yürürlüğe girmesi gerektiğini 
savundu. Yeni Türk Ticaret 
Kanunu’nun uzun süren bir hazırlık 
döneminde Almanya ile İngiltere 
ağırlıklı olarak AB ülkelerindeki 
uygulamalardan esinlenilerek 
hazırlandığını belirten Yorgancılar, 
bunun Türkiye şartlarına göre 
uygulanabilirliğinin tartışıldığını, bu 
nedenle iş dünyasının görüşlerinin 
önemli olduğunu vurguladı. 
Yorgancılar, yeni TTK’nın bazı 
hükümlerinin Vergi Usul Kanunu’nu 
ilgilendirdiğini de ifade ederken, 
“Yeni TTK yürürlüğe girmeden 
önce düzeltilmesi gereken hususlar 

var. Ancak, Vergi Usul Kanunu’muz 
da çok eski. O da yenilenerek iki 
kanunun ayna anda yürürlüğe girmesi 
Türkiye için daha hayırlı olurdu” dedi.

UMEM’den yararlanın

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar, sunumunda toplantıya 
katılan işadamlarına işletmelerinin 
geleceği ve nitelikli eleman 
temini için Uzmanlaşmış Meslek 
Edindirme Merkezi projesinden de 
yararlanmaları önerisinde bulundu. 
Firmalardaki çalışan profilinin 
gözden geçirilmesini isteyen 
Ender Yorgancılar, istihdama katkı 
sağlamak ve işgücü piyasasında arz 
talep uyuşmazlıklarını giderecek 
şekilde nitelikli eleman yetiştirmeyi 
esas alan projede, İzmir’in en 
yüksek istihdam sağlayan 4’ncü il 
olduğunu anlattı. Yorgancılar, “Proje 
başlangıcında 4 olan UMEM uygulama 
merkezinde İzmir sayıyı bugün 5’e 
yükseltti. UMEM ile İzmir’de 750 
kişi istihdam edildi. 2011 yılındaki 
işsizlik rakamlarında yüzde 14.7 ile 
ilk sırada yeralan İzmir, rekabetçilik 
endeksinde, markalaşmada, ihracatta 
ve vergi gelirlerinde 3’ncü sıradaki 
konumu ile Türkiye’ye olan katma 
değerini açıkça gösteriyor” diye 
konuştu.
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Ege Bölgesi Sanayi Odası ve 
İzmir Kalkınma Ajansı işbirliği ile 
yenilenebilir enerji başta olmak 

üzere enerji sektöründe İzmir’de 
teknolojiden verimli kullanıma kadar 
değişen yelpazede neler yapılması 
gerektiğini tespit etmek amacıyla bir 

toplantı düzenlendi. 

Toplantıya EBSO Yönetim Kurulu 
Üyesi, Enerji ve Enerji Verimliliği 
Çalışma Grubu Başkanı Hüseyin 
Vatansever, Alt Çalışma Grubu 
Başkanları ve çalışma grubu üyesi 
firma temsilcilerinin yanı sıra; İzmir 

Kalkınma Ajansı’nı temsilen Planlama 
Programlama ve Koordinasyon Birim 
Başkanı Sibel Ersin ve ilgili uzmanlar 
katıldı.

Toplantıda İzmir Kalkınma Ajansı 
uzmanları tarafından enerji bakış 
açısı ile 2010-2013 İzmir Bölge Planı 
katılımcılar ile paylaşıldı. Enerji ve 
enerji verimliliği sektöründe faaliyet 
gösteren çalışma grubu üyelerinin 
katkıları ile devam eden sohbet 
toplantısında, İzmir’de bu alanlarda 
öncelikli yapılması gerekenlere dair 
görüş ve öneriler bildirildi.

Toplantıya başkanlık eden Hüseyin 
Vatansever, cari açığın yüzde 70’inin 
enerji ithalatının oluşturduğunu ve 
her geçen gün maliyeti artan enerjinin 
ülke ekonomisi açısından çok büyük 
öneme sahip olduğunu vurguladı. 
Tüm katılımcılara paylaştığı görüşler 
için teşekkür eden Vatansever, İzmir’i 
enerji verimliliği konusunda daha iyi 
noktalara taşımak için yapılacak her 
girişimde İZKA ile işbirliği yapmaya 
hazır olduklarını ifade etti.

İzmir ve enerji konusunda 
İZKA ile sinerji

Toplantıda dile getirilen öneriler
• Enerji kümelenmesi İzmir için önemli.

• Tüm yenilenebilir enerji türleri için yatırımcı, üretici, kullanıcı, proje/
taahhüt/uygulama ve bakım yapan taraflar desteklenmeli.

• İzmir, farklı yönlerden esen rüzgârlara sahip olması sebebi ile “Rüzgâr 
Parkı” için çok uygun kent.

• Küçük ölçekli rüzgâr tribünlerine destek sağlanmalı.

• Tarımda yenilenebilir enerji kullanımı yaygınlaştırılmalı.

• İzmir’de atığı olmayan tarımsal sanayi ve biogazdan enerji üretimi 
desteklenmeli.

• Enerji verimliliği konusunda sektörlere yönelik araştırma ve analiz 
yapılmalı, elde edilen bilgiler ve iyi uygulama örneklerinin KOBİ’lerle 
paylaşılması önemli.

• Üniversitelerdeki bilgi birikiminin sanayiye aktarılması amacıyla hangi 
üniversitede hangi öğretim üyesinin hangi konuda çalıştığını gösteren bir 
veri tabanı oluşturulmalı.

ENERJİ
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Elektriğe yüzde 9.26
doğalgaza yüzde 18.72

Türkiye, doğalgaz fiyatlarının dünya piyasalarındaki artışını faturaya yansıttı.
Elektriğe konutta yüzde 9.26, sanayide yüzde 8.71 zam yapılırken,  

doğalgaza da yüzde 18.72 zam geldi.

Elektrik ve doğalgaz fiyatlarına 
Nisan ayı başından itibaren 
geçerli olmak üzere zam 

yapıldı. İlk zam kararı Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) 
geldi. EPDK, kilovat saat bazında, 
vergi ve fonlar dahil olmak üzere 
nihai elektrik fiyatlarını ortalama 
yüzde 8.1 oranında zam yaptığını 
açıkladı. 1 Nisan sabahı EPDK’nın 
elektriğe zam haberinin ardından, 
gece geç saatlerde Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da, 
doğalgaza yüzde 18.72 oranında zam 
yapıldığını duyurdu. 

Sanayide 8.71 artış

EPDK’dan yapılan açıklamada, 
elektrik fiyatlarının konutta 9.26 
oranında arttığı belirtilerek, şöyle 
denildi: “Tek zamanlı perakende 
elektrik satış fiyatları, meskende 
kilovat saat bazında 32.5 kuruşa, 
orta gerilim seviyesinde dağıtıma 
gömülü sanayide yüzde 8.71 oranında 
değişimle 26.672 kuruşa, dağıtıma 
gömülü ticarethanelerde yüzde 4.33 
oranında bir değişimle 33.253 kuruşa 
yükseldi.”

EPDK ise elektrik 
zammına gerekçe 
olarak, elektrik 
perakende satış 
fiyatlarını oluşturan 
maliyetlerdeki 
değişimler olduğunu 
açıkladı. Türkiye’de 
4 kişilik bir ailenin 
ortalama 150 kilovat 
elektrik tükettiğini 
belirten yetkililer, 
faturaya yansıyan fiyatı, “Türkiye’de 
bir aile aylık ortalama 150 kilovat 
elektrik tüketiyor. Son zamla birlikte 
bir ailenin elektrik faturası 4.5 liralık 
artışla 44.3 TL’den 48.8 TL’ye çıktı” 
şeklinde ifade ettiler.

Zorunda kaldık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Yıldız, gece geç saatlerde günün 
ikinci zam haberini verdi. Doğalgaz 
fiyatlarının da döviz ve ham petrol 
fiyat artışına bağlı olarak 1 Nisan’dan 
itibaren geçerli olmak üzere zamla 
satılacağını bildirdi. 

Bakan Yıldız’ın ardından BOTAŞ 
Genel Müdürlüğü de, Nisan ayı 

başından geçerli 
olmak üzere doğalgaz 
satış fiyatlarının, nihai 
tüketici fiyatlarına 
yüzde 16.49 ile 18.72 
oranlarında yansıyacak 
şekilde artırıldığını 
bildirdi. Açıklamada 
uluslararası ham petrol 
ve petrol ürün fiyatları 
ile döviz kurundaki 
yükselmelere bağlı, 
doğalgaz maliyetlerinde 

meydana gelen artışlar nedeniyle 
satış fiyatlarında düzenleme yapılması 
zarureti doğduğu ifade edildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Yıldız, “Bu çok fazla baskı altında 
yapılan zamdır. Türkiye, 10 yıl önce 
22 dolara ham petrol alırken şu an 
122 dolardan alamıyor. Sırf dövizin 
artışıyla bile Türkiye’nin yüzde 
17’ler civarında bir fiyat artışı söz 
konusu. Ham petrol ve son doğalgaz 
zamlarına baktığımızda son 19 ayda 
yüzde 29’luk zam geldi. Yüzde 12-
17’lik döviz zammı hariç. Rusya’dan 
aldığımız doğalgazın indirimini 
almamış olsaydık, bu zamlar belki 2 
katına çıkacaktı” dedi. 
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Sanayiciden elektrik ve 
doğalgaz zammı tepkisi

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar, petrol ürünlerine yapılan 
zamların lojistik, elektrik ve doğalgaza yapılan zamların da üretim 

maliyetlerini artıracağını, rekabet avantajının kaybedileceğini söyledi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, Mart ayında 

akaryakıt fiyatlarındaki yüksek 
oranlı zamların ardından elektriğe 
yüzde 8.7, doğalgaza da yüzde 
18.7 oranındaki zamların, Türk 
sanayicisinin hem yurt içi hem de 
yurtdışı pazarlarda rekabet gücünü 
neredeyse yok ettiğini söyledi. 
Yorgancılar, bu tür zamların 2023 
yılındaki 500 milyar dolarlık ihracat 
hedefini de sekteye uğratacağına 
dikkat çekti.

Doğalgaz fiyatları ve döviz 
kurlarına endeksli enerji faturasının 
sürekli artması nedeniyle elektrik 
faturalarından şikayetçi olan 
tüketicilerin yanında sanayiciden 
de ikaz nidaları yükseldi. Akaryakıt 
fiyatlarına son bir ayda üst üste 
yapılan zamların ardından elektrik 
ve doğalgaza yapılan zamların 
maliyet enflasyonunu körüklediğini 
vurgulayan Yorgancılar, bunun ayrıca 
ekonomik konjonktürün yön aradığı 
dönemde ekonomiyi tehlikeli bir 
sürecin içine çektiğini ifade etti. 
Ender Yorgancılar, “Akaryakıt, 
elektrik ve doğalgaz zamlarının 
arkasında dünya fiyatlarındaki artış ile 
kurlardaki yükselme gösterilmektedir. 
Bu kısmen doğrudur. Ancak, 
yakın zamanda bu düzeyde bir 
zam gerektiren fiyat ve kur artışı 
olmamıştır. Eğer daha önceki aylar 
referans alınarak bu değerlendirme 
yapılıyorsa o zaman da zam yapmakta 
neden bu kadar geç kalındığını 
sormak durumundayız” dedi.

Zincirleme etki

EBSO Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Yorgancılar, petrol 
ürünlerine yapılan 
zamların lojistik, 
elektrik ve doğalgaza 
yapılan zamların da 
üretim maliyetlerini 
artırarak sanayicilerin 
de fiyat artışına 
gitmesini kaçınılmaz 
kılacağını belirtirken, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Böylece baz etkisiyle Mart 
sonrasında enflasyonda beklenen 
gerileme gerçekleşmeyecektir. Bu 
da faizleri yukarı iterek akaryakıt ve 
enerji maliyetlerindeki artışa ilave 
olarak sanayiciye ilave finansman 
maliyeti yükü getirecektir. Olası 
bir faiz artışının Türkiye’ye sıcak 
parayı çekerek kurları düşürücü etki 
yapması da sanayiciyi zor durumda 
bırakacaktır. Son 1 yılda özel sektör 
140 milyar dolar yatırım yaparak, 
1 milyon 300 bin kişiye istihdam 
sağlamıştır. İç talepteki yavaşlamanın, 
üstelik küresel pazarlar canlı değilken, 
ihracatla telafi edilmesinin istendiği 
bir ortamda bu zamlar önümüzdeki 
yıllarda yeni yatırım ve istihdamı 
güçleştirecek niteliktedir.”

Ender Yorgancılar, elektrik ve 
doğalgaz zamlarına karşı alternatif 
enerji kaynakları konusunda ciddi 
politikalar üretilmesi için zaman 
kaybedilmemesi gerektiğine işaret 
ederken, “Mevcut koşullarda 
Türkiye’de üretim yapılması ve 
istihdamın artması isteniyorsa ya 

bu zamların önemli 
oranda geri alınması 
ya akaryakıt ve enerji 
girdileri üzerindeki 
vergilerin azaltılması 
ya da yeni yatırım 
teşvik sisteminde 
enerji teşvikinin de 
mutlaka yer alması 
gerekmektedir” diye 
konuştu.

Tehlike uyarısı

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar, akaryakıt, elektrik ile 
doğalgaz zamlarının ekonomiye ve 
insan yaşamına ilişkin etkilerine de 
dikkat çekerken, şunları söyledi:

“Kamyon ve otobüslerde motorin 
yerine yaklaşık olarak motorinden 
2/3 oranında daha ucuz olan 10 
numara yağ kullanımı artacaktır. 
Böylesi bir gelişmenin daha önce 
olduğu gibi birçok insanımızın 
hayatını tehlikeye atması olasıdır. 
Uygun sınır bölgelerinde akaryakıt 
kaçakçılığı artacak, bu da devletin 
ciddi miktarda vergi kaybına yol 
açarak bütçeyi olumsuz yönde 
etkileyecektir. Bir taraftan enflasyona 
bağlı olarak yükselmesi muhtemel 
faizler kamunun borç çevirme 
maliyetlerini artıracaktır. Akaryakıt ve 
enerji fiyatlarına bağlı olarak tüketim 
mallarında görülecek artışlar sonrası 
halkın reel geliri azalacaktır. İç talebin 
azalmasının üretimi yavaşlatmasının 
en dramatik sonucu işsizlik artışıdır. 
Ayrıca sanayicilerimizin bir kısmı 
yurt dışına yönelirken, bazıları da 
üretimden uzaklaşacaktır.”
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Enerji ithalatı 54.1 milyar 
dolarla rekor seviyeye çıkan 
Türkiye’de 25’i yabancı 50 

şirket petrol ve doğalgaz arıyor. 
1954’ten bu yana 4 binden fazla kuyu 
açıldı ancak tüketilen petrolün yüzde 
9’u, doğalgazın ise sadece yüzde 
2’si karşılanabiliyor. 2011’de 1.180 
kuyudan 16 milyon varil ham petrol, 
283 kuyudan 793 milyon metreküp 
gaz çıktı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Taner Yıldız, Türkiye’de 25’i yabancı 
50 şirketin petrol ve doğalgaz aradığı 
bilgisini verdi. Türkiye’nin petrol ve 
doğalgaz haritasını çıkartan Yıldız’ın 
verdiği bilgiye göre, toplam ham 
petrol tüketiminin yüzde 7-9’u yerli 
kuyulardan karşılanıyor. Doğalgaz 
tüketiminin ise yüzde 2’si yerli 
üretimden sağlanıyor. 2011 yılında 
Türkiye’de 13 ilden 16 milyon varil 
ham petrol çıkartılırken, 6 milyon 
varil ile Batman ilk sırada yer aldı.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili 
Mesut Dedeoğlu’nun soru önergesine 
yanıt veren Bakan Yıldız, Türkiye’de 
ham petrol ve doğalgaz aramalarının 
Petrol Kanunu çerçevesinde 
yapılmakta olduğunu, bu çerçevede 
gerek yerli gerekse yabancı sermayeli 
tüzel kişilerin Petrol İşleri Genel 
Müdürlüğü’nden alınan ruhsat ile 
arama çalışması yaptığını söyledi. 
2011 yılı itibarıyla Türkiye’de faaliyet 
gösteren şirket sayısının 25’i yabancı 
olmak üzere toplam 50 olduğu 
bilgisini veren Bakan Yıldız, 1954 
yılından bu yana 58 yıldır yapılan 
aramalarda 4 bin 103 arama ve 
üretim kuyusu açıldığını vurguladı.

Bakan Yıldız, petrol kuyularından 
bin 802’sinin petrollü, 402’sinin gazlı, 
42’sinin ise hem petrollü hem gazlı 

54 milyar $’lık açığın haritası
Türkiye’de 25’i yabancı 50 şirket petrol ve doğalgaz arıyor.

1954’ten bu yana 4 binden fazla kuyu açıldı.

ENERJİ
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olduğunu ifade ederek, “Açılan bu 
kuyular sonucunda 117 ham petrol, 
49 doğalgaz sahası keşfedilmiştir. 2011 
yılı sonu itibarıyla bin 180 kuyudan 16 
milyon 407 bin 42 varil ham petrol, 
283 kuyudan ise 793 milyon 397 
bin 571 metreküp doğalgaz üretimi 
gerçekleştirilmiştir” dedi.

Yerli ham petrol üretiminin yıllara 
göre değişiklik gösterdiğini belirten 
Yıldız, “Bununla birlikte toplam ham 
petrol tüketiminin ortalama yüzde 
7-9’u yerli doğal gaz üretimi ise 
toplam doğalgaz tüketiminin yaklaşık 
yüzde 2’sini karşılamaktadır” diye 
konuştu.

