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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 67. Genel Kurul’u 19-20 Mayıs 
tarihlerinde 81 ilimizdeki Oda ve Borsalarımızın temsili ve toplamda 5 bin kişinin 
katılımıyla birlik ve beraberlik içerisinde başarıyla gerçekleştirilmiştir.

Çatı örgütümüz olan TOBB’un kuruluşunun da 60. Yılı olması vesilesiyle daha 
anlamlı bir hal alan Genel Kurul’da önemli konulara değinilmiştir.

Genel Kurul’da “Türkiye için çalışıyoruz” sloganını öne çıkaran TOBB bugün, 
dünyada başarıyla uygulanan 3 Oda sisteminden biri haline gelmiştir. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’nun özellikle 
60 yılda özel sektörün geldiği noktayı belirten konuşmasında;

• 60 yıl önce 1500 olan üye sayısının bugün 1 milyon 420 bin’e ulaştığı,
• 60 yıl önce kişi başına 200 dolar olan mal-hizmet üretiminin, bugün 10 bin 

doları geçtiği,
• 60 yıl önce bin civarındaki taşıt üretiminin, bugün 1 milyon olduğu,
• 260 milyon dolar olan ihracatımızın, 135 milyar doları geçtiğinin altı çizilmiştir.

Siz çok değerli üyelerimizin de bu gelişmede önemli payı bulunmaktadır. Sayın 
Başkanın ifadesi ile çağımızın fatihleri olan sizlerle, Türkiye ekonomisi her geçen gün 
daha güçlü, daha potansiyel arz eden bir yapı içine girmektedir.

Katılımcı bir Anayasa ve adil bir yargı sistemi vurgusunun yapıldığı toplantıda, 
özellikle Sayın Başkanın bankaların KOBİ’lere ağır kredi şartları uygulaması 
eleştirisine, Sayın Başbakan’ın “Bunu kabul etmemiz mümkün değildir” diyerek 
destek vermesi, oldukça önemli idi.

Diğer yandan yeşil pasaport talebimize, Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Hayati 
Yazıcı’nın ihracat büyüklüğüne göre işadamlarına yeşil pasaport verilmesi için 
çalışmanın hızlandırılacağı müjdesinin bir an evvel sonuçlandırılmasını ümit ediyoruz.

Sayın Başkan ayrıca,
• Kalkınma Ajansları için yerel aktörlerden daha fazla yararlanılması,
• Perakende Yasasının bir an evvel çıkarılması,
• Tarım, turizm ve deniz taşımacılığı ile gemi inşa sanayinin gelişimi için 

çalışılması,
• Katılımcı bir anayasa, adil bir yargı sistemi beklentisi,
• İş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi,
• Karşılıksız çekler hususunda kontrol mekanizmasının hayata geçirilmesi,
• Maliye Bakanlığı’nın e-haciz uygulamasının KOBİ’leri mağdur etmesi,
• Odalara mesleki eğitim konusunda daha aktif görev verilmesi,
• Kızların eğitiminin önemi ve kadın girişimcilerin desteklenmesi,
• Vergi ve istihdam yüklerinin azaltılmasına devam edilmesi, 
• Üçüncü ülkelerle yapılan Serbest Ticaret Anlaşmalarının aleyhimize olan 

mevcut uygulamasının değiştirilmesi hususlarına değinmiştir.

Ege Bölgesi Sanayi Odası olarak sonuçlanmasını beklediğimiz, üzerinde 
hassasiyetle durduğumuz Türk Ticaret Kanunu ile yeni teşvik sistemine dair 
detayların da bir an evvel kamuoyu ile paylaşılmasını diliyoruz.

Son olarak da, aramızdan ayrılan 2009-2012 dönemi Meclis Üyemiz Sayın Cevat 
Kırkpınar’a Allah’tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyorum.

Ender YORGANCILAR
Yönetim Kurulu Başkanı

TOBB: Türkiye için 
çalışıyoruz

BAŞKAN
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Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu Genel Kurul’da 

yaptığı konuşmada, girişimcilere ve 
TOBB delegelerine “Türkiye sizlerle 
büyük. Türkiye ekonomisi sizlerle 
güçlü. Türkiye sizlerle birlikte, 
büyük hedeflerine yürümeye devam 
edecek” diye seslendi.

Hisarcıklıoğlu, daha zengin, daha 
mutlu ve daha özgür bir Türkiye için 
reformlara devam edilmesi gerektiği 
ve bu reformların en büyüğünün 
yeni bir anayasa olduğunu belirterek, 
“Anayasa sadece siyasi değil, aynı 
zamanda iktisadi bir meseledir. 
Anayasa, Kutup yıldızıdır. O, yerinde 

durur, geri kalan her şey onun 
etrafında döner” dedi.

Bu yıl 60’ıncı yaşını kutlayan 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 
(TOBB) 67. Genel Kurulu TOBB 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev 
sahipliğinde, Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan ve CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katılımıyla 
gerçekleştirildi.

TOBB Ekonomi ve Teknoloji 
Üniversitesi’nde yapılan Genel 
Kurul’a Başbakan Erdoğan ve CHP 
Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun yanı 
sıra, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, 
Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati 
Yazıcı, Ulaştırma, Denizcilik ve 

Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, 
MHP Genel Başkan Yardımcısı 
Faruk Bal, siyasi parti temsilcileri, 
önceki dönemlerde görev yapmış 
bakanlar, milletvekilleri, bürokratlar, 
iş dünyasının temsilcileri ile TOBB 
delegeleri katıldı.

TOBB’un 67. Genel Kurulu’nun 
kuruluşunun 60. yılına denk gelmesi 
nedeniyle kendileri için ayrı bir önemi 
olduğunu söyleyen Hisarcıklıoğlu, 
60 yılda çok yol kat ettiklerini ve 
özel sektöre çok büyük hizmetlerde 
bulunduklarını ifade etti.

1950’lerde ilk serbest seçimlerle 
demokrasiye geçildiğini, hatırlatan 
Hisarcıklıoğlu, “Ekonomideyse 

Türkiye ekonomisi
iş dünyasıyla güçlü

GÜNDEM
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bürokrasinin olduğu bir tarım 
toplumundan,  şehirli ve girişimci 
bir topluma geçiş hedeflendi. Bu 
süreçte, dünyanın diğer gelişmiş 
ülkelerinde olduğu gibi, ülkemizde de 
özel sektörümüzü temsil edecek ve 
geliştirecek kurumsal bir yapılanmaya 
ihtiyaç duyuldu. Böylece 1952 yılında 
TOBB kuruldu” diye konuştu.

Geride kalan 60 yılda özel 
sektörün aldığı yol hakkında da bilgi 
veren Hisarcıklıoğlu, 60 yıl önce kişi 
başına 200 dolar olan mal ve hizmet 
üretiminin bugün 10 bin doları 
aştığını, ihracatında aynı dönemde 
260 milyon dolardan 135 milyar 
dolara ulaştığını kaydetti. 

Türkiye’nin G20 ülkeleri içinde 
dünyanın en büyük ülkelerinden biri 
olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, 
İtalya ve Çin arasındaki bölgede en 
büyük sanayi üretimi ve ihracatını 
Türkiye’nin yaptığını söyledi.

Küresel piyasalardaki iş
örgütlerinde söz sahibiyiz

TOBB’un son 10 yılda hizmet 
kapasitesini artırdığını anlatan 
Hisarcıklıoğlu, Birliğin hayata geçirdiği 
projelerle reel sektörü geliştirdiklerini 
ve desteklediklerini ifade eden 
Hisarcıklıoğlu, bu dönemde yurt 
dışındaki temsil ağını geliştirdiklerini 
belirtti.

Artık yurt dışına çıkınca kimsenin 
farkında olmadığı değil, dünya ile 
entegre olmuş, küresel piyasalardaki 
iş örgütlerinin tamamında söz 
sahibi ve özel sektörün çıkarlarını 
dünyada savunan bir TOBB’un var 
olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, 
Türkiye’deki şirketlerin ihracatlarını 
TOBB güvencesiyle gerçekleştirdiğini 
kaydetti.

Birlik olarak yurt dışı taşımacılığın 
yapılabilmesi için 35 milyar dolarlık 
teminat riski üstlendiklerini anlatan 
Hisarcıklıoğlu, kara gümrük kapılarını 
modernize ederek sanayicinin lojistik 
maliyetlerinin yılda 450 milyon lira 
azalmasını sağladıklarını dile getirdi.

Yüz oda ve borsanın uluslararası 
kriterlere göre akredite olarak 
Avrupa’nın en iyi odaları ile aynı 
hizmeti, en az aynı kalitede verir hale 
geldiklerini anlatan Hisarcıklıoğlu, bu 
anlamda özel sektör temsilcilerinin 
kendileri ile övünmeleri gerektiğini 
söyledi.

Odaların sorumluluk almalarıyla 
OSB’lerin geliştiğine ve böylece 
sanayinin Anadolu’ya yayıldığına 
dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, 1980’de 
12 olan OSB sayısının bugün 150’ye 
yaklaştığını bildirdi.

Hisarcıklıoğlu, gerçekleştirilen 
hizmetlerde kendilerini destekleyen 
Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati 
Yazıcı’ya da teşekkür etti.

Özel sektör mensuplarının son 
yıllarda sağlanan siyasi ve ekonomik 
istikrarla her yıl yeni başarılara imza 
attıklarını kaydeden Hisarcıklıoğlu, bu 
ortamı yaratan ekonomi ve çalışma 
hayatından sorumlu bakanlara da 
teşekkürlerini iletti.

Avrupa yerinde sayarken biz
koşmaya devam edeceğiz

Avrupa ekonomilerinin ardı 
ardına krize girdiği ve Ortadoğu 
coğrafyasında ciddi siyasi çalkantıların 
olduğu bir dönemde, özel 
sektörün tüketim ve yatırımıyla 
Türkiye ekonomisinin yüzde 8,5 
oranında büyüdüğünü vurgulayan 
Hisarcıklıoğlu, sözlerini şöyle 
sürdürdü: 

“Krizdeki Avrupa’da 5 milyon 
kişi işsiz kalırken, 2011 yılında özel 
sektör olarak biz kayıtlı çalışan 
sayımızı, 1 milyon 62 bin kişi artırdık. 
Faal iş yeri sayımız 109 bin artışla 
1 milyon 398 bine ulaştı. Özel 
sektörümüzün makine ve teçhizat 
yatırım harcamaları reel olarak yüzde 
25 büyüdü ve 158 milyar lirayı geçti. 
İhracat yapan üye sayımız yüzde 8 
artarak 54 bine, yaptığımız ihracat 
yüzde 18 artarak 135 milyar dolara 
ulaştı. Dikkatinizi çekerim, bunların 
hepsi tarihi rekor seviyelerdir. Özel 
sektör olarak, iş ve aş sağlamayı, 
yatırım yapmayı sürdüreceğiz. Avrupa 
yerinde sayarken, biz koşmaya 
devam edeceğiz.”

On yıl sonra dünyanın en büyük 
10 ekonomisinden biri olmak ve 
Mustafa Kemal Atatürk’ün kendilerine 
hedef gösterdiği muasır medeniyet 
seviyesine ulaşmayı istediklerini 
belirten Hisarcıklıoğlu, bunun için her 
yıl 700 binden fazla istihdam, yüzde 
7’nin üzerinde büyüme sağlanması 
gerektiğini kaydetti.

Maç yaptığımız saha
rakiplerimizle eşit olmalı

Ekonominin karşı karşıya olduğu 
risklere de değinen Hisarcıklıoğlu, 
ülke içinde cari açık kaynaklı risklerin 
bulunduğunu, yurt dışında da 
Avrupa’da devam eden finansal kriz 
ve ekonomik durgunluğun Türkiye’yi 
de olumsuz etkilediğini söyledi. 

Ortadoğu’daki karışıklık ve 
gerginliklerin artarak sürdüğüne 
dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, “İçinde 
bulunduğumuz coğrafya değişim 
sancısı çekiyor. Dolayısıyla bizi, 
ülkelerin çalkantılı sularda yol 
arayışında olduğu bir 2012 bekliyor” 
dedi.

GÜNDEM

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 21’inci yüzyılda Türkiye’nin en büyük 
gücünün birlik ve beraberlik ruhu olduğunu bildirdi. İşadamlarını “çağın 

fatihleri” olarak nitelendiren Hisarcıklıoğlu, “Sizler atalarımız gibi gittiğiniz 
yeri sadece ticaretle değil, ahlaklı duruş ve güven veren kişiliğinizle 

fethediyorsunuz. Türkiye’nin geleceğinin teminatısınız” dedi.
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Türkiye’nin içinde bulunduğu 
coğrafyada, hem iktisadi hem 
de siyasi açıdan güçlü durmaya 
mecbur olduğunu dile getiren 
Hisarcıklıoğlu, “Eksik kalan reformları 
tamamlamak, yapamadıklarımızı 
yapmak zorundayız. Hep söylüyoruz. 
Devletimizden tek isteğimiz, maç 
yaptığımız sahanın, rakiplerimizle eşit 
şartlara getirilmesi. Allah’ın izniyle, 
gerisini biz hallederiz” diye konuştu.

Anayasa bir kutup yıldızıdır

Yeni anayasa yapım sürecine 
ilişkin de değerlendirmelerde bulunan 
Hisarcıklıoğlu, “daha zengin, daha 
mutlu, daha özgür bir Türkiye 
için, reformlara devam edilmesi 
gerektiğini ve bu reformların en 
büyüğünün de yeni bir anayasa 
olduğunu belirterek, şunları kaydetti: 

“Zira yeni bir toplumsal 
mutabakata ihtiyacımız var. Daha 
güçlü bir devletin ve daha müreffeh 
bir milletin yolu buradan geçiyor. 
Anayasa sadece siyasi değil, aynı 
zamanda iktisadi bir meseledir. 
Anayasa kutup yıldızıdır. O yerinde 
durur, geri kalan her şey onun 
etrafında döner. Anayasamızı 
yenileyemezsek, olduğumuz yerde, 
orta gelir seviyesinde tıkanıp kalırız, 
bir üst lige çıkamayız.” 

Yeni anayasaya katkı sağlamak 
için 22 sivil toplum ve meslek 
örgütüyle 12 ilde “Anayasa Vatandaş 
Toplantıları” düzenlediklerini 
hatırlatan Hisarcıklıoğlu, bu 
toplantılara toplumun her kesiminden 
insanların katıldığını belirtti. 

Söz konusu toplantılarda 
yeni Anayasa’ya olan ihtiyacı ve 
halkın büyük bir olgunlukla nasıl 
konuşabildiğini gördüklerini kaydeden 
Hisarcıklıoğlu, “Çok açık söylüyorum. 
Milletin kendisi aynı masa etrafında 
olgunca konuşmayı ve uzlaşmayı 
başarıyorsa, onun vekilleri olan 
ve gücünü milletten alan siyasi 
partilerimiz de bunu başarır” ifadesini 
kullandı.

Türkiye’nin 1876’dan bu yana 
halkın müzakereye katıldığı bir 
anayasa yapma şansının olmadığını 
vurgulayan Hisarcıklıoğlu, ilk defa, 
milletin arzu, fikir ve birlikte yaşama 
iradesine dayanan, halkın iradesinin 
tezahürü olan bir anayasanın 
hazırlanacağını belirtti.

“Biz, seçkinlerin, muhtıraların, ara 
rejimlerin, darbelerin dayattığı değil, 
millet iradesine dayanan, mutabakatla 
hazırlanan bir anayasa istiyoruz” 
diyen Hisarcıklıoğlu, yeni anayasada 

demokratik, laik, sosyal hukuk devleti 
yapımızın korunmasını istediklerini 
bildirdi. 

Yeni Anayasanın temelinde ifade, 
din ve vicdan ile teşebbüs hürriyeti 
bulunmasını istediklerini dile getiren 
Hisarcıklıoğlu, “Biz, vatandaşları 
arasında ayrım yapmayan, vatandaşına 
güvenen, vatandaşına hükmetmeyen 
bir devlet anlayışı istiyoruz. Biz, 
devletin vatandaşın efendisi değil, 
hizmetkarı olmasını istiyoruz” diye 
konuştu. 

Türkiye’nin yönetimde
istikrara ihtiyacı var

Yeni Anayasa’dan bir diğer 
beklentilerinin de “yönetimde 
istikrarı sağlaması” olduğunu anlatan 
Hisarcıklıoğlu, “Türkiye’nin buna 
ihtiyaç duyduğunu” belirtti. 

Buna karşın mevcut yönetim 
sisteminin istikrarsızlık kaynağı 
olmaya aday olduğunu ifade eden 
Hisarcıklıoğlu, şu değerlendirmelerde 
bulundu: 

“Biliyorsunuz, Cumhurbaşkanımız 
artık halk tarafından seçilecek. 
Anayasa vatandaş toplantılarında 
gördük ki, halkımız bu demokratik 
kazanımdan son derece memnun. 
Ancak, hem Cumhurbaşkanı hem de 

GÜNDEM
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Başbakan halkın oyuna dayanacağı 
için, birlikte çalışmalarında sıkıntı 
yaşanabilir.

İstikrarı güçlendirmek 
için, halkoyuyla seçilmiş 
Cumhurbaşkanının ve Başbakanın 
yetkileri yeniden düzenlenmeli. 
Bunun nasıl yapılacağı, bu 
süreçte tartışılmalı. Bu konudaki 
düzenlemelerin yeni Anayasayla 
yapılması, Türkiye;nin geleceği için 
hayati önem taşıyor.”

Herkesin adaletinden emin
olduğu yargı

TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, yargıda yapılan 
reformları dikkatle takip ettiklerini 
kaydetti. Yapılan tüm reformlara 
rağmen atılacak önemli adımlar 
olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, 
“Anayasa toplantılarında gördük ki, 
halkın yeni anayasadan hala en büyük 
beklentisi adalet ve özgürlüklerdir” 
dedi.

Bu talebin, giyim kuşamdan dile 
ve inancına kadar haksızlığa uğrayan 
herkesin sıkıntılarını kapsadığını 
kaydeden Hisarcıklıoğlu, işadamı da 
olsa, siyasetçi de olsa, sivil de olsa, 
bürokrat da olsa, yapanın yanına 
kar kalmadığı bir adalet sistemi 
istediklerini vurguladı.

Hisarcıklıoğlu, “Biz artık, 
mazlumu ve güçsüzü koruyan, 
herkesin adaletinden emin olduğu, 
Allah’tan sonra gönül rahatlığıyla 
sığınacağımız bir yargı sistemi 
istiyoruz” dedi.

Göklerin ve yerin ancak adaletle 
ayakta durabileceğini, 75 milyon 
olarak zihniyet devrimi yapıp, güçlüye 
dokunmayan, güçsüzü ezen, eski 
zihniyetin artık yıkılması gerektiğini 
ifade eden Hisarcıklıoğlu, şunları 
söyledi:

“O halde nefsimize değil, 
vicdanımıza kulak verelim. 
Komşumuzu öteki diye görmeyelim. 
Bizden farklı diye, kendi sesimiz 
dışındakilere sağır kesilmeyelim. 

Zira yüce Allah, farklılıklarımızı bir 
zenginlik olarak bahşetti. Birimizin 
ak dediğine diğerimiz hemen kara 
demesin. Gelin, ortak akılla ve istişare 
ederek, doğru yolu hep birlikte 
bulalım.”

Yeni teşvik sistemi

Yeni teşvik sisteminin önceki        
3 sistemden daha sağlıklı ve kapsamlı 
bir model olduğunu kaydeden 
Hisarcıklıoğlu, yeni teşvik sisteminin 
sanayinin teknolojik dönüşümüne 
ve bölgeler arasındaki gelişmişlik 
farklarının azaltılmasına yardımcı 
olacağını, ancak yatırım teşvik 
sisteminin yenilenmesinin, yapısal 
reformların yerini tutamayacağını 
vurguladı.

Yapılan iyileştirmelere rağmen, 
iş ve yatırım ortamının hala rakip 
ülkelerin gerisinde olduğuna 
işaret eden Hisarcıklıoğlu,                         
10 yıl sonra dünyanın en büyük            
10 ekonomisinden biri olma 
hedefine inanılıyorsa, içerdeki üretim 
maliyetlerini düşürmek, iş ve yatırım 
ortamını geliştirmek gerektiğini 
kaydetti.

Oda ve borsaların şehirlerin 
hafızası olduğunu ifade eden 
Hisarcıklıoğlu, bu nedenle yerel 
kalkınma projelerinin hayata 
geçirilmesi için kalkınma ajanslarında 

yerel aktörlere daha etkin rol 
verilmesi gerektiğini bildirdi.

TOBB Başkanı, cari açık riskine 
karşı tarım, turizm ve taşımacılık 
sektörlerine büyük önem verilmesi 
gerektiğini söyledi.

“Adil rekabetin olmadığı, 
girişimciliğin, markalaşmanın önünü 
tıkayan, tüketiciyi aldatan, zarara 
sokan bu adaletsiz yapı daha ne kadar 
sürecek?” diye soran Hisarcıklıoğlu, 
üretenin hakkının teslim edilmesi, 
adil ve rekabetçi bir piyasa ekonomisi 
istediklerini de ifade etti. 

Kayıtdışılık bitmeli

Konuşmasında uzun yıllar 
üzerinde durdukları bir adaletsizlik 
kaynağının da kayıtdışılık olduğunu 
ifade eden Rifat Hisarcıklıoğlu, 
kayıtdışılığın hem şirketlerin küçük 
kalmasına, hem de iş ahlakının 
bozulmasına yol açtığını dile getirdi. 

Kayıtdışılık yüzünden hesabını 
veremeyen, hesap veremediği için de 
hesap soramayan, defolu bir toplum 
olmak istemediklerini vurgulayan 
TOBB Başkanı, “Hükümetimizin 
vergi ve istihdam yüklerini azaltması, 
çok olumlu sonuçlar verdi. İş 
dünyamız adına teşekkür ediyoruz. 
Bunlara devam edelim. İstihdam 
maliyetleri düştükçe, kayıtlı çalışan 
sayısı artıyor. Vergi ve sigorta primini 

GÜNDEM
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aksatmamış olanları ödüllendirecek 
bir sistemi de, artık hayata geçirelim” 
ifadesini kullandı. 

Hisarcıklıoğlu, işgücü piyasalarına 
esneklik kazandırılması, vergi 
sisteminin yinelenmesi, basit ve net 
bir mevzuat istedi. 

İşadamına yeşil pasaport

Müteşebbislerin dünya 
ülkelerindeki itibarının Türkiye’nin 
başarısı olduğunu ve onlara daha 
fazla yardımcısı olunması gerektiğini 
kaydeden Hisarcıklıoğlu, oda 
ve borsa başkanları ile başarılı 
işadamlarına yeşil pasaport verilmesi 
konusunda bir çalışma yapılması için 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 
talimat verdiğini hatırlattı.

Hisarcıklıoğlu, “Ancak bunları 
hayata geçiremedik. Elinde yeşil 
pasaportu olan zihniyet önümüze 
duvarlar ördü. Kendi ayağımıza 
pranga vurdurmayalım. Ülkemizi 
sadece bürokratlarımız değil, 
işadamlarımızın da temsil ettiğini 
unutmayalım” diye konuştu. 

Akaryakıt üzerindeki ağır vergi 
yüklerinin rekabet gücünü azalttığını, 

kayıtdışılığı teşvik ettiğini ifade 
eden Hisarcıklıoğlu, enerjiyle ilgili 
yüksek vergilerin kademeli olarak 
azaltılması gerektiğini, sanayicilerin 
yurtdışı maliyetlerine navlun desteği 
sağlanması gerektiğini söyledi.

Ekonomi için uyarılar

Mecliste iktidar ve muhalefet 
partilerinin örnek bir uyumla, devrim 
niteliğinde yeni bir ticaret kanunu 
çıkardıklarını hatırlatan Hisarcıklıoğlu, 
üç siyasi partinin de genel 
başkanlarına ve bu süreçte büyük 
emekleri olan Başbakan Yardımcısı 
Ali Babacan, Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Hayati Yazıcı ve Adalet Bakanı 
Sadullah Ergin’e teşekkür etti.

Hisarcıklıoğlu, tüccar ve 
sanayicilerin yasaya uyumlarını 
kolaylaştıracak düzeltmelerin 
yapılarak, bu yasanın planlandığı gibi 
Temmuz ayında yürürlüğe girmesi 
gerektiğini bildirdi.

Son günlerde iç piyasada önemli 
bir sıkıntının yaşandığını kaydeden 
TOBB Başkanı, karşılıksız çıkan 
çeklerde hapis cezasının kaldırılmasını 
desteklediklerini, ama buna paralel 

şekilde, yeni bir kontrol mekanizması 
kurulmasına ihtiyaç olduğunu bildirdi. 

Hisarcıklıoğlu, “Ne yazık ki böyle 
bir sistem kurulmadan bu düzenleme 
başlatıldı. İlk 4 ayda karşılıksız çıkan 
çek sayısı yüzde 44 arttı. Bankalar 
müşterisine kredi verirken sicilini 
görüyor, buna göre karar veriyor. 
O halde alın teriyle çalışan, ticaret 
yapan tüccarımız, sanayicimiz de 
müşterisinin sicilini neden görmesin?” 
diye sordu. 

Bununla ilgili bir çalışma 
hazırladıklarını açıklayan 
Hisarcıklıoğlu, hem çek alanın hem de 
çek verenin mahremiyetini koruyan 
bir sistem önerdiklerini, böyle bir 
sistemin de kamu iradesiyle bir an 
önce hayata geçirilmesi gerektiğini 
bildirdi.

Maliye Bakanlığının e-haciz 
uygulamasının da KOBİ’leri mağdur 
etiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, 
Adalet Bakanlığı’nın konuyla ilgili 
hazırladığı düzenlemenin bir an önce 
hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti. 

Bir başka yakın tehlikenin, yurtiçi 
tasarruflardaki azalma olduğunu 
kaydeden Rifat Hisarcıklıoğlu, 
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bankalardaki mevduatın krediye 
dönüşüm oranı yüzde 100’e ulaştığını,  
tasarruflar artırılmazsa, önümüzdeki 
dönemde reel sektöre finansman 
bulmak daha zor ve maliyetli hale 
geleceğini ifade etti.

Bankalara sitem

Özellikle son dönemde 
Anadolu’dan ve KOBİ’lerden 
bankalara yönelik eleştirilerin 
artmaya başladığını ve bankaların 
KOBİ’lere ağır kredi şartları 
uyguladığını belirten Hisarcıklıoğlu, 
“Buradan bankalarımızın bazılarını 
da uyarmak istiyorum. Anadolu’dan 
gelen talepleri oyalıyorsunuz. 
Hatta vicdansızca davranıyorsunuz. 
Bu yaklaşımı kabul etmiyorum. 
Türkiye ekonomisinin değişimine 
ve gelişimine öncülük eden Anadolu 
sermayesine engel çıkarmayın. Kamu 
idaremizi, haksız ve vicdansız duruş 
sergileyen bankalar için ciddi ve 
somut önlem almaya çağırıyorum” 
dedi.

Eğitim kalitesi

Eğitim alanında önemli mesafeler 
kat edildiğini, ancak eğitimin 
kalitesinde hala alınması gereken 
mesafeler olduğunu kaydeden 
Hisarcıklıoğlu, matematikte, fende, 
yabancı dilde OECD ülkeleri 
içerisinde Türk öğrencilerin hep son 
sıralarda olduğunu söyledi.

Her yıl sistem değiştirmekten 
içeriği düzeltmeye fırsat bulunamazsa 
cari açığın yanına bir de beşeri 
sermaye açığının ekleneceğini 
kaydeden Hisarcıklıoğlu, “İşte bu 
nedenle eğitim alanında sıkça yapılan 
değişikliklere değil, kalıcı reformlara 
ihtiyaç var” dedi.

AB’deki ticaret şekli değişmeli

AB sürecin Türkiye’nin 
çağdaşlaşmasına yardımcı 
olduğunu, bununla birlikte 
tüccar ve sanayicilere haksız ve 
adaletsiz bir şekilde uygulanan 
vize ve taşıma kotaları konularıyla 

mücadeleyi sürdüreceklerini anlatan 
Hisarcıklıoğlu, AB’nin serbest ticaret 
anlaşmalarından Türkiye’nin dışlanmış 
olduğunu, bu yapının da mutlaka 
değiştirilmesi gerektiğini bildirdi.

Çağımızın fatihleri işadamları

Konuşmasının son bölümünde 
birlik ve beraberliğe vurgu yapan 
Hisarcıklıoğlu, 21’inci yüzyılda 
Türkiye’nin en büyük gücünün birlik 
ve beraberlik ruhu olduğunu söyledi.

Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:

“Türkiye yarın, bugünden daha 
özgür, daha demokratik olacak. 
Çocuklarımız bizden daha mutlu 
olacak. Çünkü Allah zenginliğimizi 
yerin altından çıkarılacak kaynaklara 
değil, alın terimize, teşebbüs 
gücümüze bağlamış. Dünyanın bu 
zor coğrafyasında sadece biz bin 
yıldır ayakta duruyoruz. Hedefimiz 
dünyanın 10 büyük ekonomisinden 
biri olmak. Hedefimiz güçlü 
ekonomisi ve kaliteli demokrasisi 
ile dünyanın hayranlıkla izlediği lider 
ülke olmak. 365 oda ve borsasıyla, 
1 milyon 420 bin üyesiyle TOBB 
camiası, bu hedeflerin etrafında 
kenetlendi.

Çağımızın fatihleri kimdir, biliyor 
musunuz? Bu salonu dolduran 
sizlersiniz. Sizler atalarımız gibi 
gittiğiniz yeri sadece ticaretle 
değil, ahlaklı duruş ve güven veren 
kişiliğinizle fethediyorsunuz. Sizler 
Türkiye’nin geleceğinin teminatısınız. 
Bu camia daha güçlü bir Türkiye için, 
her türlü zorluğa göğüs germesini 
bilen, inançla ve sabırla çalışan 
insanların ocağıdır. Sizler; Ay yıldızlı 
bayrağımızı dünyanın dört bucağında 
dalgalandıran Türkiye’nin gururu 
müteşebbislerisiniz! Allah gönlümüzü 
zengin, emeğimizi ve kazancımızı 
bereketli, milletimizin birlik ve 
beraberliğini daim kılsın. Üstadın 
dediği gibi, tohum saç, bitmezse 
toprak utansın! Hedefe varmayan 
mızrak utansın! Hey gidi küheylan, 
koşmana bak sen! Çatlarsan, doğuran 
kısrak utansın.” 

Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu ve Yönetim Kurulu 
Üyeleri, TOBB’un kuruluşunun 
60. yılı dolayısıyla, Birlik 
bahçesine kendi isimlerini taşıyan 
birer çınar ağacı diktiler. 

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 
TOBB Başkan Yardımcıları Faik 
Yavuz, Bülent Koşmaz, Halim 
Mete, Murat Yalçıntaş ve Tanıl 
Küçük, TOBB Yönetim Kurulu 
Sayman Üyesi İlhan Parseker 
ile TOBB Yönetim Kurulu 
Üyeleri Fahrettin Akyıl, Mustafa 
Yardımcı, Ender Yorgancılar, 
Çetin Osman Budak, Mehmet 
Ali Kuseyri, Arif Parmaksız, 
Mustafa Boydak ve Harun 
Karacan’ın adlarına dikilen 
çınar ağaçları TOBB’un merkez 
binası içerisindeki ana yolun 
kenarlarında yer alıyor.

Törende kurdele kesimini TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu ve 
Yönetim Kurulu Üyeleri birlikte 
gerçekleştirdikten sonra hatıra 
fotoğrafları çektirildi.

Yorgancılar’dan TOBB’un 
60. yılı anısına çınar ağacı
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Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan, Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği’nin (TOBB) 

67. Genel Kurulu’nda, TOBB’a Türk 
ekonomisine verdiği eşsiz katkılardan 
dolayı teşekkür etti. 

TOBB’un, yeni anayasa ile ilgili 
çalışmalarını da takdirle, dikkatle 
izlediğini söyleyen Erdoğan, samimi 
katkılardan ve çabalardan dolayı 
kutladı. 

Başbakanlığı süresince, TOBB’un 
genel kurullarına katılmaya büyük 
özen gösterdiğini, reel sektörün 
kalbinin bu salonda attığını bildiğini 
ifade eden Erdoğan, Türkiye 
ekonomisinin, neredeyse bir bütün 

olarak coşkusuyla, başarılarıyla, 
sevinçleriyle aynı zamanda 
eksiklikleriyle ve sorunlarıyla bu 
genel kurula yansıdığını, ekonomide 
ve diğer alanlardaki yalın, somut 
ve gerçek fotoğrafının bu genel 
kurullarda çekildiğini anlattı.

İktidarda oldukları 9,5 yıl boyunca 
TOBB ile samimi, başarılı ve herkese 
örnek teşkil edecek bir koordinasyon 
ve işbirliği içinde çalıştıklarını, bundan 
sonra da bu şekilde çalışmaya devam 
edeceklerine inandığını dile getiren 
Erdoğan, hükümet olarak Türkiye’nin 
ekonomik sorunlarına daima 
gerçekçi yaklaştıklarını, ekonominin 
gerçeklerinden kopuk bir pembe 

tablo çizmenin, herkes için yanıltıcı ve 
aldatıcı olacağını bildiklerini söyledi. 

Erdoğan, “Sorunları duymayan, 
görmeyen, sorun yokmuş gibi 
davranan, sorunları gerçek 
sahipleriyle istişare etmeyen 
bir hükümetin hizmet, politika 
üretemeyeceğine, Türkiye’yi 
büyütemeyeceğine inandık ve 
inanıyoruz” dedi.

Sürekli pedal çevirdik

Başbakan Erdoğan, 9,5 yıl 
boyunca sorunları birlikte tespit 
ettiklerini, birlikte çözümler 
ürettiklerini belirterek, şöyle 
konuştu: 

Türkiye’nin itici gücü 
demokrasidir

GÜNDEM
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‘’Ben bu yolda, TOBB’un değerli 
mensuplarıyla yürüyor olmaktan 
gerçekten büyük memnuniyet 
duyuyorum. İnşallah önümüzdeki 
dönemde de 2023 hedeflerini 
yakalamak üzere, hep birlikte olmaya, 
birlikte çalışmaya devam edeceğiz. 
Başlattığımız reformları birlikte 
tamamlayacağız, yeni reformların 
hazırlıklarını yapacak, bu reformları 
birlikte hayata geçireceğiz. Ortaya 
sorunlar çıkarsa geçmişte olduğu gibi 
yine birlikte bu sorunların üzerine 
gidecek ve beraber çözeceğiz. 
Türkiye bugün başardıklarıyla 
övünmek yerine çok daha fazlasını 
başaracağına yürekten inanıyor. 
Demokrasi pedalını 9,5 yıl boyunca 
olduğu gibi bugün ve bundan sonra 
da asla yavaşlatmadan çevirmek 
zorundayız. Türkiye’nin itici gücü 
demokrasidir. Türkiye’yi geleceğe 
taşıyacak olan, büyütecek olan, 
2023 hedeflerine ulaştıracak olan hiç 
kuşkusuz tıkır tıkır işleyen, kusursuz 
işleyen, ileri standartlarda işleyen bir 
demokrasidir.’’

