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Aktardığımız konulara olumlu 
cevaplar almaya devam ediyoruz

Ender YORGANCILAR
Yönetim Kurulu Başkanı

BAŞKAN

Son dönemde önemli projelere imza atan Sanayi envanteri 
ile bilgi sistemlerini oluşturan, Sanayi Strateji Belgesi ve Sektörel 
Strateji Belgelerini hazırlayarak, sanayide bir yol haritası çizen 
Sanayi Bakanı Sayın Nihat Ergün’ü bu ay içinde Odamızda ağırladık.

Sayın Bakanın özellikle altını çizdiğimiz konularda bizlerle 
hemfikir olmasından, gerekli çalışmaları yapacağını ifade 
etmesinden memnuniyet duyduk.

Aradaki diyalog mekanizmasının sağlıklı işlemesini her zaman 
önemsedik ve bu konuda gereken hassasiyeti gösterdik, göstermeye 
de devam edeceğiz.

Konularımızın çözümü için her zaman başvurduğumuz Sayın 
Bakanımızın da aynı hassasiyeti göstermesinden ayrıca memnuniyet 
duymaktayız

Sanayiden kaçışı değil, sanayide yoğunlaşmayı temel almamız 
ve bu konuda önümüze çıkan her türlü engeli kaldırma yönünde 
politikalar geliştirmemiz gerektiği inancındayız.

Sayın Bakanımızdan özellikle; teşviklerle yaratılan haksız 
rekabetin telafi edilmesi açısından, birbiri ile sınırları bulunan ancak 
farklı bölgelerde kabul edilerek farklı teşviklere tabi tutulan illerdeki 
OSB’ler için bu farklılığın gözetilmemesini talep ettik.

Avukat bulundurma, çevre görevlisi bulundurma gibi KOBİ’lere 
ek yük oluşturan zorunlulukların kaldırılması veya ortak kümelenme 
yolunun önünün açılması önerisinde bulunduk. (OSB’lerde ortak 
hukuk bürosu, ortak çevre ofisi vb.)

TOKİ’nin müşteri portföyüne organize sanayi bölgelerini 
de alması ve bölgemizdeki OSB’lerde yatırım yapmak isteyen 
müteşebbislere uygun şartlarla fabrika kurulum desteği verilmesi 
hususunu dile getirdik.

TSE ile ilgili gerek belgelendirme, gerek ücretlerin yüksekliği 
gerekse İzmir’deki laboratuvar eksikliğine ilişkin üyelerimizin 
yaşadığı güçlükleri aktardık.

Sadece bir hafta sonrasında TSE Başkanı Sayın Şentürk’ün ve 
daire başkanlarının Odamızı ziyareti ile konularımıza göstermiş 
olduğu ilgiden dolayı üyelerimiz adına teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Sayın Şentürk, konularımıza olumlu cevap vererek, bölgesel 
laboratuvar kuracaklarını ve TSE Yönetim Kurulu’nun belgelendirme 
ücretlerinde yaklaşık yüzde 20 indirim kararı aldığını, kısa süre 
içinde de uygulamaya geçeceklerini ifade etmiştir.

Bu ayın bizler açısından diğer önemli olayı da 66.sı 
gerçekleştirilen TOBB Genel Kurulu’dur. 81 ilimizdeki Oda ve 
Borsalarımız yaklaşık 2000 katılımcı sayısı ile Genel Kurul’da temsil 
edildi. Bu birlikteliği başaran Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’dir. 
Sayın Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’dur. Bizler bu birlikteliğin ve 
bu başarının tüm kurumlar ve TBMM çatısı altında da yaşanmasını 
canı yürekten diliyoruz. Seçimler öncesinde Sayın Başbakanın ve 
CHP Genel Başkanının sanayicilerle olmasını, birlik mesajlarının 
verilmesini önemli ve anlamlı bulduğumu ifade ederek, 12 
Haziran’daki genel seçimlerin ülkemiz adına hayırlı sonuçlara vesile 
olmasını diliyorum.
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Birlikte güçlüyüz

GÜNDEM

Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 
genel seçim sürecini istikrar ve 
reform ortamının ivme kazanması 
için fırsata dönüştürülmesi 
gerektiğini söyledi. Hisarcıklıoğlu, 
kavgaya ve çatışmaya değil, 
huzura ve diyaloğa ihtiyaç 
olduğunu belirterek, “Biz birlikte 
güçlüyüz” mesajı verdi. 2001 
yılındaki ekonomik krizde bile 
TOBB olarak umut aşıladıklarını, 
bugün özel sektörün büyük 
başarılara imza attığını 
vurgulayan Hisarcıklıoğlu, 
siyasetçilerden istikrar ve 
reform için daha fazla biraraya 
gelmelerini isterken, “Bugün 
yeniden büyük hedefler etrafında 
kenetlenme zamanı. Herkesin 
ortak paydası memleket sevdası, 
ortak amacı da ülkenin kalkınması 
ve milletin bekasıdır” dedi.

TOBB 66. Genel Kurulu 
TOBB Ekonomi ve Teknoloji 
Üniversitesi’nde Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, CHP Genel 
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Ali Babacan, Devlet Bakanı Zafer 
Çağlayan, Sanayi ve Ticaret 
Bakanı Nihat Ergün’ün katılımıyla 
gerçekleştirildi.

Genel Kurul’un açılış 
konuşmasını yapan TOBB Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu, kavgaya 
ve çatışmaya değil, huzura 
ve diyaloğa ihtiyaç olduğunu 
belirterek, “Biz birlikte güçlüyüz” 
mesajı verdi.

12 Haziran’ı yeni bir 
başlangıç yapalım
Bu yüzden Türkiye’nin bu 

coğrafyada hem iktisadi, hem 
de siyasi açıdan güçlü olma 
mecburiyeti bulunduğunu belirten 
Hisarcıklıoğlu, 12 Haziran’da 
yapılacak genel seçimlere 
değinerek şunları kaydetti:

“Bu süreci, istikrar ve 
reform ortamının yeniden 
ivme kazanması için bir 
fırsata dönüştürmeliyiz. Eksik 
bıraktıklarımızı, yapamadıklarımızı 
tamamlamalıyız. Yeni başarılara 
imza atmak için, 12 Haziran’ı yeni 
bir başlangıç yapmalıyız. Şimdi 
önümüze yeni hedefler koyduk. 
2023 vizyonumuz siyasetin de, 
toplumun da ortak hedefi haline 
geldi. 3 büyük siyasi partimizin 
de ekonomik büyümede özel 
sektörün önemine vurgu 
yapmaları, destek vermeleri, 
bizlere umut veriyor. Sadece bir 

seçim dönemi için değil, 2023’e 
yönelik vizyon belirlemeleri 
hepimizin motivasyonunu 
arttırıyor. Özel sektör olarak bizler 
son 10 yılda olduğu gibi, daha 
fazla çalışacağımıza, daha fazla 
üreteceğimize, daha fazla yatırım 
ve istihdam sağlayacağımıza söz 
veriyoruz. Geçtiğimiz 10 yılda 
nasıl başardıysak, emin olun 
ki önümüzdeki 10 yılda daha 
iyisini başarırız. Biz kendimize 
güveniyoruz.”

Konuşmasında siyasetçilere 
de seslenen Hisarcıklıoğlu, 
“Siyasetçilerimizden de istikrar ve 
reform için daha fazla bir araya 
gelmelerini, siyasette diyalog 
ve uzlaşmayı sağlamalarını 
bekliyoruz” dedi. 

Bugünün yeniden büyük 
hedefler etrafında kenetlenme 
zamanı olduğuna işaret eden 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
herkesin ortak paydasının 
memleket sevdası, ortak amacının 
da ülkenin kalkınması ve milletin 
bekası olduğunu kaydetti. Rifat 
Hisarcıklıoğlu “Demokrasi ve 
kalkınmayı sekteye uğratacak 
her girişimin karşısında duralım. 
Türkiye’yi güçlü ekonomisiyle, 
kaliteli demokrasisiyle, yükselen 
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yıldız haline getirelim. Geçmişle 
hesaplaşmaya takılıp kalmayalım. 
Geçmişimizdeki yanlışlarla 
yüzleşelim, ama yüzümüzü daha 
aydınlık olan ortak geleceğimize 
çevirelim. Bir taraftan 
ekonomimizi büyütürken, diğer 
yandan eğitimiyle, sağlığıyla, 
güvenliğiyle bütün yaşam 
kalitesini yükseltelim” dedi.

İş dünyası söyledi 
hükümet yaptı
Önceki Genel Kurul’da dile 

getirilen pek çok önerinin, 
geçtiğimiz yasama döneminde 
uygulamaya konulduğunu ifade 
eden Hisarcıklıoğlu, Türk Ticaret 
Kanunu, Borçlar Kanunu ve Hukuk 
Muhakemeleri Kanunu’nun 
çıktığını, birikmiş vergi ve sosyal 
güvenlik prim borçlarının yeniden 
yapılandırıldığını hatırlattı. Kamu 
alacaklarına uygulanan yüksek 
gecikme faizleri indirildiğini 
söyleyen Hisarcıklıoğlu, 
“Eximbank’ın kapasitesi artırıldı. 
Şirketlerin halka açılmaları teşvik 
edildi. Sanayi Stratejisi ile Girdi 
Tedarik Stratejisi hazırlandı. 
Reel sektörümüzün pek çok 
sorununun çözümüne yönelik 
bu yasal düzenlemelerden dolayı 

Türkiye Büyük Millet Meclisimize, 
Başbakanımıza, Muhalefet 
Partilerimizin Genel Başkanlarına 
ve tüm emeği geçenlere, 
camiamız adına teşekkür 
ediyorum” dedi.

Başarı öyküsü yazdık
2002 yılındaki Genel Kurul’da 

Türkiye için koydukları hedefleri 
hatırlatan Hisarcıklıoğlu, özel 
sektör olarak 2010 yılı sonu 
itibariyle 3 alanda daha rekorlara 
imza attıklarını söyledi. İmalat 
sanayi üretimi, makine yatırımları 
ve kayıtlı istihdamda tarihi zirveye 
ulaştıklarını belirten Hisarcıklıoğlu, 
sadece son bir yıl içinde özel 
sektörün tam 1 milyon 57 bin 
kişiye kayıtlı istihdam sağladığını 
bildirdi. Al bayrağın etrafında 
kenetlenen 73 milyonla, bir başarı 
hikâyesi yazdıklarını bildiren 
Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu:

“Dün başka ülkelere bakıp 
imrenirdik, şimdi imrenilen bir 
ülke haline geldik. Bu değişim, 
Mustafa Kemal’in “geldikleri gibi 
gidecekler” dediği gün başladı. 
Bu topraklarda başladı. Tek 
vücut haline gelen bir milletle 
başladı. En zor zamanlarda bile, 
zihninin derinliklerinde “büyük 

düşünme ve iddia sahibi olma” 
arzusunu yaşatan Milletimiz 
bunu başardı. 2001 yılındaki 
büyük ekonomik krizde pek 
çok insanımız işini ve servetini 
kaybetti. Hepsinden önemlisi de 
umudunu kaybetti. Türkiye’nin 
yeniden ayağa kalkmasının yıllar 
alması bekleniyordu. Ama o 
karamsar tablo içinde bile biz 
umudumuzu hiç kaybetmedik. 
Tam aksine umut aşıladık. O 
ağır krizi aşabileceğimizi, yeni 
bir başlangıç yapabileceğimizi 
vurguladık. 2002 yılındaki Genel 
Kurulumuz’da Türkiye’de ilk defa 
şu hedefleri koyduk: 2010 yılında 
ihracat 100 milyar doları aşacak, 
kişi başına gelir 10 bin dolara 
ulaşacak. Bu hedefleri ulaşılmaz 
bulanlar oldu. Ama biz, kendi 
gücümüzü biliyorduk. Allaha çok 
şükür ki, bugün her iki hedefimizi 
de aştık. Bütün dünyaya bu 
milletin neler yapabileceğini bir 
kez daha gösterdik.”

Bu başarının mimarı olan 
tüccar ve sanayicilerle ve özel 
sektörle, yani salonu dolduranlarla 
gurur duyduğunu TOBB Başkanı, 
“Sadece kazanmadınız, bu 
millete de kazandırdınız. İyi ki 
kazanıyorsunuz, iyi ki yatırım 

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, kavgaya ve çatışmaya değil, huzura ve 
diyaloğa ihtiyaç olduğunu belirterek, “Biz birlikte güçlüyüz” mesajı verdi.

GÜNDEM
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yapıyorsunuz, iyi ki istihdam 
ediyorsunuz, iyi ki sizler varsınız” 
diye seslendi.

Ancak zamanın, rehavete 
kapılma zamanı olmadığını 
belirten Hisarcıklıoğlu, içeride 
cari açığın daha tehlikeli hale 
geldiğine dikkat çekti. Dışarıdaysa 
Avrupa’daki finansal krizin 
büyüdüğünü, Kuzey Afrika ve 
Ortadoğu’da kargaşanın artarak 
devam ettiğini, içinde bulunulan 
coğrafyada değişim sancılarının 
çekildiğini, Türkiye’nin içinde 
bulunduğu bölgenin riskler ve 
belirsizliklerle dolu olduğunu 
kaydetti.

Türkiye’nin tam bu 
coğrafyanın ortasında olduğunu 
ifade eden Hisarcıklıoğlu, 
söz konusu bölgenin zor ve 
çetin bir bölge olduğunu ve 
dünya politikalarının odağında 

bulunduğunu bildirdi.

TOBB dünyaya örnek
Türkiye’deki Oda ve 

Borsalarımızın örgütlenme ve 
üyelik yapısının Fransa, İtalya 
veya Almanya’dakiyle aynı 
olduğunu anlatan Hisarcıklıoğlu, 
“Bunu, Eurochambers’ın Başkan 
Yardımcısı olarak, konuyu en 
yakından bilen birisi olarak 
söylüyorum. Biz bu yapıyı çok 
daha etkin, çok daha verimli 
kullandık. Özel sektörde birlikten 
doğan gücü meydana getirdik. Bir 
olduğumuz için sesimiz daha gür 
çıktı, daha net duyuldu. Bu çatı 
altında her meseleyi istişare ettik. 
Birbirimizi dinledik, birbirimizi 
anladık. Farklı düşüncelerimiz 
oldu ama kimseye ayrım 
yapmadık. Birbirimizi öteki diye 
dışlamadık” ifadesini kullandı.

Hem Türkiye’ye, hem 
de dünyaya örnek olan bu 
geleneğimiz sayesinde, bugün 
Türkiye’de demokrasinin ve 
istikrarın da güvencesi olduklarını 
vurgulayan Hisarcıklıoğlu OECD 
tarafından komşu coğrafyadaki 
tüm ülkelere TOBB’un Oda ve 
Borsa yapılanmasının örnek 
gösterildiğini söyledi.

Kendimize 
güveniyoruz
Özel sektörün faaliyetleri 

hakkında bilgi veren TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu sadece 
son bir yıl içinde özel sektörün, 
tam 1 milyon 57 bin kişiye kayıtlı 
istihdam sağladığını dile getirdi. 
Bu başarının mimarı olan tüccar 
ve sanayicilerle, müteşebbislerle, 
gurur duyduğunu ifade ederken 
“İyi ki kazanıyorsunuz! İyi ki 
yatırım yapıyorsunuz! İyi ki 
istihdam ediyorsunuz! İyi ki sizler 
varsınız!” dedi.

Hisarcıklıoğlu rehavete 
kapılınmaması konusunda da 
uyarılarda bulundu.

Özel sektör olarak son 10 

TOBB olarak 2001 yılındaki krizde bile umut aşıladık. 
Bugün özel sektör büyük başarılara imza atıyor. Şimdi 
daha büyük hedefler etrafında biraraya gelme zamanı. 
Herkesin ortak paydası memleket sevdası, ortak amacı da 
ülkenin kalkınması ve milletin bekasıdır.
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yılda olduğu gibi, daha fazla 
çalışacaklarına, daha fazla 
üreteceklerine, daha fazla yatırım 
ve istihdam sağlayacaklarına 
söz verdiklerini belirten 
Hisarcıklıoğlu, “Geçtiğimiz 10 
yılda nasıl başardıysak, emin olun 
ki önümüzdeki 10 yılda daha 
iyisini başarırız. Biz kendimize 
güveniyoruz! Siyasetçilerimizden 
de istikrar ve reform için daha 
fazla bir araya gelmelerini, 
siyasette diyalog ve uzlaşmayı 
sağlamalarını bekliyoruz. 
Bugün yeniden büyük hedefler 
etrafında kenetlenme zamanıdır. 
Hepimizin ortak paydası 
memleket sevdasıdır. Ortak 
amacımız ülkemizin kalkınması ve 
milletimizin bekasıdır! Mehmet 
Akif’in dediği gibi; ‘Girmeden 
tefrika bir millete, düşman 
giremez. Toplu vurdukça yürekler 
onu, top sindiremez” dedi.

Sosyal barışın anahtarı
Herkesten, başkalarının 

görüş ve düşüncelerine de kulak 
vermelerini isteyen Hisarcıklıoğlu, 
“Bu ülkede sosyal barışın 
anahtarı, aklı ve vicdanı kiraya 
vermemekten geçiyor. Buradan 
toplumumuzun çoğunluğunu 
oluşturan önyargısız zihinlere 
ve vicdanlara sesleniyorum. 
Cemil Meriç’in vurguladığı 
gibi, idraklerimize giydirilmiş 
deli gömleklerini çıkartalım. 
Nefsimize değil, vicdanımıza 
kulak verelim. Komşumuzu öteki 
diye görmeyelim. Türkiye’nin 
geriye gitmesine, kavga, 
karmaşa ve belirsizlik ortamına 

sürüklenmesine izin vermeyelim. 
Reformların önünün kesilmesine 
müsaade etmeyelim” dedi.

Siyaset tabana 
yayılmalı
Ekonomide olduğu gibi, 

demokraside de dünya 
standardına ulaşmak istediklerini 
kaydeden Hisarcıklıoğlu, 
bunu sağlamanın yolunun da, 
siyaseti tabana yaymaktan 
geçtiğini bildirdi. TOBB Başkanı, 
“Demokrasimizin kalitesini 
artırmak istiyorsak, siyasi 
partiler ve seçim kanunlarını, 
seçenle seçilen arasındaki 
bağı güçlendirecek şekilde 
değiştirmeliyiz” diye konuştu.

Yeni anayasa
TOBB Başkanı Rİfat 

Hisarcıklıoğlu şunları söyledi:
“Sadece siyaseten değil, 

ekonomik ve toplumsal olarak 
da yeni ve çağdaş  bir anayasaya 
ihtiyacımız var. Anayasanın 
yenilenme süreci en az içeriği 
kadar önemlidir. Yeni Meclisimiz, 
yeni anayasayı katılımcı  bir 
yaklaşımla hazırlamalıdır. Türkiye 
kendisini oluşturan tüm unsurları 
ile kaynaşmalı, farklılıklar içinde 
bütünleşmeli ve yeni anayasasını 
konuşarak, tartışarak ve uzlaşarak 
yapmalıdır. Bu da yeni bir 
kavga alanı olmamalıdır. Yeni 
Anayasada toplumumuzun 
olmazsa olmazı, demokratik, laik, 
sosyal bir hukuk devleti yapımız 
korunmalıdır. Rahmetli Özal’ın 
dediği gibi; ifade hürriyeti, din 
ve vicdan hürriyeti ile teşebbüs 

hürriyeti garanti altına alınmalıdır. 
Vatandaşları arasında ayrım 
yapmayan, vatandaşına güvenen, 
vatandaşına hükmetmeyen bir 
devlet anlayışına sahip olmalıyız. 
Devlet vatandaşının efendisi değil, 
hizmetkârı olmalıdır.”

AB sürecine de vurgu yapan 
Hisarcıklıoğlu, AB’nin önemini 
koruyan bir hedef olduğundan 
söz etti.

Yeni Meclise ve 
Milletvekillerimize tarihi görevler 
düştüğünü belirten Hisarcıklıoğlu, 
“Eğitimden yargıya, vergi 
sisteminden kamu yönetimine 
kadar birçok alanda yapısal 
değişimi sağlayacak reformları 
hayata geçirmeliyiz. Öncelikle 
ekonomik büyümenin daha adil 
paylaşımını sağlamalıyız. İşsizlikle, 
yoksullukla ve kayıt dışılıkla 
mücadelemizi güçlendirmeliyiz” 
ifadesini kullandı.

UMEM Beceri’10 projesinin 
önemine de değinen 
Hisarcıklıoğlu, herkesten elini, 
taşın altına koymasını istedi. 
Mesleki eğitim sisteminde daha 
aktif bir rol üstlenilmesi gereğinin 
altını çizen Hisarcıklıoğlu, mesleki 
eğitimi Odaların temel görevi 
haline getirmek istediklerini 
bildirdi.

TOBB Başkanı konuşmasında 
Bölgesel Kalkınma Ajansları’nın 
özel sektör merkezli hale 
gelmesini isterken, teşvik 
mekanizmasında artan cari 
risk riskinin dikkate alınmasını 
talep etti. “Teşvik sistemi, tarım 
stratejisi ile bütünleştirilmelidir” 
dedi.

Hisarcıklıoğlu, “Girişimci 
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ruhuyla, çalışkan insanlarıyla, 
bereketli topraklarıyla Türkiye 
bir hazinenin üzerinde oturuyor. 
Yeter ki önümüzü açılsın. 
Gücümüz var, enerjimiz var, 
heyecanımız var! Biz koşarız. 73 
milyonu daha zengin yaparız!” 
cümlesini kullandı.

Perakendedeki 
adaletsizlik
Perakende sektöründe 

yaşanan kuralsızlıktan da söz 
eden Hisarcıklıoğlu, “Dönüşümün 
önüne geçemeyiz, ancak kabul 
edelim ki perakende sektöründe 
düzenleyici bir yasanın olmaması, 
esnafımızı nefes alamaz, 
kobilerimizi de fasoncu hale 
getirmiştir. Serbest piyasadan 
kasıt, kurtlarla kuzuların aynı 
ortamı paylaşması  demekse 
bu, eşit olmayan, adaletsiz bir 
düzendir. Soruyorum size; güçlü 
olanların, güçsüzleri serbestçe 
tasfiye ettiği bir piyasayı mı, yoksa 
rekabetin adil olduğu, kurallı bir 
piyasayı mı tercih edersiniz?” diye 
konuştu.

İşadamına yeşil 
pasaport
Son dönemde dış politikanın, 

ekonomiyi daha fazla dikkate 
almaya ve desteklemeye 
odaklandığını açıklayan 
Hisarcıklıoğlu, bundan büyük bir 
memnuniyet duyduklarını dile 
getirdi. Hisarcıklıoğlu “Oda ve 
Borsa Başkanlarımız ile başarılı 
işadamlarımıza yeşil pasaport 
verilmesine yönelik çalışmalar, 
Başbakanımızın talimatıyla 
geçmişte yapılmıştı. Ancak 
bunları hayata geçiremedik. Yeşil 
pasaportlu zihniyet önümüze 
duvarlar ördü. Bu ülkeyi sadece 
bürokratımız değil, iş adamımız 
da temsil ediyor” dedi.

Erdoğan: Ekonomide 
güven ortamı var
TOBB Genel Kurulu’nda iş 

dünyasına hitap eden Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye 
hiç bir seçim ortamında böyle bir 
güven ortamına sahip olmadı” 
dedi. 

TOBB’un Genel Kurullarının, 

Türkiye ekonomisinin bir 
muhasebesinin yapıldığı, 
sorunların masaya yatırıldığı, 
çözüm önerilerinin, dilek ve 
temennilerin dile getirildiği çok 
önemli bir platform olduğunu 
dile getiren Erdoğan, kendisinin 
de başbakanlığı döneminde, 
TOBB’un birçok genel kuruluna 
katılarak görüşlerini ifade ettiğini 
ve konuşmacıları dinleme fırsatı 
bulduğunu kaydetti.

Geçen yılki genel kurulda 
verdikleri sözleri yerine 
getirdiklerini ifade eden Erdoğan, 
çıkardıkları çeşitli yasalarla 
iş dünyasının rahat bir nefes 
almasını sağladıklarını söyledi. 
Son 8.5 yılda Türkiye’nin çok 
farklı bir konuma yükseldiğini 
vurgulayan Başbakan Erdoğan, 
‘’Bunu birlikte yaptık, birlikte 
başardık. 8.5 yıl boyunca 
istişareyle birbirimize danışarak 
yürüdük; Türkiye’yi birlikte 
büyüttük. Her aşamada bir 
olmaya, beraber olmaya bundan 
sonra da devam edeceğiz’’ dedi.

Genel Kurul’un, 12 Haziran’da 
yapılacak seçimlere 27 gün kala 
gerçekleştirildiğini anımsatan 
Erdoğan, burada bugünün 
muhasebesini yapmayı, gelecek 
adına bir vizyon ortaya koymayı 
daha çok önemsediğini ifade etti.

Verdikleri vatleri seçimi 
kazandıktan sonra yerine 
getirmeyen adayları 
eleştiren Erdoğan, bunun bir 
müeyyidesinin bulunduğunu, 
bu müeyyideyi seçim sandığında 
milletin uyguladığını söyledi.

“Dün dündür, bugün 
bugündür” anlayışı
Ülkede, siyasetçinin, millete, 

gençlere, seçmene karşı üst 
bir dil oluşturma sorumluluğu 
bulunduğuna işaret eden 
Erdoğan, şunlara işaret etti:

“Açık söylüyorum: Bu ülke, 
ne çektiyse ‘Dün dündür, bugün 
bugündür’ anlayışından çekmiştir. 
Sizler sanayinin içindesiniz. ‘Kim 
ne veriyorsa, ben 5 fazlasını 
veriyorum’ siyasetinden bu ülke 
çok çekti. İki anahtar veriyorum 
diyenlerden çok çekti. Bu 
anahtarlardan hangisi acaba 
benim vatandaşıma ulaştı, 
soruyorum. Bu ülkede yıllarca 
devam eden, yüksek enflasyonun, 
yüksek faizin, kamu açıklarının, 
yolsuzluğun ve yoksulluğun en 
önemli sebebi, işte bu anlayıştır. 
İstikrar ve güven zeminini tahrip 
eden, bozan, sağlıklı bir yatırım, 
üretim, istihdam zeminini ortadan 
kaldıran yaklaşım, bu yaklaşımdır. 
8.5 yıldır Türkiye, istikrar ve 
güven zemininde ilerliyor. 
Yatırımcı, üretimci, girişimci, artık 
önünü görüyor, ileriyi görüyor 
ve üç beş günlük değil, 20-30 
yıllık projeksiyon yapabiliyor. 
İyi hatırlarsınız, Çukurova’nın, 
Menderes Ovası’nın, Trakya’nın 
çiftçisi, tarlaya tohum atarken, 
oradaki havaya değil, Ankara’nın 
havasına bakıyordu. Bugün 
çiftçi, esnaf, sanayici Ankara’nın 
havasından emin, artık güvenle 
tohumunu atıyor. Fark bu. 
Güvenle yatırım yapıyor. Artık 
Türkiye sanayisinde, fabrikalarımız 
çöplük değil. Artık birinci sınıf 
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makineler ülkemize giriyor. 
Bilemediniz ikinci sınıf makineler 
ülkemize giriyor. Güvenle işini 
kuruyor.”

İş dünyasının, temiz siyaset, 
dürüst siyaset, ilkeli siyaset 
konusunda artık çok duyarlı 
olduğuna inandığını ifade eden 
Erdoğan, proje siyaseti ile popülist 
siyaset arasında iş dünyasının çok 
net bir çizgi çizdiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu’ndan 
ekonomi eleştirileri
Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliğinin (TOBB) 66. Genel 
Kurulunda konuşan Kemal 
Kılıçdaroğlu ise, siyaset 
kurumunun halka her yerde ve 
her ortamda doğruları söylemesi 
gerektiğini dile getirdi ve ekonomi 
yönetimine eleştiriler yöneltti. 

Türkiye’de ekonominin 
iyi yönetilmediğini savunan 
Kılıçdaroğlu, “Eğer bir ekonomi 
iyi yönetilirse 9 yılda 4 kez mali 
af çıkmaz. Kim vergisini ödemek 
istemez, kim sigorta primini 
ödemek istemez. Ödeyemiyor, 
dünyanın faizini yüklüyorsunuz 
üstüne, sonra hayat kilitleniyor, 
‘verginizi ödeyin’ diye mali af 
çıkarıyorsunuz” dedi.

Türk Lirası’nın değerli 
olmasıyla övünüldüğünü 
ancak ABD’nin kriz döneminde 
para basarak doların değerini 
düşürdüğünü anlatan 
Kılıçdaroğlu, “Biz sanayiciyi 
perişan ettik, bugün ülkeyi Çin 
mallarının pazarı haline getirdik. 
Birisi sizi kandırıyor, bedelini bu 
ülkenin sanayicisi çekti” diye 

konuştu.
Cari açığın, rekor kırdığının 

altını çizen Kılıçdaroğlu, bu 
durumun Türkiye ekonomisinin 
ne kadar kırılgan olduğunu 
gösterdiğini belirtti. 
Kılıçdaroğlu, “Bu cari açık, 
Türkiye için felakettir. Bunu 
ben söylemiyorum, bu ülkenin 
yazmışları, okumuşları, sağduyu 
sahibi insanları söylüyor. Bu cari 
açık, yeni bir duvara toslama 
sinyali veriyor. Herkesi uyarmak 
da bizim görevimizdir” dedi.

Mevcut teşvik sisteminin 
sanayiciyi cezalandırdığını, 
CHP’nin bu sistemi değiştireceğini 
belirten Kılıçdaroğlu, “Anadolu’da 
20 büyük cazibe merkezi 
oluşturacağız. İstihdam yaratan, 
bilim ve teknolojiyi içeren, 
inovasyonu kabul eden güçlü 
bir Anadolu sanayi oluşturmak 
istiyoruz” dedi. 

Sıfır faizli kredi
CHP’nin sanayicinin önündeki 

engelleri kaldıracağının sözünü 
veren Kılıçdaroğlu, sanayicileri 
“ekonominin kamu görevlisi” 
olarak tanımladı. Kılıçdaroğlu, 
CHP iktidarında KOBİ’lere sıfır 
faizle kredi vereceklerini de 
belirterek, iş adamlarının ödediği 
vergi, sigorta primi bir yıllık ne 
kadarsa, sonraki yıl o kadar sıfır 
faizli kredi alabileceklerini söyledi. 

Binlerce kişinin arasından 
sıyrılarak kazandığı sınavla 
girdiği hesap uzmanlığında 
iddialı olduğunu vurgulayan 
Kılıçdaroğlu, bu nedenle 
projelerinin kaynaklarını en doğru 

şekilde belirlediklerinin altını çizdi.
Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin 

kendi iç dinamiklerini harekete 
geçireceklerini, iş gücünün 
niteliklerini artıracaklarını, 
asgari ücret üzerindeki vergiyi 
aşamalı olarak yüzde 1’e kadar 
indireceklerini anlattı.

Kılıçdaroğlu, nükleer santral 
projelerine de değinerek, “Bir 
ülkede nükleer santral yeniden 
kuruluyorsa orada bakın devletin 
ortaklığı vardır, nükleer teknolojiyi 
getirmek ister. Burada var mı 
ortaklık, hayır. Bir mühendis bile 
çalıştıramayacaksınız. Benim 
ülkemde kurulacak, benim 
mühendisim çalışmayacak. 13.5 
cente alım garantisi vereceğim. 
Ne olacak peki? Ben dışarıdan 
alırım. Daha ucuza alırım” dedi.

Babacan: Dünya 
takdir ediyor
Devlet Bakanı ve Başbakan 

Yardımcısı Ali Babacanda 
konuşmasında, “Kim ne derse 
desin, Türkiye’nin göstermiş 
olduğu ekonomik performans, 
bütün dünyanın takdirini 
kazanıyor. Bu bir başarı öyküsü” 
dedi.

Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Ali Babacan, birçok 
ülkenin borç stoğunun tarihi 
seviyelerde olduğunu kaydetti. 
ABD’nin toplam borç stoğunun 
milli gelire oranının yüzde 100, 
Japonya’nın yüzde 250 olduğunu 
belirten Babacan, dünyadaki 
pek çok büyük bankanın kamu 
desteğiyle ayakta durduğunu, bu 
ülkelerde gerçekten ürkütücü bir 
durum bulunduğunu anlattı.

Son bir yılda akaryakıttan 
alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) 
oranlarını değiştirmediklerini, 
bu yılın sonuna kadar 
da değiştirmeyeceklerini 
açıkladıklarını hatırlatan Babacan, 
Türkiye’de akaryakıt fiyatlarının 
artmasının dünyada petrol 
fiyatlarının yükselmesinden 
kaynaklandığını bildirdi. Dünyada 
1 milyar insanın günlük bir doların 
altında gelirle açlık sınırının 
altında yaşadığına vurgu yapan 
Babacan “Açlık sınırının altında 
insanımız kalmadı” dedi.
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Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği’nin 66. Genel Kurul 
Toplantısı’nda Ege Bölgesi 
Sanayi Odası ağırlığını 
koydu. İzmirli sanayicileri 
EBSO Yönetimi ve TOBB 
delegelerinden 23 kişi temsil 
etti.

Türkiye’nin 81 ilinden gelen 
delegelerin yoğun ilgi gösterdiği 
Genel Kurul’a, EBSO Yönetim 
Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim 
Kurulu Üyesi Ender Yorgancılar, 
Meclis Başkanı Mehmet Tiryaki, 
Meclis Başkan Yardımcıları 
Hüseyin Şairoğlu ile Sayıl 
Dinçsoy, Yönetim Kurulu Üyeleri 
Bayram Talay, Berkay Eskinazi, 
Haluk Tezcan, Kamil Porsuk, 
Muhsin Dönmez ve Hüseyin 
Vatansever, TOBB Delegeleri 
Salih Esen, Nedim Kalpaklıoğlu, 
Kürşad Yuvgun, Ömer Kaplan, 
Hüseyin Arıcı, Atilla Üner, 
Hüseyin Uğur, Nedim Uysal, 
Fuat Eroğlu, Cevat Kırkpınar, 
Şener Gencer, Muhittin Keskin, 
EBSO Meclis Üyeleri Ertaç 
Karagözlü ve Hakkı Attaroğlu 
ile Genel Sekreter Mustafa 

Kalyoncu katıldı. 
Ege Bölgesi Sanayi Odası 

Yönetim Kurulu Üyeleri Tezcan 
ile Porsuk, aynı zamanda 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
delegesi.

TOBB Genel Kurulu’nda 
EBSO ağırlığı
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Ege Bölgesi Sanayi 
Odası, İzmir’in simge damak 
tatlarından lokmayı Ankara’ya 
taşıdı. EBSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Yorgancılar, 
Cumhurbaşkanı Gül’e İzmir 
lokması ikram etti.

Ege Bölgesi Sanayi Odası, 
İzmir’de Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği çatısı altındaki 
Oda ve Borsalar arasında 
yine bir ilke imza attı. TOBB 
66. Genel Kurulu dolayısıyla 
yurdun dört bir yanındaki 
Oda ve Borsaların yöresel 
lezzetlerini ikram ettiği alanda 
Ege Bölgesi Sanayi Odası da 
açtığı stantla İzmir Lokması 
dağıttı. Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, Genel Kurul 
öncesinde TOBB delegeliğinde 
10-20-30 ve 50 yılı aşkın süreyle 
hizmet verenlere plaketlerinin 
dağıtıldığı toplantıya katılan 
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü 
standa davet ederek İzmir 
Lokması ikram etti.

Fark yarattı
Adana’dan kebap, 

Ankara’dan yaprak döner, 
Afyon’dan sucuk döner, 
Sivas’tan köfte, Mersin’den 
tantuni, Eskişehir’den çiğ 
börek, Elazığ’dan peynir, 
Uzunköprü’den pirinç pilavı, 
Kınık’tan maden suyu, 
Bursa’dan kestane şekeri, 
Mustafakemalpaşa’dan tatlı, 
Taşköprü’den salça, Denizli’den 

leblebi, Keban’dan alabalık, 
Balıkesir’den zeytinyağı, ayran 
ve daha niceleri.. Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği Genel 
Kurulları, Oda ve Borsaların 
yöresel tatlarını da tanıtma 
gayreti nedeniyle tam bir 
lezzet şölenine sahne oldu. 
Yıllardır İzmir’in bu stantlarda 
yer almadığını fark eden Ege 
Bölgesi Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Yorgancılar, 
bir ilke imza atarak Ankara’ya 
İzmir Lokması’nı taşıdı. İzmir’in 
en ünlü lokma ustalarından 
lokmacıbaşı Vedat Usta, lokma 
dökmekte kullandığı tezgahıyla 
birlikte Ankara’ya getirildi. 
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 

Ender Yorgancılar, stantta 
Meclis Başkanı Mehmet Tiryaki, 
Yönetim Kurulu Üyeleri ve 
EBSO’nun TOBB delegeleriyle 
birlikte Türkiye’nin dört bir 
yanından gelen iş dünyası 
temsilcilerine İzmir Lokması 
dağıttı.