Petrol faturası
65 milyar dolara çıkabilir

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, 
petrol fiyatlarının cari açık konusunda 
belirleyici olduğunu belirterek, enerji 
ithalatında faturanın bu yıl daha da 
kabarabileceği uyarısında bulunmuştu. 
Bakan Çağlayan, “2011’de 54.1 milyar 
dolarlık enerji ithalatı bedeli ödedik. 
2010’da petrol fiyatları ortalama 
75 dolardı. 2011’de ortalama 95 
dolar mertebesindeydi. Şu an 125 
dolar seviyesinde. Tabii daha fazla 
artmasından endişe ediliyor. Eğer 
petrol fiyatları 122 dolar seviyesinde 
kalırsa 2012’de en az 10 milyar dolar 
yansıması olacak. Petrol faturası 65 
milyar dolara çıkacak” açıklamasını 
yapmıştı.

Elektrik üretimi için 20 yılda
250 milyar dolar yatırım şart

Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu (EPDK) Başkanı Hasan 
Köktaş, en düşük talep senaryosuna 
göre Türkiye’nin 20 yılda elektrik 
sektörüne üretim tesisleri açısından 
210 ile 250 milyar dolar civarında 
ek yatırıma ihtiyaç olduğunu söyledi. 
Köktaş, “Türkiye’nin elektrik talebi 
en düşük talep senaryosuna göre 735 
milyar kilovatsaat. Bugün 220 milyar 
kilovatsaatin üzerindedir. Yüksek 
talep senaryosuna göre de 886 milyar 
kilovatsaate ulaşacağı bekleniyor” 
dedi.

Petrol fiyatlarında 2011’de 
meydana gelen dalgalanmalar, 
Türkiye’nin yurtdışından aldığı 

doğalgaz fiyatlarına da olumsuz 
yansıdı. Enerji Bakanlığı ve sektör 
kaynaklarından edinilen bilgiye 
göre geçen yıl boru hatlarıyla en 
pahalı doğalgaz İran’dan, en ucuz 
ise Azerbaycan’dan alındı. İran’dan 
alınan bin metreküp doğalgaza 
yaklaşık 423 dolar (yıl ortalaması) 
ödendi. Kaynaklar, son aylarda 
petrol fiyatlarında yaşanan artışın bu 
yılki doğalgaz fiyatlarını da olumsuz 
etkileyebileceğini tahmin ediyor.

Türkiye, ihtiyaç duyduğu 
doğalgazı boru hatları ve LNG 
(sıvılaştırılmış doğalgaz) şeklinde 
ithal ediyor. Gaz İran, Rusya ve 
Azerbaycan’dan boru hatlarıyla 
gelirken, Cezayir ve Nijerya’dan 
ise gemilerle LNG halinde temin 
ediliyor. İthal edilen gazın fiyatı ise 
anlaşmalarda yer alan formüle göre 
belirleniyor. Ağırlıklı olarak petrolün 
etkili olduğu formül gereği, her yıl 
1 Ocak, 1 Nisan, 1 Temmuz ve 1 
Ekim tarihlerinde gaz ithalat fiyatları 
yeniden belirleniyor. Geçen yıl 
ithal edilen doğalgazın fiyatları da 

netleşti. Enerji Bakanlığı ve sektör 
kaynaklarından edinilen bilgiye 
göre 2011’de İran’dan alınan bin 
metreküp doğalgaza yıl ortalaması 
olarak yaklaşık 423 dolar ödendi. 
Aynı miktar gaz için Rusya’ya 418 
dolar, Azerbaycan’a 282 dolar ödeme 
yapıldı. İthalatta İran, pahalılıkta ilk 
sırada yer aldı. Azeri gazı ise, ilk 
anlaşmadan kaynaklanan avantaj 
sebebiyle İran ve Rusya’ya göre daha 
ucuza alınıyor. Türkiye, doğalgazın 
yaklaşık yüzde 15’ini İran’dan temin 
ediyor.

Doğalgaz fiyatlarının artması, 
elektrik maliyetlerini de olumsuz 
etkiliyor. İthal edilen gazın yarıdan 
fazlası elektrik üretiminde kullanılıyor. 
Resmî verilere göre geçen yıl 
tüketilen 43,3 milyar metreküp 
gazın 23 milyar metreküpü elektrik 
üretiminde kullanıldı. Ekonomi 
Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve TÜİK 
verilerine göre, Türkiye’nin 2011’de 
toplam enerji ithalatının faturası 
54,1 milyar dolar olurken, bunda 
aslan payını 20,2 milyar dolarla 
doğalgaz aldı. Bu yıl ise toplam enerji 
maliyetinin 65 milyar dolar olacağı 
tahmin ediliyor. 

En pahalı doğalgaz 
İran’dan

ENERJİ
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İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) 
tarafından Türkiye Teknoloji 
Geliştirme Vakfı (TTGV) 

yürütücülüğünde ve Ege Bölgesi 
Sanayi Odası (EBSO) işbirliğinde 
geçtiğimiz yılın Ekim ayında 
başlatılan “İzmir’de Eko-verimlilik 
(Temiz Üretim) Uygulamalarının 
Yaygınlaştırılması Projesi” kapsamında 
bugüne kadar yapılan çalışmalar 
sonucu hazırlanan taslak rapor, 
konuyla ilgili katılımcıların yer aldığı 
bir bilgilendirme toplantısıyla tanıtıldı.

Toplantının ikinci bölümünde 
taslak raporda tespit edilen ihtiyaçlar 
ve potansiyeller doğrultusunda eko-
verimlilik konusunda bölgesel eylem 
planı oluşturmak amacıyla bir çalıştay 
gerçekleştirildi. Toplantı ile çalıştaya, 
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 
TÜBİTAK ve TOBB temsilcileriyle 
birlikte bölgedeki kamu kurum 
ve kuruluşlarından, organize 
sanayi bölgelerinden, sivil toplum 
kuruluşlarından, çevre danışmanlık 
firmalarından, bankalardan temsilciler 

ve akademisyenler katıldı.

Farkındalık yaratacak

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim 
Gökçüoğlu, yaşadığımız çağın 
dünya tarihinde en fazla gelişme 
ve ilerlemelere sahne olduğunu 
anlatırken, her yönüyle yaşamın 
ihtiyacı olan hammaddenin doğadan 
karşılandığını, bu aşamada kaynakların 
ve çevrenin korunmasının büyük 

önem taşıdığını söyledi.

EBSO olarak bir yandan 
sanayinin gelişimini hedeflerken bir 
yandan da çevresel değerleri en üst 
düzeyde tutmayı amaçladıklarına 
işaret eden Gökçüoğlu, ilgili 
bütün taraflar arasında iletişim ve 
işbirliği çerçevesinde çalışmaları 
sürdürdüklerini dile getirdi. İbrahim 
Gökçüoğlu, “Ortağı olduğumuz eko-
verimlilik projesi de bu kapsamda 
yürüttüğümüz projelere örnektir 
ve İzmir açısından farkındalıkların 
artmasında önemi büyüktür. Eko-
verimlilik yaklaşımı ile üretim 
yapıldığında daha az hammaddeye 
ihtiyaç duyulacak, tehlikeli kimyasal 
madde kullanımı azaltılacak, 
enerji verimliliği artırılacak, 
atıklar kaynağında azaltılacak ve 
değerlendirilecek. Eko-verimlilik 
uygulamalarının ürün, üretim ve 
hizmetlere entegre edilmesiyle 
maliyetler azaltılırken çevresel 
performansın geliştirilmesi de 
sağlanacak” dedi.

İZKA Genel Sekreteri Dr. 
Ergüder Can, kalkınmada bölgesel 

Eko-verimlilik
Türkiye’ye örnek
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yaklaşımların giderek önem 
kazandığı ve etkin olduğu 
günümüzde eko-verimlilik 
(temiz üretim) konusunun da 
bölgesel olarak geliştirilerek 
uygulanabilecek alanlar 
arasında yer aldığını, bu 
anlamda İzmir Kalkınma 
Ajansı’nın ülkemizde yine bir 
ilke imza atarak bu projeyi 
başlattığını vurguladı. 

Bilgi paylaşımı

Açılış konuşmalarının ardından 
İZKA Planlama Programlama ve 
Koordinasyon Birimi Başkanı Sibel 
Ersin proje kapsamında bu güne 
kadar yapılan çalışmalarla ilgili 
olarak özet bilgiler verdi. Çalıştay 
sonucunda ortaya çıkacak eylem 
planının hem projenin bundan 

sonraki aşamalarına ışık tutacağını 
hem de hazırlık çalışmaları devam 
eden 2014-2023 dönemi Bölge 
Planı çalışmalarına girdi sağlayacağını 
vurguladı.

Toplantının sonraki kısımlarında 
ODTÜ Çevre Mühendisliği 
Bölümü Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Göksel Demirer, “Kavramsal 

Çerçeve ve İzmir Çevresel 
Durum Değerlendirmesi” 
başlıklı sunumunu, TTGV 
Çevre Projeleri Grubu 
Koordinatörü Ferda Ulutaş 
ise “Mevzuatın ve Finansal 
Teşvik Mekanizmalarının 
Değerlendirilmesi” başlıklı 
sunumlarını gerçekleştirdi. 
TTGV Çevre Projeleri 
Grubu’ndan Merve Böğürcü ve 
Emrah Alkaya sırasıyla sektörel 
analiz ve bölgesel kapasite 

hakkındaki sunumlarını yaptı.

Sunumların ardından katılımcılar 
“Politika ve Stratejiler”, “Finansal 
Mekanizmalar”, Bilgi Paylaşım 
Mekanizmaları ve İşbirlikleri”, 
Kurumsal Kapasite ve Farkındalık” 
gruplarına ayrılarak eylem planı 
çalıştayını gerçekleştirdiler.

VİZYON
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Savunma sanayinde 
İzmir’in gücü artıyor

SEKTÖR

EBSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gökçüoğlu: 3,5 yıl önce İzmir’de 
3-4 firma savunma sanayine üretim yaparken, bugün bu sayı 52’ye yükseldi

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) 
Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı İbrahim Gökçüoğlu, 

3,5 yıl önce İzmir’de 3-4 firmanın 
savunma sanayine üretim yaptığını, 
bugün bu sayının 52’ye yükseldiğini 
bildirdi.

EBSO tarafından hazırlanan 
savunma sanayinde tedarikçi 
olabilecek İzmir firmalarını içeren 
sektör analizi projesi raporu, EBSO 
Meclis Salonu’nda EBSO Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim 
Gökçüoğlu, Savunma Sanayi Çalışma 
Grubu Başkanı Mustafa Özkan, 
Savunma Sanayi Müsteşarlığı 
Sanayileşme Daire Başkanı Bilal Aktaş 
ile Uzay ve Havacılık Sektör Müdürü 
Bedriye Cicioğlu’nun katılımıyla 
düzenlenen toplantıda açıklandı. 
İzmir Kalkınma Ajansı’nın da (İZKA) 
Doğrudan Faaliyet Desteği programı 
kapsamında gerçekleştirilen projenin 
sonuç toplantısında konuşan İbrahim 

Gökçüoğlu, proje kapsamında 3 ayda 
75 firma ile görüşme yapıldığını, bu 
firmalar arasında savunma sanayine 
üretim yapabileceklerin tespit 
edildiğini belirterek, “Bu aşamadan 
sonra, bu firmalarımız adım adım yerli 
savunma sanayine üretim yapmaya 
başlayacaklar” dedi.

İzmir’de 3,5 yıl önce 3-4 firmanın 
savunma sanayine üretim yaptığını, 
bugün bu sayının 52’ye yükseldiğini 
anlatan Gökçüoğlu, “Bu azımsanacak 
bir rakam değil. Çünkü savunma 
sanayine ür etim yapmak için gerekli 
kriterler çok katı” diye konuştu.

Savunma sanayinin cari açığın 
azaltılması açısından önemli olduğunu 
vurgulayan Gökçüoğlu, Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan tarafından 
açıklanan teşvik paketinde de 
savunma sanayinin en stratejik 
sektörlerin başında yer aldığını 
kaydederek, “Savunma sanayi 
alanında yapılacak yatırımlara 

Gümrük Vergisi, KDV istisnası, 7 
yıl işveren desteği, 50 milyon liraya 
kadar faiz desteği bulunuyor. Yer 
tahsisi de yine bu teşvik sisteminde 
yeralıyor. Bizler de bunlardan azami 
oranda yararlanmak için savunma 
sanayine yönelmeliyiz” çağrısında 
bulundu.

Firma sayısı artıyor

EBSO Savunma Sanayi Çalışma 
Grubu Başkanı Mustafa Özkan, dış 
kaynaklara bağımlılığın azaltılması, 
politika ve güvenlik açısından 
güçlenmenin yolunun açılması, 
sanayileşme ve teknoloji kullanımını 
destekleyerek yenilikçi çalışmalara 
öncülük etmesi gibi nedenlerle 
savunma sanayinin öneminin 
tartışılmaz olduğunu vurguladı.

Oda olarak yürüttükleri 
çalışmayı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
ihtiyaç duyduğu malzemeleri yerli 
kaynaklardan temin etmesini 
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sağlamak ve İzmirli firmaları katma 
değeri daha yüksek ürünler için teşvik 
etmek amacıyla başlattıklarını ifade 
eden Özkan, bu kapsamda savunma 
sanayine tedarikçi olabilecek İzmir 
firmalarına yönelik sektör analizi 
raporunu oluşturduklarını söyledi.

İzmir bölgesinin çok teknolojik 
bir altyapısının bulunduğunu dile 
getiren Özkan, savunma sanayine 
üretim için entegrasyonun kolaylıkla 
sağlanabileceğini, işletmelerin sektöre 
hizmet sunma açısından yeterli 
olduklarını gördüklerini bildirdi.

Geçmiş yıllarda savunma 
sanayi için yeterince bilgi sahibi 
olunmadığını, sanayicinin bürokrasinin 
çokluğundan yakındığını hatırlatan 
Mustafa Özkan, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“Bugün sanayicimizin savunma 
alanında yaptığı çalışmaları gördükçe 
gurur duyuyoruz. İzmir’de sanayinin 
üretim kabiliyeti yüksek ancak 
savunma sanayinde yeralma 
konusunda kopukluk yaşanıyor. Ana 
yükleniciler kendilerini ispatlamış 
firmalarla çalışmayı tercih ediyor. 
Eğer istenen kriterlere uygun üretim 
yapılırsa NATO’nun da tedarik 
havuzuna alınıyor ve binlerce sipariş 
alabiliyor. O nedenle biz de 3’e 5’e 
bakmadan bu alana girmeliyiz.”

EBSO olarak uzun vadede 
rekabet üstünlüğü yaratacak yapılara 
ulaşmak amacıyla savunma sanayi 
alanında çalışan ve çalışma potansiyeli 
olan firmaları bir araya getirip sinerji 
yaratmayı hedeflediklerini belirten 

Özkan, “Sonuç olarak nihai amacımız, 
katma değeri oldukça yüksek olan 
savunma sanayi sektöründe İzmir’in 
önemli bir yere gelmesi” dedi.

İhtiyacın yarısı yerli üretimden

Savunma Sanayi Müsteşarlığı 
Sanayileşme Daire Başkanı Bilal 
Aktaş da, kurumun organizasyon 
yapısı ve tedarik faaliyetlerine ilişkin 
bilgi verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 
ihtiyaçlarının yerli sanayiden 
karşılanma oranının yüzde 6-10’dan 
yüzde 52’ye çıktığını bildiren Aktaş, 
yeni teşvik paketiyle birlikte yüzde 
60-70 seviyelerine yükselmesini 
beklediklerini ifade etti. Aktaş, 
bazı şehirlerin savunma sanayisiyle 

ilgili sinerji oluşturma isteklerini 
değinerek, “Bu şehirlerimizden biri 
İzmir. Ege Bölgesi Sanayi Odası ve 
Ege Serbest Bölgesi’nin desteklediği 
kümelenmeyi, birlikte bir sinerji 
oluşturma gayreti olarak görüyoruz. 
Eskişehir, İstanbul ve Ankara’da 
kümelenme faaliyetleri var. Bunların 
bizim hedeflerimize güç katacağına 
inanıyorum. Destekler, bu yöndeki 
yatırımları hızlandıracak” dedi.

Türk savunma sanayi ürünlerine 
en çok talebin Türki Cumhuriyetler 
ve Ortadoğu ülkelerinden geldiğini 
belirten Aktaş, Kuzey Afrika 
ülkelerine de ihracatta başarılı 
olunacağına inandığını sözlerine 
ekledi.
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İzmir Mobilya, Dekorasyon, Ev ve 
Büro Mobilyaları Fuarı (MODEKO 
2012), dün düzenlenen törenle 

Kültürpark Fuar Alanı’nda 23. kez 
kapılarını açtı. 184 firmanın katıldığı 
fuarda 50 bin ziyaretçi ve 500 milyon 
dolar iş hacmi hedeflendi.

Fuarın açılış törenine İzmir Valisi 
Cahit Kıraç ile birlikte EBSO Meclis 
Başkanı Mehmet Tiryaki, İTO Meclis 
Başkanı Selami Özpoyraz, İzmir Esnaf 
ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) 
Başkanı Zekeriya Mutlu, İTO Yönetim 
Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, 
Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği 
(MOSDER) Başkanı Ramazan 
Davulcuoğlu, İzmir Mobilyacılar Odası 
Başkanı Tevfik Özdemir, İTO ve 
EBSO Meclis üyeleri ile birlikte çok 
sayıda davetli katıldı. 