“İşleri tıkırında olanlar…”

Başbakan Erdoğan, demokrasi 
kesintiye uğradığında, birilerinin 
bundan çıkar sağladığını, 
demokrasinin kesintiye uğramasından 
rant elde edenler olduğunu ifade 
ederek, şunları kaydetti: 

‘’Antidemokratik dönemlerde işini 
büyütenler, kazancını artıranlar, işleri 
ciddi manada tıkırında olanlar oldu. 
Ama bu bir avuç seçkin büyürken, 
bu bir avuç seçkinin işleri tıkırında 
giderken, Türkiye’de geriye kalanların 
tamamı yoksullaştı, işsiz kaldı, 
çarklar durdu, kepenkler kapandı. 
Gazetelerde çarşaf çarşaf hatırlayın 
belli markalar karalanırken, bazı 
imtiyazlılar pazarda rakipsiz kaldılar, 
tek kaldılar, tekel oldular. Bakın 
şurası çok ama çok enteresandır; 
28 Şubat döneminde bazı sivil 
toplum kurulularının yöneticileri de 
yapılan haksızlığa, hukuksuzluğa, 

antidemokratik girişimlere maalesef 
aleni destek vermiştir. Düşünebiliyor 
musunuz, dönemin en soldaki 
işçi örgütüyle, en büyük işveren 
örgütü hiçbir konuda anlaşamazken, 
uzlaşamazken o dönemin 
hükümetine, Meclisi’ne karşı 
işbirliği, ittifak yapmıştır. Örgütler 
böyle bir tavır takınırken gerek 
28 Şubat’ın olduğu yıllarda gerek 
arkasından gelen tarihimizin en büyük 
krizlerinde faturayı ödeyen TOBB’un 
mensupları, üyeleri olmuştur, işçiler, 
esnaf, memurlar, işveren olmuştur.’’

Erdoğan, 2000 ve 2001 
krizlerinde Türkiye’nin varını, yoğunu 
her şeyini, hatta geleceğe dair 
ümitlerini kaybettiğini, o krizlerden 
doğan faturayı kendi iktidarları 
döneminde de ödediklerini, yapılan 
borçlanmaların daha 2010’da 
tamamlandığını anlattı. 

O dönemdeki bankaların 
durumlarından örnek veren Erdoğan, 
‘’Koskoca Ziraat Bankası’nın hali 
neydi? Halk Bankası’nın, Vakıfbank’ın 
hali neydi? Özel bankalara 
girmeyeceğim. Ancak şu anda bu 
bankalarımız hamd olsun Avrupa’daki 
bankalarla yarışıyorlar ve örnek 
gösteriliyorlar’’ dedi.

İktidara geldiklerinde 2002’de 
devletin IMF’ye 23,5 milyar dolar 
borcu olduğunu, 9,5 yılda bu borcu 
ödeyerek artık 2 milyar doların altına 
indirdiklerini anlatan Erdoğan, ‘’Size 
müjdeyi veriyorum. 23,5 milyar dolar 
olan borç artık şu anda 1,9 milyar 
dolar. Bu çok önemli. 1,9 milyar dolar 
ve biz IMF ile 4 yılı aşkın süredir 
stand-by anlaşması yapmıyoruz’’ diye 
konuştu.

Demokrasi ve ekonomi

Sağlam bir ekonomik yapı için 
iki sır kelimenin güven ve istikrar 
olduğunu vurgulayan Başbakan 
Erdoğan, Türkiye’nin bu dönemde 
bunu yakaladığını söyledi. Erdoğan, 
“Demokrasi güçlendi, ekonomi 
güç kazandı ve at başı ikisi beraber 

yürüyor. Demokrasi güçlendikçe 
sadece belli kesimler, belli zümreler, 
belli bölgeler değil, Türkiye’nin 
tamamı kazandı. Hukuk güçlendikçe 
ekonomi büyüdü. Mafyalar, çeteler 
devre dışı kaldıkça ekonomi büyüdü. 
Demokrasi güçlendikçe ekonomi 
büyüdü. En küçük bir geriye 
gidiş bütün bu kazanımların heba 
olmasına neden olur ki, biz geriye 
gidişe, durmaya ve duraklamaya 
asla müsaade etmeyeceğiz. Ben, iş 
verenlerimizin, iş dünyamızın, reel 
sektörün de artık demokrasiye çok 
sıkı şekilde sahip çıktığını görüyorum 
ve bundan da gelecek adına ayrıca 
umut duyuyorum. İnşallah yeni bir 
anayasa ile hem ulaştığımız seviyeleri 
daha güçlü şekilde muhafaza etmeye 
hem de gelecekteki hedeflerimize 
daha kararlı şekilde ilerlemeye devam 
edeceğiz” dedi.

2023 hedefi için yeni anayasa

Başbakan Erdoğan, dayatmayla 
yapılan reformların ve anayasaların 
Türkiye’ye fayda sağlamadığını, tam 
tersine zarar getirdiğinin görüldüğünü 
belirtirken, yeni anayasa için oluşan 
fırsatın hiçbir şekilde dayatmayla, 
zorlamayla heba edilmesini 
istemediklerini bildirdi. Yeni anayasa 
için 12 Haziran seçimlerinin hemen 
arkasından başlattıkları çalışmalarda 
şu anda çok ciddi bir birikim 
oluştuğunu söyleyen Erdoğan, 
başta TOBB olmak üzere sivil 
toplum örgütlerinin de çok anlamlı 
ve kapsamlı katkıları bulunduğunu 
belirtti.

Yeni anayasa çalışmalarında 
sürecin kilitlenmesine ve heba 
edilmesine göz yummayacaklarını 
bildiren Erdoğan, “Hiç kimsenin, 
hiç bir güruhun zihnindekini, 
heybesindekini bütün bir millete 
dayatmasına, böyle bir girişimine, 
böyle bir girişimin içine girmesine 
rıza göstermeyiz ama sürecin 
kilitlenmesine de müsaade 
etmeyiz. Biz en başından beri 
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‘Sivil, özgürlükçü, demokratik bir 
anayasa’ diyoruz. Bu sıfatlar, bu 
kavramlar ne kişiden kişiye, ne 
partiden partiye değişen, ne de 
sınır çizilecek kavramlar değil. Ben 
sivil, özgürlükçü, demokratik bir 
anayasa yapabileceğimize inanıyor, 
bunun umudunu taşıyorum. Şu ana 
kadar oluşan manzara, oluşan ortak 
heyecan esasen bunun bir ifadesidir. 
İnşallah anayasa için oluşan güzel 
manzarayı bozmadan, anayasa için 
oluşan heyecanın heba olmasına izin 
vermeden bu süreci mutlu bir sona 
ulaştıracağız. 2023 hedeflerimiz 
sadece ve sadece yeni bir anayasayla 
mümkün olabilir. Mevcut anayasayla 
özgürlükleri genişleten değil, daraltan 
bir anayasayla, ‘ama’larla, ‘ancak’larla 
dolu bir anayasayla 2023 hedefleri 
yakalanamaz. Türkiye dünyanın 
en büyük 10 ekonomisinden biri 
olamaz. Biz hep birlikte Türkiye’nin 
ayağına pranga olan, Türkiye’yi adeta 
paçasından tutup aşağı çeken tüm 
bu engelleri kaldıracak, ufku daha da 

genişletecek, görüş alanını daha da 
aydınlatacağız.”

Telaffuzu mümkün
olmayan kavramlar

İktidarı devraldıklarında gerek 
yanlış teşhis gerekse yanlış yöntemler 
nedeniyle yıllar içinde büyüyen 
bir terör olgusuyla karşılaştıklarını 
hatırlatan Erdoğan, öncelikle teşhis 
noktasında dar kalıplara kapılmadan 
gerektiğinde ülke olarak öz eleştiri 
de yaparak sorunun temeline inmeye 
çalıştıklarını anlattı. Erdoğan, 2002 
yılında konuşulamayan mevzuları 
gündeme taşıdıklarını belirtirken 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Telaffuzu 
dahi mümkün olmayan kavramlar 
üzerindeki gölgeyi kaldırdık. 
Siyasetin ve diplomasinin dilinin 
ötesinde soğuk bir devlet diliyle 
değil, kardeşliğin diliyle meseleye 
yaklaştık. İnkar politikalarını çok 
kararlı şekilde reddederken eş 
zamanlı olarak bölgeye yönelik ihmali 
de telafi etmenin çabası içinde olduk. 

Doğu ve güneydoğu illerimizde 
Cumhuriyet tarihimizin en büyük 
kamu yatırımlarını gerçekleştirdik. 
İller, bölgeler arasındaki eşitsizliği 
ortadan kaldırmak için eğitim, sağlık, 
adalet, emniyet hizmetlerinin, ulaşım 
hizmetlerinin bölgeye yaygın ve 
kaliteli şekilde ulaşması için yoğun 
yatırım yaptık. Yine eş zamanlı olarak 
kültürel ve demokratik alandaki 
reformları cesaretle uyguladık. 
Sadece sorunu değil, sadece sorunu 
ortaya çıkaran sebepleri değil, 
kardeşliğimizin önündeki engelleri, 
kardeşliğimize yönelik tehditleri 
de dikkate alarak çok kapsamlı bir 
süreci, çözüm sürecini başlattık.”

Kandil Dağı’da taşeronluk ofisi

Bir benzetmeyi de salondakilerle 
paylaşan Başbakan Erdoğan, şöyle 
konuştu:

“Birileri gitmiş kuzey Irak’ta, 
Kandil Dağı’nda bir taşeronluk ofisi 
açmış. Bu taşeronluk ofisinde ne 
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yazık ki kanla alışveriş yapılıyor, canla 
alışveriş yapılıyor. Oradan sadece belli 
kişiler, belli gruplar da değil, altını 
çizerek söylüyorum, Türkiye’ye karşı 
hasmane tutumu olan belli ülkeler, 
belli odaklar da gidiyor kan karşılığı, 
can karşılığı alışveriş yapıyorlar. Kan 
akıtarak, can alarak ticaret yapan bu 
taşeronluk ofisi sahipleri ticaretlerini 
zarara uğratacak her faaliyetin 
önünde durmaya çalışıyorlar. Böyle 
karlı bir iş yeri varken sahipleri 
orayı niye kapatsın? Böyle her işe 
uygun taşeron bir firma varken 
o firmayı kiralayanlar, o firmanın 
faaliyetlerine niye engel olsunlar? 
Türkiye’de adının başında milletvekili 
sıfatı olanlar, adının başında genel 
başkan sıfatı olanlar pervasızca çıkıp 
dağdaki gençleri teşvik edebiliyorlar. 
Neden? Çünkü, onlar da işte o 
taşeronluk ofisinden besleniyor, 

onlar da oradan nemalanıyor. Kürt 
kökenli kardeşlerimin çocukları dağda 
ölürken, bizim gençlerimiz, polisimiz, 
askerimiz şehit olurken bu baronlar 
semirdikçe semiriyor.”

Toplumsal uzlaşma

Toplumsal uzlaşmanın acı 
ölümler üzerinden istismar siyaseti 
yürütmek, kan üzerinden oy 
toplamaya çalışmak olmadığına 
işaret eden Erdoğan, medyanın 
da terörün ekmeğine yağ sürecek 
tavırdan uzaklaşması gerektiğini 
savundu. Erdoğan, “Ülkenin, milletin 
birliği ve kardeşliğini bir kenara 
itecek operasyonlara, ülke üzerinde 
ameliyat yapmak isteyenlere karşı 
tek yürek ve sağduyulu olmalıyız. 
Hiç kimse yeis içinde, ümitsizlik 
içinde olmasın. Çok mesafe 
kaydettik. İnşallah azimle, kararlılıkla 

yolumuza devam edecek, Allah’ın 
izniyle terör meselesini de bu 
ülkenin gündeminden er veya geç 
çıkaracağız” diye konuştu.

Doğu ve Güneydoğu
illeri değişiyor

Korku, tedirginlik ve şüphe 
ortadan kaldırıldığında Güneydoğu ve 
Doğu illerinin çehresinin değişeceğini 
vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

“Gaziantep değişti, Şanlıurfa 
değişti, değişiyor. Mardin 
değişti, değişiyor. Diğer illerimiz 
üniversiteleriyle, okullarıyla, 
yurtlarıyla, hastaneleriyle, toplu 
konutlarıyla değişti, değişiyor. Sıra 
bugün artık reel sektörde yani 
sizde. Ben de diyorum ki; hadi 
bakalım Güneydoğu’ya, Doğu’ya 
yatırımlarımızla girelim. İşte yeni 
teşvik yasasını sizlerle beraber 
hazırladık. Paketi sizlerle beraber 
açıkladık ve bir çok muafiyetleri 
Güneydoğu Anadolu Bölgesine, 
Doğu’ya getirdik. Şimdi yatırım 
sırası sizde. Bu yatırımları yapalım 
göreceksiniz terörün belini iyice 
kırarız ve doğrusu ben siz girişimci 
kardeşlerimden artık müjdeli 
haberler bekliyorum.”

GÜNDEM

Başbakan Erdoğan, gerçekleştir-
dikleri projelerden de bahsederken, 
ÖTV muafiyeti ile denizciliğe 
bugüne kadar 2,6 milyar lira destek 
verdiklerini, demiryolları ile bağlantılı 
17 lojistik merkez yapımının devam 
ettiğini ifade etti.

Türkiye’nin en büyük limanı 
olacak Çandarlı Limanı’nın 
Kuzey Ege’de İzmir’de yapımına 
başladıklarını belirten Erdoğan şunları 
kaydetti:

“Çandarlı Limanı, dünyanın sayılı 
limanlarından bir tanesi olacak. 
Ulaştırma altyapı yatırımlarına son 9 
yılda 123 milyar lira harcadık. Bunlar 

yolsuzluğun olduğu bir Türkiye’de 
olacak işler değil. Bunlar kasaya, 
keseye sahip çıkarsanız olur, aksi 
takdirde olmaz. Demiryollarına 
çok önemli yatırım yaptık, devam 
eden projelerin tutarı 30 milyar 
lira. Marmaray önümüzdeki yıl 
açılıyor. Bu, dünyada örnek bir proje. 
Başlanmasıyla, bitirişiyle inşallah bize 
nasip olacak. Ankara-Konya, Ankara-
Eskişehir Ankara-Sivas, Ankara-İzmir 
yüksek hızlı tren projelerimiz devam 
ediyor. Bütün bunlarla beraber 
Türkiye farklı bir dönemi yaşıyor. Her 
geçen gün bir yenilikle karşı karşıya 
bırakacağız sizleri. Zira biz köklü bir 

tarihin, köklü bir medeniyetin mirası 
üzerindeyiz ve bu eşsiz mirasta 
önümüze çıkacak her engeli de 
Allah’ın izniyle aşacağız. Geleceğe 
yürümeye devam edeceğiz. Hiç hız 
kesmiyoruz, yavaşlamadan, rehavete 
kapılmadan, tedbiri, disiplini elden 
bırakmadan geleceğe yürüyoruz. 

Dev yatırımlarımız, ulaştırmada, 
enerjide, konutta, eğitimde her 
alanda muhteşem yatırımlarımız 
aynı şekilde ivme kaybetmeden 
devam ediyor. Hiç kimsenin kuşkusu, 
endişesi olmasın. Birlikte çalışacağız, 
21. yüzyılı bir Türkiye yüzyılı haline 
getireceğiz.”

21. yüzyılı ‘Türkiye yüzyılı’ haline getireceğiz
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel 
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 
üretimin ülke ekonomisi için 

vazgeçilmezliğine işaret ederken, 
bisikletin pedalının üreten kişiler 
çevirdiğinde yola devam edileceğini 
söyledi.

TOBB 67. Genel Kurulu’na 
katılan Kılıçdaroğlu, Başbakan 
Erdoğan’ın “bisikletin pedalını 
hep çevirdikleri” örneğine atfen 
ekonomiyi değerlendirdi. Kemal 
Kılıçdaroğlu, “Sıcak para konusunda 
bizim tablomuz nedir? Sayın Başbakan 
çok güzel bir örnek verdi. Dedi ki 
‘Bir bisikletin üzerinde pedalı düzenli 
çevirirseniz düşmezsiniz ve yolunuza 
devam edersiniz. Ama o pedalı 
üreten kişi çevirirse düşmezsiniz 
yolunuza devam edersiniz, eğer o 

pedalı uluslararası tefeciler sıcak 
parayı getirenler çevirirse sıcak para 
gittiğinde siz de düşersiniz” dedi. 

İşin özünde üretim olduğunu 
söyleyen Kılıçdaroğlu, üretimin 
desteklenmesi gerektiğini ve 
hükümetin de ayakta durması için 
sıcak paraya ihtiyacı olduğunu söyledi. 
TRT payının kaldırılmadığını belirten 
Kılıçdaroğlu, “Siz, vergi ödüyor 
ayrıca TRT payı ödüyorsunuz. Niçin 
ödüyorsunuz? Dünya’nın en pahalı 
mazotunu, benzinini neredeyse 
doğalgazını ödüyoruz. Dönüp şu 
soruyu iktidar kendilerine sordular 
mı ‘Bizim sanayicimiz bu kadar varlıklı 
mı’, ‘Uluslararası alanda nasıl rekabet 
edecek bu kişiler’ diye sordular mı” 
diye konuştu.

Gençler arasındaki işsizlik oranının 

yüzde 22 olduğuna dikkati çeken 
Kılıçdaroğlu, bu gerçeği herkesin 
bilmesi gerektiğini söyledi. Krizin 
olduğu 2002 yılında icra dairelerindeki 
dosya sayısının 10 milyon 26 bin 
olduğunu bildiren Kılıçdaroğlu, “2011 
ekonominin sözde en parlak olduğu 
dönemlerde icra dairelerindeki 
dosya sayısı 10 milyondan 20 milyon 
506 bine çıkmış durumda. Madem 
ekonomi yolunda gidiyordu, 10 yılda 
neden 6 kez mali af çıkarıldı?” dedi. 

“Kalkınma Ajanslarının başında 
Valinin ne işi var?” sorusunu soran 
Kılıçdaroğlu, “Kalkınma Ajanslarının 
bu ülkede üretim yapacak sanayici, 
esnafı KOBİ’yi desteklemesini 
istiyorsunuz, verirsiniz bu işi yapanlar 
var. Sanayi Odaları var, Odalar var 
onlara verin” dedi.

Pedalı üreten
çevirirse düşmezsiniz

GÜNDEM
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Başbakan Erdoğan’ın ‘Merkez 
Bankası döviz rezervlerini 100 milyar 
dolara çıkaracağız’ açıklamalarını 
hatırlatan Kılıçdaroğlu, “Aldığınız her 
dolar Amerika Birleşik Devletlerine 
açtığımız sıfır faizli kredidir. Bir 
paranın çok değerli olması, stok 
edilmesi ekonomi bilmediğimizi 
gösterir zaten” dedi.

Ekonomi bilmenin sanayiciye 
danışmak olduğunu anlatan 
Kılıçdaroğlu, siyaset kurumunun 
engelleri kaldırmak için var olduğunu 
söyledi. Türkiye Avrupa’nın en büyük 
otobüs üretim merkezi olduğunu 
belirten Kılıçdaroğlu, “Madem ki 
dünyanın en kaliteli otobüsünü 
üretiyoruz, otobüsü nereden alıyoruz? 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
gitti otobüsleri Hollanda’dan aldı. 
Hollanda dağı olmayan tek ülkedir. 
Yokuş çıkamayan otobüsler yüzünden 
dünyanın en modern hurdalığına 
sahibiz” diye konuştu.

Yeni Anayasa’dan önce
yasalar düzenlenmeli

Kılıçdaroğlu, TOBB 67. Genel 
Kurulu’nda, salonda bulunanlardan 
kendilerine “Recep Tayyip Erdoğan’ı 
eleştirirsem başıma bir şey gelir mi?” 
ve “Ben telefonda konuşurken acaba 
telefonum dinleniyor mu?” sorularını 
sormalarını istedi. Kılıçdaroğlu, bu 
iki kaygının ülkede demokrasinin 
kalitesini ortaya koyduğunu ileri 
sürdü.

Yeni anayasa çalışmalarına değinen 
Kılıçdaroğlu, herkesin daha özgür bir 
anayasadan yana olduğunu vurguladı. 
Çalışma kapsamında parlamentoda 
kurulan Uzlaşma Komisyonu’na 
üye vererek katkıda bulunduklarını 
ve bu üyelerin alanlarında uzman 
kişiler olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, 
daha kaliteli bir demokrasi için 
yalnızca anayasa değişikliğinin yeterli 
olmadığını, mevcut yasaların da 
düzenlenmesi gerektiğini kaydetti.

Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: “Biz, 
Adalet ve Kalkınma Partisi’ne şu 
teklifi yaptık, yeni bir anayasa yapalım 

eyvallah itirazımız yok ama bu ülkede 
darbe hukuku aynen yürürlükte.      
12 Eylül darbesinin çıkardığı, yaptığı 
yasalar yürürlükte. Gelin bu yasaları 
değiştirelim. Nedir bu yasalar? 
Toplantı ve gösteri yürüyüşleriyle 
ilgili yasa, Siyasi Partiler Yasası, Seçim 
Yasası, yargıçların bağımsızlığıyla ilgili 
yasalar gelin bunları değiştirelim. 

Bunun için anayasa değişikliğine gerek 
yok. Bunları süratli şekilde hayata 
geçiririz ve gerçekten demokratik 
bir ülkeyi sağlarız. Bize ne söylendi 
‘bunlara gerek yoktur’ dendi. Eğer 
siz, darbe hukukunu değiştirmek 
istemiyorsanız, darbe hukukundan 
yararlanıyorsanız darbecilerin 
ortağısınız bunun başka izahı yok.”
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Milliyetçi Hareket Partisi Genel 
Başkan Yardımcısı Faruk Bal da, 
1990’lı yıllardan itibaren dünya tek 
kutuplu hale gelmeye başladıktan 
sonra Türkiye etrafında “mor, 
turuncu” gibi çok renkli devrimler 
yapıldığını, Türkiye’nin de böyle bir 
devrime mahkum edilebileceğini ileri 
sürdü.

Yeni anayasa çalışmaları 
konusunda da değerlendirmelerde 
bulunan Bal, 2007 yılında ortaya çıkan 
anayasa tartışmalarından sonra MHP 
olarak ciddi bir çalışma yaptıklarını ve 
son 30 yılda dünyadaki bütün anayasa 
değişikliklerini incelediklerini kaydetti.

Afrika’dan Finlandiya’ya, 
İspanya’dan Portekiz’e kadar bütün 
anayasa değişikliklerini incelediklerini 
vurgulayan Bal, “İkinci olarak 
Türkiye’nin Osmanlı’dan itibaren 
anayasa çalışmalarını inceledik, buna 
göre de yol haritamızı belirledik. 

Bu kapsam içerisinde Türkiye 
Cumhuriyeti’nin her ferdinin, 
diline, dinine, cinsiyetine, siyasetine 
bakılmaksızın insanlık değerlerinin 
geliştirmiş olduğu hürriyetlerden 
ve özgürlüklerden, haklardan 
yararlanması en tabii hakkıdır. 
Bunun anayasaya yerleştirilmesi 
gerekmektedir” dedi.

Ekonomiye ilişkin 
değerlendirmelerde de bulunan Bal, 
akaryakıt üzerinden alınan vergilerin 
yüksekliğini, protestolu çek ve senet 
sayılarındaki patlamayı, hükümetin 
çıkardığı mali afları gündeme getirdi. 
Başbakan Erdoğan’ın IMF’ye olan 
borcun önümüzdeki yıl bitirileceği 
açıklamalarına da değinen Faruk Bal, 
“İç ve dış borçların miktarı 350 milyar 
dolara dayandı. Cari açık 20 milyar 
dolardan 80 milyar dolara yükseldi” 
diye konuştu.

MHP’nin ekonomi ve anayasa hassasiyeti
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İş dünyasının yıllardır dile getirdiği 
“ihracatçıya yeşil pasaport” hayali 
yakında gerçek oluyor. Gümrük 

ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 
işadamlarına yeşil pasaport verilmesi 
konusunda bir çalışma yapılması 
için kendisine talimat verdiğini 
belirterek, “Bu konudaki çalışmayı 
hızlandıracağız, ama ölçüsü şu olacak; 
ihracat büyüklüğü konusunda bir 
rakam ortaya koyacağız, belli ihracat 
büyüklüğü olan işadamlarına yeşil 
pasaport verilmesini sağlayacağız” 
dedi.

TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nun Oda ve Borsa 
başkanları ile başarılı işadamlarına 
yeşil pasaport verilmesi konusunda 
bir çalışma yapılması için Başbakan 

Recep Tayyip Erdoğan’ın talimat 
verdiğini hatırlatarak, “Ancak bunları 
hayata geçiremedik. Elinde yeşil 
pasaportu olan zihniyet önümüze 
duvarlar ördü. Kendi ayağımıza 
pranga vurdurmayalım. Ülkemizi 
sadece bürokratlarımız değil, 
işadamlarımızın da temsil ettiğini 
unutmayalım” sözleri çabuk yankı 
buldu. 

Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği’nin (TOBB) 67’inci genel 
kurulunda konuşan Bakan Yazıcı, 
yeşil pasaport konusunda Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisinden 
istediği çalışmaları hızlandıracaklarını 
bildirdi. Gümrük ve Ticaret Bakanı, 
“Ama ölçüsü şu olacak, ihracat 
büyüklüğünü dikkate alacağız. 
İhracat büyüklüğü konusunda bir 

rakam ortaya koyacağız, belli ihracat 
büyüklüğü olan işadamlarına yeşil 
pasaport verilmesini sağlayacağız” 
dedi.

Hayati Yazıcı, hükümet olarak 
hem ekonomik hem de sosyal 
alanlarda en ileri modelleri geliştirip 
uyguladıklarını söyledi.

İnsan merkezli ekonomi 
politikasının, özellikle son yıllarda 
birçok ülkenin krizle sarsıldığı 
ortamda Türkiye’yi dünyanın en 
saygın ülkelerinden biri durumuna 
getirdiğini kaydeden Yazıcı, 
Türkiye’nin makro ekonomik istikrarı 
yakaladığını ifade etti.

Türkiye’nin ekonomik 
büyümesinin rekorlar kırdığını, kişi 
başı milli gelirin çok ciddi oranlarda 
arttığını, işsizlikte, cari açıkla 

İhracatçıya yeşil pasaport
GÜNDEM
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mücadelede önemli başarılar elde 
edildiğini kaydeden Gümrük ve 
Ticaret Bakanı, “Bu başarı çiftçimizin, 
sanayicimizin, tüccarımızın, 
işadamımızın, yani hepimizin 
başarısıdır” dedi.

Yeni teşvik sistemi

Yeni teşvik programının 5 Nisan 
2012 tarihinde açıklandığını hatırlatan 
Yazıcı, teşvik sisteminde KDV 
istisnasından, vergi indirimlerine, 
sigorta primi işveren desteğinden 
yatırım yeri ve faiz desteğine kadar 
çok detaylı destek unsurlarının yer 
aldığını kaydetti.

Geçen sene Türkiye’de 100 
dolarlık bir imalat için 43 dolarlık 
ara malı ithal edilmesi gerektiğini 
söyleyen Yazıcı, bunun da ekonomi 
büyüdükçe ithalatın artmasına, 
dolayısıyla cari açığın daha da 
büyümesine neden olduğunu ifade 
etti.

Borsalar elektronik ortamda
takip edilebilmeli

Hayati Yazıcı, 133 borsanın bütün 
faaliyetlerinin elektronik ortamda 
takip edilmesine imkan sağlayacak bir 
projenin hayata geçirilmesi gerektiğini 
söyledi.

Akaryakıt, tütün ve tütün 
mamulleri kaçakçılığı ile ilgili 
çalışmalara da oda ve borsalardan 
destek isteyen Yazıcı, “Sadece destek 
değil bu işin içinde olmanızı istiyorum. 
Çünkü bu alan ekonominin bütün 
alanlarına zarar veriyor” diye konuştu.

Müteşebbislere önemli görev

TOBB’un 10, 20 ve 51 yıl süreyle 
görev yapan TOBB Genel Kurul 
delegelerine, hizmet şeref belgesi ve 
plaket törenine de katılan Gümrük ve 
Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, TOBB 
üyelerinin 12. Yüzyılın Anadolu’sunda 
Ahilik Teşkilatını kuran Ahi Evran 
Veli’nin günümüzdeki temsilcileri 
olduğunu ifade ederek, bunun büyük 
onur olduğu kadar ağır bir mesuliyeti 
de beraberinde getirdiğini söyledi.

Türkiye’nin önemli meslek ve sivil 
inisiyatiflerinden biri olan TOBB’un 
Anayasa çalışmalarından, Fransa’daki 
sözde soykırıma yönelik lobi 
faaliyetlerine, Türk Dünyası Kurultayı 
düzenlemesinden teşvik sistemi ve 
Yeni Türk Ticaret Kanunu’na yönelik 
çalışmalara kadar önemli etkinlik ve 
girişimlerde bulunduğunu belirten 
Bakan Yazıcı, şöyle konuştu:

“Ülkemizin belki de ilk toplumsal 
refah projesi olan 2023 hedeflerine 
ulaşmada, hükümetimize ne kadar 
görev düşüyorsa, müteşebbislerimize 
ve yerel aktörlere de benzer, belki 
de daha büyük görevler düşmekte. 
Biz yeni Türk Ticaret Kanunu’na 
başından beri katı bir anlayışla değil, 
katılımcı bir anlayışla yaklaştık. 
Herkesi dinledik. Nitekim Türk 
Ticaret Kanunu dahil hiçbir kanun 
kutsal metin değil. Bizim temel 
hedefimiz, güçlü kanunlarla ve siz 

değerli müteşebbislerimizle ülkemizi 
2023 hedeflerine ulaştırmak. Gümrük 
ve Ticaret Bakanlığı olarak ülkemizi 
dünyanın en hızlı, en güvenli ve en 
kolay ticaret yapılan ülkesi haline 
getirmek için çalışıyoruz. Gümrük ve 
ticaret politikalarımızı bu minvalde 
yapıyor ve yeni uygulamalara hızla 
geçiyoruz.”

Enflasyonda ve faizlerde 
kaydedilen düşüşün ülke içinde 
sağlanan istikrarın ve güven ortamının 
neticesi olduğunu vurgulayan Yazıcı, 
“Türkiye, dünya tekstil tedarikinde 
7’nci, AB ülkeleri arasında ise 
3’üncü, otomotiv üretiminde 17’nci 
sıradayken, dünyada altın-mücevherat 
üretiminde ilk 5 ülke arasında. 
Avrupa’nın en büyük 3. demir çelik 
üreticisi Türkiye’dir. Bu rakamlara 
baktığımızda çok ciddi bir sanayimiz 
ve ürün potansiyelimiz olduğu 
görülüyor.”

GÜNDEM

Congresium Uluslararası Kongre 
ve Sergi Sarayı’ndaki resepsiyona, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Taner Yıldız ile Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Hayati Yazıcı, Gümrük ve 
Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Metin, 
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 
Salih Kapusuz, Büyük Birlik Partisi 
(BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 
DSP Genel Başkanı Masum Türker, 
bazı yabancı misyon, oda / borsa 
başkanları, TOBB Delegeleri ve çok 
sayıda iş adamı katıldı. 

Resepsiyona ev sahipliği yapan 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 
misafirlerini yönetim kurulu üyeleri 
ile kapıda karşıladı. Resepsiyonda 
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 
mesajının yanı sıra TOBB’un 67. 
Genel Kurulu’nu kutlayanların 
mesajları sinevizyondan yayınlandı. 

Daha sonra Bakanlar Yazıcı ve 
Yıldız ile Hisarcıklıoğlu, üzerinde “60. 
YIL” yazan ve TOBB’un logosunun 
da bulunduğu pastayı kesti.

TOBB 67. Genel Kurul resepsiyonu



20

Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği’nin (TOBB) 
67. Genel Kurulu 

nedeniyle TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nun 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 bulundular.

Hisarcıklıoğlu Anıtkabir Özel 
Defteri’ne şunları yazdı: 

“Ulu Önder Atatürk,

Şanlı Cumhuriyetimizin iş dünyası 
adına, Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği yöneticileri ve delegeleri 
olarak, huzurunuzdayız.

Türk iş dünyasının çatı kuruluşu 

olan Birliğimiz,  60’ıncı kuruluş 
yıldönümünü kutlamaktadır. Bu yıl 67. 
Genel Kurulumuz ile bu mutluluğu 
birlikte yaşamaktayız.

Bizler tüm enerjimizi ve 
gücümüzü medeniyet yarışında öne 
geçmek, milletimizin refah seviyesini 
artırmak için harcamaya kararlıyız. 
Bütün yurttaşlarımıza iş ve aş temin 
etmek gayesiyle, daha fazla yatırım 

İş dünyasından Ata’ya söz
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yapmak, daha fazla üretmek için tarih 
önünde söz verdik.

Büyük fedakarlıklarla kurulan bu 
vatan, bize en büyük emanetinizdir. 
Biz de bu emanetin verdiği 

sorumluluk ile, bu büyük ülkeyi 
ilelebet payidar kılmak üzere bizden 
sonraki nesillere taşıyacağız.

Bu inançla, ülkemizi gelişmişlik 
yarışında zirveye taşıyana kadar 

kararlılığımız ve azmimiz asla 
tükenmeyecektir.

Büyük Atatürk, 

Camiamız adına, 
Cumhuriyetimizin kurulmasında ve 
bugünlere gelmesinde başta siz olmak 
üzere emeği geçen herkesi rahmet ve 
minnetle anıyoruz. Sizden aldığımız 
bu emaneti ilelebet yaşatmak için 
var gücümüzle çalışacağımıza söz 
veriyoruz.” 
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Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği’nin kuruluşunun 60. 
Yıldönümünü de kutladığı 

67. Genel Kurul Toplantısı’nda Ege 
Bölgesi Sanayi Odası ağırlığını koydu. 
İzmirli sanayicileri EBSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar 
başkanlığında Yönetim Kurulu, TOBB 
delegeleri ve Meclis Üyelerinden 
oluşan 25 kişilik grup temsil etti.

Türkiye’nin 81 ilinden gelen 
delegelerin ve davetlilerin yoğun 

ilgi gösterdiği Genel Kurul’a, EBSO 
Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB 
Yönetim Kurulu Üyesi Ender 
Yorgancılar, Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı İbrahim Gökçüoğlu, 
Yönetim Kurulu Üyeleri Kamil 
Porsuk, Haluk Tezcan, Bayram 
Talay ve Hüseyin Vatansever, TOBB 
Delegeleri Salih Esen, Nedim 
Kalpaklıoğlu, Kürşad Yuvgun, Ömer 
Kaplan, Hüseyin Arıcı, Atilla Üner, 
Hüseyin Uğur, Şener Gencer, Ahmet 

Taşpınar, Hakan Ürün, Muhittin 
Keskin, Meclis Başkanlık Divanı Katip 
Üyesi Sezai Aslanlı, Meclis Üyesi 
Deniz Gündüz ve Genel Sekreter 
Mustafa Kalyoncu ile Yönetim Kurulu 
Danışmanı Adnan Yıldırım katıldı. 
EBSO Yönetim Kurulu Üyeleri 
Tezcan ile Porsuk, aynı zamanda 
TOBB delegesi.

Yıldız’a İzmir daveti

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, TOBB’un 

TOBB Genel Kurulu’nda 
EBSO ağırlığı

GÜNDEM
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kuruluşunun 60. Yıldönümü ve 67. 
Genel Kurulu resepsiyonuna katılan 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Taner Yıldız’ı İzmir’e davet etti. 
Yorgancılar, EBSO üyesi sanayiciler 
ve Bakanlık yetkililerinin katılımıyla 
düzenlenecek toplantıda, enerjide 
İzmir, Ege ve Türkiye’yi ilgilendiren 
konuları paylaşmak istediklerini 
aktardı. Yıldız’ın yanıtı da “En kısa 
zamanda” oldu.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar resepsiyonda ayrıca 
Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati 
Yazıcı ile de biraraya geldi.

Anıtkabir’i ziyaret

TOBB Genel Kurulu dolayısıyla 
Ankara’da bulunan EBSO heyeti, 
hem genel kurul hem de güzel bir 
tesadüf olarak aynı tarihe denk gelen 
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve 
Spor Bayramı kutlamaları kapsamında 
Anıtkabir’i de ziyaret etti. EBSO 
heyeti Anıtkabir ziyaretini fotoğrafla 
ölümsüzleştirdi.