Cumhurbaşkanı Gül, 
çok beğendi
EBSO’nun İzmir lokması 

dağıttığı standın en önemli 
konuğu Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül oldu. TOBB’da 
10-20-30 ve 50 yılın üzerinde 
Genel Kurul delegeliği 
yapanlarla dünyanın dört bir 
yanından gelen ve Türkçe 
konuşan yabancı işadamlarına 
plaket takdim töreninden 
sonra Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Nihat Ergün ve TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu ile birlikte yöresel 
lezzetlerin yarıştığı stantları 
da gezdi. EBSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Yorgancılar, 
Cumhurbaşkanı Gül, Sanayi ve 
Ticaret Bakanı Ergün ile TOBB 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na 
EBSO standında İzmir lokması 
ikram etti.  Cumhurbaşkanı 
Gül, İzmir farkını yaratan Ender 
Yorgancılar’ı kutladı.

EBSO’dan Gül’e İzmir lokması
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İş dünyası Ata’nın huzurunda
Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği’nin 66. Genel Kurulu 
öncesinde, Başkan Rifat 
Hisarcıklıoğlu başkanlığında, 
TOBB Yönetim Kurulu, 
Konseyler, Oda, Borsa 
başkanları, delegeler, Kadın 
Girişimciler Kurulu ve Genç 
Girişimciler Kurulu üyeleri 
Anıtkabir’i ziyaret ederek 
Ata’nın huzurunda saygı 
duruşunda bulundu.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
Anıtkabir Şeref Defteri’ne şunları 
yazdı:

“Büyük Atatürk, Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği’nin 
yöneticileri ve delegeleri 
olarak, 66. Genel Kurulumuz 
öncesi huzurunuzdayız. Türk iş 
dünyası adına ülkemizin, sosyal 
anlamda olduğu gibi, ekonomik 
anlamda da daima yeryüzünün 

en ileri medeniyetleri arasında 
olmasını hedef seçtik. Geçmişi 
şanlı başarılarla dolu bu büyük 
ülke, sizden bizlere ve bizden 
sonraki nesillere, ilelebet payidar 
tutulmak üzere bir emanettir. 
Hepimiz bu emanetin kıymetinin 
farkındayız. Ülkemizi medeniyet 
yarışında ileri götürmeyi, 
halkımızın refah ve mutluluğunu 
artırmayı temel görevimiz kabul 
ettik. 

Ulu Önder Atatürk; 
Büyük camiamız adına, 
Cumhuriyetimizin kurulmasında 
ve bugünlere gelmesinde emeği 
geçen herkese minnet ve şükran 
duyuyor, emanetini ilelebet 
yaşatmak için var gücümüzle 
çalışacağımıza söz vererek, 
yüksek hatıranız önünde 
saygıyla eğiliyoruz.”

Türk iş dünyası 
adına ülkemizin, 
sosyal anlamda 
olduğu gibi, 
ekonomik 
anlamda da daima 
yeryüzünün en 
ileri medeniyetleri 
arasında 
olmasını hedef 
seçtik. Ülkemizi 
medeniyet 
yarışında ileri 
götürmeyi, 
halkımızın refah 
ve mutluluğunu 
artırmayı temel 
görevimiz kabul 
ettik.
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1980 sonrasında dışa açık 
ekonomik model arayışlarını 
hızlandıran Türkiye’de bilindiği 
üzere, en son Türk Ticaret 
Kanunu’nda (TTK) yapılan köklü 
değişiklikler ile yeni bir döneme 
girilmiş bulunulmaktadır. TTK’da 
yapılan pek çok radikal değişiklik 
ile ülkemizdeki firmaların daha 
şeffaf, daha hesap verebilir ve 
daha uluslararası standartlara 
uygun işlem yapması 
hedeflenmekte ve önümüzdeki 
süreçte, iş dünyasının da buna 
göre yapılandırılması arzu 
edilmektedir. 

Halen dünyanın en 
büyük 16’ncı ekonomisi olan 
Türkiye’nin bu tür yapısal 
dönüşüm ve değişimlere 
ihtiyacı olduğu açıktır. Daha 
açık bir ifade ile yargı, yürütme 
ve yasama paralelinde, 
ülkemizdeki tüm kamu kurum 
ve kuruluşları ile birlikte Türk 
özel sektörünün de bir dönüşüm 
ve değişime ihtiyaç duyduğu 
aşikardır. Çok daha proaktif 
bir yapıya sahip olan Türk özel 
sektörünün bu yeni süreçte, 
değişimlere kamu kesimine 
nazaran daha hızlı bir uyum 

göstereceğini tahmin etmek 
sanırım hayalcilik olmayacaktır. 
Ancak bu avantajlı durum 
kamu kesiminin uyum sürecini 
daha geriden takip etmesi ile 
dezavantajlı bir duruma da 
dönüşebilecektir. Bu nedenle 
önümüzdeki süreçte, Türk kamu 
kesiminin de değişen Dünyanın 
hızına ayak uydurabilmesi için 
gerekli tedbirlerin alınması, 
sanırım yerinde atılmış bir adım 
olacaktır.

Ancak, kamu kesiminin 
değişim ve dönüşümü yanında, 
bir diğer önemli sorun ise, Türk 
özel sektörünün dünyadaki 
asıl rakipleri ile mücadele de 
ne derece başarılı olacağı 
sorunudur. Çok güçlü bir 
finansal yapıya, belirli alanlarda 
karşılaştırmalı üstünlüklere 
ve uzun bir geçmişe dayanan 
iş tecrübesine sahip olan bu 
ülkelerin bir adım önde olduğu 
açıktır.

Özel sektörümüzün özellikle 
son 20 yılda aldığı yol her türlü 
takdiri hak etmektedir. Yeterli 
sermaye ve insan kaynağına 
sahip olmayan, pek çok 
bürokratik sorunla da boğuşmak 

zorunda olan ülkemiz sanayici 
ve tüccarının gösterdiği ilerleme 
ve geldiği nokta pek çok 
uluslararası kuruluş ve örgütlerin 
de dikkatini çekmektedir. Ancak, 
bu noktada sorgulanması 
gereken husus, bu gelişme ve 
ilerlemenin sürdürülebilir olup 
olmadığıdır.

Kamu kesiminin değişim ve 
dönüşümler de yavaş ve çok 
geriden gelmesi, özel sektöre 
yanlış mesajlar vermemelidir. 
Türkiye gibi kalkınmasını özel 
sektör eliyle yapmaya karar 
vermiş ülkelerde özel sektör, 
kamu kesimine yol gösteren, 
hedefler koyan ve demokratik 
ölçüler içinde ısrarcı olan bir 
yapıya bürünmek zorundadır. 
Türkiye’nin kalkınması dikkat 
çekici olmakla birlikte, yeni 
dönemde ülkemizi daha 
zorlu bir sürecin beklediği 
de açıktır. Güney Afrika 
Cumhuriyeti’nin de dahil olduğu 
BRİC olarak anılan Rusya, 
Hindistan, Çin, Brezilya’dan 
oluşan topluluğa önümüzdeki 
süreçte Meksika, Güney Kore, 
Türkiye ve Endonezya’nın da 
dahil edilebileceği tahminleri 

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

Dünya değişiyor, peki biz?
Halen dünyanın en büyük 16’ncı ekonomisi olan 
Türkiye’nin bu tür yapısal dönüşüm ve değişimlere ihtiyacı 
olduğu açıktır. Daha açık bir ifade ile yargı, yürütme 
ve yasama paralelinde, ülkemizdeki tüm kamu kurum 
ve kuruluşları ile birlikte Türk özel sektörünün de bir 
dönüşüm ve değişime ihtiyaç duyduğu aşikardır.
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yapılmaktadır. Bu yeni dönemde 
ülkenin çok daha iyi uygulama 
ve başarı örnekleri sergilemesi 
gerekecektir.

Peki Türk özel sektörü neleri 
daha iyi yapmak zorundadır? 
Öncelikle, insana yatırım 
yapmanın hem devletlerin 
hem de şirketlerin kalkınma ve 
gelişmesinin olmazsa olmaz 
koşulu olduğunu kabul etmek 
ve kalkınmamızın temeline 
bu gerçeği yerleştirmek 
gerekecektir. Finansal 
kaynakları kadar devlet veya 
şirketlerin insan kaynakları 
da ilerlemelerinin belirleyici 
ana unsurlarıdır. Yetişmiş ve 
nitelikli insan kaynağı, her 
işletmenin önceliği olmadıkça, 
gerçek anlamda kalkınmanın 
bir hayal olarak kalacağını, 
kaliteli insan kaynağına sahip 
olmayan Türkiye’nin gelişmiş 
ülkeler masasında kendisine yer 
bulamayacağını öncelikle kabul 
etmek gerekir.

Yetişmiş insana duyulan 
gerçek bir talep, arzını da 
beraberinde getirecektir. Başta 
Ege olmak üzere, her bölge 
yetişmiş insan gücü için çekim 
merkezi haline dönüşmek 
zorundadır. Bu konuda kamu 
kesiminin daha çok yavaş 
hareket edeceğini, kamu 
eliyle bu sürecin çok uzun 
yıllara yayılacağı açıktır. Özel 
kesim bu konuda inisiyatifi 

ele alıp, kamu kesimini de 
daha fazla zorlayan, daha 
fazla talepkar bir yapı içinde, 
sivil toplum örgütlenmeleri, 
Odaları ve Birlikleri ile öncü rol 
oynamalıdır.

Nitelikli insan kaynağı 
yanında, kayıt dışı ekonomi 
sorunun çözüme kavuşturulması 
da bir diğer önceliktir. Maliye 
Bakanlığı Devlet istatistik 
Enstitüsü verilerinden hareketle 
Türkiye’deki kayıt dışılığı 2004 
yılı itibariyle en fazla yüzde 
30 seviyesinde tahmin etmiş 
ve 2008-2010 yılları arasında 
uygulanmak üzere kayıt dışı 
Ekonomiyle Mücadele Stratejisi 
Eylem Planını hayata geçirmiştir. 
Tespit ve sonuçları tartışılsa 
da, bu plan ile hükümetin de 
kayıt dışı ekonomi ile mücadele 

UZMAN

de bir şeyler yapma yönünde 
adımlar atmaya niyetli olduğu 
anlaşılmaktadır.

Sözün özü; Türkiye bir 
dönemin sonuna gelmiş 
bulunmaktadır. Geçmişin 
realite ve zorunlulukları yeni 
Türkiye’de kendisine daha zor 
yer bulacak, kayıt dışılık artık 
her zamankinden daha fazla 
ekonomide sıkıntı yaratacaktır. 
Pek çok sektörde, en ucuz 
işgücü ile çalışan işletmeler 
daha karlı olmayacak, en iyilerle 
çalışan firmalar sınırlı kaynakları 
ile en iyi sonuçları alıp, daha 
sürdürülebilir bir büyüme 
yakalayacaklardır. En azından 
Türkiye olarak talip olduğumuz 
uluslararası lig, bu yeni yapıyı 
zorunlu kılmaktadır.
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Ergün: Sanayicilerin
önünde engel kalmayacak

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Nihat Ergün, Avrupa’nın en hızlı 
büyüyen ülkesi olan Türkiye’de 
sanayicinin önündeki engelleri 
kaldırmak için çalıştıklarını 
söyledi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası, 
Sanayi ve Ticaret Bakanı Ergün’ü 
konuk etti. İzmir programının 
yarısını EBSO’ya ayıran Bakan 
Ergün, Türkiye’yi özel sektör 
yatırımlarının büyüteceğini, 
bundan sonra da özel sektörün 
rekabet gücünü artırmak 
gerektiğini vurgularken, ülkenin 
artık önünü gördüğünü, Sanayi 
Strateji ve Eylem planlarını 
hazırlayarak ekonomiye yol 
haritası çizdiklerini, çözüme 
dair eylemleri de önerdiklerini 
anlattı.

İş dünyasının seçimle ilgili 
geçmiş yıllardaki gibi bir endişesi 
olmadığını belirten Ergün,  siyasi 
partilerin genel seçim öncesi 
proje bazlı politikalarla halkın 
önüne çıkmasının, Türkiye’nin 
geldiği seviyeyi gösterdiğini, 
bu projelerin 8.5 yıllık başarılı 
dönem dayanak alınarak 
yapıldığını ifade etti.

Ekonomimiz 
güçleniyor
Bakanlık olarak sektör sektör 

strateji belgesi açıkladıklarını, 
her sektörün yol haritası 
belirlediklerini ifade eden 
Ergün, ekonomik verilerde 
2002 yılına göre kat kat artışlar 
gözüktüğünü, bu artışa özel 
sektörün yüksek performansıyla 
ulaştıklarını anlattı. Ergün, kriz 
döneminde karamsar tablo 
çizenlere karşı, yatırımcıları 
krizin fırsata çevrilmesi için 
yatırıma davet ettiklerini, 
Türkiye’nin kriz sonrası hızlı 
büyümesiyle haklı çıktıklarını 
vurguladı.

Diplomatik atağın 
katkısı

Osmanlı İmparatorluğu’nun 
içe kapanması ve iç denizleri 
kendisine yeterli görmesinin 
gerilemenin nedenlerinden biri 
olduğunu kaydeden Ergün, 
bunun bilinciyle hareket ederek 
diplomatik atak yapıldığını, 
bunun ihracat rakamlarına da 
yansıdığını söyledi.

Ergün, bundan sonra 

özel sektörün rekabet 
gücünü artıracak alanlara 
yoğunlaşacaklarını, otomotiv 
ve makine sektörlerinin 
ardından kimya, demir çelik, 
seramik ve elektrik elektronik 
sektörleri için de stratejik 
belgeler açıklayacaklarını, 
EBSO tarafından talep edilen 
değişikliklerin de bu strateji 
belgeleri içinde ele alınacağını 
ifade etti. Bu talepler arasında 
yer alan, işletmelerin avukat 
çalıştırma zorunluluğuna dikkati 
çeken Ergün, bunun, zamanında 
hukuk ve avukat lobilerinin 
baskısıyla yasalaştığını, 
avukatlara zorunlu iş alanları 
açılması için yapıldığını ifade 
ederek, “Avukatlık işim olursa 
bir büroyla anlaşırım. Bana 
niye bir adamı çalıştırmamı 
kanun yoluyla mecbur 
ediyorsunuz. Değiştireceğiz 
tabii, değiştirilmesi lazım. Dünya 
değişiyor, avukatlara da bir sürü 
yeni iş fırsatlar doğuyor” dedi.

Yiğidi öldür
hakkını ver
KOBİ’lere yönelik finansal 

olanaklar ve desteklerle 
ilgili ayrıntılı açıklamalarda 
bulunan Ergün, genel seçim 
sürecinde tüm siyasi partilerin 
Cumhuriyetin 100. yılı olan 
2023 hedefinden bahsettiğini, 
bunun siyasi ve ekonomik 
istikrarın, makroekonomik 
dengelerin oturduğunun kanıtı 
olarak algılanması gerektiğini 
söyledi. Bakan Ergün, şöyle 
konuştu:

“Bugün neredeyse tüm 
siyasi partiler 2023 hedefinden 
bahsediyorlar, çünkü son 
8.5 yılda önünü göremeyen 
Türkiye, önünü gören Türkiye 
haline geldi. Şimdi geleceğe 
güvenle bakan Türkiye var. 
Nasıl koyuyorsunuz bu 
hedefi? Siyasi, ekonomik 
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istikrar ortamına güvenerek, 
özel sektörün dinamizmine 
dayanarak, makro ekonomik 
dengelerin kurulmuş olmasına 
dayanarak söylüyorsunuz. 
Ama konuşurken diyorsun ki 
‘Türkiye’nin zemini çok çürük, 
mahvoldu, ekonomi diye bir 
şey yok, Türkiye yönetilemeyen 
bir ülke’. Böyle diyorsun da sen 
böyle bir ekonomik vizyonu 
neye dayanarak söylüyorsun. 
Gerçeğin böyle olmadığını 
aslında sen de biliyorsun da 
söylemek istemiyorsun. Ama 
yiğidi öldür hakkını ver. Bu işler 
oldu ki herkes 2023 hedeflerini 
konuşuyor. Siyasi partilerin proje 
bazlı politikalarla halkın önüne 
çıkıyor olmaları Türkiye’nin 
gelmiş olduğu seviyeyi görmek 
açısından sevindirici bir durum.”

Sürekli olarak siyaset 
kültürünün değişmesi 
gerektiğini, siyasetin atışma 
zemini değil proje yarıştırma 
zemini olduğunu ifade ettiklerini 
anlatan Ergün, “Diğer siyasi 
partilerin de projelerden 
bahsetmeleri sevindirici. 
Açıklanan bazı proje ve hedefler 
çelişkili ve tutarsız ama işin iyi 
tarafı proje bazlı kampanya 
yürütülmesi iyi bir şey. Bu işte 
bazı partiler yeni olduğu için 
tolerans göstermek gerekiyor” 
dedi.

Ergün, bazı siyasi partilerin 
seçim beyannamelerinde 

zaten yapılan bazı yatırım ve 
hizmetlerin vaadedildiğini, bunu 
acemiliğe bağladıklarını ifade 
etti.

Cari açığı da 
frenliyoruz
Son dönemde kamu borç 

stokunun arttığı yönünde 
eleştiriler bulunduğunu belirten 
Ergün, “Kamu borç stoku arttı 
ama borç vadesinin nereden 
nereye geldiğini, faiz oranının 
nereden nereye geldiğini, milli 
gelire oranının nereye geldiğini 
bir türlü görmek, söylemek 
istemiyorlar” diye konuştu.

Seçim öncesi iş dünyasının 
da gayet soğukkanlı olduğunu, 
kimsenin ekonomik verilerde 
bir oynama beklemediğini, 
seçim sonrası için de kafaların 
rahat olduğunu belirten Ergün, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Efendim cari açık sorunu 
var. Evet, var. Eskiden sorunun 
farkına bile varılmazdı, biz 
sorunun farkındayız. Sonra 
bunu yönetmek, kontrol altında 
tutmak, sağlıklı kaynaklardan 
finanse edebilmek, sonraki adım 
cari açığı azaltmak. Cari açığın 

en önemli nedenlerinden birisi 
enerji. Ne yapıyoruz, yatıyor 
muyuz enerjide? Türkiye’nin 
neresinde akan su varsa 
hidroelektrik santral, kömür 
rezervinin olduğu yerde termik, 
rüzgarın olduğu yerde rüzgar 
santralleri yapıyoruz. Nükleer 
santraller planlıyoruz. En 
azından ‘cari açığı görmezden 
gelelim, nasıl olsa finanse 
ediliyor, gittiği yere kadar gitsin’ 
diyen yok.”

Bakan Ergün, otomotivde 
ithalatın bu yıl ihracatı 
geçebileceğini, ülkenin bu 
alanda net ithalatçı konuma 
gelebileceğini, bir taraftan 
markaları Türkiye’de yatırıma 
davet ettiklerini, öte yandan 
da Türkiye’den yeni bir marka 
ve model çıkması konusundaki 
çalışmaları teşvik edeceklerini 
kaydetti.

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Ergün, Türkiye’de girişimcilik 
kültürünün oturması için 
gelecek yıl üniversitelerde 
girişimcilik derslerinin 
konulacağını, yarışmalarda 
dereceye giren öğrencilere 
destek sağlayacaklarını, her yıl 
en az 5 bin kişiye girişimcilik 
desteği vermek istediklerini 
bildirdi.

Hipermarketlere 
çeki-düzen
Bakan Ergün, EBSO Meclis 

Üyesi Coşkun Güner’in 
Hipermarketler Yasası’na 
ilişkin sorusu üzerine, bir 
yasal düzenleme yaptıklarını 
ancak parlamento gündemine 
yetişmediğini, başka konuların 
çok daha ön plana çıktığını, bu 
arada Rekabet Kurulu’nun da 
konuyu özel olarak ele aldığını, 
atılması gereken adımlar 
konusunda kendilerine ışık tutan 
bir çalışma hazırladığını belirtti.

Bir raporun ortaya çıkacağını, 

Ergün: ‘’Siyasi partilerin proje bazlı 
politikalarla halkın önüne çıkıyor olmaları, 
Türkiye’nin gelmiş olduğu seviyeyi görmek 
açısından sevindirici bir durum’’

HABER
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bu rapor çerçevesinde 
hipermarketler ve alışveriş 
merkezlerinin kuruluş esasları, 
rekabetin korunması ve tedarikçi 
haklarının korunmasını içeren 
bir düzenleme yapılacağını 
belirten Ergün, şu bilgileri verdi:

“Hipermarketlerin 
kuruluşlarıyla ilgili bir düzen 
olması lazım, o düzeni bir 
kurul vasıtasıyla oluşturmamız 
gerekiyor, yasal düzenlemenin 
içine bunu koyacağız. İkincisi 
pazara giriş. Burası büyük bir 
pazar, bunu açma imkanını 
kamu otoritesi veriyor. Ama 
siz başkaları için oraya girişi 
zorlaştırıyorsunuz. Pazara 
girişte haksız rekabet tablosu 
ortaya çıkabiliyor. Bu noktada 
müdahale gerekiyor. O zaman 
buraları Rekabet Kurumu’nun 
ve bizim Tüketici Hakları 
ve Rekabeti Koruma Genel 
Müdürlüğümüzün denetimine 
açmak gerekiyor. Bugünkü 
mevzuat buna imkan vermiyor. 
Hakim durumun kötüye 
kullanılması durumunda bir 
rekabet denetim yapılabiliyor 
fakat burada yüksek satın alma 
gücünün kötüye kullanılması 
gibi bir tablo var. O pazara 
herkesi sokmayan, gireni de 
girdiğine zaman zaman pişman 
eden bir tablo var.”

Ergün, üçüncü önemli alanın 
da tedarikçinin hukukunun 
korunması olduğunu, burada 
da sorunların yaşandığını ifade 
ederek, “10 liraya satılacak 
malı veriyor, sonra ‘biz bunu 
7.5 liraya sattık, iade faturası 
keselim’ deniyor. Veya ‘yeni 
bir mağaza açacağız şu kadar 
para vermen lazım, kampanya 
tertip ettik, finansmanını sen 
yapman lazım.’ Bunlardan 
bile para kazanılan bir 
mekanizmanın ortaya çıktığını 
görüyoruz. Kuruluş esasları, 
rekabetin korunması ve tedarikçi 
hukukunun korunmasını 
içeren bir düzenleme çerçevesi 
oluşturduk, bu çerçevede 
inşallah önümüzdeki dönemin 
konularından bir tanesi de 
hızlı bir şekilde önümüzde 
durmuş olacak ve bir çözüme 
kavuşturacağız” diye konuştu.

Yıldırım: İzmir marka şehir olacak

Eski Ulaştırma Bakanı ve 
İzmir milletvekili adayı Binali 
Yıldırım ise İzmir’in devlete 
verdiğinin karşılığını alamadığı 
konusundaki eleştirileri sıklıkla 
duyduğunu ancak, elindeki 
devletin resmi rakamlarının 
bu eleştirilerle uyuşmadığını 
söyledi.

Son 8 yılda İzmir’e toplam 
11 milyar liralık yatırım 
yapıldığını, buna genel 
bütçeden yerel yönetimlere 
aktarılan kaynakların da dahil 
olduğunu ifade eden Yıldırım, 
İstanbul-İzmir otoyolu ve 15 
Mayıs’ta temelini atacakları 
Kuzey Ege Konteyner Limanı 
da dahil edildiğinde yatırım 
miktarının 25 milyar liraya 
çıkacağını, bu rakam kişi 
başına bölündüğünde İstanbul 
ve Ankara ile doğru bir 
karşılaştırma yapılabileceğini 
söyledi.

İzmir’in EXPO adaylık 
sürecine dikkati çeken 
Yıldırım, 2015’te İzmir’in 
ayak oyunlarıyla kaybettiğini, 
ancak bu sefer şartların 
değiştiğini, çok daha avantajlı 
bir konumda bulunduklarını, el 

birliğiyle bu işi başaracaklarını 
kaydetti. 

Türkiye’nin vitrini
Yıldırım, EXPO’nun İzmir’in 

marka şehir olması için fırsat 
teşkil ettiğini, İstanbul-İzmir 
otoyolu, Ankara İzmir yüksek 
hızlı tren inşaatı ve Kuzey 
Ege Limanı’nın bitirilmesinde 
EXPO’nun büyük katkısının 
olacağını anlatarak, şunları 
söyledi:

“İzmir önümüzdeki 8 
yıl içinde sürekli ekonomik 
canlılığın, inşaat sektörünün, 
her türlü faaliyetin arttığı 
bir kent haline gelecek, 
bu muazzam bir fırsat. 
Sızlanmakla, şikayetle bir 
yere varamayız. Bir yerden 
başlamamız lazım. 

5 tane İzmir gördüm. 
Birbiriyle en az 10 yıl fark 
var. Aralarındaki mesafe 
yarım kilometre bile değil. 
Bu şehir bu halde olmamalı. 
Bunu kimseyi suçlamak için 
söylemiyorum. Böylesine 
Türkiye’nin vitrini olan bir 
şehrin bu sorunlarına risk alıp 
el atmamız lazım.”

HABER
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Tiryaki: 
Strateji belgeleri 
hayata geçmeli
Ege Bölgesi Sanayi Odası 

Meclis Başkanı Mehmet Tiryaki, 
toplantıyı açılış konuşmasında 
otomotiv ve yan sanayine 
verdiği destek için Sanayi 
ve Ticaret Bakanı Ergün’e 
teşekkür etti. Otomotiv ve yan 
sanayinde ihracatın geride 
kalan 9 yılda 10 kat arttığına 
dikkat çeken Tiryaki, sektörün 
kriz dönemlerinde de ihracatta 
lokomotif olma özelliğini 
sürdürdüğünü bildirdi. Otomotiv 
üretiminde Almanya’da yüzde 
15-16, Fransa’da yüzde 16-
18, Güney Kore’de ise yüzde 
2’ler düzeyinde ithal parça 
kullanıldığını hatırlatan Tiryaki, 
Türk otomotiv sektöründeki 
ithalat rakamlarını da gündeme 
getirirken, Türkiye’de bir 
kamyon üreticisinin yüzde 80 
oranında ithal parça kullandığını 
anlattı. Tiryaki, serbest pazar 
ekonomisinin en hararetli 
savunucusu ülkelerde bile yerli 
parça kullanım oranlarına azami 
dikkat edildiğini, ülkemizde dış 
ticaret dengeleri çok açık veren 
firmalar nezdinde de Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığı’nın bazı 
düzenlemeler yapabileceğini 
ifade etti.

Mehmet Tiryaki, Sanayi ve 
Ticaret Bakanı Ergün’den İzmir 
İstanbul Otoyolu’nu yapacak 
konsorsiyumun, proje inşaatında 
kullanılacak kamyon, yol 
inşaat makinaları ve muhtelif 
ekipmanlar için yerli ve yerli 
katma değeri yüksek üreticilerin 
ürünlerini tercih etmesi 
konusunda desteklenmesini de 
istedi.

Otomotiv ve yan sanayi 
ihracatının 2023 yılındaki 
toplam 500 milyar dolarlık 
hedef dikkate alındığında 
100 milyar dolara ulaşacağını 
vurgulayan Tiryaki, “Ancak 
ihracattaki hedef kadar ülkemize 
ve sektörümüze yapacağı katma 
değer de önemlidir. Geçtiğimiz 
2 yılda bozulan otomotiv ve 
yan sanayindeki dış ticaret 
dengesinin ülke yararına tekrar 

EBSO’dan Ergün’e sanayi dosyası

EBSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Yorgancılar’ın Sanayi 
ve Ticaret Bakanı Ergün’e 
sunduğu dosyada, İzmirli 
sanayicilerin şu konuları 
yeraldı:

5174 Sayılı TOBB ile Odalar 
Borsalar Kanunu’nda yer alan 
sanayici tanımı, 6948 Sayılı 
Sanayi Sicil Kanunu’ndaki 
tanıma uyarlanmalıdır.

Sanayi Sicil Belgesi 
düzenlenmesi yetkisinin sanayi 
odalarına devri sağlanmalıdır.

Avukat bulundurma, çevre 
görevlisi bulundurma gibi 
KOBİ’lere ek yük oluşturan 
zorunluluklar kaldırılmalı veya 
ortak kümelenme yolunun önü 
açılmalıdır. (OSB’lerde ortak 
hukuk bürosu, ortak çevre ofisi 
vb.) 

2010 yılında TSE 
Markası Kullanma Ücreti 
hesaplamalarında firmaların 
ciro ve satış rakamları 
ile hesaplanan marka 
kullanma ücretleri arasındaki 
dengesizlik, proje harçları 
ve fatura bedellerinin aşırı 
yüksekliği, Tip 1, Tip 2, Tip 
3 uygulaması, sabit ücretler 
gibi sanayicimiz üzerinde ek 
yükler oluşturan uygulamalar 
yeniden düzenlenmelidir.

Son dönemde verilmiş 
destekler söz konusu olsa 

da, KOBİ’lerin temel sorunu 
olan ve ülkemizde yüzde 25, 
Almanya’da yüzde 35, Güney 
Kore’de yüzde 47, Fransa’da 
yüzde 48 olan krediler 
içindeki payı artırılarak, ihtiyaç 
duyulan finansman desteği 
sağlanmalıdır.

TOKİ’nin müşteri portföyüne 
organize sanayi bölgelerini 
de alması ve bölgemizdeki 
OSB’lerde yatırım yapmak 
isteyen müteşebbislere 
uygun şartlarla fabrika 
kurulum desteği verilmesi 
sağlanmalıdır.

Türk Standartlarına 
Uygunluk Belgesi alma 
sürecinde, ürünlerin Gebze’ye 
gönderilmek zorunda 
kalınması ve geri dönüş 
sürelerinin çok uzun olması 
sebebiyle İzmir Laboratuvarı 
faaliyete geçirilmelidir.

İzmir; üniversiteleri, Yüksek 
Teknoloji Enstitüsü ve 
OSB’leri ile üretimi teknoloji 
ile birleştirmeye adaydır. 
İzmir’in mevcut ekonomik ve 
sosyal yapısı dikkate alınarak, 
İzmir Yüksek Teknoloji 
Enstitüsü kampüs alanı içinde 
Bilişim Vadisi oluşturulması 
sağlanmalıdır. Üniversite-
Sanayi işbirliğinin etkinliğinin 
arttırılması yönünde bilişim 
vadisi büyük öneme sahiptir.
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arzulanan seviyelere getirilmesi 
sektörümüzün en önemli hedefi 
olmalıdır” dedi.

Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı’nın otomotiv ve 
yan sanayi, makine, demir 
çelik, kimya, seramik, elektrik 
ve elektronik sektörleri için 
sanayi strateji planlarına 
sevindiklerini belirten Tiryaki, bu 
sektörlerin birbirleriyle stratejik 
işbirliklerinin de bulunmasının, 
açıklanan ve hazırlanan 
planların bir paket halinde 
eşgüdümlü olarak takibini 
de önemli kıldığını, eylem 
planlarının kurulacak çalışma 
gruplarıyla zamanlamaya uygun, 
sistematik olarak ve girdi tedarik 
stratejisiyle eşgüdümlü şekilde 
hayata geçirilmesinin önemini 
dile getirdi.

Yorgancılar: 
verdiğimizin
karşılığını 
almak istiyoruz
Ege Bölgesi Sanayi Odası 

Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar da, İzmir olarak 
devlete olan katkısının karşılığını 
almayı beklediğini söyledi.

İzmir’e son 2 yılda önemli 
yatırımlar yapılmasına rağmen 
son 10 yıllık tabloya bakıldığında 
azalma seyri gözlenirken vergi 

tahsilatındaki artışa dikkat 
çeken Yorgancılar, “Bu iki veri 
arasındaki tezatlık, İzmir’in hızlı 
gelişiminin önündeki en önemli 
engellerden biridir. Çünkü 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” dedi.

Yorgancılar, kalkınma 
ajanslarının bölge gelişimine 
katkısının tam olarak 
sağlanabilmesi, kuruluş amacına 
uygun olarak işlevini yerine 
getirebilmesi adına bağımsız bir 
idari yapıya kavuşturulmasını 
da isterken, pilot uygulamanın 
İzmir Kalkınma Ajansı’ndan 
başlatılmasını önerdi.

EBSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Yorgancılar, yatırım 
teşviklerinde İzmir’e yapılan 
haksızlığı yine gündeme 
getirdi. Ender Yorgancılar, 
“Teşvik yasasından dolayı 
mevcut OSB’ler, altyapı 
yatırımlarını tamamlamakta 
güçlük çekmektedir. Aliağa 
OSB ile Manisa arasındaki 
mesafeyi dikkate aldığımızda, 
farklı teşviklerle haksız rekabet 
yaratıldığını çok açıkça 
görmekteyiz. 

Bu nedenle teşviklerle 
yaratılan haksız rekabetin telafi 

edilmesi açısından, birbiri ile 
sınırları bulunan ancak farklı 
bölgelerde kabul edilerek farklı 
teşviklere tabi tutulan illerdeki 
OSB’ler için bu farklılığın 
gözetilmemesini talep ediyoruz. 
Bununla birlikte İhtisas OSB’lerin 
sayısı da arttırılmalıdır. Üretime 
yönelik yapılan her yatırım, 
Bölgemiz ve ülkemiz için katma 
değer demektir, istihdam 
demektir” diye konuştu.

Sanayiye destek şart
Bölgedeki kapasite kullanım 

oranlarıyla elektrik ve doğalgaz 
tüketimlerinin yılın ilk çeyreği 
itibariyle sanayinin üretmeye, 
katma değer yaratmaya devam 
ettiğini gösterdiğini belirten 
Yorgancılar, ancak mevcut 
sıkıntıların da henüz bitmediğini 
anlattı. İhracatının yüzde 90’ını 
sanayi ürünleri oluşturan bir 
ülkenin rekabet edebilmesinin 
kalkınma adına önemine işaret 
eden Yorgancılar, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“Ancak, küresel rekabetçilik 
sırasında 133 ülke arasında 
Türkiye 61’nci sırada. Bu, 
bize daha yapmamız gereken 
çok şeyin olduğunu da 
göstermektedir. Sürdürülebilir 
bir rekabet gücü, sürdürülebilir 
büyüme Türkiye ekonomisi için 
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görmek istediğimiz manzaradır. 
Diğer yandan üzülerek, 
sanayiden hizmet sektörüne 
doğru bir kaçışa da tanık 
olmaktayız. Sanayiden kaçışı 
değil, sanayide yoğunlaşmayı 
temel almalıyız. Bu konuda da 
önümüze çıkan her türlü engeli 
kaldırma yönünde politikalar 
geliştirmeliyiz.”

İş dünyasının çatı kuruluşu 
TOBB ile birlikte iş dünyasının 
konularına çözüm için her 
zaman Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı’na başvurduklarını 
belirten Yorgancılar, aradaki 
diyalog mekanizmasının sağlıklı 
işlemesinin önemine vurgu 
yaptı. Kemalpaşa OSB’nin tüzel 
kişilik sorununun Islah OSB 
Yasası kapsamında çözüme 
kavuşturulmasından sanayiciler 
adına duyduğu memnuniyeti 
ifade eden Ender Yorgancılar, 
Ankara’nın İzmir ve İzmirli 
sanayicilerin yanında yer 
almasının geleceğe dair umutları 
arttırdığını da söyledi.

Türkiye’de üretelim
Ender Yorgancılar, Sanayi 

ve Ticaret Bakanlığı’nın son 

dönemde büyük projelere imza 
attığını, sanayi envanteri ile bilgi 
sistemlerini oluşturduğunu, 
Sanayi Strateji Belgesi ile 
sektörel strateji belgelerini 
hazırlayarak bir yol haritası 
çizdiğini söyledi.

Cari açığın giderek büyüyen 
bir risk olduğuna dikkati çeken 
Yorgancılar, yerli üretimin 
gözardı edilerek kapıların 
ithalata açıldığı bir ülkede 
üretim yapanların şevkinin 
kırıldığını, alınan önlemlerin 
ara malı ithalatını düşürmesini 
umduklarını söyledi. Hedeflerin 
kağıt üzerinde kalmamasını 
isteyen Yorgancılar, sözlerini 
şöyle sürdürdü:

“Bugün mevcut 
ekonomimizin yumuşak 
karnını, yapısal sorunumuz 
olan işsizliğin dışında cari 
açık oluşturmaktadır. Birçok 
ekonomik göstergede olumlu 
bir ivme yakalanmış olmasına 
rağmen, cari açık milli hasılaya 
oranı yüzde 6,5 ile önemli bir 
risk kalemimiz haline gelmiştir. 

Hedefimiz sürdürülebilir 
büyüme olmalıdır. Son 10 
yılda, büyümede yüzde 4, kişi 

başı milli gelirde yüzde 2,7 
ortalamasına ulaştık. Oysaki 
Türkiye’yi hedeflerine ulaştıracak 
büyüme oranının ortalama, 
yüzde 7-7.5 seviyelerinde olması 
gerektiğini biliyoruz. Bununla 
birlikte, 2011 yılı için beklenen 
büyüme oranı da yüzde 4,5 
seviyelerindedir. Ülkemizdeki iç 
tasarruf yetersizliği sonucu dış 
kaynaklara yönelim, cari açığı 
artırmakta, ucuz döviz fiyatı 
sebebiyle ithalattaki artış dış 
ticaret açığını büyütürken, cari 
açığın da rekorlar kırmasına 
sebep olmaktadır. Özellikle de 
ara malı ithalatının yükselişi, cari 
açığı tetiklemektedir.