İzmir’in katkısı

MOSDER Başkanı Davulcuoğlu, 
mobilyacılık sektörü olarak geçen 
yıl 1.7 milyar dolarlık ihracat 
hacmine ulaştıklarını belirterek, bu 
yıl sonunda 2 milyar dolar ihracatı 
aşacaklarını söyledi. Mobilya 
sektörünün 2010 yılı rakamlarına 
göre dünyada 376 milyar dolarlık 
hacme sahip olduğunu, Türkiye’nin 
9 milyar dolarlık hacimle mobilya 
ihracatında dünyada 21. sırada yer 
aldığını söyleyen Davulcuoğlu, “Türk 
mobilya sektörü her yıl yüzde 20 
büyüyor. Bu büyümenin sürmesi 

halinde ülkemiz dünya liginde 7. 
sıraya yükselecek. Ülkemizin 2023 
yılı ihracat hedeflerinde mobilyacılık 
sektörünün payı 6 milyar dolar. Bunun 
2 milyar doları Kayseri’den, 2 milyar 
doları İnegöl-İstanbul hattından. 
Kalan 2 milyar dolarını gerekli önem 
verilirse İzmir yapar. Çünkü başka 
aday yok. İzmir firma sayısı olarak 
3’üncü, çalışan sayısı olarak 5’inci 
sırada. Tasarım odaklı çalışacak 
insan gücü İzmir’de var. Dolayısıyla 
hepimizin üzerimize düşeni yapmamız 
gerekiyor” dedi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis 
Başkanı Mehmet Tiryaki de, mobilya 
sektörünün cari fazla verdiğini dile 
getirerek, bu nedenle sektörün 
desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Sektör büyümek istiyor

İzmir Valisi Kıraç, son yıllarda 
ihracatını ikiye katlayan sektörün aynı 
şekilde büyümesi 
gerektiğini 
söyleyerek, 
mobilya 
sektörünün 
gelişmesi için 
üzerlerine 
düşeni yapmaya 
hazır olduklarını 
belirtti.

İzmir 
Mobilyacılar 

Odası Başkanı Özdemir de, İzmir’de 
sanayi sitesi olmayan tek sektörün 
mobilyacılık sektörü olduğunu 
belirterek, bu konuda çalışma yapmak 
istediklerini ve destek beklediklerini 
dile getirdi. İzmir’de mobilyacılıkla 
ilgili meslek liselerinde 850 civarı 
öğrencinin öğrenim gördüğünü, 
mezun olduktan sonra sektörde 
çalışmaya devam edenlerin oranının 
16’da 1 olduğunu söyleyen Özdemir, 
“Bunun sebebi, firmalarımızın 
çalıştırdığı stajyerlerine ucuz işçi 
gözüyle bakmalarından kaynaklanıyor” 
diye konuştu.

Efor Fuarcılık Genel Müdürü 
Nuray Eyigele de, 23 yıldır aralıksız 
sürdürdükleri fuarın her geçen yıl 
çıtasını yükselttiğini, fuara bu yıl 184 
firmanın katıldığını, 50 bin ziyaretçi 
ve 500 milyon dolar iş hacmi 
gerçekleştirmeyi hedeflediklerini dile 
getirdi.

Mobilyada
ihracat
hedefi:
2 milyar
dolar

FUAR
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İZFAŞ tarafından organize edilen 
OLIVTECH 2012–2. Zeytin, 
Zeytinyağı ve Teknolojileri Fuarı, 

İzmir Uluslararası Fuar alanında 101 
firmanın katılımıyla gerçekleştirildi. 
Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı 
Konseyi’nin (UZZK) desteğiyle 
organize edilen “Olivtech 2012”de; 
Türk zeytin ve zeytinyağı, yurtiçi ve 
yurtdışından gelecek ziyaretçilerin 
beğenisine sunuldu. Olivtech 2012’de 
Ege Bölgesi Sanayi Odası’nı Meclis 
Başkanı Mehmet Tiryaki temsil etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Aziz Kocaoğlu, Türkiye’nin tarımda 
kalkınmasının önemine işaret ederek, 
“Tarımdaki en büyük sorunumuz 
işletme küçüklüğü. Araziler alarak, 
birleştirerek bunların büyük işletmeler 
haline gelmesiyle tarımda kalkınmanın 
mümkün olduğuna inanıyorum. 
Bağcılık ve zeytincilik artık büyüyen 
bir sektör. Milli Emlak’tan veya temin 
edilecek arazilerde Ege’de bunu iyice 
geliştirmek gerekiyor” dedi.

Tarımın gelişmesi için ürün 
alımlarından tarımsal arazilere yönelik 
arıtma tesislerinin tamamlanmasına 

kadar pek çok projeyi 
gerçekleştirdiklerini anlatan Kocaoğlu, 
“İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 
organik projesine katılan 3 tane zeytin 
üreticisi arkadaşımız da dünya markası 
oldu” haberini verdi. 

Seracılıkta enerjinin, ısıtmanın 
çok önemli olduğunu vurgulayan 
Kocaoğlu, Jeotermal A.Ş. olarak 2 bin 
dönüm serayı ısıtabilecek jeotermal 
kaynağı yerin altından su yüzüne 
çıkardıklarını kaydetti. Kocaoğlu, “220 
dönüm bir hazine arazisinin seracılıkta 
kullanılması üzerinde çalışılıyor. Zeytin 
sektörünün geldiği nokta, göğüs 
kabartacak seviyede. Bir dönem 
hepimizin margarinle ilgili çeşitli 
anısı vardır. Ama, zeytinyağından ve 
tereyağından vazgeçmemek gerekir” 
diye konuştu.

Kalitede büyüme

UZZK Başkanı Mustafa Tan, 
6-7 yıl önce 120 bin zeytin ağacı 
ve 110 bin ton civarında zeytinyağı 
üretiminden, bugün 165 binin 
üzerinde ağaç varlığına ulaşıldığını, 
zeytinyağı üretiminin de 200 bin 
tonlara yükseldiğini söyledi.

Tan, önceki yıllarda zeytinyağı 
ihracatının büyük oranının dökme 
şeklinde İspanya ve İtalya’ya 
yapıldığını, bugün ambalajlı ve markalı 
ihracatının arttığını dile getirdi.

İç tüketimde de artış yaşandığını 
belirten Tan, kişi başına yıllık 
zeytinyağı tüketiminin 800 gramlardan 
2 kilogramlara yükseldiğini bildirerek, 
“Türkiye zeytinciliği dev adımlarla 
ilerliyor. Büyüklükten ziyade, kalitede 
büyümeyi öngörüyoruz” dedi.

Tağşiş ve taklit konusundaki 
tartışmalara da değinen Mustafa Tan, 
şöyle konuştu:

“Bu konu son derece hassas. 
Balda yapılanlarla kıyaslanıyor. Ama 
balda yapılan, olmayan bir ürünü 
üretmektir, mısır şurubundan bal 
üretiyorlar. Ama zeytinyağında 
yağın içine diğer bitkisel yağların 
karıştırılması söz konusudur. Bununla 
mücadele ediyoruz.”

İzmir Vali Yardımcısı Ardahan 
Totuk da, zeytin ve zeytinyağının Ege 
Bölgesi’nin en önemli ürünü olduğunu 
söyledi.

Zeytin dünyası
İzmir’de buluştu

FUAR
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Günümüzün en değerli 
unsurlarından bilginin 
yayılmasına imkân sağlayan 

matbaalar, gelişen teknoloji ile 
birlikte önemini korumakta ve her 
geçen gün hayatımızdaki yerini 
güçlendirmektedir. “İnsanlar ışığı 
bulunca değil matbaayı bulunca 
karanlıktan kurtuldular” sözü, 
matbaacılık sektörünün önemini çok 
açık bir şekilde ortaya koymaktadır. 
Matbaacılık alanının ürünleri arasında 
yer alan kitap, dergi, gazete, afiş, 

ambalaj gibi basılı malzemeler ile hem 
kurumlara hem de bireylere hizmet 
vermektedir. 

Matbaacılık sektörü birçok 
sektöre hizmet vermektedir. Eğitim, 
iletişim, reklam gibi birçok alanla 
yakından ilişkisi olan matbaacılık, 
kağıt, ambalaj sektörleri ile de iç içe 
çalışmaktadır. Ders kitaplarından, 
gazetelere ve dergilere, şirketlerin 
basılı evrakları olan faturalardan, 
piyango biletlerine kadar bütün 
basılı malzemeler matbaalarda 
üretilmektedir. Öte yandan imalât 
sektörünün ihtiyaç duyduğu ürün 
ambalajlarının üretilmesi, etiket 
baskısının yapılması da matbaacılığın 
çalışma alanları arasında yer 
almaktadır. Kısacası doğum 
belgesinden, öğrenci karnesine, evlilik 
cüzdanından ölüm belgesine kadar 
hayatımızın her alanın da matbaacılık 
sektörünün ürünleri bulunmaktadır. 

Matbaa sektörü, gelişmişliğin 
önemli bir göstergesidir. Gıda, 
tekstil gibi birçok sektördeki 
gelişmeler matbaacılık sektörünün 
de gelişmesi anlamına gelmektedir. 
Ülke ekonomisindeki değişimler, 
sektörün geleceğine ilişkin stratejileri 
ortaya koymak açısından önemlidir. 
Geleceğe yönelik stratejilerin 
belirlenmesinde sektörde birlikteliğin 

Aydınlanmanın 
gerçek ışığı 

matbaa
Berkay Eskinazi

EBSO Yönetim Kurulu Üyesi



51

GÖRÜŞ
sağlanması ve ortak hareket 
edilmesini gerektirmektedir. Global 
piyasalarda yaşanan çalkantılar 
karşısında hızlı kararlar alabilmeli 
ve sektörü koruyan ve gelişimine 
katkı sağlayan tedbirlerin alınması 
gerekmektedir. Bunun için sektörün 
ortak hareket etmesi ve gücünü 
ortaya koyması önemlidir. 

Teşvik kapsamına alınmalı

Son yıllarda sanayi ve ticaret 
odalarındaki yapılanmalara ek olarak 
sektörde dernek ve vakıf oluşumları 
göze çarpmaktadır. Bunlar olumlu 
gelişmeler olmakla birlikte, henüz 
sektörde bir birlikteliğin oluşmadığı 
görülmektedir. Nitekim Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği’nin sektör 
meclisinde matbaacılık sektörü 
temsil edilmemektedir. Sektörün 
taleplerine cevap verebilecek 
kurumsal gücün oluşmaması, sıkıntı 
yaratmaktadır. Birçok sektöre hizmet 
veren Matbaacılığın “teşvik edilebilir 
sektörler” arasında yer almaması, 
gelişimin önündeki en büyük engeldir. 

Ülkemizde dünya standartlarında 
üretim yapan yüzlerce matbaa 
bulunmaktadır. Bunun yanı sıra küçük 
ve orta ölçekli, teknolojisi kısmen 
eski olan binlerce işletme de faaliyet 
göstermektedir. Rekabet edebilmek 
ve ayakta kalabilmek için teknolojiye 
yatırım yapmak zorunlu olmuştur. Bu 
konuda bilinçsiz yatırımlar, sektörde 
teknoloji çöplüğü yaratmıştır. 
Planlama eksikliği Avrupa’daki ikinci 
el makineleri Türkiye’ye taşımış, 
bu durum sektörde atıl makine 
fazlalığına neden olmuştur. Milyon 
dolarlık yatırımların fizibilite çalışması 
olmadan yapılması ve leasing sistemi, 
matbaa sektörünün önündeki en 
büyük tehlike olarak görülmektedir.

KDV oranları düşürülmeli

Sektörde teknoloji yatırımlarında 
yüzde 80-90 oranında finansal 
kiralama yöntemi tercih edilmektedir. 
Finansal kiralamalarda ikinci el 
ürünlerin önüne geçebilmek için KDV 

oranlarının yeniden düzenlenmesine 
ihtiyaç vardır. Tüm sektörlerin 
mihengi noktası olan Matbaacılığın 
teşvik kapsamında olmaması 
nedeniyle leasing ile alınan ürünlerde 
KDV oranı yüzde 18’dir. Sağlık ve 
inşaat gibi birçok sektörün lobi 
çalışmaları ile yüzde 1’e düşürdüğü 
bu oran, sektörümüzün en önemli 
sorunlarından biridir. Burada 
sektörümüzün güçlü bir lobiye 
ihtiyacı olduğu açıkça görülmektedir. 
Milyon dolarlık yatırımları yaparken, 
finansman sorunu yaşayan matbaalar 
yüzde 18 oranındaki vergi yükü 
altında ezilmekte ve bu durum 
sektörün gelişimini sekteye 
uğratmaktadır. 

TTK’da en büyük görev
matbaacıların

Tüm sektörlerin ana gündem 
maddesi olan Yeni Türk Ticaret 
Kanunu, matbaa sektörü için 
önemli soru işaretleri içermektedir. 
Şirketlerin mali belgelerinin 
basımında yeteri kadar bilgilendirilme 
yapılmaması uygulamada sorunlara 
neden olacaktır. Örneğin yasanın 
39/2’inci maddesinde; tacir sermaye 
şirketi ise kullanacakları her türlü 
kağıt ve belgede; “taahhüt edilen ve 
ödenen sermayesi, internet sitesinin 
adresi ve numarası; anonim, limited 
ve sermayesi paylara bölünmüş 
komandit şirketlerde, sırasıyla 
yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin; 
müdürlerin ve yöneticilerin adları ile 
soyadları gösterilir” denmektedir. 
Fatura, irsaliye, perakende satış 
fişi, yolcu taşıma bileti vs. gibi 
maliye anlaşmalı belgelerde en 
az bulunması gereken bilgilerden 
olan şirketin ticaret ünvanı, adresi, 
verdi dairesi adı ve numarasının 
yanı sıra taahhüt edilen ve ödenen 
sermayesi ile yönetim kurulu başkanı 
ve üyeleri, müdür ve yöneticilerin 
adlarını bu belgelere sığdırmak 
mümkün değildir. Temmuz ayında 
yürürlüğe girecek olan yeni Türk 
Ticaret Kanunu’nda matbaacılara 

çok büyük görev düşmesine karşın 
halen ne matbaacıların ne de vergi 
dairelerinin uygulamaya ilişkin bilgisi 
bulunmamaktadır. Zamanın kısıtlı 
olması nedeniyle ivedilikle çalışmalara 
başlanmalıdır. Yasanın uygulanmasında 
sıkıntıların yaşanmaması için vergi 
daireleri kanalı ile matbaacıların 
acilen bilgilendirilmesi gerekmektedir. 
Vergi dairesi ve matbaaların uyumlu 
bir şekilde birlikte hareket etmesi, 
geçiş döneminin sancısız olmasını 
sağlayacaktır.

Kalifiye elemanlara ihtiyaç var

Faaliyet alanının oldukça geniş 
olduğu sektörümüzde gelişen 
teknolojinin olumlu etkileri 
ile gelişim de hızlı olmaktadır. 
Geçmişte ilkel koşullarda basım 
işleri, bugün teknolojik açıdan 
donanımlı ortamlarda yapılmaktadır. 
Teknolojik altyapının güçlü olmasına 
karşın emek yoğun bir sektördür. 
Ancak sektörde,  bilgisayar tabanlı 
makinaların kullanımında ihtiyaç 
duyulan kalifiye eleman sıkıntısı 
göze çarpmaktadır. Tarih boyu 
ekonomik yapı içindeki önemini her 
geçen gün gelişerek koruyan matbaa 
sektörünün geleceğin meslekleri 
arasında yer aldığını unutmamak 
gerekmektedir. Hata kabul etmeyen 
üretim sürecinin, eğitimli elemana 
ihtiyacı bulunmaktadır. Bu konuda 
matbaacılık eğitimi veren fakültelerin 
yanı sıra gelişen teknolojinin takibi 
açısından meslek içi eğitimler de 
önem taşımaktadır. Öte yandan 
sektöre kalifiye eleman yetiştirecek 
meslek liselerinin sayısının artması da 
işsizlik sorununa çözüm getirecektir. 
Eğitimde en büyük sıkıntı müfredatın 
sektörün gerçeklerinden uzak 
olmasıdır. Her gün gelişen, yenilenen 
sektörde eğitiminde gelişmesi 
ve yenilenmesi gerekmektedir. 
Sektörümüze kalifiye eleman 
yetiştiren eğitimcilerin sektördeki 
gelişmeleri takip edebilmesi 
sağlanmalıdır.
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Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) 
koordinasyonluğunda görev 
yapan TOBB İzmir İl Genç 

Girişimcileri yeni dönem faaliyetlerine 
başladı.  

Genç girişimcilerin fikirlerini 
hayata geçirmelerine destek sağlamak 
amacıyla faaliyet gösteren Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İzmir 
İl Genç Girişimciler Kurulu, yeni dönem 
faaliyetleri kapsamında ilk toplantısını 
EBSO Meclis Salonunda geniş katılımla 
gerçekleştirdi. 

Yeni dönemde Ege Bölgesi Sanayi 
Odası (EBSO) koordinatörlüğünde 
çalışacak TOBB İzmir İl Genç 
Girişimciler Kurulu, yeni dönemde genç 
girişimcilere yönelik çeşitli etkinlikler, 
sohbet toplantıları, eğitimler, genç 
girişimciler için rehber olabilecek 

çeşitli dokümanlar hazırlamak gibi 
yeni projeler gerçekleştirecek. Bu 
dönem artan kontenjan ile üye 
sayısını yükselten TOBB İzmir İl Genç 
Girişimciler Kurulu İzmir’de 561 üyeye 
ulaşmayı hedefliyor.  

Gençleri iş dünyasına
kazandırmalıyız

Toplantının açılışında konuşan EBSO 
Yönetim Kurulu Üyesi Berkay Eskinazi, 
“Ülkemizin ekonomi alanında rekabet 
yeteneğini güçlendirmek için genç ve 
kadın girişimcileri desteklemek önemli. 
Önümüzdeki yıllarda ülkemizde 
gençlerin sayısı daha da artacak. Her 
yıl 750 bin yeni genç iş piyasasına 
girmek istiyor. Gençler girişimci 
güce dönüşürse bu enerji ülkemizin 
ekonomisine büyük kaynak yaratacak. 
Girişimcilik desteklince büyük 

ekonomik güç kazanırız” dedi. 