EBSO’dan Başkente
İzmir lokması

Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir’de 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
çatısı altındaki Oda ve Borsalar 
arasında yine bir ilke imza atarak 

kenti yerel lezzetlerinden birini de 
başkente taşıdı. Ankara’da TOBB 
67. Genel Kurulu dolayısıyla yurdun 
dört bir yanındaki Oda ve Borsaların 
şehirlerinin en meşhur gıda ürünlerini 
ikram ettiği alanda Ege Bölgesi Sanayi 
Odası da açtığı stantla İzmir lokması 
ile boyoz dağıttı. 

Hisarcıklıoğlu ikram etti

Ankara’dan yaprak döner, 

Kayseri’den sucuk döner, Adana’dan 
kebap, Sivas’tan köfte, Mersin’den 
tantuni ve cezerye, Eskişehir’den 
cibörek, Kınık’tan maden suyu, 
Bursa’dan hem tatlı hem meşrubat, 
Uzunköprü’den pirinç pilavı, 
Rize’den çay, Kars, Erzurum ve 
Elazığ’dan peynir, Taşköprü’den salça, 
Keban’dan alabalık, Balıkesir’den 
zeytinyağı ve ayran gibi nice lezzetin 
en seçkin örneklerinin Türkiye’nin 
dört bir yanından gelen iş dünyası 
temsilcilerine sunulduğu alanda 
EBSO da İzmir lokması ile boyozla 
fark yarattı. EBSO, İzmirli ünlü 
usta Lokmacıbaşı Vedat’ı lokma 
dökmekte kullandığı tezgahıyla 
birlikte Ankara’ya taşıyarak, yurdun 
dört bir yanından gelen iş dünyası 
temsilcilerinin ağzını tatlandırdı. 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 
aynı zamanda TOBB Yönetim Kurulu 
Üyesi olan Yorgancılar’ın birlik görevi 
nedeniyle EBSO adına ev sahipliğini 
üstlendi, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı Cemil Çiçek ile Gümrük 
ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’ya 
EBSO’nın standında İzmir lokması ve 
boyozunu kendi elleriyle ikram etti.

GÜNDEM
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Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği Yatırım Ortamını 
İyileştirme Koordinasyon 

Kurulu (YOİKK) Çalışma Grupları’na 
Ege Bölgesi Sanayi Odası damgasını 
vurdu.

16 Ocak 2012 tarihinde 
onaylanan Bakanlar Kurulu Prensip 
Kararı ile Yatırım Ortamını İyileştirme 
Koordinasyon Kurulu (YOİKK) 
yapısında değişiklikler gerçekleştirildi. 
Bazı teknik komiteler birleştirilirken, 
bazıları kaldırıldı, bazılarının da yapısı 
değiştirildi. Yeni teknik komitelerin 
kurulmasını da içeren değişiklikler 
ile teknik komite sayısı 12’den 10’a 
düşürüldü.

Özel sektörün ihtiyaçlarına 
göre yenilenen yapılarıyla biraraya 
gelen YOİKK Çalışma Grupları’nın 
7’sinde, EBSO Yönetim Kurulu ve 
Meclis Üyeleri başkan ya da başkan 
yardımcılığı koltuklarına oturdu.

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcılarından 
İbrahim Gökçüoğlu, TOBB Fikri Sınai 
Mülkiyet Hakları ve Ar-Ge Çalışma 

Grubu Eş Başkanlığına, Erdoğan 
Çiçekçi de TOBB YOİKK Yatırı Yeri 
Çevre ve İmar İzinleri Çalışma Grubu 
Başkanlığına seçildi. EBSO Yönetim 
Kurulu Üyesi Bayram Talay, TOBB 
Yatırım Ortamı Mevzuatı ve Hukuksal 
Süreçler Çalışma Grubu Başkan 
Yardımcısı, EBSO Yönetim Kurulu 
Üyesi Yıldıray Yalınız da TOBB 
YOİKK İstihdam Çalışma Grubu 
Üyesi oldu.

EBSO Meclis Üyelerinden Metin 
Akdaş TOBB GİTES ve Sektörel 
Lisanslar Çalışma Grubu Başkan 
Yardımcılığı, Kürşad Yuvgun TOBB 
Vergi ve Teşvikler Çalışma Grubu 
Başkan Yardımcılığı, Hakan Ürün 
de TOBB Finansmana Erişim 
Çalışma Grubu Başkan Yardımcılığı 
görevlerine seçildi.

Özel sektör YOİKK
sürecine sahip çıkmalı

Çalışma Grupları toplantılarına 
başkanlık eden TOBB Yönetim 
Kurulu Sayman Üyesi İlhan Parseker, 
Türk özel sektörü olarak rakipleriyle 
aynı şartlarda yarışmak istediklerini, 

bu noktadan hareketle, kamu-
özel sektör işbirliğinde yatırım 
ortamı önündeki engellerin ortadan 
kaldırılması sürecine büyük önem 
verdiklerini bildirdi. Özel sektörün 
YOİKK sürecine sahip çıkması 
gerektiğini vurgulayan Parseker, 
bu amaçla görev yapan platformun 
geride kalan 10 yıllık çalışma süreci 
içindeki başarılarına değinirken, 
“TOBB olarak YOİKK sürecinin 
başından beri çalışmalarında yer aldık 
ve YOİKK çalışmalarına büyük önem 
veriyoruz” dedi.

Teknik komitelerin daha etkin 
bir çalışma gerçekleştirileceğine 
inandığını söyleyen Parseker, “TOBB 
YOİKK Çalışma Grupları’na büyük 
görev düşüyor. Çalışma grupları 
sık toplanarak YOİKK sürecine 
sahip çıkmalı, Oda, Borsa ve 
sektör meclisleri temsilcilerimiz de 
toplantılara düzenli katılmaya özen 
göstermeli. Yatırım ortamının özel 
sektör bakış açısıyla iyileştirilmesine 
yönelik en somut platformlardan 
biri olan YOİKK sürecini etkin 
kullanmalıyız” diye konuştu. 

TOBB YOİKK Çalışma 
Gruplarına EBSO damgası

GÜNDEM
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Hükümet, yeni Türk Ticaret 
Kanunu’nda iş dünyasının 
gündeme getirdiği konuları 

dikkate alarak gerekli değişiklikleri 
gerçekleştiriyor. Kanun’un 1 
Temmuz 2012 olan yürürlüğe giriş 
tarihi değişmeyecek ancak Türk iş 
dünyasının gereklerine uygun adımlar 
atılacak.

Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan’ın Ekonomik Koordinasyon 
Kurulu’nda Temmuz ayında yürürlüğe 
girecek yeni Türk Ticaret Kanunu’nda 
iş dünyasının sıkıntı duyduğu 
maddelerin yeniden incelenmesini 
istemesinin ardından Gümrük ve 
Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın 
geçtiğimiz ay Ege Bölgesi Sanayi 
Odası’nda katıldığı toplantıda verdiği 
müjdenin etkileri sürerken yapılması 
düşünülen değişikliklerin içeriği de 
belli olmaya başladı.

Başbakan Erdoğan’ın EKK’ya 
verdiği talimatın sonrasında başlatılan 

çalışma ile TTK’nın; ortakların şirkete 
borçlanma yasağı, borçlu ortaklara 
getirilen hapis cezası, internet sayfası 
yükümlülüğü, bağımsız denetimin 
kapsam genişliği, cezai yaptırım 
çokluğu, yönetim kurulunun dörtte 
birinin yüksek okul mezunu olma gibi 

maddeleri değiştiriliyor.

Değişen maddeler

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan 
başkanlığında gerçekleştirilen ve 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nın 
da katıldığı son Ekonomik 
Koordinasyon Toplantısı’nda 
yeni Türk Ticaret Kanunu’nda 
8 ana başlıkta gerçekleştirilecek 
değişiklikler şöyle sıralandı:

1- Şirketlere ek zaman

Şirketlerin sözleşmelerinin yeni 
kanuna uyarlanmasıyla ilgili süre 
uzatılacak.

2- Limitedlere kâr avansı

Patronların şirket ortak 
hesabından para çekmelerinin 
önüne geçen düzenlemede 
kısmi geri adım atılıyor. Limited 
şirketlere anonim şirketlerde 
olduğu gibi avans-kâr dağıtım 
uygulamasına geçecek. Bu 
şirketlerde kâr payı avansı 
dağıtacak.

TTK’ya KOBİ rötuşu
Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlüğe giriş tarihi ertelenmeyecek ama iş 
dünyasının gündeme getirdiği konularda değişiklik yapılıyor.

Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Metin, şirketler için getirilen 
internet sitesi kurma zorunluluğunun kurum bilgilerini ifşa etmeyeceğini, 
aksine firmanın ürünlerini duyurma açısından faydalı olacağını kaydetti.

Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun üzerinde en çok tartışılan 
düzenlemelerden birisinin şirketlerin internet sitesi kurma yükümlülüğü 
olduğuna işaret eden Metin, kurulacak olan internet sitelerinin 
yatırımcıların dikkatini çekmek ve ürünlerin kalitesini dünyaya 
duyurabilmesi için önemli olduğunu vurguladı. Geleneksel ticaretin yerini 
yavaş yavaş elektronik ticaretin aldığını aktaran Metin, “Şirketlerimizin 
bu fırsatları iyi değerlendirmeleri lazım. Bu konuda endişe ise ticari 
sır kapsamında olan bilgilerin internet sitesinde yer alacağı hususu. 
Şirketlerimizin ticari sırlarını web sayfalarında ifşa etmesi gibi bir durum 
söz konusu değildir. Hangi bilgilerin web sitesinde yer alacağı hususu 
ikincil düzenlemelerle daha net bir şekilde belirlenecektir. Bu yönde 
Bakanlığımızın paydaşlarla yürüttüğü çalışmada son aşamaya gelinmiştir” 
diye konuştu.

Ticari sırlar internette ifşa edilmeyecek

HABER
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3- Hapis cezasına sınırlama

Suç olarak tanımlanan 11 eylem 
ön ödeme kapsamına alınacak. 
Adli para cezalarında ön ödeme 
90 gün ve altındaki para cezaları 
için uygulanıyordu. Günlük asgari 
tutar olan 20 liradan 90 gün için 
bin 800 TL ödenmesi halinde 
işlenen suçtan dolayı kamu davası 
açılmıyor. Yeni düzenleme ile 
36 eylemden 24’ü ön ödeme 
kapsamına alınmış olacak.

4- Fişte patron ismi 
yazmayacak

“Yazar kasa fişinde patron ismi 
yazar mı?” diye eleştirilen 39. 
maddedeki ‘tacirler tarafından 
kullanılan her türlü kağıt ve 
belgede gösterilmesi zorunlu olan 
bilgilerin daha açık bir biçimde 
belirtilmesi’ konusu netleşecek. 
Yazar kasa fişlerinde patron ismi 
yazmayacak.

5- Eğitim şartı kalktı

Anonim şirketlerin yönetim 
kurullarının 4’te birinin 
yüksek öğrenim mezunu olma 
zorunluluğu kaldırılacak.

6- İnternet sitesi kurma 
esniyor

İnternet sayfası yükümlülüğünü 
düzenleyen madde KOBİ’leri 
kapsamayacak şekilde yeniden 
düzenlenecek. İnternet sayfası 
düzenlememeye verilecek 
6 ay adli para cezası da 90 
güne indirilecek ve ön ödeme 
kapsamına alınacak.

7- Bağımsız denetim 
büyüklere

TTK’da getirilen bağımsız 
denetimin kapsamı da Kamu 
Gözetimi, Muhasebe ve Denetim 
Standartları Kurulu’nun görüşleri 
doğrultusunda küçük şirketleri 
kapsam dışı bırakacak şekilde 
yeniden düzenlenecek.

8- Kapanış onayı yevmiye 
defterine

İşletmelerin yeni kanunda tepki 
gösterdiği kapanış onayına 
tutulacak defter sayısını 
düzenleyen maddede de değişiklik 
yapılacak ve 7 defterden yalnızca 
‘Yevmiye Defteri’nin kapanış 
onayı alması yeterli olacak.

20

Gümrük ve Ticaret Bakanı 
Hayati Yazıcı, yeni Türk 
Ticaret Kanunu’nda 

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

değerlendireceklerini de ifade etti.

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

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

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

Yazıcı TTK’da değişim 
mesajını EBSO’dan verdi

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

alarak değişiklik gerektiren hususları değerlendirdiklerini bildirdi.
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, Oda’nın sahip 

olduğu bilgi birikimi ve kurumsal 
ilişkilerin sanayicilerin hizmetinde 
olduğunu söyledi.  İzmir’deki Oda 
ve Borsalarla her an diyalog halinde 
bulunduklarını belirten Yorgancılar, 
sorunların çözülmesi için birlikte 
çalıştıklarını vurguladı.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar, Torbalı Ticaret Odası’nın 
ev sahipliğin de gerçekleştirilen 
kahvaltılı toplantıda ilçedeki 
sanayicilerle bir araya geldi. Torbalı 
Ticaret Odası Meclis Başkanı 
Abdulvahap Olgun ile Yönetim Kurulu 
Başkanı Behçet Çınar başta olmak 
üzere sanayi kuruluşlarının temsilcileri 
özellikle enerji, elektrik kesintileri, 
ulaşım, bozuk yollar, altyapı, mesleki 
eğitim, bürokratik engeller ve 
hipermarketlerin tedarikçisi KOBİ’lere 
uyguladığı ödeme politikalarını 

gündeme getirdi. Sanayicilerin 
yerel konularını İzmir Büyükşehir 
Belediyesi, Gediz Elektrik A.Ş. ve ilgili 
kurumlara ilk elden iletip çözüm için 
elinden gelen çabayı göstereceğini 
vurgulayan Ender Yorgancılar, Torbalı 
EML’nin de Uzmanlaşmış Meslek 
Edindirme Merkezleri Projesi 

(UMEM) projesi kapsamına alınarak 
hem ilçedeki sanayi kuruluşlarında 
çalışacak kalifiye eleman yetiştirilmesi 
hem de okulun eğitim teknolojisinin 
yenilenmesine çalışacağını bildirdi.

Çözümü birlikte üretiyoruz

Torbalı’da sanayiciler tarafından 
daha önce kendisine iletilen ulaşım, 
altyapı ve enerjiye ilişkin çözüm 
ürettiğini hatırlatan Ender Yorgancılar, 
şöyle konuştu:

“Bizler Odalar olarak kanun 
yapıcı değiliz, üyelerimizin konularını 
ilgili makamlara aktararak çözülmesi 
için çalışıyoruz. Ancak son teşvik 
uygulaması açıklandığında, hazırlık 
sürecinde gündeme getirdiğimiz 
önerilerin yüzde 85’inin yer aldığını 
görmekten mutluluk duyduk. 
Toplu İş İlişkileri Yasa Tasarısı’na 
ilişkin düşüncelerimizi de Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile 
paylaşıyoruz. Bu yasanın kıdem 

EBSO’nun gücü
sanayicinin hizmetinde

Torbalı’da faaliyet 
gösteren sanayicilerle 
biraraya gelen EBSO 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Yorgancılar, 
Oda’nın sahip 
olduğu bütün bilgi 
birikimi ve kurumsal 
ilişkilerin sanayicilerin 
hizmetinde olduğunu 
söyledi.

HABER



29

tazminatı fonu ile birlikte ele 
alınmasını istiyoruz. Karşılıksız çek 
sorununu çözmek amacıyla BDDK 
ile bankaların Risk Santralizasyon 
Merkezi’nin belli bir sınıra kadar 
TOBB üyelerinin erişimine açılması 
konusunda çalışıyoruz. Ege Bölgesi 
Sanayi Odası’nın sahip olduğu bütün 
bilgi birikimi ve kurumsal ilişkiler 
sanayicilerimizin hizmetindedir. 
İzmir’deki Oda ve Borsa 
başkanlarımızla da etle tırnak gibiyiz, 
her an iletişim halindeyiz.”

Başarı sanayicilerin eseri

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar, Torbalı’da faaliyet 
gösteren sanayicilerle ekonomideki 
gelişmeleri de paylaştı. Mart ayında 
sanayi üretiminde önceki yılın 
aynı ayına göre yüzde 2.4’lük artış 
olduğunu hatırlatan Yorgancılar, “Bu 
başarı sanayicilerin eseridir” dedi.

Ender Yorgancılar, kapasite 
kullanımı ve ihracatın yıl sonu 
büyüme rakamlarında da revizyona 
yol açtığını belirtirken, “2012 
sonundaki büyüme yüzde 5’i bulacak. 
Türkiye zaten büyümek zorunda. 
Küçülerek üniversitelerimizden her 
yıl mezun olan 700 bin gencimize  

iş yaratamayız, ekonomimizi 
güçlendiremeyiz, refahımızı 
artıramayız” diye konuştu.

Stratejik sektörlerde
devlet politikası olmalı

Türkiye’nin cari açığı azaltmak 
için Girdi Tedarik Stratejisi’yle ithalata 
bağımlılığı azaltacak, sanayicinin ihtiyaç 
duyduğu ara mallarını ülke içinde 
üretecek politikayı oluşturduğunu 
vurgulayan Yorgancılar, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“Avrupa’da her 3 evden birinde 
Türk malı beyaz eşya olmasıyla 
övünüyoruz ama buzdolabının hayati 
parçası kompresörü ithal ediyoruz. 
En çok demir çeliği biz ihraç ediyoruz 
ama en çok hurdayı da biz ithal 
ediyoruz. Kompresörün en önemli 
hammaddesi bakırda Çin dünyanın 
dört bir yanında madencilik yatırımları 
yaptı. Bazı sektörlerde söz sahibi 
olabilmek için hammaddeye yönelik 
de devlet politikası olmalı.”

Hipermarket Yasası çıkmalı

Torbalı’da faaliyet gösteren 
sanayicilerin hipermarketlerin mal 
alım ve ödeme politikalarından 
yakınmalarına da değinen Ender 

Yorgancılar, “Raf parası, promosyon 
parası.. Yok böyle bir ticaret. Büyük 
Marketler Yasası’nın çıkması lazım. 
İzmir milletvekillerimiz çalışıyor. Biz 
de takip ediyoruz” diye konuştu.

Torbalı’ya özel ilgi

Torbalı Ticaret Odası Meclis 
Başkanı Abdulvahap Olgun, Pancar, 
Yazıbaşı, Ayrancılar ve Subaşı’nda 
sanayicilerin imar sorunları yaşadığını, 
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Tarım 
İl Müdürlüğü’nün ek parsellere izin 
vermediğini anlattı. Olgun, “Konuyu 
bakanlarımıza bile arzettik ama henüz 
çözüm yok. Elektriklerimiz kesiliyor, 
yol problemimiz var, altyapı yetersiz. 
Türkiye’nin ve İzmir’in sanayisine 
büyük katkı koyan, isim yapmış büyük 
kuruluşlar Torbalı’da üretim yapıyor. 
Çözüm bekliyoruz” dedi.

Torbalı Ticaret Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Behçet Çınar 
da, ilçedeki sanayi kuruluşlarının 
550 milyon dolarlık ihracat 
gerçekleştirdiğini, İzmir’deki 27.5 
milyar liralık verginin 14 milyar 
lirasının Torbalı’dan toplandığını 
vurguladı. Çınar, “Türkiye’nin 
markalarının üretim yaptığı ilçeye özel 
ilgi gösterilmeli” diye konuştu.
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Ege Bölgesi Sanayi Odası, mesleki 
eğitimde kalitenin artması, 
sanayi ve hizmetler sektöründe 

kalifiye elemanların istihdam 
edilmesini sağlamak amacıyla yine 
örnek bir projeyi hayata geçirerek 
meslek liselerindeki öğretmenlere 
de fabrikaların kapılarını açtı. Ege 
Bölgesi Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar 
ile İzmir Milli Eğitim Müdürü Vefa 
Bardakçı’nın imza attığı İzmir Mesleki 
Eğitim Projesi (İZMEP) sayesinde, 
meslek lisesindeki öğretmenler yeni 
teknolojileri fabrikalarda tanıma ve 
öğrencilere anlatma imkanı bulacak.

İzmir’de mesleki ve teknik 
eğitimin iş piyasasının ihtiyaçları 
doğrultusunda verilmesi, eğitim 
ile istihdam ilişkisinin geliştirilmesi, 

yaşam boyu öğrenme anlayışı içinde 
aktif iş gücü piyasası politikalarının 
etkin olarak uygulanabilmesi için Ege 

Bölgesi Sanayi Odası ile İzmir Milli 
Eğitim Müdürlüğü’nün imkanları 
birleştirildi.

Öğretmenler yeni teknolojileri 
fabrikalarda tanıyacak

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, Torbalı Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ile 
Ödemiş Endüstri Meslek Lisesi’nin UMEM kapsamına 

alınarak makine ve teçhizat eksikliğinin giderilmesi için iki 
okula 400’er bin lira olmak üzere toplam 800 bin lira kaynak 
ayrılmasını sağladı.

EBSO Meclis Üyesi Murat Kurtalan, Torbalı Ticaret Odası 
Meclis Başkanı Abdulvahap Olgun ile Yönetim Kurulu Başkanı 
Behçet Çınar’ın ev sahipliğinde ilçedeki sanayicilerle biraraya 
gelen EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar’a, Torbalı 
Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nin 1960’lı yıllardan kalma 
makinelerle yetersiz fiziki alanda hizmet verdiğini aktardı. 
Kurtalan, Torbalı Teknik ve EML’nin Uzmanlaşmış Meslek 
Edindirme Merkezleri Projesi (UMEM) kapsamına alınarak 
hem teknik ve fiziki altyapısının yenilenmesi hem de ilçedeki 
sanayicilerin nitelikli eleman ihtiyacını karşılayacak kurslar 
açılmasını istedi.

Torbalı Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ile ilgili konuyu 
TOBB gündemine taşıyarak gerekli desteğin verilmesini 
sağlayacağını bildiren EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar, erken davrandı, toplantının üzerinden 24 saat 

geçmeden okula UMEM kapsamında 400 bin liralık kaynak 
çıkarılmasını sağladı. Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, okul 
idarecilerinden 400 bin liralık donanım listesi istedi.

Bu kaynak ile işletmelere kalifiye eleman yetiştirmek üzere 
Torbalı Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Müdürlüğü’nün mevcut 
fiziki yapısına ek olarak yeni bölümlerin açılması, okulun eksik 
olan makine teçhizatlarının UMEM kapsamında yenilenmesi 
talebi hayata geçirilecek. Ayrılan ödenek ile kaynakçılık, gaz altı 
kaynakçısı ve metal işleri eğitimleri üzerine malzeme alınacak. 
Alınan malzemeler ise piyasanın ihtiyaç duyduğu elemanların 
yetiştirilmesinde kullanılacak.

Torbalı Ticaret Odası Başkanı Behçet Çınar, “Konunun 
takipçisi olduk. Sorunumuzu EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar’a da ilettik. Bu kaynak sadece eğitime değil aynı 
zamanda ilçe sanayisine de büyük fayda sağlayacak. Emeği 
geçenlere teşekkür ediyoruz” dedi.

Ödemiş EML’ye de 400 bin TL
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar, Ödemiş Ticaret 

Odası, Ödemiş EML ve Ödemiş Kaymakamlığı’nın yazılı 
olarak Ödemiş EML’nin de UMEM uygulama okulu kapsamına 
alınması için girişimde bulunulması talebini, TOBB ve UMEM 
İcra Kurulu’na gerekçeleri ile ileterek Ödemiş EMLnin kapsam 
dahiline alınmasını sağladı. Ödemiş EML’ye de ayrılan 400 bin 
liralık kaynakla başta CNC operatörlüğü olmak üzere birçok 
meslek dalında makine teçhizat yatırımı yapılacak.

Torbalı ile Ödemiş EML’ye UMEM’den 800 bin lira kaynak aktarıldı
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İş bulurlarsa mutlu olurum

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar ile Milli Eğitim 
Müdürü Vefa Bardakçı arasında 
imzalanan sektör, okul ve kurum 
işbirliğini güçlendiren protokole 
göre, mesleki ve teknik eğitim veren 
okullardaki öğretmenler, EBSO 
üyesi işyerlerinde 3 yıl içinde en az 
bir defa 20’şer günlük hizmet içi 
eğitim görecek. Yorgancılar, “EBSO 
Başkanlığım döneminde 3 kişi, 5 kişi 
bu proje sayesinde iş bulurlarsa mutlu 
olurum” dedi.

İstihdam imkanı

Ender Yorgancılar, 
Türkiye’nin uluslararası rekabet 
gücünü artırabilmesi, çağdaş 
uygarlık düzeyine ulaşmasının 
hızlandırılabilmesi için stratejik 
kaynağın, kalifiye insan gücü olduğunu 
vurguladı. Türk sanayinin ulusal 
ve uluslararası düzeyde gelişen iş 
hacminin nitelikli iş gücüne olan 
talebi artırdığını belirten Yorgancılar, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu durum, yaşam boyu 
öğrenme ilkeleri doğrultusunda 
bilgi, bilim, teknolojideki değişim 
ve gelişimlere ayak uydurabilen 
meslek elemanlarının önemini 
ortaya koyuyor. Diğer taraftan, 
genç ve dinamik nüfus yapısına 
sahip ülkemizde işsizlik önemli bir 
sorun. Türkiye’de yüzde 9.7’lere 
oturan işsizlerin içinde meslek sahibi 
olmayanların oranı yüksek. Mesleği 
olan işgücü yetiştirmek, işgücü 
piyasasının yatırım ve ticaret hacminin 
gelişmesine sağlarken istihdamı da 
artıracak.”

Sanayideki üretim araçlarının 
sürekli değiştiğini belirten Yorgancılar, 
“Öğretmenler uygulamadaki 
yenilikleri okullarda öğrencilere 
aktaracak. Böylece öğrencilerimiz 
üretim araçlarındaki yeni 
teknolojilerle yetişmiş olacak” diye 
konuştu.

Ender Yorgancılar, proje 
kapsamında eğitim veren okullardan 
mezun olan öğrencilere EBSO üyesi 
işyerlerinde istihdam imkanının da 
bulunduğunu kaydetti. 

Önemli proje 

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Vefa 
Bardakçı da, projenin sanayicinin 
kalifiye eleman ihtiyacını belirleyip 
eğitmesi bakımından önemli olduğunu 
vurguladı.

Bardakçı, İzmir Mesleki Eğitim 
Projesi kapsamında oluşturulan 
5 eğitim merkezlerindeki araç 
ve gereçleri yenilediklerini dile 
getirirken, mesleki ve teknik eğitim 
veren okullarda görev yapan idareci, 
öğretmen, teknisyen, usta öğretici 
ve sektör temsilcilerinin sektörel 
ve teknolojik gelişmeler paralelinde 
mesleki gelişimlerinin sağlanmasını 
hedeflediklerini bildirdi.

• Öğretmenler, EBSO üyesi iş yerlerinde 20’şer günlük hizmet içi eğitimler 
yapacaklar. İlimizdeki tüm mesleki eğitim kurumlarının idareci, öğretmen, 
teknisyen ve usta öğreticilerin tamamı 3 yıl içinde en az bir kez eğitime 
katılacak.

• Süreli kurslar ve sertifika programları ile sektör çalışanları da eğitme 
alınarak sektöre yeni kalifiye elemanlar kazandırılacak.

• Sektörde yaşanan teknolojik ve insan kaynakları yönetimi ile ilgili 
gelişmeler etkin bir şekilde öğretmenlere kazandırılacaktır. Kazanımların 
eğitim programlarına, materyallere ve atölye donatımlarına yansıtılması 
sağlanacak.

• Meslek tanıtımlarının yapılarak, meslek seçimi ve kariyer rehberliği 
faaliyetleri yapılacak.

• Eğitim öğretim yılı başında komisyonca belirlenen takvim doğrultusunda 
meslek alan/dala göre yarışmalar düzenlenecek. Bu yarışmaların amacı 
ilimizde mesleki ve teknik eğitim veren okul ve kurumların öğrencilere 
kazandırmış oldukları mesleki yeterliliklerin ölçülmesi esasına dayanıyor.

• En başarılı olan okul/kurumların mezunları EBSO üyesi iş yerleri tarafından 
öncelikli istihdam sağlanacaktır ve kurumların öğretmen ve idarecilerine de 
motivasyonu arttırıcı teşvik ve ödüller verilecek.

• Okul/Kurum ile işletme imkânları birleştirilerek; bilgi, becerilerin üretime 
dönüştürülmesi ve üretme kültürünün kazandırılması amacıyla Ar-Ge 
çalışmaları yapılacak.

• Sektör ve eğitim kurumları tarafından geliştirilen fikir ve ürün bazındaki 
projeler protokolün ilgili organları tarafından değerlendirilecek.

• Her yıl belirlenecek olan projeler ilgili sektör ve eğitim kurumu ve/veya 
kurumları işbirliğinde yürütülecek.

• EBSO, proje fikir sahibinin yasal tanınırlığı (telif, patent vb.) amacıyla katkı 
sağlayacak.

• Sektörel ulusal, uluslararası konferans, panel, fuar ve organizasyonlarda 
işbirliği yapılacak. Böylelikle eğitim kurumları ve işletmeler arasındaki 
bağların güçlendirilmesi sağlanacak.

• Her türlü ulusal ve uluslararası proje çalışmalarında işbirliği yapılacak.

Eğitim ve Teknoloji Transferi

Mesleki Yetkinlik Yarışması

Araştırma Geliştirme çalışmaları

EĞİTİM
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Alın terimizi akıl 
terimizle birleştirelim

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar, Celal Bayar Üniversitesi’nde 
gençlere girişimci olmalarını öğütlerken, Türkiye’nin üretim kadar Ar-Ge ve 

inovasyona, küresel marka yaratmaya ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, iş hayatında 

başarıya ulaşmanın sırrının “alın 
terinin akıl teriyle birleştirilmesinden” 
geçtiğini söyledi. Günümüzde 
yükselen değerin memurluk değil 
girişimcilik olduğunu vurgulayan 
Yorgancılar, başta KOSGEB olmak 
üzere çeşitli kuruluşların verdiği 
desteklerden yararlanılmasını önerdi.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar, Celal Bayar Üniversitesi 
Uygulamalı Bilimler Yüksek 
Okulu’nun düzenlediği Kariyer 
Günleri kapsamında üniversiteli 
gençlere “Değişimde ve Başarıda Akıl 
Terinin Sırrı” konulu bir konferans 
verdi. Prof. Dr. Meltem Onay’ın 
moderatörlüğünde gerçekleştirilen 
konferansta gençlere Edison’un 
“Dehanın yüzde 99’u ter, yüzde 
1’i ilhamdır” sözünü hatırlatan 

Yorgancılar, “Türkiye eğer dünyanın 
10 büyük ekonomisi arasına girmek 
istiyorsa, eğer biz genç nüfusumuzla 
övünüyorsak, akıl terini alın teri ile 
birleştiremediğimiz sürece başarıya 
ulaşmamız mümkün değildir” dedi.

Küresel ekonomik krizin geleceğe 
dönük politikaların geliştirilmesini 
de zorunlu kıldığını vurgulayan 
Yorgancılar, Türkiye’nin zayıf ve 
güçlü yönlerini, fırsat ve tehditlerini 
iyi değerlendirerek 
geleceği planlaması 
gerektiğini ifade etti.

Türkiye’nin üretim 
kadar Ar-Ge ve 
inovasyona, küresel 
marka yaratmaya 
ihtiyacı olduğuna 
dikkat çeken Ender 
Yorgancılar, “Eskiden 
pamuğu toplayıp 

satmak, yağ çıkarmak ve iplik 
yapıp çuval dokumak başarıydı. 
Sonraları tekstil ve hazırgiyimde 
söz sahibi olmaya başladık, modayı 
öğrendik. Yurt dışından aldığınız 
kıyafetlerin kumaşı, dikimi Türk 
Malı ama üzerinde başka etiket var. 
Simidi simitçiden almak başka, simit 
sarayından almak başka. Kumu cam 
yaparsanız metrekaresi 1.5 dolar, 
bilgisayar çipine dönüştürmeyi 
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başarırsanız 17 bin dolar. İşte akıl teri 
budur. Bugünün konuları markalaşma 
ve inovatif ürünlerdir” diye konuştu.

Öğrencilere kendi iş ve sosyal 
yaşamından da örnekler veren 
Yorgancılar, kendi harçlığı için 
Kemeraltı girişinde bardak satmasını, 
1971’deki Akdeniz Oyunları’nda 
Atatürk Stadında yabancı konuklara 
yer göstericiliği yapmasını anlatırken, 
okulun önündeki kermesi de 
öğrencilerin ilk girişimcilik örneği 
olarak nitelendirdi. Değişim sürecinin 
öğrettiği temel unsurun girişimcilik 
olduğunu belirten Yorgancılar, eskinin 
gözde meslekleri memurluk ve 
askerliğin “out”, girişimciliğin “in” 
konumuna geldiğini anlattı. 

Projeniz olsun, para bulunur

Ender Yorgancılar, ülkenin 
kalkınması ve zenginleşmesini 
hızlandırmak için fırsatları görüp 
analiz edebilmek olan girişimciliği 
kişisel merakın körüklediğini 
hatırlatırken, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“Amerikalı iki üniversite 
öğrencisinin ileri vizyonu ve inancı 
ile milyonlarca insanın faydalandığı 
bir arama motoru olan Google, 
şu an dev bir marka oluşturmuş 
durumda. Teknoloji dünyasında 
çığır açan yeniliklere imza atan 
Steve Jobs’un Apple ile olan başarısı 
ortada. TOBB ETÜ’de okuyan 
bir öğrencimiz ürettiği gaz altı 
kaynağı teknolojisi sayesinde daha 
mezun olmadan buluşuyla her ay 

binlerce dolar kazanıyor. Endüstri 
Mühendisliği’ndeki bir kız öğrencimiz 
staja gittiği Arçelik’in Eskişehir’deki 
buzdolabı fabrikasında forkliftlerin 
kullanımına ilişkin hazırladığı raporla  
1 milyon liralık enerji tasarrufu 
sağladı. Parayı nereden bulacağım 
diye düşünmeyin. Projeniz olsun, 
KOSGEB başta olmak üzere bunu 

hayata geçirmenizi sağlayacak 
destekleri veren kurumlar var. Biz 
EBSO olarak üniversitedeki bilgi 
birikiminin sanayiye aktarılması 
amacıyla Üniversite Sanayi 
Koordinasyon Kurulu’nu oluşturduk. 
Akıl terini alın teri ile birleştirip buna 
bir de cesareti eklediğinizde ortaya 
yeni Apple’lar, Google’lar ve chipler 
çıkar.”

Gençlerin Türkiye için çok 
önemli birer değer olduğunu 
vurgulayan Yorgancılar, “Başarı 
için sihirli değneğe ihtiyacınız 
olmadığını, yapmanız gereken 
şeyleri, sorumluluklarınızı zamanında 
eksiksiz ve sabırla, hevesle hayata 
geçirebilmek olduğunu unutmayın. 
Heyecan duyulmayan hiçbir iş 
başarılamaz” diye konuştu.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar’ın Celal Bayar Üniversitesi 
öğrencilerine verdiği konferansta mihenk taşı niteliğindeki bazı öğütleri şöyle 
sıralandı:

• Hırslı ve sabırlı olun. Sebat edin.

• Dürüstlük ve çalışkanlık üstünlük değil zaten olması gereken özellikler. 
Paylaşmayı, bir takımın parçası olarak hareket etmeyi bilin. Aklınızı işinize 
verin. Bencil olmayın.