2011 yılının ilk 3 ayında, 
İhracat yüzde 21, ithalat yüzde 
46 oranında artmıştır. Toplam 
ithalatın yüzde 70,8’i gibi çok 
ciddi bir oranı oluşturan ara 
malı ithalatı ile sanayi üretim 
endeksi arasında yüzde 86 
düzeyinde doğrusal bir ilişki 
vardır. Oranın bu kadar yüksek 
olması, bugün sanayimizin 
en önemli konusudur. Yerli 
üretimin gözardı edilerek 
kapıların ithalata açıldığı bir 
ülkede, üretim yapabilmenin ne 
cazip tarafı ne de mümkünatı 
kalmaktadır.  İşte o nedenledir 
ki açıklanan strateji belgelerini 
önemsiyoruz ve ara malı 
ithalatının gerilemesinde etkili 
olmasını bekliyoruz.”

Ender Yorgancılar, ihracatın 
yıldızı olarak nitelendirilen demir 
çelik ve otomotivin ara malı 
ithalatında ilk sırada yeraldığını, 
Uzakdoğu ülkelerinden 
getirilen parçalarla üretim 
yapılın yerli üreticilerin gözardı 
edildiğini söylerken, “Ucuz 
ithalata dayalı politikaların 
yerini üretim artışına dayalı 
büyüme politikaları almak 
zorundadır. Kurtuluşumuz 
üretimdedir. Üretimin önündeki 
engellerin kaldırılmasını, 
rekabet gücümüzü zayıflatan 
uygulamalardan kaçınılmasını 
savunuyoruz. Katma değerli 
ürünler üretmeyi, girişimciliği 
önemsiyoruz. İzlenen 
politikalarda da bu konulara 
yönelinmiş olması bizleri 
sevindirmektedir” diye konuştu.

OSB’ler Ergün’e konularını aktardı

İzmir’deki organize sanayi bölgelerinin başkan ve yöneticileri, 
Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün’e bölgelerindeki konularla 
çözüm önerilerini aktardı. Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 
toplantıya Ulaştırma Eski Bakanı Binali Yıldırım da katıldı. İzmir 
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Hilmi Uğurtaş, Menemen 
Plastik OSB Başkanı Erdoğan Çiçekçi, Aliağa OSB Başkanı Atıl Akkan, 
Tire OSB Başkanı Metin Akdaş, Kemalpaşa OSB Başkanı Kamil 
Porsuk, İzmir Serbest Bölgesi Başkanı Eyüp Sevimli, Pancar OSB 
Başkanı Hüseyin Şairoğlu, Bergama OSB Başkanı İbrahim Gökçüoğlu, 
Ödemiş OSB Başkanı Yıldıray Yalınız, Torbalı OSB Başkanı Muhsin 
Dönmez, Buca Ege Giyim İhtisas OSB Başkanı Timur Yaykıran, 
Bağyurdu OSB Başkan Yardımcısı Fahrettin Selçik, Ege Serbest 
Bölgesi’nden Mehmet Bulak, imar planı değişiklikleri, Kurumlar 
Vergisi, KDV ve ÖTV, ÇED raporu alınması, OSB’deki fabrikaların 
üretim için ihtiyaç duyduğu enerjinin sağlanması, serbest bölgelerde 
transit gelen yakıttan alınan vergi, elektrik tarifeleri, bölgesel ve 
sektörel teşvikler, OSB’ler yatırımcı beklerken OSB dışında sanayi 
tesisi kurulması, ulaşım ve nakliyat, fabrika binası veya altyapı 
inşaatlarına TOKİ aracılığıyla destek, bürokratik engeller başta 
olmak üzere çeşitli konulardaki görüşlerini Ergün ve Yıldırım ile 
paylaştı. OSB Başkanlarının konularını ayrıntılarıyla not alan Ergün 
ile Yıldırım, siyasi iradenin vatandaşın, girişimcinin önünü açmaya 
çalıştığını ifade etti.

HABER



29

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Nihat Ergün, İzmir’in 
Kemalpaşa İlçesi’ndeki Organize 
Sanayi Bölgesi’nin (KOSBİ) 
iptal edilen tüzel kişiliğini 
tekrar kazanmasının sorun 
olmayacağını belirterek, “Bir 
imzaya bakar. Islah Komisyonu 
çalışmasını yapıp bizim 
önümüze koyduğunda hemen 
o gün bile tüzel kişiliği veriri” 
dedi.

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Nihat Ergün, Ulaştırma eski 
Bakanı, AK Parti İzmir İkinci 
Bölge milletvekili adayı Binali 
Yıldırım ile birlikte KOSBİ’yi 
ziyaret etti. Bakan Ergün ve 
milletvekili adayı Yıldırım, 
daha sonra KOSBİ Toplantı 
Salonu’nda İzmir Valisi Cahit 
Kıraç, Kemalpaşa Kaymakamı 
Yüksel Topal, İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkan Vekili Sırrı 
Aydoğan, Kemalpaşa Belediye 
Başkanı Rıdvan Karakayalı, Ege 
Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) 
Başkanı Ender Yorgancılar, 
KOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı 
Kamil Porsuk, KOSBİ yönetimi, 
Sanayi Bakanlığı bürokratları 
ve sanayicilerle biraraya geldi. 
Buradaki toplantıda KOSBİ’nin 
tüzel kişiliğinin iptal edilmesiyle 
ilgili sıkıntılar görüşüldü.

KOSBİ Yönetim Kurulu 
Başkanı Kamil Porsuk, 
KOSBİ’nin tüzel kişiliğinin 
durdurulması nedeniyle yaşanan 
belirsizliğin sanayiciye zarar 
verdiğine dikkati çekerek, 
“Birçok yatırımı tam olarak 
faaliyete geçiremiyoruz. 
Doğalgaz ve elektrik altyapımız 
tamamlanmış durumda. Ancak 
sanayicilerimiz belirsizlik 
sebebi ile bu hizmetleri 
KOSBİ’den alamıyorlar. Nisan 
2010’da faaliyete geçirdiğimiz 
arıtma tesisimizi de bu sorun 
nedeni ile tam kapasite ile 
çalıştıramıyoruz” dedi.

KOSBİ’nin sıkıntılı bir 

dönemden geçtiğinin altını 
çizen Bakan Nihat Ergün ise 
“Konu her seferinde yargıya 
taşındı ve yargıya taşınmasından 
sonra da olmayacak işler oldu. 
Kurulmuş olan bir organize 
sanayi bölgesinin tüzel kişiliği 
iptal edildi. Yargı ile piyasa 
arasında sağlam bir diyalog 
oluşturmamız gerekmekte. 
Piyasa nasıl çalışıyor? Ekonomi 
neye ihtiyaç duyuyor? Bütün 
bunları yargı mekanizmalarının 
da görebileceği bir ortama 
Türkiye’nin ihtiyacı var. Şimdi, 
Islah Organize Bölgeleri 
kavramını kanuna koyduk 
ve yönetmeliğini de internet 
sitemizde görüşe açtık. Bir ay 
içerisinde kurum görüşleri de 
tamamlanacak ve yayınlanacak. 
Sizlerin bunu beklemenize 
gerek yok. Zaten burası 
organize sanayi bölgesi 
olma özelliklerine sahip. Bu 
nedenle hemen yönetmelikte 
belirtildiği gibi valimizin 
başkanlığında, Islah Komisyonu 
oluşturup, çalışmalara başlayın. 
Yönetmelik, önünüzde bir engel 
teşkil etmez” dedi.

Kendileri için KOSBİ’nin 
yeniden tüzel kişilik 
kazanmasının sorun olmadığını 
vurgulayan Bakan Ergün, şöyle 
devam etti:

“Sadece bir imzaya bakar. 
Islah Komisyonu çalışmasını 
yapıp, önümüze koyduğunda 
hemen o gün bile tüzel kişiliği 
veririz. Yeter ki, bugüne 
kadar karşılaşılan sorunlar 
tekrarlanmasın. Bu bakımdan 
bu çalışmanın çerçevesinin iyi 
çizilmesi lazım.”

Üretimin 
kavşak noktası
Ulaştırma eski Bakanı Binali 

Yıldırım ise KOSBİ’nin sadece 
İzmir için değil, Türkiye için 
çok önemli bir yere sahip 

olduğunu söyledi. İzmir- 
İstanbul demiryolunun Turgutlu 
bağlantısı çalışmalarının devam 
ettiğini hatırlatan Yıldırım, 
şunları söyledi:

“Hattın yüzde 70’i 
tamamlandı. Diğer kısmını da 
bu yıl içerisinde tamamlayıp 
2011’de devreye alacağız. 
Burada kurulacak 2 milyon 500 
bin metrekarelik yeni lojistik 
merkezle demiryolu ile entegre 
edilmek suretiyle KOSBİ’nin 
genişleme alanı olarak faaliyet 
gösterecek. Bu bölge İzmir’in 
üretiminin ticaretinin topyekün 
kalkınmasının kavşak noktası bir 
yandan Anadolu’ya bir yandan 
da dünyaya açılan merkezi 
haline gelecek.”

İzmir Valisi Cahit Kıraç da, 
KOSBİ ile yaşanan sorunların 
Kanun’a eklenen Islah Organize 
Sanayi Bölgeleri uygulaması ile 
ortadan kalkacağına inandığını 
ifade etti. Kıraç, “Bugün 1300 
hektar alanı, 285 fiilen çalışan 
fabrikası ve yıllık 4 milyar doları 
aşan faal bir OSB’ye sahibiz. 
Yeni yasaya uygun olarak 
hazırlanacak önerileri Sayın 
Bakanımıza sunacağız” dedi.

Sanayi Bakanı Ergün’den 
KOSBİ’yi rahatlatan açıklama

HABER
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Türkiye’nin sanayi 
yapılanmasıyla göz kamaştıran 
ve yatırımlar için en uygun 
atmosferi sunan kenti İzmir, bu 
misyonuna uygun olarak iki yeni 
yatırım kazandı. ABD’li havacılık 
devi Pratt Whitney’in Kale Grubu 
ile ortak kuracağı uçak motoru 
parçaları fabrikası ile otomotiv 
devi Cummins’in filtre ve 
jeneratör fabrikalarının temelleri, 
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 
Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat 
Ergün, Milli Savunma Bakanı 
Vecdi Gönül, Kültür ve Turizm 
Bakanı Ertuğrul Günay ile ABD’nin 
Türkiye Büyükelçisi Francis 
Ricciardone’un katıldığı törenlerle 
atıldı. Tamamlandıklarında 
doğrudan 1500 kişilik yeni 
istihdam yaratacak ve 
üretimlerinin tamamına yakınını 
ihraç edecek fabrikaların 
temel atma töreninde yatırım 
mutluluğunu Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Meclis Başkanı Mehmet 
Tiryaki ile Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar da paylaştı.

Havacılığa 
İzmir damgası
Cumhurbaşkanı Gül, dikey 

iniş yapabilen versiyonu da 
bulunan yeni nesil savaş uçağı 
F-35 uçaklarının F-135 adı verilen 
motor parçalarını üretmek üzere 
Kale Pratt & Whitney Uçak Motor 
Sanayi A.Ş’nin Ege Serbest 
Bölgesi’ndeki fabrikasının temelini 
attı.

İlk etapta 60 milyon 
dolarlık yatırım yapılacak tesis, 
2012 yılının ilk çeyreğinde 
tamamlanarak üretime başlayacak 
ve 5 yılın sonunda 700 kişi 
istihdam edilmiş olacak.

Yatırımın önemine dikkat 
çeken Cumhurbaşkanı Gül, 
temelini attıkları yatırımın kısa 
sürede açılışını da yapmak 
istediklerini bildirdi. Gül, savunma 
sanayinin önem verdiği bir alan 
olduğunu belirterek, “Büyük bir 
ülke olarak, büyük bir çoğrafya ve 
ordusu olan Türkiye’nin güçlü bir 
savunma sanayisinin olması çok 

önemlidir” dedi.
Savunma sanayine yapılan 

yatırımların sadece askeri konular 
olarak görülmemesini de isteyen 
Gül, “Bunlar aynı zamanda ticari 
konulardır. Amerika Başkanı 
Obama, Ankaya’yı ziyaret 
ettiğinde, iki köklü müttefik 
ülke olara ticaret ve yatırımlar 
için özellikle Türkiye’De ABD 
yatırımlarınında eksiklik, aksaklık 
olduğunu, bunların giderilmesini 
söylediğimde, Obama ‘Bu işe 
bakmamız gerekir’ demişti. 
Türkiye ile Amerika’nın yatırımın 
artırılması için komite kuruldu. İki 
ülke arasında ticaret ve yatırımın 
daha da artacağına inanıyorum” 
diye konuştu.

İleri teknoloji 
merkezi oluyoruz
Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat 

Ergün, Türkiye’nin artık ileri 
teknoloji ürünlerinin üretildiği 
bir merkez haline dönüştüğünü  
ifade etti. Ergün, “Geçmişte 
düşük teknolojili ürünler ve orta 
teknolojili ürünler üretimde kafa 

kafayaydı, ileri teknoloji payı 
yüzde 5’di. Son yıllarda orta 
teknolojiler yüzde 70’lere çıktı, 
düşük teknolojiler yüzde 25’e 
geriledi. Bundan sonraki dönemde 
Türkiye, ileri teknoloji ürünleri 
üreten, bu alandaki ihracatını 
yüzde 25’lere çıkaran bir ülke 
olma yolunda ilerliyor” dedi.

Türkiye’nin havacılık ve uzay 
sanayisinde de önemli mesafeler 
kat ettiğini, kendi savaş uçağı, 
kendi yolcu uçağı ve kendi 
uydusunu fırlatıp, bu sistemlere 
adapte olmak istediğini belirten 
Bakan Ergün, savunma sanayi 
ve havacılıkta olduğu gibi offset 
sisteminin, tıp teknolojileri gibi 
diğer alanlarda da uygulanmasını 
gerektiğini söyledi.

Milli Savunma Bakanı Vecdi 
Gönül ise, Türkiye’nin GSF 
projesine aktif katılım sağlama 
konusundaki istekliliğinde bir 
adım daha atıldığını söyledi. 
Türk sanayisinin projeden alması 
öngörülen payın, 8 milyar dolar 
seviyesinde olacağını kaydeden 
Bakan Gönül, TSK ihtiyaçları için 
yürütülen havacılık projelerine de 

İzmir iki yeni yatırım kazandı
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sanayicilerin katkısının giderek 
arttığını, son olarak genel maksat 
helikopteri ihalesinde toplam 3.5 
milyar dolar olan proje bedelinin 
2.3 milyar dolarının Türk şirketleri 
tarafından üstlenildiğini ifade etti.

Gönül, İzmir’in havacılık 
sanayisindeki atılımına da dikkati 
çekerek, bölgenin Ankara, 
İstanbul ve Eskişehir’den sonra 
yeni ve başarılı bir alternatif 
oluşturduğunu söyledi.

Kale Grubu Murahhas Azası 
İbrahim Bodur, Cumhurbaşkanı 
Gül’e uçak motoru parçasını 
simgeleyen plaket, Pratt&Whitney 
Başkan Yardımcısı David Galuska 
da camdan yapılmış F-35 uçak 
maketi verdi.

Cummins İzmir’de 
temel attı
ABD’nin en büyük dizel motor 

ve motor ekipmanları üretimi 
yapan şirketleri arasında yer alan 
Cummins’in İzmir’de kuracağı 
filtre ve jeneratör fabrikasının 
temeli törenle atıldı. 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Ergün, törende yaptığı 
konuşmada, Türkiye’nin 
siyasi ve ekonomik alandaki 
stratejik konumunu iyi okuyan 
yatırımcıların Türkiye’nin sunduğu 
fırsatları değerlendirdiklerini 
söyledi.

Temel atma töreni sırasındaki 
şiddetli rüzgara dikkati çeken 
Ergün, şöyle konuştu: 

“Bu rüzgarı, İzmir için 
esen bir yatırım rüzgarı olarak 
yorumlamamız lazım. İzmir için 
bir el, bir irade çalışıyor. Kuvvetli 
yatırım rüzgarları esiyor. Aslında 
bu tüm dünyada esen değişim 
rüzgarlarının da bir versiyonudur. 
Rüzgarın sertliğinden ürküp 
etrafımıza duvar örmeye, içeri 
kaçmaya çalışmayalım, rüzgar 
gülü yapıp enerjiye dönüştürelim. 
Türkiye değişirken dünyadaki 
değişimi doğru okuyor. 
Türkiye’nin siyasi ve ekonomik 
alandaki stratejik konumunun 
farkında olan yatırımcılar bunu iyi 
değerlendiriyor. Cummins’i böyle 

bir farkındalık ortaya koyduğu 
için kutluyorum.”

Yaklaşık iki yıldır yatırım yeri 
olarak araştırma yaptıklarını ve 20 
ülke arasından Türkiye’yi seçerek, 
fabrikanın İzmir Ege Serbest 
Bölgesi’nde 100.000 metrekarelik 
alana kurulmasında karar 
kıldıklarını açıklayan Cummins 
Başkan Yardımcısı Anat Talaucar 
da, ”İzmir son derece stratejik bir 
konuma sahip. Orta Doğu, Afrika 
ve Avrupa’ya yakın. Son derece 
iddialı planlarımız var. Burada 
gördüğünüz sadece başlangıç 
ve ilk imalat tesisidir. Cummins, 
Türkiye’nin vatandaşı olmaktan 
gurur duyacaktır” diye konuştu.

Yatırımın Türkiye’ye çekilmesi 
için iki yıldır çalıştıklarını söyleyen 
Başbakanlık Yatırım Destek ve 
Tanıtım Ajansı Başkanı İlker 
Aycı da, “800 kişilik istihdam 
sağlayacak bu yatırım sadece 70 
milyon ABD doları değerindeki 
bir tesisle sınırlı kalmayacak, 
büyüyüp gelişecektir” diyerek 
Cummins’in yüzde 85 oranında 
ihracat hedeflediğine dikkat çekti.

Obama da 
ekonomiden yana
ABD’nin Ankara Büyükelçisi 

Francis J. Ricciardone ise ABD 
Başkanı Obama’nın iki ülke 
arasındaki siyasi ve askeri 
ilişkilerin ticari alanda da 
geliştirilmesi görüşünde olduğunu 
dile getirirken, ticari ilişkiler ve 
yatırımların artırılmasının iki ülke 
arasındaki model işbirliğinin bir 
parçası niteliğini taşıdığını ifade 
etti. Ricciardone, “Cummins 
20’den fazla ülkeyi araştırdı. 
Türkiye’nin geçen seneye 
göre daha da hızlı büyüyeceği 
düşünülüyor. Umarım Cummins, 
diğer ABD’li ve yabancı şirketlere 
örnek olacaktır” dedi.

Konuşmaların ardından Sanayi 
ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, 
Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul 
Günay, Eski Ulaştırma Bakanı 
ve İzmir Milletvekili adayı Binali 
Yıldırım, Büyükelçi Ricciardone, 
İzmir Valisi Kıraç ile EBSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, 
temel atmayı temsilen dikilen 
zeytin ağacına kürekle toprak attı.

ABD’li havacılık devi Pratt Whitney’in Kale Grubu ile ortak kuracağı uçak motoru parçaları 
fabrikası ile otomotiv devi Cummins’in filtre ve jeneratör fabrikalarının temeli atıldı.
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Savunma Sanayi Araçlarının 
teslimat törenini yazılı ve görsel 
basından yakından takip ettik. 
Sizin açınızdan nasıl geçti ve 
önemini bizimle paylaşabilir 
misiniz? 

Milli Savunma Bakanımız 
Sayın Vecdi Gönül ve Savunma 
Sanayi Müsteşarımız Sayın 
Murad Bayar’ ın himayelerinde 
31 Mart 2011 tarihinde 
İzmir Pınarbaşı Fabrikamızda 
gerçekleştirdiğimiz Mayına Karşı 
Korumalı Araç Teslim Töreni 
başarı ile gerçekleştirilmiş ve 
BMC KİRPİ Mayına Karşı Korumalı 
araç ordumuzun hizmetine 
sunulmuştur. 

Törende konuşan Milli 
Savunma Bakanı Sayın Vecdi 
Gönül “BMC’nin üstlendiği 
toplam 2 bin araçlık proje ile 
Türk Silahlı Kuvvetleri’ nin kara 
araçları ihtiyacının tamamını yerli 
kaynaklarla sağlanması hedefi 
doğrultusunda önemli aşamaya 
gelindiğini belirtmiştir. Küresel 
krizin yerli sanayiyi darboğaza 
sürüklediği bir dönemde BMC’nin 
tasarım ve üretiminde yüzde 70 
yerli payı ile ülke ekonomisine 
önemli katkı sağlamış oldu, bu 
araçların ihale şartnamesine 
koyduğumuz madde ile projeden 
yüzde 25 oranında yan sanayiye 

katılım imkanı verilmesini 
sağladık” demiştir.

Sayın Bakanımızın sözlerinde 
de vurgu yaptığı gibi; BMC bu 
proje ile İzmir ve Ege Bölgesi 
ağırlıkta olmak üzere yurtiçinde 
çalıştığı yan sanayi firmalarına da 
iş imkanı sağlamıştır. 

Törene katılımları ile bizleri 
yalnız bırakmayan EBSO Meclis 
Başkanı Sayın Mehmet Tiryaki’ye 
de bir kez daha teşekkürlerimizi 
sunuyoruz.

Teslimat Töreninden 
hemen sonra proje araçlarını 
IDEF 2011 Savunma Sanayi 
Fuarı’nda sergilediniz. Fuarın 
değerlendirmesini alabilir 
miyiz?

10-13 Mayıs 2011 tarihleri 
arasında Türk Silahlı Kuvvetlerini 
Güçlendirme Vakfı himayesinde 
TUYAP tarafından organize edilen 
ve iki yılda bir düzenlenilen 10. 
Uluslar arası Savunma Fuarına 
katılmış bulunuyoruz.

Savunma Sanayi Bölüm 
Personeli fuarda tam kadro 
görev almış ve gelen ziyaretçilere 
araçların tanıtımlarını başarı ile 
yapmışlardır. 285 metrekare 
alan ile 7 numaralı salonda 
yer aldığımız fuarda, Türk 
Silahlı Kuvvetlerine teslimatı 

gerçekleştirilen, BMC-KİRPİ 
Mayına Karşı Korumalı Araç ve 
BMC-EFE 2.5 Ton Taktik Tekerlekli 
Araç ile BMC-VURAN Silah Taşıyıcı 
Araç sergilenmiştir. Teslimat 
töreni ile dikkatleri üzerine çeken 
KİRPİ ve EFE ile fuarda geliştirilmiş 
versiyonu ilk defa sergilenen 
VURAN oldukça ilgi görmüş, 
gerek resmi gerekse sivil üst 
düzey ziyaretçilerin beğenisini 
kazanmıştır.  

Dünyanın önde gelen savunma 
fuarlarından olan IDEF, Türk 
Savunma Sanayii’nin gelişimine 
önemli katkı sağlamaktadır. 50 
yi aşan ülkeden 621 firmanın 
katılım gösterdiği fuarda 25 i 
bakan düzeyinde olmak üzere 430 
üst düzey sivil ve askeri yönetici 
ziyaret etmiştir. 95 ülkeden gelen 
ziyaretçilerin ziyaret ettiği fuar, 
Balkanlar’dan Kafkasya’ya, Orta 
Doğu’dan Kuzey Afrika’ya kadar 
geniş alana hitap etmekle birlikte, 
alanında dünyada ilk 5 fuardan 
biri olarak gösterilmektedir. 

BMC, IDEF dışında Savunma 
Sanayi Müsteşarlığımızın 
milli katılım ile destek verdiği 
yurtdışındaki Savunma Fuarlarına 
da katılmaktadır. Malezya, 
Pakistan, Birleşik Arap Emirlikleri, 
Ürdün, Güney Afrika ve Fransa 
da düzenlenen fuarlara BMC 

DÖRT KOLDAN ATAKTA

Ülkemizin yerli sermayeli otomotiv devi BMC, son dönemde savunma sanayine yönelik atılımlarıyla 
dikkati çekerken, nakliye ve ulaşım alanındaki projeleriyle de adından sözettiriyor. BMC Yurt İçi Satışlar 
Müdürü Cevdet Zengin, sektörde önümüzdeki döneme damga vuracak gelişmeleri anlattı.

Cevdet Zengin
BMC Yurtiçi Satışlar Müdürü
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katılarak, dost ve müttefik ülke 
ordularının da bu alandaki 
ihtiyaçlarına cevap vermeyi 
hedeflemektedir. 

BMC’nin yakın dönem proje 
ve hedefleri hakkında kısaca 
bilgi verir misiniz? Yeni araçlar, 
yeni projeler gündemde mi?

BMC; Türk Silahlı Kuvvetleri 
için geliştirilen ve üretilen 
araçların yanı sıra diğer araçlarının 
da üretimini durmaksızın 
sürdürmektedir. Ağır Ticari Araç, 
Hafif Ticari Araç ve Yolcu Taşıma 
Grubundaki araçlarının geliştirme 
ve üretim faaliyetleri devam 
etmektedir. 

Bildiğiniz üzere yakın zamanda 
BMC, özellikle Ar-Ge faaliyetlerine 
ayırdığı kaynaklar ile tüm 
sektörlerde üst üste ilk üçte yer 
almıştır. Kriz döneminde de ara 
verilmeden devam ettirilen bu 
faaliyetler meyvelerini vermeye 
devam etmektedir.

Bu yılın başında piyasaya 
sunduğumuz PRO 1144 Çekicimiz 
pazarda müşterilerimiz tarafından 
beğenildi ve tercih edilen aranılan 
araç oldu.

Bunun yanı sıra İnşaat ve 
Şantiye alanlarında yıllardır 
Türkiye nin yükünü çeken BMC ler 
yenilendi, güçlendi. PROFESYONEL 
Şantiye Serisi Kamyonlarımız 
6x4 ve 8x4 yürür düzenleri ve 
400 beygirlik Cummins güçlü 
motorları ile Şantiye alanlarının 
yeni yıldızı olmaya aday.

BMC bu güne değin yer 
almadığı segment olan 8-10 ton 
hafif kamyon pazarında piyasaya 

sunacağı hafif kamyon ile kısa 
sürede yüksek satış adetlerine 
ulaşacaktır. 

Diğer yandan yolcu taşıma 
grubunda da hep ilklere imza 
atan BMC; alçak girişli 9 metre 
boyundaki yeni şehiriçi tip 
küçük otobüsünün tanımını da 
sektör temsilcilerine yapmaya 
başlamıştır. PROBUS LE olarak 
adlandırdığımız ve özel halk 
otobüsü işletmecileri ile 
belediyelere yönelik geliştirilen 
aracımız alçak girişli yapısı, 
özellikle yaşlı ve çocuklu 
yolcularımız ile bedensel engelli 
vatandaşlarımızın şehiriçinde 
daha rahat seyahat etmelerine 
imkan sağlayacaktır. Yüksek 
manevra yeteneği, performansı ve 
düşük işletme maliyetleriyle yine 
önde olacaktır. 

BMC’yi rakiplerinden ayıran 
en önemli özelliklerinin neler 
olduğunu öğrenebilir miyiz?

Söyleşimizin başından bu yana 
belirttiğimiz tüm hususlar aslında 
BMC’nin farklılıklarını çok net 
şekilde ortaya koyuyor. 

Yüzde yüz yerli sermaye 
ve işgücü ile Ar-Ge, Tasarım, 
Dizayn, Üretim, Satış ve Satış 
Sonrası Hizmetlerini kendi 
bünyesinde dışa bağımlı olmadan 
gerçekleştiren BMC, Türkiye’nin 
Milli Markasıdır.

Bu özellikleri ile müşteri 
beklentilerine kısa süre içinde 
çözüm üreten, Türkiye’nin 
şartlarına uygun araçları geliştiren 
marka olarak BMC rakiplerinden 
ayrılmaktadır.

Yurtiçi pazarla ilgili 2011 yılı 
ikinci yarı değerlendirmelerinizi 
öğrenebilir miyiz?

Yeni ve geliştirilen Ağır 
Ticari ve Yolcu Taşıma Grubu 
Araçlarımız ile yılın ikinci yarısında 
Pazar payımızı arttırarak yıl sonu 
itibariyle hedeflerimizi tutturmayı 
planlıyoruz. Yıl sonu itibariyle 
hafif kamyon dahil 35.000 
adet olarak gerçekleşeceğini 
düşündüğümüz toplam ağır ticari 
araç pazarında ilk üçte yer almayı 
planlıyoruz. 9, 12 ve 18 metre 
şasi boyunda araçlardan oluşan 
Şehiriçi Yolcu taşıma grubunda 
ise pazarda satılan her üç araçtan 
birinin BMC markalı olacağını 
belirtebiliriz. 

Tüm bunların ışığında, 
yüzde yüz yerli sermaye ve 
işgücü ile üretim yaparak dışa 
bağımlı olmadan faaliyetlerini 
sürdüren, Türkiye’nin Milli 
Markası BMC’nin, bundan sonra 
da gerek özel gerekse kamu 
sektörünün her türlü standart 
ve özel araç ihtiyacını en hızlı 
şekilde karşılayabilecek kapasitede 
olduğunu vurgulamak isterim. 

Bu günlerde tartışılan 
otomobilde Türkiye’nin kendi 
aracını ve markasını yaratma 
isteği ve hedefi düşünüldüğünde;  
gerek yük ve yolcu nakli yapılan 
ticari araçlarda gerekse özellikle 
kamunun ihtiyaç duyduğu özel 
araçlarda ve Savunma Sanayiinde 
bunu yıllardır başarı ile yapan bir 
markanın yani BMC’nin olduğunu 
birkez daha belirtmek isterim.

Aylin Bayın
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EBSO’dan Çağlayan’a 
dış ticaret dosyası

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, ihracat yapan 
firmaların KDV alacaklarının 
mahsubunda sanayicinin 
devamlı olarak alacaklı 
kalması konusunun çözüme 
kavuşturulmasını istedi. 
Yorgancılar, özellikle yurt 
dışı ortaklı çalışması sonucu 
küresel kriz döneminde yabancı 
ortaklarının iflası ile sarsılan 
sanayicilerin zararlarının 
karşılanması konusunda da 
desteklenmesi gerektiğini 
söyledi.

Dış Ticaretten Sorumlu Devlet 
Bakanı Zafer Çağlayan, İzmir 
programında Ege Bölgesi Sanayi 
Odası’nın konuğu oldu. EBSO 
Meclis Başkanı Mehmet Tiryaki, 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, Yönetim Kurulu 
Üyeleri ve eski başkanların 
da bulunduğu ziyarette 
gündemi ihracat oluşturdu. 
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar, Devlet Bakanı 
Çağlayan’a İzmirli sanayicilerin 
dış ticarete ilişkin konularının yer 
aldığı bir dosya verdi. Serbest 
bölgelerden sigara ve tütüne, 
su ürünlerinden soğutma 
sanayine kadar Dış Ticaret 
Müsteşarlığı’nın yetki alanına 
giren pek çok konuyu Zafer 
Çağlayan’a aktaran Yorgancılar, 
“İhracat yapan firmaların KDV 

alacaklarının mahsubunda 
sanayicinin devamlı olarak 
alacaklı kalması konusu çözüme 
kavuşturulmalıdır. Vergi, SGK 
primi ödemeleri ve devlete karşı 
benzeri yükümlülüklerini yerine 
getiren, özellikle yurtdışı ortaklı 
çalışması sonucu küresel kriz 
döneminde yabancı ortaklarının 
iflası ile sarsılan sanayicilerimiz 
zararlarının tazmini konusunda 
desteklenmelidir” dedi.

Serbest bölgelere transit 
ticaretle gelen yakıt gibi 
girdilerin değeri üzerinde talep 
edilen KDV’lerden kaynaklanan 

uygulama sorunları ve 
ihtilaflarının giderilmesini isteyen 
Ender Yorgancılar, dış ticaret 
potansiyeli yüksek olan Aliağa’da 
ihtisas gümrükleri kurularak 
sektörlerin ihtiyaçlarına cevap 
verilmesi gerektiğini söyledi.

Ender Yorgancılar, Kaynak 
Kullanımı Destekleme Fonu’nun 
(KKDF) sanayicilere getirdiği 
ek yüklerin de kaldırılmasını 
beklediklerini ifade ederken, 
“Milli Savunma Bakanlığı’nın dış 
alımlarında olduğu gibi diğer 
bakanlıkların dış alımlarında 
da offset uygulanmalı ve 
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yaygınlaştırılmalıdır. Yurtdışı 
müteahhitlik işlerinde yerli işçi 
çalıştırılması için çift taraflı 
sosyal güvenlik primi ödeme 
sistemi geliştirilmelidir. Özellikle 
soğutma sektöründe ithal 
ara ürün girdilerinde yüzde 
6-7 gibi oranlarda yüksek 
maliyetlere sebep olan ÖTV, 
KDV oranı yüzde 18 ile birlikte 
düşünüldüğünde yüzde 
24,7’ye çıkmaktadır. Avrupa’da 
uygulaması olmayan ticari 
soğutucular için alınan ÖTV 
kaldırılmalıdır” diye konuştu.

Su ürünleri sektörünün 
gerçek gücünü ortaya 
çıkarabilmesi açısından 
deniz, göl ve akarsu ayrımı 
yapılmaksızın bir bütün 
olarak “Tarım-Gıda ve 
Balıkçılık Bakanlığı” altında 
değerlendirilmesini öneren Ender 
Yorgancılar, şöyle konuştu:

“Avrupa’daki uygulamalar 
gözetilerek kriterlerin tekrar 
gözden geçirilmesi, turizm 
ve yerleşime açık olmayan, 
üzerinde bu amaçla imara açık 
tutulmayan koylarımızın çevreye 
saygılı bir biçimde su ürünleri 
sektörüne açılması faydalı 
olacaktır.”

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar, sahte, kaçak 
sigara ve açık tütün ticaretine 
karşı zaman kaybedilmeden 
etkin mücadele için sektör 
ve kurumlar arası işbirliğinin 
dikkate alınmasını, denetleme 
kurulunda sektör temsilcilerine 
de yer verilmesini istedi. 
Türkiye’de çok modern tütün 
işleme tesislerinin tütün hasadı 
düştüğü zaman atıl kaldığına 
dikkat çeken Ender Yorgancılar, 
“Örneğin bu sene fabrikalar 
sadece 1- 1.5 ay süre çalışmıştır. 
O nedenle de Tekel Kanunu’nda 
yer alan tütün ithalatına sadece 
sigara imalatı için izin verilmesi 
şeklindeki maddenin “işlenmek 
üzere ve tekrar ihraç etmek 
kaydıyla” şeklinde değiştirilerek 
tütünün de dahilde işleme 
rejimi kapsamına alınması 
saplanmalıdır. Bu yolla hem 
modern fabrikalar atıl kalmaktan 
kurtarılır, hem de döviz girişine 
katkıda bulunulabilir” dedi.

Dış Ticaret Açığının Yüzde 62’si 5 Ülkeden

Türkiye’nin uyarı sinyalleri 
veren dış ticaret açığının yüzde 
62’si 5 ülkeden kaynaklandı 
Türkiye’nin 2011 yılının ilk 
çeyreğinde 24. 6 milyar doları 
aşan dış ticaret açığının 
yüzde 62’sini, 5 ülkeye verdiği 
açık oluşturdu. Ocak-Mart 
döneminde Çin’e 4. 5 milyar 
Dolar, Rusya’ya 4. 3 milyar 
Dolar, ABD’ye 3 milyar Dolar, 
Almanya’ya 1. 8 milyar Dolar 
ve İran’a 1. 5 milyar Dolar dış 
ticaret açığı veren Türkiye, bu 
5 ülkeye toplam 15 milyar 249 
milyon Dolar dış ticaret açığı 
verdi.

Türkiye İstatistik 
Kurumu’nun (TÜİK) 
verilerinden yapılan 
belirlemeye göre, Türkiye 2011 
yılı Ocak-Mart döneminde 
toplam 31 milyar 468 milyon 
dolarlık ihracata karşılık, 56 
milyar 63 milyon dolarlık 
ithalat gerçekleştirerek 24 
milyar 595 milyon dolarlık 
dış ticaret açığı verdi. Bu 
açığın 11 milyar 941 milyon 
dolarlık bölümünü Çin, Rusya 
ve ABD’ye verilen dış ticaret 
açığı oluşturdu. 3 ülkeye 
verilen açığın dış ticaret açığı 
içindeki payı yüzde 46 oldu. 
Buna Almanya ile İran’ın 
eklenmesiyle, dış ticaret açığı 
15 milyar 249 milyon dolara, 
5 ülkenin toplam dış ticaret 
açığı içindeki payı ise yüzde 62 
düzeyine ulaştı.

Dış ticaret açığının  
yüzde 18. 5’i Çin’den
2010 yılında Çin’e 

yapılan ihracatın artmasının 
da etkisiyle Türkiye’nin en 
çok açık verdiği ülkeler 
sıralamasında Rusya’dan sonra 
ikinci sırada yer alan Çin, 2011 
yılının ilk çeyreğinde birinci 
sıraya yerleşti. 

2010 yılında Türkiye’nin 
Çin’e yaptığı ihracat 2 milyar 
260 milyon Dolar, ithalat 
17 milyar 180 milyon Dolar 
düzeyinde gerçekleşirken, 
Türkiye’nin Çin’e verdiği dış 
ticaret açığı bir önceki yıla 
göre yüzde 34. 7 artışla 14 
milyar 920 milyon dolara 
ulaşmıştı. Rusya’ya verilen dış 
ticaret açığı ise bu dönemde 
16 milyar 959 milyon Dolar 
düzeyinde gerçekleşmişti.