Girişimcinin çeşitli kaynaklara 
ihtiyaç olduğunu hatırlatan Eskinazi, 
“Yeni kanunlar ve desteklerle 
girişimcileri desteklemeliyiz. Bunu 
önceden fark eden Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB) tüm İllerde 
girişimciliği sağlamak amacıyla tüm 
illerde kadın ve geç girişimcilik kurulları 
oluşturdu. Bu konuda eğitim ve 
projeler düzenliyorlar. TOBB çatısında 
olmanın avantajları sayesinde başarılı 
işbirlikleri sağlamıştır. Bu başarılı işlerin 
en önemli kaynakları sizlersiniz. Artık 
daha geniş bir aileyiz. Şu anda üye sayısı 
177. Hâlbuki TOBB’un hedefi 561 
üyeye ulaşmak. Burada toplanmamızın 
en önemli faydası elde edeceğiniz 
bilgiler çerçevesinde diğer gençleri de 
bu Kurula üye yapmak” diye konuştu.

İzmirli genç girişimciler 
yeni döneme hazır

HABER
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Uluslararası Kadınlar 
Dayanışma Derneği ve Ege 
Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) 

Vakfı Bayanlar Birliği ortaklaşa olarak 
öğrencilerin eğitimine ve üreten 
kadınlara destek vermek amacıyla 
kermes düzenledi. Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Sergi Salonu’nda gerçekleşen 
ve 2 gün sürecek olan kermese 
katılan 30 ev hanımı, kendi evlerinde 
ürettikleri boncuktan reçele, takı 
malzemelerinden perdeye kadar el 
emeği eserlerini satışa sunarak hem 
aile bütçelerine hem de burs alan 500 
öğrenciye destek olacak. 

Serginin açılış kurdelasını, 
Uluslararası Kadınlar Dayanışma 
Derneği Başkanı ve Devlet Eski 
Bakanı Işılay Saygın, EBSO Vakfı 
Bayanlar Birliği Başkanı Hülya 
Kuloğlu, Konak Belediye Başkanı 
Hakan Tartan ve eşi Aylin Tartan 
ile her iki kuruluşun üyeleri birlikte 
kesti. Kermesin açılışında konuşan 
Uluslararası Kadınlar Dayanışma 
Derneği Başkanı ve Devlet Eski 
Bakanı Işılay Saygın, “EBSO 
Vakfı Bayanlar Birliği ile birlikte 
kadın ve çocuklarımıza destek 

olmak amacıyla böyle anlamlı bir 
organizasyon düzenlemekten 
gurur ve mutluluk duyuyoruz. Bu 
kermesimizde üreten kadınlarımızın 
kendi el emeği göz nuru eserleri 
sergilenerek satışa sunulacak. 
Üreterek aile bütçelerine katkı 
koyan kadınlarımızı ve öğrenimlerini 
sürdüren öğrencilerimize destek 
vermek isteyen tüm İzmirlileri 2 gün 
boyunca sürecek olan bu kermese 
çağırıyorum” dedi.

Kadınların örgütlü bir şekilde 
biraraya gelerek üretime katılması ve 
aile bütçelerine katkıda bulunmasının 
önemine değinen Konak Belediye 
Başkanı Hakan Tartan, “Gerçekten 

bu kermes güzel bir dayanışma 
örneği. Biz de Konak Belediyesi 
olarak kadınların üretim sürecine 
katılmalarını ve el emeği göz nuru 
eserlerini sergilemeleri için çeşitli 
projeler geliştiriyoruz. Bu konuda 
kadınlara her türlü desteği vermeye 
hazırız” dedi.

EBSO Vakfı Bayanlar Birliği 
Başkanı Hülya Kuloğlu da, “Vakıf 
olarak 500 öğrenciyle burs veriyoruz. 
Kadınlarımıza yönelik koro, tiyatro 
ve meslek eğitimi gibi çeşitli alanlarda 
eğitim almalarını sağlıyoruz. Bu 
kermesten elde ettiğimiz gelirle de 
yine hem öğrencilere hem kadınlara 
destek olacağız” diye konuştu.

Üreten kadınlara
büyük destek 

HABER
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İzmir’deki görevi sona eren ve 
Ankara’ya tayin olan Gümrükler 
Muhafaza Başmüdürü Nazım Bütün, 

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar’a 
veda ziyaretinde bulundu. EBSO 
Yönetim Kurulu Üyelerinin de 
katıldığı ziyarette Bütün’e İzmir’deki 
görevi anısına plaket veren Ender 
Yorgancılar, “İzmir’in ihracat artışına 

katkı sağlayan, sanayicilerimizin 
yeni dış pazarlara yönelmesinde 
katkı koyan Bütün’ün Ankara’daki 
görevinde de başarısını sürdüreceğine 
inanıyoruz” dedi.

EBSO’nun vefa örneğinin kendisini 
mutlu ettiğini belirten Nazım Bütün 
de, İzmir’in Türkiye’de gerek ticaret 
gerekse köklü uluslararası ilişkiler 
bakımından örnek bir kent olduğunu 

ifade etti. Kendisinin de görev yaptığı 
süre içinde titiz ve kaliteli hizmet 
vermeye çalıştığını dile getiren Bütün, 
“İzmirli sanayici ve işadamlarının ilgisi, 
EBSO’nun da dış ticareti geliştirici 
çalışmaları büyük önem taşıyor. Sıkı 
diyalog hizmetin kalitesini artırır, yanlış 
anlaşılmaları önler. EBSO ile hep sıkı 
diyalog içinde olduk. Dostluğumuz 
sürecek” diye konuştu.

Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın 
“Kanınla Hayat Kurtar” 
sloganı ile başlattığı kan 

bağışı kampanyasında 25 ünite kan 
toplandı. Türkiye Kızılay Derneği 
İzmir Kan Bağışı Merkeziyle birlikte 
gerçekleştirilen kampanyaya, Ege 
Bölgesi Sanayi Odası personelinin 
yanı sıra önceki dönem meclis 
başkanlarından Kemal Çolakoğlu da 
destek verdi. Kızılay yetkilileri, bu 
tür şirket organizasyonlarının kan 
ihtiyacının giderilmesine önemli katkı 
sağladığına dikkat çekti.

Kızılay yetkilileri tarafından, yeni 
yıl ile birlikte soğuk ve yağışlı havanın 
kan bağışı sayılarında büyük bir 
azalma meydana getirdiği, kan bağışı 
olmaması durumunda günlük ihtiyacın 
bile zorlukla karşılanabileceğinin 
belirtilmesi üzerine Ege Bölgesi Sanayi 
Odası harekete geçti. Düzenlenen 

kampanyada Oda personeli kan 
bağışında bulunarak, yaşanan kan 
sıkıntısının giderilmesine katkı 
sağlamaya çalıştı. Gönüllü, bilinçli ve 
sürekli kan bağışçıları kazandırmanın 
da amaçlandığı kampanya kapsamında 
gönüllülere kan bağışının önemi 
hakkında bilgi verildi. Ege Bölgesi 
Sanayi Odası personelinin bu yıl toplu 

olarak gerçekleştirdiği kan bağışı 
kampanyasının sürekli hale getirileceği 
ifade edilerek, “Sosyal sorumluluk 
duygusu içerisinde İzmir’in ihtiyaç 
duyduğu her alanda katkı sağlamaya 
hazır olan kurumumuz, kan bağışına 
yüksek oranda ihtiyaç duyulan 
günlerde, düzenlediği kampanya ile 
destek vermeye çalışmıştır” denildi.

EBSO’dan Bütün’e plaket

Bir damla kan bir can

HABER
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İnsanlık tarihinin en eski 
gereçlerindendir Fırça.

Bazen mizahi manada 
“fırçalamak” ya da “fırça atmak” gibi 
birini paylamakta da kullanılır.

Yani kullanım amacı oldukça 
sınırsız bir malzemedir.

Aslında insan yaşamının gelişen 
sanayi ve teknolojinin vazgeçilmez bir 
parçasıdır.

Sabah yataktan kalkıp gece 
yatağa girene kadar kullandığımız 
fırça bayanların makyaj ihtiyacından, 
kişisel bakım ve yaşam alanlarımızın 
temizliğine ve dekorasyonuna kadar 
geniş bir alanda kullanıldığı gibi.

Sanayinin ve teknolojik birçok 
ürününde vazgeçilmezidir.

Ancak fırça sektörü göz ardı 
edilmiş bir sektördür.

Çünkü kullanıldığı ürünün 
tamamlayıcısıdır. Hiç bir kullanıcı 
boya aldığında kullanacağı fırçanın 
kalitesini ve fiyatını konuşmaz ve 
de sormaz öncelikle boyanın fiyatı 
ve kalitesini konuşur. Ama işi gören 
ve boyanın kullanıldığı alandaki 
görüntüsünü veren fırçadır. Boyaya 
daha yüksek bir değer ödediği için 
fırça önem taşımaz. Ancak satıcı 
yüksek rakamlı üründe rekabet 
içesindedir ve çok küçük karlarla o 
ürünü satar psikolojik olarak küçük 

rakam önemsenmediğinde fırça 
yüksek karlılık içeren bir üründür 
satıcı için.

Bunların ötesinde üretim aşaması 
öz veri isteyen ve meşakkatli bir 
iş koludur. Yaygın kullanım alanı ve 
tüketimi olmasına rağmen diğer iş 
kolları gibi standardı olan bir iş kolu 
değildir.

Diğer ülkelerde sektör ağırlıklı 
olarak sentetik kıl kullanmaktadır. 
Dolayısıyla çok kalifiye bir işçilik 
istememektedir.

Ülkemizde bu durum farklıdır. 
Ağırlıklı olarak at sığır keçi domuz 
gibi hayvansal kıl çeşitleri kullanılarak 
üretim yapılmaktadır. Doğal kılı 
işlemek bir sanattır. Dolayısıyla 
ülkemizde üretilen fırçaların kalitesi 
diğer ülkelere göre çok daha 
yüksektir.

Sektörün en büyük sıkıntılarından 
biride eleman sıkıntısıdır. Çok 
yaygın bir sektör olmadığı için ne 
mesleki eğitim veren kurumlarda 
yer bulabilmekte ne de yetiştirilecek 
eleman bulunabilmektedir.

Dolayısıyla sektör hızla sentetik 
ürünlere dönmektedir.

Kullanım alışkanlıklarındaki sürekli 
değişkenlik ve hızla çıkan yeni ürünler 
fırça sektörünü yeni ve güncel ürünler 
üretmeye zorlamaktadır. Buda sürekli 
yatırım demektir.

Saklı sektör

Yıldıray Yalınız
EBSO Yönetim Kurulu Üyesi

GÖRÜŞ
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Ülkemizin içinden geçtiği 
zaman tüneli vadeli ekonomi 
üzerine inşa edilmiş sektörümüzü 
üretim ve tahsilat aşamasında çok 
sıkıntıya sokmaktadır. Bankacılık 
uygulamalarına getirilen haklı ve 
gerekli düzenlemeler. Özelliklenalbur 
ve hırdavat sektöründeki 
perakende firmalarından tahsilatı 
güçleştirmektedir.

Bu gibi sıkıntıların üzerine birde 
hızla çoğalan alışveriş merkezleri 
ve yapı marketler sıkıntıyı daha da 
artırmaktadır. Marketler yasasının bu 
saatten sonra çıkması neleri değiştirir 
buda başka bir konudur.

İthalatın en büyük darbe vurduğu 
iş kollarından biridir sektör. Yüksek 
hammadde fiyatları ve hammadde 
temininde yüzde 70 le re varan 
dışa bağımlılık üretim sektörünün 
üzerindeki yüksek maliyet girdileri 
sektörün gelişimini zorlamaktadır. 
Buna rağmen iç piyasa dinamiklerini 
iyi kullanan sektörün firmaları kalite 
ve yüksek üretim kabiliyetlerini 
ülkemizin coğrafi konumunuiyi 
değerlendirmiş ve kayda değer 
ihracat gerçekleştirmektedirler.

Üzücüdür ki; makine 
sektöründe ilerleme gösteren 
ülkemiz fırça sektöründe bir varlık 
gösterememektedir. İtalya tek başına 
sektörün teknolojik ihtiyaçlarını 
karşılayan ülkedir.

Ülkemiz nalbur hırdavat temizlik 
kozmetik kırtasiye sağlık kişisel 
ürünler makine tarım ve sanayi 
fırçalarında gün geçtikçe ağırlığını 
hissettirmektedir.

Üzücüdür ki; ülkemizde 
fırça kullanım alışkanlığı Avrupa 
ülkelerindeki kadar yaygın değildir. 

Sektörün Petro kimya ürünlerine, 
plastik akıtma kalıp teknolojilerine 
dayalı Ar-Ge merkezine ihtiyacı 
vardır. Firmaların yapıları tek başlarına 
bu merkezleri oluşturmalarına imkân 
vermemektedir. Dolayısıyla sektör 
el kümelenme modelinin önemi çok 
büyüktür. Kümelenme modelinin 
hayata geçirilecek bir ortama 
taşınması en büyük özlemlerdendir.

Aslında fırça bir kullanım aracı 
olmanın dışında kullanıcısının hislerini 
yansıtan bir aynadır. Bazen kızgınlıkla 
süpürülmesi gerekeni süpürürsünüz, 

bazen değerli bir eşyanın tozunu 
alırsınız, bazen de görmek 
istemediğiniz bir şeyi boyar, bazen de 
güzellikleri çirkinlikleri kini nefreti ve 
aşkı resmedersiniz.

Fırça üreticileri ve bilinçli fırça 
kullanıcıları, çok duygusal insanlardır.

Bunun en önemli temsilcileri 
ressamlarımızdır.

Bir tuale baktığınızda ressamın 
bütün hislerini algılarsınız. Fırça 
darbelerinin şiddeti ve o hissi tuale 
taşıyan fırçanın cinsi (kılı)sizi o eserin 
içine taşır.

İşte fırça bu kadar değerli bir 
ticari emtiadır.
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Tiryaki’den meclis temennileri
MECLİS

Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis 
Başkanı Mehmet Tiryaki, açılış 
ve başkanlık sunuşlarında, 

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin bu 
sene 97. Yıldönümünün kutlandığını 
belirtirken, Tiryaki, başta Ulu 
Önder Mustafa Kemal Atatürk 
olmak üzere bütün şehitlerimize 
Allah’tan rahmet diledi. Tiryaki, 16 
Mart 2012 tarihinde Afganistan’ın 
başkenti Kabil yakınlarında meydana 
gelen helikopter kazasında şehit 
olan 12 askerimize Allah’tan rahmet, 
ailelerine ve tüm sevenlerine sabır 
diledi.

Meclis Üyemiz Hakkı 
Attaroğlu’nun dayısının vefat etiğini 
belirten Tiryaki, Merhuma Allah’tan 
rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine 
sabır diledi.

Tiryaki, Meclis Üyemiz Aytekin 
Öztaş’ın KESİAD-Kemalpaşa Sanayici 
ve İş Adamları Derneği Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcılığı’na, 
Meclis Üyemiz Mesut Kanat’ın 

KESİAD Yönetim Kurulu Yedek 
Üyeliği’ne, Meclis Üyemiz Mehmet 
Güran’ın TABA-Türk Amerikan İş 
Adamları Derneği Yönetim Kurulu 
Başkanlığı’na, Meclis Üyemiz 
Bülent Akgerman’ın TABA Yönetim 
Kurulu Üyeliği’ne, Meclis Üyemiz 
Mustafa Güçlü’nün Çimento 
Müstahsilleri Birliği Yönetim Kurulu 
Başkanlığı’na, Meclis Üyemiz 
Necip Terzibaşıoğlu’nun Çimento 
Müstahsilleri Birliği Yönetim Kurulu 
Üyeliği’ne, Meclis Üyemiz Halit 
Turgut Salaçin’in İklimlendirme 
Sanayi İhracatçıları Birliği Yönetim 
Kurulu Üyeliği’ne, Meclis Üyemiz 
Metin Akdaş’ın İklimlendirme Sanayi 
İhracatçıları Birliği Denetleme Kurulu 
Başkanlığı’na seçildiklerini ifadeyle 
kendilerini tebrik etti.

Tiryaki, Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar ve Meclis Üyemiz 
Gülfem Perçin’e İAOSB’de bulunan 
Yorsan fabrikalarında çıkan yangın 
nedeniyle geçmiş olsun dileklerini 
iletti.

Meclis Üyemiz Mehmet Attila’nın, 
temsil ettiği Ege Endüstri firmasından 
ayrılması nedeniyle Meclis üyeliğinin 
sona erdiğini, yerine ikinci yedek 
üye Abdullah Baysak’ın getirildiğini 
haber veren Tiryaki, Attila’ya bugüne 
kadar EBSO çatısı altında yapmış 
olduğu çalışmalar için teşekkür 
ederek, Baysak’a da yeni görevinde 
başarılar diledi. Meclis Üyemiz Zeki 
Ilgaz’ın temsil ettiği Pınar Entegre 
Et ve Un Sanayii A.Ş. firmasının 
Capital Dergisi’nin düzenlemiş olduğu 
Türkiye’nin en beğenilen şirketleri 
araştırmasında “paketlenmiş et ve et 
ürünleri” kategorisinde ödül aldığını 
belirterek, tebriklerini iletti.

