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24. Döneme dair

Ender YORGANCILAR
Yönetim Kurulu Başkanı

BAŞKAN

Tüm halkın eşit hakka sahip olduğu seçimler, demokrasinin 
en güzel örneklerinden sadece bir tanesidir. Demokrasinin gereği 
olarak, millet 17. kez son sözü sandıkta söylemiş ve özgür iradesi 
ile Adalet ve Kalkınma Partisi’ni üçüncü kez iktidara taşımıştır. Her 
iki kişiden birinin oyunu alarak yeniden hükümeti kurmak ve ilklere 
imza atmak önemli bir başarıdır ve haklı bir gururdur.

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin bu başarısı, aynı zamanda büyük 
bir sorumluluk anlamına da gelmektedir. Çünkü konjonktürel 
açıdan uluslararası arenada, ekonomik potansiyeli yüksek 
bir Türkiye’nin rol model bir ülke olması için önemli fırsatlar 
bulunmaktadır. Bunları değerlendirmek ve gereğini yapabilmek, 
seçilen Hükümetin performansına bağlıdır.

Özellikle de AB ülkelerindeki finansal kriz ile Ortadoğu ve Kuzey 
Afrika’daki belirsizlik ortamı, güçlü bir Türkiye’nin önemini her 
geçen gün daha da artırmaktadır.

Türkiye bu süreçte şartları lehine çevirebilmeli, belirlediği 
hedeflere ulaşma yolunda çok çalışmalıdır. Ekonomide 
sağlanan başarı ile birlikte, önemli başlıklarda yapısal hale gelen 
kırılganlıklarımızın giderilmesi yönünde kalıcı adımlar atılmalı, 
üretim odaklı politikaların geliştirilmesine özen gösterilmelidir.

Daha adil ve daha demokratik bir zeminin oluşabilmesi adına 
da, özellikle yeni bir anayasa ile siyasi partiler ve seçim kanunu 
başta olmak üzere, vergi reformu, yargı ve eğitim reformunun 
beklentileri karşılaması sağlanmalıdır.

Özgürlükçü, demokratik ve katılımcı bir Anayasa ile öncelikli 
reformlar, özel sektör-kamu işbirliği içerisinde toplumsal uzlaşma 
ile bir an evvel gerçekleştirilmelidir.

Bu önemli süreçte, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında 
seçilen her bir partimizin ülke yararına olabilecek her konuya 
ayrım gözetmeksizin destek vermesi beklenmektedir. Sen, ben 
kavgası değil biz teması altında birleşilmeli, ortak çalışma kültürü 
geliştirilmelidir.

Seçim dönemi boyunca meydanlarda yaşanan polemiklerin, 
atışmaların geride kalması ve diyalog mekanizmasının sağlıklı 
işlemesi yönünde başta parti genel başkanları olmak üzere toplam 
550 vekilin her birine tek tek önemli görevler düşmektedir.

TBMM’nin yarıdan fazlasının yenilenmesinin, yeni çalışma 
dönemine dinamizm katacağı, seçime katılımın yüksek olmasının, 
kadın milletvekili sayısının 78’e yükselmesinin demokrasi 
açısından olduğu kadar, gelişmişlik açısından da önemli olduğu 
inancındayım.

Adalet ve Kalkınma Partisi ile birlikte görev alan her bir 
partimizi kutluyorum. Partilerimizin seçim sürecinde gösterdiği 
gayretin ve yoğun çalışmanın bundan sonraki süreçte de devamını 
diliyorum. 24. dönem çalışmalarında özellikle de İzmir adına seçilen 
vekillerimizin, başta bakanlarımız Binali Yıldırım ve Ertuğrul Günay 
olmak üzere İzmir’in eksiklerini tamamlama ve öncelikli projeleri 
hayata geçirmede her türlü desteği sağlayacağına olan inancımız ile 
birlikte, daha iyi bir Türkiye beklentisi için sonuçların bir kez daha 
hayırlı olmasını diliyor, 1 Ekim’de başlayacak olan yeni yasama 
yılında Parlementoya başarılı ve verimli bir dönem temennimi 
tekrarlamak istiyorum.
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Türkiye 12 Haziran’da kadını, 
erkeği, yaşlısı ve genciyle sandık 
başına koştu. Kendisine 4 yılda bir 
tanınan, ülkeyi yönetecek kadroyu 
ve hükümeti belirleme hakkını 
kullanarak oy verdi. Son yılların 
en yüksek katılımının yaşandığı 
seçime kimi bastonu kimi tekerlekli 
sandalyesi kimi de ambulansla 
geldi. Vatandaşlık görevini yerine 
getiren tüm seçmenlerin ortak 
talebi ise Türkiye için daha güzel 
bir gelecek beklentisiydi.

Yüzde 50 ile istikrara 
güçlü destek
Son sözü sandıkta söyleyen 

halk, Türkiye genelinde 199 bin 
533 sandıkta kullandığı oylarla 
iktidara üçüncü kez destek vererek, 
istikrarın devam etmesini istedi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 
12 Haziran’da yapılan 24. 
dönem milletvekili seçimlerinin 
kesin sonuçlarını açıkladı. Resmi 
Gazete’nin 23 Haziran tarihli 
sayısında yer alan sonuçlara göre; 
43 milyon 914 bin 948 seçmen 
oy kullandı. 973 bin 185 oy ise 
geçersiz sayıldı. Seçime katılım 

oranı da gümrük kapıları dahil 
yüzde 83,16 oldu. Gümrük kapıları 
hariç seçime katılım oranı ise 
yüzde 87,16 olarak gerçekleşti.

Seçimlerde; AK Parti, üst üste 
3’ncü zaferini elde etti ve büyük 
bir rekora imza attı. Kullanılan 
geçerli oyların 21 milyon 320 bin 
207’sini alarak yüzde 49.80 oy 
oranı ile her iki seçmenden birinin 
tercihi oldu. Her seçimde oylarını 
artırarak tek başına iktidara gelen 
ilk siyasi parti olarak tarihe geçti. 
Buna rağmen illerin yenilenen 
milletvekili sayısı nedeniyle 
Meclis’teki sandalye gücü 341’den 
327’ye düştü.

İktidar partisi, 81 ilin 66’sında 
birinci oldu. Genel olarak Doğu’da 
oyları düşerken Batı’da arttı. 
İzmir’de birinci parti olamasa 
da oylarını 6 puan artırdı. Yerel 
seçimde CHP’ye kaptırdığı 
Antalya’da yeniden zafere ulaştı. 
Memleketi Rize ise Başbakan 
Erdoğan’a istediği sonucu verdi. 
Rize’de 3 vekilin tamamını alan 
AK Parti, sadece 3 ilde (Tunceli, 
Hakkari, Iğdır) vekil çıkaramadı.

CHP, 7 ilde birinciliğe 
yükselirken, 11 milyon 122 bin 420 
oyla seçmenlerin yüzde 25.98’inin 
tercihi oldu ve 135 milletvekili 
çıkardı. Seçimlerde 5 milyon 575 
bin 10 oy alan ve yüzde 13.02 oy 
oranı ile 53 milletvekili çıkaran 
MHP’nin zirveye çıktığı tek yer; 
Iğdır oldu.

Seçime 61 bağımsız adayla 
giren BDP de kazananlar 
arasındaydı. Bağımsızlar Türkiye 
genelinde 2 milyon 819 bin 917 
oyla yüzde 6.59’luk orana ulaştı. 
BDP, 35 bağımsız adayı seçtirmeyi 
başardı.

Bu seçimin en önemli 
neticelerinden biri ise küçük 
partilerdeki erimeydi. Yüzde 1’i 

Türkiye seçimi istikrar

GÜNDEM

Türkiye 12 Haziran’da yakın tarihin en önemli seçimi için sandık 
başına gitti. 50 milyon seçmen, sivil ve demokratik anayasanın 
yolunu açacak yeni Meclis’ini seçti.
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geçen (1,26) tek parti Saadet 
Partisi (SP) oldu. SP’den kopan 
Numan Kurtulmuş liderliğindeki 
HAS Parti de yüzde 0,77 ile hayal 
kırıklığı yaşadı. Büyük Birlik Partisi 
(BBP) 0,75, Demokrat Parti (DP) 
0,65’te, 2001 öncesi koalisyon 
hükümetinin büyük ortağı DSP ise 
ancak 107 bin 889 kişinin oyunu 
alarak yüzde 0.25’te kaldı. BBP 
Genel Başkanı Yalçın Topçu istifa 
etti.

İzmir’de durum
İzmir’de 10 bin 506 sandıkta 

oy kullanılırken seçime katılım 
oranı Türkiye ortalamasının 
üzerinde bir rakamla yüzde 88.4’e 
ulaştı. Geçerli oyların 1 milyon 
99 bin 478’ini alarak yüzde 
43.81 oy oranına ulaşan CHP, 26 
milletvekilinden 13’ünü kazandı. 
AK Parti 924 bin oy ve yüzde 

GÜNDEM

Seçime katılım 
oranı yüzde 87.16 
ile son yılların 
zirvesine çıktı. Bu 
oran 22 Temmuz 
2007 seçimlerinde 
84,5 olarak 
gerçekleşmişti.

Meclis’in en yaşlısı 79, en genci 27 yaşında

TBMM’de 27’den 79 yaşına kadar çeşitli yaş gruplarından 
milletvekili bulunuyor. 1932 doğumlu CHP’li Oktay Ekşi’nin 
ardından TBMM’nin en yaşlı diğer üyeleri 1938 yıllında doğan AK 
Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Sağlam, CHP Antalya 
Milletvekili Deniz Baykal ve Diyarbakır Bağımsız Milletvekili 
Şerafettin Elçi. AK Parti Antalya Milletvekili Vecdi Gönül ve MHP 
Antalya Milletvekili Tunca Toskay da 1939 doğum yılıyla en yaşlı 
milletvekilleri arasında yer aldı.

Anayasa değişikliğiyle seçilme yaşının 30’dan 25’e indirilmesi 
seçim sonucuna da yansıdı. Yeni TBMM’nin en genç yüzü 27 
yaşındaki Muhammet Bilal Macit oldu. AK Parti’den İstanbul 
Milletvekili seçilen 1984 doğumlu Macit, siyaset bilimcisi.

TBMM’nin en genç milletvekillerinin ağırlıklı seçildiği parti;  
AK Parti oldu. AK Parti İzmir Milletvekili Hamza Dağ 1980,  
Denizli Milletvekili Nurcan Dalbudak 1979, Nevşehir Milletvekili 
Ebu Bekir Gizligider 1979, İstanbul Milletvekili Ahmet Kutalmış 
Türkeş 1978, Hatay Milletvekili Adem Yeşildal 1976, İstanbul 
Milletvekili Ahmet Berat Çonkar 1976, Şanlıurfa Milletvekili 
Abdülkadir Emin Önen 1976 doğumlu.

36.86’lık oy oranı ile ikinci sırada 
yer alırken aralarında Ulaştırma 
eski Bakanı Binali Yıldırım ile 
Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul 
Günay’ın da bulunduğu 11 
milletvekilini Meclis’e yolladı. 
Seçim öncesinde kanun gereği 
istifa eden Yıldırım ile Günay’ın 
yeni hükümette de koltuklarını 
koruması bekleniyor.

MHP, İzmirliler’den 281 bin 524 
oy alarak her iki seçim bölgesinden 
de birer milletvekilini, Oktay Vural 
ile Ahmet Kenan Tanrıkulu’nu 
tekrar Meclis’e gönderdi.

Katılımda da rekor
Siyasi iradenin sandığa 

yansıdığı seçime katılım oranı, 
gümrük kapılarında kullanılan 
oylar haricinde yüzde 87.16 ile 
son yılların zirvesine çıktı. Bu 
rakam, 27 Nisan e-muhtırasından 
sonra gidilen 22 Temmuz 
2007 seçimlerinde yüzde 84,5 
olarak gerçekleşirken, 12 Eylül 
2010 tarihinde yapılan anayasa 
referandumunda yüzde 73,71 
olmuştu. En yüksek katılımın 
sağlandığı 1987 milletvekili 
seçiminde seçmenlerin yüzde 
93,28’i oy kullanmıştı. Kayıtlı 
seçmen sayısının 41 milyon 
407 bin olduğu 3 Kasım 2002 
seçimlerinde ise katılım 79,1’de 
kalmış, 8,5 milyonu aşkın vatandaş 
sandığa gitmemişti. Yaz tatiline 
denk geldiği için katılımın 
düşük olacağı düşünülen 22 
Temmuz 2007 seçimlerinde tam 
aksi yaşanmış, 42 milyon 533 
bin seçmenin yüzde 84,5’i oy 
kullanmıştı. En yüksek üç katılımın 
ise ilki 1987 yılında sağlanmıştı. 
Yüzde 93,28 katılımın olduğu bu 
seçimlerin ardından ikinci rekor 
1983’te yaşanmış, seçmenin 
yüzde 92,3’ü sandığa gitmişti. 
Üçüncü yüksek katılım ise DP’nin 
iktidara geldiği 1950 seçimlerinde 
gerçekleşmişti. Seçmenin yüzde 
89,3’ü vatandaşlık görevini yerine 
getirmişti. Yüksek katılımda 
dördüncü sırada yine DP’nin 
iktidar olduğu 1954 seçimleri 
geliyor. DSP-MHP koalisyon 
hükümetinin iktidara geldiği 18 
Nisan 1999 seçimleri 5’nci yüksek 
katılımlı seçim olmuştu.
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Kadın vekil rekoru

GÜNDEM

Türkiye yıllardır siyaset 
hayatında kadın eksikliğinden 
dem vuruyordu. Fakat birçok 
ilki beraberinde getiren 2011 
Genel Seçimleri, Meclis’teki 
rekorlar konusunda da bir ilke 
imza attı. Sandıklar açılıp oylar 
sayıldıktan sonra TBMM 24. 
Dönem milletvekilleri arasına 
tam 78 kadın girdi. İzmir’in de 
26 milletvekili arasında iktidar 
partisinden 2, ana muhalefet 
partisinden de 3 olmak üzere 5’i 
kadın.

Meclis’teki üçüncü güç 
Sandık başına giden 42 

milyon 963 bin seçmen AK 
Parti’den 45, CHP’den 19, 
MHP’den 3, BDP destekli 
bağımsızlardan da 11 kadını 
Meclis’e gönderdi. Böylece 
geçen dönem 48 olan kadın 
milletvekili sayısı bir anda 78’e 
yükseldi. 

Bu rekor aynı zamanda ilginç 
bir durumu da ortaya çıkardı. 
Meclis’teki kadın sayısı AK Parti 
ve CHP’den sonra en büyük güç 
oldu. 

TBMM’de geçen dönem 
kadınların temsil oranı yüzde 9 
olmuştu.

AK Parti: Fotaş Gürkan 
(Adana), Fatma Salman Kotan 
(Ağrı), İlknur İnceöz (Aksaray), 
Tülay Selamoğlu (Ankara), Ülker 
Güzel (Ankara), Nurdan Şanlı 
(Ankara), Gökçen Özdoğan Enç 
(Antalya), Semiha Öyüş (Aydın), 
Tülay Babuşçu (Balıkesir), 
Canan Candemir Çelik (Bursa), 
Tülin Erkal Kara (Bursa), 
Nurcan Dalbudak (Denizli), 
Mine Lök Beyaz (Diyarbakır), 
Sermin Balık (Elazığ), Fazilet 
Dağcı Çığlık (Erzurum), Ülker 
Can (Eskişehir), Fatma Şahin 
(Gaziantep), Derya Bakbak 
(Gaziantep), Mihrimah Belma 
Satır (İstanbul), Alev Dedegil 
(İstanbul), Nimet Çubukçu 
(İstanbul), Ayşe Nur Bapçekapılı 
(İstanbul), Türkan Dağoğlu 
(İstanbul), Sevim Savaşer 
(İstanbul), Halide İncekara 
(İstanbul), Tülay Kaynarca 
(İstanbul), Gülay Dalyan 
(İstanbul), İlknur Denizli (İzmir), 
Nesrin Ulema (İzmir), Sevde 
Bayazıt Kaçar (Kahramanmaraş), 
Gülşen Orhan (Van), Safiye 
Seymenoğlu (Trabzon), Dilek 
Yüksel (Tokat), Özlem Yemişçi 
(Tekirdağ), Zeynep Armağan 
Uslu (Şanlıurfa), Nursuna 

Memecan (Sivas), Tülay Bakır 
(Samsun), Ayşenur İsla(Sakarya), 
Çiğdem Münevver Ökten 
(Mersin), Gönül Beki Şahkulubey 
(Mardin), Öznur Çalık (Malatya), 
Ayşe Türkmenoğlu (Konya), 
Gülay Samancı (Konya), Azize 
Sibel Gönül (Kocaeli), Pelin 
Gündeş Bakır (Kayseri)

CHP: Emine Ülker Tarhan 
(Ankara), Aylin Nazlı Aka 
(Ankara), Gülsün Bilgehan 
(Ankara), Ayşe Nedret Akova 
(Balıkesir), Sena Kaleli (Bursa), 
Ayşe Eser Danışoğlu (İstanbul), 
Şafak Pavey (İstanbul), Fatma 
Nur Serter (İstanbul), Bihlun 
Tamaylıgil (İstanbul), Sedef 
Küçük (İstanbul), Melda Onur 
(İstanbul), Binnaz Toprak 
(İstanbul), Sebahat Akkiraz 
(İstanbul), Güldal Mumcu 
(İzmir), Hülya Güven (İzmir), 
Birgül Güler (İzmir), Dilek 
Akagün Yılmaz (Uşak), Sakine 
Öz (Manisa), Candan Yüceer 
(Tekirdağ)

MHP: Zühal Topçu (Ankara), 
Ruhsar Demiral (Eskişehir), 
Meral Akşener (İstanbul)

Bağımsız: Ayla Akat 
Ata (Batman), Leyla Zana 
(Diyarbakır), Emine Ayna 
(Diyarbakır), Nursel Aydoğan 
(Diyarbakır), Pervin Buldan 
(Iğdır), Sebahat Tuncel 
(İstanbul), Mülkiye Birtane 
(Kars), Gülser Yıldırım (Mardin), 
Gültan Kışanak (Siirt), Selma 
Irmak (Şırnak), Aysel Tuğluk 
(Van).
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İzmir 1. Bölge Milletvekilleri
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12 Haziran’da sandık başına giden 
İzmirliler, TBMM’de kendilerini temsil 
edecek milletvekillerini seçti. Yüksek Seçim 
Kurulu’nun adrese dayalı nüfus kayıt 
sistemini baz alarak yaptığı belirlemelere 
göre milletvekili sayısı 24’ten 26’ya çıkan 
İzmir’de AK Parti 11, CHP 13, MHP ise 2 
milletvekili kazandı. 

GÜNDEM
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İzmir 2. Bölge Milletvekilleri
İktidar partisi, İzmir’in her iki bölgesinde de 

milletvekili listelerinin başına birer bakan 
koydu. Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul 

Günay 1. Bölge’de, seçim yasaları gereğince 
görevinden ayrılan Ulaştırma eski Bakanı 

Binali Yıldırım da 2. Bölge’de yarışa katıldı. 
Hükümette İzmir’in yine iki bakanının olması 

bekleniyor.

GÜNDEM
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Hükümet sistemi sil baştan 
değişiyor. Kurulacak yeni 
hükümette 4 tane Başbakan 
Yardımcısı olacak. Devlet 
Bakanlıkları icracı bakanlık 
haline getirilecek. Halen 
Başbakan dahil 27 kişiden 
oluşan Bakanlar Kurulu, 4 adet 
Başbakan Yardımcılığı ve 20 icracı 
bakanlıkla 25 üyeye inecek. DPT 
ile Gümrük Müsteşarlığı bakanlığa 
dönüştürülürken, “Ekonomi 
Bakanlığı” dış ticaret ağırlıklı bir 
yapıda oluşacak. 

Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan, 12 Haziran 
seçimlerinden sonra kurulacak 
yeni kabine yapısını açıkladı. 
Bakanlar Kurulu’nu yeniden 
yapılandıran Kanun Hükmünde 
Kararname’nin Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül tarafından 
onaylandığını bildiren Başbakan 
Erdoğan, mevcut sistemde 
Bakanlar Kurulu’nun Başbakan 
dahil 27 üyeden oluştuğunu, 3 

tane Başbakan Yardımcısı ve 8 
Devlet Bakanı ile 15 tane icracı 
bakanlığın görevli olduğunu 
hatırlattı Yeni kabinede Başbakan 
dahil 25 üyenin bulunacağını 
belirten Erdoğan 4 adet Başbakan 
Yardımcısının görev yapacağını, 
8 devlet bakanlığının kaldırılarak 
20 tane icracı bakanlığın görev 
alacağını açıkladı. Yeni kabine 
yapısına göre 8 Devlet Bakanlığı 
6 icracı bakanlığa dönüştürüldü. 
Çevre ve Orman Bakanlığı 
ile Bayındırlık Bakanlığı’nın 
birleştirilmesi dikkat çekti. Plana 
göre, Gümrük Müsteşarlığı ve 
DPT bakanlığa dönüşüyor, Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu kalkıyor, GAP İdaresi 
benzeri KOP ve DAP idareleri 
kuruluyor.

Türkiye’de bakanlıkların 
koalisyon hükümetleri döneminde 
dengelerin korunması için 36’ya 
kadar arttırıldığını hatırlatan 
Başbakan Erdoğan, çok sayıda 

bakanlığın koordinasyonunun 
mümkün olmadığını, işlevlerine 
göre yeni bir yapılanmaya ihtiyaç 
duyulduğunu söyledi. Yeni 
yapılanmaya göre Genelkurmay 
Başkanlığı Milli Savunma 
Bakanlığı’na bağlanmayacak, 
mevcut haliyle Başbakanlığa bağlı 
olarak devam edecek.

Bakan 
yardımcılığı geliyor
Bakanlıkların yeniden 

yapılandırılması yanında “siyasi 
müsteşar” sayılabilecek ve 
hükümetlerle birlikte göreve 
atanıp hükümet sona erdiğinde 
görevi bitecek, ancak üst düzey 
memurlar gibi üçlü kararnameyle 
atanacak “Bakan Yardımcısı” 
makamının da oluşturulacağını 
açıklayan Başbakan Erdoğan, bu 
makamın siyasi görev yapacağını, 
milletvekili olmayacağını, ilkokul 
mezunu dahil herkesin bu 
makama atanabileceğini belirtti. 

Yeni hükümette icracı olmayan
bakanlık kalmayacak

Bakanlar Kurulu, Başbakan dahil 25 kişilik bir yapıdan oluşacak. 
Ekonomi Bakanlığı geliyor, 8 devlet bakanlığının yerine 6 icracı 
bakanlık kuruluyor.

GÜNDEM
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Erdoğan, kendi alanını tanıyan, 
başarılı, devlet memuru olmayan 
kişilerin bu görevi yapmasının 
bakanları rahatlatacağını, 
bakanların istediği yetkileri 
yardımcısına devredebileceğini, 
ancak yine bir başka bakana 
vekalet vermesinin mümkün 
olacağını kaydetti. Bürokratik 
oligarşi ile mücadele ettiklerini, 
ancak halen bu yapının güçlü 
olduğunu söyleyen Başbakan 
Erdoğan, amaçlarının karar 
süreçlerini hızlandırmak olduğunu 
bildirdi.

Başbakan Erdoğan, Bakan 
Yardımcılığı makamına 
ilkokul mezunu dahil herkesin 
atanabilecek olmasını, görevin 
siyasi ve uzmanlık yönüne atıfta 
bulunarak gerekçelendirdi. 
Türkiye’nin en büyük 
holdinglerinin kurucusu olan 
Vehbi Koç ile Sakıp Sabancı’yı 
örnek gösteren Erdoğan, 
“Öyle isimler var ki ilkokul veya 
lise mezunu ama alanında 
çok başarılı. Bu kişilerin de 
atanabilmesini istedik” dedi.

Erdoğan’ın açıklamalarına 
göre, yeni Bakanlar Kurulu’nda 
Başbakan Yardımcısı sayısı 
3’ten 4’e çıkarılıyor. Devlet 
Bakanlığı makamı tamamen 
kaldırıldı. Hazine Müsteşarlığı 
herhangi bir bakanlığa verilmeyip 
yine Başbakan’a bağlı ancak 
Başbakan Yardımcılarından 
birinin sorumluluğunda 
olacak. Bu yardımcının 
ekonominin koordinasyonuyla 
görevlendirilmesi bekleniyor.

Erdoğan, yeni bakanlıkların 
görev ve hizmetleri hakkında şu 
bilgileri verdi:

Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı
Sosyal yardımlar, aile, 

çocuk, yaşlı, engelli ve şehit 
yakınlarından doğrudan sorumlu 
olacak. Sosyal yardımların tamamı 
bu bakanlıkta toplanacak. Aile, 
Çocuk, Kadının Statüsü, Özürlü-
Yaşlı, Sosyal Yardımlar genel 
müdürlükleri ile Şehit Yakınları 
ve Gaziler Daire Başkanlığı 
kurulacak. Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme Kurumu merkezi 
yapıdan dönüştürülerek İl Özel 

İdarelerine devredilecek. SHÇEK 
kurumsal olarak kaldırılacak.

Avrupa Birliği 
Bakanlığı
Türkiye’nin Avrupa Birliği 

üyeliğine hazırlanmasına yönelik 
çalışmaları koordine edecek. 
Siyasi İşler Başkanlığı, Katılım 
Politikası Başkanlığı, Sektörel 
Politikalar Başkanlığı, Sosyal, 
Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar 
Başkanlığı, Ekonomik ve Mali 
Politikalar Başkanlığı, Tek Pazar 
ve Rekabet Başkanlığı, Tarım 
ve Balıkçılık Başkanlığı, Mali 
İşbirliği Başkanlığı, Sivil Toplum, 
İletişim ve Kültür Başkanlığı, Proje 
Uygulama Başkanlığı, Avrupa 
Birliği Hukuku Başkanlığı, Çeviri 
Eşgüdüm Başkanlığı bu bakanlık 
içinde olacak.

Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın 

yeniden yapılandırılmasıyla 
oluşacak. Bakanlığın mevcut yapısı 
içindeki iç ticaret faaliyetleri başka 
bakanlığa devrediliyor. Bakanlığın 

görevleri arasına teknoloji ve bilim 
de giriyor. Bakanlık bünyesinde 
teknolojik gelişmelerin üretim ve 
eğitim ile koordinasyonu da yeni 
bir yaklaşım olarak ortaya çıkıyor. 
Bu bakanlıkta; Sanayi Genel 
Müdürlüğü, Bilim ve Teknoloji 
Genel Müdürlüğü, Sanayi 
Bölgeleri Genel Müdürlüğü, 
Meteoroloji ve Standardizasyon 
Genel Müdürlüğü, Sanayi Ürünleri 
Güvenliği ve Denetimi Genel 
Müdürlüğü bulunacak.

Çevre, Orman ve 
Şehircilik Bakanlığı
Çevre ve Orman Bakanlığı 

ile Bayındırlık Bakanlığı’nın 
birleştirilmesiyle oluşturulacak. 
Merkezi olarak Türkiye’nin 
büyük ölçekli imar planları ve 
yerleşim politikaları bu bakanlık 
tarafından üretilecek. Orman 
ve su kaynaklarının yönetimi 
de bu bakanlıkta olacak. İmar 
ve Planlama Genel Müdürlüğü, 
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, 
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin 
ve Denetim Genel Müdürlüğü, 
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Doğa 
Koruma ve Milli Parklar Genel 

Yeni kabine sistemi

Başbakan
Başbakan Yardımcısı (4 adet)
Adalet Bakanlığı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (Yeni)
Avrupa Birliği Bakanlığı (Yeni)
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
(Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın yerine)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığı (Çevre ve Orman Bakanlığı ile 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı birleştirildi)
Dışişleri Bakanlığı
Ekonomi Bakanlığı (Yeni)
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Gençlik ve Spor Bakanlığı (Yeni)
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
(Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın yerini aldı)
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Yeni)
İçişleri Bakanlığı
Kalkınma Bakanlığı (Yeni)
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Milli Eğitim Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Ulaştırma Bakanlığı

GÜNDEM
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Müdürlüğü, Mesleki Hizmetler 
Genel Müdürlüğü, Coğrafi Bilgi 
Sistemleri Genel Müdürlüğü bu 
bakanlık bünyesinde toplanacak.

Ekonomi Bakanlığı
Türkiye’nin 2023 ihracat 

hedeflerini gerçekleştirmede güçlü 
bir kurum olarak görev yapması 
beklenen Ekonomi Bakanlığı’nın 
ağırlıklı görevi dış ticaret ile teşvik 
sisteminin yönetimi olacak. Dış 
Ticaret Müsteşarlığı’nın yapısı 
etrafında şekillendirilecek. Dış 
ticaret, yatırım teşvikleri, yabancı 
ülkelerle ekonomik ilişkiler gibi 
alanlardan sorumlu olacak. 
Ekonomi Bakanlığı bünyesinde; 
İhracat Genel Müdürlüğü, İthalat 
Genel Müdürlüğü, Anlaşmalar 
Genel Müdürlüğü, Teşvik, 
Uygulama ve Yabancı Sermaye 
Genel Müdürlüğü, Serbest 
Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve 
Hizmetler Genel Müdürlüğü, 
Ürün Güvenliği ve Denetimi 
Genel Müdürlüğü, Ekonomik 
Araştırmalar ve Değerlendirme 
Genel Müdürlüğü bulunacak.