2011 yılının ilk çeyreği 
itibariyle ise dengeler değişti. 
Türkiye’nin 24 milyar 595 
milyon dolarlık dış ticaret 
açığının yüzde 18. 5’ini Çin’e 
verilen açık oluşturdu. Ocak-
Mart döneminde Türkiye’nin 
Çin’den yaptığı ithalat, geçen 
yıla oranla yüzde 37. 3 artarak 
3 milyar 646 milyon dolardan 
5 milyar 7 milyon dolara 
yükseldi. Çin’e yapılan ihracat 
ise bu dönemde yüzde 2. 
4 artışla 468 milyon dolara 
ulaştı. Böylece Çin’e verilen 
dış ticaret açığı 2010 yılının 
aynı dönemine göre yüzde 42. 
3 artışla 4 milyar 539 milyon 
Dolar oldu. 

Rusya, 4 milyar 349 milyon 
Dolar dış ticaret açığıyla, 
Çin’den sonra Türkiye’nin en 
çok dış ticaret açığı verdiği 
ikinci ülke oldu. Türkiye’nin 
Rusya’ya ihracatı 2011 yılı 
Ocak-Mart döneminde geçen 
yılın aynı dönemine göre 
yüzde 57. 3 artarak 1 milyar 
413 milyon Dolar düzeyinde 
gerçekleşti. Söz konusu 
dönemde Rusya’ya yapılan 
ithalat yüzde 13. 9 artışla 
5 milyar 762 milyon dolara 
yükseldi. Rusya’ya verilen dış 
ticaret açığı yılın ilk üç ayında 
geçen yılın aynı dönemine 
oranla yüzde 4. 5 artış 
gösterdi.

Türkiye’nin 2011 yılının ilk çeyreğinde 24. 
6 milyar doları aşan dış ticaret açığının yüzde 
62’sini, 5 ülkeye verdiği açık oluşturdu.
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İzmir’in sanayi yapısı 
Tataristan’a örnek oldu. 
Tataristan Cumhuriyeti Sanayi 
ve Ticaret Bakanı Ravil Zaripov, 
ülkesindeki organize sanayi 
bölgeleri ile serbest bölgelerin 
kuruluşunda İzmir’deki yapıyı 
örnek aldıklarını söyledi.

Türkmenistan Cumhuriyeti 
Sanayi ve Ticaret Bakanı Zaripov, 
Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis 
Başkanı Mehmet Tiryaki’nin 
konuğu oldu. İzmir’e 10 yıl 
önce organize sanayi bölgeleri 
ile serbest bölgeleri öğrenmek 
üzere geldiğini hatırlatan Ravil 
Zaripov, “Biz de OSB ve serbest 
bölgelerimizi kurarken sizin 
deneyimlerinizden yararlanarak 
ilk adımlarımızı attık. Singapur’u 
da incelemiştik. Ancak İzmir’deki 
kuruluş bizim için örnek oldu, 
4 serbest bölgemizi, İzmir’de 
duyduğumuz gibi kurduk. 
Sanayileşmeyi sizden öğreniyoruz. 
Ege Bölgesi Sanayi Odası 36 
yıldır organize sanayi bölgeleri 
kuruyor, biz ilk adımlarımızı 
atıyoruz. Sizinle birlikte çalışıp 
tecrübelerinizden yararlanmak 
için uygun iklim oluşturacağız” 
dedi.

Tataristan’da sanayi 
bölgelerinin yaygın şekilde 
geliştiğini, Türk sanayicilerinin 
Tataristan’da yatırım yapmaya 
başlamasından büyük 
memnunluk duyduğunu belirten 
Zaripov, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türk sanayicileri Avrupa 
kalitesinde üretim yapıyor. 
Fiyatlarınız da Avrupa’ya göre 
makul durumda. Bu bizim için 
daha büyük imkan. İzmir’de 
yaptığım gözlemlerin, 1995 
yılında imzaladığımız İşbirliği 
Anlaşması’nı somut projelerle 
desteklemesini umuyorum. 
Kapılarınızı bize açtığınız, 
şirketlerinizi tanıttığınız için 
teşekkür ediyorum.”

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Meclis Başkanı Mehmet Tiryaki 
de, Tataristan Cumhuriyeti Sanayi 
ve Ticaret Bakanı Zaripov’a gerek 

EBSO’ya, gerekse ülkesindeki Türk 
yatırımcılara gösterdiği ilgi ve 
kolaylıktan dolayı teşekkür etti. 

Mehmet Tiryaki, “Ekonomik 
alandaki ilişkilerimizin 
güçlenmesi, yatırımların karşılıklı 
olarak artması için her türlü 
desteği vermeye hazırız” diye 
konuştu.

Tataristan Cumhuriyeti Sanayi 
ve Ticaret Bakanı Zaripov’a EBSO 
programında, Türkiye Yetkili 
Temsilcisi Radik Gimatdinov, 
Tataristan Cumhuriyeti Trade 
House Genel Müdürü Ramil 
Mavlyutov, Bakanın Özel Kalem 
Müdürü Adis Zufarov, Elaz Şirketi 
Teknik Müdürü İgor Osyanin, 
Tataristan Cumhuriyeti’nin 
Türkiye Yetkili Temsilcisi 
Başdanışmanı Mehmet Özçağlar 
ile BMC CEO’su Mehmet 
Demirpençe de eşlik etti. 

Sanayiyi sizden öğrendik
Tataristan Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret 
Bakanı Ravil Zaripov, ülkesindeki organize 
sanayi bölgeleri ile serbest bölgelerin 
kuruluşunda İzmir’i örnek aldıklarını 
bildirdi.

ULUSLARARASI



Kuruluşundan itibaren geçen 27 yıl içerisinde pek 
çok seçkin firmaya nitelikli hizmetler sunan Albaş 
Turizm, günümüzde personel taşımacılığı, Turizm 
taşımacılığı, kongre taşımacılığı, ekip transferleri VIP 
Taşımacılık ve Seyahat Acentası alanlarında faaliyet 
göstererek, sektörün lider firmalarından biri haline 
gelmiştir.

Kurulduğu günden bugüne kadar hep daha iyiyi 
hedefleyerek sürekli iyileşme ve gelişme bilinciyle 
hareket eden, seçkin personeli, deneyimli sürücüleri, 
son model araç filosu, havalimanına 5 dk. Mesafede 
bulunan 5000 m2’lik araç park alanı, 7/24 açık 
operasyon merkezi ve tüm teknolojik donanımları ile 
eksiksiz hizmet garantisi sunmaktadır.

İzmir içerisindeki şubelerinin dışına bir yenisini 
daha ekleyen Albaş Turizm, tüm hizmetleri ile artık 
Bodrum’da da faaliyetlerini sürdürmeye devam 
edecektir.
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Albaş Turizm, 
tüm hizmetleri ile 
artık Bodrum’da

Aylin Bayın
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EBSO üyeleri istedi, TSE yapıyor
Ege Bölgesi Sanayi Odası 

(EBSO) Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgancılar, 
Türk Standartları Enstitüsü 
(TSE) laboratuarı olmadığı 
için sanayicilerin büyük sıkıntı 
yaşadığını belirterek İzmir’e TSE 
laboratuvarının kurulmasını 
istedi. Sanayicilerin ürünlerin 
test etmek için ürünlerini 
Gebze’deki TSE laboratuarına 
gönderdiğini ve en az 21 gün 
beklemek zorunda kaldığını 
dile getiren Yorgancılar, 
maliyetlerinin de arttığını ifade 
ederek, laboratuarın biran 
önce kurulması gerektiğini 
kaydetti. Ender Yorgancılar 
ayrıca sanayicilerin TSE belge 
ücretlerinin yüksekliğini de 
gündeme getirdi. TSE Başkanı 
Şentürk, bölgesel laboratuvar 
kuracakları ayrıca belge 
ücretlerinin ucuzlayacağı 
müjdesini verdi.

İzmir’e 
laboratuvar şart
Ege Bölgesi Sanayi Odası 

Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar’ın İzmirli 
sanayicilerin TSE ile ilgili 
konularını çeşitli toplantıların 
yanısıra geçtiğimiz günlerde 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Nihat Ergün’e de aktarması, 
sonuçlarını vermeye başladı. 
TSE Başkanı Hulusi Şentürk, 
daire başkanları ile birlikte 
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar’ı ziyaret 
etti. Ziyarette sanayicilerin TSE 

ile ilgili yaşadıkları sorunları 
anlatan Yorgancılar en 
büyük sorunlarının İzmir’deki 
laboratuar eksikliği olduğunu 
kaydetti. İzmir’de Alsancak 
Limanı ile Aliağa Nemrut’ta 
özel sektöre ait limanların 
bulunduğunu, Çandarlı’da Ege 
Limanı’nın temelinin atıldığına 
dikkat çeken Yorgancılar, 
“Daha önce Çiğli’de TSE’nin bir 

laboratuarı vardı. Ancak sonra 
verimli olmadığı gerekçesiyle 
kapatıldı. Şimdi biz ürünlerimizi 
Gebze’deki laboratuara 
gönderiyoruz. Ürünlerin test 
edilmesi 21-26 günü buluyor. 
Mallar gümrükte bekliyor, 
maliyetler artıyor. Sanayicilerimiz 
bu konuda çok mağdur oluyor. 
Laboratuvarın biran önce 
İzmir’de kurulmasını bekliyoruz” 
dedi. 

Bazı yapı marketlerde TSE 
belgesi olmayan ürünlerin 
satıldığını, bu konuda da 
gerekli denetimlerin yapılmasını 
ve haksız rekabete neden 
olan bu ürünlerin piyasadan 
toplatılmasını isteyen 
Yorgancılar, bu yüzden yerli 
üreticilerin mağdur olduğunu 
kaydetti. Belge ücretlerinin de 
pahalı olduğuna işaret eden 
Yorgancılar, bu konuda da 
düzenleme yapılamasını istedi.

İzmir’de işletmesini TSE’nin 
üstleneceği ısıtma-soğutma 
ürünleri test laboratuvarları 
kurulması, belgelendirme ve 
denetimlerde bölgeler arasındaki 
farklılıkların giderilmesi, taşıt 
araçları fren balatalarına 
ilişkin olarak AB direktifleri 
doğrultusunda henüz bir 
çalışma olmaması, TSE’nin 
yurt içinde yerli üretim için 
yaptığı denetimleri yurtdışından 
ithal ürünler için de yapması 
gerektiği, gıda ürünleri 
ihracatına yönelik hassasiyetler, 
TSE standartlarının gelişen 
teknoloji ve modellere uygun 
olarak revizesi de Yorgancılar’ın 

İzmir’e bölgesel 
laboratuvar 
kuruluyor, 
belgelendirme 
ücretleri ucuzluyor.
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gündeme getirdiği konular 
arasında yeraldı.

Ücretler 
ucuzlayacak
TSE Başkanı Hulusi Şentürk 

ise laboratuarları yeniden 
yapılandırdıklarını dile 
getirerek, bölgesel laboratuarlar 
kuracaklarını kaydetti. Testlerin 
artık buralarda yapılacağını 
ifade eden Şentürk, “Ürün 
bundan sonra kaynağında da 
test edilecek. Çin’den alınan 
bir ürün direkt olarak üretim 
tesisinde kontrol edilecek. Bu 
sayede TSE’de denetim sorunu 
çözülecek” dedi. 

Denetim konusunda 
kendilerinin de bazı sıkıntılarının 
olduğuna işaret eden Şentürk, 
bu konuda bakanlıklarla 
bağlantılı çalışarak ithalatta 
gerekli denetimi sağlayacaklarını 
kaydetti. TSE Başkanı Şentürk, 
kurumsal bazda yeniden 
yapılandırma başlattıklarını, 
bölge müdürlükleri yerine 
doğduran kendisine bağlı 
olarak çalışacak bölge 
koordinatörlükleri kurulacağını 
ve iletilen konulara zaman 
kaybedilmeden çözüm 
üretileceğini söyledi.

Belge ücretleri içinde 
indirim kararı aldıklarını 
da anlatan Şentürk, TSE 
belgesi kullanıcılarını mağdur 
etmeyecek şekilde bir düzenleme 
getirdiklerini vurguladı.

TSE Yönetim Kurulu’nun 
belgelendirme ücretlerinde 
yaklaşık yüzde 20 indirim 
kararı aldığı, kısa süre içinde 
uygulamaya geçileceği öğrenildi.

TSE Başkanı Hulusi 
Şentürk’ün EBSO ziyaretinde 
Pazarlama Tanıtım Daire Başkanı 
Nesrin Sevimli, İzmir Gözetim 
ve Muayene Müdürü Ayfer 
Sak, İzmir Ürün Belgelendirme 
Müdürü Deniz Balcı, İzmir 
Belgelendirme ve Sistem 
Müdürü Ahmet Namlı, İzmir 
Ambalaj Laboratuvarı Müdürü 
Nezahat Gündüz, İzmir eski 
Laboratuvar Müdürü Tacettin 
Akgün ile İdari İşler Müdürü Bilal 
Güven de hazır bulundu.

EBSO kalite denetiminden geçti

Avrupa’da ilk ISO 9001 
Kalite Yönetim Belgesi 
alan Oda ünvanına sahip 
olan Ege Bölgesi Sanayi 
Odası, Türk Standartları 
Enstitüsü tarafından yapılan 
denetimden hatasız geçti. 
Ege Bölgesi Sanayi Odası, 
Kalite Yönetim Belgesi’nin 
gereği olarak Yönetimin 
Gözden Geçirilmesi, birimlerin 
kalite ile ilgili dökümanları 
ve birimlerin birbirlerine 
yaptığı iç tetkik sonuçları ve 
İç Tetkik maddeleri ile ilgili 
uygulamalarını periyodik 
olarak gerçekleştirirken, 
TSE’nin inceleme heyetine 
de bu uygulamalara ait 
kayıtları Gözetim Tetkiklerinde 
gösterdi.

Gözetim Tetkiki sonucunda 
majör (büyük) ve minör 

(küçük) hatalara rastlanmadığı 
belirlendi.

Kalite Yönetim Belgesi 
gözetim tetkiklerinde, TSE 
EN ISO 9001:2008 belgeli 
kuruluş yönetim sisteminin 
belgelendirme tarihi temel 
alınarak en az yılda bir kez 
inceleniyor. 3 yıllık belge 
kullanma döneminde en az iki 
gözetim tetkiki yapılıyor.

Gözetim Tetkiki sonucunda 
majör uygunsuzluklar tespit 
edildiği taktirde veya minör 
uygunsuzluklar neticesinde, 
kuruluşun belirlenen 
düzeltici faaliyetlerini yerine 
getirmemesi halinde Yürütme 
Komitesi Kararı ile belge 
askıya alınabiliyor, sonrasında 
kuruluş talebiyle takip tetkiki 
gerçekleştirilerek askı hali 
kaldırılabiliyor.

Hindistan Büyükelçi Vekili EBSO’da

Hindistan Büyükelçi Vekili Ramesh Chandra, ülkesi ile Türkiye 
arasındaki tarihi ve kültürel yakınlığa dikkat çekerken, İzmir’in 
de önemli bir kent olduğunu belirtti. Hindistan Büyükelçi Vekili 
Chandra ve İzmir Fahri Konsolosu Turgut Koyuncuoğlu, Ege Bölgesi 
Sanayi Odası’nı ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
İbrahim Gökçüoğlu ile biraraya geldi. İzmir’in çok önemli bir 
liman kenti olduğunu belirten Ramesh Chandra, “Biz kentin tarihi 
önemini de biliyoruz. İzmir’i ihmal edemeyiz. Her anlamda ikili 
ilişkileri geliştirmeliyiz” dedi.

EBSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gökçüoğlu ise 
İzmir’den Hindistan’a geçen yıl 118 milyon dolarlık ihracat 
yaptıklarını belirterek, “Daha fazla ihracat ve ticaret için çalışmalıyız. 
Bölgemizdeki 9 Hint sermayeli firma sayısını arttırmalıyız” dedi.
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EBSO, TÜRKAK Yönetiminde
Ege Bölgesi Sanayi Odası, 

Türk Akreditasyon Kurumu 
(TÜRKAK) Yönetiminde yeraldı. 
TÜRKAK’ın Olağanüstü Genel 
Kurulu’nda EBSO’yu temsil eden 
Yönetim Kurulu Üyesi Bayram 
Talay, TÜRKAK’ın da Yönetim 
Kurulu Üyeliğine seçildi.

TÜRKAK Olağanüstü 
Genel Kurulu, Sanayi ve 
Ticaret Bakanı Nihat Ergün’ün 
katılımyla gerçekleştirildi. 
Ergün, Türk Akreditasyon 
Kurumu’nun (TÜRKAK), 
yapılan akreditasyonların 
sayısını artırmaya ve piyasa 
ihtiyaçları doğrultusunda 
yeni akreditasyon alanlarında 
kapasite artırma yönündeki 
çalışmalarına devam edeceğini 
söyledi.

Ergün, Türk Akreditasyon 
Kurumu (TÜRKAK) Genel 
Kurulunda yaptığı konuşmada, 
Türkiye ekonomisinin son 
8,5 yılda şişirilmiş kamu 
harcamalarıyla değil, özel sektör 
yatırımlarıyla büyüdüğünü 
ifade etti. 2002’de sadece 43 
milyar lira olan özel sektör 
yatırımlarının, 2010’da 164 
milyar liraya ulaştığını belirten 
Ergün, 2010’un sadece son 
çeyreğinde yapılan özel sektör 
yatırımlarının, 2002’nin 
tamamından fazla olduğunu 
ifade etti. Üretime, ihracata ve 
iç tüketime ilişkin rakamlarda 
da önemli bir artış olduğunu 
dile getiren Ergün, gelişmekte 
olan bu piyasa şartlarının 
akreditasyon hizmetinin 
önemini de artırdığını söyledi.

Uluslararası tanınırlık
Ulusal ekonominin rekabet 

gücüne katkıda bulunan 
akreditasyon hizmetleri 
sayesinde, piyasaya arz edilen 
ürünlere ait kalite belgeleri 
ve test raporlarının güvenilir 
olmasının sağlandığını anlatan 
Ergün, “Ekonomik faaliyetlerin 
bu derece yoğunlaştığı bir 
ortamda, sınırların eski 
hükmünü yitirdiği böyle bir 

dünyada, tüketicilerin kaliteli 
ürünlerle buluşması son 
derece önemli bir konudur. 
Bu nedenle, bir ülkede sağlam 
temellere dayanan, doğru ve 
tarafsız kararlar verebilen bir 
akreditasyon sistemine sahip 
olmak gerekiyor” dedi.

TÜRKAK’ın akreditasyon 
hizmeti verdiği 8 yıllık süreçte 
600 civarında belgelendirme 
kuruluşunu ve laboratuvarı 
akredite ettiğini belirten 
Ergün, kurumun Avrupa 
Akreditasyon Birliği tarafından 
yapılan denetimde de başarılı 
olduğunu söyledi. Bu sayede, 
akredite edilen kuruluşların 
verdiği belgelerin uluslararası 
geçerliliğini sağlama 
hedefine ulaşıldığını, ülkedeki 
akredite kuruluşların belge 
ve raporlarının uluslararası 
tanınırlık kazandığını dile getiren 
Ergün, CE işaretlemesinin de 
Türk Onaylanmış Kuruluşları 
tarafından yapılmaya 
başlandığını hatırlattı.

Nihat Ergün, TÜRKAK’ın 
kanunla kendisine verilen 
görevleri başarıyla 
sürdürdüğünü, bunun en 
önemli göstergesinin alınan 
akreditasyon başvuruları ve 
gerçekleştirilen akreditasyon 

sayısının yıllar itibariyle giderek 
artan bir eğilim göstermesi 
olduğunu kaydetti.

Damlacı: Mevzuat 
değişmeli
TÜRKAK Başkan Vekili 

Cemalettin Damlacı da, 
kurumun kısa sürede Avrupa 
Akreditasyon Birliği, Uluslararası 
Laboratuvarlar Birliği gibi 
kuruluşlarla faaliyet gösterdiği 
tüm alanlarda karşılıklı tanıma 
anlaşmaları imzaladığını 
bildirdi. Damlacı, bu durumun 
memnuniyet verici olmasının 
yanında uluslararası tanınırlığın 
sürdürülmesinin TÜRKAK’ın 
faaliyetlerinin etkinliğinin 
devamı açısından da büyük 
önem arz ettiğini söyledi.

Kurumda daha kaliteli ve 
süratli hizmet sunulabilmesi ve 
uluslararası geçerliliğin devamı 
için başta 4457 sayılı kurum 
kanunu olmak üzere ilgili 
mevzuatta değişiklik yapılmasına 
ihtiyaç duyulduğunu ifade eden 
Damlacı, ayrıca kurumdaki 
tecrübe de dikkate alınarak 
işleyişin rasyonelleştirilmesi 
ve hizmetlerin daha yaygın 
ve verimli hale getirilmesi için 
yeni bazı uygulamaların hayata 
geçirilmesini savundu.

EBSO Yönetim 
Kurulu Üyesi Talay, 
Oda’yı temsilen Türk 
Akreditasyon Kurumu 
Yönetimine girdi.
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Türk Ticaret Kanunu ile
yeni döneme hazırlık

Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği Yönetim Kurulu Üyesi 
ve Ege Bölgesi Sanayi Odası 
(EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, yeni Türk 
Ticaret Kanunu ile Borçlar 
Kanunu’nun yatırım ve iş 
ortamının iyileştirilmesinde, 
KOBİ’lerin giderek zorlaşan 
uluslararası rekabete 
hazırlanmasında önemli bir 
rol üstleneceğini belirtti. Yeni 
Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve 
Borçlar Kanunu uygulama 
sürecinin sorunsuz atlatılmasını, 
özellikle de KOBİ’lerin rekabette 
geride kalmamasını temenni 
ettiklerini söyleyen Yorgancılar, 
“TTK, Temmuz 2012’de 
yürürlüğe girecek, henüz 
zaman var gibi görünmesine 
rağmen işletmelerin bu sürece 
hazırlanması gerekir” dedi.

TOBB tarafından yeni TTK 
ve Borçlar Kanunu ile ilgili 
ülke genelindeki işletmelerin 

bilgilendirmesi amacıyla 
Deloitte Türkiye danışmanlık 
şirketiyle ortaklaşa düzenlediği 
bilgilendirme toplantılarının Ege 
Bölgesi ayağı, Kaya Termal Oteli 
Konferans Salonu’nda yapıldı.

Bölgede faaliyet gösteren 
Oda ve Borsa yöneticilerinin 
katılımıyla düzenlenen 
toplantının açılışında konuşan 
Yorgancılar, iş dünyası olarak 
uzun yıllardır bekledikleri ve 
hayatın tüm alanlarına dair 
önemli düzenlemeleri içeren 
Türk Ticaret Kanunu’nun 
Temmuz 2012’de yürürlüğe 
gireceğini, henüz zaman var 
gibi görünmesine rağmen 
işletmelerin bu sürece 
hazırlanması gerektiğini söyledi.

İşletme sahiplerinin yeni 
hukuki düzenlemeleri bugünden 
öğrenmesi ve eksiklerini 
tamamlama yoluna gitmesi 
gerektiğini belirten Yorgancılar, 
AB hukuk normları esas alınarak 

yapılan düzenlemelerle şirketlere 
birleşme ve nevi değiştirme 
serbestliği getirildiğini, tek 
kişilik anonim ve limited 
şirketlerin kurulmasına ve tek 
kişilik yönetim kurullarının 
oluşturulmasına olanak 
tanındığını belirtti.

Eşit şartlarda mücadele
Ticaret sicil kayıtlarının 

elektronik ortamda tutulması, 
yönetim kurulu ve genel kurul 
toplantılarının elektronik 
ortamda gerçekleştirilmesi, 
haksız rekabetin önlenmesine 
ilişkin düzenlemeler gibi 
şirketlere rekabet gücü 
kazandırılmasında ve 
teknolojik gelişmelere uyum 
sağlanmasında iş yaşamını 
yeniden şekillendirilecek bazı 
düzenlemelerin de gündeme 
geleceğine işaret eden 
Yorgancılar, şöyle konuştu:

“Yeni dünya düzeni 
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olarak adlandırılan sistemde, 
rekabet ortamının giderek 
zorlaşması ile şirketlerin 
eşit şartlarda mücadele 
edebilmelerinin sağlanması 
olmazsa olmazlarımızdandır. 
Türk Ticaret Kanunu, yatırım 
ve ticaret ortamını geliştirmek 
açısından önemli bir adımdır. 
AB uyum sürecinde uluslararası 
ticaret standartlarında bir 
hukuki yapının oluşturulmaya 
çalışılması da oldukça 
önemlidir. Söz konusu 
kanunların uygulama sürecinin 
sorunsuz atlatılması, özellikle 
de KOBİ’lerimizin eksiklerini 
tamamlayarak rekabette 
geride kalmamaları en büyük 
temennimizdir.”

Sistemle ilgili bilgi veren 
Deloitte Türkiye Yönetim 
Kurulu Üyesi Sait Gözüm ise, 
yeni kanunlarla Türkiye’nin 
yeni bir ekonomi hayatıyla 
karşı karşıya bulunduğunu, bu 
hayata dürüst ticaret yapan, 
modern, gelişmeleri takip edip 
uygulayan veya uygulamak 
isteyen işletmelerin kolaylıkla 
adapte olacağını, yeni hayatın 
şeffaflaşan, sorumluluğu 
büyüyen yeni işletmeler 
doğuracağını, ülkemizin çok 
büyük fayda sağlayacağını ifade 
etti.

Toplantıda; Galatasaray 
Üniversitesi Ticaret Hukuku 

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar: TTK, 2012 Temmuz ayında 
yürürlüğe girecek. Henüz zaman var 
gibi görünmesine rağmen işletmelerin 
bu sürece hazırlanması gerekir.

Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 
Dr. Sıtkı anlam Altay, Türk 
Ticaret Kanunu’nda yer alan 
yeni düzenlemeler, işletmelerin 
buna uyum sağlamak için 
yapması gerekenler hakkında 
açıklamalarda bulunurken, 
Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Dr. Ahu Moralı, Borçlar 
Kanunu’nun taraflara getirdiği 
yeni yükümlülükleri anlattı.
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SGK Prim Tahsilat Daire 
Başkanı Necdet Afşin ile Gelir 
İdaresi Başkanlığı Tahsilat ve 
İhtilaflı İşler Daire Başkanlığı 
Grup Başkanı Zekayi Çenge de 
6111 Sayılı Torba Kanun’un 
kamu alacaklarını yeniden 
yapılandırması, başvuru ve 
ödeme kolaylıkları hakkında Ege 
iş dünyasına bilgi verdi.
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Lojistikte dev proje BALO
Ege Bölgesi Sanayi Odası 

Yönetim Kurulu Başkanı ve 
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi 
Ender Yorgancılar,  Marmara 
Bölgesi’nde yoğunlaşan 
denizciliğin ve lojistik 
gücün, diğer bölgelere de 
yönlendirilmesi gerektiğini 
vurgulayarak, “Ege Bölgesi 
olarak biz buna talibiz” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) öncülüğünde 
gerçekleştirilen Batı Anadolu 
Lojistik Organizasyonlar (BALO) 
projesi tanıtım toplantısı Ege 
Bölgesi Sanayi Odası Meclis 
Salonu’nda yapıldı. Toplantıya 
İzmir Valisi Cahit Kıraç, Manisa 
Valisi Celalettin Güvenç, TOBB 
Başkan Vekili Bülent Koşmaz, 
Türkiye’nin farklı bölgelerinden 
gelen 93 Organize Sanayi 
Bölgesi temsilcisi, TOBB’a bağlı 
Oda ve Borsa yöneticilerinden 
oluşan 200’e aşkın konuk 
katıldı. Ulaştırma Eski Bakanı 
ve AK Parti İzmir Milletvekili 
adayı Binali Yıldırım da hükümet 
olarak projeye her türlü desteği 
vereceklerini söyledi.

Manisa Ticaret ve Sanayi 
Odası Genel Sekreteri Tamer 
Balatlı’nın gerçekleştirdiği BALO 
projesi sunumunun ardından 
konuşan EBSO Yönetim Kurulu 
Başkanı ve TOBB Yönetim 
Kurulu Üyesi Yorgancılar, 
Marmara Bölgesi’nde 

yoğunlaşan denizciliğin ve 
lojistik gücün, diğer bölgelere 
de yönlendirilmesi gerektiğini 
vurgulayarak “Ege Bölgesi 
olarak biz buna talibiz” dedi.

İzmir-İstanbul Otoyolu 
ve Çandarlı Limanı’nın 
tamamlanmasıyla bölgenin 
lojistik öneminin artacağına 
dikkat çeken Ender Yorgancılar, 
maliyetleri azaltmak ve 
verimliliği artırmak için 
potansiyeli büyük illerin lojistik 
altyapısının geliştirilmesi 
gerektiğinin altını çizdi. 
Yorgancılar, bu kapsamda 
hazırlanan BALO projesine TOBB 
olarak başlangıçta 3 milyon 
TL ile katılım kararı aldıklarını 
hatırlatarak ilerleyen süreçte 
yeniden bir değerlendirme 

olabileceğini kaydetti. Ender 
Yorgancılar, “Proje, Batı 
Anadolu, İç Anadolu ve Trakya 
Bölgelerinde faaliyet gösteren 
ihracatçı ve sanayiciler açısından 
önemli bir destek unsurudur” 
diye konuştu.

Toplantıda önümüzdeki 
günlerde kurulacak şirkete 
ortaklık çağrısı yapıldı. BALO’yu 
işletecek şirketin önümüzdeki 
günlerde kuruluşunu ilan etmesi 
ve yıl sonuna kadar projenin 
hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Bu model tuttu
Binali Yıldırım, BALO projesini 

son derece olumlu bulduğuna 
işaret ederek “Projenin sonuna 
kadar arkasındayız. Maliyetlerin 
azaltılması amacıyla kombine 
taşımacılığa geçilmesi için her 
türlü desteği veririz” dedi.

Yıldırım, OSB’lerin de 
demiryolu bağlantısını 
kullanmasının maliyetler 
açısından önemine dikkat çekti. 
Yıldırım, “OSB’leri demiryoluna 
bağlamak ve oradan da 
ana hatlara vermek 2023 
hedeflerimizde var. Şu anda 7 
OSB’nin demiryolu bağlantısını 
bitirdik. İsteyen her OSB’ye 
demiryolu bağlantısına hazırız. 
Bunu beraber yapıyoruz. Biz 
malzemeyi temin ediyoruz siz 
koridoru açıyor ve yük garantisi 
veriyorsunuz. Bu model tuttu” 
dedi.

BALO projesi nasıl işleyecek? 

BALO sisteminde; İhracatçının kapılarından Konteynırlarla 
alınacak yükler, demiryolu ile Bandırma’daki (Okçugöl İstasyonu) 
Konsolidasyon merkezine ulaştırılarak Avrupa’daki varış 
noktalarına göre tasnif edilecek. Daha sonra yükler demiryolu 
vasıtasıyla Bandırma limanına getirilerek, tren ferisi ile Tekirdağ 
üzerinden Orta Avrupa’daki nihai varış noktalarına ulaştırılacak. 
Tekirdağ ve İstanbul bölgelerindeki ihracatçılara ait yükler ise, 
Tekirdağ Muratlı Aktarma Merkezi’nde sisteme dahil edilecek. 
BALO sisteminde, dönüş yükleri yurtdışındaki göndericilerden 
toplanarak, Yurtdışı Lojistik Merkezlerinde konsolide edilip, 
oluşturulacak Blok Trenler vasıtası ile Türkiye’ye getirilecek. Bu 
yükler, Muratlı ve Okçugöl Konsolidasyon Merkezi’nde tasnif 
edilerek muhtelif varış noktalarındaki nihai alıcılara teslim 
edilecek.
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İzmir 4’üncü Madencilik, 
Doğal Kaynaklar ve Teknolojileri 
Fuarı (MINEX) düzenlenen 
törenle açıldı. İZFAŞ ve Maden 
Mühendisleri Odası tarafından, 
129 firmanın katılımıyla 
4’üncüsü düzenlenen MINEX 
Fuarı, İzmir Uluslararası Fuar 
Alanı 2 nolu holde ziyarete 
açıldı. Fuarın açılış töreninde 
konuşan Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı Maden 
İşleri Genel Müdürü Mehmet 
Hamdi Yıldırım, madenciliğin 
devlet politikaları içinde özel 
bir öneminin bulunduğunu, 
GSMH’ye oranla bakıldığında 
sektörün ülkenin büyüme hızına 
ayak uyduran bir performans 
sergilediğinin görüleceğini dile 
getirdi.

Devlet politikaları
Sektör içinde 15 yılda 

ihracatını 60 kat artıran 
mermer gibi çok başarılı alt 
sektörler olmasına rağmen 
genelinde böyle bir oluşum 
sergilenemediğini söyleyen 
Yıldırım, bu alandaki yerli 
girişimlerin ETİ’ye bağlı 
işletmelerin özelleştirmesi 
sonrası uzmanlaşmaya 
başladıklarını, Türkiye’de faaliyet 
gösteren yabancı sermayenin 
ise daha ciddi faaliyetlerinin 
bulunduğunu söyledi.

Yabancı sermayenin ülkeye 
katkı sunduğu, bilgi ve teknoloji 
getirdiği sürece desteklenmesi 
gerektiğini ifade eden Yıldırım, 
yerli firmaların son yıllardaki 
gelişim hızının ise memnuniyet 
verici olduğunu dile getirdi.

Yeni teknolojiler
Yerli girişimleri, dünyada çok 

başarılı olan Kanada, Avustralya, 
ABD gibi ülkelerde olduğu gibi 
yüksek standartta yapabilmesi 
için desteklediklerini kaydeden 
Yıldırım, ‘’Sektörde son 
dönemde sermayesi yüksek yerli 
girişimci sayısının artması bizleri 
sevindiriyor. Bu girişimlerle 
doğru bir üretim tarzı yakalarsak 
çok yakında sadece Türkiye’de 
değil dünyanın değişik 
yerlerinde adından söz ettiren 
bir madencilik sektörümüzün 

olacağından şüphemiz yok’’ 
dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi 
Başkan Vekili Sırrı Aydoğan 
ise madencilerle, sivil toplum 
örgütlerinin ve belediyelerin 
arasının genelde iyi olmadığını, 
bunun madencilikte kullanılan 
teknolojilerin kamuoyunda 
yeteri kadar bilinmemesinden 
kaynaklandığını söyledi. Altın 
madenlerine sahip Türkiye’nin 
bu madeni çıkarmamasının bir 
anlamı olmadığını, enerjisini 
ithal eden bu ülke için kömürünü 
kullanmanın mecburiyet 
olduğunu ifade eden Aydoğan, 
madenciliğin yeni teknolojilerle 
ilerlemesi gerektiğini de kaydetti.

Madencilik, Doğal Kaynaklar 
ve Teknolojileri Fuarı ile birlikte 
3’üncü maden makineleri 
sempozyumu da gerçekleştirildi.

Yıldırım EBSO’lu 
madencilerle buluştu
Maden İşleri Genel Müdürü 

Mehmet Hamdi Yıldırım, 
MİNEX Fuarı için geldiği 
İzmir’de Ege Bölgesi Sanayi 
Odası’nın madenci üyeleriyle 
de buluştu. İzmirli maden 
sanayicilerine iki gününü ayıran 
Yıldırım Pomza Export, Sardes, 
Diperlit, Koza Altın ile ALS 
Laboratuvarı’nı gezdi. Altının 
elde edilişi sırasında geçtiği 
prosedürler, altının yanında 
çıkarılan diğer değerli ürünler, 
rehabilite edilen sahalar, 
perlit kırma ve eleme tesisleri 
hakkında bilgi alan Mehmet 
Hamdi Yıldırım’a madencilik 
sektörünün başta Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve 
Orman Bakanlığı’nı ilgilendiren 
konuları ve çözüm önerileri de 
aktarıldı. EBSO Maden Sanayi 
Meslek Komitesi Başkanı ve 
Meclis Üyesi Ahmet Telek, 
“Sayın genel müdürümüzle iki 
gün süren yoğun bir program 
yaşadık. Kendisiyle paylaştığımız 
konuların üyelerimiz adına yararlı 
olacağına inanıyoruz” dedi.

Madenciler Minex’te buluştu
Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Maden Sanayi 
Meslek Komitesi 
Üyesi sanayiciler, 
Maden İşleri Genel 
Müdürü Mehmet 
Hamdi Yıldırım’ı 
işletmelerinde konuk 
ederek konularını 
aktardı.
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IDEF’te İzmirli sanayiciye tam not

SEKTÖR

İzmirli sanayiciler, Ege Bölgesi 
Sanayi Odası’nın öncülüğünde 
katıldıkları IDEF 11 Uluslararası 
Savunma Sanayi Fuarı’nda 
tam not aldı. Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül, Genelkurmay 
Başkanı Orgeneral Işık Koşaner, 
Milli Savunma Bakanı Vecdi 
Gönül, Savunma Sanayi 
Müsteşarı Murad Bayar başta 
olmak üzere Türk ve yabancı 
komutanlar ile sanayicilerin 
ziyaret ettiği İzmirli sanayicilerin 
standları, savunma sanayine 
yönelik ürünleriyle göz doldurdu.