Teknik eğitimde Alman örneği

Mehmet Tiryaki, Almanya İzmir 
Başkonsolosluğu’nun düzenlediği 
“Alman Meslek Yüksekokul Sistemi 
ve Sanayi İçin Önemi” konulu 
toplantıya Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı H. İbrahim Gökçüoğlu ile 
birlikte katıldıklarını, İzmir’de ilk defa 
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MECLİS
düzenlenen bu etkinlik çerçevesinde, 
şehrimizde bulunan üniversitelere 
ve şirketlere, Alman üniversite ve 
meslek yüksekokul temsilcilerinin 
yaptıkları sunumlarla Alman meslek 
yüksekokulu sistemi ile 2 yıllık Türk 
meslek yüksekokul sisteminin detaylı 
olarak anlatıldığını dile getirdi.

Yetişmiş insan gücünün ülke 
ekonomisi için ne kadar önemli 
olduğunu her aşamada hissetmiş 
kırk yıllık sanayici olarak, Alman 
meslek yüksekokul modelinin 
pratiğe verdiği önem ve bunun 
uygulanabilir olması dolayısıyla her 
zaman takdirle karşıladığını söyleyen 
Tiryaki, özellikle bu etkinlik için 
Alman üniversitelerinden gelerek 
İzmir’deki üniversitelerimize 
ve iş dünyamıza Alman meslek 
yüksekokul sistemi hakkında Alman 
üniversite temsilcilerinin yaptıkları 
bilgilendirmelerin çok yararlı 
olduğunu, bu bağlamda sanayimizi 
ilgilendiren en önemli sunumu yapan 
Esslingen Meslek Yüksekokulu 
Dekanı ve 11 yıl sanayi sektöründe 
de çalışmış olan Sayın Prof. Dr. Rainer 
Würslin’i önümüzdeki aylarda EBSO 
Meclisi’nde ağırlamanın çok yararlı 
olacağı düşüncesini taşıdığını ifade 
etti.

İzmir’in projeleri

Tiryaki, İzmir’i ziyaret eden 
Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Bayraktar’ın İzmir sanayicisinin 
teknik lise, meslek yüksekokulu ve 
üniversite kurma projelerini “müthiş 
bir hedef” olarak yorumlayıp, bu 
projelere bakanlık olarak destek 
vereceklerini ifade eden yaklaşımın 
kendilerini çok memnun ettiğini, 
ayrıca Bayraktar ile Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’nın 
ortak yaptıkları açıklamada, “TBMM 
Genel Kurulu’nda önümüzdeki 
günlerde yasalaşacak kentsel 
dönüşümün İzmir’den başlanmasının 
görüşüldüğünü ifade etmelerinin 
sevindirici bir haber olduğunu söyledi.

İzmir’de kent içi raylı toplu 
taşıma sistemi İZBAN’a 40 adet 
elektrikli tren seti alımı için İZBAN 
Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen 
imza törenine katıldığını, Çevre 
ve Şehircilik Bakanı ile Ulaştırma 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı’nın 
yanı sıra, Büyükşehir Belediye 
Başkanı ve TCDD Genel Müdürü’nün 
katıldığı imza töreninde tren 
setlerinin tedarik edileceği Güney 
Kore firmasıyla yapılan anlaşmada; 
setlerin yüzde 25’inin yerli katkı 
ile alınacağı ve teslimattaki son 
partide yer alan 20 adet tren setinin 
gövdelerinin ülkemizde üretilmesi 
şartının bulunduğunu, ayrıca yerli 
katkının İzmir’deki firmalardan 
sağlanması yolunda Bakan’ın talebinin 
bulunmasının sanayiciler olarak 
kendilerini çok memnun ettiğini 
söyledi.

Anayasa’ya katkı

Tiryaki, 4 Mart 2012 tarihinde 
İzmir’in önemli bir toplantıya 
ev sahipliği yaptığını, Anayasa 
platformu girişim grubu adı 
altında bir araya gelen TBMM 
Başkanı Cemil Çiçek ve TOBB 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun 
başkanlığında, 13 meslek kuruluşu 
ve sendika konfederasyonu 
tarafından düzenlenen “Türkiye 
Konuşuyor” vatandaş toplantılarının 
beşincisinin düzenlendiğini belirtti. 

Gerçekleştirilen toplantıda 
İzmir’in demokrasi konusundaki 
hassasiyetini ve farklılığını bir kez 
daha gösterdiğini, zira gerek genel 
katılımda, gerekse kadın katılımcılar 
bakımından diğer şehirlerde yapılan 
toplantılardaki katılımlara kıyasla çok 
daha fazla katılım olduğunu, bunun 
takdirle karşılandığını vurguladı.

  Kadınlara özel önem

8 Mart’ta kutlanan dünya kadınlar 
günü vesilesiyle tüm bayanların ve 
özellikle EBSO Meclisi’nin bayan 
üyelerinin kadınlar gününü tekrar 
kutlamak istediğini, söyleyen Tiryaki, 
dünya üzerindeki tüm kadınların 
değerli ve kıymetli olduğunu, ancak 
Türk kadınının karakteri, değeri ve 
özverisinin kendileri için apayrı bir 
öneme sahip olduğunu, annelik gibi 
kutsal bir vazifeyi yerine getiren 
kadınlara şükran borçlu olduklarını, 
ifade ederek, TBMM’de oy birliği ile 
kabul edilen “Ailenin Korunması ve 
Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine 
Dair Kanun”un kabul edilmesinden 
dolayı duyduğu memnuniyeti ayrıca 
vurgulamak istediğini dile getirdi.

EBSO Meclisi’nde görev alan 
değerli bayan üyelerin, Türk kadınına 
örnek birer model oluşturduğunu 
ifade eden Tiryaki, Yönetim Kurulu 
Başkanı Yorgancılar ile bayan Meclis 
Üyelerine günün anısına birer hatıra 
takdim etti.
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, Afganistan’daki 

helikopter kazasında şehit olan 
12 askerimiz ile Doğu Anadolu’da 
meydana gelen çatışmalarda şehit 
olan polislerimize ve askerlerimize 
bir kez daha Allahtan rahmet, 
ailelerine sabır diledi. 

EBSO Meclisi’nde yer alan 
4 bayan üyenin kendilerini 
gururlandırdıklarını, ancak, ülke 
nüfusundaki eşitlik, üniversite 
mezuniyetinde kadın erkek arasındaki 
eşitlik göz önüne alındığında, 
bayanların sanayi ve ticaret içindeki 
sayısının az olduğunu, önümüzdeki 
süreçte bayanların iş hayatında daha 
aktif rol alarak, sayılarının artmasını 
temenni ettiklerini dile getirdi. 

Yorgancılar, geçtiğimiz ay 
içerisinde Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kurulu Başkanı Tevfik 
Bilgin’i Odamız’da ağırladıklarını 
çok güzel, faydalı, interaktif bir 

görüşme gerçekleştirdiklerini, 
Bilgin’in bankacılık konusunda çok 
önemli tecrübeleri bulunduğunu, 
özellikle ülkemizin 2001 yılında 
yaşadığı krizin, 2008-2009 yılında 
tekrar yaşamamasının, hükümetin ve 
bankacılık sisteminin uyguladığı mali 
disiplin ve sıkı kontroller neticesinde 
gerçekleştiğini söyledi. Bilgin’in, 
ayrıca 48 tane olan banka faaliyet 
oranları hakkında bilgi verdiğini, 
Basel II kriterleri ile ilgili ertelemenin 
olmayacağını, ne yazık ki şirketlerin 
bu konuda yeterli bilgiye sahip 
olmadığını dile getirdiğini söyledi.

Hükümetin ilgisi sevindirici

Yorgancılar, 7 Şubat 
2012 tarihinde Ankara’ya 
gerçekleştirdikleri ziyarette, Çevre 
ve Şehircilik Bakanı’nı ziyaret ederek, 
İzmir’in çevre ile ilgili sorunları 
ve Kemalpaşa Islah OSB’nin, 
“Islah” kelimesinin eklenmesinden 
kaynaklanan yeni bir deşarj izin 
belgesi alması gerekliliğinin ortaya 

çıkması ile yaşanılan bürokratik 
sürecin tamamlanması konusundaki 
taleplerini ilettiklerini, Bakan’ın da 
İzmir’e gerçekleştireceği bir ziyarette 
KOSBİ’yi görmek istediğini belirttiğini 
söyledi.

17 Mart 2012 tarihinde Çevre 
ve Şehircilik Bakanı’nın Ulaştırma ve 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı ile 
birlikte İzmir’e gerçekleştirdikleri 
ziyaretin son derece başarılı geçtiğini, 
Bakanlar ile birlikte önce İzmir 
Atatürk OSB’ni gezdiklerini, çok iyi 
bir ev sahipliği yapmaları nedeniyle 
bu vesileyle İAOSB Yönetim Kurulu 
Başkanı Uğurtaş’a teşekkür etmek 
istediğini söyleyen Yorgancılar, 
İAOSB’de gerçekleştirdikleri 2 saate 
yakın toplantıda; Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Bayraktar’ın “İzmir yansa 
İstanbul İzmir’i yapamaz ama İstanbul 
yansa İzmir İstanbul’u yapabilir” 
ifadesini kullandığını, bunun İzmir’in 
potansiyelini, yapabileceklerini 
çok açıkça ortaya koyan bir mesaj 
olduğunu, zaten kendilerinin de 

Yorgancılar’dan ithalat ve
işsizlik uyarısı
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eşit şartlarda rekabet yapabilecek 
sistemin oluşturulmasını istediklerini 
belirtti.

Özellikle OSB’lerin kayıt dışı 
istihdamın, kayıt dışı ekonominin 
engellenebileceği ve denetim 
altına alınabileceği, kümelenme 
modellerinin oluşturulabileceği 
bölgeler olması nedeniyle, teşvik 
sistemlerinin, Güney Doğu Anadolu 
ve Doğu Anadolu Bölgeleri hariç 
olmak kaydıyla tüm OSB’lerde 
aynı olması yönündeki taleplerini 
ilettiklerini söyledi.

Yorgancılar, yapılan görüşmede 
KOSBİ’nin deşarj izni konusunu 
yeniden gündeme getirdiklerinde, 
Bakanın konunun çözülmeyecek bir 
konu olmadığını sadece belirli bir 
süreç gerektiğini, Bakanlık olarak 
gerekli takibi yaptıklarını vurguladığını 
belirtti. Yorgancılar, ayrıca geçmiş 
depremlerde ülkemizde yaşanan 
acıların yinelenmemesi adına 
İzmir’deki binaların hasar tespitlerinin 
yapılarak kentsel dönüşümün 
başlatılmasının ve hükümetimizin bu 
konuya mutlaka destek vermesini ve 
en kısa sürede hayata geçirilmesini 
talep ettiklerini dile getirdi.

Uluslararası fırsatlar

Almanya’nın İzmir 
Başkonsolosu Margit Haberle’nin 
daveti ile Sttutgart’a ziyaret 
gerçekleştirdiklerini, Sttutgart’ın 
260 milyar dolar ihracat, 190 milyar 
dolar ithalat gerçekleştiren bir 
eyalet olduğunu, Bosch, Porsche 
ve Mercedes fabrikalarının başını 
çektiği ekonomisi ile tek başına 
60-70 milyar dolar ticaret fazlası 
verdiğini ki, bundan da Türkiye 
toplamından çok daha büyük 
ihracat yapan bir eyalet konumunda 
olduğu sonucunun çıktığını söyleyen 
Yorgancılar, otomotiv, inşaat ve tekstil 
sektörleri konusunda iş birliklerinin 
geliştirilebileceği sektörler olduğunu, 
ulaşımın rahatlığı da göz önüne 
alındığında bu durumun fırsata 
çevrilmesinde fayda olduğunu 

vurguladı.

Belçika Veliaht Prensi Philippe 
ve Prenses Mathilde’nin Ekim ayında 
Ankara ve İstanbul ziyaretlerine 
İzmir’in de dahil edilmesini çok 
arzu ettiklerini ve programlarına 
aldırdıklarını, beraberinde yaklaşık 
200’den fazla işadamının da 
şehrimizi ziyaret edecek olmasını 
fırsata çevirmek adına sektör 
bilgileri kendilerine geldikten sonra 
ilgili meslek komitelerine duyuru 
yapılarak, güzel bir organizasyon 
gerçekleştirmeyi düşündüklerini 
belirtti.

TL’ye logo yetmez
dünyanın güveni olmalı

Yorgancılar, Türk Lirası’nın 
istikrarı, içeride ve dışarıdaki değeri, 
kullanımı, güvenilirliği ve mali disiplini 
anlatan yeni logosunun kamuoyu 
ile paylaşıldığını, ancak kendilerinin 
sadece şekilde yapılan değişiklik 
çalışmaları ile kalınmayıp, euro ve 
dolar gibi, dünyanın her yerinde 
alınıp satılan, güven duyulan bir döviz 
haline getirilmesi çalışmalarının da 
yapılmasını beklediklerini ifade etti.

Kapasitede kriz öncesine
dönülüyor

Son 5 yılın Ocak dönemlerindeki 
sanayi üretim endekslerine 
bakıldığında 2009 yılında yaşanan 
kriz nedeniyle gerçekleşen düşüşün 
2011 yılında yüzde 118, 2012 yılında 
yüzde 120 oranında gerçekleştiğini, 
düşüş eğilimini 2012 yılının Ocak ve 
Şubat aylarında da sürdüren kapasite 
kullanım oranının 2011 yılının son 
çeyreğini, yüzde 75.8 ile kapadığını, 
aynı paralelde seyreden İzmir’de 
de bu oranın yüzde 72 olduğunu 
söyledi. Yorgancılar, dış ticaretimizde 
ihracatımızın yüzde 2.5 azaldığını, 
ithalatımızın yüzde 6.3 arttığını, 
özellikle ara malı ithalatındaki artışın 
son yıllarda oldukça yükseldiğini 
belirtti.

Cari açığa bakıldığında 77 
milyar dolarlık cari açığın 61 milyar 

dolarının sermaye girişlerinden, 
16 milyar dolarının doğrudan 
yatırımlar ile karşılandığını, ülkeye 
sıcak para geldiği müddetçe sorun 
bulunmadığını ama sıcak para 
gelmediği takdirde esas risk ve 
sıkıntının o zaman başlayacağını dile 
getirdi.

Yorgancılar, bugün petrolde 
yapılan her 10 dolarlık zammın enerji 
maliyetini, dolayısıyla dış ticaret 
açığını 5 milyar dolar civarında 
arttırdığını, dolayısı ile 77 milyar 
dolarlık cari açığın 54 milyar dolarının 
enerjiden kaynaklandığını, bu durum 
karşısında her fırsatta nükleer enerji 
santrallerinin bir an önce yapılması, 
yenilenebilir enerji kaynaklarının 
gerçekleştirilerek, enerjide çeşitliliğe 
gidilmesinin teşvikler ile sağlanmasını 
ifade ettiklerini söyledi.

İşsizliğin çözümü UMEM

Yorgancılar, işsizlik ile ilgili yapılan 
çalışmaya bakılacak olursa; 2010 
yılında İzmir’in yüzde 15.1 işsizlik 
oranı ile Adana’dan sonra ikinci sırada 
yer alıyorken, 2011 yılında bu oranın 
yüzde 14.7’ye gerilemesine rağmen 
en fazla işsizlik oranı olan şehirler 
arasında birinci sırada yer aldığını, 
bunun en büyük nedenlerinin başında 
ise İzmir’in en fazla göç alan il olması, 
teşviklerden faydalandırılmamasının 
yer aldığını belirtti.

Yorgancılar, UMEM Projesi’ni 
her fırsatta dile getirdiklerini, 
projenin üzerinden bir sene geçtiğini, 
bu süreçte yapılan çalışmalara 
bakıldığında; Türkiye genelinde 65 
ilde 13 bin 800’e yakın kişinin kursları 
başarı ile bitirip istihdam edildiğini, 
en yüksek istihdam sağlayan 5 
ilin Kocaeli, Sakarya, İstanbul, 
Tekirdağ, İzmir ve Mersin olduğunu, 
Kocaeli’ndeki Ford firmasının 1000 
kişilik, CMS firmasının 400 kişilik 
istihdam talebinde bulunduğunu 
belirterek, 3-5 kişi denilmeden 
herkesin bu proje kapsamında 
istihdam talebinde bulunabileceğini 
söyledi.
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Toplu İş İlişkileri Kanun 
Tasarısı’nın son haliyle Meclis’e 
geldiğini, buna göre; kanun taslağında 
yüzde 3 olarak düşünülen iş kolu 
barajının yüzde 1’e indirildiğini, 
toplu iş sözleşmesi yetkisi alacak 
sendikanın ilgili iş kolunda en az 2 
bin üyesi bulunmasının ek şart olarak 
ilave edildiğini, ekonomik ve sosyal 
konsey üyesi olmayan sendikalar 
bakımından da yüzde 1 olan iş kolu 
barajının 5 yıl süre ile yüzde3 olarak 
uygulanmasının öngörüldüğünü, 
iş kolu barajı 5 yıl süreyle yüzde 3 
olarak uygulanırken de; yüzde 3 ile 
binde 5 arasında değişmek suretiyle 
Bakanlar Kurulu’na yetki verildiğini 
ifade etti. Yorgancılar ayrıca, söz 
konusu kanunda işkolu sayısı, sendikal 
tazminat, sendika temsilcilerinin 
işe iade garantisi, sendika kulübesi, 
barakası, çadırı ile sendika üyelik 
işlemleri hususunda maddelerin de 
bulunduğunu dile getirdi. 