Gençlik ve Spor 
Bakanlığı
Gençlik ve Spor Genel 

Müdürlüğü’nün görevlerini 
üstlenecek. Ancak yeni 
yapılanmada gençlik hizmetleri 
ön plana çıkarılacak. Bakanlık 

bünyesinde Gençlik Hizmetleri, 
Spor Hizmetleri, Proje ve 
Koordinasyon Genel Müdürlükleri, 
Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 
bulunacak.

Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı
Tarım Bakanlığı yeniden 

yapılandırılıyor. Bakanlık ayrıca 
gıda üretimi ve güvenliği, kırsal 
kalkınma, su kaynakları gibi 
konulardan da sorumlu olacak. 
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, 
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, 
Hayvancılık Genel Müdürlüğü, 
Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel 
Müdürlüğü. Tarım Reformu Genel 
Müdürlüğü, Tarımsal Araştırmalar 
ve Politikalar Genel Müdürlüğü bu 
bakanlık bünyesinde yeralacak.

Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı
İç ticaretin yönetimi ve 

gümrük işlemleriyle ilgili icracı 
bakanlık olacak. Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı’nın iç ticarete 
ilişkin birimleri ile Gümrük 
Müsteşarlığı’nın yapısı bu bakanlık 
içine taşınacak. Gümrükler Genel 
Müdürlüğü, Gümrükler Muhafaza 
Genel Müdürlüğü, İç Ticaret 
Genel Müdürlüğü, Risk Yönetimi 
ve Kontrol Genel Müdürlüğü, 
Tüketicinin Korunması ve Piyasa 
Gözetimi Genel Müdürlüğü, Esnaf 

ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü, 
Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü 
bu bakanlık içinde bulunacak. 
Kooperatifçilikle ilgili birim Oda ve 
Borsa sistemini de yönetecek.

Kalkınma Bakanlığı
Devlet Planlama Teşkilatı’nın 

görevlerini üstlenecek bu 
bakanlık, sektörel ve bölgesel 
gelişme planlarını yapacak, orta 
vadeli program, yıllık program, 
eylem planları hazırlayacak. 
İktisadi, sosyal ve kültürel 
politikaların belirlenmesinde 
hükümete bu bakanlık müşavirlik 
yapacak. Birimleri de şu şekilde 
olacak: Yıllık Programlar ve 
Konjonktür Değerlendirme Genel 
Müdürlüğü, Ekonomik Modeller 
ve Stratejik Araştırmalar Genel 
Müdürlüğü, İktisadi Sektörler ve 
Koordinasyon Genel Müdürlüğü, 
Sosyal Sektörler ve Koordinasyon 
Genel Müdürlüğü, Bölgesel 
Gelişme ve Yapısal Uyum Genel 
Müdürlüğü, Dış Ekonomik 
İlişkiler Genel Müdürlüğü, 
Yatırım Programlama, İzleme ve 
Değerlendirme Genel Müdürlüğü.

Güneydoğu Anadolu 
Projesi’ni yürüten GAP İdaresi 
gibi Konya Ovası Kalkınma 
Projesi’nin yönetimi için KOP 
İdaresi Konya’da, Doğu Anadolu 
Projesi’nin yönetimi için DAP 
İdaresi Erzurum’da kurulacak.

Halen iş başında bulunan 60. Hükümet, yenisi kurulup TBMM’den 
güvenoyu alıncaya kadar mevcut yapısıyla görev yapacak. 
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Türkiye’nin gündemi 12 
Haziran seçimlerinden önce 
ekonomiye odaklanırken, seçim 
sonrası gündemin ilk maddesini 
anayasa değişikliği oluşturuyor. 
Etkileri 2009 yılında daha 
çok hissedilen küresel krize 
rağmen ekonomide büyümenin 
rüzgarını arkasına alan iktidar 
Türkiye’deki her iki seçmenden 
birinin oyunu kazanırken, seçim 
sonrasının hakimiyeti TBMM’de 
öncelikle anayasa değişikliğinin 
ele alınması beklentisi aldı. 
Hatta Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan kurmaylarına yeni 
anayasaya ilişkin hazırlığın 
Ekim ayına kadar yetiştirilmesi 
talimatını verdi. Erdoğan’ın yeni 
anayasayı toplumsal uzlaşmayla 
yapacaklarını, Meclis’teki 
partilerin kapısını çalacağını 
da açıklaması, ana muhalefet 
partisi CHP Genel Başkanı Kemal 

Kılıçdaroğlu’nun bu çağrıya 
olumlu cevap vermesi seçim 
meydanlarındaki sert havayı 
yumuşatan etkenlerden biri 
oldu.

Başarının sırrı 
ekonomide
Son üç dönemdir iktidar 

koltuğunu bırakmayan AK 
Parti, ekonomideki iyileşmenin 
meyvelerini topladı. Global krize 
rağmen ekonomik büyüme 
ve refah düzeyindeki artış, 
12 Haziran’daki 24. Dönem 
Milletvekili Genel Seçimleri 
sonuçlarında da kendini 

gösterdi.
2001 yılında yaşanan 

cumhuriyet tarihinin en 
büyük ekonomik krizinin 
ardından iktidara gelen 
Ak Parti, seçimlerde yüzde 
49.9 gibi rekor bir oy alarak 
üçüncü kez iktidar koltuğuna 
oturdu. Bu sonuç pekçok 
kişi tarafından sürpriz olarak 
değerlendirilse de, seçimlere 
ekonomi penceresinden 
bakanların tahminleri tuttu. 
AK Parti’nin iktidar olduğu 
dönemde kişi başına milli 
gelirin 10 bin doların üzerine 
çıkması, GSMH’nin 2010 sonu 

Ak Parti’nin üçüncü kez üst üste oy oranını artırarak 
iktidar koltuğuna oturmasının sırrı ekonomide gizli. 
Bu dönemde büyüme rüzgarını arkasına alan iktidar, 
ekonomi arenasında başarının da meyvesini topladı.
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itibariyle 1 trilyon lirayı aşması, 
faizlerin tek haneli seviyelere 
inmesi, enflasyonun tek haneye 
hapsedilmesinin ve en önemlisi 
de küresel krizin fazla yara 
almadan atlatılması AK Parti’yi 
seçimlerde oyunu daha da 
artırarak iktidara taşıdı. AK 
Parti’nin özellikle 2002-2007 
yıllarını kapsayan dönemde 
global ekonomik rüzgarları 
arkasına aldığı söylense de, 
ekonomi yönetimi bunu olumlu 
ve sürdürülebilir kullandı.

AK Parti’nin oy oranı sadece 
2009 yılı Mart ayında yapılan 
yerel seçimlerde düşüş gösterdi. 
Yüzde 38.39 oy oranındaki 
etken de yine küresel krizin 
etkilerinin hissedilmesi nedeniyle 
ekonomi oldu. Çünkü seçimler 
Türkiye ekonomisinin yüzde 
14.7 daraldığı birinci çeyreğin 
sonunda yapılmıştı. Yine aynı 
dönemde işsizlik de yüzde 14 ile 
rekor kırmıştı. 

Türkiye’nin en büyük 
sosyoekonomik sorunu 
olan işsizlik, 8.5 yıllık iktidar 
döneminde AK Parti’nin 
ekonomik açıdan en çok 
eleştirildiği alan oldu. İşsizlik 
bu dönemde aylık bazda inse 
de yıllık bazda yüzde 10’un 
altına düşürülemedi. Bu 
konuda yapılan eleştiriler de 
İspanya, Polonya, İtalya gibi 
ülkelerde işsizliğin yüzde 20’lere 
dayandığı, küresel ekonomik 
ortam nedeniyle bu sorunun 
yaşandığı gibi argümanlarla 
bertaraf edildi.

Faizler düştü, 
kredi arttı
Ancak o tarihten sonra 

ekonominin hızla toparlanması, 
iç tüketimin artması, faizlerin 
dip, kredi taleplerinin ise zirve 
yapması ortamında seçime 
gidilmesi iktidar partisinin 
oylarında patlama yaptı.

Türkiye ekonomisinin hızlı 
toparlanmasının yanında global 
gelişmelerin de etkisiyle faizlerin 
düşmesi, tüketici kredilerinde 
faizleri aylık bazda yüzde 1’in 
altına çekince ev veya otomobil 
hayali kuranlar bankalara 
koştu. Patlayan iç tüketimle 

birlikte ithalat artışı ve cari 
açıkta yükseliş otoriteleri önlem 
almaya bile zorladı.

Kasım 2002 seçimlerinin 
ardından yüzde 34.76 oy 
oranı ile iktidara gelen AK 
Parti’nin başarısının altında 
yatan nedenlerden biri de refah 
düzeyinin yükselmesi oldu. 2002 
yılında 3 bin 492 dolar olan 
kişi başına milli gelirin yüzde 
187 artışla 10 bin 79 dolara 
ulaşması büyük başarı olarak 
değerlendiriliyor. Yine, 2002 yıl 
sonu itibariyle 350 milyar lira 
olan Gayri Safi Milli Hasıla da 
2010 sonunda yüzde 215 artışla 
1.1 trilyon liraya yükseldi.

Sosyal yardım ve 
sağlık hizmeti
AK Parti’nin oylarını besleyen 

en önemli unsurlardan biri 
de yaşlı ve özürlülere yapılan 
yardımlar ile yeşil kartlılar 
oldu. 355 bin kişiye yaşlılık ve 
özürlü aylığı bağlandı, sağlık 
hizmetlerine ulaşım kolaylaştı. 
İlaç ve sağlık harcamalarındaki 
düşüş ve yaşanan iyileşme oy 
tercihlerini etkiledi. 2002 yılında 
devletten yaşlılık ve özürlü 

aylığı alanların sayısı 1 milyon 
civarında iken 2011 yılında bu 
sayı 1 milyon 363 bine çıktı. 
2022 Sayılı Kanun kapsamında 
yeralan bu kişilere ödenen para, 
2010 yılı itibariyle 2.5 milyar 
liraya ulaştı.

Yine bu dönemde seçmeni 
en çok etkileyen bir başka 
konu da sağlık hizmetlerine 
ulaşımdaki kolaylık oldu. Devlet 
hastaneleri önündeki kuyruklar 
randevu sistemi ile yavaş yavaş 
ortadan kalkmaya başladı, 
özel hastanelerle yapılan 
anlaşmalarla vatandaşın daha 
kolay sağlık hizmeti alması 
sağlandı. Bu dönemde sayıları 
9.4 milyonu bulan Yeşil Kartlılar 
için yapılan sağlık harcaması da 
4 milyar 944 milyon lirayı buldu.

Anayasa ve özgürlük
Seçmen 12 Haziran’da 

sadece ülkeyi yönetecekleri 
seçmekle kalmadı, önemli 
sorunların çözümü için de 
milletvekillerini görevlendirdi. 
Toplumun değişik kesimlerini 
Meclis’e taşıyarak temsilde 
adaleti sağlayan seçmen, şimdi 
gerginliklerin geride bırakılarak 
yeni bir sayfa açılmasını ve 

Seçim sonrası gündem ise yeni anayasa reformuna 
odaklandı. Siyasilerden iş dünyasına hatta STK 
temsilcilerine kadar hemen her kesim, TBMM’de önce 
anayasa değişikliğinin ele alınmasını bekliyor.
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meydanlarda verilen sözlerin 
yerine getirilmesini bekliyor. 
Yeni Meclis, bu anlamda zorlu 
bir sınavdan geçecek. En önemli 
gündem maddesi ise sivil 
anayasa olacak. Sivil toplum 
kuruluşları da taslak çalışmalar 
yaparak süreci destekliyor.

Seçim sürecinde meydanları 
en fazla demokratik-sivil 
anayasa sözü heyecanlandırdı. 
AK Parti ve CHP tarafından 
sıkça gündeme getirildi. BDP ve 
MHP’nin de, görüşlerini yansıtan 
öneriler var. TÜSİAD gibi sivil 
toplum kuruluşlarının çalışmaları 
biliniyor. AK Parti, tüm 
kesimlerin katılımını arayacağını 
deklare etti. Uzlaşma sağlanırsa 
12 Eylül’ün kurduğu vesayet 
düzeni tarihe karışacak.

Bu konuda liderlerden 
ilk adım geldi. Liderlerin 
ilk açıklamaları, mesajın 
alındığını gösteriyor. 
Başbakan Tayyip Erdoğan’ın, 
“Herkesin kapısını çalacağız.” 
sözlerine CHP lideri Kemal 
Kılıçdaroğlu’ndan “Önkoşulsuz 
kapımız açık.” karşılığı geldi. 
Temennilerin pratiğe dökülüp 
dökülmeyeceğini zaman 
gösterecek.

Kilit parti konumundaki 
CHP’nin tavrı önemli. Ana 
muhalefet, anayasa ve 
demokratikleşme önerileriyle 
kendisini bağladı. Açıkladığı 
taslaklar, anayasal vatandaşlık 
ve yeni laiklik tanımları içeriyor. 
Anadil öğreniminin seçmeli 
ders haline getirilmesi, Milli 
Güvenlik Kurulu’nun yapısı ile 
darbelere gerekçe yapılan TSK İç 
Hizmet Kanunu 35. maddenin 
değiştirilmesi, askerî yargının 
kaldırılması gibi ileri vaatleri 
bulunuyor. CHP, bu noktadan 
geri adım atarsa zorlanacak.

Demokratik açılım, ‘Kürt 
sorununun’ çözümünde önemli 
bir adımdı. AK Parti ve BDP 
oylarındaki artış, toplumun 
çözüm istediği yönünde 
okunuyor. CHP’nin söylemi 
önemseniyor. Anayasa ile 
birlikte ele alınacak adımlar da 
Meclis’i bir hayli zorlayacak. 
BDP’nin “özerklik, İmralı, 
kimliğin tanınması ve anadilde 

eğitim” söylemindeki üslup ciddi 
engel sayılıyor. Psikolojik eşiğin 
aşılması, öncelikle toplumdaki 
diğer hassasiyetleri kaşıyan 
üslubun terk edilmesine bağlı.

Yüksek Seçim Kurulu’nun 
düzenlenmesi, asker-sivil yargı 
ayrımının kaldırılması gibi yargı 
reformları da gündemde.

Önümüzdeki dönem 
gazetecilerin gözü de Meclis’in 
üzerinde olacak. Mesleklerini 
yerine getirirken son 3 yılda 
5 bin soruşturma ve 2 bin 
davayla karşılaşan gazeteciler, 
basın özgürlüğü sınırlarının 
genişletilmesini istiyor. Basın 
Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve 
Terörle Mücadele Kanunu başta 
olmak üzere mevzuattaki yasakçı 
maddelerin değiştirilmesi 
gerekiyor. Özellikle gazetecilerin 
en çok yargılandıkları Türk Ceza 
Kanunu’nun ‘gizliliğin ihlali’ 
başlığını taşıyan 285. maddesi 
ile ‘adil yargılamayı etkilemeye 
teşebbüs’ başlığını taşıyan 288. 
maddelerine demokratik ve 
özgürlükçü değişiklikler bekliyor.

Yeni parlamento ve 
hükümetin gündemini 
oluşturacak bazı önemli başlıklar 
da şöyle:

Devlette yeni yapı: 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 
yeni bakanlıkları açıkladı. Yeni 

dönemin en tartışmalı konusu 
yeni bakanlıklar ve bakan 
yardımcıları olacak. Bakan 
yardımcılarının özel sektörden 
mi geleceği, bu kişilerin sivil 
toplum kuruluşu temsilcisi olup 
olmayacağı tartışılacak. Bakan 
yardımcılarının imza yetkisi için 
yasa çıkartıp çıkartılmayacağı, 
böylece imza yetkisine kavuşup 
kavuşmayacağı gelecek 
aylarda belli olacak. Atanacak 
kişilerin özellikleri, maaşları, 
bürokrasinin tavrı merakla 
beklenecek.

Başkanlık Sistemi: Yeni 
anayasa ile birlikte gündeme 
gelecek bir başka konu ise 
başkanlık sistemi. Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan ve 
bazı hükümet üyeleri, 23. 
dönem meclisinde bu sistemin 
tartışılabileceğini ifade etmişti. 

Siyasi Partiler ve Seçim 
Yasası: Seçimlerin daha 
demokratik bir ortamda 
geçmesi, siyasi partilerde parti 
içi demokrasinin sağlanması 
için seçim yasalarında değişiklik 
yapılması uzun bir süredir 
tartışma konusu. Siyasi partiler 
ve seçim yasalarında yeni 
düzenleme; özellikle yüzde 
10’luk seçim barajı ve Hazine 

Türkiye 5 yılda yüzde 45.3 büyüyecek

Türkiye’nin 2011-2016 döneminde dolar bazında yüzde 45.3 
büyümesi öngörülüyor. Bu dönemde Türkiye’nin komşularının 
ortalama yüzde 33.3 oranında büyümesi bekleniyor. 2016’da 
Türkiye’nin GSYH’sinin cari fiyatlarla 1 trilyon 159.2 milyar 
dolara, sınır komşularının toplam GSYH’sinin ise 1 trilyon 
407.9 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Böylece Türk 
ekonomisinin, komşu ülkelerin GSYH’sine oranı yüzde 82.3 
olacak.

Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerinden yapılan 
hesaplamalara göre, önümüzdeki 5 yılda en yavaş büyüyecek 
komşu ülkenin yüzde 12 ile Yunanistan olması ve Yunanistan’ın 
347.7 milyar dolarlık GSYH’ye sahip olması bekleniyor. Halen 
ekonomik krizle boğuşan Yunanistan’ın kredi notu uluslararası 
rating kuruluşları tarafından CCC’ye düşürülerek yatırımlar için 
en güvensiz ülke konumuna getirilirken, buna bir de hükümet 
krizi eklendi.

2011-2016 döneminde Irak’ın GSYH’sinin yüzde 81.4, 
Suriye’nin yüzde 52.3, Azerbaycan’ın yüzde 33.1, Bulgaristan’ın 
yüzde 32.8, Gürcistan’ın yüzde 21.7, Ermenistan’ın ise yüzde 
30.3 oranında büyüyeceği hesaplanıyor.

HABER
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yardımı alamayan partilere 
Hazine yardımı verilmesi 
üzerinde yoğunlaşıyor ve yeni 
dönemin önemli gündem 
maddeleri arasında olacak.

Yargı: Yargıda tutukluluk 
süresi en önemli sorunlardan. 
İstinaf mahkemeleri hâlâ hayata 
geçirilemedi. Bekleyen dosyalar 
yargının en önemli sorunu 
olarak ortada duruyor. Yeni 
dönemde yargı sorunları da 
gündem maddeleri arasında yer 
alacak.

Türban Sorunu: Türban 
sorununun yeni anayasa ile 
tekrar gündeme gelmesi 
bekleniyor. CHP daha önce 
bu konunun çözülebileceğini 
gündeme getirip sıcak mesajlar 
da vermişti. AKP konunun yeni 
anayasa çerçevesinde ele alınıp 
köklü çözülmesinden yana.

Bağımsız kurullar: Seçimden 
sonra bağımsız kurulların yetkisi 
hükümetin gündeminde olacak. 
Bu kurulların yetkilerinin bir 
kısmı bakanlıklara devredilecek. 
Kurulların bakanlıklara bağlı 
olup olmayacağı bir Başbakanlık 
genelgesi ile açıklanacak. 

Cari açık: Geçen yıl kasım 
ayından beri Türkiye’nin en 
önemli sorunu. Bankaların 
verdiği kredilere yüzde 25 
sınır getirildi ancak bu sınır 
tartışma konusu. Seçimlerden 
sonra alınan tedbirlerin etkisi 
görülmezse birçok tedbirin 
devreye girmesi bekleniyor. 
Artık banka bazında tedbirlere 
geçilecek. BDDK tedbirlere 
yönelik çalışmalara başladı. 
Ayrıca bazı vergilerin örneğin 
motorlu taşıtlardan alınan Özel 
Tüketim Vergisi’nin arttırılması 
gibi vergilerin arttırılması da 
gündemde. Doğalgaza zamma 
da, kesin gözüyle bakılıyor. 

İşsizlik: Türkiye’nin en 
önemli gündem maddelerinden 
birisi işsizlik. İşsizlik oranının 
azaltılması bütün partiler için 
kritik önemde. İşsizliğe çözüm 
tüm partilerin seçim vaatleri 

arasında yer alıyor. 

Yoksulluk: Seçim 
meydanlarının en hararetli 
tartışma konusu yoksul kesime 
yapılacak yardım oldu. CHP Aile 
Sigortası’nı gündeme getirdi. 
MHP, ‘Hilal Kart’ ile yoksullara 
alışveriş imkânı sağlanacağını 
vaat etti. AKP de 14 kanaldan 
yapılan yardımların tek elde 
toplanacağını açıkladı. Seçimden 
sonra her iki partinin de 
gündemi yoksulluk, yoksullara 
yardım olacak.

AB ile müzakereler: Şu 
ana kadar müzakerelerde 13 
başlık açmış olan Türkiye son 
iki dönem başkanlığında hiçbir 
başlık açamadı. Fransa ve 
Kıbrıs engellerinin aşılmasının 
yanı sıra, yeni dönemde 
başlık açılması için Meclis’ten 
reformların çıkması gerekli.

İsrail’le ilişkiler: Geçen 
yıl Mavi Marmara gemisine 
yapılan saldırıyla Türkiye 
ve İsrail arasında gerginlik 
had safhaya ulaştı. Türkiye 
özür ve tazminat talepleri 
karşılanmadan ilişkilerini 
normalleştirmeyeceğini ifade 
ederken, İsrail ise bu konuda 
taviz vermeyeceğini belirtiyor. 
Yeni geminin Haziran sonunda 
Gazze’ye doğru yola çıkması 
bekleniyor. Hükümet ise İHH’ye 
oluşan yeni koşulları dikkate 
alması gerektiğini ve Mısır’ın 
açtığı Refah sınır kapısına ağırlık 

vermesi gerektiğini telkin ediyor. 

Kıbrıs: BM Genel Sekreteri 
Ban Ki-moon Temmuz ayında 
Kıbrıs’ta iki liderle üçlü bir 
toplantı yapacak. Şu ana kadar 
Ada’da BM öncülüğünde süren 
müzakerelerde ne kadar mesafe 
alındığı değerlendirilecek. 
Müzakerelerin devamı ve 
Ada’nın birleşmesi için bu 
görüşme kritik önem taşıyor. 

Suriye ve Libya: Suriye’de 
son dönemde yaşananlar ve 
Türkiye’ye başlayan göç dalgası 
gelecek dönemin en kritik 
konularından birisi. Libya’da 
süren NATO müdahalesi de yine 
gelecek dönemde Türkiye’nin 
gündeminde olacak. 

Nükleer ve HES’ler: 
Hükümetin, enerji gereksinimi 
gerekçe göstererek ısrarla 
arkasında durduğu nükleer 
santrallara karşı, başta çevre 
örgütleri olmak birçok sivil 
toplum örgütü tepkilerini 
sürdürüyor. Akkuyu’da 
kurulması öngörülen Türkiye’nin 
ilk nükleer santralına iktidar 
partisinin yanı sıra Meclis’e 
girmesi olası diğer siyasi 
partiler de açık tavır koymadı. 
Çevre için bir diğer konu da 
hidroelektrik santrallar (HES). 
HES’lerin doğal ortamı tahrip 
ederek kurulduğu yerlerdeki 
insanları topraklarından edeceği 
itirazı, yeni Meclis ve iktidarın 
alacağı kararlarda çok rahat 
olamayacağının göstergesi.

HABER
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Muhasebe sisteminde köklü 
değişime hazır mıyız?

Muhasebe standartları ile getirilen düzenlemelerin 
işletmeler için yeni bir iş yükü yaratacağı kesindir. 
Ancak, bu standartlara uygun tutulacak muhasebenin 
işletmelerin önünü daha rahat görmesine yardımcı 
olacağı ve işletmelerin kurumsallaşmasının köşe taşı 
olacağı gözden uzak tutulmamalıdır.

Yeni Türk Ticaret Kanununun 
(TTK) kabulü ile birlikte iş 
hayatımıza bazı yenilikler girmeye 
başlayacak, şirketler bu yeni 
dönemde pek çok alanda yapısal 
dönüşümlerini gerçekleştirmek 
zorunda olacaklardır. Yapılması 
zorunlu bu dönüşümlerin kısa 
sürelerde yapılamayacağı aşikar 
olmakla birlikte, bugüne kadarki 
tecrübemize dayanarak, çoğu 
şirketin son ana kadar hareket 
geçmeyeceğini şimdiden 
söyleyebiliriz. Pek çok maddesi 
Temmuz 2012 itibariyle yürürlüğe 
girecek yeni TTK’nın iş dünyasına 
getirdiği en önemli yeniliklerden 
biri de muhasebe standartlarında 
yapılan köklü değişiklerdir. 
Yapılan bu düzenlemeler ile 
01.01.2013 tarihinden itibaren 
şirketlerin Türkiye Finansal 
Raporlama Standartlarını 
(TFRS) veya Türkiye Muhasebe 
Standartlarını (TMS) (her iki 
isimde aynı standartları ifade 
etmektedir) kendi bünyelerinde 
kullanmaları yasal bir zorunluluk 
olmaktadır. Bugüne kadar 

uluslararası standartlara 
dayanmayan tek düzen muhasebe 
sistemini kullanan mükelleflerin, 
01.01.2013 tarihinden itibaren 
kısa sürede oturtulması mümkün 
olmayan uluslararası muhasebe 
standartlarına dayanan yeni 
tek düzen muhasebe sistemini 
kullanmaları gerekecektir.

Şu ana kadar yapılan 
düzenlemeler sonucunda TFRS/
TMS ülkemizde 3000 sayfalık bir 
düzenleme ile hayata geçmeyi 
beklemektedir. 01.01.2013 
tarihinde yürürlüğe girecek 
Standartlar gereği 31.12.2012 
kapanış bilançolarının da yeni 
düzenlemelere göre yapılması 
gerekecektir. Bir başka ifade ile 
hazırlanmak için mükelleflerin 
önünde 18 aydan kısa bir süre 
bulunmaktadır. Bazı şirketlerde 
şimdiden hazırlıklarına 
başlanılmasına rağmen pek 
çok mükellefin halen bu 
standartların varlığından bile 
haberdar olmadıklarını yakından 
gözlemleyebiliyoruz. Bu nedenle 
bu yazımızda gelmekte olan 

muhasebe standartları ile ilgili 
genel bir bilgi verilecektir.

Türkiye pratiğinde, TFRS/
TMS, SPK’nın 2005, BDDK’nın 
ise 2006 yılından bu yana 
uyguladığı raporlama standartları 
olup, Dünyada ise TFRS/TMS, 
Avrupa Birliği, İsviçre, Norveç 
ve İzlanda’daki borsaya kote 
tüm şirketler ile Avustralya, 
Rusya ve diğer 70 kadar ülkede 
uygulanmaktadır. Bu noktada akla 
3000 sayfalık bir düzenlemeye 
KOBİ’lerin nasıl adapte olacağı 
sorusu gelebilecektir. Zira, bu 
noktadan hareketle çok kapsamlı 
düzenlemeleri içeren TFRS/
TMS’nin orta ölçekli işletmelerde 
uygulanmasının sorun olacağı 
düşünülerek TFRS/TMS’nin 
kapsamı daraltılarak tüm 
Dünya’da ayrıca KOBİ TFRS/TMS 
düzenlemeleri de yapılmıştır.

Ülkemizde çok geniş uygulama 
sahası bulacak KOBİ TFRS, tek 
başına bir standartlar seti olup, 
Tam Set TMS / TFRS ile aynı 
kavramsal çerçeveye sahiptir. 
Bununla birlikte KOBİ TFRS, 
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KOBİ’lerin yapıları dikkate alınarak 
muhasebeleştirme, değerleme 
ve dipnot açıklamalarında 
basitleştirme sağlayan daha 
sade bir standartlar seti olarak 
kurgulanmıştır.

Ülkemizde yapılan 
düzenlemelere göre, büyük ölçekli 
sermaye şirketlerinin (Büyük 
Anonim ve Limited Şirketler) 
Tam Set (3000 Sayfalık) TMS 
/ TFRS’ye tabi olması, KOBİ 
tanımına uyan şirketlerin ise 300 
sayfalık KOBİ TFRS’yi uygulaması 
gerekmektedir. Kasım 2010’da 
resmi gazetede yayımlanan 
Küçük ve Orta Büyüklükteki 
İşletmeler için Türkiye Finansal 
Raporlama Standardına (KOBİ 
TFRS) göre KOBİ’ler çok farklı bir 
tanımlamaya tabi tutulmuştur. 
Ülkemizde değişik kurumlar 
tarafından hasılat tutarı ve çalışan 
sayısı esas alınarak belirlenmiş 
farklı KOBİ tanımı ve ölçütleri 
bulunmakla birlikte, KOBİ TFRS 
kapsamında yapılan düzenlemede 
ise KOBİ tanımı yapılırken 
herhangi bir ölçüye bağlı 
kalınmamış, sadece;

•Kamuya hesap verme 
yükümlülüğü bulunmayan ve 

•Dış kullanıcılar için (örneğin, 
işletme yönetimi dışındaki 
ortaklar, şirkete borç verecek 
olanlar ve kredi derecelendirme 
kuruluşları için) genel amaçlı 
finansal tablo yayımlayan 
işletmeler, KOBİ’dir 

şeklinde genel bir tanımlama 

yapılmış olup KOBİ kapsamına 
Küçük ve Orta ölçekli işletmelerin 
yanı sıra büyük ölçekli şahıs 
işletmeleri de dahil edilmiştir.