• Küresel rekabette ayakta kalabilmenin yolu fark yaratmaktan, sıra dışı 
girişimlerden, katma değer yaratmaktan geçer. Kendi içinizde değil dünya 
ile yarışın.

• Hata yapmaktan korkmayın, moralinizi bozmayın, pes etmeyin. Yere 
düştüğünüzde ayağa kalkacak gücünüz olsun. Atatürk pes etseydi bugün 
Türkiye Cumhuriyeti olmazdı.

• Sevdiğiniz işi yapın. Gözlerinizi hedefinizden ayırmayın. Büyük yolculuklar 
küçük adımlarla başlar. Girişken olun, aklınızı zorlayın.

• Teknolojik gelişmeleri takip eden, kendini geliştirmeye zaman ayıran 
kişilerin her zaman bir adım öne geçme şansları vardır.

• Size katma değer sağlayacak, destekleyecek, yeni fikirlere açık arkadaşlarla 
bir arada olun. Aynı dili değil, aynı duyguyu paylaşanlar anlaşır.

• Nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız başlayamazsınız. Gideceğiniz yeri 
bilmiyorsanız vardığınız yerin de bir önemi yoktur. 

• Hayatta iş ve eş seçimi çok önemli. Çünkü bunlar her gün 
değiştirebileceğiniz şeyler değil.

• Şirketi yönetmek maç gibidir. Kazanmak istiyorsak yöneticiden çalışana 
hep birlikte sahada olmalıyız. 

Birtakıım şeyleri başarabilmek için iyi bir takım şart

EĞİTİM
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Teknogirişimciliğin 
desteklenmesi için 
uygulanan destek program 

başvurularında İzmir’in Ankara, 
Konya ve İstanbul’un da gerisinde 
olduğunu söyleyen Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim 
Destekleri Şube Müdürü Gülgün 
Çelik, Ege Bölgesi’nin destekten 
yararlanma seviyesinin artması 
gerektiğini söyledi. 

Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın 
koordinasyonunu üstlendiği TOBB 
İzmir İl Genç Girişimciler Kurulu, 
TEB ve Teknogirişim Derneği 
ortaklığında “Teknogirişim Sermaye 
Desteği” bilgilendirme toplantısı 
gerçekleştirdi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’nca her yıl açıklanan destek 
programından daha fazla sayıda 
genç girişimcimizin faydalanması 
gerektiğini belirten Çelik şunları 
kaydetti:

“2009-2011 yılları arasında 
452 adet girişimciye ait iş fikrinin 

desteklendiği destek programı ile 
girişimcilere 100 bin TL’ye kadar     
12 ay süresince teminatsız hibe 
sağlandı. Bu destekler ile ülkedeki 
girişimlerin artması hedefleniyor.” 

Çelik ayrıca, kazanan girişimcilerin 
firma kurma, desteklerden 
faydalanma ve ana şirket kurmaları 
konularında teknik bilgiler verdi.

Gelecek teknolojide

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Üyesi ve TOBB 
İzmir Genç Girişimciler Kurulu 
Koordinatörü Berkay Eskinazi, 
Türkiye’nin geleceğinin teknogirişim 
alanında olduğunu söyledi. Eskinazi, 
“Araştırma ve Geliştirme çalışmaları 
ve icatlar sadece ülkelerin gelişmişlik 
düzeyini artırmakla kalmıyor, 
geleceğin ülkesi yapıyor. Gelecek 
teknogirişimcilerin ellerinde. 
Devletin sağladığı mali destekler ve 
bizlerin girişimciliğe hazırlaması ile 
ülkemizin tekno  gücünü hep birlikte 
artıracağımıza, ülkemizi geleceğe 

hazırlayacağımıza inanıyorum” dedi.

Bugün dünyada adından 
sözettiren pek çok icadın 
Anadolu’dan dünyaya yayıldığını 
hatırlatan Eskinazi, 4. Murat 
döneminde 17. yüzyılda roketle dikey 
uçuşu başarıyla gerçekleştiren Lagari 
Hasan Çelebi, güneşten soğutma 
enerjisi yaratan ve 2007 yılında Time 
dergisinin Çevre Kahramanları özel 
sayısına seçilen 14 girişimci arasında 
yeralan Dr. Ahmet Lokurlu, kulak 
ve kafa tabanı cerrahisi için çift 
taraflı mikrocerrahi aleti kendi adıyla 
piyasaya sunulan İstanbul Üniversitesi 
Tıp Fakültesi KBB Öğretim Üyesi 
Tuncay Uluğ ile devrilmeyen 
merdiven icadıyla Dünya Fikri 
Mülkiyet Teşkilatı tarafından 2008’de 
yılın buluşcusu ödülüne layık görülen 
Murat Nural’ın başarılarını anlatan 
Berkay Eskinazi, “Gurur kaynağımız 
olan bu örneklerin sayısını artırmak 
mümkün. Gelecek için taşın altına 
elini koyan bizler olmalıyız” diye 
konuştu.

Genç girişimcilere 
teknogirişim eğitimi
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SEKTÖR

Bu yıl ilk kez düzenlenen 
Plastech-Plastik, Ambalaj 
ve Teknolojileri Fuarı, İzmir 

Uluslararası Fuar Alanı’nda 22’si 
yabancı 156 firmanın katılımıyla 
kapılarını açtı.

Ege Plastik Sanayicileri Derneği 
(EGEPLASDER) ve İZFAŞ işbirliğinde 
düzenlenen fuarın açılış töreninde 
konuşan Ege Bölgesi Sanayi Odası 
(EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, sektördeki payı 
yüzde 16 olan İzmir’in ağırlığını bu 
fuar ile gösterdiğine işaret etti. Plastik 
sektörünün 2010 yılında yüzde 10 
büyüdüğünü, 2011 yılı ihracatının ise 
yüzde 23 oranında arttığını hatırlatan 
Yorgancılar, “Bu yıl Türkiye’nin yüzde 
5-6 büyüyeceği tahmin ediliyor. 

Plastik sektöründeki yüzde 10 
büyüme hedefi de büyük bir rakam. 
Teşviklerle bu oran daha da artacaktır. 
Burada önemli olan birçok yeni 

yatırımların kazandırılması. En önemli 
konu da son açıklanan teşvik sistemi. 
Enerjiyle ilgili hiçbir şey yok. Enerji 
verimliliğiyle ilgili bir düzenlemenin 

Plastik sektörünün
gurur fuarı

EGEPLASDER ve İZFAŞ işbirliğinde gerçekleştirilen Plastech, Türkiye’nin     
8 ili ve 10 ülkeden 22’si yabancı 156 firmayı profesyonel alıcılarla 

buluşturarak İzmir’e yeni bir sektörel fuar prestiji kazandırdı. 
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yapılması sadece plastik sektörü için 
değil, tüm sektörler için önemli. Ümit 
ediyoruz ki yeni teşvik sisteminde 
eksikler tamamlanır” dedi.

Ender Yorgancılar, plastik 
sektörünün, kullanımı her gün 
artan ürünler ürettiğini, Petkim’in 
gerek üretim gerek hammadde 
temini, gerekse son yaptığı 5 milyar 
dolarlık yeni rafineri yatırımıyla son 
derece önemli bir rolünün olduğunu 
vurgulayan Yorgancılar, “Bölgemizde 
bu yatırımların artmasını temenni 
ediyoruz. Enerjide dışa bağımlılığın 
sürmesi ve işçilik maliyetlerinin aşağı 
inmemesi halinde dünya ile rekabet 
etme şansımız olmayacaktır” dedi.

İzmir Ticaret Odası (İZTO) 
Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem 
Demirtaş da, bu yıl ilk kez 
düzenlenmesine rağmen 15 bin 
metrekare alanda 156 firmanın yer 
aldığı fuarın, önümüzdeki yıllarda 
daha da ileriye gideceğini ifade etti.

Plastiğin hayatın her alanında 
olduğunu kaydeden Demirtaş, 
“İzmir’de böyle bir fuarın olmaması 
büyük eksiklikti. Bu eksikliğin 
giderilmesi çok yerinde oldu” dedi.

Petkim Genel Müdürü Hayati 
Öztürk de, plastik ve ambalaj 
teknolojisinin hem sanayi açısından 
hem de hayatın her alanında 
kullanılan ürünler olması bakımından 
büyük önem taşıdığını, Türkiye’nin 
hedefleri doğrultusunda ambalajdan 
plastiğe kadar her noktada olması 
gerektiğini kaydetti. Yavuz, plastiğin 
gelecekte özellikle yenilenebilir 
enerjide çok kilit rol oynayacağını dile 
getirdi.

İzmir Büyükşehir Başkan Vekili 
Sırrı Aydoğan da, ürünlerde ambalajın 
önemine dikkat çekerken, büyük 
ve dinamik bir sektör olan plastiğe 
yönelik ihtisas fuarının başarısına 
inandığını söyledi. Belediye olarak 
geri dönüşümde büyük çalışmalar 
yürüttüklerini ifade eden Aydoğan, 
“2004 yılında pilot uygulama olarak 

başlattığımız ambalaj atıklarının geri 
dönüşümü bütün İzmir’i kapsar hale 
geldi. 2004 yılında 4 bin ton olan 
ambalaj atıkları geri dönüşümü, 40 bin 
tona ulaştı” diye konuştu.

Sektör temsilcilerine “İzmir’e 
yatırım yapın” çağrısında da bulunan 
Aydoğan, “Kim ne derse desin, İzmir 
gittikçe büyüyor. Yurtiçinden ve 
dışından büyük yatırımlar kentimize 
geliyor. Tüm sektörlerin ambalaj 
ve plastik sektörüne ihtiyacı var. 
Yatırımlarınızı planlarken İzmir’in bu 
avantajını değerlendirin” dedi.

Yeni işbirlikleri

10-13 Mayıs günleri arasında ve 
profesyonel ziyaretçilere açık olan 
fuara, Türkiye’nin 8 ilinin yanısıra, 
ABD, Almanya, Azerbaycan, Brezilya, 
Çin, Fransa, Hollanda, İspanya, 

Japonya, Tayvan’dan da firmalar 
katıldı. Ambalaj, plastik, kauçuk, 
polyester, PVC, kapı-pencere 
profilleri, boru üretim teknolojileri ve 
aksesuarları, geri dönüşüm sistemleri 
ve ekipmanlarının sergilendiği 
fuarda, İZFAŞ ve Petkim işbirliğinde 
düzenlenen seminerlerde sektör 
bileşenleri bir araya geldi.

Plastech’te İZFAŞ ve Ege İhracatçı 
Birlikleri ile ortaklaşa düzenlenen 
Alım Heyeti Programı’nda, yabancı 
alıcılarla katılımcı firmalar arasında 
ikili görüşmeler gerçekleşti, iş 
bağlantıları için ilk adımlar atıldı. 
Almanya, Azerbaycan, Gürcistan, Irak, 
Makedonya, Rusya, Ürdün’den gelen 
alım heyetleri, ürünlerin tasarımlarını 
ve kalitelerini çok beğendiklerini, 
Plastech’in önemli iş birliklerinin 
kapısını araladığını ifade ettiler.
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı İbrahim Gökçüoğlu, 

ticari alacak sigortalarının ihracatı 
artırıcı etki yaptığını söyledi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası, 
Sigorta Tatbikatçıları Derneği ile 
“Kriz ortamında daha az kırılgan 
yapı için ticari alacak sigortası” 
paneli gerçekleştirdi. Türkiye’nin 
yaşadığı krizlerle küresel ekonomik 
krize karşı direnç kazandığını 
vurgulayan EBSO Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Gökçüoğlu, 
“Krizin ülke üzerindeki etkisini en 
iyi bilenler işadamlarıdır. Küresel 
kriz sürecinde yaşanan belirsizlikler 
halen çözülmüş değil. Kırılgan 
yapıda kendinizi ve işletmenizi olası 
risklerden korumak zorunluluğa 
dönüştü. Sigorta sektörüne özen 
göstermemiz gerekiyor. Sigortacılara 
tavsiyem; kolay poliçe yapmayın 
ama kolay prim ödeyin. Sonuna 
kadar zorlayın ama poliçe yaptıran 
kişilere mazeretler sunarak en az ne 
öderim noktasında olmadan kolayca 
primleri ödeyin. Sistem zaman içinde 
oturacaktır” dedi.

Kredi alacak sigortalarının 
gelişmesi ile firmaların 10-25 yıl 
vadeli makine satabilmesinin önünü 
açacağını ve ihracat rakamlarını 
artıracağını belirten İbrahim 
Gökçüoğlu, şu görüşleri dile getirdi:

“Türkiye’nin rekabet ettiği 
sektörlerde rakip ülkeler 10-25 
yıl vadeyle makine satabilmekte. 
Bizim Hermes ve Coface gibi 
şirketlerin ürettiği ölçüde alacak 
sistemleri üretemediğimiz için uzun 
vade imkanları sunamıyoruz. Bunu 
yapabilen firmalarla savaş vererek 
yine de ihracat yapıyoruz. Krize 

rağmen makine sektörünün ihracatı 
artıyor. Bu tür sigortalar Türkiye’de 
istenildiği gibi devreye girerse ihracat 
daha iyi yerlere gelir.”

Sigorta Tatbikatçıları Derneği 
Başkanı Fahri Altıngöz, kredi 
sigortası ile ilgili toplantının 
Türkiye’de ilk kez EBSO’nun ev 
sahipliğinde gerçekleştirildiğini 
haber verdi. Sigorta sektörünün kriz 
dönemlerinde önem kazandığını 
vurgulayan Altıngöz, bu toplantıları 
başka illerde de tekrarlamak 
istediklerini söyledi.

Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık 
Genel Müdürü Ahmet Genç, devlet 
destekli sigortacılığın geldiği noktayı 
özetledi. Deprem Sigortası olarak 
bilinen DASK’ın 1.7 milyar liralık 
birikime ulaştığını kaydeden Genç, 
“Bu para biriktikçe reasürans ve 
dışarı verilen prim azalıyor. 10 
yıl daha büyük bir risk olmaz ise 
DASK daha iyi yerlere gelecektir. 
Van depremi DASK’ı sarsmadı, iyi 
yolda ilerliyoruz. Bireysel emeklilik 
sistemine de 2 milyon 600 bin kişi 

girdi. Bu rakamlar daha da yukarı 
tırmanacaktır. Sigortalılık bilincini 
sanayiciye, esnafa, tüccara doğru 
anlatmak için bu tür etkinlikler 
düzenliyoruz” dedi.

Özellikle tarım sektöründe devlet 
destekli tarım sigortası kullanımının 
arttığını kaydeden Genç, çiftçinin de 
bu sigorta ile zararını azaltarak üretim 
kalitesini yükselttiğini sözlerine 
ekledi.

Toplantıda; Merit Risk Yönetimi 
kurucu ortağı Dr. Ayşe Botan Berker 
Ticarette Şeffaflığın Önemi ve Ticari 
Alacak Sigortasına Etkileri, Türkiye 
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği 
Hukuk İnceleme Araştırma Komitesi 
Üyesi Prof. Dr. Av. Samim Ünan 
Ticari Alacak Sigortasına Hukuki 
Bakış, Atradius Sigorta Genel Müdürü 
Taner Işık Alacak Riskleri ve Kredi 
Sigortası - Küresel Gelişmeler ve 
Riskler, Coface Sigorta Genel Müdürü 
Belkıs Alpergun da Ticari Alacak 
Sigortası - Türkiye ve Yakın Bölge 
Uygulamaları konularında katılımcıları 
bilgilendirdi.

Ticari alacak sigortası
ihracatı artırır

İbrahim Gökçüoğlu Ahmet Genç

SEKTÖR
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Kentsel dönüşüm 
konusunda

bir öneri
Muhsin Dönmez

EBSO Yönetim Kurulu Üyesi

GÖRÜŞ

Bu çalışmanın dayanak noktası, 
“Kentsel Dönüşüm Projeleri, başta 
İzmir olmak üzere göç etkisinde 
ezilen kentlerimiz için nasıl çok yönlü 
bir fırsata nasıl dönüşebilir?” şeklinde 
tanımlanabilir.

Önerinin dayandığı
eksiler ve tehditler

1) Gecekondular, kent estetiği, 
gelişimi ve yasal konumu 
açısından ciddi bir şehirleşme 
(Urbanism) sorunu yaratmaktadır.

2) Göçle gelen ve büyük çoğunluğu 
gecekondularda yaşayan 
topluluklar kent yaşamı ile 
bütünleşememektedirler.

3) Gecekonduda yaşayan 
insanlarımızın kentin dokusu ve 
yaşam biçimi ile bütünleşmesini 
sağlamak sadece sosyal ve 
kültürel reçeteler ile çözülemez. 
Ekonomik çözüm şarttır !..

4) Toplulukların ekonomik, sosyal ve 
kültürel ihtiyaçlarının giderilmediği 
(palyatif) ara çözümler, zamanla 
çok daha vahim başka sorunlar 
doğurur. (Fransa’daki Getto 
örnekleri gibi)

5) Kentlerde yığılan insanlarımızın 
ekonomik refahının sağlanmasında 
en etkili çözüm olan istihdamın 
yaratılması için gereken 
sürat ve büyüklükte yatırım 
sağlanamamaktadır. (En azından 
İzmir’de)

6) Yabancı sermaye yatırımları ciddi 
bir teşvik paketi olmadığından 
yetersiz kalmaktadır.

7) İzmir gibi illerde yeterli teşvik olsa 
da yatırım için yeterli büyüklükte 
arazi bulunmamaktadır. Olanlar 
ise çok pahalıdır.

8) İzmir ilinde 5’i faal 5’i inşa halinde 
10 adet, İzmir civarı illerle 

birlikte 25 adet organize sanayi 
bölgesi mevcuttur. Bu bölgelerin 
arazilerinin yaklaşık yüzde 50’si 
hala boştur.

9) Organize sanayi bölgelerindeki 
parsellerin metrekare fiyatları 
(35-100 Euro) son derece 
yüksektir. Yatırımcılar özellikle 
yabancı sermaye yatırımı 
yapacak olan firmalar işletme 
sermayelerinin ciddi bir 
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bölümünü araziye yatırmak 
istememektedirler.

Önerinin dayandığı
artılar ve fırsatlar

1) Başta İzmir olmak üzere ülke 
genelinde kentsel dönüşüm için 
ciddi bir siyasi kararlılık vardır.  
Kamuoyunda Kentsel Dönüşüm 
Yasası olarak adlandırılan 
Afet Riski Altındaki Alanların 
Dönüştürülmesi Kanunu, 
TBMM’de görüşülerek kabul 
edilmiştir.

2) Mahalli idareler ve vilayet 
makamı, gecekondularda yaşayan 
vatandaşlarımızın (hemşehrilik) 
kentle bütünleşme sorunlarını 
çözme konusunda son derece 
samimi ve isteklidirler.

3) Devletin Kalkınma Bakanlığı, Dış 
Yatırım Ofisi, Devlet Arsa Ofisi, 
Özel İdareler ve bunun gibi 
çeşitli kurumların bütçelerinden 
organize sanayi bölgelerinin 
arazilerinin üçte birini (yaklaşık 
yüzde 35) satın almaları organize 
sanayi bölge yönetimlerinin 
finansman sorunlarını bir anda 
çözecektir.

4) Devletin, yabancı yatırımcılara; 
organize sanayi bölgelerinde bu 
yüzde 35’lik araziyi tüm alt yapısı 

hazır olarak ve çok makul fiyatlar 
ile 49 yıllığa kiralama teklifi, pek 
çok yabancı sermaye yatırımı için 
cazibe unsuru olacaktır.

5) Kentsel dönüşümde; organize 
sanayi bölgeleri çevresinde yeni/
yeniden inşa edilecek nitelikli 
konut alanları ile;

• hem yatırımcının ihtiyaç duyacağı 
işgücünün sağlanmasına

• hem de gecekonduda yaşayan 
vatandaşlarımızın işsizlik 
sorunlarına çözüm üretilmiş 
olacaktır.

6) Organize sanayi bölge 
yönetimlerinin, devlet tarafından 
satın alınan yüzde 35 arazilerinden 
elde edecekleri gelirlerle; en 
kısa zamanda sosyal ve kültürel 
alt yapılarını (çarsı, pazar, banka, 
hamam, kültür sarayı, düğün 
salonu, sinema, kütüphane, kreş, 
meslek okulu, sağlık ocağı, camii 
vs..) geliştirmeleri (gerekli kanuni 
değişiklik ile) sağlanacaktır.

7) Organize sanayi bölgeleri 
çevresinde oluşacak küçük 
uydu kentlerde iskân edilecek 
vatandaşların bu sosyal tesislerden 

yararlanmalarının sağlanması, bu 
vatandaşlarımızın kentin diğer 
alanlarında yaşayanlar ve yaşam 
biçimleriyle bütünleşmelerine 
yardımcı olacaktır.

Bu önerinin özetinin özeti

1) Organize sanayi bölgelerini 
yabancı yatırımlar için arazi 
maliyetleri açısından cazip hale 
getirelim. Böylece bölgeye gelen 
yatırımları arttıralım.

2) Organize sanayi bölgelerinin 
altyapı işlerinin devlet imkanları 
veya yerel yönetimler tarafından 
çözümlenmesini ve bu arsaların 
sanayiciye uzun vadeli ödeme 
koşullarıyla tahsis edilmesini 
sağlayalım.

3) Gecekondu sakinlerini bu 
alanların çevresinde iskân edelim.

4) Bu bölgelerde yasayan 
vatandaşlarımızın ekonomik, 
sosyal ve kültürel sorunlarını 
organize sanayi bölgelerini 
yeniden şekillendirerek (artan 
yatırımların gerektireceği istihdam 
olanakları sayesinde) çözmeye 
çalışalım.
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İzmir’in köklü reprodüksiyon 
kuruluşlarından Kubilay Ofset, 
baskı sistemlerinde dünyanın 

en büyük firmalarından Hewlett 
Packard’ın (HP) Baskı Mükemmelliği 
yarışmasında kent ve sektör adına 
gurur veren iki ödül birden kazandı.

HP’nin ürünlerinin kullanıldığı 46 
ülkeden katılan 364 firma arasında 
Genel Ticari Baskı kategorisinde 
birincilik ödülü alan Kubilay Ofset, 
ayrıca Foto Book dalında da 
mansiyon ödülünün sahibi oldu.

Kubilay Ofset’e Genel Ticari 
Baskı kategorisindeki birincilik ödülü, 
dünyanın en büyük baskı makinaları 
fuarı Drupa 2012’de Stadhalle’de 
3 Mayıs günü düzenlenen törende 
takdim edildi.

HP, Baskı Mükemmelliği Yarışması 
organizasyonu ile Indigo, Designjet, 
Web Press, Designjet ve Scitex 
sistemleri kullanılarak üretilen grafik 
sanatları baskılarını ödüllendiriyor.

Toplam 21 kategoride yapılan 
yarışmada sonuçlar uluslararası baskı 
alanında uzmanlardan oluşan bağımsız 
bir kurul tarafından belirleniyor. 
Baskı kalitesinin yanı sıra çevreye 
karşı duyarlı,  yenilikçi beceri isteyen 

örnekler göz önüne 
alınıyor. 

Teknoloji ve 
yenilik peşinde

İzmir’in köklü 
reprodüksiyon 
firmalarından Kubilay 
Ofset 27 Mart 1996 
tarihinde kuruldu. 
İzmir’de ilk CtP 
makinası 2003 
yılında Kubilay Ofset’te sektörün 
hizmetine sunuldu. Teknolojisini 
sürekli yenileyerek faaliyetini 
sürdüren firma, dijital baskı alanındaki 
yatırımlarına son olarak HP Indigo 
5500, 7 renk dijital (tabaka) baskı 
makinesi ile devam etti. 

2008 yılının sonlarında kurulan 
makine ile matbaa, ajans ve 
reklamcıların düşük tirajlı işleri ve 
prova ihtiyaçlarını karşılayan Kubilay 
Ofset, bir taraftan da özel projeler 
geliştiriyor ve çok çeşitli alanlarda 
dijital baskı hizmeti veriyor.

Firmanın ortakları; Aziz 

Pazarlıoğlu, Ramazan 
Gürpınar ve Refik 
Akşahin yeni yatırımları 
hakkında şunları 
söylüyor: “Teknolojiyi 
sürekli yakından takip 
etmek, hızlandırmak 
zorundasınız. Biz 
İzmir’de ilk CtP 
yatırımı yanı sıra ilk 
konvansiyonel CtP 
yatırımını da 2007 
yılında yapmıştık. Baskı 

öncesi hazırlık sektöründe İzmir’de 
belirli bir yapılanmayı sağladığımız 
için bunun yanında matbaacıların 
küçük işlerinde talip olmak ve çözüm 
getirmek amacıyla 2008 yılında HP 
Indigo dijital ofset baskı makinesi 
yatırımını yaptık. Genel Ticari 
alanında almış olduğumuz birincilik 
HP’nin tüm dünyada yaklaşık 6 bin 
makinası arasında deri üzerine baskı 
yapabilen ilk makinası olmasıdır. 
Kubilay Ofset olarak geliştirdiğimiz bu 
baskı tekniği ile bir anlamda HP’nin 
makine satış stratejisinde bir değişimi 
gerçekleştirdiğimize inanıyoruz.”

İzmirli reprodüksiyon 
firmasına uluslararası iki ödül
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, sanayici 

ve ihracatçıların global pazardaki 
riskleri en aza indirmek için mutlaka 
Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası’nı 
kullanmaları gerektiğini söyledi. 
Yorgancılar, “Küresel piyasalardaki 
dalgalanmalara karşı VOB’un koruma 
sağlayabilmesi firmalarımız açısından 
son derece önemli” dedi.

İzmir Vadeli İşlem ve Opsiyon 
Borsası’nın kuruluşunun 8. yıldönümü 
dolayısıyla Yaşar Üniversitesi’nde 
gerçekleştirilen “Ticaret ve 
Finans Merkezi İzmir’in Borsacılık 
Serüveni” panelinde, reel sektörün 
VOB’u ne kadar tanıdığı, VOB’un 
kullanılmasındaki engeller ve reel 
sektörün VOB’dan beklentileri 
üzerine bir sunum yapan Ender 
Yorgancılar, bugün küresel 
ekonomideki belirsizlik ve risklerin 
VOB’un önemini ve işlevini her geçen 

gün artırdığına dikkat çekti.

Türkiye’deki işletmelerin 
yüzde 99’unun KOBİ olduğunu, 
ihracatın yüzde 60’ı, ithalatın 
da yüzde 42’sinin yine KOBİ’ler 
tarafından gerçekleştirildiğini belirten 
Yorgancılar, bunların da yüzde 81’inin 
en fazla 10 işçi çalıştıran mikro ölçekli 
olduğu düşünüldüğünde kur riski 
hassasiyetinin daha çok arttığının 
görüldüğünü bildirdi.

Ender Yorgancılar, özellikle kur 
riskiyle karşı karşıya olan işletmelerin 
VOB’dan faydalanması gerektiğine 
işaret ederken, “Kur riskine karşı 
firmaların önemli bir bölümünün hala 
önlem almaktan kaçındığını biliyoruz. 
Ancak küresel ekonomik koşullar ve 
Türkiye’nin dış açık sorunları dikkate 
alındığında, döviz üzerine işlemlerde 
ciddi artışlar olacağını söylemek yanlış 
olmayacaktır. Bu farkındalığı ve bilinci 
hep beraber yaratıp işletmelerimize 
VOB’un kendileri için bir güvence 

olduğu kanaatini taşımalarını 
sağlamalıyız. Geleneksel davranış 
yapılarını koruyarak çekingen 
davranan işletmelerimizin de zamanla 
VOB’u kullanacağına inanıyorum” 
dedi.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar, VOB’un 2005 yılında       
3 milyar lira olan işlem hacminin  
2011 yılını 440 milyar lira ile 
kapattığını dile getirirken, yükselen 
trendden memnuniyet duyduklarını 
söyledi. Ender Yorgancılar, “Bugün 
VOB 70 bini aşan bir hesap sayısına 
sahip. İşlem hacminde bireysel 
dağılımının yüzde 68’lik payı dikkat 
çekiyor” diye konuştu.

VOB’un var olanlar yanında 
ihtiyaç duyulacak yeni ürünleri 
de zaman kaybetmeden devreye 
almasını isteyen, emtia ve emtiaya 
dayalı işlemlerin geliştirilmesi için 
altyapının oluşturulmasını isteyen 
Yorgancılar, sözlerini şöyle sürdürdü:

Küresel piyasalardaki
riske karşı VOB
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“Bir gram pamuk üretilmediği 
halde dünya pamuk fiyatlarının 
belirlenmesinde söz sahibi olan 
Liverpool yerine İzmir’in, İzmir’deki 
VOB’un Türki Cumhuriyetler, Mısır 
ve Yunanistan pamuklarının da 
kontratlarının alınıp satılabildiği bir 
yer haline gelmesini arzu ediyorum. 
Altın, petrol, bakır, demir-çelik ve 
tahıl gibi ürünlerin fiyatları vadeli 
işlemler aracılığıyla reel gerekçeler 
olmadan artıp azalabiliyor. Bu 
nedenle tartışmamız gereken asıl 
meselenin VOB’un sağlam bir zemine 
oturtulması, derinleştirilmesi ve 
ürünlerin zenginleştirilmesi olduğunu 
düşünüyorum.”

İzmir’den gitmesi
doğru karar değil

Ender Yorgancılar, Türkiye’nin 
başarılı bir projesi olan VOB’un 
İstanbul Finans Merkezi kapsamında 
İstanbul’a taşınmasının İzmir’in 
motivasyonunu bozacağına dikkat 
çekerken, “Sayın Başbakan tarafından 
açılışı yapılan yapılan VOB’u farklı bir 
şehre taşımak fikri, çalışan bir sistemi 

bozmanın nasıl bir fayda sağlayacağı 
sorusunu akla getiriyor” dedi.

Türkiye’de finans, sağlık, eğitim 
gibi sektörlerin yoğunlaşması gereken 
merkezlerin başında İzmir’in geldiğini 
anlatan Yorgancılar, şöyle konuştu:

“Bu gerçek ortadayken 
VOB’un taşınması doğru bir karar 
olmayacaktır. İstanbul finans 
merkezi olabilir. Çok da başarılı 
olacak bir projedir. Ancak VOB’un 
İzmir’de kalması İstanbul’u eksik 
bırakmayacaktır. New York Borsası 
ile birlikte Chicago Borsası da 
çalışıyorsa, bu durum New York 
Borsası’nın bırakın ABD’yi, dünya 
borsası olmasını engellemiyorsa, 
VOB’un İzmir’de kalması da 
İstanbul’un finans merkezi olmasını 
engellemeyecektir. Teknolojinin 
bu kadar ileri olduğu, mekan 
farklılıklarının anlamını yitirdiği bir 
çağda tek bir merkezde toplanma 
zorunluluğu açıkçası çok da 
akıllıca gelmiyor. Bunun ötesinde 
İzmir’in sahip olduğu küresel bir 
markanın elinden alınmasını da adil 
bulmuyoruz. Ayrıca dünyanın ilk 30 

türev borsası içine giren VOB’un 
bugüne kadarki performansı da 
İzmir’de kalmasını gerektiriyor.” 

Kestelli: İzmirlilerin
başarılı girişimi

Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası 
(VOB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu 
Kestelli, VOB’un İzmirlilerin girişim 
becerisiyle kurulan ve başarılı olan 
Türkiye’nin ilk ve tek türev borsası 
olduğunu belirterek, “VOB gibi 
değerlerin İzmir’de güçlendirilerek 
devam ettirilmesi bölgesel gelişmişlik 
farkının büyük sorun olduğu ülkemiz 
için önemli bir güç ve motivasyon 
kaynağıdır” dedi.

Hükümetin İstanbul’u finans 
merkezi haline getirme planının bir 
parçası olarak VOB’un da taşınması 
arzusunun dillendirildiğini anlatan 
Kestelli, “İşbirliğine sonuna kadar 
açığız. Biz, Türkiye’de türev ürünlerin 
VOB’da bir an evvel işleme açılmasını 
istiyoruz. VOB’un ihtiyaç duyduğu 
şey önünün açılmasıdır. VOB gibi 
değerlerin İzmir’de güçlendirilerek 
devam ettirilmesi önemli bir güç ve 
motivasyon kaynağıdır” dedi.
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, 

Türkiye’nin ekonomide büyümesini 
sürdürebilmesi için üretime, 
hedeflediği üretim yapısı için de 
enerjiye ihtiyacı olduğunu söyledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği’ne (TOBB) bağlı İzmir’deki 
Oda ve Borsaların ortak yönetim 
kurulu toplantısı Bayındır’da yapıldı. 
Bayındır Ticaret Odası ev sahipliğinde 
yapılan toplantıdan önce Oda ve 
Borsa başkanları Bayındır Çiçek 
Festivali’ni dolaşarak, esnafla sohbet 
etti. İzmir’in tüm ilçelerindeki 
organize sanayi bölgelerinin 
yatırımcılara tanıtılması amacıyla 
ulusal kampanya düzenlenmesi 

kararlaştırılan toplantıda ayrıca Oda 
ve Borsa başkanları VOB’un İzmir’de 
kalması için tam destek verdi.

Alankıyı Köyü Orman Piknik 
Alanı’ndaki TOBB İzmir Ortak 
Yönetim Kurulu Toplantısı’nda 
ekonomideki gelişmeleri 
değerlendiren EBSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Yorgancılar, Türk sanayinin 
atılım yapması için enerji sıkıntısının 
çözülmesi gerektiğini vurguladı. 
Ender Yorgancılar, “Türkiye 
ekonomisi 9 çeyrektir büyüyor. 
Geçen yıl dünyanın üçüncü hızlı 
büyüyen ülkesiyiz. Bu özel sektör 
yatırımları sayesinde oldu. Ancak, 
1 Nisan’da elektriğe ve doğalgaza 
gelen zam, sanayicilerin maliyetlerini 
etkiledi. Enerjinin çeşitlendirilmesi ve 

ithalatın aşağı çekilmesi için mutlaka 
nükleer enerji santralleri kurulmalı. 
500 milyar dolarlık ihracat, 2.5 trilyon 
dolarlık Gayri Safi Milli Hasıla’yı ancak 
enerji üreterek gerçekleştirebiliriz” 
diye konuştu.

Açıklanan teşvik paketinin 
yatırımların önünü açacağını belirten 
Yorgancılar, bazı eksiklikler ve gözden 
kaçan hataların düzeltileceğine emin 
olduklarını vurguladı.

EXPO ve kalkınma

Oda ve Borsa yönetimlerini 
İzmir’in EXPO 2020 adaylığı 
hakkında da bilgilendiren Yorgancılar, 
Uluslararası Sergiler Bürosu’nun 
(BIE) Genel Sekreteri Vicente 
Gonzales Loscertales’i ağırlayacakları 

Büyüme için üretim
üretim için enerji lazım

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar, Bayındır’da gerçekleştirilen 
İzmir’deki Oda ve Borsaların Ortak Yönetim Kurulları Toplantısı’nda 
ekonomiyi değerlendirirken, üretim ve enerji ihtiyacına dikkat çekti.
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programı anlatırken, İzmir EXPO 
2020 Yürütme Kurulu ile birlikte 
Loscertales’in İstanbul’da Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan tarafından 
kabul edileceğini de bildirdi. Ender 
Yorgancılar, “Ayrıca EXPO ihalelerini 
gerçekleştirdik. 12 Haziran’da 
Paris’teki ikinci sunumu yapacağız. 
Son derece uyumlu, ortak akılla fikir 
üreten bir yürütme komitemiz var. 
İnşallah EXPO’yu kazanabilirsek 
bütün bölgenin ekonomisine faydası 
olacak” dedi. 