“Birlik”te ihracat

Yorgancılar, Ege İhracatçı 
Birlikleri’nde 8 birliğin kapatılması ile 
ilgili basında sürekli yer alan haberler 
için gerekli çalışmaları yaparak, EİB 
Başkanı Mustafa Türkmenoğlu ve 
diğer başkanlar ile birlikte İstanbul’da 
bir toplantı gerçekleştirdiklerini, 
böyle bir uygulamanın henüz 
yapılmayacağı konusunda kendilerine 
bilgi aktarıldığını ifade etti. İhracatın 
yaygınlaştırılması gerektiğini sürekli 
dile getirdikleri bir ortamda bazı 

birliklerin kapatılarak ihracatın tek 
yerden idame ettirilmesinin doğru 
bir uygulama olmayacağını, bilakis 
bu birliklerin arttırılarak daha iyi 
noktalara getirilmesini ümit ettiklerini 
söyledi.

Yorgancılar, Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Hayati Yazıcı ile TOBB Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımlarıyla 
TTK hakkında yapılan bölgesel 
toplantıların İzmir ayağının Nisan 
ayında yapılmasının planlandığını 
söyledi. Yorgancılar, serbest ticaret 
anlaşmalarında mutlaka taraf olmamız 
gerektiğini sürekli dile getirdiğini, zira 
Amerika ile Güney Kore arasındaki 
serbest ticaret anlaşmasının devreye 
sokulmasıyla Güney Kore’nin 
1 trilyon dolar üzerinde olan 
ekonomisinin, ihracat sektöründe 
70 bin yeni istihdam sağlamasını 
planlandığını, bu bağlamda bir kez 
daha serbest ticaret anlaşmalarında 
taraf olmamız gerektiğini vurgulamak 
istediğini dile getirdi.

Üyeleri Çiçekçi cevaplandırdı

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar’ın toplantıdan ayrılması 
üzerine Meclis üyelerinin gündeme 
getirdiği konuları Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili Erdoğan Çiçekçi 
cevaplandırdı. Ender Yorgancılar’ın 
dile getirdiği Toplu İş İlişkileri Kanun 
Taslağında yüzde 3 olarak düşünülen 
iş kolu barajının yüzde 1’e indirilmesi 
konusunun henüz yasalaşmamış 
olsa da çok önem arz ettiğini 

vurgulayan Çiçekçi, çünkü Türkiye 
çapında çalışan işçinin toplamından 
3 bin 551 kişi mevcut sendikaların 
birinde üye ise, iş yerlerinde toplu 
sözleşme çağrısı yapabilecek yetkiye 
sahip olduğunu belirtti. Çiçekçi, söz 
konusu tasarı ile önceki kanunda 
geçerli olan 30 kişinin üstündeki 
işyerlerinde süresiz hizmet akdi ile 
en az altı ay çalışan işçi sendikaya 
üye olduğu için işveren tarafından 
işten çıkarıldığı takdirde işçinin 
mahkemeye müracaat edip, kanunun 
güvencesinde olduğu gerekçesiyle 
ya 12 maaş tazminat isteyebileceğini 
ya da işe geri çağırılmasını talep 
edebileceği hususunun değiştirilerek, 
işçi sayısına ve çalışma süresine 
bakılmaksızın işyerine alınan bir işçi 
ertesi gün gidip sendikaya üye olduğu 
takdirde işveren tarafından çıkarılırsa, 
hem çalıştığı yılın tazminatını alır, 
hem de 12 maaş tekrar tazminat 
alır kriterinin uygulanmak istediğini 
vurguladı.

Türkiye’de iş erbabı için 
uygulanan kanunların sıkıntı 
yarattığını, özellikle TTK’nın yüzde 
30’luk kısmının kendileri için sıkıntı 
doğuracağını, uygulamaya geçiş 
süresinin 2013 Temmuz ayı olması 
münasebetiyle henüz geç kalınmış 
olmadığını, gerekli düzenlemelerin 
yapılabileceğini ifade ederek, konuyla 
ilgili TOBB’un çok ciddi çalışmaları 
bulunduğunu dile getirdi.

Çiçekçi, vize konusunun 
Türkiye’nin en büyük sıkıntılarından 
biri olduğunu, konunun çözümü için 
bürokratların her zaman ellerinden 
gelen çabayı gösteremediklerini 
ve tıkandıkları konularda kanunun 
değişmesi gerektiğini söyleyerek 
işin çözümü için çaba sarf etmeyi 
bırakabildiklerini ifade etti.

Kapasite raporlarının Türkiye’nin 
bilimsellikten uzak en ciddi hesap 
yöntemi olduğunu, kriterlerin çok 
zor değiştirildiğini belirten Çiçekçi, 
sanayiciler adına yapılması gereken 
ne varsa yapmaya hazır olduklarını 
söyledi.
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Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis 
Üyesi sanayiciler, siyasetteki 
gelişmelerin ağırlık kazandığı 

ortamda yine ekonomiye dikkat çekti. 
1 Temmuz’dan itibaren yürürlüğe 
girecek yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 
herkesi potansiyel suçlu gördüğünü 
ileri süren sanayiciler, ihtiyaç duyulan 
düzenlemelerin yapılması için 
zaman kaybedilmemesini istedi. 
Türkiye’nin 2023 yılında dünyanın 
10 büyük ekonomisinden biri olma 
hedefine işaret eden sanayiciler, 
Apple firmasının hisselerinin 
değerinin bugünden 600 milyar doları 
geçtiğini belirtirken, dünya markaları 
yaratılmasının önemini vurguladı. 
EBSO Meclis Üyesi sanayiciler, 
devletin bürokratik engellerle 
yatırımcıyı caydıracak uygulamalardan 
kaçınması gerektiğini de ifade etti. 
Üretimin vazgeçilmez unsuru enerjide 
yeni, yerli ve yenilenebilir kaynaklara 
yönelinmesini de isteyen sanayiciler, 
fabrikalarda da enerji verimliliğini 
artıracak proses uygulamalarının 
önemini gündeme getirdi.

Mehmet Karahaliloğlu

Sözün bittiği yer

EBSO Meclis Üyesi Mehmet 
Karahaliloğlu, öncelikli olarak geçen 
ayki Meclis Toplantısı’nda, TTK 
Tasarısı Komisyon Başkanı Prof. Dr. 
Ünal Tekinalp’e “niye adli para cezası 
uyguluyorsunuz da idari para cezası 
uygulamıyorsunuz” diye sorduğunda, 
Tekinalp’ten “hapis cezası gelsin, 

caydırıcı olsun diye” yanıtını aldığını, 
bu cevabı sözün bittiği yer olarak 
Meclis Üyeleri ile paylaşmak istediğini 
söyledi.

Hisselerinin değeri 600 milyar 
doları geçen Apple firmasının 
hissedarlarına 2.73 dolar temettü 
dağıttıklarını belirten Karahaliloğlu, 
Türkiye Merkez Bankası’nın banka 
karşılık oranları da eklendiğinde 
elinde bulunan parasının 85 milyar 
dolar olduğunu, bu iki gerçek 
yan yana getirildiğinde Türkiye’yi 
her ortamda dünyanın en büyük 
10 ekonomisi arasına sokmak 
istediklerini söyleyen Hükümet 
yetkililerinden, ülkemizi dünyanın 
en büyük 10 ekonomisi arasına 
sokmalarını istemediğini, Apple 
firması düzeyine getirmelerine razı 
olduğunu ifade etti. Türkiye’nin bu ay 
turizm gelirlerinin yüzde 7 azaldığını, 
Suriye, İsrail, Amerika ve İran ile 
olan ilişkilerin daha kritik noktalara 
girdiğini, bu ülkelerden herhangi biri 
faaliyete geçtiği takdirde petrolün 
200 dolar ve üzerini rahatlıkla 

Sanayicinin gündemi ekonomi
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görebileceğini ifade ederek, bütün 
sanayicileri uyarmak istediğini söyledi.

Maliye’den vergi tacizi

Mart ayı içerisinde kendisine 
ve eşine Maliye Bakanlığı’ndan bir 
yazı geldiğini yazıda; Bakanlığın bilgi 
işlem kayıtlarının incelenmesiyle 
sahibi bulundukları taşıtların motorlu 
taşıtlar vergisinin ve/veya idari 
para cezalarının ödenmediği veya 
eksik ödendiğinin tespit edildiğinin 
belirtildiğini, oysa internet üzerinden 
gerekli ödemeleri yapmış olduklarını 
ama emin olmak için Vergi Dairesi’ne 
gidip, sorgulama yaptırdıklarında 
hiçbir borçlarının bulunmadığı yanıtını 
aldıklarını söyleyen Karahaliloğlu, 
Türkiye Cumhuriyeti Maliye 
Bakanlığı’nın vatandaşını bu şekilde 
tehdit ve taciz ettiğini söyledi.

Hem Meclis Başkanı’nın hem 
de Yönetim Kurulu Başkanı’nın 
Çanakkale şehitlerini ve Afganistan’da 
şehit olan askerlerimizi anarak 
minnet duygularını ifade ettiklerini, 
ancak ülkemizin başka bir köşesinde 
Iraklı Kürtlerin lideri Barzani’nin 
babası Mustafa Barzani’yi anma 
töreni düzenleyip sözde Kürdistan 
bayrağını çektiğini, grubun sözcüsü 
Batmanlı’nın “bugün Kürdistan 
bayrağını Diyarbakır’da açtığımız için 
sevincimden kravat taktım” dediğini 
belirterek, yaşananları sözün bittiği 
başka bir yer olarak Meclis üyeleri ile 
paylaşmak istediğini söyledi. 

Kani Aydoğdu
Yeni TTK herkesi
suçlu görüyor

EBSO Meclis Üyesi Kani 
Aydoğdu, Türk Ticaret Kanunu ile 
Çek Kanunu’nda ihtiyaç duyulan 
düzenlemelerin yapılması hususunda 
geç kalındığı endişesini taşıdığını, her 
ne kadar, Yönetim Kurulu Başkanı ve 
TOBB Başkanı’nın her iki kanunda da 
düzenleme yapılmasının şart olduğu 
yönünde basında beyanatları yer alsa 
da Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati 

Yazıcı’nın, kanunların hazırlandığı 
şekliyle geçeceğine dair basında 
beyanatlarının yer aldığını söyledi. 
Aydoğdu, bürokratlara bırakılırsa işin 
nereye gideceğinin belli olmadığını, 
nitekim Avrupa Uyum Yasaları ile 
paralel denilen TTK ile herkesin suçlu 
olarak görüldüğünü vurguladı.

Avrupa’da vize kalksın

15 Mart günlü gazetelerde 
yer alan bir haberde; Hollanda’da 
yaşayan Türk işadamının 1970 
Ankara Anlaşması’na göre Türk 
iş adamlarının Avrupa’da vizesiz 
serbestçe dolaşması için mahkemeye 
müracaat ederek kazandığını, 
Hollanda Danıştayı’nın da bu kararı 
onayladığının yer aldığını belirten 
Aydoğdu, Hollanda’da bir Türk 
vatandaşı Avrupa Birliği’ne dahil olan 
bir ülkede bu davayı kazanırken, 
TOBB’un “biz de emsal göstererek 
böyle bir dava açalım Avrupa’da iş 
adamları vizesiz gezsin” şeklinde 
teşebbüsünün olmadığını ifadeyle, 
Yönetim Kurulu’ndan ilgili merciler 
nezdinde gerekli müracaatlarda 
bulunulmasını istedi.

Belge harçlarına
standart gelsin

Ülkemizde alkol ithalatı ve 
dağıtımının TAPDK (Tütün ve 
Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu) 

tarafından belirlenen şartları 
yerine getiren firmalara verilen 
İthalat ve Dağıtım Yetki Belgesi 
ile yapılabildiğini, belge almak için 
2 bin 750 TL istendiğini, üstelik 
belge talebinde bulunan firmanın 
şubeleri varsa her bir şube için 
de yetki belgesi alınması gerektiği 
için ciddi bir meblağ tuttuğunu 
dile getirdi. Aydoğdu, konuyla ilgili 
TAPDK’ya yapılan uygulamanın doğru 
olmadığını belirterek, bu uygulama 
yapılmadan önce herhangi bir görüş 
alınıp alınmadığını sorduklarında, 
bir firmadan görüş alındığı ve o 
doğrultuda hareket edildiği yanıtının 
verildiğini söyledi. Her kurumun 
kendi kafasına göre yapacağı 
uygulamalarla bu ülkenin idare 
edilemeyeceğini, onun için Yönetim 
Kurulu’ndan, bu tür kurumlardaki 
çalışmalarda özel sektör 
temsilcilerinin de yer alması yönünde 
girişimde bulunmasını talep etti.

İAOSB Yönetim Kurulu’na Tariş 
Pamuk Birliği’nden satın aldığı arsa 
için tebriklerini ileten Aydoğdu, Ege 
Bölgesi Sanayi Odası’nın İAOSB’de 
bulunan 50 dönüm arsasına OSB 
yönetimince bina yapılarak EBSO’nun 
İAOSB’ye taşınmasının doğru bir 
yaklaşım olacağı kanaatinin taşıdığını 
söyledi. 

Yılmaz Şahin
Dünya markaları
yaratmalıyız

EBSO Meclis Üyesi Yılmaz Şahin, 
firmasının 25 senedir Orta Anadolu 
İhracatçı Birliği’ne üye olduğunu, 
Ege Bölgesi’ndeki firma sayısının 
yetersizliği neden gösterilerek 
Çimento, Cam, Seramik ve Toprak 
Ürünleri İhracatçı Birliği’nin Ege’ye 
getirilemediğini söyledi. Yılmaz, 
İzmir’de gerçekleşen MARBLE Fuarı 
da düşünüldüğünde Ege Bölgesi’nde 
ihracatçı birliği açılması için yeterince 
firma olduğunu söyledi.

Şahin, euronun ekonomik 
durumunun 2008 ekonomik 
krizinden sonra yüzde 70’lerden 
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yüzde 50-60’lara gerilediği, 
Türkiye’nin eurodan kaynaklanan 
ihracattaki düşüşünü, Afrika 
ülkelerine ve diğer komşu ülkelere 
ihracatı arttırarak balans ettiğini, Arap 
baharı ile beraber bu ülkelerdeki 
ihracatımızın da ne yazık ki düştüğünü 
dile getirdi. Şahin, yaşanan bu 
durumun asıl nedeninin ekonomik 
kriz olmadığını düşündüğünü, çünkü 
Euro Bölgesi’ndeki Avrupa Birliği 
Merkez Bankası’nın ve Almanya, 
Fransa, İngiltere gibi ülkelerin merkez 
bankaları vasıtasıyla para basarak, 
ekonominin canlanması, tüketimin 
arttırılması, sanayi tesislerinin tam 
kapasite ile çalışması için piyasaya 
pompaladıklarını dile getirdi.

Toprak sektöründe 2008 
kriziyle yüzde 50 oranında azalan 
talebin, 2011 senesinde yavaş yavaş 
yükselmeye başladığını, 2012 ve 
2013 yıllarında ise artarak devam 
edeceğini düşündüğünü söyleyen 
Şahin, Türkiye’nin 2023 senesindeki 
500 milyar dolar ihracat hedefine 
ulaşması için çok yol kat etmesi 
gerektiğini, inşaat malzemeleri 
sektörünün 5000 çeşitten fazla ürünü 
olduğu düşünüldüğünde bunların 
ihracatımızdaki payının da yüksek 
olduğunu ifade etti.

Şahin, Türkiye’nin ihracat 
hedefine ulaşabilmesi için, öncelikle 
dünya markaları yaratması 

gerektiğini, ihracatımızdaki en 
yüksek payı otomotiv sektörünün 
oluşturduğu göz önüne alındığında 
devlet desteği ile Türk Otomotiv 
markası yaratılabileceğini vurguladı. 
Turquality adıyla başlatılan program 
çerçevesinde Mavi Jeans’in, ihracatını 
5 senede 5’e katladığını, çok yüksek 
katma değer yaratıp arttırdığı kârlılık 
ile ülkemize 5 misli fazla döviz 
kazandırdığını, şube sayısının 100’ün 
üzerine çıktığını belirtti.

Turquality programı kapsamında, 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın 
tüm yurt dışı giderlerinin kira, 
reklam, katalog, fuar, araç gereç, 
seyahat giderleri dahil yüzde 60’ını 
ödediğini, bu hibeleri alarak, rekabet 
şansını arttırmak bir yana diğer 
firmalardan daha ucuza mal satma 
imkanına erişildiğini ifade eden 
Şahin, kendilerinin de Şahtaş olarak 
İngiltere’de markalarını pazarlamak 
üzere 2010 yılında showroom ve 
depo açtıklarını, aldıkları hibeler 
sayesinde fiyatları aşağıya çekerek, 
rakipleri olan iki fabrikanın tasfiyesine 
sebep olduklarını, en azından rekabet 
edebilir duruma geldiklerini, kâr 
marjlarının yükseldiğini, yüksek katma 
değer yarattıklarını, ülkeye daha fazla 
döviz getirme imkanının oluştuğunu, 
Ar-Ge ve inovasyon yatırımları 
sayesinde 30 yıl olan garanti 
süresini dünyada ilk defa Şahtaş’ın 
50 yıla çıkardığını, son 3 yıldır 
ABD, Hollanda, Belçika, Almanya, 
Danimarka ve İsveç gibi ülkelere 
yeni ürünler üretip pazarlamaya 
başladıklarını, şu anda 3000 ürün 
çeşidi ürettiklerini dile getirdi.

Meclis Başkanı Mehmet Tiryaki, 
Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde 
“Otomotiv Yan Sanayi ve İhracatçı 
Birliği” kurulması yönünde 
yaklaşık 6-7 sene önce girişimde 
bulunduklarını, o dönemdeki 
yönetmelik gereğince; “ihracatçı 
birliklerinin, bölgesinde 50 adet 1 
milyon doları aşan ihracatçıların 
müracaatı halinde kurulur” 
ifadesini karşılamalarına rağmen 

müracaatlarının kabul görmediğini 
söyleyen Tiryaki, bugün her ne kadar 
Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde 
otomotiv ihracatçı birliği yok ise de 
otomotiv yan sanayi ve otomotiv 
ihracatçılarının Ege İhracatçı Birlikleri 
bünyesinden ihracatlarını doğrudan 
yapabildiklerini, aynı durumun 
kimya sanayicileri için de geçerli 
olabileceğini vurguladı. 