Şu ana kadar yapılan 
düzenlemelere bakıldığında, 
işletme defteri tutan ve 
basit usule tabi olan esnafın, 
KOBİ TFRS’ye tabi olmadığı 
görülmektedir. Ayrıca halen 
yıllık hasılatı 1 milyon TL’yı 
aşmayan ve çalışan sayısı da 
10’dan az olan çok küçük ölçekli 
mikro işletmelerin KOBİ TFRS 
uygulamasının dışında bırakılması 
yönünde planlamalar da 
yapılmaktadır.

Ana esasları yukarıda çok kısa 
bir şekilde özetlenmeye çalışılan 
gerek tam set standartların 
gerekse KOBİ standartları ile 
TTK’nın diğer hükümlerinin 
hayata geçirilmesinde, 
mükelleflerin kendilerine bir TTK 
yol haritası hazırlamasını tavsiye 
etmekteyiz. Bu süreçte, bir gecede 
hazırlanamayacak aşağıdaki 4 
ana konuda belirtilen soruların 
sorulması ve tabidir ki bunların 
önümüzdeki 1 yıllık süreçte 
hayata geçirilmesi gerekecektir.

Finans ve Mali İşler
•Türkiye Finansal Raporlama 

Standartları’na (TFRS) göre defter 
tutmaya hazır mısınız?

•Uluslararası düzeyde 
karşılaştırılabilir, şeffaf, güvenilir 
finansal raporlama altyapınız var 
mı?

•Şirket yönetiminiz finansal 
performansını uzun vadeli 
planlara ve bütçelere göre takip 
ediyor mu?

 
Kurumsal Risk Yönetimi 
•Şirketinizde riskleri yönetmek 

için doğru kontroller bulunuyor 
mu? Bu kontroller etkin çalışıyor 
mu?

•İç denetim bölümünüz var 
mı? 

•İç denetim bölümünüzün 
yapısı nasıl? 

Bağımsız Denetim
•Sürekli bilgilendirme ve 

şeffaflık kurallarına uyabilecek 
misiniz?

•Denetçilere doğru ve 
kapsamlı bilgi hazırlayabilecek 
misiniz?

•Denetçilerin ilave 
sorgulamalarına hazır mısınız?

Kurumsal Yönetim
•Uygun bir kurumsal yönetim 

sistemi oluşturabilir misiniz?
• Belli başlı paydaşlarla açık ve 

zamanında iletişiminiz var mı?
Muhasebe standartları ile 

getirilen düzenlemelerin işletmeler 
için yeni bir iş yükü yaratacağı 
kesindir. Ancak, bu standartlara 
uygun tutulacak muhasebenin 
işletmelerin önünü daha rahat 
görmesine yardımcı olacağı ve 
işletmelerin kurumsallaşmasının 
köşe taşı olacağı gözden uzak 
tutulmamalıdır.
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Cari açık, dış ticaret 
açığındaki artışın etkisiyle 
Nisan’da yüzde 77 artışla 7.68 
milyar dolar oldu. Ocak-Nisan 
döneminde açık 29.64 milyar 
dolar olarak gerçekleşti. Merkez 
Bankası verilerine göre, Nisan 
2010’da 4.34 milyar dolar 
olan cari açık, Ocak-Nisan 
2010’da 13.86 milyar dolar 
olmuştu. Yurtdışında yerleşik 
kişilerin yurtiçinde yaptıkları 
net yatırımlar (FDI), Ocak-Nisan 
2011’de, 2010 yılının aynı 
dönemine göre 2.61 milyar 
dolar artarak 4.68 milyar dolar 
olarak gerçekleşti.

Cari açık verisinin beklentilere 
paralel gelmesinin ardından, 
veri öncesi 1.5694/1.5700 
seviyesinden işlem gören 
dolar/TL, veri sonrası 1,5663 
seviyesine kadar gerilerken, veri 
öncesi son işlemlerde yüzde 
8.80 seviyesinde olan gösterge 
tahvilde bileşik faiz ise veri 
sonrası yüzde 8.75’e kadar 
geriledi.

Merkez Bankası’ndan yapılan 
açıklamada cari açıktaki artışta 
dış ticaret açığının 15.39 milyar 
dolar artarak 28.31 milyar 
dolara ulaşmasının etkili olduğu 
belirtildi. Verilere göre yatırım 
geliri dengesinin altında yer alan 
doğrudan yatırımlar, portföy 
yatırımları ve faizlerden oluşan 
diğer yatırımlarda gerçekleşen 
toplam net çıkış, geçen yılın ilk 
dört ayında 2.37 milyar dolar 
iken, bu yılın aynı döneminde 
3.4 milyar dolar olarak 
gerçekleşti.

Bankaların yabancı para 
ve TL cinsi efektif ve mevduat 
varlıkları, bu yılın ilk dört 
ayında 1.21 milyar dolar 
azalırken, bunda TL’de 861 
milyon dolarlık artışa rağmen, 
yabancı paradaki 2.07 milyar 
dolarlık azalış etkili oldu. Öte 
yandan, diğer sektörlerin yurt 
dışındaki mevduat varlıkları 

hesaplanırken, bankaların 
yurt dışı şubelerinin mizan 
verilerindeki ilgili hesaplar 
gösterge niteliğinde kullanılmış 
olup, söz konusu veri bu yılın ilk 
dört ayında 10.74 milyar dolar 
azaldı.

Yurt dışında yerleşik kişiler 
hisse senedi piyasasında Nisan 
ayında 825 milyon dolar 
tutarında alım gerçekleştirirken, 
ilk dört ayda 456 milyon dolar 
tutarında net satım yaptı.

Bankacılık sektörü, Nisan 
ayında yapılan 800 milyon dolar 
tutarındaki menkul kıymet 
ihracıyla birlikte bu yılın ilk dört 
ayında toplam 1.8 milyar dolar 
tutarında yurt dışında tahvil 
ihracı gerçekleştirdi.

Yurt içinde gerçekleştirilen 
menkul kıymet ihraçlarıyla ilgili 
olarak yurt dışı yerleşikler, Nisan 
ayında yaptıkları 3.88 milyar 
dolarlık DİBS alım işlemi ile 
tüm zamanların en yüksek DİBS 
alımını gerçekleştirdi. Böylece 
yılın ilk dört ayında yurt dışı 
yerleşiklerce gerçekleştirilen 

DİBS alımı toplam 10.53 milyar 
dolar oldu.

Bankacılık sektörünün net 
kredi kullanımı, bir önceki 
yılın aynı döneminde 1.26 
milyar dolar iken, bu yılın 
aynı döneminde 3.9 milyar 
dolara yükseldi. Yurt dışı 
bankaların yurt içi bankalar 
nezdinde tuttukları yabancı 
para mevduatları söz konusu 
dönemde 1.07 milyar dolar 
artarken, TL mevduatları ise 
5.34 milyar dolar azaldı.

İthalata neden olan 
krediye ‘fren’ geliyor
Ekonomi yönetiminin, kredi 

genişlemesine yönelik attığı 
adımların henüz tam olarak 
çalışmamasının yanı sıra cari 
işlemler açığındaki hızlı artışı bir 
miktar frenlemek için özellikle 
bankaların ara malı ve mal 
ithalatına neden olacak kredi 
kullanımlarının yavaşlatılmasına 
yönelik tedbirlerin 
değerlendirilmesi bekleniyor.

Cari açık dört ayda 
30 milyar dolara dayandı
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Adının açıklanmasını 
istemeyen üst düzey bir 
ekonomi yetkilisi, cari 
açığın şu aşamada üzerinde 
durulması gereken en önemli 
konu olduğunu belirterek, 
“Bu konuda herhangi bir 
tereddüt bulunmuyor. Burada 
ilk yapılabilecek uygulama, 
bankaların ara malı ve mal 
ithalatına neden olacak kredi 
kullanımlarının yavaşlatılmasına 
yönelik adımlar olacak. Bunlar 
içinde otomotiv sektöründeki 
talebe yönelik atılacak adımlar 
var. Otomotivde ciddi bir ithalat 
var. Burada, talebi kısmaya 
yönelik olarak, bankaların 
kullandırdığı araç kredilerini 
sınırlamak için adımların 
atılması mümkün. Atılabilecek 
ilk adımlardan biri bu olacaktır. 
Otomotiv kredilerinde KKDF 
artışı dışında da önlemler 
alınabilir” dedi.

Otomotiv Sanayii Derneği 
(OSD) verilerine göre, yılın ilk 
beş aylık döneminde otomotiv 
sektöründe 233,032 adet 
otomobil satışı gerçekleşirken, 
bu miktarın 161,295 adeti 
ithalat araçlardan oluştu. 
Bu tabloya göre satılan 
otomobillerin yaklaşık yüzde 
70’i ithal edildi. Toplam 
otomotiv pazarı ise 359,271 
adet olurken, bu pastadan ithal 
araçlar 215,052 adet ile yaklaşık 
yüzde 60 pay aldı. Otomobil 
ithalatının beş aylık dönemde 
geçen yılın aynı dönemine göre 
yüzde 65.1 arttı. 

Yetkililer, bankaların kredi 
kullandırmasını sınırlandırmaya 
yönelik atılan adımların 
tam olarak ihtiyaca cevap 
veremediğine vurgu yaparak, bu 
yönde yeni adımların atılmasının 
gerekeceğini ifade ediyorlar.

Öncelikli olarak ara malı 
ve doğrudan ürün ithalatını 
azaltacak adımların atılmasının 
öncelikli bir tedbir olarak hayata 
geçirilmesi gerektiğine vurgu 
yapan yetkili, “Yerli ürün olarak 
görülen bazı mallarda, ciddi 
şekilde ithalat zorunluluğu 
var. Bu ayrımın ciddi şekilde 
yapılıp bunlara yönelik maliyet 
artırıcı ya da kredi kullanımını 

zorlaştırıcı adımlar gerekli” diye 
konuştu.

Diğer yandan son 
dönemde tartışılan, bankaların 
kullandırdığı enerji sektöründeki 
kredilere yönelik kısıtlamanın bir 
miktar gevşetilmesinin mümkün 
olabileceğini vurgulayan yetkili, 
şunları söyledi:

“Sonuçta bu krediler, 
herhangi bir şekilde ara malı 
olarak ya da ürün olarak 
ithalat gerektirmeyen kalemler. 
Buradaki bir miktar gevşeme 
aynı zamanda büyük enerji 
özelleştirmelerinin de kredi 
temininde yaşanan sorunların 
aşılmasını sağlayacaktır. 
EPDK’nın da bu yönde bir 
görüşü var bunu Merkez 
Bankası, BDDK ve Hazine’ye 
de iletti. Bu yönde bir karar 
alınması prensipte mümkün 
görünüyor.”

Aynı yetkili, geçmiş 
dönemlerde olduğu gibi, 
tüketici kredilerinde KKDF’nin 
artırılmasının atılacak ilk 
adımlardan biri olabileceğini 
ifade ederek, “Bununla kredi 
maliyetlerinin artırılması 
yoluna gidilebilir. Burada 
vergi artışı elbette bir seçenek, 
ancak alınabilecek tedbirlerin 
yürürlüğe konulmasından sonra 

Isınan ekonomiye genel karşılık freni

Ekonomideki ısınmaya tedbir reçetesi hazırlayan hükümet ilk 
silahını çekti. BDDK taşıt ve konut dışındaki tüketici kredilerindeki 
genel karşılık oranlarını yeniden belirledi. Mayıs ayı sonunda 
yaptığı düzenleme ile öz kaynağın 10 katını aşan durumlarda 
genel karşılık oranını binde 3’e çıkaran BDDK, yeni bir düzenleme 
daha yaparak otomotiv ve konut kredileri dışında karşılık 
oranlarında değişikliğe gitti.

Resmi Gazete’nin 18 Haziran 2011 tarihli sayısında 
yayımlanan yönetmelik değişikliğine göre, tüketici kredilerinin 
toplam kredilere oranı yüzde 20’nin üzerinde olan bankalar 100 
liralık tüketici kredisi için artık 4 lira karşılık ayırmak durumunda 
olacak. Donuk alacakları taşıt ve konut kredileri dışındaki tüketici 
kredilerine oranı yüzde 8’in üzerinde olan bankalar da kredilerin 
vadeleri süresince yüzde 8 karşılık ayırmak durumunda kalacak.

Uygulama bankalara ek maliyet getirecek. Bunun da tüketici 
kredisi faizlerine yükseliş olarak yansıması bekleniyor. Bu oranı 
geçmeyen bankalar için de düzenleme getiren BDDK, yüzde 1 
olarak ayırdığı nakdi kredi karşılığının taşıt ve konut dışı krediler 
için 2.5 katına çıkardığını duyurdu. Gayrinakdi krediler için binde 
2 olarak uygulanan genel karşılık oranı ise bundan böyle bu 
oranın 1.25 katı olarak uygulanacak.

eğer bir ilerleme sağlanamazsa 
vergi artışı devreye sokulabilir. 
Vergi artışı en son tedbir 
olacaktır” dedi.

Bankaların sermaye yeterlilik 
rasyosunun hesaplanmasında da 
bir değişikliğe gidilebileceğini 
belirterek, “SYR’lerin 
hesaplanmasındaki risk 
ağırlıklarının artırılması 
yoluna gidilebilir. Bu şekilde 
sermaye yeterlilik rasyosunda 
yüzde 12’lik oran artırılmasa 
da, bankalar bu oranları 
tutturabilmek için daha yüksek 
miktarda kaynak tutmak 
zorunda kalırlar” dedi.

Seçim döneminde ilgili 
bakanların ve ekonomi 
yetkililerinin koordineli 
şekilde çalışmaya devam 
etseler de, sınırlı sürelerle bir 
araya gelerek değerlendirme 
yaptığını belirten bir başka 
yetkili, “Şimdi seçimlerin 
geride kalmasının ardından 
bakanlar ve tüm tarafların 
oturup genel değerlendirme 
yapması gerekecek. Atılacak 
belli adımların bir bölümü 
belli. Elbette başka adımlar 
da atılabilir. Ancak yakın bir 
zamanda bu kararların tam 
olarak çerçevesi belirlenecek” 
diye konuştu.
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Mayıs ayı enflasyonu 
beklentilerin üzerinde 
gerçekleşti. Tüketici Fiyatları 
Endeksi (TÜFE) aylık bazda 
yüzde 2,42, yıllık bazda ise 
yüzde 7,17 oldu. Üretici Fiyatları 
Endeksi de (ÜFE) Mayıs ayında 
aylık bazda yüzde 0,15, yıllık 
bazda yüzde 9,63 olarak 
hesaplandı.

Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) verilerine göre, Mayıs 
ayında 2003 Temel Yıllı TÜFE’de 
bir önceki aya göre yüzde 2,42, 
bir önceki yılın aynı ayına göre 
yüzde 7,17 artış meydana geldi. 
12 aylık ortalamalara göre 
yüzde 6,64 artış gerçekleşti. 
Yılın ilk 5 ayında da TÜFE, yüzde 
4,93 oldu. TÜFE’de ana harcama 
grupları itibariyle bir ay önceye 
göre en yüksek artış yüzde 
11,68 ile giyim ve ayakkabı 
grubunda görüldü.

Mayıs ayında endekste yer 
alan gruplardan gıda ve alkolsüz 
içeceklerde yüzde 4,71, çeşitli 
mal ve hizmetlerde yüzde 
1,47, eğitimde yüzde 1,14, 
eğlence ve kültürde yüzde 0,99, 
lokanta ve otellerde yüzde 0,81, 
ulaştırmada yüzde 0,63, konutta 
yüzde 0,54, ev eşyasında 
yüzde 0,26, sağlıkta yüzde 
0,11 artış gözlendi. Alkollü 
içecekler ve tütünde yüzde 0,01, 
haberleşmede de yüzde 0,47 
düşüş gerçekleşti. Yıllık bazda 
ise TÜFE’de en yüksek artış 
yüzde 12,61 ile gıda ve alkolsüz 
içecekler grubunda meydana 
geldi. Ulaştırma (yüzde 8,69), 
çeşitli mal ve hizmetler (yüzde 

7,68), ev eşyası (yüzde 7,40), 
lokanta ve oteller (yüzde 7,20) 
artışın yüksek olduğu diğer 
harcama gruplarını oluşturdu. 
2011 yılı Mayıs ayında endekste 
kapsanan 445 maddeden 96 
maddenin ortalama fiyatlarında 
değişim olmadı, 256 maddenin 
ortalama fiyatları arttı, 93 
maddenin ortalama fiyatları ise 
düştü.

ÜFE endeksi
Üretici Fiyatları Endeksi 

ise 2011 yılı Mayıs ayında 
aylık bazda yüzde 0,15, yıllık 
bazda yüzde 9,63 ve 12 aylık 
ortalamalara göre yüzde 
9,21 artış gösterdi. 5 aylık 
döneme ilişkin ÜFE de yüzde 
6,20 oldu. Aylık değişime 
bakıldığında, tarım sektöründe 
yüzde 1,93 gerileme, sanayi 
sektöründe yüzde 0,61 artış 
gerçekleşti. Tarım sektörü 
endeksi, yıllık yüzde 8,73, 12 
aylık ortalamalara göre yüzde 
14,93 arttı. 5 aylık dönemde de 
yüzde 7,37 artış görüldü. Sanayi 
sektörü endeksinde ise 2010 
Mayıs ayına göre yüzde 9,84 ve 
12 aylık ortalamalara göre yüzde 
7,97 artış gerçekleşti. Sektörde 
5 aylık ÜFE artışı yüzde 5,95 
oldu. Sanayinin üç sektöründen, 
imalat sanayi sektöründe yüzde 
1,16, madencilik ve taşocakçılığı 
sektöründe yüzde 0,84 artış, 
elektrik, gaz ve su sektöründe 
ise yüzde 4,47 düşüş görüldü. 
Bir önceki aya göre endekslerin 
en fazla artış gösterdiği alt 
sektörlerin başında, yüzde 4,44 

ile ana metal sanayi geldi. Onu 
sırasıyla giyim eşyası imalatı 
(yüzde 3,96), ham petrol ve 
doğalgaz çıkarımı (yüzde 2,80), 
deri ürünleri imalatı (yüzde 
2,54), plastik ve kauçuk ürünleri 
imalatı (yüzde 2,39) izledi. 
Endeksin en fazla gerilediği 
alt sektör elektrik, gaz üretimi 
ve dağıtımı (yüzde 5,05) oldu. 
Tekstil ürünleri imalatı (yüzde 
0,73), iletişim teçhizatı imalatı 
(yüzde 0,51), büro makineleri 
imalatı (yüzde 0,36) da bir ay 
önceye göre endekslerin en 
fazla gerilediği alt sektörleri 
oluşturdu. 2011 yılı Mayıs 
ayında endekste kapsanan 785 
maddeden, 170 maddenin 
ortalama fiyatlarında değişim 
olmadı, 428 maddenin ortalama 
fiyatları arttı, 187 maddenin 
ortalama fiyatları ise düştü.

Özel kapsamlı TÜFE 
göstergeleri
Özel kapsamlı tüketici 

fiyatları endeksi göstergelerine 
bakıldığında, “çekirdek 
enflasyon” yerine açıklanan 
TÜFE göstergeleri, Mayıs’ta aylık 
bazda mevsimlik ürünler hariç 
yüzde 0,52, işlenmemiş gıda 
ürünleri hariç yüzde 1,36 arttı. 
Fiyatlar, enerji hariç yüzde 2,69, 
işlenmemiş gıda ürünleri ve 
enerji hariç yüzde 1,46, enerji, 
alkollü içkiler ile tütün ürünleri 
hariç yüzde 2,88, enerji, alkollü 
içkiler ile tütün ürünleri ve fiyatı 
yönetilen, yönlendirilen diğer 
ürünler, dolaylı vergiler hariç 
yüzde 3,09 arttı.

Enerji, alkollü içkiler ile tütün 
ürünleri ve fiyatı yönetilen, 
yönlendirilen diğer ürünler, 
dolaylı vergiler hariç ve 
işlenmemiş gıda ürünleri hariç 
yüzde 1,73, işlenmemiş gıda 
ürünleri ve enerji hariç, alkollü 
içkiler, tütün ürünleri ile altın 
hariç yüzde 1,55, enerji hariç 
gıda ve alkolsüz içecekler alkollü 
içkiler ile tütün ürünleri ve altın 
hariç fiyatlarda da yüzde 1,89 
artış gerçekleşti.

Mayıs’ta enflasyon şaştı
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Devletin bütçesi Mayıs ayında 
da fazla verdi. Mayıs’ta 2.8 
milyar lira fazla verilirken, Maliye 
Bakanı Mehmet Şimşek, “Bütçe 
ilk 5 ayda 4’üncü kez fazla verdi” 
dedi.

Maliye Bakanlığı, Mayıs ve ilk 
5 aylık merkezi yönetim bütçe 
sonuçlarını açıkladı. Buna göre 
mayısta bütçe giderleri yüzde 7.8 
artarak 24.3 milyar liraya, bütçe 
gelirleri ise yüzde 9.7 artarak 
27.1 milyar milyon liraya ulaştı. 
Bütçe dengesi de, 2.8 milyar lira 
fazla olarak gerçekleşti. Ancak, 
fazla geçen yılın aynı ayında 5.8 
milyar liraydı. Faiz dışı fazla ise 
6.9 milyar lira olarak gerçekleşti.

Faiz gideri yükseldi
Yine Mayıs’ta faiz giderleri 

yüzde 87.8 artarak 4.1 milyar 
liraya çıkarken, faiz hariç giderler 
yüzde 19.8 artışla 20.2 milyar 
lira oldu. Vergi gelirleri ise yüzde 
19.1 artışla 23.3 milyar liraya 
ulaştı.İlk 5 ayda ise giderler 
119.6 milyar lira, gelirler 119.4 
milyar lira oldu. Açık ise 233 
milyon lirada kaldı. Böylece 
yılsonu için hedeflenen 33.5 
milyar liralık açığın sadece binde 
7’si gerçekleşmiş oldu.

Sonuçlarla ilgili 
değerlendirme yapan Maliye 
Bakanı Mehmet Şimşek, 2011 yılı 
Merkezi Yönetim Bütçesinin ilk 5 
ayda 4’üncü kez fazla verdiğini 
belirtti ve “İlk 5 ayda ise üstelik 
seçime gidilen bir dönemde, 
bütçenin gelir ve giderleri 
neredeyse denk. Bu muazzam bir 
başarıdır” dedi.

Revizyon gündemde
Ocak-Mayıs dönemleri 

itibariyle, 2006 yılı hariç son 16 
yılın en iyi bütçe rakamına 
ulaşıldığını da bildiren 
Şimşek, şöyle devam 
etti:

“2011 yılını bu hedefin 

çok çok altında bir açıkla 
kapatacağız. Bu çerçevede 
bütçe rakamları ve açık hedefini 
de zamanı gelince gözden 
geçireceğiz. Orta Vadeli Planda 
buna yönelik revizyonları 
yapacağız.”

Yapılandırmadan 
2.5 milyar lira
Kamu Alacaklarının Yeniden 

Yapılandırılmasını da düzenleyen 
6111 sayılı Kanun kapsamında, 
mayıs ayı sonu itibariyle bütçeye 
2,5 milyar liralık vergi ve ceza 
geliri girdi. Muhasebat Genel 
Müdürlüğü verilerine göre 
bunun 688 milyon lirasını söz 
konusu kanun kapsamında tahsil 
olunan ÖTV gelirleri oluşturdu. 
Maliye Bakanı Şimşek, bu 
düzenlemeden yararlanmak için 
5 milyon 113 bin 334 başvuru 
yapıldığını açıklamıştı.

İşsizlik yüzde 11’in 
altına düştü
Küresel kriz sonrası dünyanın 

sorunu haline dönüşen işsizlik, 
Türkiye’de geriliyor. Mart 2011 
döneminde oran 10.8’e düştü. 
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 
Mart 2011 dönemiyle (Şubat-
Mart-Nisan 2011) ilgili hanehalkı 
işgücü verilerini açıklandı.

622 bin kişi azaldı
Mart 2010’da yüzde 13.7 

olan işsizlik oranı bu yılın 
aynı döneminde yüzde 
10.8’e düştü. 
Böylece, işsizlik 
oranı 8 ay 
sonra 

yeniden yüzde 11’in altına 
geriledi. İşsizlik Temmuz 2010’da 
yüzde 10.6 olmuştu. Bu, 
işsizlikte yeniden düşüş trendine 
girildiğini teyit ediyor. Yine Mart 
döneminde işsiz sayısı ise 3 
milyon 438 binden 2 milyon 816 
bine geriledi.

Kentlerde yüzde 12.6
İşsizlik oranı kentlerde yüzde 

12.6, kırsalda yüzde 7.1’e 
gerilerken, tarım dışı işsizlik de 
genelde yüzde 13.4, kentlerde 
yüzde 13 ve kırsalda yüzde 
15.5’e düştü. Genç nüfusta ise 
işsizlik genelde yüzde 19.3’e, 
kentlerde yüzde 21.2’ye ve 
kırsalda yüzde 15.2’ye geriledi.

İstihdam 1.5 milyon 
kişi arttı
Mart 2010’da 25 milyon 179 

bin kişi olan işgücü sayısı, bu 
yılın aynı döneminde 26 milyon 
103 bine ulaştı. İstihdam edilen 
kişi sayısı ise 1 milyon 545 bin 
kişi artarak 23 milyon 286 bine 
ulaştı. İşgücüne katılım oranı 
ise yüzde 48.2’den yüzde 49’a 
yükseldi.

Merkezi yönetim bütçesi fazla verdi
işsizlik yüzde 11’in altına düştü

HABER
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
(EBSO) üyeleri arasında 2010 
yılında üretimden satışları 20 
milyon liranın üzerindeki en 
büyük 100 firması açıklandı. 
Egeli firmaların üretimden 
satışları bir önceki yıla göre 
2010 yılında yüzde 21 oranında 
artarken, karlar bir önceki yıla 
göre yüzde 11 artış gösterdi. 
Egeli firmaların istihdamı yüzde 
7.8 oranında yükselirken, 
araştırma geliştirme harcamaları 
yüzde 25 oranında artış 
gösterdi.

İzmir’de 2010 yılındaki 
üretimden satış rakamlarına 
göre en büyük firma Tüpraş 
İzmir Rafineri Müdürlüğü oldu. 
Sıralamada Habaş İzmir Şubesi 
ikinci, Petkim Petrokimya 
Holding üçüncü sırada yer aldı.

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, Oda 
üyeleri arasında üretimden 
satışlar kriterine göre yapılan 
değerlendirmenin sonuçlarını 

Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcıları İbrahim Gökçüoğlu 
ve Erdoğan Çiçekçi, Genel 
Sekreter Mustafa Kalyoncu ile 
birlikte açıkladı. Ege’nin 100 
Büyüğü olarak adlandırılan 
çalışmada üretimden satışları 20 
milyon lirayı aşan firma sayısı 
161 oldu.

Şirketlerin 2010 yılındaki 
üretimden satışlarına göre 
Tüpraş 8 milyar 123 bin lira ile 
birinci oldu. Habaş, 2 milyar 
827 milyon lira ile ikinci, Petkim 

2 milyar 789 bin lira ile üçüncü 
olurken, dördüncü sırada 
yer alan Philsa Philip Morris 
A.Ş ile beşinci sıradaki İzmir 
Demir Çelik A.Ş. rakamlarının 
açıklanmasını istemedi.

İhracata göre yapılan 
sıralamada Habaş birinci 
olurken, Tüpraş ve Petkim onu 
izledi. İstihdama göre yapılan 
sıralamada da İmbat Madencilik 
birinci, Hugo Boss ikinci, BMC 
üçüncü ve Petkim dördüncü 
oldu. Ar-Ge harcamalarında da 

İzmir’in devleri

EBSO üyeleri arasında 2010 yılı 
üretimden satışlara göre sıralamada 
Tüpraş İzmir Rafineri Müdürlüğü 
birinci, Habaş İzmir Şubesi ikinci, 
Petkim Petrokimya A.Ş. üçüncü oldu.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar: 2010 iyi bir yıl oldu. 
Önemli olan bu ivmenin devamıdır. 
Türkiye’nin üreterek büyümesini 
sağlayacak politikalar uygulanmalı.