Yatırımlara teşekkür

Toplantının ev sahipliğini yapan 
Bayındır Ticaret Odası Başkanı Adnan 
İnanır, duble yol çalışması nedeniyle 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Binali Yıldırım’a teşekkür 
etti. İnanır, ilçeye orman fakültesi 
kurulmasını istedi. Bayındır Belediye 
Başkanı Mehmet Kertiş ise ilçede 
30 yataklı butik otel, 48 dönümlük 
sanayi parseli ve 70 dönüm sağlık 
imarlı arsanın yatırımcı beklediğini 
açıkladı. İlçede 1700 hektarlık 
alanı termal turizm merkezi olarak 
ruhsatlandırdıklarını vurgulayan 

Kertiş, “Bayındır 4 yıl içinde İzmir’in 
cazibe merkezi olacak” dedi.

Organize tanıtım

Hükümetin açıkladığı teşvik 
paketinin İzmir’in ilçelerindeki 
organize sanayi bölgeleri için büyük 
şans olduğunu belirten İzmir Ticaret 
Odası Başkanı Ekrem Demirtaş, 
tüm organize sanayi bölgelerinin 
gazete ilanları ile tanıtmak için bir 
kampanya önerdi. Demirtaş, “Teşvik 
paketi kapsamında İzmir olarak bizim 
farklı mesaj vermemiz gerekiyor. Biz 
büyük yatırımlar için bir kampanya 
düzenlemeliyiz. Organize sanayi 
bölgelerine yapılacak yatırımlarda 
vergi indirimi, bir alt bölge 
indirimi var. İzmir 1. Bölge’de ama 
OSB’lerimiz 2. Bölge kapsamında. 
Tire, Aliağa, Bergama, Ödemiş’teki 
organize sanayi bölgeleri yeterli 
doluluk oranına erişemedi. Belki bir 
şekilde bu bölgeleri öne çıkaran, 
bu organize sanayi bölgelerine 
yatırımcıyı davet edecek ulusal çapta 
gazete ilanları verebiliriz. Umut 
ederiz bu organize bölgelerde yer 
kalmayacaktır” diye konuştu. 

Bayındır’a mutlaka bir Çiçek 
Organize Sanayi Bölgesi kurulması 
gerektiğini belirten Demirtaş, 
ayrıca ilçedeki çiçek festivalinin 
fuara dönüşmesi için TOBB’a 
başvurulmasını önerdi. 

VOB, İzmir’de kalsın

İzmir Ticaret Borsası Başkan 
Yardımcısı Ercan Korkmaz, VOB’un 
mutlaka İzmir’de kalması gerektiğini 
söyledi. Korkmaz, “VOB gibi dinamik 
bir kurumu hantal bir yapının altına 
sokarsa işler ağırlaşır. Özel bir borsayı 
kamulaştırmak, Türkiye’ye yatırım 
yapmayı düşünenleri ürkütür. VOB’un 
İzmir’de kalması için destek verin” 
dedi.

Deniz Ticaret Odası İzmir Şube 
Başkan Yardımcısı Bülent Onural, 
yakın zamanda gemi geri dönüşüm 
sektörünün öne çıkacağını belirterek, 
Türkiye’nin bu alanda kapasite 
artırılması gerektiğini söyledi. Gemi 
fiyatlarının çok düştüğüne dikkat 
çeken Onural, “80 milyon dolarlık bir 
gemi 30 milyon dolara alınabiliyor” 
ifadesinde bulundu.
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2012 yılında gelişmekte olan piyasa 
ekonomilerinin öncülüğünde 
iyileşmeye devam edeceği, 
Avrupa’nın ise hafif de olsa daralacağı 
öngörülüyor.

Türkiye’nin ise 2012 yılında 
büyümesinin özellikle Euro 
Bölgesi’nde devam eden sorunlar 
nedeniyle ciddi oranda yavaşlamasının 
beklendiği ve yılın genelinde temkinli 
olunması gerektiği ifade ediliyor. 
Geldiğimiz noktada ekonominin 
arz tarafına odaklı, üretkenliği 
destekleyici reformların öneminin 
daha da arttığı belirtiliyor.

2012’nin ilk çeyreğinde
büyüme hız kesti

Raporda, Türkiye ekonomisinin 
2011 yılının ilk çeyreğinde yakaladığı 
yaklaşık yüzde 12’lik çok güçlü 
büyümenin ardından nispeten 
yavaşlamaya başladığı aktarılıyor. 2012 
yılının ilk çeyreğinde de ekonominin 

bir önceki çeyreğe göre hemen 
hemen durduğu, yıllık bazda ise 
düşük tek haneli büyüme oranlarına 
inildiğinin işaretleri veriliyor.

Ancak bir dizi öncü gösterge, 
ekonomide görülen bu yavaşlamanın 
uzun süreli bir yavaşlamadan ziyade, 
geçici olabileceğini gösteriyor. 
Nitekim –Şubat ayında halen negatif 
bölgede görünen ithalat artışı dışında- 
diğer bazı öncü göstergelerden, 
büyümenin ikinci çeyrekten itibaren 
bir miktar canlanabileceği sinyalleri 
alınıyor.

Enflasyondaki dalgalanmalara
rağmen beklentiler
görece istikrarlı

Enflasyon beklentilerinin halen 
hedefin üzerinde seyretmeye devam 
ettiği vurgulanan raporda, yüzde 5 
olan orta vadeli enflasyon hedefine 
karşın, 12 aylık enflasyon beklentileri 
yüzde 7, 24 aylık enflasyon 

2012 temkin yılı olacak
Denetim, vergi, yönetim 

danışmanlığı ve kurumsal 
finansman hizmetlerinde 

dünyanın en büyük kuruluşlarından 
biri olan Deloitte, “Ekonomik 
Görünüm: Çalkantılı Sularda Yön 
Arayışı” raporunda, Türkiye’de 2012 
yılında büyümenin ciddi oranda 
yavaşlayabileceğine işaret etti. 

Deloitte Türkiye Ekonomi 
Danışmanı Dr. Murat Üçer tarafından 
hazırlanan, “Ekonomik Görünüm: 
Çalkantılı Sularda Yön Arayışı” 
raporu, küresel ekonomide krizin 
artçı dalgalarının devam ettiğinin altını 
çiziyor. Aynı raporda 2012 sonları 
ve 2013 başlarında Türkiye’de bütçe 
disiplininin zorlanacağı ifade ediliyor.

Raporda, IMF’nin Dünya 
Ekonomik Görünümü raporunu hatırı 
sayılır düzeyde revize etmesinin 
beklenmediği, bu tahminler 
doğrultusunda dünya ekonomisinin 
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beklentileri ise yüzde 6-6,5 bandında 
sabitlenmiş olduğu belirtiliyor. Bir 
yandan tüm dalgalanmalara rağmen, 
beklentilerdeki görece istikrarın 
olumlu bir gelişme olduğunu 
söyleniyor. Öte yandan bu görece 
istikrarın hedefin hatırı sayılır oranda 
üstünde oluştuğunun da tekrar 
altı çiziliyor. Raporda orta-vadeli 
enflasyon hedefi olan yüzde 5’e 
ulaşmanın güç olduğunun altı çiziliyor.

Para politikasında ise TCMB’nin 
2010 sonundan başlayarak parasal 
çerçevede önemli bir değişikliğe 
gittiği, gerek alınan politika önlemleri, 
gerekse bunların bir anlamda kontrol 
dışında oluşan sonuçları, ekonomide 
özellikle 4.çeyrekte derinleşen bir 
“yeniden dengelenme” sürecinin 
başlamasına yol açtığı belirtiliyor.

Yavaşlayan ekonomi 2013
bütçe disiplinini zorlayacak

Raporda maliye politikasının 
dışarıya göre - birçok gelişmiş 
ülke ile kıyaslandığında - güçlü, 
içeriye göre ise - cari açık sorunu 
göz önünde bulundurulduğunda 
- zayıf olduğu belirtiliyor. Türkiye 
ekonomisinin 2011 yılında, dışarıda 
küresel ekonomideki sorunların 
devam etmesi, içeride ise seçim yılı 
olmasına rağmen maliye politikası 
bakımından başarılı bir yıl geçirdiği 
vurgulanıyor. Ancak yavaşlayan bir 
ekonominin ve siyaseten (gerek 
içerde gerekse bölgesel olarak) zorlu 
bir konjonktürün, özellikle 2013 
başlarında bir anayasa referandumu 
gündemdeyken, önümüzdeki süreçte 
bütçe disiplinini zorlayabileceği 
belirtiliyor.

Cari açık kapanmaya başladı,
finansman tarafında ise
iyileşme güç

“Ekonomik Görünüm” raporunda 
ödemeler dengesine ve son dış borç 
rakamlarına da kısaca değiniliyor. 
Ekim 2011 sonrasında hız kesen cari 
açık, yılı 77 milyar dolar civarında, 
yani GSYH’ye oran olarak yüzde 
10’luk rekor düzeylerde kapattıktan 
sonra Ocak ayında da bu seviyeleri 
koruduğu aktarılıyor. Ancak bu 
durumun geçici olduğu, bahar ve yaz 
ayları boyunca cari açıktaki görece 
daralmanın devam edeceği ifade 
ediliyor.

Finansman tarafında ise çok bariz 
bir iyileşmeden söz etmek henüz 
zor görünüyor. Miktarsal olarak 
zayıflayan sermaye akımlarına ve 
TCMB rezervleri dahil olmak üzere 
geçici finansman türlerine bağımlılık, 
finansmanın sürdürülebilirliği 
tartışmalarını gündemde tutmaya 
devam ediyor.

Doğrudan yabancı yatırımların
yükselişi hız kesecek

Raporda yabancı yatırımların 2011 
yılında enerji ağırlıklı bazı kalemlerin 
yardımıyla 13,4 milyar dolara 
yükselse de kriz öncesi döneme 
göre zayıf seyretmeye devam ettiği 
söyleniyor. Benzer bir şekilde, Ocak 
ayında 12 aylık toplamda DYY’lerin 
14,4 milyar dolara yükselmesi cesaret 
verici olmakla birlikte, bu yükselişin 
yıl boyunca devam etmesi zor 
görünüyor.

Önümüzdeki süreçte enflasyonun 
ticaret ortaklarımızın enflasyonundan 
daha yüksek seyredeceği göz önüne 
alındığında, nominal kur zayıflamadığı 
taktirde bu değerlenmenin teknik 
olarak devam edeceğini söylemek 
mümkün gözüküyor. Raporda, “Bu 
durum bir anlamda nominal kuru 
zayıflatmak yoluyla kalıcı bir rekabet 
avantajı elde etmenin zorluğunu 
da açık bir şekilde ortaya koyuyor” 
deniyor.

Not artırımı konusunda S&P 
ve Moody’s’in Fitch’in gerisinde 
olduğu ve Türkiye verilerinin 
“yeniden dengelenme” cephesinde 
önümüzdeki birkaç çeyrekte 
iyi görünmeye devam edeceği 
düşünüldüğünde, bu iki kuruluştan 
en az birinin bu “konjonktürel” fırsatı 
kullanarak Fitch’i yakalaması şaşırtıcı 
olmayacak. Ancak kısa vadede 
Türkiye’nin “yatırım yapılabilir” 
notuna erişmesi zor gözüküyor.

Deloitte’in raporunda 
2012’de dünya eko-
nomisinin gelişmekte 
olan ekonomilerin 
öncülüğünde iyileş-
meye devam edeceği, 
Türkiye’nin ise Euro 
Bölgesi’ndeki sorun-
lar nedeniyle dikkatli 
olması gerektiği ifade 
ediliyor.
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Kalkınma Bakanı Cevdet 
Yılmaz, gelecek yıl Şubat 
ayında 5. İzmir İktisat 

Kongresi’ni uluslararası boyutta 
düzenleyeceklerini açıkladı. Yılmaz, 
kongrede Türkiye’nin 10. Kalkınma 
Planı’na ve dünya ekonomisine şekil 
vereceklerini dile getirdi.

İzmir İktisat Kongresi’nin Türkiye 
iktisat tarihindeki önemine de 
dikkat çeken Yılmaz, 1923 yılında 
henüz cumhuriyet ilan edilmeden 
düzenlenen kongrenin, gelecek yıl 
90’ıncı yılına gireceğini anımsattı.

Geleceğe yön verecek

Bakan Yılmaz sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“Bu münasebetle 10. Kalkınma 
Planı çalışmalarının da yürüdüğü bir 
süreçte İzmir’de İktisat Kongremizi 
tekrar toplamak istiyoruz. Kalkınma 
Bakanlığı, Kalkınma Ajansı işbirliği ve 
tüm ilgili paydaşlarımızla, özellikle 
yerel düzeydeki arkadaşlarımızla, 
sivil toplumla, üniversitelerle, iş 
dünyasıyla birlikte hazırlıkları hızlı 
şekilde yapıp gelecek sene Şubat 
ayında İzmir İktisat Kongremizi 
tekrarlamak istiyoruz. Şu an 9. plan 

dönemindeyiz. Bunun son yılı da 
2013 yılı. 2014 yılından itibaren 
10. plan dönemine girmiş olacağız. 
İzmir İktisat Kongresi, yapacağımız 
bu planlama çalışmalarında da bize 
önemli bir girdi teşkil edecek. İzmir 
milletvekillerimiz olan Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı 
Binali Yıldırım ve Kültür ve Turizm 
Bakanı Ertuğrul Günay’la beraber 
çalışmaları koordine edeceğiz. 
Uluslararası boyut mutlaka olmalı. 
Sadece ülke içindeki ekonomiyi 

tartışmamız yeterli değil. Dünyadaki 
eğilimleri, gidişatı görmeden ülke 
olarak doğru politikalar belirlemek 
mümkün değil.”

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, 
Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte 
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü 
ziyaretinde İzmir İktisat Kongresi’nin 
düzenlenmesini istemiş, bu öneriye 
sıcak bakan Gül de Hükümet ve 
DPT nezdinde gerekli girişimlerin 
yapılması talimatını vermişti.

İzmir İktisat Kongresi 2013’te
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı İbrahim Gökçüoğlu, 

Türk sanayici ve işadamlarının 
Avrupa Birliği ülkelerine yaptığı 
iş seyahatlerinde vize sorununun 
çözülmesi gerektiğini söyledi.

Ege Sanayicileri ve İşadamları 
Derneği’nin konuğu olarak İzmir’de 
ziyaretlerde bulunan Büyükelçi 
Maurice Ripert başkanlığındaki 
Avrupa Komisyonu Delegasyonu, 
Ege Bölgesi Sanayi Odası’nı ziyaret 
ederek Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı İbrahim Gökçüoğlu ile 
biraraya geldi. ESİAD Başkanı Bülent 
Akgerman’ın da eşlik ettiği heyeti 
konuk eden Gökçüoğlu, Avrupa’nın 
krizi derinlemesine yaşadığı bir 
dönemde Türkiye’nin Çin’den sonra 
dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisi 
olduğunu söyleyerek, “AB’ye biran 
Türkiye üye olmalıdır. Şu an için 
zaman kaybediyoruz. Milyonlarca 
dolarlık ihracat yapan işadamlarımız 
vize konusunda çok zaman 
kaybediyor. Türkiye ile diğer aday 
ülkelere baktığımızda bize uygulanan 
işlemler halkımız arasında bir çifte 
standart anlayışına neden oluyor. 
Zaten bu nedenle halkın da desteği 
giderek azalıyor. Biz özel statüye de 
kesinlikle karşıyız” dedi.

AB tarafından yapılan 
açıklamalarda yıllardır aynı 
şeyin söylendiğinin altını çizen 
Gökçüoğlu, “Bizi diğer aday ülkelerle 
kıyaslamamak lazım. Uzun süredir 

beklememiz hayal kırıklığını arttırıyor. 
Bize farklı muamele uyguluyor 
fikri oluştu. Bu ziyaret vesilesiyle 
yine sizlerden EXPO2020 adaylık 
sürecinde İzmir’e destek olmanızı 
diliyoruz” diye konuştu.

AB gündeminde
farklı statü yok

Delegasyon Başkanı Büyükelçi 
Maurice Ripert, kendileri için iş 
dünyasının görüşlerinin çok önemli 
olduğunu belirtirken, “Türkiye’yi 
destekliyoruz ve iyimser bir görüşe 
sahibiz” dedi.

Ripert, Avrupa Birliği’nin 
gündeminde katılıma dair kesinlikle 
farklı bir statü konusunun 
bulunmadığını vurguladı. Sürecin 
Türkiye’de hayal kırıklığı yarattığının 
farkında olduklarını açıklayan Ripert, 
“Türkiye gibi büyük ülkelerle 
müzakereleri başlatmak zor oldu 
ama bunu başardık. Burada verimli 
görüşmeler gerçekleştirdik. Ama 
müktesebata tam uyum sağlanmadan 

üye olunamaz. Bunlar için de çok 
çalışılması lazım. Vizeler konusunda 
da iyimserim. Başkanlığımız diğer 
ülke temsilcilerinden alacağı 
yetkiyle vize konusunda girişimlerde 
bulunmayı istiyor. Şengen vizesi 
uygulayan ülkelerin bazılarının da vize 
kolaylığı sağlaması amaçlanıyor” diye 
konuştu.

Başkanlığını Jean Maurice 
Ripert’ün yaptığı Avrupa Birliği (AB) 
Türkiye  Delegasyonu heyetinde 
Letonya Büyükelçisi  Aivars Vovers, 
Bulgaristan  Büyükelçisi Krasimir 
Tulechki, Danimarka  Büyükelçisi  
Ruben Madsen, Avusturya Büyükelçisi 
Klaus Wölfer, İrlanda Büyükelçisi 
Kenneth Thompson, Portekiz 
Büyükelçisi Jorge Cabral, Yunanistan 
Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Haris 
Lalacos, Almanya Büyükelçiliğinden 
Elçi Pascal Hector, İsveç Büyükelçiliği 
Elçi Müsteşarı Anna Hammarlund-
Blixst ve Fransa Büyükelçiliği            
1. Müsteşar Bernard Chappedelaine 
yer aldı. 

Sanayicinin vize tepkisi
ULUSLARARASI
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Türk Akreditasyon 
Kurumu (TÜRKAK), 
Ege Bölgesi Sanayi 

Odası Yönetim Kurulu 
Üyesi ve TÜRKAK Yönetim 
Kurulu Üyesi Bayram Talay’ın 
gerçekleştirdiği organizasyonla 
bölgedeki çözüm ortakları 
kuruluşlarla biraraya geldi. 

Ege’deki akredite 
kuruluşlar, ilk kez yapılan 
ve tüm sorularına yanıt 
aldıkları çözüm odaklı geçen 
toplantıda, başta Bilim 
Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı 
Müsteşarı ve TÜRKAK Başkanı 
Prof. Dr. Ersan Arslan ile 
yönetim kuruluna teşekkür 
ettiler.

Toplantının sonunda Ege Bölgesi 
Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı İbrahim Gökçüoğlu ile 
EBSO ve TÜRKAK Yönetim Kurulu 
Üyesi Bayram Talay, TÜRKAK 
Yönetim Kurulu Başkanına günün 

anısına teşekkür plaketi verdi.

İzmir, TÜRKAK’ta da farkındalık 
yaratarak tanıtımına ve çözüme 
yönelik çalışmaya öncülük etmiş oldu.

TÜRKAK, EBSO’daki İzmir 
programı kapsamında ayrıca Yönetim 
Kurulu toplantısını da yaptı.

EBSO’nun ev sahipliğinde 
gerçekleştirilen ve TÜRKAK 
Yönetiminin paydaşlarıyla ilk kez 
biraraya geldiği toplantının benzeri 
organizasyonların, Türkiye’nin 
bütün bölgelerine yaygınlaştırılması 
planlanıyor.

TÜRKAK’ı Egeli çözüm
ortaklarıyla EBSO buluşturdu
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 
İl Müdürü Mustafa Keskin ve 
il müdür yardımcıları, Sosyal 

Güvenlik Haftası nedeniyle Ege 
Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgancılar’a ziyarette 
bulundu. Yorgancılar’a çiçek buketi 
sunan Keskin, İzmir’de hizmet 
kalitesinin artışı ve prim tahsilat 
başarısında EBSO ve sanayicilerin 
büyük rolünün bulunduğunu söyledi. 
Sanayicilerin yatırım, üretim, ihracat 
ve istihdamın artması, ekonominin 
güçlenmesi konusunda önemli 
işlevler yüklendiğini vurgulayan 
Mustafa Keskin, “SGK hizmetlerinin 
İzmir’de hızlı, doğru ve kaliteli şekilde 
yayılmasının en önemli etkenlerinden 
biri de sanayiciler. EBSO Yönetim 
Kurulu Başkanımızı da hep yanımızda 
görüyoruz, burada kendimizi 
evimizde gibi hissediyoruz” diye 
konuştu.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar da, sanayicilerin yatırım, 
üretim ve ihracatı artırdıkça daha 
çok insana istihdam imkanı sağladığını 
hatırlattı. Türkiye ekonomisinin 
büyümeye başlamasıyla birlikte 
işsizlik rakamlarının gerilediğine 
dikkat çeken Ender Yorgancılar, 
“İzmir’e yeni yatırımların gelmesi, 
işsizlerin eğitimle nitelikli birer 
eleman olarak iş bulması için çaba 
gösteriyoruz. Çalışan sayısının 
artışı elbette SGK’nın primlerine 
de artış olarak yansıyacaktır. İzmirli 
sanayici yükümlülüklerini yerine 

getiriyor. Primlerini düzenli ödeyen 
sanayicilerin teşvik edilmesi, kayıtdışı 
ekonominin kontrol altına alınarak 
istihdam üzerindeki yüklerin azaltılıp 
sanayicimizin dünyadaki rakipleriyle 
boy ölçüşebilir hale gelmesi en büyük 
dileğimiz” dedi.

Ödül töreni de EBSO’da
Toplumda sosyal güvenlik bilincini 

oluşturmayı ve kayıtdışı istihdamı 
önlemeyi amaçlayan SGK İzmir İl 
Müdürlüğü, prim borcu bulunmayan 
ve düzenli olarak en fazla prim 
ödeyen ilk 10 işvereni plaketle 
ödüllendirdi. EBSO Sanayiciler 
Kulübü’nde gerçekleştirilen törende, 
Petkim, Tesco Kipa, Tüpraş, BMC, 
Hugo Boss, Delphi Otomotiv, Philsa, 
CMS, Habaş ve İzmir Demir Çelik’e 

plaketlerini SGK İzmir İl Müdürü 
Mustafa Keskin ile EBSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar 
birlikte verdi.

Ödülün manevi olarak büyük 
önem taşıdığını anlatan Keskin, 
sigortalı çalışma bilincini artırmak 
istediklerini belirtirken, “İzmir’de 
işletmelerin prim ödeme oranları 
yüzde 95’e ulaştı. Sizler daha fazla 
kazanın, daha fazla vergi ve prim 
ödeyin. Çünkü bizler kurum olarak 
sizlerin primleriyle değerimizi 
yükseltiyoruz” dedi.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar da, SGK primi ödemede 
ilk sıralarda yeralan kuruluşların 
EBSO üyesi olmasından dolayı gurur 
duyduklarını ifade etti.

Sosyal Güvenlik’te söz sanayicinin
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HABER

Ege Bölgesi Sanayi Odası Döküm 
Sanayi Meslek Komitesi, 
üyelerini yeni Türk Ticaret 

Kanunu hakkında bilgilendirdi. 
EBSO Mali Müşaviri Tayfun Şenol’un 
katılımıyla gerçekleştirilen Komite 
toplantısında, 1 Temmuz’dan itibaren 
yürürlüğe girecek kanunun firmalara 
önemli yükümlülükler ve kazanımlar 
sağlayacağı ifade edildi.

“Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Türk 
Muhasebe Sistemindeki Değişiklikler” 
hakkında döküm sanayicilerini 
bilgilendiren Tayfun Şenol, TBMM’de 
14 Şubat 2011’de kabul edilen kanunun 
1 Temmuz 2012’de yürürlüğe gireceğini 
hatırlattı.

Türk Ticaret Kanunu’nda 56 
yıldır çok az değişikliğin kaydedildiğini 
bildiren Şenol, yeni Türk Ticaret 
Kanunu ile birlikte ticaret hayatının 
kurallarının yeniden yazıldığını söyledi. 
Şenol, Yeni Türk Ticaret Kanunu’ndaki 
değişiklikler hakkında şu bilgileri verdi:

“Eski kanunda 5, yeni kanunda 6 
kitap mevcut. Yeni kanunla birlikte 
şirketler artık Küçük-Orta ve Büyük 
şirketler olmak üzere 2 grupta 

adlandırılacak. Bu gruplandırmada 
şirketin son 12 ay içerisindeki özvarlığı, 
satışı ve işçi sayıları baz alınarak 
belirlenecek. Bunun yanı sıra yeni 
kanunla birlikte, kullanılan kıymetli 
evrakların ve belgelerin dijital ortamda 
saklanarak ibraz edilmesi mümkün 
olurken, saklanacak evrakların kapsamı 
da genişletiliyor. Web sitesi kayıt 
defteri diye adlandırılan deftere, web 
sitenize yazdığınız her şeyi yapıştırmak 
zorunda olacaksınız. Yeni Kanunun 
en önemli başlıklarından birisi de 
birleşmelerde aynı nevi olma şartının 
ortadan kalkmasıdır. Örneğin; artık 
anonim şirketler, limited şirketler 
ile birleşebilecek. Tek kişilik A.Ş ve 
LTD şirketi kurulabilecek. 3 ayda bir 
şirkette genel kurul yapılacak. Daha 
önce kaldırılan, tescilden önceki blokaj 
uygulaması yeniden geliyor. Tek kişilik 
yönetim kurulları dışında yönetim 
kurulu üyelerinin en az dörtte birinin 
yüksek öğrenim görmüş olması gerekir. 
Yeni Kanun’la birlikte online olarak 
internet üzerinden Yönetim Kurulu 
toplantısına katılma ve oy verme imkanı 
geliyor. Her sermaye şirketi bir web 

sitesi açmak zorunda olacak.” 

Her uygulamaya yönelik
standart mevcut

Türk muhasebe sistemindeki 
değişiklikleri de anlatan Tayfun Şenol, 
tüm dünyada uygulanan Uluslararası 
Muhasebe Standartları’nın (UMS) 
tercüme edilerek Türkçe’ye çevrildiğini 
ve Türk Muhasebe Standartları 
(TMS) olarak yayınlandığını söyledi. 
Her uygulama ile ilgili bir standardın 
olduğunu vurgulayan Şenol, şöyle 
konuştu:

“Bu standartların hepsi Türk 
Muhasebe Standartları olarak birebir 
Uluslararası Muhasebe Standartları’na 
uygun olarak çevrildi ve yayınlandı. Tam 
set olan bu standartlar çok detaylı ve 
kapsamlı. Bunların yorumlanması ile 
ilgili bir takım yönetmelikler, tedbirler 
de var. Ancak Türkiye’deki şirketlerin 
muhasebe altyapısı yeterli olmadığı 
için bütün şirketlerin Türk Muhasebe 
Standartları’na uyması gerekmiyor. 
KOBİ’ler için daha dar kapsamlı olan 
KOBİ Türkiye Finansal Raporlama 
Standartları (TFRS) mevcut.”

Döküm sanayicilerine
TTK semineri



56

TÜİK tarafından yayınlan 
17.05.2012 tarihli yeni “Türkiye’de 
Kayıt Dışı İstihdam Çalışması” 
raporu geçtiğimiz hafta kamuoyuna 
açıklandı. Raporda, yıllardır bilinen 
hususlar var ve yine çok çarpıcı 
olarak sunuluyor. Bu raporda yer 
alan bazı göstergeler, açıklanan teşvik 
paketinin yasalaşması sürecinde 
dikkate alınması gereken önemli 
bulgular olarak değerlendirilmelidir. 
Genelde kayıt dışı ekonomi ve 
özelde ise kayıt dışı istihdam, sadece 
maliye hazinesi ile kayıtlı çalışanları 
mağdur etmiyor, çok daha geniş 
kitleleri hatta en başta çalışanların 
kendilerini mağdur ediyor. Önce 
raporun dikkat çekici bulgularından 
önemli olanlarını sıralayalım sonra da 
kayıt dışı ekonominin mağdurlarına 
listeleyelim.

• Son 10 yılda kayıt dışı istihdam 
10 puan düşerek yüzde 52.1’den 
yüzde 42.1’e inmiş,

• Kayıt dışılık büyük kentlerde 
Türkiye ortalamasının yaklaşık 
15 puan altında olup yüzde 21-
33 bandında seyrediyor (İzmir 
dışındaki Ege Bölgesi illerimiz 
Türkiye ortalamasına yakın 
seviyelerde),

• Tarımdaki kayıt dışı istihdam yüzde 
84 iken sanayide yüzde 31,5, 
hizmetlerde ise yüzde 25,7.

• Erkek çalışanlardaki kayıt dışılık 
yüzde 35,6 iken kadın çalışanlardaki 
oran yüzde 58.

• 19 yaş altı çalışanlarda kayıt dışılık 
yüzde 66, 55 yaş üstü grupta yüzde 
74 iken 25-34 yaş grubundaki 
kayıt dışılık yüzde 20 gibi Türkiye 
ortalamasının yarısından daha 
düşük,

• Yüksek öğrenim görenlerde 
kayıt dışılık yüzde 7,7 gibi düşük 
bir seviyede iken orta öğretim 
mezunlarında oran yüzde 63’e, 
okuma yazma bilmeyenlerde yüzde 
92’ye fırlıyor.

• Küçük işletmelerde kayıt 
dışılık yüzde 50-68 gibi yüksek 
seviyelerde, oysa 50’den 
fazla çalışanı olan işyerlerinde 
çalışanlardaki oran yüzde 5 gibi 
asgari seviyeye iniyor.

• İşveren durumunda olanlar ile 
ücretli olarak çalışanlardaki kayıt 
dışılık oranı yüzde 22-25 düzeyinde 
iken kendi hesabına çalışanların 
yüzde 65,6’sı ile ücretsiz aile 
işçilerinin yüzde 92,2’si kayıt dışı 
çalışıyor.

Özetlemek gerekirse, yukarıda 
sayılanlarla birlikte kayıt dışı 
istihdam (ve tabii ki kayıt dışı 
ekonominin de) mağdurlarının 
listesi aşağıdaki gibidir:

1. Gelir kaybına uğrayan devlet (başta 
vergi ve sosyal güvenlik idareleri),

2. Haksız rekabete maruz kalan 
kayıtlı çalışanlar,

3. Ağırlıklı olarak Türkiye’nin 
doğusu, Karadeniz ve iç Anadolu 
bölgesindeki illerde çalışanlar,

4. Tarımda çalışanlar,

5. Kadınlar, çocuklar ve çalışmak 
zorunda kalan emekliler-yaşlılar,

6. Okuma yazması olmayanlar ile ilk 
öğretim mezunları,

7. Küçük işletmelerde çalışanlar,

Yeşil Pasaport ve
diğer talepler

Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği’nin 20 Mayıs 2012 Pazar günü 
yapılan 67. Genel Kurulu’nda Sn. Rıfat 
Hisarcıklıoğlu tarafından dile getirilen 
konulardan, delegelerde kuvvetli 
karşılık bulan ve benim de  bazı 
şartlarla desteklediklerime değinmek 
istiyorum.

• Başta ihracat yapanlar, yurt dışında 
iş yapanlar ve ülkemizi yurt dışında 
temsil etmek için seyahat etmek 
durumundaki iş adamlarına yeşil 
pasaport verilmesi talebi haklı 
bir taleptir. Bu talep yıllardır dile 
getirilmektedir, üstelik bu talep 
iş adamları dışındaki kesimlerce 
de dile getirilmektedir. Sayın 

Kayıt dışı
istihdam 

mağdurları
Adnan Yıldırım

adnan.yidirim@ebso.org.tr

EGE’DEN  BAKIŞ
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Başbakanın Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Sn. Hayati Yazıcı’ya, 
üzerinde çalışılması talimatı verdiği 
bu konuda benim önerim, başlangıç 
olarak aşağıdaki 3 grupta yer 
alanlara bazı kriterler uygulanarak 
iş adamlarımıza ve çalışanlarına da 
yeşil pasaport verilebilir.

1. Gümrük İdaresi’nce verilen 
“Onaylanmış Kişi Statü Belgesi” 
sahibi olanlar. Bu grupta olanlar 
arasında ayrım yapılmamalıdır. 
Zira aralarında büyüklük farkı olan 
A,B ve C grubu belge sahiplerinin 
tamamı çok sayıda kritere göre 
“güvenilir” statüsündedir. Belge 
sahibinin tüzel kişilik olması 
halinde yeşil pasaport, tüzel 
kişiliğin üst yönetimi ile diş ticaret 
departmanlarında çalışanlarına 
verilmelidir.

2. Vergi rekortmenleri. Vergi 
ödemede Büyükşehirlerde ilk 
100’e girenler, diğer şehirlerde ise 
ilk 10’da yer alan gerçek kişiler ile 
şirketlerin çoğunluk hissesine sahip 
ortakları ve üst düzey yöneticileri.

3. Yurt dışında müteahhitlik ve diğer 
hizmet yapan firma sahipleri ile 
yurt dışı faaliyetlerinde görevli her 
seviyede çalışanları.

• Her 10 yılda bir kapsamlı olarak, 
aradaki yıllarda ise muhtelif 
versiyonları çıkartılan vergi aflarında 
hep ÜZÜLENLER, vergisini 
doğru ve zamanında ödeyenler 
olmaktadır. Düzenli vergi 
ödeyenlere indirim konusu yılan 
hikayesine döndü, 2011 bütçesinde 
yeri olmadığı için sonraki yıllara 
bırakılan söz konusu indirim rafa 
kaldırılmış gibi görünmektedir. Bu 
konunun çok önemli olduğunu 
tekrar vurguluyor, yeni bir vergi affı 
beklenmeden hayata geçirilmesini 
diyoruz. Üstelik sosyal güvenlikteki 
uygulama son derece başarılı 
olmuştur.

• Hapis cezası kaldırılan karşılıksız 
çeklere bir önlem alınmazsa, 2012 
yılının ilk 4 ayında görülen yüzde 
44’lük artış daha da artabilir.

• Bürokrasiden şikayet, geçmişte 
olduğu gibi yine dile getirilmiştir. 
Haklı bir şikayettir, yasa 
uygulayıcılarının keyfi davrandığı, 
çalışmada isteksizlik gösterdikleri 
ya da yetersiz kaldığı sürece bu 
şikayet önümüzdeki yıllarda da 
gündemdeki yerini koruyacaktır. Bu 
arada, tabii ki oda ve borsalarımızın 
da diğer kurumlara ve kamuya 

örnek olması gerekir. Çağdaş 
teknolojinin olanakları kullanılarak, 
üyelere verilen hizmetlerin ve 
kalitesinin artırılması, işlemlerin 
kolaylaştırılması ve maliyetlerin 
düşürülmesi konularının önemli 
olduğu unutulmamalı, bu amaçları 
sağlayacak proje ve çalışmalar 
öncelikle gerçekleştirilmelidir.

• Kalkınma ajanslarında kamunun 
ağırlığına son verilerek yerel sivil 
topluma ağırlık verilmesi talebi 
haklı gibi görünmekle birlikte en 
doğrusu ajansların profesyonelce ve 
uzman kişilerce yönetilmesidir. 

Sayın TOBB Başkanı’nın, Avrupa 
durmuşken koşmak zamanıdır 
sözünün altını çizmek gerekir. 
Bu nedenle açıklanan teşvik 
paketinin yasal altyapısı daha 
hızlı tamamlanmalı, stratejik 
sektör talepleri vd. öneriler iyi 
değerlendirilmelidir. Bürokrasi 
konusu kökten halledilemese 
bile, kamuda teknoloji kullanımı 
artırılmalı, ayrıca tıpkı Nisan ayı 
başında yayınlanan 134 yönetmelik 
ve 1 adet tebliğde gösterilen 
yaklaşıma paralel olarak bürokrasiyi 
azaltacak yeni kolaylıklar 
sağlanmalıdır.