 Cahit Doğan Yağcı
Devletin uygulamaları 
yatırımcıyı kırıyor

EBSO Meclis Üyesi Cahit Doğan 
Yağcı, devletin mükellefine olan 
güvensizliğinden dolayı, bu sene ilk 
defa kira gelirinden dolayı mükellef 
olanlara kira beyannamesinin 
devlet tarafından hazırlanarak 
gönderilmesinin, kibarca aba altından 
sopa göstermek olduğunu dile 
getirirken, ne yazık ki bazı konuların 
Türkiye’de insanın canını acıttığını 
söyledi.

Vergi barışı görüşüne katılmayan 
mükelleflerden biri olarak 2001 
krizinde, “bir firma bu kadar 
yüksek matrah gösteriyorsa bir 
usulsüzlük vardır” gerekçesiyle 
18 ay süre ile 3 hesap uzmanının 
şirketlerini denetlediğini, ancak bir 
şey bulamayınca bir hesap uzmanının 
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özür dilediğini söyleyen Yağcı, hesap 
uzmanının bu tavrı karşısında, cevap 
olarak; şirketin bütün projelerini iptal 
ettiğini ve bir çivi dahi çakmayacağını 
belirttiğini ifadeyle, devletin yaptığı 
uygulamalar ile yatırımcıyı kırdığını, 
caydırdığını söyledi.

Yağcı, yurt dışından henüz yeni 
geldiğini ve krizin ilk başladığı ülkede 
Apple mağazalarının önünde kuyruk 
olduğunu gördüğünü, Apple’nin 
bu başarısını sürekli Ar-Ge’sinin 
çalışmasına ve yeni modeller 
sunmasına borçlu olduğunu, ki 
üreticiliğin de bu olduğunu vurguladı.

Hindistan’ın en büyük araç 
üreticisi TATA ile Çin’in en büyük 
araç üreticisi Geely’in birlikte Çin’de 
3 milyar dolarlık ortak bir yatırım 
yapacaklarını, yağ sanayisi ile birlikte 
100 bin kişiye istihdam sağlanacağını 
söyleyen Yağcı, yapılacak yatırımın 
1 milyar dolarının yatırım ile ilgili, 1 
milyar dolarının Ar-Ge ve dizayn ile 
ilgili, 1 milyar dolarının da üretimle 
ilgili olduğunu belirtti. Türkiye’de ise 
hiçbir zaman bu şekilde yatırımcının 
çekilemediğini, çünkü Çin’de 
hükümetin bir yabancıya verdiği 
teşvikte en ufak şekilde bir sapma 
olmazken, biz de böylesi bir dik 
duruş sergilenemediğini, her an bir 
değişikliğe gidilebildiğini vurguladı.

Kimya Sanayi Meslek Komitesi 
olarak boya, vernik ve reçine 
İmalatında kapasite raporu 
hesaplamaları ile ilgili EBSO Sanayi 
Müdürlüğü’nün de katkılarıyla bir 
çalışma yaptıklarını, hazırlanan 
raporu Yönetim Kurulu’na 
sunduklarını ve kabul görmesi 
üzerine TOBB’a iletildiğini ifade 
eden Yağcı, ayrıca Yönetim Kurulu 
Başkanı Yorgancılar’ın TOBB’daki 
görevlerinden birinin de kapasite 
raporları olması dolayısıyla elinden 
gelen gayreti sarf edeceğini belirttiğini 
söyleyerek, yapılan çalışmanın 
sonucuyla ilgili olarak bilgi talebinde 
bulundu.

Sezai Aslanlı
Enerjide yeni kaynaklara
yönelmeli

EBSO Meclis Üyesi Sezai Aslanlı, 
bilindiği üzere ülkemizdeki enerji 
tüketiminin yüzde 25-40’ının sanayide 
kullanıldığını, ancak fabrikalardaki 
prosesin günümüz teknolojilerine 
uydurulup, yeni yatırımlarda 
yenilenebilir enerjiden faydalanılarak, 
kullanımın azaltılması gerektiğini, 
hükümetimizin de yenilenebilir 
enerjilerin temininde bürokratik 
engelleri azaltıp, müteşebbislere 
uygulayarak özendirme yapması 

gerektiğini vurguladı.

Dünya enerji rezervlerine 
bakıldığında kömürün 167 yıl, 
doğalgazın 67 yıl, petrolün 40 
yıl ömre sahip olduğu gerçeği 
ortadayken, gerekli tedbirler alınarak, 
teknolojinin tüm imkanlarından 
faydalanılarak, eskimiş teknolojileri 
kullanmayarak termik santrallerin 
kullanılmasının kaçınılmaz olduğunu 
ifade eden Aslanlı, yenilenebilir 
enerjilerde teşvik olmadığı takdirde 
jeotermal enerji hariç güneş enerjisi, 
rüzgar enerjisi kullanılmasının 
ekonomik olmadığını, bu nedenle 
teşvik gerektiğini belirtti. 

Aslanlı, enerji verimliliği 
konusunda ülkemizde de karbon 
ayak izi projelerinin büyük sanayi 
kuruluşlarında uygulanmaya 
başlamasının sevindirici olduğunu, 
binalardaki enerji verimliliği için “yeşil 
binalar” projesiyle karbon ayak izine 
uygun binalar yapıldığını, özellikle 
bölgemizde Yaşar Holding’in karbon 
ayak izi projeleriyle, Ege Orman 
Vakfı’nın ağaç dikimlerine öncülük 
ettiğini, İzmir Valiliği Çevre Vakfı’na 
ait İZÇEV Çevre Laboratuvarı’nın 
bölgemizde karbon ayak izi projeleri 
ve uygulamalarıyla ilgili müşavirlik ve 
danışmanlık hizmeti vermek üzere 
çalışmalarına başladığını dile getirdi.
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Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği Başkanı Rıfat 
Hisarcıklıoğlu, dün geldiği 

İzmir’de ilk olarak İzeltaş’ı ziyaret 
etti.

İzeltaş üretim tesislerini Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ile 
birlikte gezen Hisarcıklıoğlu, üretilen 
ürünlerle ilgili bilgiler aldı.

Türkiye’nin ilk ve en büyük el 
aletleri üreticisi olan İzeltaş’ı ziyaret 
etmekten duyduğu memnuniyeti 
belirten Rıfat Hisarcıklıoğlu, 
İzeltaş’ın sadece Türkiye’nin değil, 
Avrupa’nın en büyük el aleti üretim 
tesisi olduğunu belirterek, “Türk 
Sanayisinde böylesine büyük ve güçlü 
firmaların olması son derece gurur 
verici” dedi.

El aletlerine ve takım çantalarına 
özellikle ilgisinin olduğunu belirten 
Hisarcıklıoğlu, gezisi sırasında zaman 
zaman  durup, üretim bandından 
çıkan ürünleri detaylı olarak inceledi.

İzeltaş’ı ziyaretinin anısına, İzeltaş 

Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar tarafından 
Hisarcıklıoğlu’na bir de 
plaket takdim edildi.

Hisarcıklıoğlu, gezisiyle 
ilgili detayları eşzamanlı 
olarak sosyal medya 
hesabında da “İzeltaş’ı 
geziyoruz. Türkiye’nin ilk el aletleri 

üreticisi İzeltaş, yerli sanayide önemli 
bir adım”  diyerek duyurdu.

Türk Hava Yolları, İzmir Adnan 
Menderes Havalimanı ile 
İstanbul Sabiha Gökçen 

Havalimanı arasında 20 Nisan’dan 
itibaren direkt uçak seferlerine 
başladı. İlk etapta haftada 14 
frekans olarak icra edilen uçuşlar, 
25 Nisan’dan itibaren 28 frekansa 
yükseltildi.

İzmir’den İstanbul’a her gün saat 
08:45, 12:15, 15:45 ve 19:55’te, 
İstanbul’dan da İzmir’e saat 07:00, 
10:30, 14:00 ve 18:10’da uçak 
seferleri konuldu.

İzmir Adnan Menderes 
Havalimanı’ndan İstanbul Sabiha 

Gökçen Havalimanı’na yine THY’nin 
markası olan Anadolujet seferleri de 
devam ediyor.

THY, kendi markası ile İstanbul’da 
sadece Atatürk Havalimanı’na sefer 
yapıyordu. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’ndan 
İzeltaş’a ziyaret

THY’nin İzmir-Sabiha Gökçen seferleri başladı

KENT
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Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 
kuruluşunun 92’nci yıldönümü 
ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik 

ve Çocuk Bayramı, İzmir’de de 
törenlerle kutlandı. Cumhuriyet 
Meydanı’nda düzenlenen törende, 
İzmir Valisi Cahit Kıraç, Ege Ordusu 
ve Garnizon Komutanı Orgeneral 
Abdullah Atay, İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu 
ile protokol üyelerinin koltuklarını 
temsili olarak devrettikleri öğrenciler 
Atatürk Anıtı’na çelenk koydu. 
Törende Ege Bölgesi Sanayi Odası’nı 
Meclis Başkanı Mehmet Tiryaki temsil 
etti. 

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasının ardından Anıt Şeref 
Defteri’ni, koltuğunu devrettiği 
Hakimiyet-i Milliye İlköğretim Okulu 
5. sınıf öğrencisi Ekin Nalbantoğlu ile 
imzalayan Vali Kıraç, deftere şunları 
yazdı: “Aziz Atatürk; Dünya’nın 
tek çocuk bayramını armağan 
ettiğin Türk çocuklarıyla birlikte 
çağdaş uygarlık yolunda gösterdiğin 
hedeflere doğru büyük bir inanç 
ve kararlılıkla ilerlediğimizi ifade 
ediyoruz. Çocuğuyla, genciyle, 
yaşlısıyla bütün Türk Milleti’nin gayesi 
ülkemizi dünya ile her alanda rekabet 
eden, mutlu insanların yaşadığı 
güçlü ve müreffeh bir Türkiye’ye 
doğru hızla götürmektir. Bu zorlu 
ve kutsal yarışta sürekli değişimi ve 
gelişimi öngören ilke ve inkılapların 
bizi farklı ve güçlü kılan en büyük 
kazancımızdır.”

EXPO’lu kutlama

23 Nisan kutlamalarına Atatürk 
Stadı’nda düzenlenen gösterilerle 
devam edilirken, kentin EXPO 2020 
adaylığı ön plana çıkartıldı. İzmir 
Atatürk Stadı’nda toplam 7 bin 200 
öğrenci tarafından yapılan gösterilere 
EXPO damgasını vurdu. Öğrenci 
ve seyirciler için üzerinde İzmir’in 
EXPO 2020 adaylığını simgeleyen 
logosunun bulunduğu 30 bin tişört ve 
öğrencilere yönelik çok sayıda tanıtım 
broşürü dağıtıldı, fonda Türkçe ve 
İngilizce olarak ‘Hayalim EXPO’ yazısı 
oluşturuldu. EXPO tanıtım filminde 
kullanılmak üzere gösteriler özel bir 
ekip tarafından filme alındı.

İzmir protokolünün koltuklarını 
devrettiği çocuklarla birlikte izlediği 
programda Milli Eğitim Müdürü 
Vefa Bardakçı, Atatürk’ün çocuklara 
armağan ettiği 23 Nisan’ı dünya 
çocuklarıyla paylaşmak isteyen 
UNESCO’nun, 1979 yılını “Dünya 
Çocuk Yılı” ilan ettiğini hatırlatarak, 
tüm dünya çocuklarının bayramını 
birlikte kutladığını kaydetti. 
Çocukların en temel sorumluluğunun, 
“Türkiye Cumhuriyeti’ni sonsuza 
kadar yaşatmak için Atatürk’ün 
ilke ve inkılapları ışığında çağdaş 
uygarlık seviyesinin üzerine çıkılması” 
olduğunu vurgulayan Bardakçı, 
“Bilimi gerçek yol gösterici olarak 
kabul etmelisiniz. Teknolojiyi çok iyi 
kullanmalı, sporda, sanatta dünya 
çapında başarılı olmalısınız. Yurtta 
ve dünyada barış içinde yaşamak, 

insan haklarına saygılı olmak, tüm 
dünya çocuklarını kardeş kabul 
etmek, siz sevgili çocuklarımızın en 
temel sorumlulukları olmalıdır” diye 
konuştu.

Ana temanın ‘Çocuk Sevgisi’ 
olarak belirlendiği 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı 92. 
yıl kutlamalarında Macaristan ve 
Bulgaristan öğrencilerin gösterilerinin 
ardından “Çocuk Kardeşliktir”, 
“Çocuk Barıştır”, “Çocuk Oyundur” 
ve “Çocuk Çiçektir” tabloları 
gerçekleştirildi.

İzmir’de 23 Nisan coşkusu
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Vakfı Bayanlar Birliği, “kültür 
eğitimine” etkin destek 

verme kararı aldı. Bu doğrultuda 
ilk adımı, çocuklar için düzenlediği 
özel bir kültür eğitim projesi ile attı. 
“Ege’nin Antik Kentlerine Yolculuk: 
Smyrna’dan Pergamon’a” adlı bu 
özel eğitim projesi ilk kez 23 Nisan 
ile birlikte EBSO Bergama Dereköy 
İlköğretim Okulu’nda başladı.

Proje, Bergama gibi tarih ve çevre 
değerleri olağanüstü zengin beldede 
yaşayan ve büyüyen çocuklara 
kentlerinin tarihini ve değerlerini 
aktarma amacını güdüyor. “Ege’nin 
Antik Kentlerine Yolculuk: Smyrna’dan 
Pergamon’a” projesi, daha önce İzmir 
ilköğretim okullarında TÜBİTAK 
desteğiyle gerçekleşen ve çok başarılı 
geri dönüşler elde edilen “Smyrna’ya 
Yolculuk” adlı çalışmanın yaratıcı ekibi, 
7/70 Kültür Sanat Eğitim grubunun 
danışmanlığında yürütülüyor.

Oyunlar ve yarışmalar

4 haftalık bir döneme yayılan sanat 
tarihi ve kentlilik bilinci kültür eğitim 
projesinin ilk aşaması, EBSO Bergama 
Dereköy İlköğretim Okulu’nda yoğun 
bir altyapı eğitim programının verildiği 
23 Nisan – Kent Günü ile gerçekleşti. 
Gün boyunca yapılan etkinliklerde 
İzmir ile Bergama ağırlıklı olmak üzere 
Ege Antik Şehirler Tarihi, 3 bölümlük 
bir görsel öykü biçiminde, çocukların 
kavrayabileceği metotla ve eğlenceli 
biçimde aktarıldı. Görsel öykü 

anlatısı ile birlikte, çeşitli seviyeler 
için düzenlenen atölye çalışmaları 
gerçekleştirildi. Bu atölyelerde, sınıf 
öğretmenlerinin katılımıyla özel 
tasarlanmış kent tarihi oyunları, 
yaratıcı yazma egzersizleri ve resim 
etkinlikler yapıldı. Günün sonunda 
çocukların büyük ilgisiyle karşılanan, 
okulu heyecana boğan bilgi yarışması, 
projenin kazanımlarını açık bir şekilde 
belgeledi.

Öğrenciler kent kültürünü
tarihi yaşayarak öğrenecek
Ege Bölgesi Sanayi Odası Vakfı Bayanlar Birliği, kent ve kültür tarihi 

eğitimine anlamlı bir destek verdi.
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EBSOV Bayanlar Birliği’nin 
23 Nisan’da başlattığı bu kültür 
eğitimi projesi, 7/70 Kültür Sanat 
Grubu ve EBSO Bergama Dereköy 
İlköğretim Okulu ile eş güdümlü 
bir biçimde Mayıs ayının sonuna 
dek sürdürülecek. Çocukların 
proje kapsamındaki ürünlerinin ve 
çalışmalarından kesitlerin de Haziran 
ayı başında sergilenmesi planlanıyor.

EBSO Vakfı Bayanlar Birliği 
Başkanı Hülya Kuloğlu, “Ülkemizde 
desteğe gereksinim duyan en 
önemli gurubun çocuklarımız, en 
gerekli konunun da eğitim olduğu 
düşüncesiyle, EBSOV Bayanlar Birliği 
olarak bu alanda etkin olmaktan ve 
çocuklarla buluşmaktan büyük bir 
gurur ve haz duyuyoruz” dedi.
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BÜYÜME

2011 yılı dördüncü döneme 
ilişkin hesaplanan gayri safi 
yurtiçi hasıla değeri bir önceki 

yılın aynı dönemine göre sabit 
fiyatlarla %5,2 artış göstermiştir.

2011 yılı gayri safi yurtiçi hasıla 
değeri, sabit fiyatlarla % 8,5’lik artışla 
114.874 Milyon TL olmuştur. 

2011 yılında kişi başına gayri safi 
yurtiçi hasıla; cari fiyatlarla 17.510 TL, 
ABD doları cinsinden 10.444 Dolar 
olarak hesaplanmıştır. 

Yılın tamamında imalat sanayi 
%9,4 artışla toplam büyümenin 
önünde yer almıştır. Benzer şekilde 
ticaret %11,4 ve inşaat  %11,2 
oranında büyüme kaydetmiştir. 

Son çeyrek verileri, ekonomideki 
yavaşlamayı belirgin şekilde 
göstermektedir. Yılın ilk yarısında 
negatif olan dış ticaretin büyümeye 
katkısı, yılın ikinci yarısında pozitife 
dönse de 2011 yılını -1,4 puan ile 

kapamıştır.