Göz doldurdu
Ege Bölgesi Sanayi Odası, 

dünyanın en büyük 5 savunma 
fuarı arasındaki IDEF’te Ar-Ge, 
teknoloji ve kalite açısından 
üst seviyede standartların 
belirlendiği Uluslararası Savunma 
Sanayi Fuarı’nda üyelerinin 
gücünü ortaya koydu. İzmirli 
sanayicileri dünyanın dikkatlerini 
üzerinde toplayan fuara taşıyan 
EBSO, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 
ihtiyaç duyduğu taşıt, elektrik, 
elektronik, makine, yedek 
parça, giyim ve gıda maddeleri 
ağırlıklı olmak üzere her türlü 
ürünü üyelerinin ürettiğini, 
hatta NATO üyesi ülkelere bile 
ihraç edebileceğini gösterdi. 
EBSO üyesi pekçok firma,  
Oda’nın açtığı stantta ürün ve 
kataloglarını sergilerken, başta 

BMC, Elektral, Sistaş olmak 
üzere İzmirli firmalar da açtıkları 
stantlarla yerli ve yabancı 
rakipleriyle yarıştı.

EBSO Standı, fuar süresince 
Cumhurbaşkanı Gül, Milli 
Savunma Bakanı Gönül, 
Savunma Sanayi Müsteşarı 
Bayar, komutanlar ve yabancı 
heyetler tarafından ziyaret edildi. 
Konuklara EBSO ve üye şirketlerin 
savunma sanayine yönelik 
üretimleri hakkında bilgiler 
verilerek tanıtım materyalleri 
dağıtıldı.

EBSO Savunma Sanayi 
Çalışma Grubu üyeleri de TSK 
Güçlendirme Vakfı Şirketlerinin 
TAI, TEI, HAVELSAN, ASELSAN, 
ASPİLSAN, İŞBİR Yönetim Kurulu 
Başkanları ve Genel müdürleri 

ile TSK’nın modernizasyon 
projelerini yürüten SASAD’a üye 
şirket yetkilileri ile görüşerek 
geleceğe yönelik işbirliklerinin 
köprülerini kurdu.

Hedef İzmir’de IDEF
EBSO Yönetim Kurulu Üyesi 

Bayram Talay, 71 ülkeden 
211 yerli 410 yabancı şirketin 
katıldığı IDEF 201’de Oda 
üyesi sanayicilerin ürünlerinin 
sergilendiği standa askeri ve 
sivil yetkililerin ilgisinin en üst 
düzeyde olduğunu söyledi. 
Talay, “EBSO, IDEF’te savunma 
sanayine direkt olarak üretim 
yapan ve ürünleri TSK tarafından 
kullanılan firmaları temsil 
etti. Üyelerimiz ürünleriyle, 
kataloglarıyla tanıtım yaptı. 
İzmir’de bu sektöre yönelik 
olarak küçümsenmeyecek bir 
üretim var. En üst düzeyde ilgi 
gördük. İlerisi için umut verici 
görüşmelerde bulunduk. Katılım 
bizi oldukça memnun etti. İzmirli 
sanayicilerin savunma sanayine 
yönelik çalışmaları artarak devam 
edecek. İzmir’de TSK Müşterek 
Malzeme Sergisi’ni gerçekleştiren 
bir Oda olarak hedefimiz 
IDEF’e İzmir’de de ev sahipliği 
yapmak. Komutanlarımız ve 
üst düzey yetkililerle yaptığımız 
görüşmelerde bunun temellerini 
attık” dedi.
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Yorgancılar: İş sağlığı için 
kayıtdışı ortadan kaldırılmalı

İş Sağlığı ve Güvenliği 
Haftası kapsamında Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
İzmir Bölge Müdürlüğü 
tarafından işveren, işçi ve devlet 
temsilcilerinin katılımı ile Dokuz 
Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim 
Merkezi’nde panel düzenlendi. 
Panelin açılışında konuşan Ege 
Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, kayıtdışı 
ekonominin azaltılması ile iş 
kazaları ve meslek hastalıklarının 
da azalacağını söyledi.

Avrupa Birliği’ne uyum 
sürecinde konuyla ilgili önemli 
yasal değişikliklerin yapıldığını 
ifade eden Yorgancılar, 
“Eksikliklerin birinci derecede 
çözüm noktası eğitim. İşveren 
ve işçinin mutlaka eğitilmesi 
gerekiyor. Örneğin sanayici 
bir kulaklığı kaliteli alsa da 
işçi takmıyor. Bu gibi olumsuz 
olaylar eğitimle azaltılabilir” diye 
konuştu.

Maliyetler azaltılırsa 
kayıtdışı önlenir
İş güvenliğinde AB 

standartlarına ulaşabilmek için 
sanayicinin de AB ülkelerindeki 
avantajlarla üretim yapması 
gerektiğine işaret eden 
Ender Yorgancılar, “İstihdam 
üzerindeki yükler kaldırılmalı. 
Üretim üzerindeki maliyetler 
azaldığı sürece kayıtdışı 
çalıştırma oranı düşecektir. 
Buna bağlı olarak da iş kazaları 
azalacaktır. Biz işverenler, 
konuyla ilgili olarak üzerimize 
düşeni yapmaya hazırız” dedi.

İş kazalarının 
yüzde 98’i önlenebilir
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı İzmir Bölge Müdürü 
Mehmet Erol, da Türkiye’nin iş 
güvenliği konusunda istenen 
düzeyde olmadığına dikkat 

çekerek bu konuda ortak 
çaba gösterilmesi gerektiğini 
vurguladı. Bu etkinliklerin 
Türkiye genelinde 25’nci kez 
düzenlendiğini ancak şimdiye 
kadar İzmir’de düzenlenmemiş 
olmasının eksiklik olduğunu dile 

getiren Erol, iş kazalarının yüzde 
98’inin önlenebilir nitelikte 
olduğunu, bu konuda işverene 
de büyük yükümlülükler 
düştüğünü kaydetti.

13 milyon sigortasız
Türk-İş 3. Bölge Temsilcisi 

Mustafa Kundakçı da Türkiye’de 
meslek hastalıklarından ölen 
kişinin Avrupa’dan bile daha 
az olduğuna dikkat çekerek 
“Niye? Çünkü meslek hastalıkları 
Avrupa’da tespit edilirken 
Türkiye’de tespit edilmiyor. 
İşçi, emekli olduktan sonra 
zaten hastalanıyor ve yaşamını 
kaybediyor. Bu da kayıtlara 
geçmiyor” dedi.

Türkiye’de 22 milyon emek 
arzına rağmen 9 milyon kişinin 
sigortalı olduğunu söyleyen 
Kundakçı, kayıtdışının bu 
kadar yüksek olduğu ortamda 
iş güvencesi ve sağlığını da 
bulunamayacağını dile getirdi. 

Toplantı daha sonra panel 
oturumuyla devam etti.

EBSO Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Yorgancılar, 
üretim üzerindeki 
maliyetlerin 
düşürülmesi 
ile kayıtdışının 
önüne geçileceğini 
bu sayede iş 
kazaları ve meslek 
hastalıkları 
oranının da 
düşeceğini bildirdi.

KENT
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SGK marka olma yolunda ilerliyor

Sosyal Güvenlik Kurumu 
İzmir İl Müdürü Mustafa 
Keskin, amaçlarının kurumu 
markalaştırmak olduğunu ifade 
etti.

Keskin, Sosyal Güvenlik 
Haftası kutlamaları çerçevesinde 
Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis 
Başkanı Mehmet Tiryaki’yi 
ziyaret ederek, EBSO’nun 
bugüne kadar kendilerine 
verdiği destekler nedeniyle 
teşekkür etti.

Mustafa Keskin ile birlikte 
Müdür Yardımcısı Nihat 
Seçkin, Şube Müdürü Remzi 
Koç ve kurum yöneticilerinin 
de katıldığı ziyarette, 
gündemi ağırlıklı olarak 
kamu alacaklarının yeniden 
yapılandırılması oluşturdu.

Torba Yasa çalışmalarının 
başladığı 2010 Ağustos ayından 
bu yana tüm icra ve satış 
işlemlerini durdurarak haksızlığa 
meydan vermemeye çalıştıklarını 
dile getiren Keskin, şunları 
söyledi:

“Bu haftanın prim 
yapılandırılması sürecine 
rastlaması güzel bir tesadüf 
oldu. Torba Yasa’nın getirdiği 
yapılandırma imkanından 

yararlanmak için 31 Mayıs son 
gün. İzmir için beklediğimiz 
rakam 1.2 milyar lira idi. Şu 
anda 900 milyon liraya ulaştık. 
31 Mayıs’a kadar hedefimizi 
aşacağımıza inanıyoruz. Bu 
tarihten sonra yükümlülüklerini 
yerine getirmeyen mükellefler 
için de icra ve satış işlemlerini 
uygulayacağız.”

Sosyal Güvenlik Haftası 
başlangıcı olan 16 Mayıs’ın, 
sosyal güvenlik kurumlarını 
tek çatı altında toplayan 
yasanın da kabul edildiği gün 
olması nedeniyle ayrı bir önem 
taşıdığını belirten Mustafa 
Keskin, “SGK herkesin sahip 
çıkması gereken bir kurum. Artık 
işçisi, memuru, esnafı herkes 
aynı kanuna tabi oldu. Son 1-2 
yıldaki değişimi hissediyoruz” 
dedi.

Keskin, iş dünyasına ve 
vatandaşa daha iyi hizmet 
verebilmek amacıyla Haziran 
ayı sonuna kadar 6 merkez 
müdürlüğü daha açacaklarını, 
müdürlük sayısının böylece 24’e 
ulaşacağını haber verdi.

Göreve müfettiş olarak 
başladığı yıllarda sosyal güvenlik 
kavramının bir hak değil pazarlık 

konusu olarak algılandığını 
hatırlatan Keskin, “Bizim 
çabamız, çekirdek aileden 
başlayarak bunun bir hak olarak 
görülmesini sağlamak. Sigortalı 
istihdamı teşvik edilecek” diye 
konuştu.

Keskin, kayıtdışı istihdam 
konusuna da değinirken, halk 
bilincinin önemini vurguladı.

Katkıya hazırız
EBSO Meclis Başkanı 

Mehmet Tiryaki de, SGK 
yöneticilerinin ziyaretinden 
duyduğu mutluluğu dile 
getirdi. Bir ulusun, medeniyetin 
gelişmişliğinin, huzurunun 
kaynağının sosyal güvenlik 
olduğunu vurgulayan 
Tiryaki, kurum alacaklarının 
yapılandırılmasının da iş 
dünyasına nefes aldırdığını 
anlattı. Mehmet Tiryaki, “Prim 
borçlarının yapılandırılma 
kapsamına alınması iş alemini 
rahatlatan çok iyi bir uygulama 
oldu. SGK ile vatandaşın ilişkileri 
gelişti. Sanayiciler olarak 
SGK’nın daha sağlıklı hizmetler 
vermesi için elimizden katkıyı 
vermeye özen gösteriyoruz” diye 
konuştu. 

KENT
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Dünya Ticaret Örgütü’nün, 
Bretton Woods konferansı 
sonrası üstlendiği temel misyon 
dış ticaretin liberasyonu 
oldu. Misyon gereği, yapılan 
çalışmalar ve alınan kararlarla 
dış ticarette tarifeler indirilmesi, 
ayrımcılığın ortadan kaldırılması, 
tarife dışı engellerin önlenmesi 
uygulamalarıyla dış ticaretin 
geliştirilmesi amaçlanmıştı. 
Dünyanın yeni ekonomik 
düzeni 1940’lı yıllarda 
şekillenen bu felsefe üzerine 
oturtulmuştu. Nitekim bu 
çerçevede GATT, Dünya Bankası 
ve IMF gibi kurumsal yapılar 
oluşturulmuştur.

2008 yılının son çeyreğinde, 
morgage ve varlık fiyatlarındaki 
balonların patlaması nedeniyle 
finansal nitelikli küresel kriz 
süreci başladı. Başlangıçta 
finansal nitelikli ve lokal 
karakterli kriz, finansal 
piyasaların mobilitesi nedeniyle 
tüm dünyaya sıçradı, kısa 
bir süre içinde para ve döviz 
piyasalarıyla sınırlı kalmayıp 
aynı zamanda reel piyasaları 
da vurdu. Sonuçta, finansal 
kriz ağır bir reel krize dönüştü, 
2009 yılı krizin ağır etkilerinin 
yaşandığı bir yıl oldu. 2010 

yılında dünya ekonomisi 
kendisini toparladı, 2011 
yılının ise atılım yılı olması 
beklenmektedir.

Reel kriz karşısında başta 
ABD olmak üzere Merkez 
Bankaları piyasalara nakit 
sürdüler, likidite bollaştı, faizler 
düştü, kamu borçlanmaları çığ 
gibi büyüdü. Büyüyen kamu 
borçlanması beraberinde bütçe 
açıklarına yol açtı ve ülke 
ekonomilerinde iç dengeleri 
bozucu etkilere yol açtı. Ülke içi 
dengeler bozulunca, pek çok 
ülkenin dış ticaret dengeleri 
ve döviz rezervleri de olumsuz 
etkilendi.

Kriz sonrasında dünya 
ekonomisindeki dengeler 
gelişmekte olan Asya, Latin 
Amerika, Afrika ve Ortadoğu 
bölgesindeki ülkeler lehine 
değişmektedir, çünkü 2010 
yılında yüzde 7,1 olarak tahmin 
edilen bu ülkelerdeki büyüme 
oranları yüzde 2,7 olarak 

tahmin edilen gelişmiş ülkeler 
ortalamasının üzerindedir. İşte 
bu nedenle, kriz sonrasında 
başta batılı ülkeler olmak üzere 
dış ticarette korumacılık ve 
devlet desteği politikalarını daha 
fazla kullanmaya başladılar. 

Konunun artan önemini fark 
eden Maliye Bakanlığı Hesap 
Uzmanları Vakfı yönetimi, her 
yıl geleneksel olarak farklı bir 
konunun işlendiği yarışmasının 
2011 yılına ait konusunu 
“Küresel Kriz Sonrası Dış 
Ticarette Korumacılık” olarak 
belirledi. Bu yarışmada, 

Dış ticarette korumacılık 
politikalarının veya tedbirlerinin 
oluşturulmasının nedenleri, 

Başta gelişmiş ülkeler 
olmak üzere pek çok ülkenin 
başvurduğu tedbir yolları,

Türkiye’nin bu süreçte 
izlediği politikaları, 

Gümrük alanında alınan 
tedbirlerin, 

irdelenmesi istendi. 

Küresel kriz sonrası 
dış ticarette korumacılık

Adnan Yıldırım
adnan.yildirim@ebso.org.tr 

EGE’DEN BAKIŞ
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Yarışmaya çeşitli 
üniversitelerden, kamu 
kurumlarından ve meslek 
örgütlerinden 12 ayrı eser 
başvurdu. Yarışma sonucunda 
1. olarak seçilen eserin 
sunumu ile konu hakkında 
düzenlenen panel 27 Mayıs 
2011 Cuma günü Ankara’da 
gerçekleştirilecek. Açılış 
konuşmacıları arasında 
Maliye Bakanı Sayın Mehmet 
ŞİMŞEK’in de yer aldığı sunum 
ve panele, Dış Ticaret Müsteşarı, 
TOBB Tekstil Konseyi Başkanı, 
TİM Başkanı, İKV Başkanı, 
Gümrük Eski Müsteşarı 
ve Dünya Ticaret Örgütü 
Ticaret Politikası Direktörü 
de katılacak. Yarışmanın 
sonuçlarının ve panelde dile 
getirilecek konuların, ilgili resmi 
kurumlarca da dikkate alınarak 
ülkemiz sanayicisine ve her 
sektördeki üreticisine yararlı 
sonuçlar doğurmasını temenni 
ediyorum.

İzmir’deki serbest 
bölgelerin suçu ne?
Her zaman ve her platformda 

söylüyoruz. Ülkemizdeki 
yasalar sanki başta İzmir olmak 

üzere sadece Ege Bölgesi’nde 
uygulanıyor…. Yanlış da olsa 
bizim bölgemizde uygulanıyor… 
Mevzuatın lafzına, ruhuna ve 
gerekçelerine tamamıyla aykırı 
bulduğumuz uygulamalardan 
sonuncusu, İzmirde’ki 2 serbest 
bölgemizde gerçekleşti. Bu 
bölgelere yurt dışından transit 
olarak getirilen akaryakıtın 
bölgelerdeki tüketimleri haksız 
yere gümrük vergisine ve Katma 
Değer Vergisine tabi tutuldu.

Serbest Bölgeler Vergisi 
Kanunu’nun 1. ve 6. Maddelerin 
üretim ve muafiyetlerle ilgili 
çok açık ve net hükümleri 
yanında KDV Kanunu’nun 
ithalatta vergiyi doğuran olayın 
belirlendiği 10. Maddesi ile 
serbest bölge hükümlerinin 
uygulandığı malların istisna 
edildiği 16. Maddesine rağmen 
serbest bölgelerimizdeki 
üreticilerimiz mevzuata aykırı 
bir yaklaşımla cezalandırıldılar. 
Sayıları 1000’i aşan dosyalarda, 
yeni ihtilaflar oluştu. Bu 
ihtilaflar, bir yandan yargı 

mercileri yanında konuyla 
ilgili idareleri fuzulen meşgul 
etmekte, diğer yandan da 
muhatap firmalarımızda 
gereksiz külfet ve meşguliyetlere 
neden olmaktadır.

2004 yılında yapılan 
değişiklerle sadece üretimin 
teşvik edildiği ve yine 
sadece üretimde çalışanların 
ücretlerine gelir vergisi stopaj 
istisnası sağlandığı Serbest 
Bölgelerimizin üretim yeri 
olmadığı (!) gerekçesine 
dayandırılarak ortaya çıkan bu 
durum sonrasında, bölgemize 
yapılan bu haksızlığın 
giderilmesi yeni bir yasal 
düzenleme yapılmasını zorunlu 
hale getirmiştir. Konu, EBSO 
yönetimi tarafından her 
seviyede yetkili kişi ve kurumlara 
izah edilmiştir. Umuyoruz 
bu sorunun çözümü, yeni 
parlamentomuzun ilk çalışmaları 
arasında yer alır ve serbest 
bölgelerimizdeki firmalarımız, 
oluşan (ve oluşacak) fuzuli 
ihtilaflardan kurtulmuş olurlar.

Kurumlar Vergisi rekortmenlerinde 
göze çarpanlar

Kurumlar Vergisi mükelleflerinin, Nisan ayında verdikleri 
beyannamelerine göre 2010 yılı kazançları üzerinden tahakkuk 
ettirilen vergilerine göre Türkiye’de ve İzmir’de en fazla 
kurumlar vergisi ödeyenlerin listeleri açıklandı. İlk 100’de yer 
alan mükelleflerin yerleri ve ödeyecekleri vergiler hakkındaki 
tespitlerimize göre, şu hususlar öne çıktı:

Listelerin üst sıralarında 2010 yılında, bir önceki yıla (2009) 
göre tahakkuk eden vergilerde düşüş var, listelerin alt sıralarında 
ise tersine bir durum var. Bu durum hem Türkiye hem de İzmir 
için geçerli.

Türkiye genelinde ilk 100’e giren Kurumlar Vergisi 
mükelleflerinin sayısı İstanbul’da 62’den 55’e düşmüş, Ankara’da 
23’ten 26’ya, İzmir’de 2’den 3’e, Muğla’da 1’den 3’e yükselmiş, 
tek şirket ile listede yer alan illerimizin sayısı aynı kalmakla 
birlikte kendi aralarında yer değişiklikleri olmuş.

Türkiye listesinde 2009 yılına göre önemli bir değişim var, ilk 
100 firmanın 26’sı değişmiş. Listedeki değişim İzmir’de daha 
yüksek. 2010 yılında İzmir’in ilk 100’ünün bir önceki yıla göre 
35’inin değiştiğini görüyoruz. Bu durum, kriz döneminin şirket 
karlarında İzmir’de Türkiye geneline göre daha fazla değişim 
etkisi yarattığını gösteriyor.

Türkiye genelinde ilk 100’e girenler arasında adının 
açıklanmasını istemeyen mükellef sayısının bir önceki yıla 
7’den 3’e düşmesi sevindirici olmakla birlikte İzmir’de bu sayı 
2009’da 21 iken 2010 yılında 19 olmuş, hala yüksek düzeyde 
seyrediyor….

EGE’DEN BAKIŞ
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Yorgancılar: Y kuşağı 
yenilikler için motive edilmeli

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, yeni neslin 
yeni ihtiyaçlara göre motive 
edilmesi, tecrübelerle doğru 
yönlendirilmesi gerektiğini 
savundu.

Türkiye Kalite Derneği İzmir 
Şubesi tarafından Kaya Otel 
Convention Center’da bu yıl 
“Yeni Nesil Yeni Eğilimler” 
temasıyla gerçekleştirilen 
Mükemmelliği Arayış 
Sempozyumu’nun açılışında 
konuşan Yorgancılar, “Bildiğimiz 
sınırları yerle bir eden teknoloji, 
yeni fırsat alanları, artan ve 
biçim değiştiren rekabet, 
değişen iş yapma biçimleri ve 
beklide hepsinden önemlisi 
yeni bir nesil; Y kuşağı ile 
karşı karşıyayız. İşte bu 
süreçte, değişimi daha erken 
kavrayanlar, önümüzdeki çağda 
bir adım önde olacaklar” dedi.

Hızlı bir değişim sürecinde 
tecrübe kazanılmaya çalışılırken, 
yönetim anlayışındaki 
değişim ile insan kalitesindeki 
ve yeni neslin hayata 
bakışındaki farklılığın geleceği 
şekillendireceğine dikkat 
çeken Yorgancılar, liderlikle 
yönetim anlayışının evrensel 
değerlerini gündeme taşıdı. 
Ender Yorgancılar, temel 
evrensel değerlerin varlığını 
koruduğunu, ancak iş yapma 
biçimleriyle birlikte değişen 
toplumun da çalışanlarla 
kurulan ilişki biçimlerini, beşeri 
sermayeyi yönetme biçimlerini 
değiştirdiğini belirtirken 
sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Bir diğer taraftan dünya 
küçülüyor. Uluslararası ortaklar 
ve çalışanlar, farklı kültürleri 
tanımayı hem gerekli kılıyor, 
hem de farklıkları toplam 
fazlaya, sinerjiye dönüştürme 
imkanından yararlananlar çok 
daha hızlı ilerliyor. Şirketlerin 
toplum üzerindeki etkisinin her 

geçen gün daha fazla farkına 
varılıyor, iş hayatında etik 
değerler yeniden tanımlanıyor, 
sosyal sorumluluk ağırlık 
kazanıyor. Ve bu arada bizim 
daha hızlı, daha dinamik, 
gelişime daha açık olmanın 
yanında; daha şeffaf, eleştiriye 
ve öneriye daha açık, daha fazla 
farklılığı kucaklayabilir olmamız 
gerekiyor. Çünkü gerçek 
yönetici etrafındakilerin bilgisini, 
tecrübelerini ve görüşlerini en 
verimli şekilde kullanabilen, 
yönetebilen insandır.”

Yeni nesli anlamak
EBSO Yönetim Kurulu 

Başkanı Yorgancılar, yeni neslin 
hayata bakışındaki değişimi de 
algılamak gerektiğini savundu. 
Bugün her şeye hemen sahip 
olmak isteyen, beklentisi 
yüksek, bağımsızlığına düşkün, 
güç ve yetki isteyen bir nesil 
olan Y kuşağı gerçeğinin inkar 
edilemeyeceğini söyleyen 
Yorgancılar, “İşte yeni insan 
yönetimi ve liderlik anlayışı 
bu değişimi algılamak ve 
yönetmek zorundadır. Gerek 

devlet, gerekse şirket bazında 
liderliğin ve insan yönetiminin 
önündeki en büyük beşeri 
mesele budur. Geleneksel 
yöntemlerle insanların yüksek 
kapasite ve becerilerinden 
yararlanamıyorsunuz. 
Motivasyon yeni nesil için çok 
daha değerli bir kavram haline 
geldi” dedi.

Büyüklerin “ne olursan 
ol, ama işinin en iyisi ol” 
öğüdünü de hatırlatan Ender 
Yorgancılar, fevri, heyecanlı 
ve çabuk yol almak isteyen 
yeni nesile bu anlayışın özünü 
aktarmak gerektiğini de 
vurgularken, “Elbette yeni 
nesli, yeni ihtiyaçlara göre 
yönlendirebilmeli, onlara 
tecrübelerimizi aktarabilmeliyiz. 
Ancak bunu yaparken de 
“işlerini en iyi yapan olma” 
kültürünü mutlaka ama 
mutlaka vermeliyiz. İşte insan 
unsuru bakımından daha iyiye 
ulaşmanın temel dinamiği bu 
anlayış olacaktır” diye konuştu.

Kurumsallaşın
Ender Yorgancılar, Aile 

VİZYON
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Şirketlerinde Başarının Anahtarı 
konulu söyleşide ise, aile 
işletmelerinin sürekliliğinin 
önündeki en büyük engelin 
kurumsallaşamamaları 
olduğunu vurguladı. Aile ve 
şirket kavramlarının birbirinin 
içine girdiği sürece, sistem 
değil kişiler esas olduğunda 
kurumsallaşmanın da imkanının 
kalmadığını kaydeden 
Yorgancılar, “O nedenle de 
işletme bir sistem haline 
getirilmelidir. Sistemin kurulması 
için de danışman firmalardan 
destek alınabilmelidir. 
Kurumsallaşma patronların 
işi bırakması veya tamamen 
işi profesyonellere bırakması 
demek değildir. Kollektif bir 
çalışma ruhunu yakalaması 
demektir. Beraber çalışan aile 
fertleri aileden olmayan diğer 
çalışanlar kadar çalışmalıdır. 
Aksi takdirdeki mevcut 
yetişmiş, kalifiye personelin 
işten ayrılması söz konusu 
olabilmekte, şirket tecrübesiz 
yönetimlere bırakılabilmektedir” 
diye konuştu. 

İşletmenin kilit noktalarından 
finans, üretim ve insan 
kaynakları gibi birimlerin 
yönetimi teknik bilgi ve beceri 
birikimi gerektirdiğinden, uzman 
kişilerin istihdam edilmesinde 
fayda olduğunun altını çizen 
Yorgancılar, aile şirketlerinin 
sürekliliğinin kişilerin ömürleri 
ile sınırlı kalmaması gerektiğini 
belirterek “Bu nedenle de 
kurumsallaşmaya gidilmeli, 
şirketi tek kişinin sırtlamasına 
müsaade edilmemelidir” dedi.

Karlılığı düşen 
ne yapmalı?
Ege Bölgesi Sanayi Odası 

Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı İbrahim Gökçüoğlu, 
karlılığı arttırmak amacıyla 
maliyetleri düşürme, insan 
kaynağından ya da kaliteden 
taviz verme gibi yöntemlerin 
geride kaldığını belirtti. 
Gökçüoğlu, geçmişte bir malın 
satılabilmesi için sadece kaliteli 
veya ucuz olmasının yeterli 
olduğunu hatırlatırken artık 
gelişen teknoloji ve değişen 

trendlerin iyi izlenmesini önerdi.
Mükemmelliği Arayış 

Sempozyumu’nda “Karlılığı 
düşen ne yapmalı?” konulu 
oturuma başkanlık eden İbrahim 
Gökçüoğlu, global üretim 
düzeni içinde zorlu rekabet 
şartları karşısında tüketici 
taleplerine en ucuz, en kaliteli 
ve en son teknoloji ile cevap 
vermeye çalışan firmaların 
varlığını sürdürebilmesi ve kar 
edebilmesinin önemine dikkat 
çekti.

Çare Ar-Ge ve 
inovasyon
Gökçüoğlu, Türk sanayisinin 

dünya ekonomileri ile güçlü 
bağlantılar kurduğunu, 
doğru denklemi oluşturma 
yolunda mesafe kaydettiğini 
söylerken, “Artan dünya nüfusu, 
ihtiyaçların artması, talebin 
ekonomik dalgalanmalar ile 
değişken bir yapıya oturması 
ile hem düşük maliyetli, hem 
kaliteli hem de ileri teknolojiye 
sahip ürünler üretmek 
durumundayız. 

Yarattığımız ve yaratacağımız 
markalarla dünya pazarlarına 
çıkmalıyız. Değişimleri ve 
tüketicinin ihtiyaçlarını yakından 
takip etmeliyiz. Pazarlama 
kanallarını açık tutmalı, 
üretimimizi dünya pazarları ile 
tanıştırmalıyız” diye konuştu.

Son 25 yılda gelişmiş 
ekonomilerde yaratılan katma 
değerin yarıdan fazlasının 
yürütülen Ar-Ge faaliyetlerinden 

kaynaklandığına işaret eden 
İbrahim Gökçüoğlu, Türk özel 
sektörüne maliyeti yüksek bu 
çalışmaları yapabilmesi için 
üniversitelerin destek verdiğini 
hatırlattı. 

Türkiye’nin bundan sonraki 
rekabet stratejisinde teknoloji 
yoğun malların üretilmesine ve 
satılmasına dönük bir sanayi 
yapılanmasının gerekliliğini 
herkesin kabul ettiğini 
vurgulayan Gökçüoğlu, “Bir ton 
iyi kalite kiraz 1500 dolara ihraç 
edilirken Havelsan’ın 2007’de 
ihraç ettiği uçak simülatörünün 
ton başına bedeli 2.1 milyon 
dolar oldu. Massachusetts 
Institute of Technolgy’nin 
nanoteknoloji malzemeden 
ürettiği 1 ton kalp stenti ihracatı 
ise 10 milyar dolar kazandırdı” 
örneğini verdi.

Sempozyumun açılışına 
katılan İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 
görev yaptığı 7 yıldır İzmir 
kentinin yaşam standartını ve 
kalitesini yükseltmek hedefiyle 
çalıştığını söyledi. Rutin belediye 
hizmetlerinin yanısıra yasada 
tanımlanmayan ancak kenti 
ayağa kaldıracak projeleri 
uyguladıklarını ifade eden 
Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz 
Kocaoğlu, “Kentlilik bilincinin 
artması ve yerelde kalkınmayı 
gerçekleştirmek amacıyla tarım, 
sanayi, kültür ve sanat, sosyal 
projeler ve çevre gibi bir konuda 
öncü adımlar attık ve atmaya 
devam ediyoruz” dedi.

VİZYON

EBSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gökçüoğlu 
MAS’da “Karlılığı düşen ne yapmalı?” konulu oturumu 
yönetti. EBSO, mükemmelliğe ulaşmak için kalite 
yolculuğu nedeniyle plaketle ödüllendirildi.
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Avrupa Birliği Haftası 
çerçevesinde İzmir Valiliği, Ege 
Bölgesi Sanayi Odası, İzmir 
Kalkınma Ajansı, Dokuz Eylül 
Üniversitesi, EBİLTEM ve ABİGEM 
İzmir ortaklığında gerçekleştirilen 
“AB ve Hibe Programları 
Bilgilendirme Toplantısı” 
firmalardan olağanüstü 
ilgi gördü. Toplantının 
gerçekleştirildiği 150 kişilik Ege 
Bölgesi Sanayi Odası Meclis 
Salonu’na 200’den fazla katılımcı 
akın etti. Boş koltuğun kalmadığı 
toplantıda salondaki boşluklara 
sandalye konularak dinleyicilere 
yer bulunmaya çalışılırken, fuaye 
bile doldu.

Müzakerede 
sanayicilere 
kulak verin
Ege Bölgesi Sanayi Odası 

(EBSO) Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Erdoğan Çiçekçi, 
Türkiye’nin AB üyeliği hedefinin 
sürdürülebilir kalkınma, yüksek 
demokratik standartlar, hukuk 
güvenliği, bireysel özgürlükler, 
toplumsal cinsiyet eşitliği ve 
refah toplumu olma anlamına 
geldiğini söyledi.

AB’nin yeni bütçe döneminde 

Türkiye’nin de üyeliğini 
dikkate alması gerektiğini 
vurgulayan Çiçekçi, “AB’nin 
2014 yılında başlayacak yeni 
bütçe çalışmalarında Türkiye’nin 
üyeliğinin göz önünde 
tutulabilmesi için reformlar 
hızlandırılmalıdır” dedi.

AB iletişim stratejisinin 
etkinliğinin değerlendirilmesi 
gerektiğine dikkati çeken 
Erdoğan Çiçekçi, şunları söyledi: 

“AB’ye verilen mesajların 
ne kadar ikna edici olduğunun 
irdelenmesi, yeni ve daha etkin 
bir iletişim stratejisi geliştirilerek 

güçlü bir şekilde uygulamaya 
konulması gerekmektedir. 
Türkiye ve AB tam üyelik 
iradelerini yarım asrı aşkın 
süredir ortaya koymuşlardır. 
Bu nedenle, Türkiye’nin AB 
üyeliği AB’nin küresel bir aktör 
olma sürecinin ayrılmaz bir 
parçasıdır. Bu anlayış içinde AB 
liderlerinin üyelik sürecindeki 
hukuki yükümlülüklerini ve 
Türkiye’nin üyeliğine yönelik 
tutum ve söylemlerini ahde 
vefa ilkesini de dikkate alarak 
gözden geçirmeleri gerektiğini 
düşünmekteyiz.”

AB’nin hibe desteklerine 
büyük ilgi
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Dört yılda 730 kişiye 
proje eğitimi
İl AB Daimi Temsil 

Noktası Sorumlusu ve Konak 
Kaymakamı Ahmet Önal da, 
İzmir Valiliği bünyesinde 4 
yıldır AB Koordinasyon Merkezi 
bulunduğunu söyledi.

AB’nin bir barış projesi 
olarak doğduğunu, ekonomik 
ve politik bir birlik olarak devam 
ettiğini anlatan Önal, “AB 
Türkiye için önemli bir hedeftir, 
aynı zamanda bir araçtır. Tüm 
kurumların yapacağı işler var” 
diye konuştu.

İzmir’de AB konusunda 
bugüne kadar yapılan çalışmalar 
hakkında da bilgi veren Önal, 
“Temsilciliğimiz web sitesi 
aracılığıyla güncel duyurularını 
ve proje çağrılarını aynı anda 
yayınlıyoruz. AB projeleri 
ile ilgilenenlerin farklı farklı 
sitelerden araştırmadan tek 
kaynaktan bunlara ulaşmalarını 
sağlıyoruz. Bunun yanında 
projeler ile ilgili eğitimler 
veriyoruz. 4 yılda 20 proje 
eğitimi gerçekleştirdik. En az 3-4 
gün süren bu proje eğitimlerine 
730 kişi katıldı” dedi.

Ahmet Önal, ücretsiz 
danışmanlık hizmeti vererek 
proje hazırlamak isteyen tüm 
kuruluşlara yardım etmeye, 
ortak bulmaya hazır olduklarını, 
İzmir için önemli konularda 
büyük projeler gerçekleştirmeyi 
istediklerini sözlerine ekledi.

Birbirimize muhtacız
Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) 

Sosyal Bilimler Enstitüsü AB 
Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. 
Canan Balkır, Türkiye’nin AB’ye, 
AB’nin de Türkiye’ye ihtiyacı 
olduğunu söyledi.

Türkiye-AB ilişkilerinde 
gelinen noktayı değerlendiren 
Prof. Dr. Balkır, AB ile 
ilişkilerde yeni bir hamlenin 
başlayacağına inandığını ifade 
etti. AB hibeleriyle çok sayıda 
kişinin ilgilendiğini, ancak 
hibelerden yararlananların AB 
ve Türkiye arasındaki sorunlar 
hakkında da bilgi sahibi olması 
gerektiğini belirten Balkır, vize 
uygulamasının başlıca sorunlar 
arasında yer aldığını, malın 
vizesiz dolaşmasına rağmen 
tır şoförü ve iş adamları için 
aynı uygulamanın söz konusu 
olmadığını belirtti. Prof. Dr. 
Balkır, Gümrük Birliği’nin Türkiye 
aleyhine işlediğini, serbest ticaret 
anlaşmalarının çözüm getirilmesi 
gereken bir diğer konu olduğunu 
kaydederek, “Türkiye AB içinde 
yer almadığı için üçüncü 
ülkelerle yapılan serbest ticaret 
anlaşmalarında taraf olamıyor. 

Bu ülkelerle ticaret anlaşmasının 
yapılması zaman alıyor. AB’den 
o ülkelerin gönderdiği mallar 
gümrüksüz giriyor” dedi.

AB’nin Balkanlar’da yaşanan 
sorunları Türkiye olmadan 
çözemeyeceğinin farkına 
vardığını anlatan Prof. Dr. Balkır, 
tam üyelik müzakere sürecinde 
açılan 13 başlıktan bazılarının 
kapatıldığını, Türk halkının 
yüzde 32’sinin AB üyeliğine 
olumlu baktığını hatırlattı. 
Prof. Dr. Balkır, meslek Lisesi 
öğrencilerinin AB konusunda 
Leonardo da Vinci projeleri 
nedeniyle daha çok bilgi sahibi 
olduğunu belirtti.