İzmir dünya ile yarışıyor

İzmir’in geri kaldığı yönündeki söylemlerin de doğru 
olmadığını, kentteki büyüme ile diğer iller arasında 
uçurum olduğunu açıklayan Yorgancılar, İzmir’in dünya ile 
yarıştığını vurguladı. Diğer illerinde büyüme performanslarını 
inceleyeceklerini ifade eden Yorgancılar, “Kayseri, Gaziantep, 
Konya bizim rakibimiz değil. O illerde büyüyor ama İzmir’de 
büyümeye devam ediyor. Rakamlara baktığımızda o illerle İzmir 
arasında uçurum var. Bizim rakibimiz dünya. Bundan sonra da 
dünyanın en gelişmiş ülkelerini örnek alarak büyümeye devam 
edeceğiz” dedi.
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BMC, DYO Boya ve Schneider 
Elektrik ilk üçte yer buldu.

İlk 100’ün karlılıklarında 
2010 yılında 2009’a göre yüzde 
11, ihracatlarında yüzde 5, 
Ar-Ge giderlerinde yüzde 28, 
üretimden satışlarında yüzde 
21, istihdamda yüzde 7.8 
ve borçlarda yüzde 26 artış 
gözlendi. Şirketlerin zarar, 
ithalat ve faiz rakamlarında da 
önemli düşüşler dikkati çekti.

Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın 
üretimden satışlar kriterine göre 
Ege’nin 100 Büyüğü araştırması, 
ihracatçı ve ithalatçı sektörleri 
de ortaya koydu. Hammaddeyi 
büyük ölçüde yurt içinden 
sağlayan dokuma, giyim, deri ve 
ayakkabı sektörleri net ihracatçı 
olurken, petrol ve enerji 
nedeniyle yurt dışına bağımlı 
kimya, petrol, lastik ve plastik 
sektörleri de net ithalatçı oldu.

Talep daralması etkisiyle 
2009 yılında düşüşe geçen 
ihracatın 2010 yılında yüzde 
5 artışla toparlanma eğilimine 
girdiği görüldü. İzmirli 
sanayicilerin ithalatındaki yüzde 
15’lik azalışın da ülkeye örnek 
olması istendi.

Toparlanmanın bir işareti 
olan istihdam artışı, 2010 
yılında 2009’a göre yüzde 7.8 
oranında artsa da, daha büyük 
oranlı artışlar için sanayicinin 
üzerindeki istihdam yükünün 
azaltılması ve özellikle meslek 
lisesi mezunu ara eleman 
ihtiyacının karşılanmasının 
kaçınılmazlığına işaret edildi.

Sürdürülebilir
büyüme önemli
EBSO Yönetim Kurulu 

Başkanı Yorgancılar, yaptığı 
değerlendirmede, 2010 
yılının EBSO üyeleri açısından 
Türkiye’nin büyümesine 
paralel bir gelişme sağlanarak 
başarılı bir yıl olarak geçtiğini, 
rakamların 2011 yılında da 
devam etmesi halinde 2008 
rakamlarının geçilebileceğini 
söyledi. Yorgancılar, şöyle 
konuştu:

“2010 yılında Egeli 
firmalarda krizin yaralarını 
sararak büyüdüler. EBSO üyesi 

en büyük ilk 10 firma Tüpraş, 
Habaş, Petkim, Philsa, İDÇ, 
BMC, Abalıoğlu Yem, JTİ Tütün, 
Pınar Süt, Sider Demir Çelik 
oldu. Firmaların karları yüzde 
11 arttı. Üretimden satışları ise 
yüzde 21 oranında yükseldi. 
100 büyük firma istihdamlarını 
yüzde 7.8 oranında artırırken, ar 
ge harcamalarını ise yüzde 25 
oranında artırdılar. İhracat ise 
yüzde 5 oranında arttı. Bunun 
yanında da borçları yüzde 26 
oranında yükseldi. Zararların 
ise azaldığını görüyoruz. Bütün 
bu rakamlar EBSO üyelerinin 
de 2010 yılında büyüdüğünü 
gösteriyor. Umarım 2011 yılında 
da borçlar dışında büyüme 
rakamları artar. Önemli olan 
bu ivmenin devamıdır. 2011 
yılında da bu başarıyı yakalamak 
zorundayız.”

Borçlanma yapısı kritik
Değerlendirmede göze 

çarpan diğer bir rakam ise 
şirketlerin borçlulukları oldu. 
İlk 100 firmanın borçlarının 
öz sermayesine oranı yüzde 
107’ye, borçların aktiflere oranı 
ise yüzde 52’ye ulaştı. Ender 
Yorgancılar, “Firmalarımızın 
borçlanma yapısındaki bozulma 
kritik düzeyde. Özel sektörün 
kısa vadeli borçlarındaki hızlı 
artış borçlanmadaki sağlıklı 
olmayan yapıyı da göstermesi 
açısından önemli. Bunun 
çözümünün altında karlılık 
yatıyor. Firmaların karlılığı düşük 
olursa borçların ödenmesinde 
zorlanırlar. Borcu borçla ödeme 
yolu büyük sıkıntı yaratır. Olası 
bir devalüasyon büyük kayıplara 
neden olabilir. Türkiye üreterek 
büyümek zorunda” dedi.

Yorgancılar, iş garantisi 
bulunmayan tüketicilere kredi 
kartına 12 ay vade yapılmasını 
anlayamadığını, maydanoz 
alırken bile kredi kartı 
kullanılmasının ekonomi için risk 
oluşturduğunu dile getirdi.

Yerli üretimi 
tercih edelim
Cari açık riskine karşı iç 

tüketimin yavaşlatılması 

gerektiğini ancak 2008 
yılında Türkiye’nin krizden 
iç tüketimin dinamikliği 
sayesinde kurtulduğunu 
kaydeden Yorgancılar, “Yurt 
içini frenlersek üretilen mal 
nereye satılacak? İhracata. Yurt 
dışında işler nasıl? Kuzey Afrika 
siyasi sorunlarla boğuşuyor, AB 
pazarında Yunanistan ve diğer 
bazı ülkelerdeki sorunlar ortada. 
Bu ortamda bizim ihracatı teşvik 
etmemiz gerekiyor. Örneğin 
navlun primi verilebilir, geçmişte 
olduğu gibi ciroya göre 
destekler verilebilir. Eximbank’ın 
sermayesinin artırılıp 
ihracatçının kolay rekabet 
edebilir ortamın sağlanması 
gerekiyor” diye konuştu.

Yorgancılar, artık tüm 
dünyada gizli bir korumacılığın 
bulunduğunu, ülkelerin döviz 
kurunun yanında koydukları 
fonlarla ithalatı engellemeye 
çalıştığını belirtti. Yorgancılar, 
Türkiye’nin de bu konuda 
sektörler bazında çalışma 
yaparak fonlar, analiz şartları 
gibi önlemlerle ithalatı 
zorlaştırması gerektiğini 
savundu.

Öncelikli konu 
ekonomi olmalı
Türkiye’nin global krizden 

hafif sıyrıklarla çıktığını ve geçen 
yılda büyümesini sürdürdüğüne 
işaret eden Yorgancılar, 
Türkiye’de ekonominin birinci 
gündem maddesi olmaya 
devam etmesi gerektiğini 
kaydetti. 2023’te Türkiye’nin 
dünyanın ilk 10 ekonomi içinde 
yer alma hedefi olduğuna 
dikkat çeken Yorgancılar, 
bunun için ekonomide 
yaşanan kırılganlıkların 
ortadan kaldırılması ve her yıl 
istikrarlı bir şekilde büyümenin 
gerçekleştirilmesi gerektiğini 
vurguladı. Ender Yorgancılar, 
“Bundan sonraki süreçte 
yürütülecek politikalarda 
üretimin esas alınması, 
beklenen reformların bir an 
önce çıkarılması ve Türkiye’nin 
hedeflerine ulaşması yönünde 
adımlar atılması sağlanmalıdır” 
diye konuştu.



1	 1	 TÜPRAŞ	A.Ş.	İZMİR	RAFİNERİ	MÜD.		 8.123.925

2	 3	 HABAŞ	A.Ş.	İZMİR	ŞUBESİ				 2.827.822

3	 4	 PETKİM	PETROKİMYA	A.Ş.				 2.789.524

4	 5	 PHILSA	PHILIP	MORRIS	A.Ş.	 1.302.087

5	 9	 İZMİR	DEMİR	ÇELİK	A.Ş.				 XX

6	 11	 BMC	SANAYİ	VE	TİCARET	A.Ş.	 644.976

7	 13	 ABALIOĞLU	YEM-SOYA	ENTEGRE	ŞB.	 626.030

8	 10	 JTI	TÜTÜN	ÜRÜNLERİ	A.Ş.			 590.435

9	 15	 PINAR	SÜT	A.Ş.												 563.201

10	 14	 SİDER	DIŞ	TİCARET	A.Ş		 537.642

11	 18	 TÜPRAG	A.Ş.		 512.605

12	 22	 KÜÇÜKBAY	YAĞ	A.Ş.									 418.978

13	 19	 ÖZKAN	DEMİR	ÇELİK	A.Ş.				 412.328

14	 20	 KOCAER	HADDECİLİK	A.Ş.	ALİAĞA	ŞB.	 409.759

15	 27	 CMS	JANT	VE	MAKİNA	SANAYİ	A.Ş.													 354.266

16	 21	 PINAR	ENTEGRE	ET	VE	UN	A.Ş.			 352.808

17	 34	 DELPHI	AUTO.	SYS.	LTD.	ŞTİ.	ESBAŞ	ŞB.	 300.476

18	 33	 DYO	BOYA	FABRİKALARI	A.Ş.	 284.686

19	 31	 AKDENİZ	KİMYA	A.Ş.								 260.277

20	 25	 ANADOLU	EFES	A.Ş.	İZMİR	ŞUBESİ	 255.048

21	 62	 HUGO	BOSS	LTD.	ŞTİ.								 247.987

22	 24	 SCHNEIDER	ELEKTRİK	A.Ş.			 XX

23	 26	 ÇİMENTAŞ	T.A.Ş.											 240.101

24	 32	 BATIÇİM	A.Ş.														 230.211

25	 28	 SOCOTAB	SAN.	VE	TİC.	A.Ş.		 223.751

26	 30	 KOZA	ALTIN	İŞLETMELERİ	A.Ş.					 223.547

27	 36	 KARDEMİR	LTD.	ŞTİ.	ALİAĞA	ŞB.	 220.369

28	 51	 POLİBAK	PLASTİK	FİLM	A.Ş.	 206.310

29	 43	 ÇAMLI	YEM	A.Ş.												 203.553

30	 40	 EGE	PROFİL	TİC.	VE	SAN.	A.Ş.	 196.617

31	 48	 ÜNİTEKS	GIDA	TEKSTİL	A.Ş.	 180.340

32	 -	 İMBAT	MADENCİLİK	A.Ş.					 173.102

33	 39	 ALLIANCE	ONE	TÜTÜN	A.Ş.	 170.552

34	 82	 NORM	CİVATA	A.Ş.	 164.710

35	 49	 KANSAI	ALTAN	A.Ş.	 162.825

36	 37	 T.T.L.	TÜTÜN	A.Ş.	 161.518

37	 46	 EGE	SERAMİK	SANAYİ	A.Ş.	 156.604

38	 77	 KARAKAŞ	ATLANTİS	A.Ş.	 151.515

39	 75	 KLİMASAN	A.Ş.	 147.449

40	 93	 HİDROMEK	A.Ş.	ESBAŞ	ŞB.	 XX

41	 173	 ÇEBİTAŞ	DEMİR	ÇELİK	END.	A.Ş.	 140.580
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42	 59	 CEVHER	DÖKÜM	SANAYİ	A.Ş.	 129.137

43	 53	 TÜRK	TUBORG	A.Ş.	 126.501

44	 69	 ESEN	PLASTİK	A.Ş.	 126.170

45	 81	 ROTEKS	TEKSTİL	A.Ş.	 125.851

46	 65	 OPET	PETROLCÜLÜK	A.Ş.	 125.567

47	 47	 TUKAŞ	GIDA	A.Ş.	 123.198

48	 66	 VERDE	YAĞ	BESİN	A.Ş.	 123.079

49	 68	 VE-GE	HASSAS	KAĞIT	A.Ş.	 121.357

50	 54	 ÖZGÖRKEY	GIDA	A.Ş.	 120.445

51	 84	 EGE	GÜBRE	SANAYİİ	A.Ş.	 119.397

52	 63	 ÖRGEN	GIDA	SAN.	TİC.	A.Ş.	 116.463

53	 61	 BAK	AMBALAJ	A.Ş.	 115.168

54	 103	 SUN	TEKSTİL	A.Ş.	 105.185

55	 74	 DALAN	KİMYA	A.Ş.	 101.347

56	 73	 ALKİM	KAĞIT	A.Ş.	 100.210

57	 87	 ÇİMBETON	A.Ş.	 96.295

58	 118	 TYH	TEKSTİL	A.Ş.	 94.824

59	 72	 VİKİNG	KAĞIT	A.Ş.	 93.589

60	 95	 CEVHER	JANT	SANAYİ	A.Ş.	 92.248

61	 71	 OSMAN	AKÇA	A.Ş.	 90.755

62	 80	 TİCARET	VE	SANAYİ	KONT.	T.A.Ş.	 88.563

63	 119	 TAMSA	FAYANS	A.Ş.	 87.948

64	 89	 EKOTEN	TEKSTİL	A.Ş.	 85.952

65	 163	 MİCHA	GALVANİZLİ	ÇELİK		A.Ş.	 84.671

66	 94	 BTM	BİTÜMLÜ	TECRİT	A.Ş.	 81.116

67	 160	 SPOT	TEKSTİL	LTD.	ŞTİ.	 80.237

68	 141	 EGE	ENDÜSTRİ	VE	TİC.	A.Ş.	 79.053

69	 188	 GÜR-PET	PETROL	LTD.	ŞTİ.	 78.505

70	 104	 ATAER	ENERJİ	A.Ş.	 78.141

71	 98	 MAYTEKS	ÖRME	A.Ş.	 77.917

72	 101	 BAĞ	YAĞLARI	T.A.Ş.	 77.318

73	 79	 S.S.	TARİŞ	ÜZÜM	TSK.	BİRLİĞİ	 76.852

74	 159	 TEZOL	TÜTÜN	A.Ş.	 75.495

75	 83	 SUNEL	TİCARET	T.A.Ş.	 75.239

76	 96	 KİMTAŞ	KİREÇ	SANAYİ	A.Ş.	 73.225

77	 102	 EGEPLAST	A.Ş.	 70.322

78	 130	 KAPLAMİN	AMBALAJ	A.Ş.	 68.976

79	 127	 PINAR	SU	A.Ş.	 67.171

80	 146	 AGROBEST	TARIM	LTD.	ŞTİ.	 66.268

81	 129	 BAYLAN	ÖLÇÜ	ALETLERİ	LTD.	ŞTİ.	 65.566

82	 -	 X	 63.503
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83	 165	 İZMİR	SENKROMEÇ	LTD.	ŞTİ.	 61.422

84	 110	 BORNOVA	MATBAA	MÜREKKEP.	A.Ş.	 60.505

85	 105	 KATMERCİLER	ARAÇ	A.Ş.	 59.237

86	 176	 EGE	FREN	A.Ş.	 58.643

87	 150	 YATPA	DAYANIKLI	TÜKETİM	MALL.	A.Ş.	 55.280

88	 -	 S.S.	TARİŞ	PAMUK	VE	YAĞLI	TOHUM.	TSK.	BİRLİĞİ	 52.473

89	 145	 SARIGÖZOĞLU	A.Ş.	 51.363

90	 132	 BAGİN	YAĞ	SANAYİ	A.Ş.	 51.345

91	 144	 KONFOR	DAYANIKLI	TÜKETİM	MALL.A.Ş.	 51.156

92	 124	 HAN	TARIM	LTD.	ŞTİ.	 50.324

93	 158	 TEKNOPET	PLASTİK		A.Ş.	 50.079

94	 137	 K.F.C.	GIDA	A.Ş.	 49.976

95	 175	 PÜTAŞ	PAMUK	SANAYİ	A.Ş.	 47.903

96	 153	 ÇAĞLAYAN	SAN.	VE	TİC.	A.Ş.	 47.534

97	 231	 TÜRKİYE	TÜTÜNLERİ	A.Ş.	 45.864

98	 187	 ZF	LEMFÖRDER	AKS	A.Ş.	 45.299

99	 172	 İZELTAŞ	SAN.	VE	TİC.	A.Ş.	 45.150

100	 143	 ANATOLIA	TARIM	A.Ş.	 44.396

101	 114	 EKİZ	YAĞ	VE	SABUN	A.Ş.	 42.141

102	 122	 ALTINYAĞ	KOMBİNALARI	A.Ş.	 41.666

103	 186	 KERMES	TARIM	LTD.	ŞTİ.	 41.577

104	 164	 YÜKSEL	TEZCAN	LTD.	ŞTİ.	 40.841

105	 189	 KUTLUSAN	LTD.	ŞTİ.	 39.906

106	 154	 LİDER	DERİ	A.Ş.	 39.460

107	 157	 ALKİM	ALKALİ	KİMYA	A.Ş.	 38.914

108	 121	 BATIÇİM	ENERJİ	A.Ş.	 37.077

109	 171	 ÇAĞATAY	YAĞ	LTD.	ŞTİ.	 36.598

110	 167	 FERSAN	FERMANTASYON	A.Ş.	 36.179

111	 169	 STP	GIDA	SAN.	VE	TİC.	A.Ş.	 35.936

112	 182	 AK	DÖKÜM	A.Ş.	 35.749

113	 148	 UÇAK	KARDEŞLER	LTD.	ŞTİ.	 35.385

114	 161	 KÜTAŞ	TARIM	ÜRÜNLERİ	A.Ş.	 35.216

115	 180	 LEVENT	KAĞIT	A.Ş.	 34.471

116	 185	 ŞENTAŞ	TARIM	ÜRÜNLERİ	A.Ş.	 34.467

117	 149	 TİRYAKİLER	OTO	A.Ş.	 34.051

118	 138	 ALİAĞA	ÇAKMAKTEPE	A.Ş.	 33.080

119	 221	 AGS	PARAFİN	A.Ş.	 32.502

120	 177	 RAFİNE	BİLLUR	TUZ	A.Ş.	 32.123

121	 190	 IŞIK	TARIM	ÜRÜNLERİ	A.Ş.	 31.913

122	 183	 SGS-SÜT	VE	GIDA	A.Ş.	 31.405

123	 179	 X	 30.761

124	 178	 BARAN	AMBALAJ	A.Ş.	 30.323

125	 195	 GÜRALP	VİNÇ		LTD.	ŞTİ.	 30.215

126	 192	 LEZZET	GIDA	A.Ş.	 30.157

127	 202	 AKIN	HADDECİLİK	LTD.	ŞTİ.	 29.638

128	 -	 SF-TRADE	TEKSTİL	LDT.	ŞTİ.	 29.287

129	 222	 DÖNMEZ	DEBRİYAJ	A.Ş.	 28.958

130	 215	 SÜPERPAK	AMBALAJ	A.Ş.	 28.937

131	 214	 BATI	BASMA	SANAYİ	A.Ş.	 28.925

132	 211	 TOLKAR	MAKİNA	A.Ş.	 27.335

133	 196	 HAKAN	YÜKSEL	UN	LTD.	ŞTİ.	 27.257

134	 126	 KAREGE	KARADENİZ	A.Ş.	 27.132

135	 229	 VOLT	ELEKTRİK	A.Ş.	 26.823

136	 226	 TARİŞ	YEMTA	A.Ş.	 26.175

137	 219	 BAREKS	PLASTİK	SAN.	TİC.	A.Ş.	 25.979

138	 206	 BSS	BORAY	İNŞAAT	A.Ş.	 25.706

139	 237	 PROSES	İNŞAAT	LTD.	ŞTİ.	 25.337

140	 228	 AK-EGE	MADENCİLİK	A.Ş.	 25.073

141	 210	 LA	TEKSTİL	LTD.	ŞTİ.	 24.889

142	 250	 DERE	BETON	SAN.	TİC.	A.Ş.	 24.682

143	 216	 FARBE	TEKSTİL	SAN.	TİC.	A.Ş.	 24.316

144	 232	 EZGİ	KONFEKSİYON	LTD.	ŞTİ.	 24.189

145	 241	 KROMA	BASKI	ÖNCESİ	A.Ş.	 24.041

146	 184	 EFE	ENDÜSTRİ	A.Ş.	 23.899

147	 212	 İZMİR	PASTÖRİZE	A.Ş.	 23.885

148	 245	 TÜMEL	ELEKTRONİK	LTD.	ŞTİ.	 XX

149	 -	 KORSİNİ-SAF	AMBALAJ	A.Ş.	 23.566

150	 208	 SEPİCİLER	ÇAYBAŞI	A.Ş.	 23.445

151	 181	 ELTAŞ	TRANSFORMATÖR	A.Ş.	 23.081

152	 209	 MC	CORMICK	KÜTAŞ	A.Ş.	 22.598

153	 -	 GÖKTEPE	A.Ş.	 22.473

154	 220	 HATSAN	SİLAH	LTD.	ŞTİ.	 22.437

155	 240	 DİRİNLER	DÖKÜM	SAN.	A.Ş.	 22.348

156	 -	 ONURCAN	AMBALAJ	LTD.	ŞTİ.	 22.110

157	 142	 HAVATEK	MAKİNA	A.Ş.	 21.730

158	 246	 TÜRKAY	TARIM	LTD.	ŞTİ.	 21.628

159	 -	 BOZZETTO	KİMYA	A.Ş.	 20.930

160	 -	 USTA	GIDA	A.Ş.	 XX

161	 235	 ÜRÜN	TARIM	LTD.	ŞTİ.	 20.048
X : Firma ünvanının yayınlanmasını istemeyen firmalar
XX : Rakamlarının yayınlanmasını istemeyen firmalar
- : Konsolide bütçe nedeniyle rakamını veremeyen firmalar
Not : 2009 sıralama, Ege Bölgesi’ni içermektedir.

EGE’NİN GÜNDEMİ
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ÇEVRE

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
(EBSO), çevre duyarlılığına 
sahip üyelerini ödüllendirdi. 
2010 yılında gerçekleştirdikleri 
yatırımlarla çevrenin 
korunmasına en çok katkı 
sağlayan İzmirli sanayiciler, 
Ulaştırma Eski Bakanı ve İzmir 
Milletvekili Adayı Binali Yıldırım, 
İzmir Valisi Cahit Kıraç ile Çevre 
ve Orman Bakanlığı Çevre 
Yönetimi Genel Müdürlüğü 
Atık Yönetimi Daire Başkanı 
Mahir Erdem’in katıldığı törenle 
ödüllerini EBSO’da aldı. 

Ödül töreninin açılış 
konuşmasını yapan EBSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, çevre konusunun 
her geçen gün daha çok 
gündeme geldiğini belirterek, 
sanayicilerin yeni düzenlemelere 
uyum sağlaması için çalıştıklarını 
söyledi.

Geri dönüşüm 
ödüllendirilecek
Yönetim Kurulu olarak üç 

yıldır çevre konusunu en üst 

düzeyde ele aldıklarını ve ve 
güzel bir dünya ve çevre için 
çalışmalar yaptıklarını anlatan 
Yorgancılar, “Yaptığımız 
faaliyetler içinde en çok vakti 
çevre konusuna ayırıyoruz. 14 
tane bilgilendirme toplantısı 
1500 kişinin katılımı ile 
düzenlenmiştir. Ayrıca Çevre 
ile ilgili çeşitli konularda 
ilgili makamlara görüş ve 
öneriler sunuldu. Ege Bölgesi 
Sanayi Odası, sanayi yoluyla 
kalkınma hedefine yürürken 
çevreyi korumanın çok önemli 
olduğunu her fırsatta dile 
getirmekte ve bu bilinçle 
hareket etmektedir.

EBSO bu farkındalıkla, bir 
yandan sanayinin gelişimini 
hedeflerken bir yandan da 
çevresel değerleri en üst 
seviyede tutmaktadır. Ödül 
törenimizde bu amaçla her 
yıl yapılıyor. Gelecek yılda 
geri dönüşüm temasına 
uygun olarak en iyi projeyi 
hayata geçiren firmaları 
ödüllendireceğiz” dedi.

Kıraç’tan sanayicilere 
teşekkür
İzmir Valisi Cahit Kıraç ise 

Çevre Haftasını kutladıklarını 
belirterek, İzmir’de çevreye 
uyumlu sanayinin gelişmesi için 
çalıştıklarını söyledi. Üretimin, 
kalkınmanın ve sanayileşmenin 
ancak çevre ile uyumlu olarak 
gelişmesi gerektiğine işaret eden 
Kıraç, “İzmir’de sanayicilerimiz 
çevre konusunda çok duyarlı. Biz 
bu duyarlılığın daha da artması 
için çalışıyoruz. Çevreye duyarlı 
sanayicilere teşekkür ediyorum” 
diye konuştu.

Çevreci sanayiciler ödüllendirildi

Altın Ödül
Viking Temizlik
Yorglas Cam Merkezi
Altera Tıbbi Malzeme

Gümüş Ödül
Klimasan Klima
Kemalpaşa OSB
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ÇEVRE 

Çevre ve kalkınma 
dengeli olmalı
Ulaştırma Eski Bakanı ve 

İzmir Milletvekili Adayı Binali 
Yıldırım da çevre konusunda 
kraldan çok kralcı olmaya gerek 
olmadığını belirterek diğer 
ülkelerde olduğu gibi asgari 
çevre şartlarının sağlanması 
gerektiğini kaydetti. Gelişmiş 
ülkelerin gelişmekte olan 
ülkelere farklı uygulamalar 
önererek, gelişmelerini 
yavaşlatma yoluna da 
gittiklerini, bu konuda uyanık 
olunması gerektiğine dikkat 
çeken Yıldırım, “Çevre ile 
kalkınmayı dengeli götürmeliyiz. 
Diğer ülkeler çevre konusunda 
ne yapıyorsa biz de aynısını 
yapmalıyız. Eğer biz onlardan 
daha duyarlı olursak gelecek 
kuşakların refahından çalmış 
oluruz. Avrupa’da tesislerin 
çevre etki değerleri konusunda 
daha yüksek bir değer verilirken, 
Türkiye’de daha az bir değer 
uygulanmak isteniyorsa buna 
karşı çıkmalıyız. Burada adil bir 
çözüm ortaya konulmalı” dedi.

OSB’lerin önünü 
açacağız
Çevre konusunda Türkiye’nin 

vites küçültmesi gerektiğini 
savunan Yıldırım, 50 gündür 
sahada çalıştığını belirterek, 
özellikle OSB’lerin büyük 
sıkıntıları olduğunu gördüğünü 
kaydetti. Çevre konusunda 
makul düzeylerde sanayicilerle 
el ele olmaları gerektiğinin altını 
çizen Yıldırım, önümüzdeki 
dönemde OSB’lerin önünü 
açacak kararları alacaklarını 
sözlerine ekledi.

Yatırımlar 
tamamlanıyor
Çevre ve Orman Bakanlığı 

Çevre Yönetimi Genel 
Müdürlüğü Atık Yönetimi Daire 
Başkanı Mahir Erdem, 2003 
yılından bu yana yürürlüğe 
konulan bütün mevzuatın ana 
temasını, geri dönüşümün 
oluşturduğunu söyledi. Atıkların 
daha kaynağında en aza 
indirilmesi, ortaya çıkan atığın 

geri kazanılması ve çevreye 
zarar vermeyecek şekilde 
bertarafının sağlanması için 
çaba gösterdiklerini anlatan 
Erdem, AB’ye uyum sürecinde 
direktiflerin mevzuat haline 
getirilmesinin ivme kazandığını, 
çevre standartlarının tüm 
taraflarla birlikte Türkiye adına 
en iyi noktaya getirildiğini 
bildirdi. Mahir Erdem, 2003 
yılından bu yana kalkınmaya 
paralel olarak çevre 
yatırımlarının da hızlandığını 
belirtirken, “Özellikle yerel 
yönetimler 15 arıtma tesisiyle 
hizmet verirken bugün 41 
milyon nüfusa hizmet verecek 
59 modern tesis yapıldı. 2012 
yılı sonuna kadar yapılacak 
arıtma tesisleriyle 59 milyon 
nüfusa hizmet verilecek” dedi.

Bugün 5 milyon ton 
atığın geri kazanılabilecek 
durumda olduğunu, 2007 
yılında revize edilen Ambalaj 
Atıkları Geri Kazanımı 
Yönetmeliği ile 300 belediyede 
atıkların geri kazanımı projesi 

oluşturulduğunu bildiren 
Erdem, 40 milyon kişinin 
ambalaj atıklarını toplayıp 
değerlendirecek projenin 
yürütüldüğünü ifade etti. 