EGE’DEN  BAKIŞ
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VİZYON

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 
EXPO 2020yi İzmir’in 
kazanması için her türlü desteği 

vereceklerini söyledi. BIE Genel 
Sekreteri Loscertales’e Türkiye’nin 
sağlıkta yaşadığı dönüşümü anlatan 
Başbakan Erdoğan, “Sağlık temalı bir 
EXPO, Türkiye’ye yakışır” dedi. 

BIE Genel Sekreteri Loscertales 
de İzmir’in EXPO için çok güzel 
bir başlangıç yaptığını belirterek, 
“Sizi çok iyi bir yerde gördüm” diye 
konuştu.

Önce İzmir heyeti

Uluslararası Sergiler Bürosu (BIE) 
Genel Sekreteri Vicente Gonzales 

EXPO 2020 İzmir zirvesi
İstanbul’da yapıldı

Uluslararası Sergiler Bürosu Genel Sekreteri Loscertales ile EXPO 2020 
İzmir Yürütme Kurulu’nu kabul eden Başbakan Erdoğan, teması sağlık olan 

bir EXPO organizasyonunun İzmir ve Türkiye’ye yakışacağını söyledi.
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VİZYON

Loscertales, Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan ve İzmir Valisi Cahit Kıraç 
başkanlığındaki İzmir heyeti ile 
İstanbul’da EXPO toplantısı yaptı.

Loscertales, Türkiye ziyaretinde 
ilk olarak EXPO 2020 İzmir 
Yönlendirme Kurulu Başkanı ve 
İzmir Valisi Cahit Kıraç, Yönlendirme 
Kurulu Üyesi ve İzmir Büyükşehir 
Belediyesi Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun 
da katılımı ile Mahmut Özgener 
başkanlığındaki EXPO 2020 İzmir 
Yürütme Komitesi üyeleriyle İstanbul 
Swissotel’de kahvaltıda bir araya 
geldi.

Loscertales, EXPO 2020 İzmir 
Genel Sekreterliği tarafından 
yapılan sunumu izledi. Sunumda 
bugüne kadar yapılan çalışmalarla 
Yönlendirme Kurulu ve Yürütme 
Komitelerinin organizasyon yapısıyla 
ilgili bilgiler verildi.

BIE Genel Sekreteri Loscertales, 
sunumdan sonra yaptığı 
değerlendirmede, “Çok güzel 
bir başlangıç, çok iyi bir yaklaşım 
içerisindesiniz. Organizasyon yapısını 
çok beğendim. Sizi çok iyi bir yerde 
gördüm” dedi.

Haliç zirvesi

BIE Genel Sekreteri Loscertales’in 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’la 
Haliç’teki Kongre Merkezi’nde yaptığı 
görüşme ise bir saatten fazla sürdü. 
Toplantıda İzmir Valisi Cahit Kıraç, 
BIE Genel Sekreteri‘ni takdim edip 
İzmir’in çalışmaları hakkında bilgi 
verdi. EXPO 2020 İzmir Yürütme 
Komitesi Başkanı Mahmut Özgener 
ise Başbakan Erdoğan’a bugüne 
kadar yapılanlar ve bundan sonraki 
stratejilerini anlattı. 

Başbakan Erdoğan, kabulde 
özellikle sağlık temalı bir EXPO’nun 
Türkiye’ye çok yakışacağını 
söyleyerek, sağlıkta başlayan 
dönüşümü detaylarıyla ortaya koydu.

Türkiye’nin sağlık temasının 
dünyayla çok bağlantılı olduğunu 
söyleyen Erdoğan, son 8 yılda 
Türkiye’de sağlık alanında çok yol 
alındığını bildirdi. Aile hekimliğinde 
gelişim, hastanelerde koğuş 
sisteminden 2-3 yataklı odalara geçiş 
ile vatandaşların sağlık hizmetlerinden 
ve ilaç alımından artık çok daha 
kolay yararlandığı dönüşümü ve bu 
alanlardaki önemli gelişmeleri anlatan 
Erdoğan, çevre ve sağlıkla ilgili diğer 

konulardaki gelişmelere de dikkat 
çekti.

Tam destek

Başbakan Erdoğan, bugüne kadar 
olduğu gibi bundan sonra da EXPO 
için her türlü desteği vereceklerini 
söyledi. Sağlık sektöründeki 
çalışmaların Türkiye ve uluslararası 
alanda çok önemli olduğunu belirten 
Erdoğan, bu alanda EXPO’nun 
önemine dikkat çekti. Tema 
konusunda yapılacak çalışmalar ve 
bilgiler için destek olunması için Sağlık 
Bakanlığı’na talimat verdiğini Erdoğan, 
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ise 
sağlık turizmi konusunda her türlü 
desteği vereceğini bildirdi.

BIE Genel Sekreteri Loscertales 
ise, Başbakan Erdoğan’a sabah 
kendisine yapılan sunumu çok 
beğendiğini, EXPO 2020 İzmir’in 
organizasyon yapısının çok iyi 
olduğunu söyledi. 

İzmir Valisi Cahit Kıraç ise 
yaptığı değerlendirmede, “BIE 
Genel Sekreteri, Sayın Başbakanla 
yaptığımız görüşmeden çok memnun 
ayrıldı” dedi. 
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Uluslararası Sergiler Bürosu 
(BIE) Genel Sekreteri Vicente 
Gonzales Loscertales, 

EXPO 2020’de EXPO 2015’e göre 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin 
EXPO’ya erken aşamada müdahale 
edip sahip çıktığına dikkat çekti. 
İzmir’in EXPO’nun diğer 4 aday kenti 
karşısında şansının yüksek olduğunu 
belirten Loscertales, İzmir’in EXPO 
2015 deneyimi, coğrafi konumu ve 
Türkiye’nin tüm bölgeyi etkileyen 
gücü ile muazzam bir avantajı 
olduğunu açıkladı. 

Hükümet desteği var

İstanbul’da Başbakan Recep 

EXPO 2020 yarışında
İzmir avantajlı

BIE Genel Sekreteri Loscertales, İzmir’deki temas ve incelemelerinin 
ardından kente EXPO 2020 yarışında umut verdi. Dünyadaki diğer rakiplere 

göre İzmir’in artılarının fazla olduğunu söyledi.
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Tayyip Erdoğan, Ankara’da Kültür 
ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay 
ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile 
biraraya gelen BIE Genel Sekreteri 
Loscertales, Türkiye ziyaretinin 
üçüncü ayağında İzmir’deki medya 
temsilcileri ile buluştu.

İzmir’in EXPO 2015 deneyiminin 
ve 2020 coşkusunun olduğunu 
belirten Loscertales, “Sizin çok 
büyük coşkunuz var. Bununla başarılı 
olacaksınız. EXPO, şehirlerin ve 
ülkelerin gelişmesi için çok önemli” 
dedi.

İzmir Valisi Cahit Kıraç, 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Aziz Kocaoğlu ile EXPO 2020 
İzmir Yürütme Kurulu üyelerinin 
de katıldığı toplantıda Medya 
mensuplarının sorularını yanıtlayan 
Loscertales, “Geçen seferle bu sefer 
arasında çok büyük farklılıklar var. 
Şimdi hükümetin erken aşamada 
müdahalesi var. Geçen sefer 
organizasyon komitesi ve devlet 
müdahalesi çok geç oldu. Sağlık 
temasının olduğu yerde Sağlık 
Bakanlığı yoktu. Şimdi ilgili bakanlıklar 
bu işin içerisinde çok aktifler. Sağlık 
Bakanlığı’nda çok iyi bir sunum 
gördüm. Bu yıl şehir çok büyük bir 
ilerleme sağladı. Ülke de çok iyi 
gidiyor. Sağlık altyapısı da iyi ilerledi. 
Türkiye sağlıkta çok iyi bir dönüşümü 
yakalamış. Ülke çok iyi bir durumda. 
Her türlü kaynak ve olanakları var. 
Varlıkları olan bir ülkenin EXPO’yu 

kazanma şansı çok yüksek” diye 
konuştu.

Deneyiminiz önemli

Loscarteles, EXPO 2020 adayları 
olan Birleşik Arap Emirlikleri’nin 
Dubai, Rusya’nın Ekaterinburg, 
Brezilya’nın Sao Paulo ve Tayland’ın 
Ayutthaya şehirlerine göre avantajının 
yüksek olduğuna dikkat çekerek, 
diğer kentleri İzmir ile karşılaştırdı. 
Loscertales, şu değerlendirmeyi 
yaptı:

“Diğer kentlerin deneyimleri 
yok. Adaylar çok güçlü ama yine de 
avantajları geride. Brezilya, Tayland, 
Dubai gelişiyor. Ekaterinburg 
savunma sanayinin merkezinde. 
Dubai ulaştırma ağlarının ortasında. 
Ancak Dubai’nin olanakları az. 
Kalacak yer sıkıntısı var. İzmir diğer 
şehirlere göre daha dezavantajlı 
durumda değil. Objektif olarak 
konuşuyorum, İzmir’in durumu iyi.  
İzmir’in muazzam bir avantajı var. 
Çünkü İzmir aynı zamanda Türkiye 
ekonomisinin gelişmesinden ivme 
alıyor. Zengin tarihi, dinamizmi, 
insanları, coğrafyası ve jeopolitik 
konumuyla çok önemli. Her kentin 
kendine özgü avantajları var. Ama 
İzmir sadece kendi coğrafyasıyla değil 
Türkiye’nin bütün bölgeleri etkileyen 
gücünden destek alıyor. Türkiye 
geniş bir bölgede hem politik hem 
ekonomik açıdan güçlü. Bu İzmir’e 
büyük avantaj getirir.”

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, BIE Genel Sekreteri 
Vicente Gonzales Loscertales’e 
İzmir’in EXPO 2020 adaylığı 
çerçevesinde İstanbul ile İzmir’deki 
ziyaretlerinde mükemmel bir 
ev sahipliği yaptı. Loscertales’in 
her adımında yanında olan, kent 
ve tema hakkında bilgilendiren 
Yorgancılar, hükümetin, yerel 
yönetimin ve halkın da bu büyük 
projenin arkasında olduğunu, 
büyük destek verdiğini ifade etti. 
Türkiye programını tamamlayıp 
İzmir’den ayrılan Loscertales, 
Yorgancılar’ın yakınlığını karşılıksız 
bırakmadı ve veda ederken 40 
yıllık dost gibi sarıldı.

40 yıllık dost gibi
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Küresel kampanya

EXPO oylaması için BIE’ye 
üye 160 ülkenin oy kullanacağını 
vurgulayan Loscertales, BIE üyesi 
ülkelere ulaşmak için küresel bir 

kampanya gerektiğini söyledi. 
Loscertales, “Onları ikna etmemiz 
gerekir. Diplomatik çaba gerekiyor. 
Sadece Başbakan ve özel sektör 
yetmez. Herkes büyük çaba 

göstermelidir. Ben falcı değilim. 
Şans için yüzde olarak durum 
değerlendirmesi yapamam. Çok iyi 
şansınız var. Kaynaklarınız iyi. Bunlar 
değerlendirildiğinde iyi olacaktır” 
dedi.

EXPO sürecinde medyanın 
merkezi oyuncu olduğunu vurgulayan 
Loscertales, İzmir’in EXPO 2015 
deneyimi ile ikinci aşamaya geçeceğini 
söyledi.

Şu aşamada İzmir’in önünde 
organizasyon dosyasını hazırlamak 
olduğunu belirten Loscertales, şöyle 
devam etti “Önceki gün yaptığımız 
toplantıda ilerleme sürecini gördük. 
EXPO organizasyonu iyi çalışıyor. 
Yerle ilgili yasal çalışmalar iyi gidiyor. 
EXPO sonrası neler yapacağınıza 
dair vizyon da oluşturulmuş. EXPO 
için nihai oylama tarihi olan Kasım 
2013’e 1.5 yıl var. Bu süre içinde 
yapılacak çok şey var. Öncelikle 
bu yılın sonuna doğru dosyayı 
tamamlamak zorundasınız. EXPO’da 
sağlık temasının zenginleştirilmesi 
gerekiyor. Bu konuda fikirlerimi 
belirtmeye devam edeceğim. Devlet 
desteği, tema ve yer önemli. Sonraki 
aşamada operasyon ve ulaşım 
noktalarından bahsedeceğiz.”

İzmir’in önde gelen sanayi kuruluşlarından Terbay 
Makine Endüstri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah 
Baysak ile Yönetim Kurulu Üyeleri Levent Baysak ve 

Bülent Tercan, 16 - 21 Nisan 2012 tarihleri arasında 
Paris’te düzenlenen Uluslararası İnşaat Mühendisliği ve 
İnşaat Donatım ve Teknikleri Fuarı’na (INTERMAT 2012) 
katıldı. Baysak ve Tercan, 6 gün süren fuar için gittikleri 
Paris’te EXPO 2020 adaylık ofisini de ziyaret edip Kültür 
ve Tanıtım Ataşesi Kalbiye Noyan ile biraraya geldi.

Aynı zamanda Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Meclis 
Üyesi de olan Baysak, fuarda uluslararası iş makinesi 
üreticilerine İzmir’deki OSB’lerin imkanlarını anlatıp onları 
İzmir’e yatırım yapmaya davet ettiklerini dile getirdi.

Terbay Makine Endüstri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, 
Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) 

Başkan Vekili Bülent Tercan da, “İzmir’in EXPO 2020 
adaylığı başta ülkemizin, bölgemizin ve kentimizin tanıtımı 
açısından çok önemli. Gerek sanayici gerekse turizmci 
kimliğimizle yaptığımız tüm görüşmelerde bu konunun 
altını çizdik. Üzerimize düşeni yapmaya hazırız” dedi.

EXPO alanına Kristal Palas

EXPO Yönlendirme Kurulu Başkanı ve İzmir Valisi Cahit Kıraç, BIE Genel 
Sekreteri Loscertales’e 1851’de Londra’da düzenlenen EXPO’nun simgesi 
Kristal Palas’ın şekerlik ve lokumluk olarak kullanılan kubbesinin küçük bir 
örneğini hediye etti. Vali Kıraç, Osmanlı mimarisi ile modern mimarinin 
bileşiminden oluşan ve Osmanlılar’ın ‘Billur Saray’ adını verdiği eserin bir 
örneğinin İnciraltı’ndaki EXPO alanında yer alacağını açıkladı. Kıraç, İnşallah 
bu eseri EXPO alanında da göreceğiz” dedi. 3 kattan oluşan Kristal Palas, 
EXPO’nun sağlık teması ile de uyumlu. Eserin birinci kanıtı itimadı, ikinci 
katı sağlık ve koruyucu yaşamı, üçüncü katı ise kainatın hayatın konumunu 
simgeliyor.

İzmirli sanayicilerden Paris’te EXPO 2020 vurgusu
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EXPO organizasyonunun 
düzenleyicisi olan BIE, 
EXPO 2015 adaylık oylaması 

sırasında delegelerin yerine başka 
kişilerin oy kullandığı ve İzmir’in 
yarışı kaybetmesinde en büyük 
etkenlerden birinin de bu olduğu 
yönündeki eleştirileri dikkate aldı ve 
değişime gitti. Uluslararası Sergiler 
Bürosu (BIE) nezdinde Türkiye 
Başdelegesi ve Usul Komitesi Başkanı 
Büyükelçi Murat Ersavcı, EXPO’ların 
düzenleneceği kentlerin belirleneceği 
toplantılarda oylama sisteminin 
değiştirildiğini açıkladı.

Oylama kürsüye taşındı

Ersavcı, İzmir’in bir önceki adaylık 
sürecinde oylamada istenmeyen 
durumların yaşandığına işaret ederek, 
“Önceki sistemde herkes oturduğu 
yerden düğmeye basıyordu. Orada 
bir başka ülke başkasının düğmesine 
de basabiliyordu. Herhangi bir 
güvenlik kontrolü yok. Parmak izi 
yok. Kimin düğmeye bastığı belli 
değil. Birbirlerinin düğmelerine 
basmışlar. Şimdi salona yani içeriye 
sadece delegeler girecek. Ayrıca 

oylamada ülke isimleri 
okunacak. Ülke 

delegeleri, 
tek tek 

kürsüye gelip düğmeye basarak 
oy kullanacaklar. Sağdan soldan bir 
etkilenme olmayacak. Usul Komitesi 
Başkanı olarak ben bu konuyu dile 
getirdim ve benim isteğim üzerine bu 
sistem değişti” diye konuştu.

 Oturma düzeni de değişti

Ersavcı, söz konusu oylamada 
sonuçların daha sağlıklı olacağını ve 
kimsenin aklında herhangi bir soru 
işareti kalmaması için değişiklik 
yaptıklarını anlattı. Ersavcı, “Oturma 
düzeninde de güzel bir değişiklik 
yapıldı. Kura çekilecek. Eskiden en 
önde A’dan başlıyordu. T harfi U 

harfli ülkeler en arkada kalarak 
oturuyordu. Şimdi kurada 

T çekerseniz en önde 
oturacaksınız. Sağlıklı 

iletişim kurma imkanı 
sağlayacak” bilgisini verdi.

 100 ülke garantilenmeli

İzmir’le birlikte 5 rakip ülkenin 
yarıştığı EXPO 2020 adaylığında 
oylamanın ise eleme usulü olacağını 
kaydeden Ersavcı, en az oy alanın 
turlar ilerledikçe eleneceğini ve son 
ikiye kalanların finalde yarışacağını 
ifade etti. Şu anda BIE’ye üye 160 
ülke bulunduğu bilgisini veren 
Ersavcı, EXPO 2020’yi kazanabilmek 
için en az 100 ülkenin oyunun garanti 
edilmesi gerektiğini söyledi. 

Paris’ten iyi haber

Büyükelçi Ersavcı, Paris’te BIE 
delegeleriyle düzenlenen toplantıda 
olumlu sonuçların ortaya çıktığını 
belirterek, “EXPO’larda seçilmenin 
bir şartı da nüfusun yoğunluğudur. 
İzmir, bu konuda ideal” dedi.

Lobi çalışmaları kapsamında 
Londra, Belçika ve Paris’te BIE 
delegeleriyle yapılan görüşmelerde 
İzmir’in adaylığına destek istendiğini 
söyleyen Murat Ersavcı, sunumda 
temanın ön plana çıkacağını da 
belirtti. Sağlık teması seçiminin 
başarılı olduğunu, oylamada kritik 
öneme sahip Afrika ülkeleri için 
anlam taşıdığını ifade eden Ersavcı, 
“Yola yeni çıkıyoruz. İzmir’in ciddi 
avantajları var. 75 milyonluk bir 
ülkenin kenti. Afrika ve Ortadoğu’ya 
çok yakınız. Vize kolaylığımız var. 
Sağlık iyi bir tema. Özellikle Afrika’da 
57 ülke var. Onlar açısından sağlık 
çok önemli. Küçük ülkeler için ve 
hepimiz için çok önemli. Ülkemizdeki 
son sağlık reformlarımızda çok 
olumlu... Doğru yoldayız, ama henüz 
sürecin başındayız” diye konuştu.

Türkiye düğmeye bastı
tartışmalı sistem gitti

EXPO 2015’te İtalya’nın Milano kenti ile EXPO yarışında eleştirilere neden 
olan oylama sistemi, Türkiye’nin isteği üzerine BIE tarafından değiştirildi.
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Ege Bölgesi Sanayi Odası, çevre 
konusunda Türkiye’ye örnek 
çalışmalarını ödülle taçlandırdı. 

Akdeniz Üniversitesi tarafından 
düzenlenen Çevre Hizmet 
Ödülleri’nde Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Türkiye kategorisinde ödül 
aldı. Antalya’da gerçekleştirilen 
törende ödülü EBSO adına Yönetim 
Kurulu Üyesi Bayram Talay ile 
başvuru dosyasını hazırlayan Proje 
Geliştirme ve Eğitim Şefi Ezel 
Hepdüzyol ile Çevre Mühendisi Arzu 
Betül Yalabık aldı.

Türkiye’de Çevre Kanunu 
çıktıktan hemen sonra çalışma 
grubu oluşturan, hatta İzmir’deki 
planlı sanayileşmenin ilk örneği 
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde 

fabrikalardan önce arıtma tesisini 
kurduran EBSO, çeyrek yüzyılı aşkın 
çalışmasının sonucunu aldı. EBSO, 
Akdeniz Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi ile Akdeniz Üniversitesi 
Çevre Sorunları Araştırma ve 
Uygulama Merkezi (AKÇAM) 
tarafından bu yıl 15’ncisi düzenlenen 
Çevre Hizmet Ödülleri’nde  “Çevre 
bilincinin yayılması ve çevrenin 
korunmasına yönelik örnek 
çalışmalarla” Türkiye kategorisinde 
ödüle layık görüldü. EBSO’nun 
ödülünü Akdeniz Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Feramuz Özdemir takdim etti. Bu 
kategorideki diğer ödüller “Antalya 
Havalimanı’nda gerçekleştirilen örnek 
sürdürülebilir çevre çalışmalarıyla” 
ICF Airports ile “81 ilde 81 orman” 

projesiyle Türkiye İş Bankası’na 
verildi. 

Akdeniz Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. İsrafil Kurtcephe törende 
yaptığı konuşmada, gelecek nesillere, 
daha emin ve yaşanabilir bir gelecek 
bırakmak amacıyla çevre alanında 
yapılan çalışmalara destek verdiklerini 
söyledi. Türk halkının yaşadığı her 
dönemde doğayla iç içe olduğunu 
ve doğayı yaşatmak için tarihi bir 
bilince sahip olduğunu ifade eden 
Kurtcephe, “Türk milletinin bu kutsal 
emaneti koruyup, güzelleştirip, 
gelecek nesillere aktarmada dünyaya 
örnek olması gerekliliği, bizimle ilgili 
dünyadaki algıyı da değiştirecektir. 
Bu önemli konuyu üniversite olarak 
gündemde tutuyoruz” diye konuştu.

EBSO çevrede
Türkiye’ye örnek

EBSO Yönetim Kurulu Üyesi Talay, TOBB Yatırım Ortamı Mevzuatı ve 
Hukuksal Süreçler Çalışma Grubu Başkan Yardımcılığına seçildi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası, çevre bilincinin yayılması ve çevrenin korunmasına 
yönelik örnek çalışmalarla Akdeniz Üniversitesi’nin Türkiye ödülünü aldı.

ÇEVRE
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İzmir’de sevinç rüzgarı

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
İbrahim Gökçüoğlu, Oda olarak 
çevreyi koruyarak üretim yapılmasını 
sağlamaya yönelik çalışmaların 
karşılığını aldıklarını belirtti. 
Gökçüoğlu, “Türkiye’de henüz 
çevre kelimesinin kullanılmadığı 
yıllarda EBSO yönetimleri bu 
konuda çalışma grubu oluşturup 
geride kalan 30 yıla yaklaşan sürede 
gerçekleştirdiği eğitimlerle sanayicileri 
dünya ve Türkiye’deki gelişmeler, 
yasal düzenlemeler hakkında 
bilinçlendirip bu konudaki projeleri 
de desteklerken Çevre Ödülü ile de 
sanayicilerin çalışmalarını teşvik etti. 
Şimdi de birikimlerini ulusal bazda 
projeye dönüştürüp diğer Odalara 
örnek oldu. Akdeniz Üniversitesi 
de Türkiye kategorisinde EBSO’yu 
ödüllendirdi. İzmirli sanayicilerin 
çevre duyarlığını teşvik eden 
Odamız yönetimini, bizleri eğitim ve 
projelerde yalnız bırakmayan, aldıkları 
eğitimleri firmalarında da uygulayan 
sanayicilerimizi, bu işe gönül veren ve 
aynı zamanda Çevre Çalışma Grubu 
Başkanı olan Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcımız Erdoğan Çiçekçi’yi, 
Çalışma Grubu üyelerimizi, büyük 
emek ve sabırla çalışan personelimizi 
Odamız nezdinde İzmir’e böyle bir 
ödül kazandırdıkları için kutluyorum” 
dedi.

EBSO Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı ve Çevre Çalışma Grubu 
Başkanı Erdoğan Çiçekçi de, Akdeniz 
Üniversitesi Çevre Ödülü’nün 
kendileri için bundan sonraki 
çalışmalarında önemli bir teşvik 
unsuru olacağını ifade etti.

Hep öncü çalışmalar

Ege Bölgesi Sanayi Odası, çevreyi 
koruyarak sanayileşme konusunda 
hep örnek projelere imza atıyor. İzmir 
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nin 
kuruluş yıllarında fabrikalar için 
arıtma tesisini tamamlayan EBSO, 
sadece İzmir’de değil Ege’de sanayi 

atıklarının azaltılmasına yönelik olarak 
atık bertarafı, geri dönüşümü, geri 
kazanımı gibi alanlarda ihtiyaçları 
belirleyerek gerekli yöntemlerin ve 
yatırımların geliştirilmesini sağlamak 
amacıyla projeler yönetiyor.

Sanayicileri çevre konusunda 
bilinçlendirmek ve özendirmek 
amacıyla her yıl EBSO Çevre Ödülü 
yarışması düzenleniyor.

EBSO Çevre Çalışma Grubu, yeni 
çıkan mevzuat konusunda sanayicileri 
ayrıntılarıyla bilgilendirmek amacıyla 
raporlar ve bilgi notları hazırlıyor. 
Oda üyesi sanayicilerin çevre 
hakkındaki sorularını yanıtlamak adına 
çevre ile ilgili yönetmelikleri takip 
ediyor, sanayicilere çevre mevzuatı 
konusunda danışmanlık yapılıyor. 
Yeni adıyla Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nın yanısıra çevre ile ilgili 
diğer Bakanlıkların yetkilileriyle il 
müdürlükleri yetkilileri EBSO’ya davet 
edilerek Tehlikeli Atıkların Kontrolü 
Yönetmeliği ve Tehlikeli Atık Beyan 
Formu’nun doldurulması, Ambalaj 

Atıkları Kontrolü Yönetmeliği, 
REACH ve CLP tüzükleri, zeytinde 
karasu bertarafı, Çevre Kanunu’nca 
Alınması Gereken İzin ve Lisanslar 
Hakkında Yönetmelik, TÜKÇEV 
ile ÇEVKO başta olmak üzere 
yetkilendirilmiş kuruluşlar hakkında 
pekçok bilgilendirme toplantıları 
yapılıyor.

Avrupa Birliği Türkiye 
Delegasyonu’nun da destekleriyle 
Sürdürülebilir Kalkınmanın Sektörel 
Politikalara Entegrasyonu Programı 
çerçevesinde Sürdürülebilir Kalkınma 
Yolunda Sanayi Kuruluşlarında Çevre 
Bilincinin Oluşturulması, İZKA’nın 
desteğiyle Kemalpaşa’da Sanayinin 
Çevre Bilincinin ve Duyarlılığının 
Artırılması, KOSGEB desteğiyle 
Kısıkköy Metal İşleri Sanayi Sitesi 
Saha Analizi, İZKA’nın desteği ve 
TTGV’nin yürütücülüğünde İzmir’de 
Eko-Verimlilik Uygulamalarının 
Yaygınlaştırılması Projesi 
sonuçlandırılan çalışmalar arasında 
yeralıyor.

Çevre bilincinin yayılması ve çevrenin korunmasına yönelik örnek çalışmalarla 
Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın  Türkiye ödülünü Akdeniz Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Feramuz Özdemir, (sol başta) EBSO 
Yönetim Kurulu Üyesi Bayram Talay ile Proje ve Eğitim Bürosu Şefi Ezel 
Hepdüzyol ve Çevre Mühendisi Arzu Betül Yalabık’a verdi.
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Tiryaki’den meclis temennileri
MECLİS

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

1995-2005 yılları arasında Odamız 
meclis üyeliği yapan Coşkun İpek’in 
vefat ettiğini söyleyen Tiryaki, 
Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine 
ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı 
dileyerek, Meclisi bir dakikalık saygı 
duruşuna davet etti. Meclis Üyesi 
Hasan Küçükkurt’un annesinin, 
Meclis Üyesi Kosat Gürler’in 
kayınpederinin vefat ettiğini söyleyen 
Tiryaki, Küçükkurt ve Gürler 
ailelerine başsağlığı diledi.

Nisan ayı Meclis Toplantısı’nın 
konuk konuşmacısının Türkiye İş 
Bankası’nın Genel Müdürü Adnan Bali 
olduğunu dile getiren Tiryaki, Bali’ye 
hoş geldiniz dileklerini iletti.

Tiryaki, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
ilk ulusal bankası ve Türkiye’nin en 
köklü, deneyimli bankalarından biri 
olan İş Bankası’nın aynı zamanda 

Ar-Ge ile yeni teknolojilerin kullanımı 
konularında da öncü ve rehber 
bir banka olduğunu, finans, sanayi, 
hizmet, telekomünikasyon ve cam 
gibi stratejik sektörlerdeki iştirakleri 
ile de ülkemizin uluslararası arenada 
global bir oyuncu olması yolunda çok 
önemli misyon yüklendiğini belirtti.

Tiryaki, 2011 yılı başında T.C. 
Merkez Bankası’nın karşılık oranları 
ile ilgili yaptığı düzenlemeler 
ve uygulamaya başladığı para 
politikalarının bankalar ile iş dünyası 
arasındaki ilişkileri etkilediğini, 
bununla birlikte bir yönüyle 
piyasalardaki oynaklıkların banka 
müşteri ilişkilerine daha kapsamlı 
ve karmaşık sözleşmeler olarak 
yansıdığını söyledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 
açılışının 92. yılında, 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın tüm 
yurtta kutlandığını, ayrıca yine Nisan 
ayı içerisinde, Türk Polis Teşkilatı’nın 
kuruluşunun 167. yıldönümünün 

kutlandığını belirterek, Büyük 
Önder Mustafa Kemal Atatürk’e ve 
Türk Polis Teşkilatı’na şükranlarını 
sunduklarını söyledi.

İzmir’in ve ülkemizin dev sanayi 
kuruluşlarından olan PETKİM’in, 
Nisan ayı içerisinde 47. yılını 
kutladığını, bu süreç içerisinde 
İzmir’e, Ege Bölgesi’ne ve ülke 
ekonomisine yaptığı katkıları 
sebebiyle emeği geçen herkesi 
tebrik ettiğini ve başarılarının 
devamını dilediğini söyleyen Tiryaki, 
kutlamalar çerçevesinde PETKİM 
tarafından Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar’a, Meclis Üyeleri 
Salih Esen ile Şener Gençer’e ödül 
verildiğini söyleyerek, kendilerini 
tebrik etti.

Tiryaki, Akdeniz Üniversitesi 
Çevre Hizmet Ödülleri kapsamında 
Odamız’ın ödül aldığını söyleyerek, 
başta Çevre Çalışma Grubu Başkanı 
ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Erdoğan Çiçekçi’ye ve onun nezdinde 
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ödülün kazanılmasında emeği geçen 
Odamız personeline ve Çevre 
Çalışma Grubu üyelerine teşekkür 
etti.

29 Mayıs 2012 tarihinde 
EBSOV Bayanlar Birliği tarafından 
“Aklımdaki Kadınlar” isimli tiyatro 
oyununun sahneleneceğini söyleyen 
Tiryaki, ayrıca EBSOV’un iki 
ilköğretim okulunda bilgisayar 
ihtiyacı bulunduğunu belirterek, 
ev ya da işyerlerinde kullanılmayan 
bilgisayarların okula bağışlanmasıyla 
eğitime katkıda bulunulabileceğini dile 
getirdi.

Geleceğe güven

27 Mart 2012 tarihinde 
Odamız’da Ege Bölgesi’nde kurulu 
yüzde yüz yabancı sermayeli 
işletmelerin CEO’larını ve genel 
müdürlerini ağırladıklarını, firma 
temsilcilerinin ilk defa yapılan bu 
toplantıdan duydukları memnuniyeti 
ifade ederek, bu toplantıların devam 
etmesini dilediklerini söyleyen 
Tiryaki, özellikle yabancı CEO’ların 
ortak ifadelerinin Türkiye pazarının 
dinamik, cazip ve geleceğe olan 
güvenlerinin tam olduğunu, ancak 
özellikle ESBAŞ’tan katılımcı olan 
firma temsilcilerinin, oyun oynanırken 
kuralların değişmesinden şikayetçi 

olduklarını söyledi.

Meslek Komiteleri Ortak 
Toplantısı’nın Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Hayati Yazıcı ve TOBB 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun 
katılımıyla Nisan ayında 
gerçekleştirildiğini, Bakan Yazıcı’nın 
TTK’nın, iş aleminde tartışılan 
maddeleri için “Kanunun gökten 
inen kitap olmadığını, gerek odalar, 
gerekse sivil toplum kuruluşları ve 
iş dünyasında tartışılan maddelerin 
ikincil düzenlemelerle revize 
edilebileceğini” ifade etmesinin 
kendilerini ziyadesiyle memnun 
ettiğini vurguladı. Tiryaki, Odamızda 
yapılan bu toplantıyı takiben 
TOBB’un önderliğinde Swiss Otel 
Grand Efes’te düzenlen TTK ile ilgili 
bilgilendirme toplantısının, konunun 
hassasiyeti nedeniyle yoğun ilgi 
gördüğünü, salonda yer kalmaması 
üzerine salon dışına TV yayını 
yapıldığını ifade ederek, toplantıda 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç 
Ticaret Genel Müdürü İsmail 
Yücel’in, ikincil düzenlemelerin, 
TBMM çatısı altında bulunan 
siyasi parti temsilcilerinin vereceği 
değişiklik teklifleriyle yapılabileceğini 
ifade ettiğini söyledi.

4-8 Nisan 2012 tarihleri arasında, 

23. Mobilya Dekorasyon Ev ve Ofis 
Mobilyaları Fuarı (MODEKO)’nın 
gerçekleştirildiğini, Ekoloji İzmir 
2012 Organik Ürünler Fuarı’nın 
ise üçüncü kez kapılarını açtığını, 
Odamız’ın doğrudan desteklediği 
Türkiye’nin ilk ve tek ihtisas fuarı olan 
OLİVTECH Zeytin, Zeytinyağı ve 
Teknolojileri Fuarı’nın da 19-22 Nisan 
2012 tarihleri arasında ikincisinin 
gerçekleştirildiğini belirtti.

Brand Directory’nin açıkladığı 
dünyanın en değerli 500 markası 
listesinde ülkemizden hiçbir 
markamızın yer almamasının 
gerçekten üzerinde düşünülmesi 
gereken bir durum olduğunu 
vurgulayan Tiryaki, listede ülkemize 
yakın ekonomilerden Güney 
Kore’den 14, Hollanda ve İspanya’dan 
10 markanın yer aldığını belirtti.

EBSO Meclis Başkanı Tiryaki, 
teşvikli yatırımda KDV istisnası 
bulunduğunu, yani teşvikli yatırımda 
yurt dışından ithal edilen yatırım 
malının KDV ödemeyerek ithal 
edildiğini, teşviksiz yatırımda ise 
KDV ödeyerek ithal edildiğini ve 
bu KDV’nin ödenecek KDV’den 
mahsup edildiği, dolayısıyla yapılan 
uygulamanın teşvik olup olmadığının 
tartışılacağını dile getirdi. Yine 

gümrük vergisi muafiyetinde 
yatırım malının ithal edilirken 
teşvikli yatırımda sıfır gümrük 
uygulaması yapılırken teşviksiz 
yatırımda yine sıfır gümrük 
uygulaması yapıldığını ki zaten 
Gümrük Birliği çerçevesinde 
1995 yılından beri sıfır gümrük 
uygulaması gerçekleştirildiğini 
sözlerine ekledi.