İzmir Valiliği AB ve 
Dış İlişkiler Merkezi ofis 
koordinatörü Güldan Kalem, 
AB mali yardımları ve yerel 
fonlar kapsamındaki hibelerle 
şartları hakkında katılımcıları 
bilgilendirirken, EBİLTEM 
Müdürü Prof. Dr. Fazilet Vardar 
Sükan, İZKA Program Yönetim 
Birimi Başkanı Sedef Özer ve 
İzmir ABİGEM Direktörü Ebru 
Dinçer kurum olarak yürüttükleri 
projeler ile sunulan hizmetleri 
anlattı.

AB Haftası çerçevesinde İzmir Valiliği, Ege Bölgesi 
Sanayi Odası, İzmir Kalkınma Ajansı, Dokuz 
Eylül Üniversitesi, EBİLTEM ve ABİGEM İzmir 
ortaklığında “AB ve Hibe Programları Bilgilendirme 
Toplantısı” firmalardan büyük ilgi gördü.

HABER
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Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği İzmir İl Kadın Girişimciler 
Kurulu koordinasyonunda 
Ege’deki 8 ilin TOBB Kadın 
Girişimciler Kurulu üyeleri 
ile birlikte gerçekleştirilen 
“Fırsatlarımız ve Güçlü 
yönlerimiz ile Ege Bölgesi 
Kadın Girişimciliği” çalıştayının 
ardından kadın girişimcilere 
destek olmak amacıyla 
hazırlanan e-ticaret projesi 
hayata geçiyor.

TOBB İzmir İl Kadın 
Girişimciler Kurulu tarafından 
hazırlanan ve Ege’deki tüm 
kadın girişimciler kurullarıyla 
işbirliği sağlanarak yürütülecek 
proje için gittigidiyor web 
sitesinden alınacak destekle 
kadın girişimcilere yönelik 
ücretsiz olarak sanal bir dükkan 
açılacak. Projeye Ege’den katılan 
İzmir, Aydın, Manisa, Muğla, 
Afyon ve Uşak ile Marmara’dan 
Çanakkale ve Balıkesir’den 
başlangıçta 10’ar ürün seçilerek 
80 ürün ile site faaliyete 
geçecek. Sitede yeralacak kadın 
girişimciler ve ürünleri, her ilin 
kadın girişimciler kurullarından 
oluşturulacak seçici komisyon 
belirleyecek.

Ege’den Türkiye’ye
Kadın girişimcilerin 

ürünlerinin bir internet 
sitesi üzerinden satışının 
yapılabileceği projenin 
tanıtımı, Gitti Gidiyor Bilgi 
Teknolojileri Sanayi ve Ticaret 
A.Ş. ve TOSYÖV’ün katkıları 
ile Ege Bölgesi TOBB Kadın 
Girişimciler Kurulları işbirliğinde 
gerçekleştirildi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Üyesi Berkay 
Eskinazi, e-ticaret projesinin 
Ege’den Türkiye’ye yayılıp bütün 
kadın girişimcilere yeni kapılar 
açmasını diledi. Türkiye’de 
nüfusun yarısını oluşturan 
kadınların ekonomiye katılımının 
önemine dikkat çeken Eskinazi, 
“AB’de yüzde 57 olan kadın 
istihdamının ülkemizde yüzde 
28 olması, kadın yönetici 
oranının AB’de yüzde 33 
iken ülkemizde sadece yüzde 
7’lerde kalması, kadın istihdamı 
ve girişimciliği konusunda 
alınması gereken daha fazla yol 
olduğunu gösteriyor” dedi.

Türkiye’de kadın 
girişimciliği ve istihdamına 
ivme kazandırmak amacıyla 
son dönemde pozitif 
ayrımcılıklar yapıldığını, kurum 
ve kuruluşlar tarafından da 
sosyal sorumluluk projelerinin 
hayata geçirildiğini anlatan 
Eskinazi, TOBB tarafından da 

kadın girişimciliğine verilen 
önem çerçevesinde 2008 yılında 
Kadın Girişimciler Kurulu’nun 
oluşturulmasını, her ildeki Oda 
ve Borsalar bünyesinde İl Kadın 
Girişimciler Kurullarının faaliyete 
başlamalarını örnek gösterdi.

Berkay Eskinazi, TOBB İzmir 
İl Kadın Girişimciler Kurulu’nun 
Ege’deki kurulların işbirliğiyle 
gerçekleştirilecek kadın 
girişimciliği projelerini hayata 
geçirmek üzere adım attığını 
bildirirken, “Bölgemizdeki 
7 ilden 80 kadın girişimciler 
kurulu temsilcisinin katılımıyla 
28 Ocak’ta gerçekleştirdiğimiz 
Fırsatlar ve Güçlü Yönlerimiz ile 
Ege Bölgesi kadın Girişimciliği 
Çalıştayı sonucunda 7 proje 
önerisi oluşturuldu. İzmir İl 
Kurulumuz tarafından detaylı 
olarak değerlendirilen proje 
önerileri, tüm bölge kadın 
girişimcilerine fayda sağlayacak 
bir e-ticaret projesi haline 
getirildi. Gittigidiyor Bilgi 
Teknolojileri A.Ş. ve TOSYÖV’ün 
destekleriyle geliştirildi” dedi.

Hedef uluslararası 
işbirliği
TOBB İzmir İl Kadın 

Girişimciler Kurulu Başkanı 
Seza Yorulmaz da, proje ile 

Kadın girişimcilere 
e-ticaret projesi hayata geçiyor

PROJE
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Ege’deki il ve ilçelerde çok 
farklı sektörlerde faaliyet 
gösteren kadın girişimcilere 
www.gittigidiyor.com web 
sitesinde sanal bir dükkan 
açılarak ürünlerinin satışının 
yapılmasının amaçlandığını 
anlattı. Kır-kent bütünleşmesinin 
sağlanacağı bu proje ile özellikle 
bölgedeki kadınların ürünlerinin 
e-ticaret sayesinde satışının 
yapılabilmesi ve diğer kadınların 
da bunları rol model olarak 
görerek cesaretlendirilmesinin 
hedeflendiğini söyleyen 
Yorulmaz, “Bu sayede oluşan 
bölgesel kadın dayanışmasının 
gelişerek uluslararası boyuta 
taşınması, yaygınlaşması ve site 
aracılığı ile sürdürülebilirliği 
sağlanması mümkün olacaktır” 
diye konuştu.

Kadına üretim desteği
TOSYÖV Proje Koordinatörü 

Cüneyt Örkmez de, kadınların 
üretimini ekonomiye 
kazandırmak adına onlara 
farkındalık kazandırmak 
istediklerini, satılabilir ve 
pazarlanabilir ürün tasarım 
desteği vereceklerini bildirdi. 
Sitede yeralacak kadın 
girişimcileri e-ticaret, satış 
ve finansman konularında 
bilgilendireceklerini, kendi 
işlerini kurmak isteyenleri de 
destekleyeceklerini söyleyen 
Örkmez, “Kadınların özel 
ürünleri daha çok katma 
değer sağlayan ürünler haline 
getirilebilir. Ürün envanterinin 
çıkarılması lazım. Yöresel özellik 
taşıyan ürünler tasarımla öne 
çıkarılabilir, mesela Karun 
hazineleriyle meşhur Uşak’ta 
takı tasarımı desteklenebilir. 
Vali, Kaymakam, Belediye 
Başkanı işin içinde olur ve 
sahiplenirse proje daha 
kolay başarıya ulaşır. İletişimi 
güçlendirmek önemli” dedi.

Cüneyt Örkmez, kadınların 
kendi emeklerini değerlendirmek 
için kurdukları kooperatiflerin 
konut kooperatifleri gibi 
değerlendirildiğini ve 
üzerlerindeki vergi yükünün 
fazla olduğunu belirtirken, bu 
konuya da çözüm üretilmesi 

gerektiğini söyledi.
Gittigidiyor Bilgi Teknolojileri 

A.Ş. Marka Yöneticisi Ozan Tatar 
ile İş Geliştirme Müdürü Ömür 
Topaç da yaptıkları sunumda, 
sosyal sorumluluk kapsamında 
değerlendirdikleri projeye her 
türlü katkıyı yapacaklarını 
ifade etti. Ege’deki kadın 
girişimcileri için ayrı bir sanal 
dükkanın ücretsiz açılacağını, 

Kadınlara e-ticaret projesi kazandıracak

Kadın Girişimci WEB portalı oluşturulacak.
İlk aşamada 80 ürün sitede yer alacak, bu sayı kademeli olarak 

artacak.
Projenin tanıtım faaliyetleri ile daha fazla kadın girişimcinin 

sitede yer almak üzere başvuruda bulunacak, istenen koşulları 
taahhüt edemeyen kadınların var olan siteyi kullanarak kendileri 
de satışa başlayabilecek. Vizyonları genişleyecek.

Ege Bölgesi kadın girişimciler kurulları arasında işbirliği 
gelişecek, yeni projeler için zemin hazırlanacak.

Bölgelerarası ve sonrasında sınır ötesi işbirliğinin temelleri 
atılacak.

Sitede ürünleriyle yeralan kadın girişimciler ekonomiye 
kazandırılacak. Şu anda girişimci olmayan kadınlar da 
girişimciliğe özendirilecek.

Kurumlar arası işbirliğinin güçlendirilecek, yeni projelere zemin 
oluşturulacak. (TOSYÖV-EBSO-Gittigidiyor)

Satışların yoğunluğuna bağlı olarak engelli kadınlara, sığınma 
evlerindeki kadınlara da üretim amaçlı iş aktarma imkanı 
yaratılabilecek.

Ege bölgesindeki kadın girişimcilerin birleşerek ortaklık, 
kooperatif, dernek, vb. çatısı altında işbirliği yapmalarına zemin 
hazırlanacak.

Verilecek eğitimlerle kırsal kesim kadınları bilinçlendirilecek.

PROJE

diğer satışlarda uygulanan 
yüzde 10’luk komisyonun 
da düşürüleceğini bildiren 
site yöneticileri, projenin 
başlayabilmesi için ön şart 
olan bir e-ticaret portalının 
sağlanması ve Türkiye çapında 
her gün çok sayıda tıklanarak 
büyük bir pazar oluşturulması 
ihtiyaçlarının karşılanmış 
olacağını dile getirdi.
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Girişimcilik uzak bir ülke olmasın

Berkay Eskinazi
EBSO Yönetim Kurulu Üyesi

Mayıs ayı yazı karşıladığından 
mıdır, öyle hareketli ve güzel 
geçti ki, bu yazıyı kaleme alırken 
hangisinden başlasam diye uzun 
süre düşündüm. Öncelikle EBSO 
Vakfı’mızın değerli Bayanlar 
Birliği Tiyatro Topluluğu, TSM 
Korosu ve bu yıl ilk kez sahne 
alan folklor ekibi gösterilerini 
başarıyla gerçekleştirdi. “Dullar” 
oyununu sahneye koyan 
yönetmen Kerim Dündar’a bu 
vesileyle bir kez daha teşekkür 
ediyorum.  Ayrıca Bayanlar 
Birliği TSM Korosu bu yıl Ümit 
Bulut şefimiz önderliğinde 
yedincisini düzenlediği konser 
ve folklor grubunun gösterisiyle 
hafızalardan kolay kolay 
silinmeyecek bir sanat gecesine 
daha imza attı. Değerli tiyatro 
oyuncusu Volkan Severcan’ın 
sunumu ve değerli İzmirli 
Türk Sanat Müziği ustası 
Sayın Nalan Altınörs’ün konuk 
sanatçı olarak katkısıyla burs 
verdiğimiz öğrencilerin yüzleri 
bir kez daha güldü. Öncelikle 
bu özel konserde bizi yalnız 
bırakmadığınız için siz değerli 
sanayicilerimize tekrar teşekkür 
etmek istiyorum.

Her fırsatta gençlerimizin 
geleceğimizin en önemli yatırımı 
olduğunu vurguluyorum. Ulu 
Önder Atatürk’ü bir kez daha 

andığımız 19 Mayıs Atatürk’ü 
Anma Gençlik ve Spor Bayramı 
bir kez daha coşkuyla kutlandı. 
Yüzyılın girişimcisi ve lideri 
Atatürk gençlere duyduğu 
sonsuz güveni her fırsatta 
dile getirmiştir: “Bir gün 
ulusu sizin gibi beni anlamış 
gençliğe emanet edeceğimden 
son derece memnun ve 
mesudum.” Bugün gençliğimiz, 
özellikle büyük kentlerde, iyi 
eğitimli, özgüveni yüksek, 
kendini korkmadan ifade 
edebilen, tercihlerini özgürce 
yapabilen bir seviyededir. 
Düşümüz, Türkiye’nin dört 
bir yanındaki gençlerimizin, 
özellikle kız çocuklarımızın, 
eğitim haklarından eşit olarak 
yararlanabilmeleridir.

Gençlerimizin hiç şüphesiz 
ele alınması gereken birçok 
sorunu bulunuyor. En büyük 
sorunumuz ise gençlerimizin 
gelecek kaygısı. 19 Mayıs 
Gençlik Haftası etkinliği 
kapsamında Türk Anneler 
Derneği Buca Şubesi ve Dokuz 
Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi ev sahipliğinde 
düzenlenen bir panele 
girişimcilik üzerine konuşma 
yapmak için davet edildim. 
Salondaki gençlerimize “kimler 
girişimci olmayı düşünüyor?” 
dediğimde bütün salonun 
ellerinin havada olmasını 
bekliyordum. Ancak yaşadığımız 
krizlerden midir, rol modellerin 
yeterince olmamasından 
mıdır bilmiyorum, girişimcilik 
günümüz gençliği için uzak bir 
ülke gibi görünüyor. Türkiye 
Kamu-Sen’den yapılan 
açıklamada, Türkiye’de 
her yıl 700 bin gencin 
üniversiteyi bitirerek 
hayata atıldığı ifade 
edilerek, üniversite 
mezunu gençler 
arasında işsizlik 
oranının yüzde 
11,2 olduğu 
belirtildi. 
Üniversite 

mezunu her 100 gençten 
20’sinin iş bulma ümidi 
olmadığı gerekçesiyle çalışma 
hayatının dışında kaldığının 
ileri sürüldüğü açıklamada, 
‘diplomalı işsizlerin oranının 
yüzde 30’lara kadar tırmandığı’ 
kaydedildi. Her yıl KPSS’ye 
900 binin üzerinde üniversite 
mezunu başvuruyor. Üniversite 
mezunu gençlerin umudu 
kamuda, gelir garantili bir iş 
bulmak. Burada da görev sadece 
biz sanayicilere ve devlete değil, 
öncelikli olarak ailelere düşüyor. 
Hepimiz biliyoruz ki, girişimcilik 
kültürü aileden başlıyor.

Anneler Günü’nü 
kutladığımız Mayıs ayının 
ikinci haftasında annelerimizin 
çocukların hayattaki her 
adımlarında sevgi, şefkat ve 
güven verici telkinleriyle onları 
nasıl hazırladıklarını bir kez 
daha hatırladık. İlk adımında, ilk 
hastalığında, ilkokul gününde 
çocuklarını bir an bile yalnız 
bırakmayan annelerimizin, 
girişimcilik konusunda da 
çocuklarını cesaretlendirmelerini 
diliyorum. Geçmiş olsa da bu 
vesileyle bir kez daha Anneler 
Günü’nü kutluyor, yaklaşan 
seçimlerde kadın adaylarımıza 
başarılar diliyorum. 

“Dünyada her güzel şey 
kadının (ananın) eseridir.”

K. Atatürk

GÖRÜŞ
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Eskinazi: Yeni neslin 
girişimcisi siz olun

Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu üyesi 
Berkay Eskinazi Dokuz Eylül 
Üniversitesi’nde düzenlenen 
“Gençlik ve girişimcilik” konulu 
panelde gençleri girişimcilik 
konusunda bilgilendirerek, “Yeni 
neslin girişimcisi siz olun” dedi.

19 Mayıs gençlik haftası 
etkinlikleri kapsamında Türk 
Anneler Derneği Buca Şubesi 
ve Dokuz Eylül Üniversitesi 
Meslek Yüksek Okulu tarafından 
“Gençlik ve Girişimcilik” konulu 
düzenlenen panele Ege Bölgesi 
Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Üyesi Berkay Eskinazi ve Ege 
Genç İşadamları Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı Temel 
Aycan Şen panelist olarak 
katıldı. Moderatörlüğünü 21. 
Dönem Milletvekili Gönül 
Saray’ın yaptığı panelde 
öğrencilere girişimcilik hakkında 
bilgiler verildi.

EBSO Yönetim Kurulu 
Üyesi Eskinazi, Türkiye’de yaş 
ortalamasının 29 olduğuna 
dikkat çekerek, çalışma 
çağındaki iş gücünün 53 
milyon olmasına karşın sadece 
25.5 milyon kişinin çalıştığını 
belirtti. Çalışanların içinde 
kadınların yüzde 27.8’inin 
çalıştığını vurgulayan Eskinazi, 
genç nüfusta da işsizlik 
oranının yüzde 22 seviyelerinde 
olduğunu kaydetti. Girişimcilik 
açısından da 100 kişiden 4 ya 
da 5 kişinin girişimci olduğunu 
söyleyen Eskinazi, girişimciliğin 
yaygınlaştırılmasının işsizlik 
sorununun anahtarı olduğunu 
belirtti. Girişimcilik türlerinden 
bahsederken, kendisinin 17 
yaşında eczacılık fakültesinde 
okurken iş hayatına atıldığını 
anlatan Eskinazi, profesyonel 
olarak başladığı girişimciliğe 
şimdi sosyal girişimci olarak 
devam ettiğini söyledi. 
Berkay Eskinazi, yoğun 

olarak kadınların ve gençlerin 
ekonomiye kazandırılması adına 
çalışmalar yaptığını belirterek, 
“Hayat felsefem fayda 
sağlamak” diye konuştu.

EBSO Yönetim Kurulu 
Üyesi Eskinazi, girişimcilerin 
ortak özelliklerinin farkındalık 
düzeyi yüksek, risk alabilen, 
vizyonu olan, yenilikçi, kişisel 
bütünlüğünü sağlamış, proaktif 
insanlar olduğunu belirterek, 
günümüzde sermayesiz de 
girişimci olunabileceğini 
vurguladı. Eskinazi, KOSGEB, 
İZKA, ABİGEM, Kobi Girişim 
Sermayesi Yatırım Ortaklığı 
A.Ş., mikrokredi gibi imkanlar 
bulunduğuna dikkat çekerek, 
gençlerin yeni neslin girişimcileri 
olmaları için yüreklendirdi.

Ege Genç İşadamları Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Temel Aycan Şen de, EGİAD 
olarak girişimcilik akademisi 
başlattıklarına dikkat çekerek, 

bir fikri olan herkesi akademiye 
davet etti. Öğrencilerin de 
bir iş fikirleri var ise KOSGEB 
desteğiyle sağladıkları akademi 
eğitimine katılarak, eğitim 
sonunda eğer iş planları kabul 
edilirse, 27 bini hibe olmak 
üzere kredi imkanına sahip 
olabileceklerini kaydetti.

Şen, girişimciliği 
yaygınlaştırmak için tüm 
kurum ve kuruluşların 
çalışmalar yapmasının önemine 
değinerek, öğrencilerin de okul 
zamanlarında fark yaratmak, 
kendilerini geliştirmek için tüm 
imkanları değerlendirmeleri 
gerektiğini belirtti. “Ülkemizin 
hangi şartlarda bu noktaya 
geldiğini unutmayın” diyen 
EGİAD Başkanı Şen, teknoloji 
ile bu kadar iç içeyken krizlerin 
bundan sonra da olmasının 
doğal karşılanması gerektiğini 
belirterek, öğrencilere moral 
verdi.

EBSO Yönetim Kurulu Üyesi Eskinazi, 
genç nüfusta işsizlik oranının yüzde 
22 olduğunu, her 100 kişiden en fazla 
5’inin girişimci olduğunu hatırlatırken, 
“İşsizlik sorununun çözümü girişimciliğin 
yaygınlaştırılmasından geçer” dedi.

HABER
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
(EBSO) üyesi sanayicilerin 
eşleri, öğrencilere destek olmak 
amacıyla yine muhteşem bir 
geceye imza attılar. EBSO Vakfı 
Bayanlar Birliği bünyesinde 
bugüne kadar birçok 
organizasyon gerçekleştirerek 
eğitime katkı sağlayan kadınlar, 
“Kadın, Sanat ve Eğitim” adını 
verdikleri etkinlikte, dillerden 
düşmeyen şarkılarla Türk Sanat 
Müziği konseri verdiler. Büyük 
ilgi gören gecede, sanayici 
eşleriyle birlikte Devlet Eski 
Bakanı Işılay Saygın, TSM 
sanatçısı Nalan Altınörs ile ünlü 
tiyatro ve dizi oyuncusu Volkan 
Severcan da sahneye çıktı. 
Geceden elde edilen gelir, EBSO 
Vakfı’nın lise ve üniversitede 
okuyan öğrenciler için verdiği 
burslara aktarılarak daha 
çok öğrencinin bu imkandan 
yararlanması sağlanacak.

Şef Ümit Bulut yönetimindeki 
EBSO Vakfı Bayanlar Birliği 
Türk Sanat Müziği Korosu, 
Ege Üniversitesi Atatürk Kültür 

Merkezi’nde Türk müziğinin 
unutulmayan şarkılarını yine 
öğrencilere destek olmak için 
seslendirdi. İzmirli ünlü tiyatro ve 
dizi oyuncusu Volkan Severcan’ın 
sunuculuğunu üstlendiği gecede, 
yine İzmirli TSM sanatçısı Nalan 
Altınörs de sahneye çıkarak 
destek verdi. Konuklar arasında 
yeralan Devlet Eski Bakanı Işılay 
Saygın da, konserin sonunda 
Altınörs ve Severcan’ın yanısıra 
EBSO Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı İbrahim Gökçüoğlu, 
EBSO Vakfı Bayanlar Birliği 
Başkanı Berkay Eskinazi ve 
Vakıf Yönetim Kurulu Üyeleri 
ile birlikte koroya katılarak 
“Endülüste Raks” şarkısını 
söyledi.

Profesyonel 
performans
EBSO Vakfı Bayanlar 

Birliği Folklor Grubu’nun 
köy düğününü yansıttığı 
halk oyunları ve Tango ile 
renklendirilen gecede, “Enginde 

Yavaş Yavaş”, “Bir Bahar Akşamı 
Rastladım Size”, “Seni Ben 
Unutmak İstemedim ki”, “Ben 
Aşkı İlk Defa Sende Tanıdım”, 
“Silemezler Gönlümden”, 
“Karaağaç”, “Bir Sevdadır 
Kalbe Dolan” gibi unutulmaz 
şarkılara Yunus Emre Salonu’nu 
hınca hınç dolduran 700 kadar 
sanatsever de eşlik etti. Adeta 
kulakların pasını silen her 
şarkının sonunda salon alkışlarla 
inledi.

Hicaz, Nihavend, Hüzzam, 
Acemaşiran ve Kürdili Hicazkar 
makamlardaki şarkılarla 
coşkulu türküleri seslendiren 
koronun yanısıra konserde 
solo olarak sahne alan Nuran 
Birman, Miyase Sözübek, Şeyda 
Özerbaşaranlar, Tunca Atlıer, 
Nursel Vatansever, Emine Ağca, 
Nurhan Erhan, Aynur Taner, 
Deniz Özyar, Selda Serinyel, 
Berrin Heparayan, Hacer Pınar, 
Banu Ağabeyoğlu, Sema 
Erküçük ile Liz Sarda, sesleri ve 
performanslarıyla profesyonelleri 
aratmadı.

Muhteşem korodan 
anlamlı konser

Ege Bölgesi Sanayi Odası Vakfı 
Bayanlar Birliği Türk Sanat Müziği 
Korosu’nun öğrenci burslarına katkı 
amacıyla gerçekleştirdiği konserde, 
Devlet Eski Bakanı Işılay Saygın, TSM 
Sanatçısı Nalan Altınörs, ünlü tiyatro 
ve dizi oyuncu Volkan Severcan da 
sahneye çıktı.

YAŞAM
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Katkılara teşekkür
EBSO Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcısı İbrahim Gökçüoğlu, 
hem koroda yeralan sanayici 
eşlerine hem de konsere gelerek 
eğitime destek olan konuklara 
teşekkür etti. Kadınların örnek 
bir çalışma sergileyerek topluma 
hizmet ettiğinin altını çizen 
Gökçüoğlu, “Lise ve üniversitede 
okuyan ihtiyaç sahibi başarılı 
gençlerin eğitim hayatlarını 
kolaylaştırabilmek için gösterilen 
çabaları takdir ediyoruz. 
Vakfımızın Bayanlar Birliği’nin 
özverili çalışmaları sonucunda 
tiyatro ve konser gibi etkinliklerle 
sağlanan kaynak, gençlerin 
yarınlarına ışık tutabilmek 
heyecanıyla öğrenci burslarına 
aktarılıyor. 

EBSO Vakfı’nın bursları diğer 
kurumların bu uygulamalarını 
durdurduğu dönemde daha çok 
anlam kazanıyor” dedi.

EBSO Vakfı Başkan Yardımcısı 
ve Bayanlar Birliği Başkanı Berkay 
Eskinazi de, lise ve üniversitede 
okuyan 500’e yakın öğrenciye 
burs verdiklerini hatırlatırken, 
gerçekleştirdikleri etkinliklerle 
daha fazla öğrenciyi kucaklamak 
istediklerini bildirdi. Eskinazi, 
“Şarkıların içinde kaybolarak 
yarınlara bir ışık yakacaksınız” 
diye başladığı duygu yüklü 
konuşmasında şunları söyledi: 

“İnanın, ihtiyaç sahibi zeki 
gençlerimizin eğitimlerine 
kaynak yaratabilmek hiç kolay 
değil. Bayanlar Birliği üyelerimiz 

7 yıldır, zeki gençlere burs 
imkanı sağlayan Vakfımıza 
katkıda bulunmak adına bu 
konserler için çalışıyorlar. Hem 
kişisel kabiliyetlerini ortaya 
koyuyor hem de yarınlarımıza 
en güzel yatırımı yapıyorlar. 
Konser, tiyatro ve bu gece 
ilk kez sahneye çıkan folklor 
grubumuzun dışında çeşitli 
aktivitelerle EBSO’nun tüm 
değerli üyeleri ve Yönetim 
Kurulu Başkanımız Ender 
Yorgancılar’ın desteğiyle 
çalışıyoruz. 

Daha aydınlık bir Türkiye’nin 
eğitimli bireylerle mümkün 

olduğuna inancımızla 
okumayan, yazmayan, bilmeyen 
genç kalmasın diyoruz.”

Devlet Eski Bakanı Işılay 
Saygın da, EBSO Vakfı Bayanlar 
Birliği’nin örnek bir projeye imza 
attığını belirtirken, eğitim için 
gerçekleştirilen bu uzun soluklu 
etkinliğe mümkün olduğunca 
destek verdiğini bildirdi.

EBSO Vakfı Bayanlar 
Birliği’nin öğrenci burslarına 
katkı sağlamak amacıyla 
gerçekleştirdiği konserin 
sonunda Şef Ümit Bulut, Volkan 
Severcan ve Nalan Altınörs’e 
teşekkür plaketi verildi.

YAŞAM
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‘Dullar’ öğrenciler için sahnede
Ege Bölgesi Sanayi 

Odası Vakfı Bayanlar Birliği, 
düzenlediği etkinliklerle ihtiyaç 
sahibi, zeki öğrencilere kaynak 
yaratmaya devam ediyor. 

EBSO Vakfı Bayanlar Birliği, 
Kerim Dündar’ın sahneye 
koyduğu Alman yazar Fritzgerald 
Kusz’un ‘Dullar’ adlı oyunu 
ile sanatseverlerin karşısına 
çıktı. Tepekule Kongre ve Sergi 
Merkezi Anadolu Salonu’nda 
sahnelenen oyunda EBSO 
Vakfı Bayanlar Birliği Başkanı 
Berkay Eskinazi’nin yanısıra 
üyeler Hülya Kuloğlu, Handan 
Atılgan, Yeşim Gencer ve İhsan 
Özduran performanslarıyla 
profesyonellere taş çıkarttı. 

Gencinden yaşlısına 5 
dul kadının yeni bir hayat 
kurma mücadelesindeki farklı 
tutumlarını, yalnızlıkla nasıl 
başa çıktıklarını, sevinçlerini ve 
üzüntülerini ortaya koyduğu 
oyunda, yakın tarihteki Jackie 
Onassis, Yoko Ono, Helene 
Weigel, Cosima Wagner, Margot 
Honecker, Elfriede Blauensteiner 
gibi ünlü dulların yaşamlarından 
kesitler de kendine yer buldu.

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

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

Yorgancılar’dan 
çiçekle teşekkür
EBSO Yönetim Kurulu 

Başkanı Ender Yorgancılar, EBSO 
Vakfı’nın; sanayiciler ve sanayici 
eşlerinden oluşan Bayanlar 
Birliği’nden aldığı güçle lise 

ve üniversitede okuyan ihtiyaç 
sahibi başarılı gençlerin eğitim 
hayatlarını kolaylaştırabilmek 
için çaba gösterdiğini hatırlattı. 
Bayanlar Birliği’nin özverili 
çalışmaları doğrultusunda 
tiyatro ve konser gibi etkinliklerle 
sağladığı kaynağın, gençlerin 
yarınlarına ışık tutabilmek 
heyecanıyla öğrenci burslarına 
aktarıldığını bildiren Yorgancılar, 
şunları söyledi:

“EBSO Vakfı, bugün lise 
ve üniversitede okuyan 437 
öğrenciye burs veriyor. Bu, 
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diğer kurumların burslarını 
kestiği dönemde daha da anlam 
kazanıyor. Ülkemizin en önemli 
iki problemi eğitim ve sağlık 
konusunda, sanayiciler olarak 
çözüm için topluma katkıda 
bulunabiliyorsak ne mutlu bize.”

Oyunda rol alan Berkay 
Eskinazi, Hülya Kuloğlu, Handan 
Atılgan, Yeşim Gencer ve İhsan 
Özduran’a çiçek veren Ender 
Yorgancılar, bu anlamlı etkinlikte 
emeği geçenleri kutlarken destek 
verenlere de teşekkür etti.

EBSO Vakfı Bayanlar Birliği Başkanı Berkay Eskinazi’nin yanısıra üyeler Hülya 
Kuloğlu, Handan Atılgan, Yeşim Gencer ve İhsan Özduran performanslarıyla 
profesyonellere taş çıkarttı.
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Dünya Süt Günü Tire’de kutlandı
Dünya Süt Günü, Ege 

Bölgesi Sanayi Odası, İzmir 
Tarım İl Müdürlüğü, Tire 
Kaymakamlığı, Tire Belediyesi, 
Tire İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 
Tire ilçe Tarım Müdürlüğü, Tire 
Organize Sanayi Bölgesi ve Ege 
Üniversitesi işbirliği ile Tire’de 
kutlandı.

EBSO Avrupa Birliği 
Tarım ve Tarıma Dayalı 
Sanayi Çalışma Grubu’nun 
girişimleriyle gerçekleştirilen 
kutlamalara Gürsüt, Pınar Süt 
ve Boyacıoğulları Ömür Mandıra 
sponsor oldu.

Atatürk İlköğretim 
Okulu’ndaki kutlamalarda; 
ilçe genelinde süt konulu 
şiirleri ile dereceye giren 
öğrencilerin şiirlerini okuması 
ve yoğurt yeme yarışması ve 
çocuk halk oyunları gösterileri 
gerçekleştirildi. Kutlamalara 
Tire Kaymakamı Hüseyin Ergi, 
EBSO Yönetim Kurulu Üyesi 
Kamil Porsuk, EBSO AB ve AB 
Tarıma Dayalı Sanayi Çalışma 
Grubu Başkanı Kürşad Yuvgun, 
İlçe Milli Eğitim Müdürü M. Ali 
Ölçer’in yanı sıra çok sayıda 
öğrenci ve veliler katıldı.

EBSO Yönetim Kurulu 
Üyesi Kamil Porsuk, açılış 
konuşmasında öğrencilere, 
velilere ve diğer katılımcılara 
seslenirken, 21 Mayıs Dünya 
Süt Günü’nün sütün gerek 
beslenme gerekse ekonomik 
katma değer bakımından 
taşıdığı önemi vurgulamak 
amacıyla kutlandığını hatırlattı. 
Halkı süt konusunda doğru 
bilgilendirmek istediklerini 
anlatan Porsuk, “Üreticinin 
başta fiyat ve maliyet olmak 
üzere sorunları hala devam 
etmektedir. Süt sektöründe 
yakın zamana kadar küçük aile 
işletmelerinden oluşan üretim 
yapısı günümüzde yerini yavaş 
yavaş gelişmiş entegre tesislere 
bırakmaktadır. Süt sektöründe 
örgütlü pazarlama ve bununla 
birlikte kayıt dışılığı azaltma 
çabaları da önümüzdeki 

dönemlerde daha çok ön plana 
çıkacaktır” diye konuştu.

Dünya süt günü kutlamaları 
kapsamında Tire Belediyesi 
Hizmet ve Kültür Salonu’nda 
gerçekleştirilen panelde 
ise EBSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Kamil Porsuk, İlçe 
Tarım Müdürü İbrahim Soylu, 
Tire Belediye Başkanı Tayfur 
Çiçek ve Tire Kaymakamı 
Hüseyin Ergi’nin yaptığı açılış 
konuşmasının ardından süt 
teması ile düzenlenen şiir, 
kompozisyon, resim ve yoğurt 
yeme yarışmalarında dereceye 
giren öğrencilere ödülleri, okul 
yönetimine de bilgisayar ve 
oyun setleri hediye edildi.

Bornova Belediye Başkanı 
Prof.Dr. Kamil Okyay Sındır 
başkanlığındaki panelde; 
İzmir Tarım İl Müdürlüğü Gıda 
Mühendisi Nurcan Yılmaz 
Barut süt ürünü alınırken ve 
tüketirken dikkat edilmesi 
gerekenleri anlattı. Dokuz 
Eylül Üniversitesi İİBF Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Yaşar Uysal, süt 
üretiminin istihdam ve geçim 
kaynağı, hayvancılığın ana çekici 
kaynağı, tali bitkisel ürünlerin 
kullanılması, süt endüstrisine 
girdi temini ve burada yaratılan 
istihdam, döviz tasarrufu, temel 
besin kaynağı açısından oldukça 
önemli olduğunu vurguladı. 
Prof. Dr. Uysal, “Süt üretimi 

ve tüketimi, sağlıklı beslenme 
ve sağlıklı nesiller yetiştirmek 
açısından son derece önemlidir. 
Günde bir bardak süt içen 
çocuk, protein ihtiyacının yüzde 
35’ini, kalsiyum ihtiyacının ise 
yüzde 52’sini, B12 vitamininin 
ise yüzde 98’ini karşılayabilir” 
dedi.

Türkiye’de yıllık içme sütü 
tüketimi oranlarının oldukça 
düşük olduğuna dikkat çeken 
Prof. Dr. Uysal, “Yıllık süt 
tüketimi Finlandiya’da 139 litre, 
İngiltere’de 100 litre, İtalya’da 
63 litre, AB ortalaması ise 70 
litrenin üzerindeyken Türkiye’de 
bu oran 24 litre civarındadır. 
Bu oranın üreticilerimizin 
desteklenmesi ve sağlıklı 
nesiller yetiştirebilmemiz için 
çok daha yukarılara çekilmesi 
gerekmektedir” diye konuştu.

EBSO AB Tarım ve Tarıma 
Dayalı Sanayi Çalışma Grubu 
Başkanı Kürşad Yuvgun’un 
yönettiği ikinci oturumda 
ise Ege Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü 
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Cem Karagözlü, Sütün sağlıklı 
beslenmede yeri ve önemine 
değindi. Boyacıoğulları Ömür 
Mandıra firmasından Esra 
Boyacıoğlu da sütün üretim 
aşamasından tüketim aşamasına 
kadar hangi evrelerden geçtiğini 
ve geçmesi gerektiğini anlattı.
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Ülkemizde sigorta bilincinin 
eksikliği nedeniyle ne yazık ki 
deprem, sel, su baskını gibi 
doğal afetlerden sonra ya da 
sanayi bölgelerinde standartlara 
uygun malzeme ve ekipman 
kullanmayan işletmelerde 
meydana gelen infilak, yangın 
gibi büyük zarar oluşturan 
olaylarda sigortanın toplumsal 
faydaları gündeme gelmektedir. 
Üstelik bu tür olaylardan 
sonra sigorta sektörü üzerine 
düşen yükümlülükleri fazlasıyla 
yerine getirmesine rağmen 
haksız eleştirilere de muhatap 

olmaktadır. 
Sigorta, öncelikle bireylerde 

ve kurumlarda güven duygusu 
yaratmak adına çok büyük bir 
işleve sahiptir. Sigorta, ileride 
oluşabilecek riskleri tamamen 
ortadan kaldırmamakla beraber, 
bu risklerden kaynaklanan 
kayıpların gerekli önlemler 
alınarak asgari düzeye 
indirilmesini sağlar. Risklerle 
ilgili belirsizliği ortadan kalkan 
ve olası hasar durumunda 
kayıplarının karşılanacağını 
bilen ve dolayısıyla geleceği için 
endişe duymayan bireyler ve 
kurumlar kendilerini güvende 
hisseder.