Mahir Erdem, sanayi 
sektöründeki atıkların 
bertarafına ilişkin mevzuat 
üzerinde 1995 yılından bu yan 
çalıştıklarını hatırlatırken, “20 
bin sanayi tesisi atık beyan 
sistemimizde kayıt altına 
alındı. 16 bin kuruluştan 
toplanan veriler ışığında 630 
bin ton tehlikeli sanayi atığı 
ortaya çıkıyor. Bunların yüzde 
70’i maddesel ya da enerji 
olarak geri kazanılıyor. Sanayi 
tesislerinin yoğun olduğu 
bölgelerimizde de atık bertarafı 
tesisleri kuruluyor. Atık taşıyan 
araçlar da mobil sistemle takip 
ediliyor. Hava kirliliği kontolü 
için bütün illerimizi kapsayacak 
şekilde 114 istasyonda 
ölçüm yapılıyor. Çevre izinleri 
elektronik ortamda yapılarak 
sanayiciye büyük kolaylık 
sağlanıyor” diye konuştu.
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EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, dünyadaki değişime paralel olarak 
Türkiye’deki eğitim sisteminin de değişmesi 
gerektiğini ifade etti.

EĞİTİM

Ege Üniversitesi ve Ege 
Bölgesi Sanayi Odası ev 
sahipliğinde gerçekleştirilen 
4. Ulusal Üniversite-Sanayi 
İşbirliği Kongresi-ÜSİMP 2011, 
beklentiler, sorunlar ve ulusal 
modellerin tartışıldığı platform 
oldu.

Türkiye’nin tüm 
üniversitelerinden 
akademisyenler ve iş insanlarının 
açık oturum, panel ve sergilerde 
görüş alışverişinde bulunduğu 
Üniversite Sanayi İşbirliği 
Merkezleri Platformu tarafından 
EBİLTEM-EBSO işbirliği ile 
dördüncü kez düzenlenen 
ÜSİMP Ulusal Kongresi’ne; 
İzmir Valisi Cahit Kıraç, İzmir 
Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz 
Kocaoğlu, EÜ Rektörü Prof. Dr. 
Candeğer Yılmaz, Ege Bölgesi 
Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgancılar’ın 
yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.  

Yorgancılar: Gelecek 
bilim ve teknolojide
EBSO Yönetim Kurulu 

Başkanı Ender Yorgancılar, 
sanayiciler olarak bilgi 
birikiminden yararlanmak 
istediklerini, üniversitelerin de 
bunu transfer etmek istediğini 
anlatarak engelleri kaldırmak 
için devletin yasal düzenlemeler 
yapması gerektiğini kaydetti. 
Üniversitelerin sayılarının da 
giderek çoğaldığını, Ar-Ge 
harcamalarına ayrılan bütçenin 
arttığını ancak hala yeterli 
seviyeye gelmediğini anlatan 
Yorgancılar, Ar-Ge desteği 
için en az 50 kişilik istihdam 
zorunluluğunu anlamakta 
zorlandıklarını dile getirdi.

Ender Yorgancılar, 
Türkiye’nin rekabet gücü 
listesinde dünyada 60’lı 
sıralarda, inovasyon karnesindeki 

notunun da AB ortalamasının 
çok uzağında olduğunu 
hatırlatırken, şunları söyledi:

“İlerlemiş ülkelerin 1990’lı 
yıllarda farkına vardığı 
nanoteknolojiyi, Türkiye’nin ise 
henüz fark edebilmiş olması ve 
bugün hala sanayimizin yurt 
dışından teknoloji transferi 
ile devam ettirilmesi oldukça 
üzücüdür. Bilgi ve teknoloji 
çağının gereği olan, gelişmiş 
ve gelişmekte olan ülkelerde 
oluşturulan bilim ve teknoloji 
parkları sürecine de Türkiye, 
geç katılan ülkelerden biridir. 
Halbuki son 25 yılda gelişmiş 
ekonomilerde yaratılan katma 
değerin yarıdan fazlasının 
yürütülen Ar-Ge faaliyetlerinden 
kaynaklanıyor olması konunun 
önemini ortaya çıkarmaktadır. 
Teknoloji üretebildiğimiz sürece 
küresel piyasalarda rekabet 
gücümüzü artırabileceğimizin 
bilincindeyiz. O nedenle, 
üniversite-sanayi işbirliğinin 
geliştirilememesinin önündeki 
engelleri aşmak zorundayız. 
Üniversitelerdeki mali kaynak 
sıkıntısı, mevzuatların ve 
eğitim programlarının bu 
işbirliğini teşvik edecek yapıda 
hazırlanmaması gibi konuları 
çözebilmeliyiz.”

Eğitim sistemi 
değişmeli
EBSO olarak 1985 yılında 

kurulan ÜSİGEM ve 2000 
yılında oluşturulan Üniversite 
Sanayi İşbirliği Koordinasyon 
Kurulu ile bu işbirliğine katkı 
koymaya çalıştıklarını hatırlatan 
Yorgancılar, Türkiye’nin bundan 
sonraki rekabet stratejisinde 
teknoloji yoğun malların 
üretilmesine ve satılmasına 
dönük bir sanayi yapılanması 
içerisinde; kamu-özel sektör-

üniversite ve sivil toplum 
kuruluşlarının birlikteliğinin 
önemine dikkat çekti.

Dünyadaki değişime paralel 
olarak Türkiye’deki eğitim 
sisteminin de değişmesi 
gerektiğini ifade eden 
Yorgancılar, “Her öğrencinin 
üniversiteden mezun olması 
fikrini bırakalım. Ezbercilikle 
mezun oluyorlar. ‘Ne 
öğrendin’dediğimizde orada 
çok büyük soru işaretleriyle karşı 
karşıya kalmaktayız. Öğrenmekle 
sınıfı geçmek arasındaki ilişkiyi 
çok iyi konumlandırmalıyız. 
Başarılı ülke örnekleri de, bilgi 
toplumu olma, teknoloji üretme 
ve yüksek katma değerli ürünlere 
yönelme hedefi doğrultusunda 
politikalar geliştirmemiz 
gerekliliğini gösteriyor” dedi.

Sorun talep 
yetersizliğinde
ÜSİMP Başkanı Prof. Dr. 

Hamit Serbest, Türkiye’de Ar-
Ge desteklerinin geçmiş yıllara 
göre arttığını, Ar-Ge insanı 
kaynağında önemli gelişmeler 
olduğunu ancak buna karşın 
rakamların OECD ortalamasının 
çok altında olduğunu vurguladı. 
DPT Özel İhtisas Komisyonu 
raporundaki “Türkiye’de 
devlet mekanizmaları layikiyle 
kullanılamıyor” sözüyle bu 
durumun devlet tarafından 
da gözler önüne serildiğini 
vurgulayan Prof. Dr. Serbest, 
şöyle konuştu:

“Görülüyor ki sorun parada 
değil. Yeterli para ve destek 
kaynağı var, sorun talep 
yetersizliğinde. Bizim, sanayinin 
teknoloji geliştirme talebini 
yaratmamız lazım.”

Prof. Dr. Serbest, sanayinin 
Ar-Ge ve teknoloji geliştirme 
talebinin yaratılmasında ara 
yüzlerin kilit nokta olduğunu 
vurgularken birkaç yıl önce 
kapanan TÜBİTAK ÜSAM 
programını bu uygulamalara 
örnek gösterdi.

Üniversite-sanayi zirvesi
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EĞİTİM

Rektör: Tembellikten 
vazgeçelim
Ege Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Candeğer Yılmaz, 
İzmir olarak gerçek anlamda 
sanayi ve üniversite işbirliğinin 
içini doldurabilecek farklılıklara 
sahip olduklarını vurgulayarak 
şunları söyledi: “Anlaşılıyor 
ki bu ilişkilerde kaynağın 
kullanılmasından bilginin 
aktarılmasına kadar daha 
sıkı işbirliğine, korkularımızı 
yenmeye ihtiyacımız var. 
‘Üniversiteler ticarileşti 
mi’ korkularımızı yenmek 
zorundayız. Türkiyenin kendi 
kaynaklarıyla ileri teknoloji 
üreteilecek düzeyde olduğuna 
inanıyorsak bunları düşünmek 
zorundayız. Sorunlarımız çok. 
Bu ilişkinin en temel çıktısı 

Başarılı örnekler

Kore’nin başarısını 
borçlu olduğu alanlardan 
biri de üniversite sanayi 
işbirliğindeki gelişim. Bu 
önemli süreçte, mevzuat 
değişimlerinden, finans 
desteğine ve araştırma 
enstitülerine kadar birçok 
önemli başlıkta işbirliğini 
geliştirme yönünde her 
türlü adımlar atıldı. 
Üniversitelerden sanayiye 
teknoloji transferi 
konusunda en gelişmiş 10 
ülke arasında yer alması 
da Kore’nin başarısının bir 
kanıtı.

ABD’de; üniversitelerde 
üretilen bilginin patentinin 
alınması sağlanarak, 
üniversitenin de gelir elde 
etmesine imkan tanındı.

Ulusal inovasyon sistemi 
ve Ar-Ge ağı kuran Almanya, 
üniversite-sanayi işbirliğinin 
her sürecinde verdiği devlet 
desteği ile örnek ülkelerden 
biri.

Japonya, kurduğu 
teknopolis gibi yapılarla bu 
alanları kullanan firmalara 
vergi indirimi sağlarken, 
üniversitelere de cazip 
imkanlar sunuyor.
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öğrenmeyi öğrenmek, birlikte 
öğrenmek. Un var şeker var 
ama helva yapamıyoruz. Artık 
Türkiye’nin bu tembellikten 
vazgeçmesi gerekiyor.”

Belediye iki kesimi 
her ay buluşturuyor
İzmir Büyükşehir Belediye 

Başkanı Aziz Kocaoğlu, 
belediye olarak bu konuya 
özel önem verdiklerini, her ay 
kendi öncülüklerinde Tarihi 
Havagazı Fabrikası’nda toplanan 
İzmir Ekonomik Kalkınma 
Koordinasyon Kurulu (İEKKK) 
Toplantısı’nda sanayicilerle 
üniversite rektörlerini de biraraya 
getirme şansı bulduklarına 
dikkat çekti. Kocaoğlu, 
üniversite ile sanayi arasındaki 
işbirliğinin gelişmesinde her 
iki tarafın da eksikliklerini 
gözönüne alarak ve zaman 
konusunda geç kalındığını 
da dikkate alarak daha çok 
kaynaşmanın olanaklarının 
aranması gerektiğini kaydetti. 
İzmir’in üzerindeki durağanlığı 
attığını da ifade eden Kocaoğlu, 
“İzmir şu anda nereye, nasıl 
gideceğini bilmektedir. İzmir, 
kendi dinamikleriyle üst 

sıralara çıkacak, gelişmesini 
hızlandıracak potansiyel ve 
güce sahiptir. Yeter ki biz 
kenetlenelim, üretelim” dedi. 

Kıraç: Avantaj değere 
çevrilmeli
İzmir Valisi Cahit Kıraç, 

İzmir’de Ar-Ge ve yenilik 
kapasitesinin geliştirilmesinin 
temel bir öncelik olarak 
görüldüğünü belirterek “Bu 
noktada eğitim camiamıza, 
firmalarımıza büyük görev 
düşmektedir. İzmir’in birçok 
konuda olduğu gibi bu konuda 
da farklılığı bariz bir biçimde 
görülmektedir. Devlet ve vakıf 
üniversiteleriyle bir üniversite 
kenti olan ilimizde bu imkan 
ve deneyimlerin kullanılması 
sevindiricidir” diye konuştu.

Sahip olunan avantajların 
doğru stratejilerle değere 
çevirilmesinin önemini 
vurgulayan Kıraç, İZKA 
tarafından hazırlanan planda da 
bu konuları öncelik olarak ele 
aldıklarını belirtti. 

Üniversite ve sanayi 
işbirliğinde en iyi örneklerden 
biri olarak gösterilen EBİLTEM 
Müdürü Prof. Dr. Fazilet Vardar 

Sukan da, üniversite-sanayi 
işbirliğinin 30 yıldan fazla süredir 
konuşulduğunu ancak yeterli 
sonuç alınamadığını belirterek, 
Türkiye’nin kendi insanıyla kendi 
teknolojisini geliştirmek zorunda 
olduğunu vurguladı.

Bilgide üstünlük 
rekabette avantaj
Dünyada rekabetin 

önceliklerinin değiştiğini ve 
bilgi üstünlüğünün temel 
alındığını bildiren Sabancı 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Nihat Berker, Türkiye’nin eğitime 
bakışının değişmesi gerektiğini 
vurgulayarak şunları söyledi:

“Dünyada her yıl 1.3 milyon 
mühendis mezun oluyor. 
Bunların sadece 100 bini 
Avrupa’da, 100 bini ABD’de. Çin 
her yıl 400 bin, Hindistan 300 
bin mühendis mezun ediyor. 
Tüm bunlar dünyadaki güç ve 
teknoloji dengelerinin değişmeye 
başladığının, eğitimin çok daha 
önem kazandığının göstergesi. 
Öğrenmek yetmez. Sektör, 
‘inovatif, özgün olarak ne 
yaptın?’ diye soruyor. İnisiyatif 
kullanın, risk alın.”

EĞİTİM
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Birbirlerinin 
gözlüğünden bakmalı
Uzun yıllar Eskişehir Anadolu 

Üniversitesi’nde Mühendislik 
Bölümü Dekanlığı görevini 
sürdürdükten sonra Sabancı 
Üniversitesi’nde görev yapmaya 
başlayan Prof. Dr. Hasan Mandal 
da, sorunun kaynak azlığından 
olmadığına dikkat çekti. Prof. 
Dr. Mandal, “Türkiye’de 134 
ileri araştırma merkezi var. 
Hepsi yeni teknolojilere ve 
disiplinlerarası çalışmaya değer 
veren merkezler. Üstelik kamu 
da bu işe 1 milyar lirayı kaynak 
olarak ayırmış durumda. Ama bu 
merkezlerin çoğu arzu edildiği 
kadar verimli çalışmıyor. Şu 
anda bir mevzuat değişikliğine 
gidiliyor. 7/24 hizmet verebilecek 
bir yapıya ihtiyaç var. Nitelikli 
personel sayısının arttırılması 
lazım. Kamu üniversitesi de olsa 
ayrı bir tüzel yapının oluşması 
gerekiyor” dedi.

İzmir EBİLTEM, Adana 
ÜSAM, Ankara ODAGEM ile 
Eskişehir’deki Seramik Araştırma 
Merkezi’ni Türkiye’deki iyi 
örnekler olarak gösteren 
Prof. Dr. Mandal, “Rolleri 
değiştirebilmemiz lazım. Artık 
üniversite sanayi gözlüğünden, 
sanayi de üniversite 
gözlüğünden olaya bakabilmeli. 
Öncülüğü üniversiteler yapmalı. 
Kurumsal araştırma bir yönetim 
sistemi olarak kabul görmeli. 
Üniversitenin bir birimi olarak 
algılanması yanlış” diye konuştu.

Kol kola girme zamanı
Atatürk Kültür Merkezi’nde 

iki gün süren toplantıda en 
dikkat çekici oturumlardan biri 
EBSO Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı İbrahim Gökçüoğlu ile 
EBSO Meclis Üyesi Zekai Fidan’ın 
katılımıyla gerçekleşti. TÜBİTAK 
Başkan Yardımcısı Mehmet 
Demirel’in “Sanayici bize fikir 
veya hayalle gelmeli” sözleriyle 
açık davet yaptığı, Dokuz Eylül 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Yaşar Uysal’ın “Patenti 
elinde tutan bizi hamal olarak 
görüyor, sanayicimiz teknoloji 
üretemeyeceğini düşünüyor 

Üniversite ve sanayi istekli

İzmir iş dünyasının Ege Üniversitesi’nden beklentileri konulu 
araştırma, sanayici ve üniversitenin işbirliğinde istekli olduğunu 
ortaya koydu. Doç. Dr. Pelin Baytekin, Doç. Dr. Elif Yıldız, Yrd. 
Doç. Dr. Aydan Silkü, Araştırma Görevlileri Eylin Babacan, Mine 
Yeniçeri Alemdar ile Ebru Belkıs Kamanlıoğlu tarafından 438 
sanayiciyle görüşülerek gerçekleştirilen araştırmada, sanayicilerin 
Ege Üniversitesi’nde eğitim verilen fakülte ve bölümler hakkında 
yüksek bilgi sahibi olduğu görüldü. İş dünyasına yönelik projeler, 
EBİLTEM, Proje Destek Ofisi, Sanayi Hizmet Ofisi, EGESEM ve Ege 
Üniversitesi’nin danışmanlık hizmeti verdiği konuların yeterince 
tanınmadığı belirlenen araştırmada, “Ege Üniversitesi’nin 
ürettiği teknolojileri sektöre aktarmasını çok isterim” ve “Ege 
Üniversitesi’nin sektör ile ilgili edindiği bilgileri paylaşmasını çok 
isterim” maddeleri öne çıktı. Araştırmayı sunan Yrd. Doç. Dr. 
Aydan Silkü, “Bilgi paylaşımı ile ilgili bu maddeler iş dünyasının 
paylaşım ihtiyacı ve beklentisinin altını çizer niteliktedir” dedi.

Üniversite ve sanayi işbirliği kapsamında; sanayici ve 
akademisyenleri bir çatı altında toplayacak web tabanlı bir 
platform kurulması, ortak proje üretimi ve bilimsel çalışmalar, 
iş kollarıyla ilgili portal oluşturulması, tecrübelerin öğrencilere 
aktarılabileceği etkinliklerin düzenlenmesi, bir tekno-kent 
kurulması, Ege Üniversitesi’nin iş dünyasına yönelik çalışmaların 
firmalara duyurulması konusunda iletişim ağını geliştirilmesi 
istendi.

Sektörel alan çeşitliliğinde; petrokimya mühendisliği, petrol 
mühendisliği bölümlerine ağırlık verilmesi, sektörel teknolojik 
gelişmelerin paylaşılması, teknik destek, yerli sanayinin gelişmesi 
için imalat sanayinin desteklenmesi ve tercih edilmesinin 
yaygınlaştırılması, iyi pazarlama yöntemleriyle işletmelerdeki 
sorunların tespit edilmesi gerektiği ifade edildi.

Ar-Ge’de ortak çalışmalar yapma, üretim tekniklerinin 
geliştirilmesi, kısa sürede bilgilendirmenin önemini vurgulayan 
anket çalışması, öğrenciler ve öğretim üyelerinin gelişimine katkı 
sağlanması, staj sürelerinin daha uzun tutularak sektörlerin 
beklentilerine daha uygun personel yetiştirilmesi, akademik 
yayınların daha fazla kimseye ulaştırılması tespitlerine de yer 
verdi. 

EĞİTİM
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ve satın alma mantığı ağır 
basıyor” sözleriyle teknoloji ve 
üretimi savunduğu oturumda 
EBSO Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Gökçüoğlu, “Teknoloji 
üretmeliyiz, yoksa cari açığı daha 
uzun süre konuşuruz” dedi.

Petrol ve enerjiden 
sonra en büyük cari açık 
kaleminin makine ithalatından 
kaynaklandığına dikkat çeken 
İbrahim Gökçüoğlu, “Makinede 
20 milyar dolarlık ithalat var 
ama en büyük katma değer de 
yine makineden. Üniversite ve 
sanayi olarak birbirimizi tanıyıp 
kol kola girmemiz gerekiyor” 
diye konuştu.

Üniversitelerin bilimi üreten, 
öğreten ve geliştiren kurumlar 
olduğunu, Ar-Ge, inovasyon 
ve teknolojinin temel unsuru 
olan bilimsel gelişmenin 
sadece özel sektör eliyle 
yapılamayacak kadar aşamalı 
bir süreç olduğunu vurgulayan 
Gökçüoğlu, üniversitelerin teknik 
kadroları ve donanımlarıyla özel 
sektörün girişimcilik ruhunun 
işbirliğinin bu süreci kısaltması 
ve sonuca ulaştırmasının 
beklendiğini anlattı.

Dünyanın birçok ülkesinde 
üniversite ve sanayi işbirliğinin 
verimli sonuçlar doğurması 
amacıyla çalışmalar yapıldığını, 
öğretim üyelerinin topluma, 

sanayiye ve ekonomiye 
katkılarını arttırmak amacıyla 
danışmanlık hizmetlerinin teşvik 
edildiğini hatırlatan İbrahim 
Gökçüoğlu, “Üniversitelere 
ve hatta öğretim üyelerine 
araştırma fonları tahsis edilmeli, 
gerektiğinde idari, mali ve 
akademik özerklik tanınmalıdır. 
Üniversitelerin özerkliği 
konusunda alınmış önemli bir 
karar olan, YÖK Döner Sermaye 
Gelirlerinden Yapılacak Ek 
Ödemenin Dağıtılmasında 
Uygulanacak Usul ve Esaslara 
İlişkin Yönetmelik’in üniversite-
sanayi ortaklığında yapılacak 
projelerin sayısını arttıracak 
şekilde gözden geçirilecek 
olması önemli bir adımdır” dedi.

Gökçüoğlu, kalifiye 
personel ve ara eleman 
ihtiyacını giderecek eğitim 
programlarının, üniversitelerin 
iş yaşamı ve sanayi ile bağlarının 
güçlendirilmesi açısından 
çözüm beklediğini belirtirken, 
teknik bölümlerin lisansüstü ve 
doktora çalışmalarının sanayinin 
ihtiyaçları doğrultusunda 
projelendirilmesini savundu. 
Gökçüoğlu, “Teknoloji transfer 
ofislerinin açılması, teknoloji 
platformlarının etkinleştirilmesi 
ve özel sektör için teknoloji 
ve yenilik yönetim sistemi 
kılavuzunun hazırlanması ile 

özel sektörün de üzerinde 
düşen görevleri yerine getirmesi 
için ihtiyaç duyulan ortam 
hazırlanmış olacaktır. Biz 
sanayiciler olarak üzerimize 
düşen görevleri yerine getirmek 
konusunda kararlılığımızı 
gösteriyoruz. Bu ve benzeri 
organizasyonlarla oluşacak 
işbirliklerinin hem sanayimiz 
hem de üniversitelerimizi 
ileri seviyelere taşıyacağının, 
dünya ile rekabet edecek 
güçlü ve sağlam bir yapıya 
kavuşturacağının bilincindeyiz” 
diye konuştu.

EBSO Meclis Üyesi Zekai 
Fidan da, sanayiciler olarak 
ayrıştırılmış, teknolojiye 
dönüştürülmüş bilgiye ihtiyaç 
duyduklarını anlattı. Fidan, 
“Sanayi kuruluşları uzun 
dönemli teknoloji geliştiremiyor. 
Üniversite, sanayinin neye 
ihtiyacı olduğunu bilmiyor. Ortak 
hedefler belirlenmeli. Üniversite 
ve sanayinin farklı hedeflere 
dönük farklı çalışmaları var” 
dedi.

EBSO Meclis Üyesi Arzu 
Amirak ile Yönetim Kurulu 
eski Üyesi Nezih Öztüre de, 
temsil ettikleri firmalar adına 
katıldıkları açık oturumda 
üniversite ve sanayi işbirliğinden 
beklentilerini anlattı.

EĞİTİM
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Aylin Bayın

PANO

2011 yılı ilk 5 aylık verilerine göre, İzmir’de Otomobil ve 
Hafif ticari araç(LCV) satışlarında %19’luk pazar payına ulaşan 
Fiat, İzmir’li otomobil severlerin tercih ettiği marka oldu. Her 
5 kişiden 1 kişinin Fiat markasını tercih ettiği İzmir, Türkiye 
toplam Pazar liderliğini de yeniden geri alan Fiat’ın en güçlü 
olduğu illerin başında yer alıyor.

Mayıs ayında 6 bin 321 adedi hafif ticari araç olmak üzere 
toplam 13 bin 318 adet araç satışı gerçekleştiren Fiat, 2011 
Ocak-Mayıs döneminde 50 bin 750 adetlik satış sonucuna 
ulaştı.  

2011 Ocak-Mayıs döneminde 23 bin 579 adet otomobil 
ve 27 bin 171 adet hafif ticari araç satışı gerçekleştiren Fiat, 
Mayıs ayı ile beraber araç satışlarını geçtiğimiz yıla oranla 
% 20 artırarak ulusal pazardaki liderliğini geri aldı. Bununla 
birlikte Türkiye’de en çok tercih edilen hafif ticari araç markası 
olduğunu da bir kez daha kanıtlamış oldu. 

Ayrıca satış adetlerindeki otomobil payını  %35’lerden 
%47 seviyelerine taşıyan Fiat, hafif ticari segmentinden sonra 
otomobil segmentinde de tüketicinin tercih ettiği markalar 
arasında yerini aldı.     

2011 yılında toplam satışının yaklaşık % 90’ını Tofaş’ın 
Bursa’daki fabrikasında üretilen modellerle gerçekleştiren Fiat, 
Yeni Fiat Doblo, Fiat Doblo Classic, Fiat Linea ve Fiat Albea 
Sole/Palio Sole modelleriyle Türkiye’de üretim yapan global 
markalar arasında da toplam satışta yerlilik oranıyla zirvede 
yer alarak önemli bir başarıya imza attı.

İzmir Fiat’ı seçti… 

Fiat, 50 Bin adedi aşan satış başarısı ile 
toplam pazarda liderliğini geri aldı ! 

Suat Özdağ
Marka Direktörü
Enriko Aliberti A.Ş.



42

İzmir’de kentsel yenilemeyi 
özel sektör yapacak

KENT

İzmir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Aziz Kocaoğlu, kent 
yenileme işinin özel sektör 
tarafından yapılacağını bildirdi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
(EBSO) İkamet Amaçlı Bina 
İnşaat Sanayi ile Çok Amaçlı 
Bina İnşaat Sanayi Meslek 
Komiteleri tarafından 
düzenlenen, “İzmir’de Kentsel 
Dönüşüm” konulu toplantıya 
katılan Kocaoğlu, yerel yönetim 
olarak bu alanda yaptıkları 
çalışmalar ve gerçekleştirecekleri 
projeleri anlattı. Aziz Kocaoğlu, 
İzmir’de uygulanacak kentsel 
dönüşüm projeleri kapsamında, 
43.7 milyon metrekarelik 

“Sağlıklaştırma ve Yenileme 
Program Alanı”nın belirlendiğini, 
ilk etapta şehrin “protokol yolu” 
niteliğindeki aksta bulunan 
Limontepe, Aktepe ve Emrez’den 
başlamayı planladıklarını 
açıkladı.

Bakanlar Kurulu’nun 
Karabağlar’ın Limontepe 
mahallesi ile Gaziemir’in 
Aktepe-Emrez mahallesini ‘kent 
yenileme bölgesi’ ilan etmesini 
beklediklerini söyleyen Kocaoğlu, 
“Kent yenileme işini özel sektör 
yapacak, biz sadece kolaylaştırıcı 
olacağız. Bu iki bölgede 160-
170 hektarlık alanı konut projesi 
yapılması için inşaat sektörünün 

hizmetine sunacağız” dedi. 

“Kolaylaştıracağız”
Kentsel dönüşüm projesinde 

öncelikle kente adapte olmuş 
gecekonduda yaşayan kesimin 
hedef alındığını belirten 
Kocaoğlu, kentsel dönüşümde 
sadece belirli alanların belediye 
tarafından yapılacağını, geri 
kalan projeleri özel sektöre 
devredeceklerini söyledi. 
Kocaoğlu, belediyenin Kadifekale 
heyelan bölgesi ve Kemeraltı 
Çarşısı, Basmane, Anafartalar 
gibi alanları yenileyeceğini 
belirterek, “Bunun dışındaki 
Aktepe, Emrez, Limontepe, 
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KENT

Bayraklı sırtlarını özel sektör 
yapacak. Kent dönüşümü 
belediyenin de, TOKİ’nin de 
işi değil. Bunu inşaat sektörü 
yapacak. Buralarda da biz 
yine projeyi hatta maketini 
yapacağız, onlara vereceğiz, 
onlar aynen bu projeyi 
uygulayacak. Kolaylaştırıcı 
olacağız. Özel sektörün para 
kazanacağı halde ihaleye biz 
çıkaracağız. Sonuçta kentin 
dizaynını biz yapacağız” diye 
konuştu. 

Arazi fakiri
İzmir’de 200-250 bin 

konutluk kentsel dönüşüme 
ihtiyaç olduğunu, kentin 
de “arazi fakiri” olduğunu 
söyleyen Kocaoğlu, bu nedenle 
yeni uydu kentleri de Aliağa 
(Menemen, Koyundere, Ulukent, 
Harmandalı ve Asarlık) aksı ve 
Torbalı’da planladıklarını söyledi. 

Yeni kent merkezi projesinin 
planlamadan geçtiğini belirten 
Kocaoğlu, yürütmeyi durdurma 

kararı bulunmadığını ve planın 
gerçekleşmesini umduğunu 
söyledi.
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Yorgancılar’dan 
Madrid örneği
EBSO Yönetim Kurulu 

Başkanı Ender Yorgancılar 
da, kentsel dönüşümün 
başarıya ulaşması için halkın 
da çalışmalara katılması 
gerektiğini söyledi. Dünyadaki 
en güzel kentsel dönüşümün 
fiziksel iyileştirmenin yanısıra 
daha toplumsal strateji 
izlenen uygulamaların da öne 
çıktığı İspanya’nın Madrid 
kentinde olduğunu ifade 
eden Yorgancılar, “Madrid’de 
kentin eski tarihi ve mimari 
dokusunu korumaya özel 
bir önem verilmektedir. 
Kent Konseyi tarafından, 
yerleşim şartlarının kentin 
tarihi ve kültürel dokusunu 
değiştirmeden iyileştirilmesini 
öngören kent merkezini 
yenileme planı uygulanmaktadır. 
Benzer çalışmanın İzmir için de 
yapılması arzumuzdur” dedi.