Tiryaki, Başbakanımız ve 
Ekonomi Bakanı tarafından 
açıklanan yeni teşvik paketinin 
ülkemize ve sanayicilerimize 
hayırlı olmasını temenni ederek, 
1 Mayıs İşçi Bayramı’nın ülke 
çapında, huzur, neşe, coşku 
ve güven ortamı içerisinde 
kutlanmasını temenni etti.
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkan Vekili 
İbrahim Gökçüoğlu, Türkiye 

Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 92. 
yıldönümü münasebetiyle başta Ulu 
Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak 
üzere Meclisimiz’in kurulmasında 
emeği geçen herkesi saygı ve 
minnetle andığını söyledi.

TURKONFED Kadınlar Kurulu 
Başkanlığı’na seçilen Meclis Üyemiz 
Işın Yılmaz’ı, PETKİM’in 47. 
Yıldönümünde başarılarıyla ödül 
alan Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar’ı, Meclis Üyelerimiz 
Salih Esen ve Şener Gençer’i tebrik 
ederek, başarılarının devamını diledi.

Odamız’ın hazırlamış olduğu 
proje ile Akdeniz Üniversitesi Çevre 
Hizmet Ödülünü alması sebebiyle 

başta Yönetim Kurulu Çevre Çalışma 
Grubu Başkanı Erdoğan Çiçekçi, 
çalışma grubu üyeleri ile Odamız 
personeline katkılarından dolayı 
teşekkür etti.

Sanayiciye kaynak sağlanmalı

Gökçüoğlu, dünya mal ticaretinin 
yüzde 70’inin, Türkiye’nin 
ihracatının yüzde 90’ının imalat 
sanayi ürünlerinden oluşmasının reel 
sektörün önemini ortaya koyduğunu, 
bu bağlamda sanayicinin uzun vadeli 
ve uygun koşullarda krediye ihtiyacı 
bulunduğunu, bunun sağlanmasını 
açısından konuyu her platformda dile 
getirdiklerini söyleyen Gökçüoğlu, 
geçen yıl KOBİ kredilerinde yüzde 
25 artış olsa da rakip ülkelerle 
kıyaslandığında düşük seviyelerde 
kaldığını, Eximbank kredilerinde ise 

Eximbank’ın sermayesi arttırılmadığı, 
kredi talebi fazla olduğu için 
bankaların sıralamaya alındığını ve 
sanayicinin istediği zaman krediye 
ulaşamadığını belirtti.

2011 yılında dalgalanmalar 
başlamadan önce ticari kredi faiz 
oranları yüzde 8.65’ler seviyesinde 
iken bir anda yüzde 15.73’ler 
seviyesine çıktığını, piyasalarda ise 
yüzde 26 seviyelerinin uygulandığını, 
yaşanan bu artış karşısında sanayicinin 
yurt dışındaki veya yurt içindeki 
siparişlerinde fiyat artışı yapma 
imkanı bulunmadığını, faiz oranlarının 
stabil şekilde devam edebilmesi için 
bankalarımızın fedakarlıkta bulunması 
gerektiğini söyleyen Gökçüoğlu, ticari 
kredi faiz oranlarının daha düşük 
düzeylerde olabileceği bir sistemin 
Türkiye’de kurulması gerektiğini, 
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Gökçüoğlu: Kolay kazanç 
değil üretim esas olmalı
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zira sanayiciye verilecek en büyük 
teşvikin, kredi faizinin düşük olduğu 
teşvikler olduğunu vurguladı.

Türkiye’de tasarruf oranının 
yüzde 12.5 gibi çok düşük seviyelerde 
bulunduğunu, bu bakımdan 
hükümetin önümüzdeki günlerde bir 
takım fonlar koyarak tedbir almak 
istediğini dile getiren Gökçüoğlu, aynı 
zamanda televizyon programlarıyla 
da ülkemizin tasarrufa yönlendirilmesi 
gerektiğini belirtti.

Büyümenin refahını
hissedemedik

Mart ayındaki Meclis 
Toplantısı’nda Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgancılar’ın da ifade 
ettiği üzere, 2011 yılında yüzde 8.5 
büyüdüğümüzü ama sanayicinin bu 
büyümenin refahını hissedemediğini, 
borçların arttığını, kârların düştüğünü 
dile getiren Gökçüoğlu, yüzde 80 
kredi artışı yaşansa da sanayicinin 
kâr elde edebildiği sürece kredi 
artışının iyi bir gelişme olduğunu, 
zira hayatiyetini devam ettirme 
noktasında kullanılan kredilerin sıkıntı 
yaratacağını vurguladı.

Gökçüoğlu, sanayinin büyümeye 
katkı oranının yüzde 4.5 iken 
dış ticarette eksi yüzde 1.4 açık 
verildiğini, dolayısıyla yüzde 4,5’lik 
büyümenin sanayiciye yeterli 
gelmediğini, zaten açıklanan Türkiye 
vergi rekortmenleri sıralamasına 
bakıldığında yatırımların yerini 
kolay kazanca bıraktığının çok açık 
şekilde görüldüğünü, bunun yanında 
Gelir İdaresi’nden alınan tabloya 
bakıldığında kira gelirlerinin mükellef 
bazında 5224 arttığını, gerçek usulde 
gelir vergisi mükellefinin yüzde 0.2 
düştüğünü, basit usulde gelir vergisi 

mükellefinin yüzde 13 düştüğünü, 
KDV mükellefinin yüzde 20 
düştüğünü belirtti.

İller arasındaki haksızlık
sürüyor

Açıklanan yeni teşvik sistemini 
EBSO olarak bir basın toplantısı ile 
duyurduklarını, buna göre; İzmir 
I. Bölge iken İzmir’deki OSB’lere 
yapılacak yatırımlar 2. Bölge, 
Manisa 3. Bölge iken, Manisa’daki 
OSB’lere yapılacak yatırımların 4. 
Bölge teşviklerinden faydalanacağını, 
netice itibariyle teşvikte eksik olarak 
görülen komşu iller arasındaki 
haksız rekabet hususunun aynen 
devam ettiğini, ancak 50 milyonluk 
TL’lik yatırım yapanın, 20 milyon 
TL’lik vergiyi yatırım esnasında 
devlete ödemeyeceğini ve özellikle 
kümelenmenin teşvik edildiğini 
vurgulayan Gökçüoğlu, KOSGEB 
desteklerinin de devreye girmeye 
başladığını, İzmir’de 3 firma KOSGEB 
destekleri kapsamında 5’er kişilik 
ortakla bir makine alarak ortak 
kullanıma başladıklarını, getirisinin 
ne olacağının zaman içerisinde 
görüleceğini belirtti.

Teşvikteki stratejik yatırımlara 
bölge ayrımı olmaksızın yüzde 50 
yatırım indirimi sağlanması ile büyük 
ölçekli yatırımların miktarı düşürülse 
de KOBİ’lere avantaj sağlamayacağını 
söyleyen Gökçüoğlu, nitekim yabancı 
sermayeli firmaların CEO’larının 
katıldığı toplantıda da teşviklerin 
iyi olduğu fakat çok fazla şey 
getirmeyeceği yönünde beyanatlarda 
bulunulduğunu ifade etti. Hükümetin 
teşvik sistemindeki amacının 
yatırımları Anadolu’ya yaymak 
olduğunu, ancak yıllardır belirli bir 

bölgede yatırım yapmış sanayiciyi 
de göç etmek durumunda bırakma 
gerektiğini söyledi.

Teşvik sistemine göre yatırım 
tutarı 5 milyon TL, istihdamı 40 kişi 
olan bir örneklemeden yola çıkılacak 
olunursa 1. Bölgede yapılacak 
yatırımda yüzde 26’sını, 2. Bölge’de 
yüzde 32’sini, 3. Bölge’de yüzde 
50’sini, 4. Bölge’de yüzde 60’nı geri 
alabildiğini, bu durum karşısında İzmir 
ile Manisa arasında yüzde 100 fark 
olduğu için yine fabrikaların diğer 
illere kurulmasının teşvik edildiğini 
belirtti.

Büyük ölçekli yatırımlara 
bakıldığında kimyasal madde ve 
ürünleri imalatının 1 milyon TL’den 
200 milyon TL’ye, motorlu kara 
taşıtları imalatının 250 milyon TL’den 
200 milyon TL’ye, liman ve liman 
hizmetleri yatırımlarının 250 milyon 
TL’den 200 milyon TL’ye düştüğünü, 
bu rakamları yukarıya çekebilecek 
yatırımları yapacak yerli yatırımcının 
çok az olduğunu, dolayısıyla büyük 
yatırımcının Türkiye’ye çekilebilmesi 
amacıyla hazırlanan teşvik sisteminin 
sonucunun ne olacağının zaman 
içerisinde görüleceğini söyledi.

Savunma sanayinde
offset imkanı

Gökçüoğlu, ülkenin kalkınması, 
savunmasına güvenilmesi için 
savunma sanayine yatırımı yapılması 
gerektiğini, bu amaçla küçük firmalara 
ya da sektöre yeni başlamış firmalara 
değişik şekilde destek verilmesi 
gerektiğini, ancak sadece 20 milyon 
TL üzerinde olanların teşviklerden 
yararlanabildiğini ifade ederek, EBSO 
olarak savunma sanayinin farkındalığı 
içerinde, yönetime geldikten 
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Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim 
Gökçüoğlu, son 10 yılda kira gelirlerinin yüzde 224 oranında arttığına, 

KDV mükellef sayısının yüzde 20 azaldığına dikkat çekerek “Bu da bize 
kolay kazancın geldiği noktayı gösteriyor. Ama asıl hedef kolay kazanç değil   

üretim olmalıdır” dedi.
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sonra ilk olarak bir çalışma grubu 
oluşturduklarını, müşterek malzeme 
sergisini gerçekleştirdiklerini, 
İstanbul’daki savunma sanayi fuarına 
2 sefer katıldıklarını, İZKA ile İzmir 
bölgesindeki savunma sanayiine 
hizmet verebilecek firmaları İZKA’nın 
projesi çerçevesinde, ziyaret ederek 
50’sinin üretime soktuklarını söyledi.

Ülkemizdeki savunma sanayindeki 
firmaların 2010 yılında toplam 
dolaysız cirosunun 2.7 milyon dolar 
olduğunu, 2003 yılından itibaren 
yıllar bazında artarak yükselme 
gösterdiğini, ihracatta içindeki 
performansının 700 milyon TL 
civarında olduğunu dile getiren 
Gökçüoğlu, sektörün ithalatında 
ise Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nın 
offset olarak isimlendirdiği bir 
konu bulunduğunu, Türkiye’ye 
ihracat yapmak isteyen firmaya şart 
koşarak, proje kapsamında belirlenen 
oranlarda ithalat yapma zorunluluğu 
getirdiğini ve Savunma Sanayi 
Müsteşarlığı’nın offset sitemini en iyi 
uygulayan kurum olduğunu belirti.

Çalışma barışı bozulmasın

Toplu iş ilişkileri yasa tasarısının 
sanayiciler için büyük bir tehlike arz 
ettiğini, birliktelik içerisinde yanlış 
olan düzenlemelerin anlatılması 
gerektiğini ifade eden Gökçüoğlu, 
sendikaya karşı olmadıklarını, 
ancak tasarı ile getirilmek istenen 
sendikacılık sistemini doğru 
bulmadıklarını, çünkü uygulamaların 
e-devlet üzerinden yapılma-sının 
öngörüldüğünü, oysa eski sistemdeki 

gibi noter şartının getirilmesi, yine 
işyeri barajı olmazsa olmaz 50+1 
olan sendikaya girebilme şartının 
uygulanması gerektiğini belirterek, 
bu konuda Ankara’da lobi faaliyetleri 
yürütülmesi hususunda herkesin 
elinden gelen gayreti göstermesini 
istedi.

Akdeniz Üniversitesi’nden alınan 
Çevre Hizmet Ödülleri Türkiye 
Ölçeği kategorisinde hazırladıkları 
projeyle Odamız’a ödül getiren 
Çevre çalışma Grubu üyeleri ve 
EBSO çalışanlarını kürsüye davet 
ederek alınan ödül için tebriklerini 
iletti.

Gökçüoğlu ayrıca, KALDER’in 
her yıl düzenlediği Bölgesel Kalite 
Ödülü’ne EBSO olarak aday 
olunduğunu, EBSO personelinin 
ödül için uzun süredir meşakkatli 
bir çalışma sergilediğini, Nisan 
ayı içerisinde saha ziyaretinin 
gerçekleştirildiğini, Haziran ayında 
neticenin belli olacağını söyledi.

Gökçüoğlu üyeleri
cevaplandırdı

Meclis Üyesi sanayicilerin 
gündeme getirdiği konuları 
değerlendiren Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili Gökçüoğlu, Davut 
Yanık’ın dile getirdiği “heyecan yok” 
ifadesinden sonra Meclis Salonu’na 
baktığında Meclis Toplantısı’nda 
bulunan üye sayısının azlığının dikkat 
çekici olduğunu, ayda bir defa 
yapılan toplantıya katılım sağlanması 
hususunda daha hassas davranılması 
gerektiğini belirtti.

Türk Ticaret Kanunu’nun 
Temmuz ayında yürürlüğe gireceğini, 
düzeltilmesi gereken hususları 
gerekli makamlara ilettiklerini, 
TOBB’un sanayiciyi bilgilendirmek 
adına ülkenin değişik illerinde 
toplantılar gerçekleştirdiğini 
söyleyen Gökçüoğlu, yapılan 
girişimler karşısında ikincil 
düzenlemelerin yapılacağının, 
herhangi bir ertelemenin ise söz 
konusu olmadığının ifade edildiğini 
belirterek, neler getirip götüreceğini 
kanun uygulamaya girdikten sonra 
göreceklerini dile getirdi.

Gökçüoğlu, ülkemizde demokrasi 
oturmadığı sürece kurumlar adına 
söylenen sözler şahsi hesaplaşmaya 
döndüğü müddetçe, iş aleminin 
üzerine korku salındığı müddetçe 
kurumların başındaki kişilerin 
gerçek düşüncelerini söylemekte 
zorlanacaklarını, düşünülenlerin 
söylenemediği müddetçe de bir bedel 
ödemek durumunda kalınacağını 
ve alınan görevin layıkıyla yerine 
getirilemeyeceğini söyledi. Ayrıca her 
dönemi kendi içinde değerlendirmek 
gerektiğini ifade eden Gökçüoğlu, 
eski döneme nazaran TOBB’un 
sesinin daha az çıktığı düşünülüyorsa 
bunun da dönemsel değişiklik olarak 
algılanabileceğini ifade etti.

Gökçüoğlu, kendisinin de 5+3 
sisteminde endüstri meslek lisesinden 
mezun olduğunu, daha sonra 
makine mühendisliğini okuduğunu, 
o dönemlerde başarılı bir öğrenci 
olduğunu hatta lise mezuniyetinde 
bir arkadaşıyla çalışan makine 
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“Dünyanın dev sanayi ülkesi Almanya KOBİ’lerine özel teşvikler vererek 
sanayileşmenin önünü açmakta, İrlanda, Tayvan, Hindistan, Brezilya gibi 
ülkeler verdiği teşviklerle yatırımları cazip hale getirmektedir. Kapsamlı ve 
dinamik bir nitelik taşıyan yeni sistemde, Ege Bölgesi Sanayi Odası olarak 
altını çizmeye çalıştığımız nokta; KOBİ’lerimizin yeterince faydalanamayacak 
olması ve komşu illerin birbirine sınır OSB’lerinde haksız rekabetin 
giderilememesidir.” 
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yaptıklarını belirterek, şimdi endüstri 
meslek lisesi mezunu bir öğrencinin 
bırakın makine yapmayı ölçü aletini 
bile okuyamaz durumda olduğunu 
söyledi. 4+4+4 sisteminin daha 
önce uygulanan başarılı bir sistem 
olduğunu, dönemler değiştikçe bu 
sistemin terk edildiğini, şimdi tekrar 
bu sisteme dönüldüğünü, ülkemiz 
için başarılı sonuç getirmesini 
umduklarını, zira ülkemizin iyi bir 
eğitim sistemine ihtiyacı bulunduğunu 
ifade etti.

Geçici teşviklerin süreli olduğunu, 
sanayiciye yapılabilecek en büyük 
desteğin faizlerin düşürülmesi 
olduğunu, dolayısıyla enflasyon 
oranının altında faiz oranını 
koruyabilecek bir sistemin kurulması 
gerektiğini söyledi. Gökçüoğlu, 
İZKA Projesi çerçevesinde 300 
tane firmayı dolaşarak, 75 tanesinin 
proje kapsamında savunma sanayi 
üretimine yönlendirilmesi adına 
çalışmalarda bulunduklarını, hem ülke 
savunmasının güçlendirilmesi hem de 
katma değeri yüksek ürün üretilmesi 
adına savunma sanayi sektörünü 

önemsediklerini, bugün Türkiye 
bir ton kirazı 1500 dolara ihraç 
ederken, savunma sanayinde uçak 
simülatörünün bir tonunun 75 milyon 
dolar olduğunu vurguladı.

Eximbank’ın TL kredi faizlerinin 
geçen sene kaynağımız yok denerek 
verilmediği dönemde yüzde 6.75 iken 
şimdi artmaya başladığını yüzde 8.65 
seviyelerine çıktığını, ancak yine de 
normal koşullarda diğer bankaların 
rotatif kredilerine bakıldığında daha 
düşük seviyede olduğunu söyledi.

İbrahim Gökçüoğlu, Ar-Ge 
Merkezleri Kanunu çıktığında 500 
kişiyi sisteme dahil edebilen firmaların 
Ar-Ge Merkezi kurarak, teşvik 
alabildiğini, bunun dünya klasmanında 
bir mantık olduğunu, ancak 
sonrasında 500 olan rakamın 250’ye 
ve sonrasında bir gecede 50’ye 
düştüğünü dile getiren Gökçüoğlu, 
50 rakamının yeterli olmadığını 
düşündüğünü, çünkü temel bilimler 
olmadan fizik, kimya, matematik 
mühendisleri olmadan Ar-Ge merkezi 
olamayacağını, aynı zamanda Ar-Ge 
Merkezi’nin dünya üzerinde patent 

alabilecek, katma değeri yüksek 
ürün elde edecek, Türkiye’nin açığını 
kapatacak çalışmalarda bulunması 
gerektiğini, devlet kaynağının bu 
nedenle buralara aktarıldığını söyledi. 
Artık yapılan şeyin Ar-Ge değil 
Ür-Ge olduğunu, sadece üretimin 
geliştirildiğini ki zaten global rekabet 
kapsamında Ür-Ge’yi her firmanın 
yapmak durumunda olduğunu belirtti.

Kıdem tazminatı konusunda 
Bakanlıktan iş alemini rahatsız 
etmeyecek bir sistem bulacaklarına 
ilişkin bir açıklamanın yapıldığını, 
bugün onuncu görev yılı dolduran, 
Türk milletinin yüzde 49,8’inin oyunu 
alan iktidarın dahi bu konuya bir 
çözüm getiremediğini, en kısa sürede 
çözüm sağlanmasını umduklarını 
söyledi. Gökçüoğlu, Yanık’ın 
eski günler daha zordu ifadesini 
kullandığını, ancak zor olsa da eskiden 
sanayicinin para kazanıp, yatırım 
yapabildiğini, borcunun az olduğunu 
ifadeyle, genele bakıldığında sanayici 
borç içinde hayatiyetini devam 
ettiriyorsa konunun değerlendirilmesi 
gerektiğini vurguladı.

MECLİS
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Türkiye İş Bankası Genel 
Müdürü Adnan Bali, Egeli 
sanayicilere, dünyadaki global 

krizin etkilerinin hala sürdüğüne 
dikkat çekerek ‘hesabınızı iyi 
yapın’ uyarısı yaptı. ‘İşyerini artık 
rutinde bırakma dönemi bitti’ 
diyen Bali, “İşyerini artık yakından 
takip eden bir anlayışla çalışmak 
zorundasınız. Raporlama döneminden 
önce sinyalleri alarak politika 
geliştirmelisiniz. Her gün, her hafta 
satışlar ne oldu, stoklar ne durumda,  
kredi bakiyesi nedir? Bunları kontrol 
ederek işlerinizi yönetmelisiniz” dedi. 

İşlerinize hakim olun

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) 
Nisan ayı olağan Meclis toplantısına 
konuk olan İş Bankası Genel Müdürü 
Adnan Bali, küresel ekonomik krizin 
işyerlerini çok daha yakından takip 
edecek bir yapı gerektirdiğini söyledi. 
İşleri rutinde bırakma dönemini sona 

erdiğini belirten Bali, şöyle konuştu:

“İçinde bulunduğumuz ekonomik 
koşullar her zamankinden çok farklı. 
Rutin bir süreçte yaşamıyoruz. 
Dünyanın her yerinde ciddi 
dalgalanma, ciddi güven sorunu var. 
İşlerinizi de rutin bir süreçte takip 
etme dönemi sona erdi. Sıkı takip 
gerektiren bir süreçten geçiyoruz. 
Dönemsel raporları bekleyip sinyal 
alarak politika belirleme dönemi 
kapandı. İşlerimizi büyük ölçüde 
yakından takip edecek ve kısa 
zamanda yaptığımız işlere hakim 
olacağız. Hepimizin zihninde işimize 
dair fizibilite hesabı yapacak bir 
yapı olmalı ve her gün, her hafta 
stoklar, satışlar, alacaklar, kredi 
bakiyesi nereye gidiyor kontrol 
edeceğiz. Bunu dönemsel raporların 
çıktılarından sonra değil, süreç devam 
ederken yönetecek bir anlayışın 
gerekli olduğuna inanıyorum.”

Ülke ekonomileri
sınanır hale geldi

İş Bankası’nın İzmir İktisat 
Kongresi’nde alınan kararla 
kurulduğunu ve Türkiye’nin kamusal 
malı olduğunu belirten Bali, “Biz de 
bu ortak değeri büyütüp bu ülkeye 
ulusal katma değer yaratmaya 
çalışıyoruz” dedi.

Ulu Önder Atatürk’ün askeri 
başarıların ekonomik başarılarla 
taçlandırılması yönündeki hedefiyle 
çalıştıklarını söyleyen Bali, şöyle 
konuştu:

“Her alanda üzerimize 
düşen misyonu yerine getirme 
gayretindeyiz. Bizim ekonomiye 
genel olarak bakışımız gereği özellikle 
kriz döneminde görevimiz artıyor. 
Derin ve dalgalı konjonktürde 
2008’in son çeyreğinden bu yana 
kriz bütün alanlara etkisini yansıtıyor. 
ABD’nin tarihinde ilk kez kredi 

Egeli sanayicilere bankacıdan 
‘temkinli olun’ uyarısı

MECLİS
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notu düşürülüyor. Yüksek kamu 
borç stoklarına bağlı istikrarsızlıklar 
yaşanıyor. Problemlerin yaşandığı 
ülkelerde siyasi olarak da büyük 
sorunlar yaşanıyor. Ortaya çıkan 
hane halka risklerinin kamuya mal 
edilmesi süreci yaşanıyor. Kamu 
ekonomilerinin test edilmeyeceği 
varsayılıyordu. Oysa bu süreçte 
gördük ki onun da bir sınırı var. Ülke 
ekonomileri sınanır hale geldi.”

Global krizi fırsata çevirdik

Türkiye ekonomisinin 1990’dan 
sonra “kaplumbağanın iki de bir ters 
dönüp yolundan çıktığı” dönemleri 
yaşadığını anlatan Bali, 2001 yılında 
yaşanan krizin ardından alınan 
tedbirlerle fırsata çevrildiğini dile 
getirdi. 

Türkiye’nin küresel ekonomik 
krizi şu ana kadar iyi yönettiğini 
belirten Bali, ekonomik 
parametrelere bakıldığında cari 
açık dışında diğer kriterlerin artı 
verdiğini vurguladı. Avrupa Birliği 
ülkeleri tarafından konulan Maastricht 
kriterlerini Türkiye’nin tutturduğunu 
anlatan Bali, “AB’ye aday Türkiye, 
küresel finansal krizden AB’nin 
çekirdek üyesi bazı ülkelerden daha 
iyi korundu. Çekirdek üye ülkelerin 
tutturamadığı kriterleri Türkiye 2004 
yılından beri tutturuyor. Bütün bunlar 
2001 krizinden çok büyük dersler 
çıkararak, her seferinde yapısal 
problemlerle yüzleşerek hal yoluna 
koyduğumuz ve krizden etkilenmeme 
yolunu yaratan çok kıymetli bir 
ayrışma olgusudur. Buna rağmen hala 
bizim AB’ye alınıp, alınmayacağımız; 
ne zaman alınacağımız gibi konular 
konuşuluyor” dedi. 

Türkiye ekonomisinin son 
derece esnek bir ekonomi olduğunu 
ifade eden Adnan Bali, “Tıpkı 
bir akordeon gibi gerektiğinde 
genişleyip gerektiğinde de 
daralabiliyor. Ekonomiyi karne 
olarak değerlendirirsek Türkiye 
ekonomisi büyük ölçüde tatminkâr, 

hatta bazı konularda gereğinden 
fazla performans gösteriyor. Örneğin 
ekonomik büyümede. Bu da çok 
ciddi belirsizlik ve değişkenlik arz 
eden bir sürecin Türkiye açısından 
doğru yönetildiğini gösteriyor. 
Türkiye’nin görece daha olumlu 
bir performans gösterdiğini 
söyleyebiliriz. Cari açık önümüzde bir 
sorun olarak görünüyor ve bu yönde 
de alınmaya başlanan ciddi farklı 
tedbirler söz konusu. Büyüme hızında 
mutabık kalındığı sürece, makul 
seviyede gerçekleştiği sürece cari 
açık üzerinde olumlu etki yapacaktır” 
diye konuştu.

Enerji fiyatları risk

Cari açık probleminin mutlaka 
iyi yönetilmesi gerektiğinin de ifade 

eden Genel Müdür Adnan Bali, 
“Nitekim ciddi ve farklı tedbirlerin 
alınması da söz konusu. Bu yıl için 
yüzde 3.5 ila 4 arası bir büyüme 
bekliyoruz. İlk çeyrekte yüzde 
1.5 büyüme rakamının çıkacağını 
öngörüyoruz. Büyüme ile ithalat 
arasındaki ilişki nedeniyle büyüme 
rakamları ithalatı azaltacağından cari 
açığımız da düşüşe geçecektir. Gıda 
fiyatlarındaki oynaklığını yanı sıra 
enerji fiyatlarındaki artış ise özellikle 
büyüme dönemlerinde işletmeler için 
ciddi risklerdir” dedi.

EBSO Meclis Üyesi sanayicilerin 
sorularını da yanıtlayan Adnan Bali, İş 
Bankası olarak her zaman sanayinin 
ve üretimin destekçisi olduklarını 
söyledi.
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İzmir’in ekonomik potansiyelinin yeterince kullanılmadığı, daralan bir pazara 
sahip olduğu yönündeki söylentilerin eldeki verilerle yalanlandığını belirten 
Bali, şöyle konuştu:

“Son dönemde İzmir’in ekonomik potansiyelini yeterince kullanamadığı, 
daralan piyasaya sahip olduğu kanaatler ifade ediliyor ama bunu rakamlar 
doğrulamıyor. Kanaatlerle ve algılarla değil, rakamlarla konuşmak 
lazım. Nakdi ticari krediler bu anlamda İzmir’de Türkiye ortalamasının 
üzerinde. Kredilerimizi yüzde 43 oranında artırdık. 64 milyar TL’den 91 
milyar TL’ye çıkardık. Son 2 yıllık dönemde nakdi ticari kredilerin artış 
oranı Türkiye’de yüzde 75 iken, İzmir’de bu oran yüzde 81 seviyesinde. 
İşletmeler bu krediyi kendilerini daha da büyütmek için alıyor. Ticari kredi 
kullanımı oranı ise İzmir’de yine yüzde 56. Bu alanda İş bankası en fazla 
kredi kullandıran banka oldu. İzmir’de büyük sanayi tesislerinde artış yok 
ama KOBİ’ler için çok olumlu. Son derece esnek bir yapı var. 1925 yılında 
İzmir’de ilk şubemizi açmışız, şu anda 97 şube ile en çok İzmir’de şubemiz 
var.” 

Kredi kullanımında İzmir önde
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Kani Aydoğdu
TTK yeni sorunlar yaratacak

EBSO Meclis Üyesi Kani 
Aydoğdu, Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili Gökçüoğlu’nun konuşmasına 
katıldığını, yeni teşvik sistemi ile 
değişen bir durum olmadığını 
vurguladı. Aydoğdu, Türk toplumunun 
1920 senesine kadar çiftçi ve asker 
olarak hayatını sürdürdüğünü, Ulu 
Önder Atatürk’ün yaptığı inkılaplar 
ile 65-70 sene içerisinde dünyanın 
en büyük müteşebbisi haline gelen 
toplum yapısına büründüğünü, bugün 
en fazla müteşebbis ve yatırımcıya 
sahip ülke konumunda bulunduğunu 
ifade etti.

Kanunların topluma fayda 
sağlayacak, ileri götürecek, sosyolojik 
yapısıyla uyumlu olacak şekilde 
çıkartılması gerekirken, AB uyum 
kapsamında iş alemine dikte ettirilen 
TTK’nın büyük sıkıntı yaratacağını 
belirten Aydoğdu, zaten bir sürü 
sıkıntı ile mücadele etmeye çalışan 
müteşebbis ve yatırımcıya, bu kanun 
ile bir çok yük daha getirildiğini 
söyledi.

Aydoğdu, 1000 sene önce 
yazılan 942 sayfalık Kutadgu Bilig 
kitabının Türkiye’deki bütün devlet 
adamlarının okuması gerektiğini, 
kitapta; devletin tüm halkını mutlu 
edebilmenin yollarını dört ana 
başlıkta toplandığını, bunlardan ilkinin 
“düzgün kanun” yapma olduğunu, 
oysa Türk Ticaret Kanunu’nun iş 
alemine sıkıntı yaşatacağını, Türk 
milletinin bu olumsuzluğa müstahak 
olmadığını, yeterli sesi çıkaramadıkları 
için sivil toplum kuruluşlarının 
sorunu kendilerinde araması 
gerekirken korkudan kimsenin 
sesinin çıkmadığını ifadeyle, geçmiş 
dönemlerde TOBB’un sesinin kanun 
yerine geçtiğini, hükümete sözünü 
dinlettirdiğini, oysa şimdi ilk defa 
TOBB’un bu denli pasif olduğunu 
açıkça söylemek istediğini belirtti.

Mesut Kürüm
Yasalar gerçekçi olmalı

EBSO Meclis Üyesi Mesut Kürüm, 
yasa ve yönetmelikleri hazırlayan 
bürokratların gerçekten eğitimden 
geçirilmesi gerektiğini, üreten 
kesim olarak sanayicilerin içlerinde 
bulundukları durumdan, üzerlerindeki 
yüklerden habersiz, gerçekçi olmayan, 
ayakları yere basmayacak bir şekilde 
yasa ve yönetmelikleri hazırladıklarını 
ileri sürdü. Teşvik Yasası’nın da aynı 
şekilde çıkarıldığını söylerken örnek 
olarak Ar-Ge desteğini gösteren 
Kürüm, ülkemizde bu nedenle 
Ar-Ge’den değil, ancak üretimin 
geliştirilmesinden bahsedilebileceğini 
belirtti.

Sanayicinin gündemi
sektörler ve ekonomi
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Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Üyesi 
sanayiciler, Türkiye’nin ekonomide 2023 yılı 
hedeflerine ulaşabilmesi için öncelikle yatırım ve 
üretimin desteklenmesi, ihracatın artırılması için 
sanayicinin desteklenmesi gerektiğini dile getirdi. 
KOSGEB ve Eximbank kredilerinin artırılmasını, 
kümelenme modellerinin desteklenmesini, 
sanayicinin üretim yaparken ihtiyaç duyduğu 
girdileri ucuza temin edebilmesini isteyen EBSO 
Meclis Üyeleri, kamunun kontrolündeki hizmetler 
üzerinde dünyadaki rakipleriyle yarışmalarını 
zorlayacak aşırı vergi yüklerinin de azaltılmasını 

savundu. Yasa ve yönetmelikler yazılırken 
bürokratlar kanunların muhatabı olan kesimlerle 
birlikte çalıştığında daha doğru uygulamaların 
ortaya konulabileceğine dikkat çeken sanayiciler, 
yeni Türk Ticaret Kanunu ile son teşvik yasasında 
zorluk yaratan hususları buna örnek olarak 
gösterdi. Sanayiciler, uzun süre ve emeklerle 
meydana getirilen çalışma barışının korunması 
gerektiğini vurgularken, mesleki ve teknik eğitime 
de ağırlığın verilerek üreten sektörlerin ihtiyaç 
duyduğu nitelikli eleman yetiştirilmesini gündeme 
getirdi.
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Mesut Kürüm, üst kuruluşumuz 
olan TOBB’un ne yazık ki sanayici 
kesiminin sorunlarını aktarıp 
çözebilecek yapıda olmadığını, 
bir miktar siyasete bulaştığında, 
hükümetin, TOBB’un ticari 
işletmelerinin üzerine giderek, 
sesini kestiğini, dolayısı ile TOBB’un 
sanayicinin derdine derman olacak bir 
kuruluş olmaktan çıktığını, sanayiciler 
olarak hep birlikte hareket ederek, 
sorunlarına kendilerinin çözüm 
getirmeleri gerektiğini ifade etti.

Mustafa Dirin
Gerçek teşvik kümelenmede

EBSO Meclis Üyesi Mustafa Dirin, 
70 milyonluk Türkiye’de CNC tezgah 
üretimi yapan iki ya da üç firma 
bulunduğunu, CNC tezgah üretmenin 
teknoloji üretmek anlamına geldiğini, 
teknoloji üretemeyen ülkelerin ise 
kalkınmasının zor olduğunu dile 
getirdi. Dirin, 20 milyonluk Tayvan’da 
370’in üzerinde bilgisayar kontrollü 
tezgah üretildiğini ifade etti.

Mustafa Dirin, üç sene önce 
Tayvan’da bir firmanın açılışına 
katıldığını, ayda 600 tane makine 
üreten firmanın OSB’de 40 dönümlük 
yere tesis yaptığını, Tayvan’da 
organize sanayi bölgelerinden parayla 
arsa satın alınamadığı, tesisini yapıp 
kira ödendiği için bu firmanın yaptığı 

tesis karşılığında 9000 Tayvan Doları 
kira ödeyeceğini, 10 sene vadeli 
yüzde 1 faizli, üç senesi ödemesiz 15 
milyon dolar kredi aldıklarını söyledi.

Tayvan’daki kümeleşme 
modelinde; üreticilerin önce bir 
projeciye proje yaptırdıklarını, 
projecinin modelciye giderek 
model yaptırdığını, modelcinin de 
dökümcüye giderek dökümlerini 
yaptırdığını, başka bir işletmeciye 
gidilerek resimlere göre işlendiğini, 
daha sonra kalite kontrolcüye 
gidilerek, onay aldıktan sonra 
fabrikaya gelinip, montaj yapıldığını 
anlatan Dirin, gerçek teşvikin bu 
olduğunu vurguladı.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili 
Gökçüoğlu’nun İZKA’nın projesinden 
bahsettiğini ancak, kendisinin 
İZKA’dan bir proje kazandığını, tüm 
işlemleri halledip iş imzaya kalmışken 
firmaları 20 milyon liranın üzerinde 
ciro yaptığı için teşviki alamadıklarını, 
oysa almış olsalardı Türkiye’de 
olmayan kaynak robotu getirerek 
üretime sokacaklarını ifade eden 
Dirin, yapılan uygulama ile sanayicinin 
önünün kapatıldığını belirtti.