İkinci olarak sigorta, 
bireylerin ve kurumların risklerini 
asgari düzeye indirir. Sigorta, 
gerçekleştirdiği risk yönetimi 
sayesinde hasarın meydana 
gelme olasılığının ve hasarın 
boyutunun asgari düzeye 
indirilmesini sağlar. Sigortacılar, 
bireylere ve kurumlara riskin 
gerçekleşmesinden önce 
gerekli tedbirlerin alınması 
konusunda yol gösterir. Sigorta 
şirketleri, sigortalılarına, koruma 
tekniklerini önererek, bilgi ve 
uzmanlık danışmanlığı yaparak 
yardımcı olur.

Sigortanın bir diğer işlevi 
de toplumda dayanışmayı 
sağlama noktasında ortaya 

çıkar. Sigorta, aynı tür 
tehlikeye maruz bulunan 
kişilerin belirli bir miktar prim 
ödeyerek öngörülmüş bir riskin 
gerçekleşmesine bağlı olarak 
ortaya çıkabilecek ekonomik 
kayıpların karşılanmasını 
sağlar. Ancak bireylerin kendi 
tasarrufları ile yaptıkları 
birikimler, oluşabilecek bu 
kayıpların karşılanmasında 
yetersiz kalabilmektedir. Bu 
nedenle bireyler zararlarını tek 
başlarına karşılamak yerine 
sigorta sistemine ödediklerini 
primler yoluyla kendi aralarında 
bölüşürler. Böylece bir kazaya 
ya da felakete uğrayan kişinin 
zararına ortak hale gelirler.

Sigorta, toplumda huzur 
tesis etmek adına önemli 
görevler üstlenir. Sigorta, 
ekonomik büyümeye katkıda 

Sigorta bilincini geliştirme

Erhan Tuncay
Türkiye Sigorta ve 

Reasürans Şirketleri Birliği 
Genel Sekreteri
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bulunarak ve ayrı bir sektör 
oluşturup yeni iş alanları 
yaratarak istihdamın artmasına 
yardımcı olur. Ayrıca, ölüm, 
yangın, hırsızlık, doğal 
afetler, sakatlık gibi risklerin 
gerçekleşmesinden doğacak 
sosyo-ekonomik sorunların ve 
kayıpların önüne geçilmesini 
sağlar. Böylece, sosyal 
huzursuzlukların giderilmesine 
katkıda bulunarak huzurlu 
ve güvenli bir sosyal yaşamın 
oluşmasına yardımcı olur.  

Bu aşamada sigortanın 
yukarıda sözü edilen 
faydalarının topluma anlatılarak, 
sigorta bilincinin geliştirilmesine 
yönelik bir takım faaliyetlerin 
yapılması büyük önem 
kazanmaktadır. Kişi ya da 
kurumların bu faydaları göz 
ardı ederek sadece zorunlu 
kalınan durumlarda, örneğin 
kredi kullanıldığında, sigorta 
yaptırmaları durumunda 
sigortanın yukarıda bahsedilen 
faydalarından tam anlamıyla 
yararlanmak mümkün 
olmamaktadır.

Gerek Ankara OSTİM’de, 
gerekse İzmir’de yaşanan 
patlamalardan sonra medyaya 
da yansıyan tartışmalar 
yukarıda belirttiğimiz hususların 
doğruluğu konusunda 
örnek vakalar olarak göze 
çarpmaktadır.

Birliğimiz, Türkiye’de sigorta 
bilincinin arzulanan seviyeye 
çıkartılması ve yapılacak 
çalışmalar ile bu bilincin 
geliştirilerek insanların sigortaya 
olan güveninin tazelenmesi 
amacıyla yaptırdığı Sigorta 
Tutum ve Davranış Araştırması 
ile elde ettiği sonuçlardan yola 
çıkarak 2009 yılında bir tanıtım 
ve bilinçlendirme kampanyası 
başlatmıştır. “Sigortasız bir 
yaşamın bedelinin farkında 
mısın?” sloganıyla yola çıkan 
“Bedeller” kampanyası, 
televizyon, sinema, dergi, radyo 
ve internet’te yayınlanmış; 

Birliğimiz, Türkiye’de sigorta 
bilinci konusunda farkındalık 
yaratmayı ve sigortalılık oranını 
artırmayı hedeflemiştir.

Yürütülen bu kampanyanın 
arkasından 2009- 2010 dönemi 
içerisinde “Sadece Çizgi Film 
Kahramanlarının Sigortaya 
İhtiyacı Yoktur” sloganı ile yeni 
reklam çalışmaları başlatılmıştır.

Birliğimizin sigorta 
konusunda Türk insanını 
bilinçlendirmeyi hedeflediği 
faaliyetleri aynı zamanda 
sosyal sorumluluk niteliği 
de taşıyan bir dizi çalışmayı 
beraberinde getirmiştir. Söz 
konusu bilinçlendirme ve 
tanıtım faaliyetlerinin orta ve 
uzun vadeli stratejisinin parçası 
olarak, geleceğin teminatı 
çocuklarımıza sigorta bilinci 
kazandırmak amacıyla BKM 
Oyuncuları’nın katkısıyla bir 
tiyatro oyun hazırlanmıştır. 

Ülkemizin sahip olduğu genç 
nüfus sigorta sektörü için büyük 
bir potansiyel oluşturmakla 
birlikte, sigortalılık bilincinin 
yeterince gelişmemiş olması 
sektörün büyümesinin önündeki 
engellerden birisidir. Sektörün 
öncelikli hedefi, sigorta ile 

tanışmamış bu kitleye ulaşmak 
ve sigortanın lüks değil bir 
gereklilik ve ihtiyaç olduğunu 
anlatabilmektir. “Bay Hooop 
Evde Şamata” isimli müzikli, 
danslı çocuk oyunu Ekim 2009 
tarihinden itibaren Şubat 2011 
sonuna kadar 49 ilde ve Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 
sahnelenmiş, 100 binin üzerinde 
çocuğa ulaşılmıştır.

Birliğimiz, topluma sigorta 
sisteminin yararları hakkında 
zaman zaman mesaj verilmesi 
ve sigorta sisteminin ülkeye 
orta ve uzun vadeli fon yaratma 
konusunda önemli bir işlevi 
olduğunun vurgulanması 
ve dolayısıyla da sigortalı 
yaşamın artması adına uzun 
vadeli hedeflere yönelik olarak 
çalışmalarına devam etmektedir.

Diğer taraftan şirketlerimiz 
kendi bünyelerinde sigorta 
bilincini yaygınlaştırma 
çalışmaları, sektörde yer alan 
mevcut ürünlerin geliştirilmesi 
veya yeni ürünlerin ortaya 
çıkarılması, tanıtım, müşteri 
memnuniyeti ve iletişim 
çalışmaları ile bu konuda kendi 
üstlerine düşen görevi fazlasıyla 
yerine getirmektedirler. 

Sigorta riskleri primler yoluyla bölüştürür, huzurlu ve güvenli bir yaşamın 
oluşmasına yardımcı olur. Ankara OSTİM ve İzmir’deki patlamalardan sonra 
yaşananlar örnek vakalar olarak göze çarpmaktadır.
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Çocuk Meclisi üniversite istedi

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
(EBSO) tarafından kesintisiz 
eğitimin 8 yıla çıkarılmasına 
destek olmak amacıyla 
yaptırılan Bergama’nın 
Dereköy ve Kiraz’ın Cevizli 
köylerinde yaptırdığı ilköğretim 
okullarından öğrenciler, 23 
Nisan’da yapılan Çocuk Meclisi 
ile Oda’yı şenlendirdi. İzmir’in 
kent merkezine en uzak ve fakir 
köylerinde yaşayan çocuklar, EBSO 
yöneticilerinden ‘EBSO Teknik 
Üniversitesi’ni kurmalarını istedi.

Çocuklardan 
barış mesajları
Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın 

Çocuk Meclisi’nde sanayicilerin 
koltuklarını 23 Nisan’da bu 
kez, Bergama Dereköy EBSO 
İlköğretim Okulu ile Kiraz Cevizli 
EBSO İlköğretim Okullarından 

gelen çocuklar doldurdu. EBSO 
Meclis Başkanı Mehmet Tiryaki, 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar’ın yerlerini alan 
çocuklar, hem konuşmaları hem 
de soruları ve istekleriyle büyükleri 
aratmayan görüntüler sergiledi. 
Atatürk şiirleri okuyan çocuklar, 
konuşmalarında da dostluk ve 
barış mesajları verdi.

Çocuk Meclisi’nde öğrencilerin 
heyecanına, EBSO Yönetim Kurulu 
Üyeleri Berkay Eskinazi, Kamil 
Porsuk, Meclis Üyeleri Murat 
Kurtalan, Semih Seval ve Atilla 
Üner de onlarla aynı sıralara 
oturarak ortak oldu.

Çocuk Meclisi’nin Başkanı 
Dereköy İlköğretim Okulu 
öğrencisi Necmiye Aytan, 
dünyanın başka hiçbir ülkesinde 
uluslararası boyutta çocuklara 
özel böylesine anlamlı bir 
bayramın bulunmadığına dikkat 

çekti ve “Bu coşku ve gurur, 
bir sonraki nesle daha modern 
ve daha güçlü bir Türkiye 
yaratma sorumluluğunu bizlere 
yüklemektedir” dedi.

Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı 
Ender Yorgancılar’dan devralan 
Cevizli İlköğretim Okulu 
Öğrencisi Gülay Demir, yarının 
büyükleri olan çocuklar olarak 
Atatürk ilke ve devrimlerinden 
ayrılmayacaklarını belirterek, 
“Dünyada ve ülkemizde barışın, 
kardeşliğin, paylaşımın artarak 
çoğalması en büyük dileğimizdir” 
diye konuştu.

“Efendilerin 
köylerinden geldiniz”
Meclis Başkanı Mehmet Tiryaki 

çocuklara seslenirken, “Sizler 
bu ülkenin geleceğisiniz. Yüzü 
dünyaya dönük bireyler olun ve 
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bizlerden alacağınız bayrağı daha 
ileri taşıyın” dedi.

EBSO Başkanı Ender 
Yorgancılar, Atatürk’ün “Köylü 
milletin efendisidir” sözünü 
hatırlatarak “Sizler o efendilerin 
bulunduğu köylerden geldiniz. 
Dün köylerden yetişenler bugün 
ülkemizi idare ediyor. Sizler 
de aldığınız eğitimle ülkeyi 
yönetmeye adaysınız” dedi. 
Yorgancılar, çocuklara “Sevgi 
kelimesini yaşamınız boyunca 
aklınızdan çıkarmayın” öğüdünü 
verdi.

Eğitime özel önem
Kiraz Cevizli EBSO İlköğretim 

Okulu öğrencileri Servet Güvercin 
ile birlikte kürsüde şiir okuyan 
Dudu Aşçı’nın mikrofona yetişmek 
için sandalyeye çıkması, toplantıya 
katılanları güldürdü.

İlköğretim okulu çocukları, 
EBSO’nun eğitimle ilgili çabalarına 
özel bir ilgi gösterdi. “EBSO olarak 
eğitime sağladığınız desteği bir 
üniversite açarak kuvvetlendirmek 
ister misiniz?” sorusunun yanıtı 
da şöyle oldu:

“Eğitim alanında İzmir’e 2 
okul yaptıran ve her sene bu 
okullardaki öğrencilere gerekli 
desteği veren EBSO olarak 
eğitimin öneminin bilincindeyiz. 
Mezun olan ve liseye devam eden 

öğrencilerimize burs vermeye 
devam etmekteyiz. Ancak yine 
de tüm bu katkılarımızı bir 
üniversite ile taçlandırmayı 
bizler de çok arzu etmekteyiz. 
Ülkemizin en önemli sorunu 
işsizlik olmasına rağmen, 
biz sanayicilerin en büyük 
sıkıntısı ara eleman teminidir. 
O nedenledir ki, belirlediğimiz 
stratejilerimiz arasına EBSO 
Teknik Üniversitesi’ni kurmayı 
dahil ettik. Bu doğrultuda en 
büyük amacımız, üniversite 
sanayi işbirliğini teşvik etmek ve 
üniversitelerdeki bilgi birikiminin 
sanayiciye transferini sağlamaktır. 
Bölge sanayicilerimizin de 
işbirliğiyle bu projemizi yakın 
zamanda hayata geçirmeyi ümit 

ediyoruz.”

EXPO neden önemli?
Öğrencilerin ‘EXPO neden 

önemli?’ sorusuna EBSO 
Başkanı Yorgancılar, “İzmir’in 
fuarlar kongreler, kültür sanat 
şehri olması önemli. EXPO 
2015’te edindiğimiz tecrübeler 
doğrultusunda yarına dair 
umutlarımız artıyor” cevabını 
verdi.

EBSO Meclis salonunda birlikte 
hatıra fotoğrafı çektiren çocuklar, 
öğle yemeğinin ardından 
Bergama Vapuru ile körfez turu 
yaptılar, 23 Nisan pastası kestiler. 
Denizi ilk defa gören birçok 
öğrenci, mavi suları izlemenin 
keyfini yaşadı.
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Tiryaki’den Meclis temennileri

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Meclis Başkanı Mehmet Tiryaki, 
Açılış ve Başkanlık Sunuşlarında 
23 Nisan Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı vesilesiyle 
Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın 
geleneksel hale getirdiği Çocuk 
Meclisi Toplantısı’nın 23 Nisan 
2011 Cumartesi günü Odamız 
Meclis Toplantı Salonu’nda 
Bergama Dereköy EBSO İlköğretim 
Okulu ve Kiraz Cevizli EBSO 
İlköğretim Okulu öğrencilerinin 
katılımıyla gerçekleştirildiğini, 
yapılan toplantıda Bergama 
Dereköy EBSO İlköğretim 
Okulu 6. Sınıf öğrencisi Kezban 
Kandemir’in okuduğu şiiri 
meclis üyelerine de dinletmek 
amacıyla Kezban Kandemir’i davet 
ettiklerini söyledi.

Meclis Başkanı Tiryaki, 
Odamız’da uzun yıllar Meclis 
Üyeliği, Yönetim Kurulu Üyeliği, 
TOBB Genel Kurul Delegeliği, 
TOBB Yönetim Kurulu Üyeliği 

görevlerinde bulunan Coşkun 
Yolgörmez’in genç yaşta vefat 
ettiğini belirterek, merhuma 
Allah’tan rahmet, ailesi ve 
yakınlarına başsağlığı diledi, 
Meclis’i bir dakikalık saygı 
duruşuna davet etti.

Tiryaki, Meclis Üyemiz 
Ertaç Karagözlü’nün kardeşi ve 
Meclis Üyemiz Ekrem Akgün’ün 
amcasının vefat ettiğini belirten 
Tiryaki, merhumlara Allah’tan 
rahmet, aileleri ve yakınlarına bir 
kez daha başsağlığı diledi. 

Meclis Üyemiz Işın Yılmaz’ın, 
Türkiye Girişim ve İş Dünyası 
Konfederasyonu (TURKONFED) 
Yönetim Kurulu Üyeliği’ne 
seçildiğini söyleyen Tiryaki, 
Yılmaz’ı tebrik ederek, yeni 
görevinde başarılar diledi.

Meclis Üyemiz Bülent 
Akgerman’ın Ege Sanayicileri 
ve İşadamları Derneği (ESİAD) 
Yönetim Kurulu Başkanlığı’na, 
Arzu Amirak’ın ESİAD Yönetim 

Kurulu Üyeliğine, Noyan Gürel’in 
ise ESİAD Denetleme Kurulu 
Üyeliği’ne seçildiklerini belirterek, 
yeni görevlerinde başarılar diledi. 

Basım Yayım Sanayi Meslek 
Komitesi’nden Meclis Üyesi Yusuf 
Atıl Şenkahya’nın görevinden 
çekilmesi nedeniyle yerine Meclis 
Üyeliğine 1. Yedek üye Ramazan 
Koçyiğit’in, Madeni Yapı ve Metal 
İşleri Sanayi Meslek Komitesi’nden 
Meclis Üyesi Metin Ümit Ural’ın 
Mepaş A.Ş.’ndeki görevinden 
ayrılması nedeniyle yerine Meclis 
Üyeliği’ne 1. Yedek Üye Turgay 
Tanak’ın, Diğer Mobilya Sanayi 
Meslek Komitesi’nden Meclis 
Üyesi Ali Şemsioğlu’nun istifası 
nedeniyle yerine Meclis Üyeliği’ne 
1.yedek üye Hüseyin Atar’ın, 
Büro Mobilyaları Sanayi Meslek 
Komitesi’nden Meclis Üyesi Musa 
Uygul’un istifası nedeniyle yerine 
Meclis Üyeliği’ne 1. Yedek üye 
Can Gökçe Uysal’ın getirildiğini 
ifade eden Tiryaki, Şenkahya, Ural, 
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Şemsioğlu ve Uygul’a bugüne 
kadar Meclis’e vermiş oldukları 
katkılar için teşekkür ederek, 
Koçyiğit, Tanak, Atar ve Uysal’a 
yeni görevlerinde başarılar diledi.

Polis teşkilatının 166. Kuruluş 
yıldönümünü tekrar kutlayan 
Tiryaki, EBSO Aytaç Sefiloğlu 
Gazetecilik Yarışması’nda ödül 
kazanan gazetecileri tebrik 
ederek, başarılarının devamını 
diledi.

TOBB tarafından 2 Mayıs 2011 
Pazartesi saat 13.00’da Kaya 
İzmir Termal Otel’inde Yeni Türk 
Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu 
konulu Ege Bölge Toplantısı’nın 
düzenleneceğini belirterek, tüm 
meclis üyelerini toplantıya davet 
etti.

Tiryaki, 6-10 Nisan 2011 
tarihleri arasında, 184 firmanın 
yeni ürün ve koleksiyonlarını 
ziyaretçilerinin beğenisine sunan 
MODEKO Mobilya Dekorasyon 
Ev ve Ofis Mobilyaları Fuarı’nın 
22.sinin gerçekleştirildiğini 
ifadeyle, büyük ilgi gören, sektör 
ve İzmir için önem arz eden 
organizasyon sebebiyle emeği 
geçenleri kutladı.

İzmir’in ve ülkemizin dev 
sanayi kuruluşlarından biri olan 
Petkim’in, Nisan ayı içerisinde 
46. yılını kutladığını söyleyen 
Tiryaki, 2011 yılında 130 milyon 
dolarlık yatırım yapılacağını ifade 
eden kurum yetkililerini, İŞKUR’la 
ortak istihdam garantili iş gücü 
yetiştirme programı çerçevesinde 
istihdam ettikleri 256 kişi için, 
İzmir, Ege Bölgesi ve Türkiye 
ekonomisine yaptığı katkıları için 
kutladığını ve başarılarının devam 
etmesini dilediğini söyledi.

Tiryaki, EXPO 2020 hedefine 
odaklanan, İzmir’in çok önemli 
projesini İzmir lehine açıklayan 
Başbakan’a teşekkür ederek, 
diğer taraftan, şehrimizi ziyaret 
eden Dışişleri Bakanı Ahmet 
Davutoğlu’nun dile getirdiği 
şehrimizle ilgili yapılması 
gereken projelerin en kısa sürede 
gerçekleştirilmesini temenni 
ettiklerini söyledi.

Savunma Sanayi 
Müsteşarlığı’nın girişimleri ile 
gerçekleştirileceği belirtilen 
havacılık konusundaki “Küresel 

Endüstriyel İşbirliği Konferansı”nın 
2011 Mayıs ayı içerisinde  
şehrimizde düzenleneceğini haber 
veren Tiryaki, Koç ailesinden 
Semahat Arsel’e de, 25 milyon 
dolarlık yatırım ile kurduğu 
“Asmaçatı Alışveriş Buluşma 

Noktası”nı şehrimize kazandırdığı 
için teşekkürlerini iletti. 

Tiryaki, İzmir Ticaret Odası 
Meclis Başkanlığı’na seçilen 
Selami Özpoyraz’ı bir kez daha 
kutlayarak, görevinde başarılar 
diledi.

Atatürk şiiri sanayiciyi duygulandırdı

Bergama Dereköy EBSO İlköğretim Okulu 6. sınıf öğrencisi 
Kezban Kandemir, okuduğu Atatürk şiiriyle Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Meclis Üyelerini duygulandırdı.

Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı dolayısıyla gerçekleştirdiği Çocuk Meclisi’ne 
katılan Kezban Kandemir’in okuduğu şiirden etkilenen Meclis 
Başkanı Mehmet Tiryaki, duygularını Meclis Üyesi sanayicilerle 
de paylaşmak amacıyla Kandemir’i Meclis toplantısına davet 
etti. Kandemir, 23 Nisan’da yaşıtlarına okuduğu şiiri bu kez 
sanayicilere okudu, EBSO Meclis kürsüsünden alkışlar arasında 
indi.

Halim Yağcıoğlu’nın yazdığı “Mustafa Kemal’i anlamak” adlı 
şiir, Atatürk’ün kendi ağzından Türkiye’ye yeni ufuklar çiziyor. 
Atatürk; sadece 19 Mayıs gibi bayramlarda veya 10 Kasım gibi 
ölüm yıldönümlerinde anılmayı değil, bugünkü Türkiye’de 
yokluğun sefaletin hakkından gelinebilmiş olmasını, uygar 
uluslara eşit yeni buluşlar yapılmasını, hatta uzaya Türk adının 
Atatürk kapsülüyle yazılmasını, kahveler yerine laboratuvarlada 
sabahlamayı, bilim ve kitaplar sayesinde kafalardaki karanlığın 
da aydınlanmasını öngörüyor.

Şiirde ayrıca demokrasi ve özgürlüklere de vurgu yapılarak, 
daha ileriye gidilmesini, siyasetçilerin birbirlerine düşmek yerine 
halka eğilmelerini, köylere kadar bolluk götürülmesi isteniyor.

Mustafa Kemal’i anlamak şiiri, Türkiye’nin gelişmiş ülkelerle 
arayı kapatmasını, sadece ekonomide değil bilim ve sanatta 
da ilerlemeyi, avunup övünmek yerine çalışmanın önemini 
vurguluyor.

Mustafa Kemal’i anlamak şiirinden örnek birkaç mısra şöyle:
Hala oturmuş 10 Kasım’larda bana ağlıyorsunuz
Beni seviyorsanız eğer ve anlıyorsanız
Laboratuvarlarda sabahlayın, kahvelerde değil.
Bilim ağartsın saçlarınızı, kitaplar.
Arayı kapatmanızı istiyorum uygar uluslarla.
Bu vatan, bu canım vatan sizden çalışmak ister.
Mustafa Kemal’i anlamak yerinde saymak değil.
Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil.
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Yorgancılar: Ekonomide 
stratejimizi belirlemeliyiz

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, meclis konuşmasına 
1995-1997 döneminde Yönetim 
Kurulu Üyeliği görevinde 
bulunan ve yakalandığı 
hastalıktan kurtulamayarak 
genç yaşta hayata veda eden 
Coşkun Yolgörmez için bir 
kez daha Allah’tan rahmet, 
ailesine sabır dileyerek başladı. 
Yorgancılar, gelen davet üzerine 
EBSO Yönetim Kurulu olarak 
Buca Kırıklar F Tipi Cezaevi 
ile Cezaevlerinden Sorumlu 
Savcı Cumhuriyet Başsavcısı ve 
Cezaevi Müdürü’nü ziyarete 
gittiklerini, cezaevinin son 
derece modern bir ceza evi 
olduğunu gördüklerini, bir 
tarafta İngilizce öğrenen, 
diğer tarafta çini çalışması ve 

onun ahşap çerçevesini yapan 
mahkumların bulunduğunu 
belirtti. Mahkumların yaptıkları 
çalışmaların satılarak elde edilen 
geliri ailelerine gönderdiklerini 
öğrendiklerini, bundan sonra 
Oda olarak yapılan ziyaretlerde 
mahkumlar tarafından üretilen 
çinileri kullanarak, ailelerine 
destek olma kararı verdiklerini 
dile getirdi. 

Ender Yorgancılar, Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan’ın 
İzmir’e yapmış olduğu ziyarette 
Kemalpaşa Organize Sanayi 
Bölgesi’nin durumuna ilişkin 
dosyayı takdim ederek, konunun 
çözüme ulaştırılmasını talep 
ettiklerini, son çıkan Torba 
Yasa ile Islah Organizelerin 
içine KOSBİ’nin de dahil 
edildiğini belirten Yorgancılar, 

böylelikle Kemalpaşa Organize 
Sanayi Bölgesi’nde yer alan 
sanayicilerin doğalgaz, elektrik 
gibi sıkıntılarının ortadan 
kalkarak faaliyetlerine devam 
edebileceklerini söyledi.

Yorgancılar, AK 
Parti’nin 2011 Genel 
Seçimleri Beyannamesi’nde 
“EXPO 2020’nin İzmir’de 
gerçekleştirilmesi için gerekli 
girişimin yapılacağı ve desteğin 
verileceği” konusunun yer 
almasının son derece önemli 
olduğunu, İzmir’in adaylığı ile 
ilgili başvurunun Mayıs ayı içinde 
yapılmasının planlandığını dile 
getirerek, bu projenin İzmir’in 
değil, Türkiye’nin projesi olarak 
gündemde tutulmasının en 
büyük temennileri olduğunu 
söyledi.
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Büyüme mutlaka 
sürdürülebilir olmalı
Türkiye’nin üretim yapısının 

Girdi Tedarik Stratejisi sayesinde 
yeniden şekillendirilebileceğini, 
Japonya, Amerika, Çin gibi 
ülkelerde kullanılan model ile 
ilgili ne yazık ki bugüne kadar 
henüz ülkemizde bir çalışma 
yapılmadığını hatırlatan 
Yorgancılar, ancak konunun 
öneminin ortaya çıkması ile 
birlikte, sektör bazlı Girdi Tedarik 
Stratejileriyle ilgili çalışmalar 
yapıldığını söyledi. Yorgancılar, 
2009 yılına bakıldığında 
dünyada en hızlı daralan ilk 10 
ülke içinde Türkiye’nin de yer 
aldığının görüleceğini, daralma 
oranımızın yaklaşık yüzde 5 
civarında olduğunu, 2010 yılında 
ise sağladığı yüzde 8.9’luk 
büyüme oranı ile dünyada en 
hızlı, en çabuk büyüyen ilk 10 
ülkenin içine girdiğimizi ifadeyle, 
bu oranların ne kadar değişken 
bir ülke olduğumuza çok iyi 
örnek teşkil ettiğini dile getirdi.

Son 10 yıla bakıldığında 
Türkiye’nin ortalama yüzde 
4 büyüdüğünü, kişi başı milli 
gelirde yüzde 2,7 ortalamasına 
ulaşıldığını, ancak her seferinde 
ifade ettikleri üzere Türkiye’nin 
sürdürülebilir büyümeyi 
sağlayabilmesi için yüzde 
7-7.5’luk büyüme oranını her 
yıl üst üste gerçekleştirmesi 
gerektiğini belirten Yorgancılar, 
yapılan çalışmalar neticesinde 
2011 yılı büyüme hedefinin 
yüzde 4.5 ile 4.75 arasındaki 
bir seyirde olacağının tahmin 
edildiğini söyledi.

Ender Yorgancılar, 
Türkiye’nin kayıtlardaki 
büyümeyi gerçekleştirmesinde 
imalat sanayinin ve yatırım 
harcamalarının etkisinin çok 
yüksek olduğunu, zira yatırım 
harcamalarının 2010 yılının 
son çeyreğinde yüzde 42, yılın 
tamamında ise yüzde 30 artış 
gösterdiğini, bu yüzde 30’luk 
artışta özel sektörün payı yüzde 
19,7 iken, kamunun payının 
yüzde 4,1 olduğunu, buradan da 
büyümeyi sanayicilerin sağladığı 
sonucunun çıktığını dile getirdi. 
2011 yılının ilk iki ayında ihracat 

yüzde 22 artarken, ithalatın 
yüzde 46 yükseldiğini, düşük 
kur ile ülkemizin yine ithalat 
cenneti haline geldiğini, ithalat 
kesilmediği için yerli sanayinin 
son derece önemli ve büyük 
sıkıntı içine girdiğini, özellikle 
ara malı ithalatının yükselişinin 
cari açığı tetiklediğini ifade etti. 
Sanayi üretim endeksimizin 
yükseldikçe Türkiye’de ara malı 
ithalatının da yukarı doğru 
çıktığını, üretim yapımıza 
bakıldığında yerli ara malı 
yerine hep ithal ikame 
malların Türkiye’ye girdiğinin 
görüldüğünü, bunun da hep 
şikayet ettikleri düşük kur 
neticesinde ortaya çıktığını 
belirtti.

Ara malı ithalatına sektörel 

bazlı bakıldığında; demir-
çelik ve madenciliğin yüzde 
28.5, kimyasalların yüzde 
21.6, otomotiv ve makinanın 
yüzde 19.2, tekstilin yüzde 10 
pay aldığının görüldüğünü, 
ülkemizin demir çelik hurda 
sektöründe çok önemli 
ihracat yapabilen konumda 
olduğunu, fakat demir çelik 
hammaddelerinden olan 
hurda da 15 milyon ton 
ithalat ile dünyada 1. sırada 
bulunduğumuzu, dolayısıyla 
demir çelik sektörü ile ilgili ciddi 
çalışmalar yapılması gerektiğini 
vurguladı.

Strateji önemli
Yorgancılar, Çin’in madencilik 

sektöründe geçmişte yapılanlar 

EBSO’ya Müşteri Memnuniyeti Belgesi

Ege Bölgesi Sanayi Odası, 
üyelerine ve paydaşlarına 
verdiği hizmetin kalitesini 
TSE ISO 10002 Müşteri 
Memnuniyeti Yönetim 
Sistemi Belgesi ile taçlandırdı. 
EBSO’ya Müşteri Memnuniyeti 
Yönetim Sistemi Belgesi’ni 
TSE İzmir Personel ve Sistem 
Belgelendirme Müdürü Ahmet 
Namlı teslim etti.

Namlı, çok yeni bir standart 
olmasına rağmen Türkiye 
çapında müşteri memnuniyeti 
sistem yönetimini uygulayan 
48 kuruluş bulunduğunu, 
bunlar arasında 6’sının sanayi 
ve ticaret odaları ile borsalar 

olduğunu hatırlattı. EBSO’nun 
bu belgeyi talep etmesinin TSE 
ISO 10002 sistemi hakkında ne 
derece bilgi sahibi olduğunu 
gösterdiğini vurgulayan Ahmet 
Namlı, “EBSO bu belgeyi 
alarak farkındalığını yarattı. Bir 
sonraki aşamada üyelerine bu 
belgelerin sertifikasyonlarını 
yayınlayarak aktif rol alacağını 
düşünüyorum” dedi.

Namlı, Müşteri 
Memnuniyeti Yönetim 
Sistemi Belgesi’ni EBSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar ile Oda’nın müşteri 
memnuniyeti sistem temsilcisi 
Feriha Beyza Akın’a verdi.
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ve gelecekteki hedeflerini içeren 
tabloyu göstererek, yaşanan 
gelişmenin sektörlerde söz sahibi 
olabilme politikası, yani bir ülke 
projesi olduğunu söyleyerek, 
girdi tedarik stratejilerinin 
önemine değindi.

Otomotiv sektöründe de 
girdi tedarik stratejisi ile ilgili beş 
tane ana madde belirlendiğini, 
bunların; Ar-Ge altyapısının 
iyileştirilmesi, şirketlerin 
tasarım, üretim, markalaşma 
beceri ve kapasitelerinin 
arttırılmasına yönelik çalışmalar, 
iç ve dış pazarları geliştirmek, 
hukuki ve idari düzenlemeleri 
iyileştirmek, fiziki altyapıyı 
geliştirmek olduğunu dile 
getiren Yorgancılar, otomotiv 
girdi tedarik stratejisinin rekabet 
gücünün arttırılması ile ilgili 
ön plana çıkan üç tane konu 
bulunduğunu bunların; motor 
ve aktarma organları konusunda 
stratejik üretim, elektronik ve 
gömülü yazım alanları ile ilgili 
stratejik üretim, Ar-Ge ve test 
birimlerine yönelik stratejilerin 
üretilmesi olduğunu söyledi.

Girdi tedarik stratejisi 
sektör bazlı incelendiğinde, 
her sektörün güçlü kuvvetli 
yönleri ile zayıf yönlerinin 
ortaya çıkarıldığını, bu konuda 
Kalkınma Ajansı’nın detaylı 
çalışmayı yaptığını, şu anda iki 
sektör için yapılan çalışmanın 
açıklandığını, diğer sektörler 
için de açıklama yapıldıkça 
Meclis Üyeleriyle paylaşacağını 
belirtti. Yorgancılar, 2011 

Genel Seçimleri için milletvekili 
listelerinin açıklandığını, ülkemiz 
ve ilimiz için hayırlı bir seçim 
olmasını temenni ettiğini ifade 
etti.

Yorgancılar üyeleri 
cevaplandırdı
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 

Ender Yorgancılar, Meclis 
Üyelerinin dile getirdiği konuları 
da cevaplandırdı. Toplantı 
öncesinde dağıtılan Tire OSB’ye 
ilişkin kitapçıklar için TOSBİ 
Yönetim Kurulu Başkanı Metin 
Akdaş nezdinde emeği geçenlere 
teşekkür ederek, diğer organize 
sanayi bölgeleri de bu şekilde 
bilgilendirme kitapçığı hazırlarsa 
meclis üyelerinin organizelerin 
durumu hakkında bilgi sahibi 
olabileceklerini söyledi.

Nurettin Tarakçıoğlu’na 
açıklamaları için teşekkür 
eden Yorgancılar, EBSO olarak 
yapabilecekleri bir çalışma 
varsa hazır olduklarını söyledi. 
Sigara konusunda kısıtlamalar 
daha düne kadar ülkemizde 
uygulanmazken, hükümetin 
almış olduğu karar ile engeller 
getirildiğini, sağlığa zararlı 
olduğunu kabul ettiklerini, 
ancak içmeyenler kadar içenlere 
de saygı duyulması gerektiğini 
söyleyen Yorgancılar, Philip 
Morris’e yapmış olduğu bir 
ziyarette, 1 tır mal için yaklaşık 
2.5 milyar vergi ödendiğini 
öğrendiğini, bu durumda 
sektörde kaçak mal alımlarının 
çok da yadırganamayacağını 

ifade etti. Dahilde İşleme 
Rejimi kapsamında, dışarıdan 
tütünü getirip, işleyip, ihraç 
etmenin ülkemizdeki tesislerin 
çalışabilmesi, devamlılığı, 
istihdamın sürekliliği açısından 
son derece önemli olduğunu, 
dolayısıyla gerek EBSO olarak, 
gerekse TOBB vasıtasıyla 
konunun takibini yapmaya hazır 
olduklarını ifade etti.

Hem Ateş İlyas 
Demirkalkan’ın, hem Salih 
Esen’in, hem de Sezai Aslanlı’nın 
dile getirdikleri konuların altında 
yatan tek gerçeğin “marka” 
olduğunu, markalı, kaliteli mal 
yapılabildiği müddetçe pazarda 
satabilme imkânı bulunduğunu, 
ancak Türkiye’de marka olmuş 
firmaların yurt dışındaki alışveriş 
mağazalarında ne yazık ki yer 
almadığını ifade etti.

Yorgancılar, Salih Esen’in 
açıklamalarına yürekten 
katıldığını, kesinlikle farklı 
düşünmediğini, hükümetin cari 
açık ile sürekli dile getirdiği 
yöntemin, “Türkiye’nin ticari 
hacmi yüksek, dolayısıyla çok 
yüksek bir ciromuz var. Biz 
bu borcu çevirebiliriz” olduğu 
için, cari açığın bugüne kadar 
gündeme gelmediğini ama 
Merkez Bankası’nın almış olduğu 
karar ile tamamen yurt içi 
ekonomisinin soğutulmasının 
hedeflendiğini söyledi. “Topla 
mevduatı, krediyi verme, 
eğer kredi vereceksen onun 
da faizini yükselt” anlayışıyla 
sanayiciden yatırım yapmasının 
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beklenemeyeceğini, sanayiciler 
olarak geleceklerinin sıkıntı 
içinde olabileceğini ama 
ekonominin büyüklüğüne 
güvendiklerini, gerek yurt 
içinde, gerekse yurt dışında satış 
yapabilmeleri için markanın şart 
olduğunu vurguladı.

AB’nin Türkiye için son derece 
önemli olduğunu, mutlaka 
içinde olması gerektiğini dile 
getiren Yorgancılar, eğer 
Gümrük Birliği Anlaşması AB’ye 
girdiğimiz gün yapılmış olsaydı 
şartlarımızın çok daha güçlü 
olacağını belirterek, artık AB’nin 
sürekli gündeminde kalıp, bu 
birliğe girilmesinin ülkemiz için 
en doğru yöntem olduğunu 
söyledi.

Temizlik ürünlerinde markalı 
ürünlerin kullanılmasında 
hemfikir olduklarını ancak, 
bu sektörde denetim 
mekanizmasının da sağlıklı ve 
doğru çalışması gerektiğini, zira 
merdiven altında ürün yapan 
çok fazla firma bulunduğunu 
söyledi. Yorgancılar, Davut 
Yanık’ın Antalya konusunda 
bahsettiklerinin doğru 
olduğunu, özellikle Turgut 
Özal’ın başbakanlığı döneminde 
Belek, Kumdibi bölgelerinin 
Yap-İşlet-Devret sistemiyle 
turizme açılmasıyla, Antalya’nın 
çok büyük yol kat ettiğini, 
İzmir’de de aynı uygulama 
yapılması gerektiğini, en 
basitinden Adnan Menderes 
Havalimanı’nın uluslararasına 
açılmasıyla inen uçak sayısının 
22’de, 200’e çıktığını, turizm 
konusunda da Antalya’dan daha 
alt seviyede olmadığımızı fakat 
her yerin sit alanı ilan edilmesi 
nedeniyle hiçbir şekilde yatırım 
yapılamadığını vurguladı.