Türkiye’de kentsel 
dönüşümün gecekondu 
bölgelerinin dönüşümü 
olarak algılandığını hatırlatan 
Yorgancılar, “Maalesef, 
gecekondu ve kaçak yapı 
gerçekliği yasa koruyucular 
tarafından siyasi bir 
yaklaşımla izlenince 
ortaya 
günümüzün 
dört bir yanı 
gecekondu ve 
kaçak yapılarla 
sarılı süper 
mega kentleri 
çıkmıştır. Bu 

nedenle kentsel dönüşüm 
kaçınılmaz olmuştur. Kentsel 
dönüşümün başarıya ulaşması 
için halkın da bu çalışmalara 
katılması gerekmektedir” dedi.

Ender Yorgancılar, İzmir’de 
yapılan çeşitli projelere ilişkin 
sivil toplum örgütleri tarafından 
açılan itiraz davalarının 
uygulamaları geciktirdiğini 
ve kenti kayba uğrattığını da 
söyledi.

Kentsel dönüşümde 
depremin de dikkate alınması 
gerektiğini vurgulayan 
Yorgancılar, imar planlarının 
yeniden gözden geçirilmesini, 
binaların depreme 
dayanıklılığının sınıflandırılarak 
önlem alınmasını istedi.

İzmir’in önü açılacak
EBSO Yönetim Kurulu Üyesi 

Muhsin Dönmez de, kentsel 
dönüşüm projelerini yakından 
takip ettiklerini belirtirken, 
kent merkezlerindeki sorunlu 
binalar için de çözüm odaklı 
projeler üretilmesini istediklerini 
söyledi. Bayraklı ve Liman arkası 

gibi büyük 
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projelerin yanısıra Menderes-
Torbalı ve Menderes-Urla-
Çeşme raylı sistem projelerinin 
hayata geçmesinin kentin 
önünü açacağı gibi kent 
içi yoğunluğu da azaltarak 
binlerce ikinci konutu 
ekonomiye kazandıracağına 
işaret eden Dönmez, bunun 
inşaat sektörüne olumlu etki 
yapacağını anlattı. Dönmez, 
imar planlarında sanayinin 
gelişmesini sağlayacak organize 
sanayi bölgeleri ve küçük sanayi 
alanları ayrılmasının, altyapı 
sorunlarının çözülmesinin 
yatırımcıların İzmir’i tercih 
etmesinde etkili olacağını 
söyledi.

Muhsin Dönmez, 
müteahhitlerin inşaat ruhsatı 
ve oturma raporu alınmasına 
ilişkin bürokratik uygulamaların 
zaman kaybı ve maliyet 
artışına neden olduğuna, 
Yangın Yönetmeliği’nin de 
özellikle küçük parsellerde 
uyulması çok zor prosedürler 
yüklediğine dikkat çekerken, 
sığınaklar hakkında yasaya 
rağmen İstanbul ile Ankara’ya 
göre İzmir’de çifte standart 
yaratıldığını bildirdi.

KENT
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Stok affının bilinmeyen yönü

6111 sayılı Kanun’un 
(hepimizin af kanunu diye bildiği 
kanun) uygulama süresi bazı 
maddeler itibarıyla 30 Haziran 
2011 tarihinde sona ermektedir.

30 Haziran 2011 tarihine 
kadar mükelleflerin bu kanun 
kapsamında yararlanabilecekleri 
imkanlardan bir tanesi de 
hepimizin bildiği gibi “stok 
affı”dır.

Nedir bu stok affı? Kısaca bir 
hatırlayalım.

6111 sayılı kanunun 10. 
maddesi İşletmede mevcut 
olduğu halde kayıtlarda yer 
almayan emtia, makine, teçhizat 
ve demirbaşlarla ilgilidir. Buna 
göre,

Mükellefler, işletmelerinde 
mevcut olduğu halde kayıtlarında 
yer almayan

1- emtia,
2- makine, teçhizat ve 

demirbaşları
kendilerince veya bağlı 

oldukları meslek kuruluşunca 
tespit edilecek rayiç bedel ile 
bu Kanunun yayımlandığı tarihi 
izleyen üçüncü ayın sonuna kadar 
(30 Haziran 2011 tarihine kadar 
uzatılmıştır.) bir envanter 
listesi ile vergi dairelerine 
bildirmek suretiyle 
defterlerine kaydedebilirler. 
Bilanço esasına göre defter 

Tayfun Şenol
tayfun@alternatifymm.com

tutan mükellefler, aktiflerine 
kaydettikleri emtia için ayrı, 
makine, teçhizat ve demirbaşlar 
için ayrı olmak üzere özel karşılık 
hesabı açarlar.

Bildirime dâhil edilen emtia; 
stok hesaplarına kaydedilir ve 
satış durumunda satılan malın 
maliyetinin hesabında dikkate 
alınır. 

Bildirime dâhil edilen 
makine, teçhizat ve demirbaşlar 
için ise amortisman ayrılmaz, 
bu kıymetler için oluşturulan 
karşılıklar, birikmiş amortisman 
sayılır.

beyan edilen; genel orana tabi 
makine, teçhizat, demirbaş ve 
emtiaların bedeli üzerinden yüzde 
10 oranı, indirimli orana tabi 
diğer makine, teçhizat, demirbaş 
ve emtiaların bedeli üzerinden 
tabi olduğu oranların yarısı esas 
alınarak katma değer vergisi 
hesaplanır ve ayrı bir beyanname 
ile sorumlu sıfatıyla beyan 
edilerek, beyanname verme süresi 
içinde ödenir. 

Makine, teçhizat ve 
demirbaşlar üzerinden ödenen 
KDV hesaplanan katma değer 
vergisinden indirilemez. Emtia 
üzerinden ödenen KDV ise genel 
esaslara göre indirilir ve iadeye 
konu edilebilir.

Örneğin bir şirketin stoklarında 
kayıtlarda görünmeyen 20 
ton kereste olsun. Bu firmanın 
kayıtlarda görünmeyen bu malı 
normal şartlarda faturalı satması 
veya 

kayıtlarına intikal ettirmesi 
mümkün değilken 6111 Sayılı 
Kanun ile bu mallarını emsal 
bedeli ile stoklarına dahil 
etmesi imkanı getirilmiştir. 
Emsal değeri 10 TL olan bu 
malın toplam değeri 200.000 
TL olarak hesaplanıp beyan 
edildiğinde, KDV oranı yüzde 
18 olmasına rağmen yüzde 10 
yani 20.000 TL KDV ödeyerek 
bu faturasız mal artık yasal bir 
mal haline dönüşmektedir. Hem 
kayıtlara 200.000 TL tutarında 
bir maliyet girmekte ve hem 
de ödenen KDV’nin indirilmesi 
(veya gerekirse iadesi) imkanı 
sunulmaktadır.

Stoklarındaki ve 
maliyetlerindeki eksiklikleri 
piyasadan belli bir komisyon ile 
“naylon fatura” temin ederek 
karşılamaya çalışan mükelleflerin 
artık bu gayrı resmi yollara 
başvurmasına gerek kalmamıştır.

Maliyeye bir bildirimle, hem 
de komisyonsuz ve masrafsız 
bu faturaları temin etme imkanı 
doğmuştur.

Böyle bir imkan varken kimse 
gidip naylon fatura peşinde 
koşmaz.

İyi güzel de mükellefler 
ihtiyaçlarından fazla malı “ileride 
nasıl olsa eritirim” düşüncesi 
ile fazladan beyan ederlerse ne 
olacak?

Bu durumu kim nasıl tespit 
edecek?

Fazla beyan edilen stoklar, 
gelecek dönemlerde maliyetlerin 
fazla oluşması suretiyle vergi 
kaybına sebep olmayacak mı?

Özellikle imalatla uğraşan ve 
belli fire marjları ile 
çalışan firmalarda bu 
fazla stokların maliyet 
içerisinde erimesini 
kontrol edebilecek 
bir mekanizma 
bulunmamaktadır.

Hal böyle olunca 
devlet kendisi sahte 
stok beyanlarını 
aklamış olmuyor mu?

GÖRÜŞ
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EBSO savunma sanayine 
ağırlığını koyuyor

Ege Bölgesi Sanayi Odası, 
İzmirli sanayicilerin savunma 
sanayinden daha fazla pay 
almaları için girişimlerini 
aralıksız sürdürüyor. EBSO 
Savunma Sanayi Çalışma 
Grubu’nun öncülüğünde Türk 
Silahlı Kuvvetleri’nin kritik 
ihtiyaçlarını üreten TEİ, TAİ, 
HAVELSAN, ROKETSAN ve 
ASELSAN’a gerçekleştirilen 
ziyaretlerde yeni işbirliklerinin 
temelleri atıldı.

İzmir’de savunma 
sanayine yönelik üretim 
yapan şirketlerden 21’inin 
temsilcilerinden oluşan heyetle 
gerçekleştirilen organizasyonun 
başarısı sanayicilere güç 
verirken, yeni bir programın 
hazırlıklarına da başlandı. 
İzmir’deki firmaların savunma 
sanayine daha çok entegre 
olarak iş hacimlerinin arttırılması 
amacıyla bu defa TSK 
Güçlendirme Vakfı şirketlerinin 

üst düzey yetkililerinin davet 
edilerek firmaların kapasite ve 
üretim yeteneklerini yerinde 
görmeleri, bundan sonraki 
projelerde yüklenici olarak 
değerlendirmelerinin sağlanması 
hedefleniyor.

EBSO Savunma Sanayi 
Çalışma Grubu’nun 
gerçekleştirdiği organizasyonla 
Eskişehir ile Ankara’yı kapsayan 
3 günlük iş ve inceleme 

gezisinde İzmirli sanayicilere 
Eskişehir Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Savaş Özaydemir 
ile Genel Sekreter Emre 
Heper, TEİ Genel Müdürü Akın 
Duman, Alp Havacılık Genel 
Müdürü Şenay İdil, TAİ Genel 
Müdürü Muharrem Dörtkaşlı, 
HAVELSAN Genel Müdürü Faruk 
Yarman, ROKETSAN Genel 
Müdürü Hüseyin Baysak ve 
ASELSAN Genel Müdürü Cengiz 

SEKTÖR
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Ergeneman ev sahipliği yaptı.
EBSO üyesi sanayiciler 

TSK Güçlendirme Vakfı 
şirketlerinin üretim, Ar-Ge ve 
kapasitelerinden etkilenirken, 
Savunma Sanayi Çalışma Grubu 
Başkanı Mustafa Özkan ile EBSO 
Meclis Üyesi Mustafa Dirin, 
“Savunmada gurur kaynağımız 
firmalarla İzmirli sanayiciler 
olarak bütün alanlarda 
işbirliğine hazırız” diye konuştu.

Savunmanın yüzakları
TEİ: Uçak motor ve parçaları 

üretiminde faaliyet gösteren 
TEİ, 2011 yılında 300 milyon 
dolarlık satış ve 180 milyon 
dolarlık ihracat geliri bekliyor. 
TEİ’nin müşterileri arasında 
ABD’den General Electric 
Aviation, Rolls Royce, THY, 
Rolls Royce Almanya, Samsung, 
Suudi Arabistan Havayolları, 
ITP, IAMCO gibi büyük firmalar 
yeralıyor.

Alp Havacılık: Havacılık 
alanında kullanılan her 
türlü hassas parça imalatını 
gerçekleştiren Alp Havacılık, 
özellikle titanyum işliyor. 2 bin 
600 parça numarasından parça 
imalatı yapabilen kuruluş, TAİ ve 
TEİ’den sonra üçüncü sırada.

Havelsan: Ana faaliyet alanı 
simülasyon, eğitim simülasyonu, 
C41STAR sistemleri ve yönetim 
bilgi sistemleri olan şirket, 
2010 yılında 123 milyon 
dolarlık satış ve 30 milyon 
dolarlık ihracat gerçekleştirdi. 
Havelsan’ın 1180 personelinin 
yüzde 80’i mühendis ve teknik 
elemanlardan oluşuyor.

TAİ: Uçak, helikopter ve 
uydu üreten TAİ, yaklaşık 5 
milyon metrekarelik arazide 
230 bin metrekare kapalı alana 
sahip tesislerde üretim yapıyor. 
Yaklaşık 4 bin kişi çalışıyor.

Roketsan: Hava, kara ve 
deniz savunma füzeleri ile 
zırh geliştirme alanlarında 
faaliyet gösteren Roketsan, 
Mühimmat Ömür Belirleme 
ve Ömür Uzatma Tesisi ile 

TE
İ

A
LP

 H
A

V
A

C
IL

IK
H

A
V

EL
SA

N

EBSO Savunma Sanayi Çalışma Grubu’nun TSK 
Güçlendirme Vakfı şirketlerine yaptığı geziye katılan 
İzmirli firmalar: Akımsan A.Ş., Atılım Metal Kauçuk, 
Bodycote Istaş, Dirinler Makine, Ege Eloksal, Ege 
Endüstri, Eko Endüstri, Elektral, Emka, Günay Basınçlı 
Döküm, İnelli Plastik, İşmaksan, İzeltaş, Teksav Teknoloji, 
Tiryakiler, Torman Yedekparça, Sistaş, YDC Metal.

SEKTÖR
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yüzde 16 oranında da ihracat 
yapıyor.

Mühimmat Ayırma ve Ayıklama 
Tesisi’ni de tamamlayarak Türk 
Silahlı Kuvvetleri’ne devretti. 
Roketsan’ın, malzeme tedariki 
için çalıştığı 450 firmanın 
sadece 9’u İzmir’de bulunuyor. 
2010 yılında gerçekleştirilen 
yaklaşık 215 milyon dolar 
tedarik harcamasının yüzde 75’i 
yerli firmalardan karşılanırken, 
alımların 65 milyon dolarını 
hazır malzeme, 150 milyon 
dolarlık bölümü ise alt 
yüklenicilere verilen siparişler 
oluşturuyor. Kurumun personel 
sayısı ise 1200.

Aselsan: Kara Kuvvetleri 
Komutanlığı Vakfı tarafından 
1975 yılında haberleşme 
amacıyla kurulan Aselsan, 
komutanlık vakıflarının TSK 
Güçlendirme Vakfı olarak 
birleştirilmesiyle faaliyetlerine 
bu çatı altında devam ediyor. 
Aselsan’ın yüzde 85’i TSK 
Güçlendirme Vakfı’na yüzde 15’i 
ise İMKB’ye ait. Yaklaşık 3 bin 
900 personelden 2 bin 200’ünü 
mühendisler oluştururken, 
bunların 1500’ü de Ar-Ge 
faaliyetlerinde görev yapıyor. 
Aselsan’ın 2010 yılındaki Ar-Ge 
harcaması da 254 milyon lira 
oldu. Satışlarının yüzde 63’ünü 

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne, yüzde 
21’ini ise kamu ve özel sektör 
kuruluşlarına yapan Aselsan 
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Kütahya’nın Simav İlçesi’nde 
meydana gelen Richter ölçeğine 
göre 5. 9 büyüklüğündeki 
deprem sonrasında harekete 
geçen İzmirli sanayiciler 
hazırladıkları yardım kamyonunu 
depremzedelere gönderdi. 

Geçen 19 Mayıs’ta meydana 
gelen ve Türkiye’nin pek çok 
yerinde hissedilen Simav 
merkezli 5. 9’luk depremin 
ardından bölgede yaraların 
sarılması çalışmaları devam 
ederken, Ege Bölgesi Sanayi 
Odası (EBSO) Yönetim Kurulu 
ve Oda üyesi sanayiciler, 
aralarında bir kamyon yardım 
malzemesi topladı. Kamyon 
gönderilmeden önce Oda 
önünde gerçekleştirilen etkinliğe 
EBSO Meclis Başkanı Mehmet 
Tiryaki, Başkan Vekili İbrahim 
Gökçüoğlu, Simavlılar Derneği 
Başkanı Nihat Yiğit ve üyeler 
katıldı. 

EBSO Meclis Başkanı 
Mehmet Tiryaki, depremin 

Simav’da ciddi bir maddi hasara 
yol açtığını hatırlattı. Buna 
rağmen depremin az bir can 
kaybıyla atlatıldığını ifade eden 
Tiryaki, “Bilindiği gibi deprem 
değil binalar öldürür. Deprem 
kuşağında bulunan binaların 
kalitesiyle ilgili hala yapılması 
gerekenler var. Biz de yaraların 
sarılmasına az da olsa katkı 
koymak istedik ve harekete 
geçtik. Yardım kampanyasına 
destek olan üyelerimize ve 
yönetim kurulumuza teşekkür 
ederiz” diye konuştu. 

Gökçüoğlu: 
Deprem eğitimi şart
EBSO Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcısı İbrahim Gökçüoğlu 

EBSO’dan Simav’a yardım

ise, deprem güvenliğinin 
önem verilmesi gereken 
bir konu olduğunu, ancak 
ertelendiğini belirterek, eğitimin 
de önemine dikkat çekti. 
Gökçüoğlu, deprem eğitiminin 
ilköğretim okullarından itibaren 
başlatılmasını, İzmir’in de pilot 
bölge olmasını önerdi.

Simav’da deprem nedeniyle 
sıkıntılar yaşandığını vurgulayan 
Gökçüoğlu, “Biraz olsun 
bunları hafifletmek amacıyla bu 
çalışmayı başlattık. Yardımda 
bulunan arkadaşlarımıza bir kez 
daha teşekkür etmek istiyorum” 
dedi. 

Konuşmaların ardından 
gıda, giyim, temizlik ve barınma 
malzemeleri bulunan kamyon 
Simav’a hareket etti.

Kütahya’nın Simav İlçesi’nde meydana gelen 5. 9 
büyüklüğündeki deprem sonrasında harekete geçen 
İzmirli sanayiciler hazırladıkları yardım kamyonunu 
depremzedelere gönderdi.
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Yetki kullanıldı, kabine ve 
bürokrasi yeniden yapılandırıldı

Adnan Yıldırım
adnan.yildirim@ebso.org.tr 

EGE’DEN BAKIŞ

Seçimlerden önce TBMM 
tarafından kabul edilen 
06.04.2011 tarih ve 6223 sayılı 
Kanun ile kamu hizmetlerinin 
daha etkin ve verimli bir 
şekilde yürütülmesi amacıyla 
Bakanlar Kuruluna bazı yetkiler 
verilmiştir. Yürürlük ve yürütme 
maddeleri hariç 2 maddeden 
oluşan Kanunun madde 
metinleri ile verilen yetkilerin 
çerçevesi özetle aşağıdaki 
gibidir: 

Mevcut bakanlıklar, 
birleştirilebilecek, 
kaldırılabilecek ya da yeni 
bakanlıklar kurulabilecektir.

Bağlı, ilgili ve ilişkili 
kuruluşlar bağlılık ve ilgililik 
bakımından mevcut ve 
yeni kurulan bakanlıklara 
bağlanabilecek ya da bu 
bakanlıkların bünyesinde 
yeniden düzenlenebilecektir.

Kamu kurumların 
tamamında çalışan personelle 
ilgili atanma, nakil, seçilme, 
terfi, görevden alınma ve 
emekliye sevk etme esasları 
konularında yeni düzenlemeler 
yapılabilecektir.

Bakanlar Kuruluna verilen 
yetkiler,  kanunun Resmi 
Gazete’de yayımlandığı 03 

Mayıs 2011’den başlamak 
üzere 6 aylık süre için geçerli 
olup 03.11.2011 tarihinde sona 
ermektedir.

Genel çerçevesi yukarıda 
özetlenen yetki kanunu ile 
verilen yetkileri kullanan 
Bakanlar Kurulu, seçim 
öncesinde 08.06.2011 tarihli 
mükerrer Resmi Gazete’de 
yayınlanan toplam 11 adet 
Kanun Hükmünde Kararname 
(KHK Karar Sayıları 633-643) ile 
bazı düzenlemeler yapmıştır. 
Yetki kullanımının seçimden 
önce yapılmasının amacı, seçim 
sonrasında oluşturulacak yeni 
kabinenin bu düzenlemelere 
göre oluşumunu sağlamaktır. 

Bazı hükümleri yayınlandığı 
tarihte yürürlüğe giren, önemli 
bir bölümü ise yeni kabinenin 
Cumhurbaşkanı’nca atandığı 
tarihte yürürlüğe girecek olan 
11 adet KHK ile genel hatlarıyla 
şu düzenlemeler yapılmıştır:

11 adet Devlet Bakanlığı 
(mevcut 3 Başbakan Yardımcısı 
da Devlet Bakanıdır) kaldırılarak 
Başbakanlığa ya da bu devlet 
bakanlıklarına bağlı kuruluşların 
(Başbakan Yardımcılığına bağlı 
olacağı belirtilen ve ekonominin 
koordinasyonunun yürütüleceği 
belirtilen Hazine Müsteşarlığı 
hariç) içinde yer aldığı 6 yeni 
bakanlık kurulmuş, mevcut 3 
bakanlığın isimleri ve bölünerek 
görevlerinde değişiklikler 
yapılmıştır.

Yeni Kurulan Bakanlıklar:
1. Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı
2. Avrupa Birliği Bakanlığı
3. Ekonomi Bakanlığı
4. Gençlik ve Spor Bakanlığı
5. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
6. Kalkınma Bakanlığı

İsimleri değiştirilen ya 
da bölünerek oluşturulan         

3 bakanlık
1. Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı,
2. Çevre, Orman ve Şehircilik 
Bakanlığı,
3. Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı.

Şimdilik 4 olmak üzere 
sayıları 5’i geçemeyecek 
Başbakan Yardımcılıkları 
oluşturulmuştur.

GAP’a ilave olarak benzeri 
yapıda, Konya ve Erzurum 
merkezli 2 adet yeni “Bölgesel 
Kalkınma İdaresi” kurulmuştur.

Hazine Müsteşarlığı 
bünyesinde bulunan “Teşvik 
Uygulama Genel Müdürlüğü 
“ ile “Yabancı Sermaye Genel 
Müdürlüğü” birleştirilerek Dış 
Ticaret Müsteşarlığı birimleriyle 
oluşturulan Ekonomi Bakanlığı 
bünyesine alınmıştır.

DTM bünyesinde yer 
alan Serbest Bölgeler Genel 
Müdürlüğü’nün adı ve görev 
kapsamı genişletilerek, yeni 
adıyla “Serbest Bölgeler, Yurt 
dışı Yatırım ve Hizmetler Genel 
Müdürlüğü olarak Ekonomi 
Bakanlığı hizmet birimleri 
arasındaki yerini almıştır.

Her bakanlıkta 1 adet olmak 
üzere siyasi sıfatlı toplam 
20 adet “Bakan Yardımcısı” 
(=Bakanla müsteşar arasında 
memur olmayan, görev 
süresi en fazla hükümetin 
görev süresi ile sınırlı, en 
yüksek devlet memuru olan 
Başbakanlık Müsteşarının 1,5 
katı ücretli kişiler) kadrosu 
oluşturulmuştur.

Kamu çalışanlarının 
unvanlarında bazı değişiklikler 
yapılmıştır.

TOBB ve bünyesindeki oda 
ve borsaların, esnaf ve sanatkâr 
odalarının, kooperatiflerin 
tüketicinin korunması ile 
ilgili birliklerin ilgili bakanlığı 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 
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olmuştur. Bu bakanlık, 
Gümrük Müsteşarlığı’nın 
mevcut birimlerine, (1) İç 
Ticaret-(2)Esnaf Sanatkar-(3)
Kooperatifçilik ve (4)
Tüketicinin Korunması Genel 
Müdürlüklerinin eklenmesiyle 
oluşturulmuştur.

 OSB’lerin ilgili Bakanlığı, 
Sanayi Bölgeleri Genel 
Müdürlüğü’nün içinde yer 
aldığı “Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı” olmuştur. 
Sanayi Odaları için önemli 
bir birim olan “Sanayi Genel 
Müdürlüğü” de yine bu 
bakanlık bünyesindedir. 
Sanayi Odaları ile Ticaret ve 
Sanayi Odaları, “Oda” statüleri 
nedeniyle bir yandan Odalara 
ilişkin mevzuat ve uygulamalar 
konusunda Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı ile diğer yandan da 
sanayi konuları, OSB’ler ve 
“teknoloji”nin önemi nedeniyle 
bu bakanlıkla yakın çalışma 
içinde olacaklardır.

TİM ve İhracatçı Birliklerinin 
ilgili bakanlığı, Ekonomi 
Bakanlığı olmuştur.

Yeni oluşturulan Bakanlıklar 
ile adı ve görevleri değiştirilen 
toplam 9 adet bakanlıkta 
görevli mevcut yönetici 
personelin tamamı, Müsteşar 
dahil alt seviyede müdür 
yardımcısına kadar  “müşavir” 
ya da “araştırmacı” kadrolarına 
atanmışlardır. Boşaltılan 
kadrolara, yeni kabinenin 
atanmasını müteakip yeni 
atamalar yapılacaktır. Yeni 
atama yapılacak olması, mevcut 
yöneticilerden bazılarının 
tekrar atanmayabileceği 
anlamına gelmektedir. Dış 
Ticaret Müsteşarlığının 
mevcut yöneticileri, (az sayıda 
kadrolar hariç olmak üzere) bu 
uygulamanın dışında tutulmuş 
olup Ekonomi Bakanlığı’ndaki 
yeni kadrolarına mevcut görev 
unvanlarıyla ve doğrudan 
atanmışlardır. 

Bu aşamada yapılan 
düzenlemeler özetle yukarıdaki 
gibidir. Yetki kanununun 
süresinin 6 ay olduğunu 
dikkate alırsak yeni Hükümet 
tarafından önümüzdeki 4 aylık 

dönemde başka düzenlemeler 
yapılması da beklenebilir. 
Bu düzenlemelerden sonra 
ekonominin koordinasyonunun 
yeni dönemde Başbakan 
Yardımcısı tarafından Hazine 
Müsteşarlığı sekretaryasında 
yürütülmesi tek parti iktidarında 
pek sorun yaratmayabilir.  
Ancak (içinde mevcut Devlet 

Planlama Müsteşarlığının yer 
aldığı) Kalkınma Bakanlığı, 
dış ticaret ağırlıklı Ekonomi 
Bakanlığı ile harcama ve gelir 
politikalarındaki yeri nedeniyle 
köklü bir Maliye Bakanlığı gibi 
ayrı bakanlıkların olduğu bir 
tablo, koalisyon hükümetlerince 
kolay yürütülemeyebilir bir 
resmi yansıtmaktadır.

Seçim projelerinin yerel seçimlere etkileri

12 Haziran’da yapılan 24. Dönem Milletvekilliği Genel 
Seçimleri öncesinde Sayın Başbakan büyük kentler için bazıları 
“çılgın proje” olarak adlandırılan çok sayıda proje açıkladı. 
İllerdeki adaylar da benzer şekilde Sayın Başbakanın açıkladığı 
projelerin de içinde olduğu pek çok projeyi seçim sonrasında 
gerçekleştirmeyi vaat ettiler. Örneğin İzmir için 35 proje (ayrıca 
artı projeler), Şanlıurfa için 4 yılda 400 proje gibi hemen hemen 
her ilde proje taahhütleri verildi. Aynı şekilde diğer partiler 
ve adayları da projelerini açıkladılar, çok sayıda taahhütte 
bulundular.