Meclis Üyesi Zekai Fidan’ın 
1,5 sene evvel Meclis’te “imam 
hatip liselerinin önünün kapatılması 
görüşüyle, bütün meslek liselerinin 
önünün kapatıldığını ve bırakın 
herkes kendi düşüncesinde okusun, 
meslek liselerinin önü açılsın” ifadesini 
kullandığında bu düşünce herkese 
ütopik gelmesine rağmen son derece 
doğru olduğunu dile getiren Dirin, 
5+3 sisteminde eğitim aldığını, lisede 
torna tesviye bölümünü bitirdikten 
sonra isteyerek makine mühendisliğini 
bitirdiğini, ancak meslek liselerinin 
önünün kesilmesiyle “geleceğim 
yok, mühendis olamayacağım” 
düşüncesiyle bir çok öğrencinin 
meslek lisesini tercih etmediğini 
söyledi.

Mustafa Dirin, şimdi uygulamaya 
konulacak 4+4+4 sisteminin 

doğru düşünülen bir sistem 
olduğuna inandığını fakat yapılacak 
uygulamaların ne şekilde olacağını 
merak ettiğini, özellikle mesleki eğitim 
de tornacılık, frezecilik, ayakkabıcılık 
vb. bölümlerdeki eğitimin eksik 
olduğunu düşündüğünü, Yönetim 
Kurulu’nun bu konuyu dikkate 
alacağına inandığını dile getirdi. 

Yılmaz Şahin
Tuğla ve kiremit sanayicileri
desteklenmeli

EBSO Meclis Üyesi Yılmaz Şahin, 
Eximbank üst düzey yöneticileriyle 
yapmış olduğu görüşmelerde, 
ülkemizde yıllardır uygulanmayan, 
Eximbank sigortası kapsamında, 
ihracatçıların vadeli satışlarında mali 
tablolarına göre itibarlı ve sağlam 
firmalar ise sigorta poliçelerinin 
teminat olarak kabul edilmesi şeklinde 
bir uygulamanın başlatılacağını, 
böylelikle teminat mektubu vermeden 
ihracat kredilerinin kullanılabileceğini 
bildirdi. 15 yıldır ihracat yapan bir 
firma sahibi olarak bunun gördüğü 
en büyük reform olduğunu söyleyen 
Şahin, teminatı yetersiz olan firmalar 
için çok büyük bir destek, ülkemizin 
ise 2023 yılında 500 milyar dolar 
ihracat hedefine ulaşabilmesi yolunda 
ihracatı artırmak için atılan büyük bir 
adım olduğunu, en geç 2 ay içerisinde 
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mevzuatın hazırlanarak devreye 
gireceğini haber verdi.

Yılmaz Şahin, bu güzel haberin 
ardından, Eximbank’ın TL kredi 
faizlerini ne yazık ki yükselttiğini, yine 
döviz kurlarındaki dalgalanmanın da 
ihracatçıları üzdüğünü, 1,800’lerin 
üzerinde dolaşan doların, 1,74’lere 
düşmesine bir anlam veremediğini, 
doların bir anda bu kadar düşmesinin 
nedeninin ancak Türkiye’ye çok 
büyük bir miktarda yatırımın 
yapılması, dolar girişinin olması ile 
mümkün olabileceğini, her zaman 
yaptıkları gibi ihracatçılarla top gibi 
oynadıklarını, amaçlarının ne olduğunu 
anlayamadığını söyledi.

Nisan ayı başında Türkiye Tuğla 
ve Kiremit Sanayicileri Derneği’nin 
(TUKDER) Genel Kurulu’na 
katıldığını, toplantıda Derneğin 
kuruluş yılı olan 1996 yılında 519 
fabrika üye iken geçen 16 senede ne 
yazık ki 200’ün üzerinde fabrikanın 
işini tasfiye ettiğini öğrendiğini, bunun 
en büyük nedeninin ise sektördeki 
birçok fabrikanın teknolojiye yatırım 
yapamaması, hiçbir dönem toprak 
sanayinin sektörel teşviklerden 
yararlanamaması olduğunu belirtti.

Davut Yanık
KOSGEB’in destekleri artmalı

EBSO Meclis Üyesi Davut 
Yanık, firma olarak bir projelerine 

KOSGEB’den destek aldıklarını, 
bu destekle yurtdışında iki fuara 
katılarak, müşteri kazandıklarını 
bildirirken, ancak devlet tarafından 
verilen teşviklerin yeterli olmadığını, 
malzemeyi ucuza alabilecekleri, 
firmalarına katkı sağlayabilecek 
teşviklere ihtiyaçları olduğunu söyledi.

EBSO’daki Ereğli Demir Çelik 
İşletmesi’nin sunumunda fabrikanın 
1800 futbol sahası büyüklüğünde 
olduğunun ifade edildiğini hatırlatan 
Yanık, oysa fabrikanın büyüklüğünün 
kendilerine bir fayda sağlamadığını, 
1985 yılından beri Ereğli Demir-
Çelik’in bayisi olduğunu, hiçbir 
zaman ucuz mal satın alamadığını, 
bu anlamda teşviklerin daha cazip 
hale getirilmesi gerektiğini, üretenler 
olarak devletten para istemediklerini, 
kullanılan elektriğe, vergiye, sigortaya 
destek istediklerini belirtti.

Davut Yanık, eskiden büyük 
sanayicilerin yer aldığı Sanayi Odası’na 
gelirken büyük sanayicilerin arasına 
girecek olması nedeniyle ayaklarının 
titrediğini, Oda’ya gelmeye çekindiğini 
söylerken, ancak şimdi aynı heyecanı 
duymadığını ifadeyle bu konunun 
incelenmesini istedi.

Kenan Lider
Akaryakıttaki vergi yüksek

EBSO Meclis Üyesi Kenan Lider, 

şirket giderleri ile ilgili yapmış olduğu 
incelemelerde, en büyük giderin 
akaryakıt olduğunu gördüğünü, 
özellikle akaryakıta uygulanan 
yüksek orandaki vergilerin her 
dönem giderek arttığını, petrole zam 
geldikçe, hükümetin de hiç fırsatı 
kaçırmadan, zam yaptığını dile getirdi. 
Lider, sanayicilerin dünya çapındaki 
üreticiler ile rekabet edebilmesi 
için, tıpkı sanayi sicil belgesi ile ucuz 
tarifeden kullanılan elektrik gibi 
akaryakıtta da aynı şekilde belli bir 
indirimin yapılabileceğini ifade ederek, 
sanayicilerden akaryakıt için vergi 
alınmaması konusunda bir girişimde 
bulunulmasında fayda olacağını 
belirtti.

Murat Kurtalan
15 yıl çalışana tazminat
yeniden düzenlenmeli

EBSO Meclis Üyesi Murat 
Kurtalan, kıdem tazminatının 
verilmesinin askere gitme, vefat, 
evlilik ve emeklilik şeklinde birkaç 
uygulaması bulunduğunu, uzun 
zamandır uygulanmayan bir maddenin 
ise; sadece bir işyerinde değil, 
toplam iş hayatı boyunca çalışılarak 
15 yıl doldurulduğunda SGK’dan 
ilgili belgeler alınıp, işyeri sahibine 
götürülerek, tazminatın alınabileceği 
yönündeki uygulamanın başlamasıyla, 
borçları olan birçok işçinin borçlarını 
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kapatmak adına bunu bir çıkış yolu 
olarak gördüğünü söyledi.

Kurtalan, yapılan bu uygulamanın 
4857 sayılı İş Kanunu’na tabi personel 
için geçerli olduğunu, 657 Sayılı 
Kanun’a tabi devlet memurları için 
geçerli olmadığını, buradan devletin 
yanlı davrandığının ortaya çıktığını dile 
getirdi.

Kurtalan, Kıdem tazminatının iki 
ana sebebi bulunduğunu, birincisinin 
işçiyi mecburi bir tasarrufa sarfetmek, 

ikincisinin de işveren açısından 
işçilerin çalışma sürecini sağlama 
olduğunu belirterek, eskiden 
15 yılını doldurmadan tazminat 
alınamayacağı için bir işçi çalıştığı 
işyerinden ayrılamazken, şimdi 
kanunla 15 yıl süre içerisinde iş 
değiştirse de tazminatını alabildiğini 
söyledi. Kurtalan, mevcut İşçilerini 
kaybetmemek adına bir önerisi 
olduğunu ifade ile, yönetmelikte 
bireysel emeklilikle ilgili olarak 
yeni bir  “gelir matrahının yüzde 

20’si kadar para ödenir.” ifadesinin 
değiştirilerek, asgari ödemeyi 
geçmemek şartıyla yatırılan primin 
yüzde 25’inin ödeneceğini, ancak 
ilk üç yıl sistemden çıkılırsa hiçbir 
ödemenin yapılmayacağını, 6 yıl sonra 
çıkılırsa yüzde 15’inin ödendiğini, 10 
yıldan sonra çıkılırsa yüzde 30’unu 
ödendiğini, emekli yaşı geldiğinde 
yüzde 100’ünü ödendiğinin belirterek, 
aynı uygulamanın kıdem tazminatında 
da uygulanabileceğini ifade etti.

Galatasaray’ın şampiyonluğuna
pastalı kutlama

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, Spor-Toto 

Süper Lig 2011-2012 sezonunda 
Galatasaray’ın şampiyonluğunu, 
kendisi gibi Galatasaraylı olan 
Yönetim Kurulu Üyeleriyle pasta 
keserek kutladı.

Galatasaray’ın zorlu bir 
yarışın ardından sezonu zirvede 
tamamladığını vurgulayan 
Yorgancılar, “Kurulduğu 1905 
yılından bu yana kazandığı başarılar, 
köklü ve güçlü camiası ile Türk 
futboluna büyük katkılar sağlayan 
Galatasaray’ın şampiyonluğu, 

çalışmanın, koordinasyonun, alın 
terinin, centilmenliğin, taraftarıyla, 
yönetimiyle, teknik ekibi ve 
futbolcusuyla birlikte kenetlenerek 
mücadele etmenin eseridir. 
Şampiyonluk, tüm Galatasaray 
camiasına ve Türk futboluna hayırlı 
olsun” dedi.
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tutamayan Yusuf Kırkpınar, “Yüreği 
insan sevgisiyle dolu olan ağabeyimi 
kaybetmenin büyük üzüntüsünü 
yaşıyorum. Onsuz bir hayat bize 
çok zor gelecek. Cevat Kırpınar’ın 
yeri Kırkpınar ailesinde ve İzmir’in 
iş ve siyaset dünyasında asla 
doldurulamaz” dedi.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar da, Kırkpınar’ın 
vefatından dolayı duyduğu üzüntüyü 
ifade ederken, “Uzun yıllar İzmir’de 
siyaset ve iş dünyasında, sosyal 
faaliyetlerde hep ön planda olmuş bir 
büyüğümüzdü. Ani ölümüyle bizleri 
çok üzdü. Kendisine Allah’tan rahmet 
ailesine ve yakınlarına başsağlığı 
diliyorum” diye konuştu.

Evli ve 4 çocuk, 9 torun sahibi 
olan 65 yaşındaki Cevat Kırkpınar’ın, 
alkol ve sigara kullanmadığı, düzenli 
olarak sağlık kontrolüne gittiği 
ve önemli bir sağlık sorununun 
bulunmadığı öğrenildi.

İzmir’in Menderes ilçesindeki 
çiftliğinde sabah yürüyüşü sonrası 
geçirdiği kalp krizi sonucu vefat 

eden Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis 
Üyesi Cevat Kırkpınar, sonsuzluğa 
uğurlandı. Bostanlı Beşikçioğlu 
Camii’nde 14 Mayıs Pazartesi günü 
öğle vakti kılınan cenaze namazının 
ardından  Cevat Kırkpınar’ın cenazesi 
Doğançay Aile Mezarlığı’nda toprağa 
verildi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası’nda 
2009 yılından bu yana Meclis Üyeliği 
görevinde bulunan tanınmış işadamı 
ve siyasetçi Cevat Kırkpınar için 
düzenlenen cenaze törenine; İzmir 
Valisi Cahit Kıraç, Büyükşehir 
Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 
Emniyet Müdürü Ali Bilkay, Ege 
Bölgesi Sanayi Odası Meclis Başkanı 
Mehmet Tiryaki, Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir 
Ticaret Odası Meclis Başkanı 
Selami Özpoyraz, Yönetim Kurulu 
Başkanı Ekrem Demirtaş, MHP 
Grup Başkanvekili Oktay Vural, 
Bayındırlık eski Bakanı ve MHP 
Trabzon Milletvekili Koray Aydın, 
AK Parti İzmir milletvekilleri Aydın 
Şengül, Ali Aşlık, İlknur Denizli, CHP 
İzmir milletvekilleri Alaattin Yüksel, 
Mustafa Moroğlu, Mehmet Ali Susam, 
İzmir eski milletvekilleri Işılay Saygın, 

Yıldırım Ulupınar, İsmail Katmerci, 
Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı 
Burhan Özfatura, Karşıyaka Belediye 
Başkanı Cevat Durak, Narlıdere 
Belediye Başkanı Abdül Batur, Konak 
Belediye Başkanı Dr. Hakan Tartan, 
AK Parti İzmir İl Başkanı Ömer 
Cihat Akay, MHP İzmir İl Başkanı 
Necat Karataş, EBSO Yönetim 
Kurulu ile Meclis Üyeleri başta olmak 
üzere iş, siyaset, spor ve bürokrasi 
dünyasından onlarca kişi katıldı. 

Ani ölümüyle sevenlerini yasa 
boğan Cevat Kırkpınar için taziyeleri 
oğlu Alper Kırkpınar ile kardeşi 
İzmir eski milletvekillerinden Yusuf 
Kırkpınar kabul etti. Gözyaşlarını 

Kırkpınar sonsuzluğa uğurlandı

Ege Bölgesi Sanayi Odası’nda 
1995-2005 yılları 
arasında Meclis 
Üyeliği görevinde 
bulunan Coşkun 
İpek vefat etti. 1940 
yılında İzmir’de doğan 
İpek, Yıldız Teknik 
Üniversitesi’nden 
mezun oldu. 
ACE Asansör’ün 
kurucusu İpek, EBSO’da görev 

yaptığı süre içinde sektörle ilgili 
yasal düzenlemelere 
öncülük etti, Aliağa OSB 
yönetiminde bulundu. 
Bir dönem İZTO’da 
Yönetim Kurulu Üyeliği 
yapan İpek’in cenazesi 
Alsancak Hocazade 
Camii’nde ikindi 
namazının ardından 
Karabağlar Paşaköprüsü 

Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Coşkun İpek’i kaybettik
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GÖSTERGELER

Şubat ayında %4,4 artan Sanayi 
Üretim Endeksi, Mart ayı itibari 
ile yıllık %2,4 oranında artarken, 

takvim etkisinden arındırılmış 
endeksteki artış %2,5 seviyesinde 
gerçekleşmiştir. Beklentileri paralel 
bir yumuşak iniş söz konusudur.

Sanayi Üretim Endeksi’ni sektörel 
bazda değerlendirecek olursak; 

Bir önceki yılın aynı ayına göre; 
madencilik ve taşocakçılığı sektörü 
endeksi %4,3, imalat sanayi sektörü 
endeksi %1,6 ve elektrik, gaz, buhar 
ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı 
sektörü endeksi de %7,9 oranında 
artmıştır.

İmalat sanayinin alt dallarından; 
tütün ürünleri %27,3, ağaç, ağaç 
ve mantar ürünleri imaları 16,4, 
ana metal sanayii %10,7 oranında 

artarken, motorlu kara taşıtları %8,4 
oranında daralmıştır.

2012 yılı Ocak ayında bir önceki 
yılın aynı ayına göre enerji %7,9, 

ara malı imalatı %2,7, ve dayanıklı 
tüketim malları imalatı %2,9 oranında 
artış gösterirken,  sermaye malı 
imalatı %-2,4 oranında azalmıştır. 

2012 yılı Mart ayında yükseliş 
trendine giren Kapasite 
Kullanım oranı, Nisan ayında 

da yükselişini sürdürmüştür.  Nisan 
ayında Kapasite Kullanım Oranı 
bir önceki aya göre 1,6 puan 
yükselerek %74,7 seviyesinde 
gerçekleşmiştir.

Kimyasalların ve kimyasal 
ürünlerin imalatı %82,7, ana 
metal sanayi %81,6, makine ve 
ekipmanların kurulumu ve onarımı 
%81,2 ve kok kömürü ve rafine 
edilmiş petrol ürünleri imalatı 
%79,5 ile 2012 yılı Nisan ayını 
en yüksek kapasite ile kapatan 
sektörlerdir. 

SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ

KAPASİTE KULLANIM ORANI

Mart 2012
(2005=100) 

Arındırılmamış Takvim Etkisinden 
Arındırılmış

Mevsim ve Takvim 
Etkisinden 

Arındırılmış

Endeks Değişim 
(Yıllık)

Değişim 
(Aylık) Endeks Değişim 

(Yıllık) Endeks Değişim 
(Aylık)

Toplam Sanayi 131,2 2,4 10,7 128,4 2,5 128,6 0,7

Madencilik ve 
Taşocakçılığı

126,2 4,3 11,3 125,1 4,3 137,9 -0,5

İmalat Sanayi 128,7 1,6 11,8 125,7 1,6 115,6 0,9

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

153,1 7,9 3,7 153,1 7,9 150,0 1,1

128,1

123,4
127,2 128,7 128,5

119,4

127,6

138,7

126,7

141,2

120,1
118,5

131,2

125,3
121,7

127,6 126,3
128,7

119,8

127,7

138,7

133,3

137,9

117,7
114,7

128,4

100,0
105,0
110,0
115,0
120,0
125,0
130,0
135,0
140,0
145,0

SUE-Toplam Sanayi Endeksi

SUE-Takvim Etkilerinden Arındırılmış Toplam Sanayi 
Endeksi
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2012 yılı Şubat ayında işsizlik 
oranı, bir önceki senenin aynı 
ayına göre 1,1 puan azalarak 

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

2011 yılında %9 bandında 
seyreden işsizlik oranı, 2012’nin 
ilk 2 ayında %10 bandına yeniden 
oturmuştur. Tarım dışı işsizlik oranı 
%12,7 olarak kaydedilmiştir.

2012 yılı Şubat döneminde 
mevsim etkilerinden arındırılmış 
istihdam edilenlerin sayısında bir 
önceki yılın aynı ayına göre 66 bin 
kişilik azalış, işsiz sayısında ise 22 bin 
kişilik artış olmuştur. 

Mevsim etkilerinden arındırılmış 
işsizlik oranı bir önceki yılın aynı 
ayına göre 0,1 puanlık artış ile % 9,1, 
istihdam oranı 0,2 puanlık azalış ile 

% 44,9 ve işgücüne katılma oranı 0,1 
puanlık azalış ile % 49,4 seviyesinde 
gerçekleşmiştir. 

2012 yılı Şubat döneminde 
istihdam edilenlerin sayısı, bir önceki 
yılın aynı ayına göre 536 bin kişi, 
işsiz sayısı da 243 bin kişi artmıştır. 
İstihdam edilenlerin %23,3’ü tarım, 
%20,1’i sanayi, %5,6’sı inşaat, %51,1 
ise hizmetler sektöründedir.   

Mevsim etkilerinden arındırılmamış temel işgücü göstergeleri 
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HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ

ŞUBAT

TÜRKİYE KENT KIR

2011 2012 2011 2012 2011 2012

Kurumsal olmayan 
nüfus (000)

71.920 73.254 49.295 50.225 22.625 23.029

15 yaş ve üstü nüfus 
(000)

53.152 54.365 36.738 37.531 16.414 16.834

İşgücü (000) 25.766 26.058 17.198 17.606 8.567 8.452

    İstihdam (000) 22.802 23.338 14.905 15.484 7.897 7.854

    İşsiz (000) 2.964 2.721 2.294 2.123 670 598

İşgücüne katılma 
oranı (%)

48,5 47,9 46,8 46,9 52,2 50,2

İstihdam oranı (%) 42,9 42,9 40,6 41,3 48,1 46,7

İşsizlik oranı (%) 11,5 10,4 13,3 12,1 7,8 7,1

    Tarım dışı işsizlik 
oranı (%)

14,2 12,7 13,6 12,3 16,8 14,3

    Genç nüfusta 
işsizlik oranı(1)(%)

20,6 18,3 22,5 19,9 16,5 14,6

İşgücüne dahil olma-
yanlar (000)

27.386 28.307 19.540 19.924 7.846 8.382
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2011 yılının son ayında düşüşe geçen Reel Kesim Güven 
Endeksi, 2012 yılı ile birlikte yukarı yönlü ivme yakalamış 
ve Mart ayında 116,0 seviyesine yükselmiştir. Bu seviye 

halen bir önceki yılın aynı ayına göre 0,7 puan aşağıdadır.

Tüketici güven endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre 
2,4 puan düşerek 91,1 seviyesine gerilemiştir. Tüketici güven 
endeksinin 100 puan seviyesinin altında seyretmesi, reel 
kesimde yükseliş gösteren güvenin, tüketici kanadına tam 
anlamıyla yansıtılamadığının bir ifadesidir. Endeksin tüm alt 
başlıklarında görülen düşüş, önümüzdeki dönemlerde de 
dikkatle takip edilmesini gerektirmektedir.

GÜVEN ENDEKSLERİ

BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

Aylar Reel Kesim 
Güven Endeksi

Tüketici Güven 
Endeksi

2011

Nisan 116,7 93,5

Mayıs 117,2 92,9

Haziran 114,6 96,4

Temmuz 114,1 94,8

Ağustos 109,8 91,7

Eylül 112,4 93,7

Ekim 101,9 89,7

Kasım 102,3 91,0

Aralık 97,2 92,0

2012 92,0

Ocak 101,8 92,2
Şubat 107,3 93,2

Mart 112,9 93,9

Nisan 116,0 91,1

2012 yılının Mart 
ayında;

Bütçe 
dengesi bir önceki 
yılın aynı ayına göre 
%33,7 artarak 1,4 
milyar TL fazla 
vermiştir. Aynı 
dönemde bütçe 
gelirleri %23,8, 
bütçe giderleri ise 
%23,4 oranında 
artmıştır. 

Faiz giderleri 
%63,5 oranında 
artarken, vergi 
gelirleri %3,5 
oranında artış 
göstermiştir.

2011 Mart 2012  Mart
(Milyon TL) Fark (%)

(Milyon TL) 2012  Mart 27.344 2,1

(Milyon TL) Fark (%) 24.024 5,4

Bütçe Giderleri 22.467 27.719 23,4

 Faiz Hariç Giderler 19.626 23.074 17,6

  Faiz Giderleri 2.841 4.645 63,5

Bütçe Gelirleri 23.523 29.131 23,8

  Vergi Gelirleri 19.287 19.957 3,5

Bütçe Dengesi 1.056 1.412 33,7

Faiz Dışı Denge 3.897 6.057 55,4
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2012 yılı Mart ayında, 2011 yılının 
aynı ayına göre ihracat %12,2 
artarak 13,3 milyar dolar, ithalat 

da %4,8 oranında azalarak 20,6 
milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 
Aynı dönemde dış ticaret açığı 2,5 
milyar dolar azalarak, 7,3 milyar 
dolar seviyesine gerilemiştir. Takvim 
etkilerinden arındırılmış verilere 
göre, 2012 yılı Mart ayında bir önceki 
yılın aynı ayına göre ihracat %12,2 
artarken, ithalat %0,9 azalmıştır. 
İthalat 2009’un 10. ayından beri ilk 
kez gerilemiştir.

Aramalı ithalatı %0,8, imalat 

sanayi ihracatı ise %9,2 oranında 
azalmıştır.

2011 yılı Mart ayında %48,3 olan 
Avrupa Birliği’nin (AB) ihracattaki 
payı, 2012 Mart ayında %41,6’ya 
gerilemiş; AB’ye yapılan ihracat, 
2011 yılının aynı ayına göre %3,3 
azalarak 5.513 milyon dolar olarak 
gerçeklemiştir.

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

elektrikli makina ve cihazlar, bunların 
aksam-parçaları ve inci, kıymetli veya 
yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller 
izlemiştir. 

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

2012 yılı Mart ayında, İzmir’in 
ihracatı bir önceki aya göre %15 
oranında artarak 842 milyon dolar, 
ithalatı ise yüzde 33 artarak 986 
milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

DIŞ TİCARET

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

Dış Ticaret
Dengesi

İhracatın 
İthalatı 

Karşılama 
Oranı (%)

Aylar Yıl Değer Değişim 
(%) Değer Değişim 

(%) Değer Değişim 
(%) Değer Değişim 

(%)
Karşılama 
Oranı (%)

Ocak-
Mart

2011 31.420 56.068 40.262 -24.648 56,0

2012 35.367 12,6 55.691 -0,7 41.126 2,1 -20.324 -17,5 63,5

Mart 2011 11.811 21.643 15.013 -9.832 54,6

2012 13.251 12,2 20.597 -4,8 14.901 -0,8 -7.346 -25,3 64,3

Gösterge sayfalarındaki veriler Ege Bölgesi Sanayi Odası Araştıma Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.

Milyon ABD $
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ENFLASYON

2012 yılı Nisan ayı enflasyon 
oranı; yıllık TÜFE’de %11,14, 
ÜFE’de %7,65 oranında 

artmıştır. Bir önceki aya göre 
TÜFE’de %1,52, ÜFE’de ise %0,08 
oranında artış gerçekleşmiştir. 
TÜFE’deki artış 2008’den bu yana 
görülen en yüksek seviyedir. Bu 
seviyeye, enerji fiyatlarındaki artışın 
büyük etkisi olmuştur.

Bir önceki yılın aynı ayına göre 
TÜFE’de en yüksek artış %18,53 ile 
alkollü içecekler ve tütün grubunda 
gerçekleşmiştir. Çeşitli mal ve 
hizmetler (%16,56), konut (%13,11), 
giyim ve ayakkabı (%11,66), gıda 
ve alkolsüz içecekler (%11,65) 
artışın yüksek olduğu diğer harcama 
gruplarıdır.

İstatistiki bölgelere göre yapılan 
ayrımda, bir önceki yılın aynı ayına 
göre İzmir’de TÜFE %10,49 ve on iki 
aylık ortalamalara göre %8,42 artış 
gerçekleşmiştir. 

Nisan ayı ÜFE alt kalemleri 
bazında, sanayinin üç sektöründen, 
imalat sanayi sektöründe %0,18, 
madencilik ve taşocakçılığı 

sektöründe %2,56 oranında artış; 
elektrik, gaz ve su sektöründe 
ise %-0,05 oranında düşüş 
gerçekleşmiştir. 

Sanayinin alt sektörleri bazında 
ÜFE değerlendirildiğinde, en yüksek 
aylık artışın %4,39 ile ham petrol ve 

doğalgaz çıkarımı ile maden kömürü 
ve linyit sektöründe gerçekleşirken 
onu %2,92 ile giyim eşyası izlemiştir. 
Nisan ayı itibariyle 791 maddeden, 
378 maddenin ortalama fiyatında 
artış, 247 maddenin ise ortalama 
fiyatlarında ise düşüş gerçekleşmiştir.

Yüzde                                  TÜFE                              ÜFE

Nisan                        2011           2012          2011           2012

Yıllık 4,26 11,14 8,21 7,65

Yıllık Ort. 6,79 8,59 9,17 10,72

Aylık 0,87 1,52 0,61 0,08
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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 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. Gecenin sunuculuğunu 
üstlenen Çocuklar Duymasın adlı 
dizide dede “Müsteşar Kemal” 
karakterini canlandıran ünlü tiyatro 
ve dizi oyuncusu Ferdi Akarnur, 
konserin sonunda EBSO Vakfı 

Muhteşem koro
öğrenciler için sahnede

Ege Bölgesi Sanayi Odası Vakfı Bayanlar Birliği Türk Sanat Müziği 
Korosu’nun öğrenci burslarına katkı amacıyla gerçekleştirdiği konserde,  

ünlü tiyatro ve dizi oyuncusu Ferdi Akarnur da sahneye çıktı.
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Bayanlar Birliği yönetimiyle birlikte 
koroya katılarak “Yüce Dağ Başında 
Harman Geç Olur” şarkısını söyledi.

Profesyonel performans

Kamer Kılıç, Ezgi Akbudak, 
Osman Merze, Raşit Karabıyık’ın 
folklor, Nil Uysal’ın da modern 
dansıyla koroya eşlik ederek renk 
kattığı konserde, “Kuş Olup Uçsam 
Sevgilimin Diyarına”, “Saçın Yüzüne 
Değse Telini Kıskanırım”, “Ah Şu 
Gönlümüz”, “Terketmedi Sevdan 
Beni”, “Karagözlüm Efkarlanma Gül 
Gayrı”, “Sevda Çiçeği”, “Dil Yarası”, 
“Ben Seni Ellerin Olsun Diye mi 
Sevdim”, “Yalnız Kullar”, “Gurbet     
O Kadar Acı ki”, “Emanet” gibi gönül 
telini titreten şarkılara Yunus Emre 
Salonu’nu dolduran sanatseverler de 
eşlik etti. Adeta kulakların pasını silen 
her şarkının sonunda salon alkışlarla 
inledi.

Segah, Hüzzam, Nihavend, Rast, 
Kürdili Hicazkar makamlardaki 
şarkılarla coşkulu türküleri seslendiren 
koronun yanısıra konserde solo olarak 
sahne alan Şeyda Onursoy, Hasgül 
Koçana, Gonca Özkan, Aysel Arslan, 
Şeyda Özbaşaranlar, Deniz Özyar, 
Nuran Birman, Liz Sarda, Nurhan 
Erhan, Sıdıka Cirik, Alev Kuloğlu, 
Melek Güsar, Banu Ağabeyoğlu, Hülya 
Savtekin, Miyase Sözübek, Aynur 
Taner, Hacer Pınar, Semiha Erküçük, 
Emine Ağca, Ayşe Kazanan ve Aylin 
Ersoy, sesleri ve performanslarıyla 
profesyonelleri aratmadı.

Geçtiğimiz günlerde hayata veda 
eden ünlü sanatçı Ayten Alpman da 
“Tek Başına” adlı şarkısıyla anıldı.

Katkılara teşekkür

EBSO Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı İbrahim Gökçüoğlu, hem 
koroda yer alan 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 Bayanlar Birliği 
Başkanı Hülya Kuloğlu da, üyelerinin 
hem kişisel yeteneklerini ortaya 
koyduğunu hem de yarınların garantisi 
gençlere ve onların eğitimine en 
anlamlı katkıyı yaptıklarını dile getirdi. 
Bayanlar Birliği üyelerinin 8 yıldır 
gençlere burs imkanı sağlayan EBSO 
Vakfı’na katkıda bulunmak adına bu 
konserleri gerçekleştirdiğini hatırlatan 
Kuloğlu, şunları söyledi:

“Ülkemiz koşulları göz önüne 
alındığında ihtiyaç sahibi öğrencilerin 
eğitimlerine kaynak yaratmak zorlu 
bir süreç. Bu anlamda Ege Bölgesi 
Sanayi Odası’nın değerli üyeleri 
ve Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar’ın desteğiyle çalışıyoruz. 
Koromuz, tiyatro grubumuz ve 
çeşitli aktivitelerimizle sağladığımız 
desteklerin tümünü gençlerimizin 
eğitimine, sosyal alanlardaki 
ihtiyaçlarına aktarıyoruz. İnancımız 
daha aydınlık bir Türkiye’nin eğitimli 
bireylerle oluşacağı yolundadır. Bu 
inançla ‘bilen ve yapabilen gençlerle’ 
daha aydınlık yarınlara diyoruz.”

EBSO Vakfı’nın önceki dönem 
bursiyerlerinden Nilay Yıldızoğlu’nun 
da sunucu olarak görev aldığı gecenin 
sonunda sanatçı Ferdi Akarnur ve 
koro şefi Ümit Bulut ile sponsorlar 
Norm Cıvata Yönetim Kurulu Başkanı 
Nedim Uysal, Özbosan Yönetim 
Kurulu Başkanı Ahmet Özçelik, 
Bayanlar Birliği’nin aktivitelerini uzun 
süredir destekleyen Aysel Baysak’a 
teşekkür plaketi verildi.
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Ege Bölgesi Sanayi Odası, deniz 
kenti İzmir’de kendi alanında 
ilk sayılabilecek Dragon Fest’te 

hem üyesi kuruluşlarla birarada 
olup dayanışmanın, hem de bir 
sosyal sorumluluk projesi etrafında 
rekabetin örneğini gösterdi.

Türkiye’nin en büyük kurumlar 
arası etkinliği Dragon Festivali, 
Devajans organizasyonu ile                   
12-13 Mayıs’ta  Bostanlı sahilinde 
gerçekleştirildi. Sport ve Fun 
kategorisindeki şampiyonların yanı 
sıra, çeşitli yarışmalar, aktiviteler 
ve hediyelerle katılımcılarına keyifli 
dakikalar geçirten festival, ikinci 
yılında katılımcı sayısını yüzde 100’ün 
üzerinde artırarak İzmir iş dünyasına 
yön veren 65 kurum ve firmasını 
buluşturdu. Kuruluşların yönetici 
ve çalışanlarından oluşan takımlar iş 
hayatının stresinden uzaklaştıkları 
festival boyunca hem kürek çekerek 

heyecanlı yarışa dahil oldu hem de 
unutulmaz bir haftasonu geçirdi.

Rekabet denize indi

İddialı olduğu kadar eğlenceli 

geçen organizasyonda Fun 
kategorisinde EBSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgancılar’ın firması 
İzeltaş birinci olurken, ikinci sırada 
Rexam, üçüncü sırada ise İkea 

Dragon Fest’te EBSO rüzgarı
KENT



87

yeraldı. Sprot kategorisinin birincisi 
BSS Boray, ikincisi Uzmar, üçüncüsü 
de Schneider Elektric 5 (Çiğli takımı) 
oldu. 

Ege Bölgesi Sanayi Odası, iki gün 
boyunca kürek yarışlarında sürekli 
iyileşen bir dereceye imza atarken, 
davulcu kıyafetinde de kurumu 
bütün özellikleriyle temsil eden bir 
kostümle beğeni kazandı. EBSO 

takımının davulcusu Miray Gözde, 
kurumun rengini yansıtan mavi 
elbise üzerinde üretimi simgeleyen 
çark desenleri bulunan kıyafetiyle 
göz doldururken İzmir için büyük 
önem taşıyan EXPO’ya destek 
çağrısıyla da dikkatleri çekti. Efe 
Özal kaptanlığındaki kürek takımı da 
motivasyonunu canlı tutarak iki gün 
boyunca toplam 4 yarışta parkuru 

her defasında bir öncekinden daha iyi 
zamanda tamamladı.

Sosyal sorumluluğun
etkin platformu

Dragon Festivali Türkiye, her 
yıl farklı şirketlerin üstlendiği, çeşitli 
sosyal sorumluluk projelerine ev 
sahipliği yapmanın haklı gururunu 
yaşıyor. Dragon bot sporu engel 
tanımıyor. Birçok engelli vatandaşın 
rahatlıkla  katılabildiği Dragon 
Festivali, bu kapsamda sosyal 
sorumluluk projelerinin hayata 
geçirildiği gönül platform olma özelliği 
taşıyor. Bu yılki yarışlarda kuruluşlar 
çevre koruma ve şiddete karşı olma 
duyarlılığını öne çıkardı.

Festivalde yok yok

Festival kapsamında su üzerinde, 
yüzlerce firmanın katılımı ile dragon 
bot yarışları düzenlenirken, kara 
kısmında ise katılımcıların hoşça 
vakit geçirebilmeleri için birbirinden 
etkileyici showlar, dans gösterileri, 
ritm atölyeleri, ünlü DJ’lerin canlı 
performansları, çeşitli müşteri 
aktivititeleri organize ediliyor.

KENT
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