Ender Yorgancılar, 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı kapsamında Bergama 
Dereköy EBSO İlköğretim 
Okulu ve Kiraz Cevizli EBSO 
İlköğretim Okulu öğrencilerini 
EBSO’da ağırladıklarını ve 
Bergama Vapuru’nda birlikte 
eğlendiklerini, çok güzel bir 
gün geçirdiklerini ve çok keyif 
aldığını sözlerine ekledi.

İzmir’de sanayi toparlanıyor

İzmir’de sanayi toparlanma 
yoluna girdi. 2010 yılındaki 
toparlanma ile birlikte 
kapasite kullanımı bu yılın 
ilk çeyreğinde yüzde 71’e 
ulaşırken, sanayiciler ikinci 
çeyrek için de umut veren 
görüşler bildirdi.

Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Araştırma Müdürlüğü 
tarafından gerçekleştirilen 
sanayi eğilim anketinin 2011 
yılı ilk çeyrek sonuçları, yüz 
güldürdü. Krizin en etkili 
olduğu 2009 yılında kapasite 
kullanım oranı yüzde 42’ye 
kadar gerilerken, 2010 
yılındaki toparlanma ile birlikte 
2011’in ilk çeyreğinde kapasite 
kullanımı yüzde 71’e kadar 
yükseldi. EBSO’nun anketine 
katılan İzmirli sanayicilerin 
verdiği cevaplara göre bu 

rakam son 2 yılın en yüksek 
oranı olarak kayıtlara geçti.

İzmirli sanayiciler 2011’in 
ilk çeyreğindeki gerçekleşmeler 
doğrultusunda yılın ikinci 
çeyreğine ilişkin olarak da 
iyimserliklerini sürdürüyor. 

Yılın ikinci çeyreğinde 
üretimlerinin artacağını 
söyleyen sanayicilerin oranı 
yüzde 68 olurken, satışlarının 
artacağını söyleyenlerin oranı 
da yüzde 71 düzeyine çıktı. 
İzmirli sanayicilerin yüzde 
58’i yılın ikinci yarısında 
istihdamlarının artacağını 
belirtti. 

Bu arada, emtia 
fiyatlarındaki yükseliş, 
sanayicilerin hammadde 
fiyatlarının ve birim 
maliyetlerinin artacağını 
düşündürdü.

2011’in ilk çeyreğinde yüzde 71’lik kapasite 
kullanım oranına erişen İzmirli sanayiciler ikinci 
çeyrekten de umutlu.

2009-2011 Çeyrekler İtibariyle 
Kapasite Kullanım Oranları (%)

Durum ve Beklentiler Analizi

2011 1. ÇEYREK 2011 2. ÇEYREK
EKONOMİK 
GÖSTERGELER (%) ARTTI AZALDI AYNI KALDI ARTTI AZALDI AYNI KALDI

ÜRETİM 54,39 14,47 31,14 68,44 08,00 23,56
SATIŞLAR 55,02 16,59 28,38 71,43 07,59 20,98
MAMÜL MADDE STOK 34,72 22,69 42,59 31,13 25,94 42,92
HAMMADDE STOK 35,68 24,41 39,91 30,99 26,29 42,72
SATIŞ FİYATI 37,56 10,41 52,04 29,95 9,22 60,83
HAMMADDE FİYATI 53,60 10,36 36,04 82,14 3,13 14,73
İŞ ÜCRETLERİ 80,70 1,32 17,98 29,73 1,35 68,92
İHRACAT 41,81 23,73 34,46 58,05 7,47 34,48
İSTİHDAM 34,55 10,00 55,45 34,72 6,94 58,33
BİRİM MALİYET 82,14 5,36 12,50 47,96 12,22 39,82
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Meclis Üyesi Sanayiciler, 
Türkiye gündeminin 12 
Haziran’daki milletvekili genel 
seçimlerine kilitlendiği ve siyasi 
yarışın hızlandığı ortamda 
ekonomiyi öne çıkarmaya 
çalıştı. İzmirli sanayiciler, 
üretim, istihdam ve ihracatın 
lokomotifi konumundaki 
gıda, baharat, tütün ve sigara, 
tekstil ve hazırgiyim, temizlik 
maddeleri ile iklimlendirme 
gibi sektörlere ilişkin 
konularıyla çözüm önerilerini 
gündeme taşırken, cari 
açığın kapatılması amacıyla 
Merkez Bankası’nın getirdiği 
uygulamalara da dikkat çekti. 
İzmirli sanayiciler, kentin 
yatırımlardan hak ettiği payı 
alması, ekonomik olarak 
güçlenmesi için siyasetçilerin 
sıkı takip edilmesi, verdikleri 
sözleri yerine getirmelerinin 
sağlanması gerektiğini de dile 
getirdi.

Sanayicinin gündemi 
sektörler ve ekonomi

Nurettin Tarakçıoğlu
ABD’de gıda 
piyasasına dikkat

EBSO Meclis Üyesi Nurettin 
Tarakçıoğlu, dünyada üç büyük 
baharatçı birliği bulunduğunu, 
bunların Amerikan Baharatçılar 
Birliği (ASTA), Avrupa 
Baharatçılar Birliği (ESA) ve 
Hindistan Baharatçılar Birliği 
olduğunu, ayrıca bir de bu 
üç birliğin üst kuruluşu olan 
(IOSTA) Uluslararası Baharatçılar 
Birliği’nin bulunduğunu dile 
getirdi. Tarakçıoğlu, bunların 
içinde en etkin ASTA’nın 
çalıştığını, şu an 5 tane Türk 

üyesi bulunan ASTA’nın 
her yıl değişik yerlerde 
toplantılar düzenlediğini, bu 
yıl ki toplantının en önemli 
konusunun gıda güvenliği 
olduğunu, çünkü ABD Başkanı 
Barack Obama’nın Ocak ayında 
imzaladığı yeni yasa ile ABD’de 
gıda güvenliği sistemi açısından 
milat sayıldığını ifadeyle, çok 
kapsamlı olan kanunun ABD’ye 
gıda ihracatı yapan ülkeleri 
ilgilendiren kısmını paylaşmak 
istediğini söyledi.

Amerika’da tüketilen gıda 
ürünlerinin yüzde 15’lik kısmının 
ithalat yoluyla temin edildiğini, 
150 ülkeden gıda ithalatı 
yapıldığını ve FDA adlı kuruluşun 
ithalatın ABD standartlarına 
uygun, tüketiciler için en 
güvenilir şekilde yapılmasını 
sağladığını dile getirdi. Ayrıca, 
gümrük ve sınır koruması ile 
ABD tarım kuruluşu ve çevre 
koruma ajansının yapılan 
ticareti kendi açılarından kontrol 
ettiğini, ABD’ye ithal edilen 
her gıda ürününün federal 
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hükümetin koyduğu güvenilirlik 
ve temizlik kurallarına uymak 
zorunda olduğunu belirtti.

Tarakçıoğlu, yeni yasanın 
FDA’ya yeni sorumluluklar 
yüklediğini, buna göre; 
ithalatçıların, yurtdışı 
tedarikçilerinin gıda güvenliğiyle 
ilgili gereken önlemleri 
aldığını yerinde kontrol etmek 
zorunda olduğunu, yurtdışı 
gıda üreticilerinin ABD gıda 
güvenliğine uygun üretim 
yapmaları ve akredite audit 
kuruluşları tarafından kontrol 
edilmesi yetkisi verildiğini, 
yüksek riskli gördüğü ürünlerle 
ilgili güvenilir 3.taraflarca 
düzenlenmiş sağlık sertifikası 
isteme hakkı bulunduğunu, 
yurtdışı denetlemeler için ilave 
kaynaklardan faydalanabilme 
hakkı bulunduğunu, ABD 
yetkililerinin denetimini 
reddeden bir ürünün ülkeye 
girişini yasaklama yetkisi 
verildiğini, gıda tedariki 
konusunda anlaşılabilir, bilimsel 
önlemler almak için kanuni 
olarak yetkilendirildiğini, gıda 
işletmelerinin kontrolü için 
temel koruyucu önlemleri ve 
gerekli güvenlik standartlarını 
belirleyebildiğini, güvenli gıda 
üretimi ile meyve ve sebzelerin 
hasadı için bilimsel temeli 
olan minimum standartları 
düzenleyebildiğini, gıda 
işletmeleri için yazılı önleyici 
kurallar planını oluşturmak, bu 
planın performansını ölçmek ve 
aksayan kısımları için düzeltici 
önlemleri almak zorunda 
olduğunu vurguladı.

Tüm bunları gerçekleştirecek 
FDA’nın gücünün ne 
olduğuna bakıldığında, 
900 kişilik araştırmacı ve 
450 kişilik analiz elemanı 
kadrosuyla gıda programlarını 
uygulayıp, denetlediğinin, 
elektronik ortamda tüm 
ithalatı izleyip, yaklaşık 
31.000 ithal ürünün çoklu 
analizini gerçekleştirdiğinin, 
2010 yılında 175.000 gıda ve 
yem üretim alanını kontrol 
ettiğinin, 350 yabancı gıda ve 
yem denetlemesi yaptığının, 
eğitimlerle, kanunun gerektirdiği 

önlemlerle ve maddi cezalarla 
gıda endüstrisini gıdadan 
kaynaklanan hastalıklara 
karşı önlem programlarını 
uygulamaya zorladığının 
görüleceğini söyledi.

Amerika’daki kanuna göre 
hemen uygulamaya geçen 
maddelerin; işletmelerin her 
yıl kayıt olmaları gerektiği, zira 
kaydı olmayan işletmelerin 
mallarının ABD’ye ithal 
edilemeyeceği, FDA’nın gerek 
gördüğü hallerde kayıtları 
askıya alabileceği, kontrole 
tabii tutulan yurtiçi veya 
yurtdışı şirketlerin bununla ilgili 
bedeli ödemek durumunda 
oldukları, geri çağırmayı 
kabul etmeyenlerden ve 
giriş kapılarındaki analiz 
masraflarından ithalatçının 
sorumlu olduğu, FDA’nın 
içişlerine bir ürünün ithalatına 
izin vermediğini bildirmesi 
gerektiği, işletmelerin 
kontrolünün 5 yılda bir, ilk 
5 yıldan sonra da 7 yılda 
bir yapılacağı, yüksek riskli 
işletmelerde bu sürenin ilk 5 
yıldan sonra 3 yılda bir olacağı, 
FDA’nın ilk yıl 600 yabancı 
işletmeyi kontrol edeceği, ertesi 
yıl bunun 2 katını ve 5 yıl süreyle 
bu şekilde artışla uygulamanın 
yapılacağı, gönüllü geri çağırma 
haricinde, FDA’nın zorunlu geri 
çağırmaya da yetkili olduğu 
şeklinde sıralandığını dile 
getirdi.

Tarakçıoğlu, söz konusu 
kanunla 18 ay içerisinde 
uygulamaya geçecek kuralların; 
kayıtlı her üreticinin risk analiz 
planı ve önleyici faaliyet planı 
oluşturması, en az 3 yılda bir 
bunu tekrar değerlendirmesi 
gerektiği, FDA’nın üreticilerden 
tüketiciye yönelik ürünle ilgili 
detaylı bilgileri içeren rapor 
talep edebileceği, en az bir 
işlenmiş ürün ve yine en az 
bir taze ürün için izlenebilirlik 
pilot projesi uygulayarak, 
bunun izlenebilirlik metotlarını 
geliştirmek amacı ile 
kullanabileceği, ürünün tahşişli 
olduğu veya etiketinde yanlış ya 
da eksik bilgi içerdiğine inandığı 
durumlarda ürüne yasak 

getirme yetkisi bulunduğu, 
işletmeler arzu ederlerse 
üçüncü taraflarca denetlenerek 
güvenilir ihracatçı sertifikası 
alarak ABD’ye yapacakları 
ihracatlarda daha hızlı gümrük 
işlemlerini tamamlama şansı 
elde edecekleri, FDA’nın 
ihtiyaç duyduğu hallerde 
kendisi tarafından ya da 
ürünün üretildiği ülke otoritesi 
tarafından veya yine üçüncü 
kişilerce düzenlenmiş ürünün 
ABD standartlarında üretildiğini 
gösterir belge talep edebileceği, 
bunun bir ithalatçı için ürün, 
ülke veya bölge riskine göre 
gerekli olup olmadığını 
belirleyebileceği, FDA talep 
ettiği zaman en kısa sürede 
risk analiz raporları ve düzeltici 
faaliyet raporlarının temin 
edileceği ve bu raporların 2 
sene geriye doğru saklanmak 
zorunda olduğu şeklinde 
sıralandığını belirtti.

Kanuna göre 24 ay içerisinde 
uygulanacak kuralların ise; 
yabancı tedarikçi denetleme 
planının her ithalatçının 
yurtdışındaki tedarikçisi için 
uygulayacağı bir plan olduğu, 
buna göre ithal edilen her ürün 
için risk analiz planı ve önleyici 
faaliyet planı olması gerektiği, 
ithalatçıların bu planların 
kayıtlarını 2 yıl muhafaza 
etmek zorunda olduğu ve 
FDA talep ettiği zaman 
sunmaları gerektiği, analiz 
laboratuvarlarının akredite 
olmaları gerektiği, denetleme 
kuruluşlarının akredite olması 
için FDA’nın gerekli sistemi 
oluşturacağı ve bunların yurtdışı 
denetimlerini yapabilmesi için 
altyapıyı yaratacağı şeklinde 
sıralandığını dile getirdi.

Tarakçıoğlu, ASTA’nın bu 
yeni yasa doğrultusunda 2011 
yılında temiz, güvenli baharat 
dokümanını yayınladığını, 
isteyen herkesin bu dokümana 
ASTA’nın web sayfasından 
ulaşabileceğini belirtti. Ayrıca 
baharatlarla ilgili olarak kirliliği 
azaltmak için gerekli stratejilerin 
belirlendiğini, ASTA’nın 
koyduğu spesifikasyonlara 
bağlı kalınacağını ve FDA’nın 
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yabancı madde ile minimum 
kalite standartlarının muhakkak 
uygulanacağını, baharatların 
üretiminde ve hasadı ile ilgili iyi 
tarım uygulamaları kurallarının 
da açıklandığını ifade etti.

Sonuç olarak gıda üretimi 
yaparak ABD pazarına ihracatı 
hedefleyen sanayicimizin, 
bu yeni yasa ile ilgili kendi 
alanındaki ABD standartlarını 
detaylı bir şekilde edinmesi ve 
üretimini buna göre dizayn 
etmesi gerektiğini söyleyen 
Tarakçıoğlu, daha detaylı 
bilgi sahibi olmak isteyen 
sanayicilerin ASTA’nın www.
astaspice.org veya www.
foodsafety.org ile www.fda.
gov web sayfalarından bilgi 
edinebileceğini belirtti.

Noyan Gürel
Sigara kısıtlamalarında 
sektörün görüşü de 
alınsın
EBSO Meclis Üyesi Noyan 

Gürel, öncelikle sigara ve 
tütün sanayisinin birbirine 
karıştırıldığını belirtti. Gürel, 
sigaranın sağlığa zararlarına 
ilişkin Dünya Sağlık Örgütü’nce 
ciddi çalışmalar yapıldığını, her 
ülkede sigaraya karşı bir takım 
kısıtlamaların uygulandığını, 
sektör olarak bunlara kesinlikle 
karşı çıkmadıklarını, ancak 
kısıtlamalar yapılırken sektör 
mensupları ile mutabık 
kalınarak yapılması gerektiğini 
düşündüklerini, çünkü fazla 
aşırıya gidildiği zaman 
uygulanamayacak bir takım 
yöntemlerin ortaya çıktığını 
söyledi.

Gürel, yapılan kısıtlamalar 
neticesinde, sektörlerinde 

yaşanan kaçak malların kontrol 
edilemeyecek boyutlarda 
olduğunu, dolayısıyla hükümetin 
bu konuda duyarlı davranmasını 
istediklerini, çünkü yapılan 
kaçakçılık faaliyetlerinden doğan 
meblağların ciddi seviyelere 
ulaştığını ifade etti.

Hem sigara, hem de tütün 
sanayisinin ortak sıkıntılarından 
birinin; Türkiye’de kontrol 
amaçlı Tütün ve Alkol Piyasası 
Düzenleme Kurumu’nda 
herhangi bir şekilde seslerini 
duyuramamaları olduğunu, 
bu kurumda bir temsilcileri 
olmamasının çıkacak olan 
tebliğlerde fikirlerini beyan 
edememelerine neden 
olduğunu dile getiren Gürel, bu 
kurum tarafından kendilerine 
gönderilen fakslarda çok kısa 
süre içerisinde görüş istendiğini, 
oysa görüş istenen her 
konunun komplike maddeler 
olması nedeniyle oturulup 
üzerinde tartışılması, ortak 
çözüm bulunarak, uygulamaya 
geçilmesi gereken konular 
olduğunu ki medeni insanlara 
yakışan tavrın da bu olduğunu 
düşündüğünü ifade etti.

Gürel, Türkiye’de tütün 
sanayinin, sigara sanayi 
sayesinde değil, yetişen tütünün 
yurt dışına ihraç edilmesi ile 
ayakta kaldığını belirterek, 
Türkiye’de yetişen tütünün 
yüzde 80-90’ının yurt dışına 
ihraç edildiğini, şu anda 
dünyada ciddi bir yere sahip 
olduğumuzu, belki daha da 
ileri seviyelere gidebileceğimizi, 
ancak hükümetin sektörlerini 
hiçbir şekilde desteklenmediğini 
belirtti. Sektör mensupları 
olarak, Tekel Kanunu’nda 
yer alan “tütün ithalatına 
sadece sigara imalatı için izin 
verilmesi” şeklindeki maddenin 
“işlenmek üzere ve tekrar 
ihraç etmek kaydıyla” şeklinde 
değiştirilmesini istediklerini, bu 
yapılmadığı sürece çok modern 
olan tütün işleme tesislerinin 
sadece 1-1,5 ay gibi bir süre 
çalışarak, geri kalan aylarda 
boş kalacağını belirten Gürel, 
fabrikaların çalıştırılması adına 
her türlü garanti ve teminatı 

vermeye hazır olduklarını ama 
maalesef hükümetimizin kontrol 
edemediği konuya çözüm 
aramaktan ziyade yasak koymayı 
tercih ettiğini vurguladı.

Ateş İlyas Demirkalkan
Hazırgiyim ihracatta 
görevini yapıyor
EBSO Meclis Üyesi Ateş İlyas 

Demirkalkan, birbirinden farklı 
olmasına rağmen son yıllarda 
hazır giyim ve tekstil sektörünün 
birlikte anılmaya başlandığını 
söylerken, tekstil sektörünün 
hazır giyimin hammaddesi iplik, 
dokuma, boya ve apriği temsil 
ettiğini, hazır giyimin ise tekstil 
sektöründen almış olduğu ham 
madde ile kıyafet ürettiğini 
vurguladı.

Hazır giyim ve tekstil 
sektörünün 1975 yılında 
ihracat ve iç piyasaya fason 
üretim yaparak faaliyete 
başladığını, bugün ise son 
sistem makinalarla çalışan, aylık 
ve haftalık analiz programları 
yapan, üniversite işbirliği ile 
Ar-Ge ve Ür-Ge’ye çok büyük 
yatırım yaparak bu çalışmaları 
hayata geçiren bir sektör haline 
geldiğini söyledi. Hazır giyim 
sektörünün bünyesinde stilistler, 
modelistler bulundurarak 
kendi koleksiyonlarını 
yapmaya başladığını, 
hazırlanan koleksiyonu üretime 
dönüştürüp, iç piyasada sattığını 
ve ithalatçılarına koleksiyonunu 
beğendirerek de satış yaptığını 
ki bunun marka olma yolunda 
önemli bir adım olduğunu dile 
getiren Demirkalkan, ayrıca 
hazır giyim sektörünün, kendi 
içerisinde pazarlama ekipleri 
kurarak, hem yurtiçine hem 
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yurtdışına acenteler vasıtasıyla 
ulaşabildiğini belirtti.

10 yıl içerisinde Türkiye’nin 
onlarca marka yaratacağını 
ve kendi koleksiyonları, 
kendi markaları ile Avrupa 
pazarlarında boy göstereceğini 
söyleyen Demirkalkan, tekstil 
ve hazır giyim sektörü birlikte 
değerlendirildiğinde 2010 
yılında 22 milyar dolar ihracatla 
yüzde 18.54 oranıyla Türkiye’nin 
birinci sektörü konumunda 
ve 3 milyon direkt, 12 milyon 
endirekt istihdama sahip 
olduğunu söyledi.

Demirkalkan, üzerine düşen 
görevi dört dörtlük yapan bu 
sektörün, hükümetin 2023 yılı 
hedefi olan 500 milyar doları 
gerçekleştirecek sektörler içinde 
birinci sıradan dördüncü sıraya 
indirildiğini, her ne kadar 
tekstil ve hazır giyimciler bu 
konuda çelişse de en önemli 
girdileri olan kumaşa yüzde 
20 anti damping getirildiğini, 
üstelik ihracatın arttırılması 
ile görevli olan en üst mercii 

TİM’in, TOBB Tekstil Konseyi 
Başkanı’nın yapılan damping 
uygulamasına sessiz kaldığını 
belirterek, sanayiciler olarak 
ülkemizde meydana gelen 
ekonomik olaylara gösterdikleri 
refleksin belli bir ölçüde siyasal 
olaylara da gösterilmesinin ülke 
açısından önemli olduğunu dile 
getirdi. 

Salih Esen
Cari açığa karşı 
pahalı kredi
EBSO Meclis Üyesi Salih 

Esen, Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar’ın bahsetmiş 
olduğu, Girdi Tedarik 
Stratejisi’nin doğmasına sebep 
olan cari açığın, Türkiye’nin 
geçmiş yıllardan bu yana en 
büyük sorunlardan bir tanesi 
olmasına rağmen iktidar 
tarafınca çok da ciddiye 
alınmadığını, fakat Merkez 
Bankası’nın son aldığı kararların 
cari açığın geçmişte olmadığı 
ölçüde ciddiye alındığını 

gösterdiğini dile getirdi. Esen, 
yapılan çalışmaların kendilerine 
ne şekilde yansıyacağını, 
alınacak önlemlerin kendilerini 
ne şekilde etkileyeceğini 
konuşarak görüş birliğine 
varmaları gerektiğini ifade etti.

Cari açığın, dış ticaret 
açığımızdan kaynaklandığını, 
ekonomimizin sattığımızdan 
çok daha fazlasını almak gibi 
bir mecburiyetin içerisinde 
olduğunu, Merkez Bankası’nın 
bu bağlamda munzam 
karşılıkları arttırarak kredilerin 
hem daha pahalanmasını hem 
de daha zor bulunabilmesini 
sağlamak gayretinde olduğunu, 

Meclisin Mesutları: Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın adaş üç meclis üyesi 
toplantılarda da birbirlerinden ayrılmıyor. Mesut İlter, Mesut Kanat ve Mesut 
Kürüm’ün dostlukları kıskandırıyor.
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Hükümetin de Merkez 
Bankası’nın almış olduğu karara 
destek verdiğini söyledi. Esen, 
bugüne kadar iktidarlar özellikle 
seçim döneminde ekonominin 
hızlanmasını sağlama gayreti 
gösterirken, şimdi ise hükümetin 
almış olduğu önlemler ile 
ekonomiyi soğutma gayretinde 
olduğunu, ya gerçekten 
bilinmeyen ölçüde cari açığın 
tehlike teşkil ettiğini ya da bir 
takım gelişmeler ile tehlike 
teşkil edecek gibi bir durum 
yaratıldığını dile getirdi.

Salih Esen, alınan önlemler 
sonrasında elbette bazı 
sektörlerin etkileneceğini, 
özellikle kredilerin yükselmesinin 
bazı sektörlerin büyümesini 
engelleyeceğini ki bunların en 
başında da inşaat sektörü ve 
bireysel kredilerden beslenen 
sektörlerin yer alabileceğini 
ifadeyle, seçimlerden sonra 
hükümetin çok daha etkin 
adımlar atarak, piyasaları 
sıkıştıracağı kanaatini taşıdığını, 
bankaların da bu konuda 
açmazı olacağına inandığını, 
çünkü bankalara “mevduat al 
ama kredi verme” dendiğini 
belirtti.

AB gündemden 
düşmemeli
Avrupa Birliği projesinin 

Türkiye’nin önünü açacak ve 
marka olmasını sağlayacak 
çok ama çok önemli bir 
proje olduğunu hatırlatan 
Esen, Türkiye’nin de çok 
güçlü bir ülke olduğunu ve 
yer aldığı coğrafyadaki lider 
konumunu istikrarlı davranıldı 
takdirde ortaya koyabilecek 
nitelikte olduğunu dile 
getirdi. Esen, AB projesinin 
ekonomik değil siyasi bir proje 
olduğunu herkesin kafasına 
yerleştirmesi gerektiğini, AB’ye 
girildiği takdirde ekonomik 
açıdan kalkınacağız veya 
kalkınamayacağız hususunun 
kazanacaklarımızın yanında 
çok küçük kalacağını, çünkü 
AB’ye girmiş Türkiye’nin 
sivil anayasasını yapmış 
demokrasisini çok iyi 
Avrupa standartlarında 

yerleştirmiş, insan haklarını 
çok iyi düzeye oturtmuş ülke 
anlamına geleceğini ifadeyle, 
hükümetimizin AB projesine sıkı 
sıkıya sarılması ve gündemden 
düşmemesi için her ortamda 
dile getirmesi gerektiğini 
söyledi.

Esen, ESİAD Yönetim 
Kurulu Başkanı seçilen Bülent 
Akgerman’ı Yönetim Kurulu’na 
seçilen Arzu Amirak’ı ve 
Denetleme Kurulu’na seçilen 
Noyan Gürel’i tebrik ederek, çok 
büyük katkılar sağlayacaklarına 
inandığını da belirtti.

Sezai Aslanlı
Temizlik ürünlerindeki 
haksız rekabet 
KOBİ’leri vuruyor
EBSO Meclis Üyesi Sezai 

Aslanlı, temizlik ürünleri, 
deterjan ve yüzme havuzlarının 
dezenfeksiyon ve filitrasyon 
sistemlerinde kullanılan 
kimyasallardan, sektördeki 
haksız rekabetten, merdiven altı 
imalatçılardan, sektörün cefakâr 
KOBİ’lerinden bahsetmek için 
söz aldığını söyledi. Aslanlı, 
Türkiye pazarında çok uluslu 
firmalara ilave olarak, çok sayıda 
ulusal ve yerel firmanın faaliyet 
göstererek, mevcut pazardan 
aldıkları payı sürekli arttırmaya 
çalıştığını, ancak diğer taraftan 
pazara girmeye çalışan ama 
sektörle alakası olmayan 
firmalar nedeniyle pazar 
rekabetindeki şiddetin arttığını, 
dolayısıyla bu rekabette çok 
uluslu devlerin arkasında faaliyet 
göstererek, rekabet etmenin 
yerel KOBİ’ler bir tarafa büyük 
olarak nitelendirilen ulusal 
firmaları bile oldukça zorladığını 

belirtti.
Yaşanan bu zorluk 

karşısında, bir de market 
ve hipermarketlerin kendi 
aralarında vermiş oldukları 
satış savaşlarında kurbanın hep 
deterjan ve sabun sektörünün 
KOBİ’leri olduğunu vurgulayan 
Aslanlı, serbest piyasa koşulları 
nedeni ile rekabet koşullarına 
dayanamayan KOBİ’lerin, 
satışlarını kırsal kesimlere 
kaydırsa da, yaptıkları aşırı uzun 
vadeli satışların zaman içinde 
kâr marjlarının düşmesine neden 
olduğunu belirtti.

Aslanlı, merdiven altı 
imalatçılarla olan mücadelenin 
de KOBİ’lerimizi yıldırdığını, 
bu konuda Çalışma Bölge 
Müdürlükleri’ne, Sanayi ve 
Ticaret İl Müdürlükleri’ne 
büyük görevler düştüğünü, 
ancak bu kurumların girilen 
seçim sürecinde merdiven altı 
imalatçılara karşı yapacağı 
mücadelenin ne derece etki 
yaratacağının düşündürücü 
olduğunu dile getirdi.

Sezai Aslanlı, 7’sinden 70’ine 
kadar herkesin büyük keyif aldığı 
yüzme havuzlarının filitrasyon 
ve dezenfeksiyonunun suyun 
kalitesini ortaya koyması 
açısından önem taşıdığını, 
dolayısıyla bu önemli işlevin ehli 
ellere yaptırılması gerektiğini 
söyledi.

Davut Yanık
İzmir için yapacak 
çok şey var

EBSO Meclis Üyesi Davut 
Yanık, İzmir’in kalkınması 
adına yapılması gereken çok 
iş bulunduğunu söylerken, 
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ve Çocuk Bayramı münasebetiyle 
Odamızda gerçekleştirilen 
Çocuk Meclis Toplantısına 
iştirak ettiğini, inanılmaz keyif 
aldığını ve mutlu olduğunu 
söylerken, Meclis Üyelerine 
seneye gerçekleştirilecek Çocuk 
Meclisi’ne katılmalarını ve bu 
mutluluğu yaşamalarını önerdi.

ESSİAD’ın düzenlemiş 
olduğu bir seyahat ile Soğutma 
Fuarı’na katılmak için Çin’e 
gittiğini, aslında daha önce de 
mal almak için Çin’e gittiğini, 
ancak bu sefer farklı bir 
duyguya kapıldığını, Çin’e mal 
satabileceklerini düşündüğünü, 
ülke sanayisi olarak hem 
ticari, hem de ekonomik 
boyutta yeterli seviyede 
olduğumuzu ifade eden Üner, 
Çin seyahatinde bir Brezilya 
firmasının Çin’e mal sattığını 
gördüğünü, eğer Brezilya 
bunu yapıyorsa, Türkiye’nin 
de yapabileceğini belirterek, 
bu mantığın yerleşmesi için 
bir sloganla yola çıkılmasını 
ve kamuoyu oluşturulmasını 
önerdi.

konusunda bir adım ileriye 
gidilemediğini, milletvekillerinin 
de çözüm bekleyen konular 
için yapabilecekleri bir 
şey bulunmadığını, çünkü 
Başbakan’ın bir çırpıda 160 
milletvekilini çizip atabildiğini, 
CHP’nin milletvekillerinin 
yarısından fazlasını 
eleyebildiğini, MHP’nin de ön 
yoklama yapıp 2., 3. sıraya 
gelenleri listeye koyduğunu 
belirtti. Aydoğdu, eğer çözüm 
üretmek istiyorsak, o zaman 
Başbakanı ve kabine üyelerini 
takibe almamız gerektiğini, 
yoksa 550 tane milletvekilinin 
içinde 530 tanesinin grupta 
konuşamadığı göz önüne 
alındığında, milletvekillerinin 
sanayicinin dertlerine derman 
olamayacağını ifade etti.

Kani Aydoğdu, bir ülkenin 
ithalat ile ihracatı arasındaki 
farkın zararı ortaya koyduğunu, 
bu zararın özelleştirmeyle, 
turizm gelirleri gibi kalemlerle 
kapatılabileceğini, ancak 
hükümetimizin halkı yanıltarak, 
1.5 ay önce kur değişikliği ile 
Türkiye’yi 19. sıradan 17. sıraya 
getirdiğini, milli gelire 4000 
dolar daha eklediğini, bir de 
yaptıkları konuşmalarla faiz dışı 
bütçe fazlalığından bahsederek, 
“bütçenin fazlalık verdiğini” dile 
getirdiklerini söyledi.

Atilla Üner
Çin’e ihracat 
yapabiliriz

EBSO Meclis Üyesi Atilla 
Üner, 23 Nisan Ulusal Egemenlik 

Antalya’nın turizm için yaptığı 
çalışmaları hayranlıkla izlediğini, 
İzmir için de benzer çalışmalar 
yapılabileceğini, zira şehrimizin 
de harika bir körfezi olduğunu 
belirterek, gerekli çalışmalar 
için ciddi bir kaynak gerektiğini 
çok iyi bildiğini, onun için de 
seçilmek için yarışan İzmir 
Milletvekilleri adaylarına çok iş 
düştüğünü belirtti.

Yanık, 4. Sanayi Sitesi’nin 
bulunduğu bölgeye yıllar önce 
yapılan üst geçidin tam olarak 
istenen çalışma bitirilmediği için 
o bölgeyi kullananların sıkıntı 
yaşamasına neden olduğunu, 
konuyu İzmir Büyükşehir 
Belediyesi’ne aktardıklarında 
bunun Karayolları’nın işi olduğu 
yanıtını aldıklarını, aslında 
İzmir’in işi olduğu gerçeğinin 
göz ardı edildiğini ifadeyle, 
bunun gibi daha birçok 
iyileştirilmesi gereken husus 
bulunduğunu söyledi.

İzmir’i gerçekten sevdiği için 
seçilecek milletvekillerinden, 
seçildikten sonra, İzmir’in 
gelişmesi adına destek 
beklediklerini, EBSO’nun 
da bunun takipçisi olmasını 
dilediğini ifade eden Yanık, 
Kemalpaşa Organize Sanayi 
Bölgesi’nin, Islah OSB 
kapsamına alınması çalışmaları 
için Yorgancılar’ın şahsında 
emeği geçenlere teşekkür etti.

Kani Aydoğdu
Milletvekilleri 
sanayiciye derman 
olamıyor

EBSO Meclis Üyesi Kani 
Aydoğdu, Türkiye’de 40 seneden 
beri demokrasi ve siyasi partiler 
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Aytaç Sefiloğlu Gazetecilik 
Yarışması’nın 12’ncisinde 
ödüle hak kazanan gazeteciler, 
düzenlenen törenle ödüllerini 
aldılar.

EBSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgancılar, 
Aytaç Sefiloğlu’nun doğum 
günü olan 23 Mayıs’ta böyle 
bir töreni düzenlenmenin 
son derece anlamlı olduğunu 
belirterek, “Odamızda görev 
yaptığı süre boyunca kendisine 
olan minnettarlığımızın ve 
gazetecilik mesleğine duymuş 
olduğu saygının bir simgesi 
olan Aytaç Sefiloğlu adına 
düzenlediğimiz yarışmamızın bu 
özel anlamı, dolayısıyla bizdeki 
yeri farklıdır” dedi.

Özgür düşüncenin, özgür 
basının kaliteli demokrasinin 
olmazsa olmazı olduğunu 
vurgulayan Yorgancılar, basının 
elindeki gücü meslek ahlakına 
uygun olarak kullanması, 
rehberlik vasfının gereğini yerine 
getirmesi gerektiğini ifade etti. 
Ender Yorgancılar, “Ancak bizler 
hayatın her alanında iyiyi örnek 
almak zorundayız. Özellikle de 

bu zorlu yolda sizlerin Aytaç 
Sefiloğlu gibi örnekleri daha 
çok sahiplenmesi gerektiği 
inancındayım” diye konuştu.

Törene katılan İzmir 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Aziz Kocaoğlu’da yaptığı 
konuşmada, tarafsız ve 
özgür basının önemine 
değinerek, günümüzde 
maalesef bu konuda bazı 
sıkıntılar yaşandığının altını 
çizdi. Kocaoğlu, “Aytaç 
Sefiloğlu’nun araştırmacı, 
haber kaynaklarına saygılı, 
meslek etiğine sonuna kadar 
riayet eden gazeteciliğinin, tüm 
genç gazetecilere örnek ve yol 
gösterici olmasını diliyorum” 
dedi.

Yarışmada Haber dalında 

Ödüller sahiplerini buldu

birinciliği Ege TV’den Gülten 
Özcan, ikinciliği Referans 
gazetesinden Mete Tamer 
Omur, üçüncülüğü Yenigün 
gazetesinden Soner Çağlar 
Mansiyonu ise Yeni Asır 
gazetesinden Sinan Doğan aldı.

Araştırma-İnceleme dalında 
ise birinci Doğan Haber 
Ajansından Burcu Taner, ikinci 
Yeni Asır gazetesinden Murat 
Şahin olurken üçüncülüğü 
Dünya gazetesinden Sedat 
Alp ile Referans gazetesinden 
Mete Tamer Omur paylaştı. Bu 
dalda da mansiyonu Yeni Asır 
gazetesinden Sinan Doğan aldı.

Röportaj dalında da birinci 
Ege Tv’den Nihan Yarkent, ikinci 
Ticaret gazetesinden Seda Gök, 
üçüncü Yeni Asır gazetesinden 
Şafak İnce olurken mansiyonu 
Haber Türk gazetesinden 
Nihat Delibaşı ile Yeni Asır 
gazetesinden Murat Şahin 
paylaştı.

Yarışmacılar plaketlerini İzmir 
Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz 
Kocaoğlu ile Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar’ın elinden 
aldı.

EBSO 
Yönetim 

Kurulu Başkanı 
Yorgancılar ile İzmir 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kocaoğlu 

basının tarafsızlığının 
önemine dikkat 

çekti.

HABER