 Vaat edilen projelerin seçim sonuçlarına etkisi ile projelerin 
tamamının olabilirliği konularını işin uzmanlarına bırakarak iki 
konuya dikkat çekmek istiyoruz. Birincisi, siyasi rekabetin projeler 
üzerine kurulmuş olması, adayların ve partilerin projelerle 
halkın önüne çıkmaları iş dünyası ve ülkemiz için olumludur. 
Bu durum, bundan sonraki seçimlerde partilerin her seviyedeki 
adaylarını belirlemede, toplumun genelinin kabul ettiği kişisel 
özellikleri yanında topluma yararlı proje/projeler sunabilen, 
başarılı iş yapma birikimi ve topluma hizmet etme heyecanı olan 
adaylara yönelmesine neden olabilecektir. Seçilmeleri halinde 
bu kişilerin yapacağı çalışmalardan her seviyede yerleşim yeri 
ve ülkemiz karlı çıkacaktır. İkincisi, normal olarak 2014 yılı 
ilkbaharında azami 2 yıl 9 ay sonra yapılacak mahalli seçimler 
(özellikle kent merkezlerinde yapılacak seçimler) bu tarzdan 
ve verilen vaatlerin sonuçlarından daha fazla etkilenecektir. 
Çünkü vaat edilen projelerin bazıları kent içi projeler, bazıları 
büyükşehirlerin kapsama alanındaki il içi projeler, bazıları ise 
kentlerin diğer kentlerle ulaşım bağlantılarıyla ilgili projelerdir. 
Mahalli seçimler için önümüzdeki sürenin yeterince uzun olduğu 
da dikkate alınırsa verilen vaatlerin tutulması halinde taahhüt 
edilen projelerden bazıları mahalli seçimler öncesinde bitirilmiş 
olabilecek, bazıları ise ya başlamış yada belli bir aşamaya 
getirilmiş olabilecektir. Proje vaatlerinin gerçekleştirilmesi yada 
gerçekleştirilme yolunda olmasının siyaseten olumlu etkiler 
yaratacağı, gerçekleştirilememesi halinde ise tersine olumsuz etki 
doğuracağı muhakkaktır. Bu nedenle siyasetin proje ve hizmet 
yarışı kulvarında yürümesi partilerce ve her seviyede mevcut 
belediye yönetimlerince öncelikle değerlendirilmesi gereken 
önemli bir konu haline gelmiştir. Doğal olarak iktidar partisinin 
ve iktidar partisinden belediyelerin avantajlı olduğu bu yarışta, 
mahalli seçimlere kadar yapılacak başarılı-başarısız çalışmalar, 
gerçekleştirilecek projeler, verilen hizmetlerin kalitesinde 
yapılacak iyileştirmeler partilerin/adayların elde edeceği sonuçları 
önemli ölçüde etkileyecektir. Bu süreçte girişilecek hizmet 
yarışının ilimiz ve ülkemiz için olumlu sonuçlara yol açacağını 
değerlendiriyoruz.
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, bugünün şartlarında 
yoğun iş temposunun ancak 
teknolojinin nimetlerinden 
yararlanılarak verimli bir şekilde 
yönetilebileceğini söyledi. 
İnsanlar ve iş hayatı mobil hale 
gelmişken mobil teknolojilerin 
hayatın dışına itilemeyeceğini 
vurgulayan Yorgancılar, “Sürekli 
yenilenen ve değişen bilgi ve 
teknolojileri takip edip onlara 
ayak uyduramayanlar, kendi 
kabuğunu kıramayıp dünya ile 
güçlü bağlantılar kuramayanların 
artık bu yeni dünya düzeninde 
kendilerine bir yer bulmalarının 
imkanı kalmamıştır” dedi.

Ender Yorgancılar, 
gelişen teknolojiler ve 20. 
Yüzyılın son dönemlerinde iş 
dünyasının bu teknolojilere 
hızlı adaptasyonunun 21. 
Yüzyılın değişim, gelişim ve 
teknoloji ile şekilleneceğini 
gösterdiğini dile getirdi. 
Teknolojik gelişmelerin üretim, 
ticaret, hizmetler ve müşteriyi bir 
noktada birleştirmeyi başardığını 
vurgulayan Yorgancılar, teknoloji 
üretiminin de arttığını, bireysel 
kullanıcıların taleplerine yanıt 

verme ve talep oluşturulmasıyla 
teknolojik ilerlemenin 
toplumun her kesiminin ilgisine 
sunulduğunu anlattı.

Hızlı ve etkili değişim 
sürecinde en büyük yol 
kateden sektörlerin bilişim ile 
telekomünikasyon olduğunu 
belirten Yorgancılar, “20. 
yüzyılın sonlarında hepimizin 
tüketim alışkanlıklarını ve 
beklentilerini değiştiren bir 
süreçten geçilmiştir. Bu iki 
önemli sektörün işbirliği ile yeni 
teknolojiler, ileri teknolojilere 
çabuk adapte olabilen, gelişime 
açık, yaşamın her noktasına 
temas edebilen bir konuma 
gelmiştir. Bu durum ilerlemenin 
hızlı, talebin ve kullanım 
oranlarının yüksek olmasını 
sağlamıştır. Çevirmeli telefon 
döneminde cep telefonlarını 
hayal dahi edemezken, bugün 
geldiğimiz nokta 3G’li cep 
telefonlarıdır. Yarının ne 
getireceğini bugünden tahmin 
etmek ise güçtür” dedi.

Ender Yorgancılar, 
makroekonomik dengeler ve 
dünya ekonomisindeki değişimin 
Türk sanayisinin de yeni dünya 
düzenine uyum sağlamasını 

zorunlu kıldığını belirtirken, 
sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Zorlu rekabet koşulları ve 
dünya pazarlarında var olma 
mücadelesi, sanayicimizin 
teknoloji, Ar-Ge ve inovasyon 
konularına olan ilgisini 
arttırmıştır. Daha ucuza, daha 
kaliteli, daha çok ihtiyacı 
bir arada karşılayan ürünler 
toplumun birçok katmanı 
tarafından tercih edilir hale 
gelmiştir. Özellikle de iş dünyası 
vizyonunu geniş tutmak, dünya 
ile bağlantılarını güçlendirmek, 
uzakları yakın etme gayreti içine 
girmiştir. Sanayiciler olarak 
üretim teknolojileri ve bağlantılı 
tüm teknolojileri takip etmek; 
üretimimize ve hatta pazarlama 
kanallarımıza adapte etmek 
durumundayız.”

Pazarlama ve müşteri ilişkileri 
hizmetlerinde mobil iletişim 
cihazlarıyla internetin piyasanın 
önemli bir yüzdesine hakim 
durumda olduğunu söyleyen 
Yorgancılar, bugün özellikle genç 
neslin kolay ve çabuk tüketilen, 
sürekli yenilenen ürün gruplarını 
tercih ettiğini, bu nedenle 
firmaların özellikle reklam ve 
pazarlama faaliyetlerinde mobil 

Teknolojiden yararlan 
verimliliğin artsın
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teknolojinin imkanlarından 
fazlasıyla yararlandığını dile 
getirdi. Yorgancılar, mobil 
iletişim sağlayıcı şirketlerin 
bu alanda önemli çalışmalar 
gerçekleştirdiğini, ürün ve hizmet 
sunumu, destek hizmetleri ve 
tanıtım konularında büyük 
yatırımlar yaparak iş dünyasının 
çözüm ortağı haline geldiklerini 
anlattı.

İzmir’in mobil teknoloji 
kullanımında Türkiye’de 
dördüncü sırada olduğuna dikkat 
çeken Yorgancılar, sektörler 
bazında finans sektörünü üretim, 
inşaat, hızlı tüketim malzemeleri 
ve tekstilin izlediğini sözlerine 
ekledi.

Rekabet için
mobil teknoloji
Toplantıya katılan eski 

Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, 
bilişim ve bilişime dayalı 
e-ticaret ve teknoloji geliştirme 
alanlarının İzmir’in en önemli 
kalkınma alanlarından biri 
olduğunu belirtti. İş yapma 
üsluplarının zamanla değiştiğini 
belirten Yıldırım, “Bu değişikliği 
sağlayan en önemli araçların 
başında da internet geliyor. 
İş alemini ‘internetten önce’ 
ve ‘internetten sonra’ diye 
tanımlamamız mümkün. İnternet 
pazarı küresel hale getirdi. En 
ufak bir imalatçı, ticarethane 
bile internetten sonra artık 
dünyanın bir başka noktasındaki 
müşteriye odaklanmaya başladı. 
İletişim otobanları, altyapısı, 
ticaret, imalat, seyahat, devletle 
olan işlerde olsun daha fazla 
önem kazanmaya başladı” diye 
konuştu.

Turkcell Genel Müdürü 
Süreyya Ciliv de, iletişimde 
kendilerini tercih eden şirketlerin 
başarısına daha fazla katkı 
sağlamak için yeni bir vizyon 
geliştirdiklerini söyledi. Ciliv, 
“Çevik, akıllı, rekabetçi, verimli 
bir şirket olmak için teknolojiyi 
ve mobil iletişimin sunduğu 
olanakları iş süreçlerine entegre 
edecek şirketlerin zaman içinde 
nasıl fark yarattıklarını hep 
beraber göreceğiz” diye konuştu.

Avusturalya’dan İzmir’e 
ekonomi köprüsü

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, Avusturalyalı 
işadamlarını İzmir’e yatırım 
yapmaya beklediklerini söyledi.

Avusturalya’nın Türkiye 
Büyükelçisi Ian Biggs, göreve 
başlamasından sonra ilk 
ziyaretini yaptığı İzmir’de 
Ege Bölgesi Sanayi Odası’nı 
ziyaret ederek Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgancılar 
ile görüştü. Büyükelçi Biggs’i 
İzmir’de ve EBSO’da görmekten 
mutlu olduğunu dile getiren 
Yorgancılar, “Avusturalya ile 
İzmir arasındaki ticareti ve 
sanayiyi geliştirmek üzere ortak 
çalışmalar yapabiliriz. Bunun için 
işbirliğine hazırız” dedi.

EBSO’yu bugüne kadar üç 
Avusturalya Büyükelçisi’nin 
ziyaret ettiğini hatırlatan Ender 
Yorgancılar, şunları söyledi:

“Artık somut adımlar 
atılmasının zamanı geldi. 
Avusturalya’dan işadamları 
heyetini Odamızda ağırlamaktan 
memnunluk duyacağız. Özel 
sektör kuruluşları ve onların 
temsilcisi örgütlerle buradaki 
sanayi kuruluşlarını görüp ortak 

işbirliği yapılabilecek alanların 
belirlenmesi yararlı olacaktır. 
Ekonomik ilişkilerin artmasının 
adımlarından biri olarak İzmir’e 
bir fahri konsolosluk açılmasının 
ciddi şekilde değerlendirilmesi 
gerekiyor.”

Türkiye’nin ihracatının 
önemli bir bölümünün 
İzmir’den gerçekleştirildiğini 
hatırlatan Yorgancılar, kentin 
lojistik üs konumunun da 
değerlendirilmesini önerdi.

İzmir’e pozitif 
ayrımcılık
Avusturalya ile Türkiye 

arasındaki ilişkilerin gelişmesini 
sağlamak istediğini belirten 
Büyükelçi Biggs, yoğun bir 
çaba içine girdiğini belirtti. Ian 
Biggs, İzmir hayranı olduğunu 
söylerken, “Avusturalya 
ile Türkiye küresel krizden 
etkilenmeyen ülkeler. 
Avusturalya’nın İzmir dostu 
olarak gereken her türlü pozitif 
ayrımı yapacağım. Avusturalyalı 
işadamları başta madencilik, 
lojistik ve enerji olmak üzere 
İzmir’de pekçok alanda işbirliği 
yapabilir” dedi.
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Türkiye ile İtalya arasında 
sürekli gelişen ikili ilişkiler 
ticareti de büyütüyor. 
Türkiye’de faaliyet gösteren 
İtalyan firmalarının sayısı 2006 
yılında 106 iken geçen yıl 
sonu 870’e yükselirken aynı 
dönemdeki ticaret hacmi de 
10.3 milyar dolardan yüzde 
23’lük artışla 13.5 milyar 
dolardan 16.7 milyar dolara 
yükseldi. 

İtalya ile İş Yapma Semineri 
Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın 
ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 
Seminere Türk İtalyan İş Konseyi 
Yürütme Kurulu Başkanı Zeynep 
Bodur Okyay, İtalya İzmir 
Konsolosu İgor Di Bernardini, 
İzmir İtalyan Ticaret Odası 
Başkanı Rebii Akdurak, Türk 
İtalyan İş Konseyi Başkan Vekili 
Levent Akgerman, Indesit 
Türkiye Fabrika Müdürü Pietro 
Alba katıldı.

Ticaret hacminde 
yüzde 23 artış
Türk İtalyan İş Konseyi 

Yürütme Kurulu Başkanı Zeynep 
Bodur Okyay, Türkiye ile İtalya 
arasındaki ticaret hacminin 
hızlı bir şekilde büyüdüğünü, 
2006 yılına kadar 106 olan 
Türkiye’deki İtalyan firma 
sayısının 870’e çıktığını söyledi. 

Konseyin kurulduğu 1990 
yılından bu yana, Türkiye’deki 
İtalyan yatırımlarının artırılması, 

yeni işbirliği modelleri 
geliştirilmesi için çalıştığını dile 
getiren Okyay, “2009 yılında 
İtalya’dan Türkiye’ye giren 
doğrudan yabancı yatırımlar, 
küresel krize rağmen bir önceki 
yılın aynı dönemine göre yüzde 
16’lık artışla 289 milyon dolar 
seviyesine yükseldi. 2010 yılı 
sonu itibariyle Türkiye’nin 
İtalya’ya olan toplam ihracatının 
6.5 milyar dolara çıktı. İthalat 
7.8 milyar dolardan 10.2 milyar 
dolara yükseldi. Ticaret hacmi 
de aynı dönemde yüzde 23’lük 
artışla 13.5 milyar dolardan 
16.7 milyar dolar seviyesine 
ulaştı” dedi.

Geniş işbirliği 
olanakları var
İtalya’nın Türkiye açısından 

önemli bir olduğunu birbirini 
tamamlayan iki ülke olarak 
Türkiye ve İtalya için başta 
Avrasya ve Akdeniz ülkeleri 
başta olmak üzere üçüncü 
ülkelerde oldukça geniş işbirliği 
olanaklarının bulunduğuna 
dikkat çekti.

Türkiye’nin çevresinde 
1.5 milyar nüfusluk tamamı 
gelişmekte olan ülkelerden 
oluşan bir Pazar bulunduğunu 
söyleyen Okyay, “Bu pazarlara 
eşirim kolaylığı önemli fırsatlar 
sunuyor. Enerji kaynaklarının 
yüzde 70’i Türkiye’nin güney ve 
doğusunda bulunuyor. İtalyan 

firmaları tekstil-konfeksiyon, 
deri, makine imalat, gıda 
işleme, kimyasallar ve ilaç 
konularında ortaklıklar kurarak 
Türk pazarında etkin olmayı 
istiyorlar. Bu sektörlerin yanı 
sıra diğer sektörlerde de 
işbirliği geliştirilmesi olanakları 
bulunuyor” diye konuştu.

Ege’den 950 milyon 
dolarlık ihracat
İtalya İzmir Konsolosu İgor 

Di Bernardini ise, İtalya için 
Türkiye’nin stratejik bir ortak 
olduğunu ve Türkiye’nin AB’ye 
üyeliğine tam destek verdiklerini 
söyledi. İki ülke arasında 
vizenin kaldırılmasından 
yana olduklarını vurgulayan 
Bernardini, Türkiye’nin İtalya’nın 
dördüncü ticari ortağı olduğunu 
kaydetti.

İzmir İtalyan Ticaret Odası 
Başkanı Rebii Akdurak da, 
Ege Bölgesi’nin İtalya ile dış 
ticaretinin Türkiye genelinin 
tersine fazla verdiğini belirterek, 
“Türkiye’nin İtalya’ya toplam 
ihracatının yüzde 7.5’u Ege’den 
yapılıyor. 2010 yılında Ege’den 
İtalya’ya 950 milyon dolarlık 
ihracat yapılırken, bu ülkeden 
850 milyon dolar ithalat yapıldı. 
İtalyan firmaları artık Irak, 
Suriye, İran ve Kafkasya’da 
iş yapmak için Kayseri ve 
Gaziantep’teki firmalarla 
işbirliği geliştiriyor” dedi.
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Yeni ihracat pazarlarına 
açılmak isteyen İzmirli 
sanayicilerin küresel ekonominin 
yeni yıldızı Afrika’nın tarımsal 
sanayi, müteahhitlik hizmetleri, 
gıda, tekstil, enerji ve ulaşım başta 
olmak üzere pek çok sektörde 
sunduğu işbirliği ve yatırım 
fırsatlarını değerlendirmeleri 
önerildi.

Ege Bölgesi Sanayi 
Odası, üyelerinin dış pazar 
potansiyelini geliştirmelerine 
katkıda bulunmak üzere Afrika 
İş Olanakları toplantısına ev 
sahipliği yaptı. Afrika’nın son 
dönemlerde büyük değişimler 
yaşadığını, Türkiye ile ekonomik 
ilişkileri geliştirmek üzere yeni iş 
konseyleri kurulduğunu belirten 
EBSO Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı İbrahim Gökçüoğlu, 
özelikle KOBİ’lerin bu hedef 
pazarı değerlendirmelerini istedi. 
Gökçüoğlu, Türkiye’nin 2005’i 
“Afrika Yılı” ilan etmesiyle açılım 
sürecine ivme kazandırdığını 
hatırlatırken, üst düzey temasların 
da ilişkilerin geliştirilmesinde 
olumlu rol oynadığını söyledi. 
Afrika’nın Türk dış politikasında 
ve ticaretinde önemi artarken 
Türk insanının Afrika algısında da 
değişimler yaşandığını vurgulayan 
İbrahim Gökçüoğlu, şu bilgileri 
Verdi:

“2000 yılında Türkiye’nin 
Afrika ile olan ticaret hacmi 3.6 
milyar dolar iken 2010 yılında bu 
rakam 16 milyar doların üstüne 

çıktı. Türkiye’nin kıtadaki elçilik 
sayısı hızla artarken Etiyopya, 
Senegal ve Sudan’da Başbakanlığa 
bağlı TİKA ofisleri açıldı. THY’nin 
Afrika başkentlerine düzenlediği 
direkt sefer sayısı ve taşıdığı 
yolcu sayısında da paralel artışlar 
yaşandı. Nüfusu 1 milyara 
yaklaşan Afrika, 783 milyar 
dolarlık ekonomisiyle dünya 
ticaretinden yüzde 2.8 pay alıyor. 
Özellikle son 10 yılda Angola, 
Sudan, Nijerya’da çıkan petrol 
kaynaklarında ve kıtanın ticaret 
hacminde büyüme sağlandı. Biz 
de bu önemli pazada yerimizi 
almak üzere hazırlıklarımızı artık 
ertelememeliyiz.”

EBSO Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Gökçüoğlu, Afrika 
ülkelerinin demokratikleşmesi 
doğrultusunda siyasi beklentilerin 
de giderek arttığına işaret 
ederken, bu yıl yapılan ve 
yıl sonuna kadar yapılacak 
27 seçimin siyasi atmosferi 
değiştireceğini dile getirdi.

Doğru adamı bulun
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu 

(DEİK) Türk Afrika İş Konseyleri 
Koodinatör Başkanı ve Türk 
Güney Afrika İş Konseyi Başkanı 
Tamer Taşkın da, Afrika’nın 
tek sorununun imaj olduğuna 
işaret etti. Afrika denilince akla 
karikatürize edilen korkutucu 
öğelerin geldiğini, kıtanın büyük 
bölümünün çöl olduğunın 
düşünüldüğünü söyleyen Taşkın, 

“Korkuları kafanızdan atın. 
Haberlerde ve televizyonlarda 
gördüklerinizden etkilenmeyin. 
İş yapılacak doğru adamı bulun” 
çağrısı yaptı.

Tamer Taşkın, işbirliği ve 
yatırım düşünenlerin öncelikle 
GSYİH artış hızı, nüfus, kişi başına 
milli gelir, gümrük kanunları, 
kredi ratingi, politik istikrar, 
bankacılık geçmişi, dış ticaret, 
diplomatik ilişkiler konularını 
değerlendirmelerini, İzmir’de 
yüksek öğrenim gören 24 Afrika 
ülkesi vatandaşı öğrencilerin kıtayı 
tanıma ve iletişim potansiyelinden 
yararlanmalarını öğütledi.

Afrika’ya mal satmanın kolay 
olduğunu, Türklerin sempatiyle 
karşılandığını hatırlatan Taşkın, 
“Ödemeler peşin yapıldığı için 
parayı alamama riski yok. Petrol 
ve doğalgazın yanısıra yer altı 
zenginlikleri çok fazla olduğu 
için emtia fiyatlarındaki artış 
kıtayı zenginleştiriyor. Çalışma 
ortamı gözle görülür ölçüde 
gelişiyor, makroekonomik 
istikrar revize ediliyor. Ticaret 
hacmimiz de katlanarak artıyor. 
Özellikle Ekvator altındaki ülkeler 
Türkiye’ye göre mevsimdeki 
değişiklik nedeniyle gıda ve tekstil 
sektörlerinde büyük avantaj 
sağlıyor” dedi.

Toplantıya Türk-Gana İş 
Konseyi Başkanı Pelin Güneşoğlu 
ile Türk-Nijerya İş Konseyi Başkanı 
Hakan Özel de katıldı.



56

Biz büyüdükçe dünya kirlenmesin

Berkay Eskinazi
EBSO Yönetim Kurulu Üyesi

GÖRÜŞ

Yıllar önce kimyasal ilaç 
nedir bilmeyen köylülerimizin 
yetiştirdiği meyve sebzelerle 
büyüyen kaç kişi kaldı 
aramızda? Bugünlerde onlara 
organik deniliyor. Normal sebze 
meyvelerin fiyatlarından daha 
pahalıya satılıyor. Köylülere 
yarattığı ekonomik ve çevresel 
değerler anlatılarak, organik 
tarım yapmaları sağlanmaya 
çalışılıyor. Oysa günün değişen 
hızına uyabilmek, daha çok 
ürün alabilmek için toprağın 
kimyasını biz bozduk. Murathan 
Mungan’ın da dediği gibi “Biz 
büyüdük ve kirlendi dünya…” 
Şimdi kirlenen ve verimliliğini 
yitiren topraklarımızı arındırmak, 
hızla artan nüfusumuzu 
doyurmak için çok çalışmalıyız. 
Biliyorsunuz artık etlerimiz bile 
ithal. Çünkü çiftçi de, çoban da 
Anadolu’yu terk etti. 

Bu noktada sivil toplum 
kuruluşlarının etkinliği çok 
önemli. Özellikle de bilgi 
çağında yetişen çocuklarımıza 
doğru çevre bilincini aşılamak 
öncelikli hedefimiz olmalı. 
Bu konuda İzmir’de şanslıyız. 
Türkiye genelindeki etkin 
yapıları ile İzmir’de de faaliyet 
gösteren TEMA, ÇEVKO gibi 
ulusal ve uluslararası faaliyetler 

de bulunan önemli sivil toplum 
kuruluşlarımız bulunmakta. 

ÇEVKO kendisini Türkiye’de 
çevrenin korunması, toplumsal 
gelişim ve ekonomiye 
katkı sağlamak amacıyla 
sürdürülebilir bir geri kazanım 
sistemini sanayinin öncülüğünde 
geliştirmeye adamış bir vakıf. 
Türkiye’nin dört bir yanına geri 
dönüşüm bilinci aşılamaya 
devam eden ÇEVKO Vakfı, 
geçtiğimiz yıl başladığı eğitim 
seferberliği ile de bir çok sivil 
toplum kuruluşuna örnek oldu. 
‘Eğiticinin Eğitimi Programı’ 
adı altında işbirliği içerisinde 
olduğu belediyeler ile birlikte 
farklı bir eğitim uygulaması 
başlatan ÇEVKO, Bu programa 
dahil olan okullarımızda, 
artık, öğretmenlerimize 
eğitim veriyor ve öğrencilerin 
de çevre eğitimlerini, kendi 
öğretmenlerinden almasına 
önderlik ediyor. 2010 yılı sonu 
itibariyle, 17 ilde, 969 okuldan 
1.817 öğretmen ve 492.164 
öğrenciye ulaşan Vakıf. 2011’de 
de daha nice yüz binlere 
ulaşmayı hedefliyor.

Ulusal STK’ların yanı sıra, 
yerel dernek ve vakıflarımız 
da var. Ege Orman Vakfı daha 
yeşil bir İzmir için  kişi,kurum 

ve kuruluşların desteği ile 
Hatra Ormanlarına fidan dikimi 
gerçekleştiriyor. Hatta bunların 
içinde kaynak yaratma sıkıntısını 
kurduğu özel hizmetlerle 
aşabilenler de var. Örneğin 
sanayicilerin yakından tanıdığı 
İZÇEV Çevre Laboratuarı İZÇEV-
İzmir İli Çevre Koruma Vakfı’na 
kaynak sağlamak amacıyla 
1997’den beri faaliyette.

Ama bu noktada hiç 
kuşkusuz sadece vakıfların, 
derneklerin faaliyetleri değil, 
okulların da ilköğretimden 
başlayarak, öğrencilerini çevre 
konusunda bilinçlendirmeleri 
gerekiyor. Hatta müfredata 
çevre konulu ders uygulamaları 
da konulmalı. Çöpünü 
arabasının camından atmayan, 
evdeki çöpü geri dönüşüm 
malzemelerine göre ayıran 
bilinçli bir yeni nesil yarın 
dünyayı küresel bir felaketten 
kurtarabilir.

Geçtiğimiz günlerde 
katıldığım bir girişimcilik 
yarışması bu konudaki 
düşüncelerimi teyit eder 
nitelikteydi. Işıkkent Eğitim 
Kampusü Lise bölümü, iş 
dünyası ve sivil toplum 
kuruluşlarını bir araya getirerek, 
gençlerin inovatif düşünecekleri 
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ve girişimcilik kavramını 
tanıyacakları bir platform 
oluşturdu. 28- 29 Mayıs 2011’de 
Işıkkent Eğitim Kampusü’nde 
‘Aklını Kullan, Fikrini Savun’ 
sloganı ile gerçekleşen ‘Akıl-Fikir 
Kampı’ etkinliğine İzmir ve İzmir 
dışı okullardan 100’e yakın lise 
öğrencisi katıldı.

Lise öğrencilerinin, takım 
ruhu içinde, katılımcı ve 
interaktif bir kurguda, risk 
almayı ve yaşayarak öğrenmeyi 
deneyimlemelerini; yaratıcılığı 
ve girişimciliği geliştirmelerini 
hedefleyen Akıl Fikir Kampı, 
Özyeğin Üniversitesinin proje 
çözüm ortaklığında, Türk Plastik 
Sanayicileri Araştırma Geliştirme 
Vakfı (PAGEV), Genç Başarı 
Vakfı, Çimstone ve LİYAKAT 
Derneği desteği ile gerçekleşti. 
Gençler, takımlar halinde 
kendilerine sunulan bir sorunu, 
geliştirdikleri projelerle çözdüler.

Birinci olan grubun projesi, 
bir kazandıran geri dönüşüm 
makinesi idi. Cyclastic adını 
verdikleri projede, özellikle 
çocukları geri dönüşüm 
konusunda bilinçlendirmek 
için tasarladıkları bir makine 
var. Jeton yerine plastik 
atılan bu makine, karşılığına 
atılan plastiğin büyüklüğüne 
göre hediye veriyor. Atılan 
plastikleri pres makinasıyla 
sıkıştıran makine, çocuklara geri 

dönüştürülmüş plastiklerden 
hediyeler veriyor. Oyuncak, 
bileklik, plastik top, toka gibi..

Aynı makinanın büyükler için 
olanı da var. Bizim hediyelerimiz 
de bize göre cezbedici 
ürünler. Bu hediyeleri sponsor 
firmalardan temin etmek gibi 
de akıllıca bir fikirleri daha var. 
Kısacası şimdiki gençler harika.

Yine geçtiğimiz hafta 
katıldığım EBSO üyelerimizden 
PETKİM’in Enerji Verimliliği 
Derneği ile yaptığı PAGEV ve 
PAKDER’in de desteklediği 
bir “Plastik Atıkların Geri 
Kazanımı” projesi ile Çevre 
Konusunda yapılan Kurumsal 
Sosyal Sorumluluk Projeleri’nin 
de toplumda farkındalık ve 
bilinçlenmeye katkısının ne 
kadar önemli olduğunu bir kez 
daha gördüm. Petkim başta 
kadınlarımız ve çocuklarımızı 
Evsel Tehlikeli Atıklar olarak 
sınıflandırılan deterjan, çamaşır 
suyu, yer temizleyicisi ambalajı 
olarak kullanılan ve boş 
ambalajlarının tüm dünyada 
olduğu gibi toplanarak mutlaka 
yakılarak bertaraf edilmesi 
gereken plastik atıkları yakarken 

enerjiye dönüşmesine ait önemli 
bir projeye başladı. Bunun 
sonuncunda Türkiye enerji 
tüketiminin yüzde 2’si tasarruf 
edilebiliyor. İşte sanayii ve STK 
işbirliği ile bu tür projelerin ülke 
ekonomisine de katkısına güzel 
bir örnek.

Bize öncelikle vatandaş, 
sonra da sanayiciler olarak 
düşen, sadece çevreye zarar 
vermeden üretim yapmak değil, 
bu tür sosyal projelere, sivil 
toplum kuruluşlarına da destek 
vermektir. Ege Bölgesi Sanayi 
Odası olarak gelenekselleşen 
çevre ödülümüzü daha 
ileriye taşıyoruz. Her yıl 
Çevre Haftası’nda sonuçlarını 
açıkladığımız EBSO Çevre 
Ödülleri’ne sanayimizin çevre 
konusunda yaptığı Kurumsal 
Sosyal Sorumluluk projelerinin 
değerlendirileceği kategori 
bu yıl eklendi. Sanayicilerimizi 
bu tür projelere daha fazla 
destek olmaya teşvik edeceğine 
inanıyorum. Enerjisi, suyu, 
toprağı tükenmemiş bir dünya 
için şimdiden yatırım yapmalıyız.