İç talep artışının etkin olduğu 
büyümeye, özel tüketim 5,3, özel 
sektör yatırımları 4,5 puan katkı 
yapmıştır.

GÖSTERGELER

AÇIKLANAN SON EKONOMİK
GÖSTERGELERDE 

AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU
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Arındırılmamış GSYİH Takvim Etkisinden Arındırılmış GSYİH

Cari
fiyatlarla 

GSYH

Gelişme 
hızı

Cari
fiyatlarla 

GSYH

Gelişme 
hızı

Sabit
fiyatlarla 

GSYH

Gelişme 
hızı

Dönem (Milyon TL) % (Milyon $) % (Milyon TL) %

2010

II* 265.997 16,4 173.072 19,0 25.692 10,4

III* 295.996 13,1 195.729 12,5 28.670 5,3

IV* 295.781 16,3 203.036 18,5 28.056 9,3

Yıllık* 1.098.799 15,4 731.608 18,6 105.886 9,2

2011

I* 287.991 19,5 182.588 14,3 26.251 11,9

II* 315.493 18,6 201.763 16,6 28.021 9,1

III* 351.654 18,8 203.375 3,9 31.087 8,4

IV 339.755 14,9 184.572 -9,1 29.515 5,2

Yıllık 1.294.893 17,8 772.298 5,6 114.874 8,5



73

GÖSTERGELER
ENFLASYON

2012 yılı Mart ayı enflasyon 
oranı; yıllık TÜFE’de %10,4, 
ÜFE’de %8,2 oranında 

artmıştır. Bir önceki aya göre 
TÜFE’de %0,41, ÜFE’de ise %0,36 
oranında artış gerçekleşmiştir.

Bir önceki yılın aynı ayına göre 
TÜFE’de en yüksek artış %18,47 ile 
alkollü içecekler ve tütün grubunda 
gerçekleşmiştir. Çeşitli mal ve 
hizmetler (%16,53), ev eşyası 
(%11,76), gıda ve alkolsüz içecekler 
(%11,25), ulaştırma (%10,84) 
artışın yüksek olduğu diğer harcama 
gruplarıdır.

Tarım sektörü endeksinde, bir 
önceki yılın aynı ayına göre %6,16 
ve on iki aylık ortalamalara göre 
%4,25 artış gerçekleşmiştir. Sanayi 
sektörü endeksi ise bir önceki yılın 
aynı ayına göre %8,66 ve on iki aylık 
ortalamalara göre %12,22 artmıştır.

Mart ayı ÜFE ve alt kalemleri 
bazında, sanayinin üç sektöründen, 
imalat sanayi sektöründe yıllık 
%8,97, madencilik ve taşocakçılığı 
sektöründe %10,16, elektrik, gaz 
ve su sektöründe ise yıllık %5,77 

oranında artış gerçekleşmiştir. 

Sanayinin alt sektörleri bazında 
ÜFE değerlendirildiğinde, en 
yüksek aylık artışın %5,53 ile kok 
kömürü ve rafine edilmiş petrol 
ürünleri alt sektöründe gerçekleştiği 

görülmektedir.

1 Nisan’da elektrik ve doğalgaz 
tarifelerine yapılan zamların 
enflasyona olan etkisinin Nisan ayında 
0,5 puan olarak yansıması tahmin 
edilmektedir.

Yüzde                                  TÜFE                              ÜFE

Mart                          2011           2012          2011           2012

Yıllık 3,99 10,43 10,08 8,22

Yıllık Ort. 7,29 8,02 9,36 10,79

Aylık 0,42 0,41 1,22 0,36

3,99 4,26

7,17

6,24 6,31
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6,15

7,66

9,48
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11,00
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Arındırılmamış Sanayi Üretim 
Endeksi, Şubat ayı itibari ile 
yıllık %4,4 oranında artarken, 

takvim etkisinden arındırılmış 
endeksteki artış %1,6 seviyesinde 
gerçekleşmiştir. 

2005 yılından beri en yüksek 
Şubat ayı verisine ulaşmış olan Sanayi 
Üretim Endeksi’ni sektörel bazda 
değerlendirecek olursak;

Bir önceki yılın aynı ayına göre; 
madencilik ve taşocakçılığı sektörü 
endeksi %6,9, imalat sanayi sektörü 
endeksi %3,2 ve elektrik, gaz, buhar 
ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı 
sektörü endeksi de %12,5 oranında 
artmıştır.

İmalat sanayinin alt dallarından; 
diğer ulaşım araçlarının imalatı 
%139,5, tütün ürünleri %28,6, 

bilgisayarlar, elektronik ve optik 
ürünlerin imalatı %30,5 oranında 
artmıştır.

2012 yılı Ocak ayında bir önceki 
yılın aynı ayına göre enerji %11,4, 

ara malı imalatı %1.2, sermaye malı 
imalatı %6,5 ve dayanıklı tüketim 
malları imalatı %4,9 oranında artış 
göstermiştir. 

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

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

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

SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ

KAPASİTE KULLANIM ORANI

Şubat 2012
(2005=100) 

Arındırılmamış Takvim Etkisinden 
Arındırılmış

Mevsim ve Takvim 
Etkisinden 

Arındırılmış

Endeks Değişim 
(Yıllık)

Değişim 
(Aylık) Endeks Değişim 

(Yıllık) Endeks Değişim 
(Aylık)

Toplam Sanayi 118,5 4,4 -1,4 114,7 1,6 127,6 0,7

Madencilik ve 
Taşocakçılığı

113,6 6,9 -4,3 111,2 5 138,6 3,5

İmalat Sanayi 115,1 3,2 -0,3 111,1 0,1 124,4 0,6

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

147,3 12,5 -7,1 142,1 7,3 148,2 -0,3

118,4 113,4

128,1
123,4

127,2 128,7

128,5

119,4

127,6

138,7

126,7

141,2

120,1
118,5119,2
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SUE-Takvim Etkilerinden Arındırılmış Toplam Sanayi Endeksi

73,0 73,2

74,9

75,2

76,7

75,4

76,1 76,2
77,076,9

75,5
74,7

72,9

75,9

76,2
75,8

74,8

74,9

73,5
74,5

74,975,2
75,6

76,6
76,9

75,8

70,0

71,0

72,0

73,0

74,0

75,0

76,0

77,0

78,0

KKO Arındırılmış KKO

GÖSTERGELER



75

2012 yılı Ocak ayında işsizlik 
oranı, bir önceki senenin aynı 
ayına göre 1,7 puan azalarak 

%10,2 genç nüfusta işsizlik oranı ise 
aynı dönemde 3,6 puan gerileyerek  
%18,4 seviyesinde gerçekleşmiştir.

2012 yılı Ocak ayında Türkiye 
genelinde işgücüne katılma oranı, bir 
önceki yıla göre 0,1 puanlık artışla 
%48,2’ye yükselmiştir. İstihdam 
edilenlerin %23,1’i tarım, %20’si 

sanayi, %6,1’i inşaat, %50,9’u ise 
hizmetler sektöründedir.

2012 yılı Ocak döneminde 
mevsim etkilerinden arındırılmış 
istihdam edilenlerin sayısında bir 
önceki yılın aynı ayına göre 1.017 
bin kişilik artış, işsiz sayısında ise 376 
bin kişilik azalış olmuştur. Mevsim 
etkilerinden arındırılmış istihdam 
oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 
0,9 puanlık artış ile % 45,1, işsizlik 

oranı ise 1,7 puanlık düşüş ile % 
8,9 seviyesinde gerçekleşmiştir. 
İşgücüne katılma oranı % 49,5 ile aynı 
seviyesini muhafaza etmiştir.

İstihdamın gelişimi tablosunda 
da gözlendiği gibi Ocak döneminde 
sadece hizmetler sektöründe istihdam 
artışı yaşanırken, Aralık dönemine 
göre toplam istihdamda da Ağustos 
ayından bu yana devam eden azalış 
ivmesinde bir değişiklik olmamıştır.

2012 yılı Mart ayını en yüksek kapasite ile kapatan sektörler

(1
) 1

5-
24

 y
aş

 g
ru

bu
nd

ak
i n

üf
us

HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ

OCAK

TÜRKİYE KENT KIR

2011 2012 2011 2012 2011 2012

Kurumsal olmayan 
nüfus (000)

71.707 72.925 49.342 49.839 22.366 23.087

15 yaş ve üstü nüfus 
(000)

52.929 54.122 36.741 37.288 16.189 16.834

İşgücü (000) 25.593 26.254 17.150 17.543 8.444 8.711

    İstihdam (000) 22.665 23.678 14.833 15.531 7.832 8.147

    İşsiz (000) 2.929 2.576 2.317 2.011 612 564

İşgücüne katılma 
oranı (%)

48,4 48,5 46,7 47,0 52,2 51,7

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

İşsizlik oranı (%) 11,4 9,8 13,5 11,5 7,2 6,5

    Tarım dışı işsizlik 
oranı (%)

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

    Genç nüfusta 
işsizlik oranı(1)(%)

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

İşgücüne dahil olma-
yanlar (000)

27.336 27.868 19.591 19.745 7.745 8.123

GÖSTERGELER
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İSTİHDAMIN GELİŞİMİ (Bin kişi)

Aylar SANAYİ TARIM İNŞAAT HİZMETLER TOPLAM

2011

Ocak 4.656 5.401 1.313 11.090 22.461

2012

Ocak 4.684 5.416 1.435 11.940 23.475 Ka
yn

ak
: T

Ü
İK

GÖSTERGELER

ÖDEMELER DENGESİ

Ka
yn

ak
: T

C
M

B

(Milyon ABD Dolar)
2011 2012

Şubat Şubat

CARİ İŞLEMLER HESABI -53.573 -75.284

       Mal Dengesi -63.552 -87.829

SERMAYE-FİNANS HESABI 49.746 63.311

       Yurtdışında Doğrudan Yatırım -2.115 -1.938

       Yurtiçinde Doğrudan Yatırım 9.458 16.237

       Portföy Hesabı-Varlıklar -1.840 3.126

       Portföy Hesabı-Yükümlülükler 22.594 16.782

       Diğer Yatırımlar-Varlıklar 12.105 3.837

       Diğer Yatırımlar-Yükümlülükler 24.198 21.101

2011 yılı Şubat ayında 
kümülatif olarak 53,5 
milyar dolar açık veren 

cari işlemler hesabı, 2012 yılında 
%40,5 oranında artarak 75,2 
milyar dolar ile son 6 ayın en 
düşük seviyesine gerilemiştir. Mal 
ve hizmet ihracatındaki artış ve 
alınan önlemler, bu noktada etkili 
olmuştur.

Şubat ayında doğrudan 
yatırımlar net 558 milyon dolar, 
portföy yatırımları 810 milyon dolar, 
kredi girişleri net 3,2 milyar dolar, 
nereden geldiği belli olmayan döviz 
girişi ise 1,3 milyar dolar olarak 
açıklanmıştır. Şubat ayında sermaye 
girişi 5,9 milyar dolar seviyesinde 
gerçekleşmiştir. 
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2011 yılının son ayında düşüşe geçen Reel Kesim Güven 
Endeksi, 2012 yılındaki artış ivmesini Mart ayında da 
sürdürerek 112,9 seviyesine yükselmiştir. 

Tüketici güven endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre 
0,5 puan artarak 93,9 seviyesine ulaşmıştır. Tüketici güven 
endeksinin 100 puan seviyesinin altında seyretmesi, reel 
kesimde yükseliş gösteren güvenin, tüketici kanadına tam 
anlamıyla yansıtılamadığının bir ifadesidir.

GÜVEN ENDEKSLERİ

BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

Aylar Reel Kesim 
Güven Endeksi

Tüketici Güven 
Endeksi

2011

Mart 114,8 93,4

Nisan 116,7 93,5

Mayıs 117,2 92,9

Haziran 114,6 96,4

Temmuz 114,1 94,8

Ağustos 109,8 91,7

Eylül 112,4 93,7

Ekim 101,9 89,7

Kasım 102,3 91,0

Aralık 97,2 92,0

2012

Ocak 101,8 92,2

Şubat 107,3 93,2

Mart 112,9 93,9

2012 yılının Mart ayında; 
Bütçe giderleri, bir önceki 
yılın aynı ayına göre yüzde 

2,1 artarak 27,3 milyar TL, 
bütçe gelirleri de yüzde 5,5 
oranında artarak, 21,8 milyar 
TL seviyesine yükselmiştir.

Şubat ayında 2,6 milyar TL 
seviyesinde gerçekleşen bütçe 
açığı, Mart ayında 5,53 milyar 
TL seviyesine ulaşmıştır. Faiz 
giderleri yüzde 16,9 oranında 
azalırken, vergi gelirleri yüzde 
10,1 oranında artış göstermiştir.

2011 Mart
(Milyon TL)

2012  Mart
(Milyon TL) Fark (%)

Bütçe Giderleri 26.792 27.344 2,1

 Faiz Hariç Giderler 22.797 24.024 5,4

  Faiz Giderleri 3.994 3.320 -16,9

Bütçe Gelirleri 20.674 21.813 5,5

  Vergi Gelirleri 16.593 18.275 10,1

Bütçe Dengesi -6.118 -5.531 -9,6

Faiz Dışı Denge -2.123 -2.212 -4,2

GÖSTERGELER
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2012 yılı Şubat ayında, 2011 
yılının aynı ayına göre ihracat 
%17,1 artarak 11,7 milyar 

dolar, ithalat da %1,1 artarak 17.7 
milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 
Aynı dönemde dış ticaret açığı 7.460 
milyon dolar azalarak, 5,9 milyar 
dolar seviyesine gerilemiştir. Takvim 
etkilerinden arındırılmış verilere göre, 
2012 yılı Şubat ayında bir önceki 
yılın aynı ayına göre ihracat %13,2 
artarken, ithalat %2,9 azalmış; 
aramalı ithalatı %4, imalat sanayi 
ihracatı ise %18 oranında artmıştır.

2011 yılı Şubat ayında %48,9 olan 
Avrupa Birliği’nin (AB) ihracattaki 
payı, 2012 Şubat ayında %41,9’a 
gerilemiş; AB’ye yapılan ihracat, 
2011 yılının aynı ayına göre %0,3 
azalarak 4.930 milyon dolar olarak 
gerçeklemiştir.

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

aksam-parçaları ve inci, kıymetli veya 
yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller 
izlemiştir. 

Mineral yakıtlar ve yağlar, kazanlar, 
makina ve cihazlar, aletler ve bunların 
aksam-parçaları, demir ve çelik, 
elektrikli makina ve cihazlar, bunların 
aksam-parçaları ise en yüksek ithalat 
yapılan fasıllar olmuştur. 

2012 yılı Şubat ayında, İzmir’in 
ihracatı bir önceki aya göre %9 
oranında artarak 736 milyon dolar, 
ithalatı ise yüzde 17 azalarak 743 
milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

DIŞ TİCARET

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

Dış Ticaret
Dengesi

İhracatın 
İthalvatı 

Karşılama 
Oranı (%)

Aylar Yıl Değer Değişim 
(%) Değer Değişim 

(%) Değer Değişim 
(%) Değer Değişim 

(%)

Ocak-
Şubat

2011 19.611 34.425 25.249 -14.814

 2012 22.137 12,9 35.086 1,9 26.502 5,0 -12.950 -12,6 63,1

Şubat 2011 10.060 17.520 12.714 -7.460

 2012 11.777 17,1 17.713 1,1 13.225 4,0 -5.936 -20,4 66,5
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Gösterge sayfalarındaki veriler Ege Bölgesi Sanayi Odası Araştıma Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.
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BÜYÜME (Sabit Fiyatlarla) 2007 2008 2009 2010 2011

GSYH (Milyon $) 648.754 742.094 616.703 731.608 772.298

Büyüme Oranı (%) 4,7 0,7 -4,8 9,2 8,5

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

ÜFE (yıllık) 5,94 8,11 5,93 8,87 13,33 8,22

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

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

İhracat 107.272 132.027 102.143 113.883 134.972 22.137

İthalat 170.063 201.964 140.928 185.544 240.834 35.086

Dış Ticaret Dengesi -62.791 -69.936 -38.786 -71.661 -105.863 -12.950

Cari İşlemler Dengesi -38.434 -41.959 -13.991 -47.099 -77.089 -75.284

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

Toplam Sanayi 6,9 -0,6 -9,9 13,1 8,9 4,4

Takvim Etkisinden Arındırılmış - -0,8 -10,1 13,9 8,2 1,6

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

Kapasite Kullanım Oranı 79,2 64,9 67,7 75,6 75,5 73,1

GÜVEN ENDEKSLERİ 2007 2008 2009 2010 2011 Mar.12

Reel Kesim Güven Endeksi 100,6 52,3 92,2 106,4 97,2 112,9

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

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

Sanayi Ciro Endeksi 138,2 158,4 138,2 162,7 208,4 206,8

Sanayi Sipariş Endeksi 146,6 159,4 130,4 155,4 200,2 206,2

İŞGÜCÜ VE İSTİHDAM 2007 2008 2009 2010 2011 Oca.12

İstihdam Edilen Kişi Sayısı (Bin Kişi) 20.738 21.194 21.277 22.594 24.110 23.475

İşsiz Sayısı (Bin Kişi) 2.376 2.611 3.471 3.046 2.615 2.664

İşsizlik Oranı (%) 10,3 11,0 14,0 11,9 9,8 10,2

BORSA VE DÖVİZ 2007 2008 2009 2010 2011 Mar.12

İMKB 100 Endeksi 52.786 47.905 49.066 79.226 82.809 61.024

Euro/$ 1,4589 1,3978 1,4316 1,3377 1,2945 1,3343

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

Bütçe Dengesi -13.708 -17.432 -52.761 -40.081 -17.439 -5.531

TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER TABLOSU
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