Çöpünü arabasının camından atmayan, evdeki çöpü 
geri dönüşüm malzemelerine göre ayıran bilinçli 
bir yeni nesil yarın dünyayı küresel bir felaketten 
kurtarabilir.
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20 yıllık girişimcilik rüyası 
gerçek oldu

PROJE

SEKA Kağıt Fabrikaları İzmir 
Alım Satım Müdürlüğü’nde 
yıllarca memur olarak çalışan 
Nilgün Demir, emekli olduktan 
sonra Bergama Bölcek 
Beldesi’ne geri dönerek çeşitli 
yardım derneklerinde görev 
aldı. Ancak çevresinde kadınları 
bilinçlendiren, ablalık yapan 
Nilgün Hanım için meyve 
bahçelerinde oturup emekliliğin 
tadını çıkarmak mümkün 
değildi. Bir şeyler yapmak 
istiyordu. Nitekim bir gazete 
ilanında gördüğü Ege Bölgesi 
Sanayi Odası’nda  düzenlenen 
‘İzmir’in Girişimci Kadınları’ 
projesine katılarak, girişimcilik 
yolunda ilk adımı attı. Aldığı 
eğitimlerin ardından nasıl 
hayalimi gerçekleştiririm diye 
düşünürken yine EBSO’nun 
KOSGEB ve ABİGEM işbirliği ile 
düzenlediği Girişimcilik Eğitim 
Programı’na dahil oldu. Nilgün 
Demir artık girişimcilik hayaline 

iyice yaklaşmıştı. Sıra çevreyi 
harekete geçirmekteydi. Ama bu 
da kolay bir süreç değildi. Söz, 
Nilgün Demir’de:

“Yer bakmaya başladım 
ama kiralar yüksek. Kimse 
bana destek olmuyor. 3 gün 
uyumadım. ‘Ne yapabilirim?’ 
diye düşündüm. Üçüncü günün 
sonunda oğlumu aradım. Onun 
avukatlık yaptığı şirketin ustaları 
vardı. Bana destek oldular. 

Bir iki gün içinde fırınım oldu. 
Birkaç gün sonra da restoranım. 
Herkes bana çok destek oldu. 
Bergama Belediyesi, EBSO 
Yönetim Kurulu üyesi Berkay 
Eskinazi... Berkay Hanım’ı her 
başım sıkıştığında aradım 
bana destek oldu. KOSGEB 
Müdürü Mustafa Çankaçı’da 
her sıkıldığım noktada yardım 
etti. Hepsine teşekkür ediyorum. 
Sayelerinde Bergama Sofrası 
artık var.”

Bergama’nın yöresel 
yemeklerinden kaburga dolması, 
karanfilli ekmek, ocakta yapılan 
patlıcan çığırtma, karışık 
ot yemekleri, pide çeşitleri 
ve nohutlu börekler gibi 
birbirinden özel 30 yerel tarifle 
hizmet sunan Bergama Sofrası, 
sadece Nilgün Demir’in hayalini 
gerçekleştirmekle kalmayıp, 
yöredeki tüm kadınlara da örnek 
oldu. 2 köylü kadını ve ödüllü 
bir pide ustasını da istihdam 

Memurluktan 
emekli Nilgün 
Demir, yıllardır 
hayalini kurduğu 
‘Bergama 
Sofrası’nı kendi 
topraklarında 
gerçeğe 
dönüştürdü. 
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eden Nilgün Demir, yöredeki 
yemek yapan kadınları da 
ekonomiye kazandırıyor. Demir, 
“O kadar mutlular ki, her gün 
bana teşekkür ediyorlar” diyor. 

Sırada turizm var
Ama hayaller bitmiş değil. 

Nilgün Demir’in şimdiki 
hedefi Bölcek’i bir turizm 
cennetine çevirmek. İlk adımı ev 
pansiyonculuğuyla yine kendisi 
atmayı planlıyor. “Bu bölge bir 
cennet. Gelen kalmak istiyor. 
İnsanlar yemekten sonra gitmek 
istemiyorlar. Onun için butik 
otelcilik yapılmasını planlıyorum. 
Eğer ev pansiyonculuğunu 
başlatabilirsek, buradaki 
güzelim doğal evlerde 
değerlenecek. Daha çok kadın 
ekonomiye katılacak” diyor. 

Bölcek’in Nilgün ablası, 
herkesi Bergama Sofrası’na 
bekliyor.

Kadın girişimciye 
tam destek
Nilgün Demir’in iş yerinin 

açılışına tüm destekçileri katıldı. 
Bergama Belediye Başkanı 
Mehmet Gönenç, Bölcek 
Belediye Başkanı Tevfik Üreten 
bölge olarak doğal ve kültürel 
zenginliklerinin Nilgün Demir 
sayesinde tanıtılacağından 
duydukları mutluluğu 
paylaşarak, Bergama’da bu tür 
girişimci örneklerinin çoğalması 
için çalışacaklarını vurguladı. 
KOSGEB Güney Hizmet Müdürü 
Mustafa Çanakçı ise, girişimciliği 
yaygınlaştırmak adına tüm 
kurum ve kuruluşlarla işbirliği 
yaparak, girişimcilik destek 
programını yaygınlaştırmaya 
çalıştıklarını belirterek, aldıkları 
eğitim sonrası kendilerine iş 
planıyla başvuranlara 27 bin 
TL hibe, geri kalanı ise 2 yıl 
ödemesiz, faizsiz, 3 yıl taksitli 
toplam 97 bin TL kredi imkanı 
sunduklarını hatırlattı. 

Berkay Eskinazi: 
Rekor bekliyorum
Nilgün Demir’in girişimcilik 

öyküsüne başından sonuna şahit 
olan EBSO Yönetim Kurulu Üyesi 

Berkay Eskinazi ise, ekonomiye 
bir girişimci kadını daha 
kazandırmanın mutluluğunu 
yaşadıklarını ifade etti. Eskinazi, 
şunları söyledi:

“Nilgün Hanım yıllarca 
memurluk yapmış, emekli 
olmuş, içindeki girişimcilik 
ruhunu ortaya çıkaracak bir 
ortam arıyordu. Birilerinin 
kendisine ‘hazırsınız’ demesini 
bekliyordu. “Hazırsın” dedim 
ve bugün Bergama’da KOSGEB 

kredisini alan ilk kadın girişimci 
oldu. Üstelik kendi beldesinde, 
kendi yöresinin kültürünü 
tanıtarak, burada istihdam 
yaratarak. Nilgün hanımın 
Bergama Sofrası’nın yöreye 
bolluk, bereket getirmesini 
ve bu girişimcilik ateşinin 
tüm kadınlara yayılmasını 
umuyorum. Diğer 29 kadının 
da en kısa sürede kendi 
işlerini açarak, bir rekora imza 
atacaklarına inanıyorum.”

Eğitim EBSO’dan, iş planı ABİGEM’den, 
destek KOSGEB’den

Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın İzmir KOSGEB Güney Hizmet 
Merkezi ile imzaladığı protokol kapsamında İzmir ABİGEM 
tarafından verilen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ni başarı ile 
tamamlayan 30 kadın girişimci, birer birer şirketlerini açmaya 
başladı.

Eğitimini başarı ile tamamlayan kadın girişimcilerden 
Semahat İnal sertifikasını aldıktan sonra İş Planı hazırlama 
konusunda danışmanlık hizmeti için İzmir ABİGEM’e başvurdu. 
İzmir ABİGEM Program Yöneticisi Özge Tunçel ile çalışan 
Semahat İnal, “A Grubu Turizm Seyahat Acentası Açma” iş fikri 
ile ilgili olarak strateji ve hedeflerin belirlenmesi, ürün/hizmet 
bilgileri, pazarlama planı, üretim planı, yönetim ve organizasyon 
planı, finansal plan gibi konuların yer aldığı iş planı hazırlama 
konusunda danışmanlık hizmeti aldı. 

KOSGEB Yeni Girişimci Desteği kapsamında İzmir ABİGEM’den 
aldığı danışmanlık hizmeti ile İş Planı’nı KOSGEB’e sunan 
Semahat İnal’ın kredi desteği de onaylandı. Kendi işini kurma 
konusunda en büyük adımı atan İnal, hem girişimciliği hem 
de sağlayacağı yeni istihdamlarla bölgesel kalkınmaya destek 
olacak.
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Ege Bölgesi Sanayi Odası Vakfı 
bünyesinde 11 yıldır faaliyetlerini 
sürdüren ve Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Meclis Üyesi sanayicilerin 
eşlerinden oluşan Bayanlar Birliği, 
2010-2011 dönemindeki başarılı 
çalışmalarını kutladı. Sanayiciler 
Kulübü’nde EBSO Vakfı Yönetim 
Kurulu Üyelerinin de katılımıyla 
gerçekleştirilen dönem sonu 
etkinliğinde, öğrenci burslarına 
destek için Türk Sanat Müziği 
konseri ile tiyatro gösterilerinde 
yeralan bayanlara teşekkür 
hediyeleri verildi.

EBSO Vakfı Başkan Yardımcısı 
ve Bayanlar Birliği Başkanı Berkay 
Eskinazi, yaptıkları sanatsal 
faaliyetler dışında kurs, seminer 
ve gezilerden elde ettikleri geliri 
EBSO Vakfı’ndan burs alan 
öğrenciler yararına kullandıklarını, 
her yıl daha fazla öğrenciye 
burs verebilmeyi hedeflediklerini 
bildirdi. Öğrenci burslarına 
katkıda bulunmanın yanı sıra 
bursiyerlerin giyim ihtiyaçlarını da 
karşıladıklarını hatırlatan Eskinazi, 
Bayanlar Birliği’nin çalışmalarına 
destek olan herkese teşekkür etti.

Berkay Eskinazi, “Bu yıl 
üyelerimiz eğitime katkı amacıyla 
hem Türk Sanat Müziği hem de 
kurs ve seminerler alanında çok 
başarılı çalışmalar gerçekleştirdi. 
Biz de onları tebrik edip bu 
başarıyı kutlamak istedik. 

Bayanlar Birliğimiz, ülkemizdeki 
zor şartlara rağmen kurulduğu 
günden beri özveriyle çalıştı. 
Bundan onur duyuyoruz. Birçok 
alanda faaliyet gösteriyoruz. 
Önümüzdeki dönemde kadın 
girişimcilere yön verebileceğimiz 
projeler gerçekleştirmek istiyoruz. 
Yaz boyunca tasarlayacağımız 
projeleri yeni dönemde hayata 
geçirmeye çalışacağız” dedi.

EBSO Yönetim Kurulu Üyesi 

Kadınlar başarılı dönemi kutladı

Kamil Porsuk, EBSO Vakfı Yönetim 
Kurulu Üyeleri Necdet İtmeç, 
Ertuğrul Doğuç, Nejat Özduran ile 
Vakıf üyelerinden Aysel Baysak, 
bayanların gerçekten özveriyle 
yaptığı çalışmaların her türlü 
takdirin üzerinde olduğunu dile 
getirdi. 

Törende ayrıca, EBSO Vakfı 
Bayanlar Birliği Korosu’nu 
çalıştıran TSM Sanatçısı Ümit 
Bulut’a da teşekkür edildi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası Vakfı yönetimi, bursiyerlerle buluştu.
Ege Bölgesi Sanayi Odası Vakfı (EBSOV) Yönetim Kurulu  

Başkan Yardımcıları Berkay Eskinazi ve  İlhan Kuloğlu’nun yanı sıra 
EBSOV bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Bayanlar Birliği üyeleri, 
Sanayiciler Kulübü’nde düzenlenen toplantıda bursiyer öğrencilerle 
bir araya geldi. 

Bayanlar Birliği üyeleri, öğrencilerle yaptıkları sohbetlerde bir 
yandan onların ihtiyaçlarını anlamaya çalışırken bir yandan da yeni 
öğretim yılında eğitime katkı amacıyla gerçekleştirmeyi planladıkları 
projelerden sözettiler. 

Kaynaşma toplantısında Gardrop Projesi kapsamında sponsorlar 
kanalıyla elde edilen giysileri de tıpkı bir tekstil mağazasından 
seçilip alınıyormuş gibi ihtiyacı olan öğrencilerin kullanımına sundu.

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı  
ve EBSOV Bayanlar Birliği Başkanı Berkay Eskinazi, öğrencilere  
öncelikle Bayanlar Birliğinin yaptığı özverili çalışmalar hakkında bilgi 
verdi. Girişimcilikle  ilgili bir konuşma yapan Eskinazi, öğrencilere 
atak, cesaretli ve araştırmacı olmaları yönünde tavsiyelerde 
bulundu.

Ege Bölgesi Sanayi Odası Vakfı Başkan Yardımcısı İlhan Kuloğlu, 
öğrencilere iyi insan olmalarını, çalışmanın başarıyı getireceğini ve 
gözlerindeki ışıltının hiç eksik olmamasını dilediğini belirtti.

EBSO Vakfı bursiyerleri buluştu
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Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın 
İstanbul Sanayi Odası ile 
ortaklaşa gerçekleştirdiği 
meclis toplantısı, EBSO Meclis 
Başkanı Mehmet Tiryaki ile İSO 
Meclis Başkanı Erdal Bahçıvan 
tarafından yönetildi. EBSO 
Meclis Başkanı Tiryaki, açılış 
ve başkanlık sunuşlarında; 
geçtiğimiz yıl İstanbul Sanayi 
Odası’nda gerçekleştirdikleri 
ortak meslek komiteleri 
toplantısında ortak meclis 
toplantısı fikrini ortaya koyan 
İstanbul Sanayi Odası Meclis 
Başkanı Erdal Bahçıvan’a ve 
bu fikri destekleyen her iki 
Odamızın Yönetim Kurulu 
Başkanları’na ve Yönetim 
Kurulu Üyeleri’ne teşekkürlerini 
sunan Tiryaki, toplantıya katılan 
İstanbul Sanayi Odası Meclis 
Üyelerine, İzmir İtalya Konsolosu 
Bernardini ile tüm haziruna 
hoşgeldiniz dedi.

1975-1981 ile 1995 yılında 
Odamız Meclis Üyeliği yapan 
Halit Sevgin ile 1960-1963 
yılları arasında meclis üyeliği, 
1960-1962 yılları arasında 

yönetim kurulu üyeliği yapan 
Seyit Şanlı’nın vefat ettiğini 
söyleyen Tiryaki, merhumlara 
Allah’tan rahmet yakınlarına bir 
kez daha başsağlığı dileyerek, 
merhumların anısına Meclis’i 
bir dakikalık saygı duruşuna 
davet etti. Meclis Üyemiz 
Adil Demirelli’nin babasının 
vefat ettiğini söyleyen Tiryaki, 
merhuma Allah’tan rahmet, 
Demirelli ailesine bir kez 
daha başsağlığı temennisinde 
bulundu.

Yönetim Kurulu Üyemiz 
Bayram Talay’ın Türk 
Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) 
Yönetim Kurulu Üyeliğine, 
Meclis Üyemiz Osman Öz’ün 
Uluslararası Kabuklu ve Kuru 
Meyveler Konseyi Yönetim 
Kurulu Üyeliğine, Meclis Üyemiz 
Metin Akdaş’ın, TOBB-YOİKK 
Yatırım Yeri Çalışma Grubu 
Başkanlığı ile İZODER Yönetim 
Kurulu Üyeliği’ne seçildiğini 
söyleyen Tiryaki, kendilerini 
tebrik ederek, yeni görevlerinde 
başarılar diledi.

Tiryaki, Ege Üniversitesi 

Teknoloji Uygulama ve 
Araştırma Merkezi ve Odamız’ın 
işbirliği ile 2-3 Haziran 2011 
tarihlerinde 4. Üniversite Sanayi 
İşbirliği Merkezi Platformu 
Ulusal Kongresi’nin “Üniversite-
Sanayi İşbirliğinde Beklentiler, 
Sorunlar, Ulusal Modeller” 
teması ile İzmir Atatürk Kültür 
Merkezi’nde düzenleneceği 
hatırlattı.

Büyük katkılar
EBSO Meclis Başkanı 

Tiryaki, Ege’nin incisi İzmir 
ile ülkemizin gözbebeği 
İstanbul’un çok değerli iki 
sanayi odasının üyelerini bir 
araya getiren toplantının verimli 
geçmesini dileyen Tiryaki, 
Organize sanayi bölgelerine 
ilişkin hazırlanan sunumun 
izlenmesinin ardından cazip bir 
yatırım alanı olan Bölgemizin 
İstanbullu sanayicilerin ilgisini 
çekeceği ümidi ile bundan 
sonra yapacakları yatırımlar için 
kendilerini beklediklerini söyledi.

İstanbul Sanayi Odası 
ve EBSO üyelerinin Türkiye 

Tiryaki ve Bahçıvan’dan 
‘Güçlü Türkiye’ mesajı

MECLİS
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Sanayi İstihdamı içindeki 
paylarının ülkemiz sanayi 
sektörü istihdamının önemli 
bir kısmını teşkil ettiğini, bu 
tür benzeri ortak toplantıların 
ve işbirliklerinin gelişmesinin, 
hem odalarımıza, hem de 
ülke sanayisine büyük katkı 
sağlayacağı düşüncesinde 
olduğunu, o nedenle bu 
birlikteliğin ve fikir alışverişinin 
devamını dilediğini belirtti.

Tiryaki, ülke genelinde 
kurumlar vergisi ilk 100 
sıralamasında yer alan 
firmalarımızı tebrik ederek, 
listede İzmir’i temsil eden 
Odamız üyeleri arasında yer 
alan Philsa-Philip Morris ve 
JTI Tütün’ü kutladığını ve 
başarılarının devamını dilediğini 
söyledi.

Geçtiğimiz günlerde 
Simav’da meydana gelen ve 
birçok ilde hissedilen depremde 
önemli maddi hasarların 
meydana gelmesine rağmen 
can kaybının fazla olmamasının 
teselli verici olduğunu, aslında 
bu depremin bizlere depremin 
değil, binaların öldürücü 
olduğunu ve binalarımızdaki 
inşaat kalitesinin daha da 
arttırılması gerektiğini bir kez 
daha hatırlattığını belirten 
Tiryaki, Simav’a gönderilen 
Odamız yardım paketlerinin 
Simavlı hemşerilerine, depremin 
açtığı yaralara bir nebze de olsa 
merhem olabileceğini umarak, 
katkıları için başta Yönetim 
Kurulu Başkanı olmak üzere, 
Yönetim Kurulu Üyelerine ve 

Odamız üyelerimize bir kez daha 
teşekkürlerini sunduğunu ifade 
etti.

İstanbul Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Tanıl 
Küçük’ün Nisan ayındaki İSO 
Meclis Toplantısı’nda yapmış 
olduğu konuşmasında çok 
açık ve net vurguladığı gibi; 
1998 yılında imalat sanayinin 
gayri safi yurt içi hasılasında 
cari fiyatlarla yüzde 23,9 
oranında paya sahipken, 10 yıl 
sonra 2008’de bu payın yüzde 
16,2’ye, 2009’da ise ne yazık ki 
yüzde 15,2’ye gerilediğini, 2010 
yılında ise bu oranın yüzde 15,5 
olduğunu, bu konuda ülkemizde 
bir sıkıntı olduğunun açıkça 
görüldüğünü, zira dünyada bu 
oranın Çin’de yüzde 33, Güney 
Kore’de yüzde 27, Almanya’da 
ise yüzde 24’ler civarında 
olduğunu belirtti.

İzmir’e yeni yatırımlar
Tiryaki, Mayıs ayı içerisinde 

ESBAŞ’da temeli atılan ABD’li 
Cummins şirketinin filitre-
jeneratör fabrikası ve Kale Grubu 
ile Pratt&Whitney ortaklığıyla 
kurulan uçak motor parçalarının 
üretileceği fabrikanın temel 
atma töreninin gerçekleştiğini, 
öte yandan yapımına başlanan 
İzmir-İstanbul otoyol projesi ile 

İzmir-İstanbul arası karayolu 
ulaşımının, neredeyse uçakla 
geliş gidiş saatine denk 
gelen 3,5 saate ineceğini, 
ayrıca şirketleşme hazırlığı 
tamamlanan ve ülkemiz 
ihracatının hızlı ve daha uygun 
taşıma maliyetleri ile Avrupa’ya 
ulaştırılmasını sağlayacak 
entegre bir taşıma projesi 
olan “Batı Anadolu Lojistik 
Projesi” sayesinde ülkemizin ve 
bölgemizin lojistik avantajlarının 
artacağını, bu sayede İzmir 
veya Ege’deki fabrikadan alınan 
bir yükün, Avrupa’daki nihai 
varış noktasına ortalama 6 gün 
içerisinde ulaşacağını ve taşıma 
maliyetlerinin de yüzde 30 daha 
azalacağını, 1187 km’lik İzmir-
Edirne arası demiryolu hattının 
ise 675 km kısalarak 562 km’ye 
ineceğini belirtti.

Tiryaki bunun yanında 
bölgemizdeki 10 üniversite 
ve meslek yüksek okulları 
sayesinde yetişen nitelikli 
insan gücünü uygun koşullarla 
istihdam etme imkanının da 
bölgemize gelecek yatırımların 
en önemli avantajlarından 
bir diğeri olacağını söyledi. 
Dünyanın en büyük 10 limanı 
arasına girecek, Türkiye’nin en 
büyük konteyner limanı olacak 
Kuzey Ege Çandarlı Limanı’nın 
mendirek ve altyapı inşaatının 

EBSO Meclis Başkanı Tiryaki: Bizlere düşen görev 
birlikte hareket etmek ve diyalog kültürünü 
geliştirmektir. Siyasetçiler de çözüm odaklı 
politik söylemlerde bulunmalı.
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temel atma töreninin 16 Mayıs 
Pazar günü gerçekleştiğini, 
İzmir’e, bölgemize ve ülkemize 
önemli bir avantaj sağlayacak 
ve yaklaşık 230 milyon 500 bin 
TL’ye mal olması planlanan 
liman yatırımının ve diğer iki 
yatırımın bölgemize hayırlı 
olmasını temenni etti. Söz 
konusu yatırımların açılışlarında 
İzmir’in yanında olan başta 
Cumhurbaşkanımız olmak üzere, 
Başbakanımıza, tüm bakan 
ve milletvekillerimize İzmir’e 
verdikleri desteklerden dolayı 
teşekkürlerini arz eden Tiryaki, 
özellikle EXPO 2020 adaylığımız 
konusunda Cumhurbaşkanı 
ve Başbakanımız’ın, İzmir’e 
verdikleri destek ve moral 
mesajlarının kendilerini 
ziyadesiyle memnun ettiğini 
belirtti.

Tiryaki, 12 Haziran genel 
seçimlerine kısa bir süre 
kalmışken, kendilerine düşen 
görevin, birlikte hareket 
etme ve diyalog kültürünü 
geliştirmek olduğunu, zira siyasi 
ve toplumsal gerginliklerin, 
geçmişte ülkemize neler 
kaybettirdiğine hep birlikte 
şahit olduklarını, dolayısıyla 
ülkemizin çözüm bekleyen 
önemli sorunları karşısında siyasi 
partilerin bu seçim sürecini 
çözüm odaklı politik söylemlerle 
sürdürmelerini arzu ettiklerini, 
kendisinin her zaman ülkemizin 
huzura, birlik ve beraberliğe, 
faydalı politikalar üretmeye 
ihtiyacı olduğunu ifade ettiğini, 
bu çerçevede önümüzdeki 
kısa sürecin en verimli şekilde 
değerlendirilerek yapılacak olan 
seçimlerin milletimize hayırlı 
ve uğurlu olmasını dilediğini 
söyledi.

İstanbul ve İzmir 
Türkiye’nin lokomotifi
İstanbul Sanayi Odası 

Meclis Başkanı Erdal Bahçıvan, 

İstanbul Sanayi Odası Meclisi 
adına herkesi saygı ve sevgiyle 
selamladığını belirterek 
konuşmasına başlarken, 
ekonomimizin ve sanayimizin 
can damarlarından birisi olan 
Ege Bölgemiz’in incisi İzmir’e 
yaptıkları bu ziyareti çok önemli 
bulduklarını ve Ege Bölgesi 
Sanayi Odası Meclis’i ile beraber 
olmaktan büyük memnuniyet 
duyduklarını, kendilerine 
gösterilen ilgi ve sıcak konuk 
severlik için teşekkür ettiklerini 
ifade etti.

İstanbul Sanayi Odası 
Meclisi olarak her yıl İstanbul 
dışındaki illere yönelik en 
azından bir ziyaret programı 
gerçekleştirmeyi hedeflediklerini, 
Türk ekonomisinin lokomotifi 
durumunda olan iki bölgemizin 
sanayicileri olarak bugünkü 
toplantımızın Odalarımız 
arasındaki diyalog ve işbirliğini 
geliştirmek açısından çok faydalı 
olacağına inandıklarını belirtti.

Hızlı toparlanma
Ülkemizin, küresel krizin 

yarattığı olumsuzlukların 
ardından toparlanma başarısı 
göstererek, 2010 yılı büyüme 
rakamıyla dünyanın en yüksek 
büyüme gösteren ülkeleri 
arasında en ön sıralarda yer 
aldığını, 2011 yılına da iyi bir 
başlangıç yapan ekonomimizde 
özellikle sanayi üretiminin 
ilk üç ayda yüzde 14’ü aşan 
büyümesi üzerinde durulması 
gereken fevkalade önemli bir 
başarı olduğunu, ihracattaki son 
rakamların ise sanayimizdeki 
büyümeyi desteklediğini söyledi.

Dünya yeni bir döneme 
girerken, güç dengelerinin 
farklılaştığını, küresel rekabette 
gelişen ülkelerin daha fazla öne 
çıktığını, dünyadaki ekonomik 
gücün batıdan doğuya doğru 
kaydığını, dolayısı ile ülkemizin 
gelişen ülke kategorisinde 

öne çıkan ülkelerden bir 
tanesi olduğunu, hatta kriz 
sonrası dönemin parlayan 
en önemli yıldızlarından 
birisi olduğunu, ülkemizin 
yakaladığı bu tarihsel ivmeyi iyi 
değerlendirmesi, ekonomideki 
yapısal sorunlardan kaynaklanan 
kırılganlıkları çok iyi 
yönetebilmesi, Çin, Hindistan 
ve bazı Asya ülkelerinin sanayi 
ve ekonomide gösterdiği 
başarının dikkatle incelenmesi 
gerektiğini, nitekim imalat 
sanayi konusunda önemli 
başarılara imza atan bu 
ülkelerin, her şeyi bizden daha 
ucuza imal edebildiklerini, bu 
koşullarda, önümüzdeki süreçte 
maliyete dayalı rekabet için 
fazla şanslarının ne yazık ki 
olmadığını söyledi.

Gelecek teknolojide
Ülkemizin coğrafi 

konumunun, kaliteli ve dünya 
standartlarındaki üretiminin, 
tecrübeli işgücünün ve 
lojistik imkanlarının bizi diğer 
ülkelerden ayırt eden üstün 
özelliklerinden olduğunu, 
ancak sadece bunların dünya 
rekabetinde yer alabilmek 
için yeterli olmadığını, küresel 
rekabette rakiplerimize yetişmek 
ve farkı daha hızlı kapatmak 
için yüksek teknolojiye, 
inovasyona ve Ar-Ge’ye daha 
fazla önem verilmesi gerektiğini 
belirtti. Bahçıvan, gelişmiş 
ekonomilerde, büyümenin 
yarıdan fazlasının inovasyon 
sayesinde gerçekleştirildiğini, 
“İnovasyon ekonomisi” 
diyebileceğimiz bu dönemde, 
kârlılık ve büyümeyi, artık 
inovasyondaki yetkinliğin 
belirlediğini, inovasyon 
ekonomisinin merkezinde, 
Ar-Ge, iyi yetişmiş insan 
kaynağı, bilim ve teknolojinin 
yer aldığını, maliyete dayalı 
rekabet için şansımızın çok 
fazla olmadığını, o nedenle 
Türk Sanayisinin bilgiye, özel 
beceriye dayalı bir üretim 
yapısına geçişi hedeflemek 
zorunda olduğunu belirterek, 
hem Türkiye ekonomisi için, 
hem Türk sanayisi için, hem 

İSO Meclis Başkanı Bahçıvan: Coğrafi konum, 
üretimde kalite yetmez. Küresel rekabette 
rakiplerimize yetişmek için ileri teknoloji, Ar-Ge 
ve inovasyona daha çok önem vermeliyiz.
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de tüm sektörlerdeki şirketler 
için, planlama yaparken, hedef 
tespit ederken, inovasyonu, 
inovasyon ekonomisini temel 
referans olarak kabul etmek 
gerektiğinin altını çizdi. 
Bahçıvan, sanayimizin önemli 
gelişme gösterdiği Ege Bölgesi 
ve İzmir’de de yüksek teknolojili 
üretiminin ağırlık kazandığını 
görmenin ve bu konudaki 
girişimlerin hızlı bir şekilde 
başladığını izlemenin kendilerini  
fazlasıyla umutlandırdığını 
belirtti.

Üniversite ve sanayi 
işbirliği
Bilgi ve teknoloji içeriği 

yoğun, katma değeri yüksek 
bir üretim yapısına geçmek 
için, öncelikle mesleki eğitimin, 
sanayi-üniversite işbirliğinin çok 
önemli bir yer teşkil ettiğini, 
üniversitelerdeki araştırma ve 
bilgi birikiminin ticari ürüne 
ve ekonomi için katma değere 
dönüşmesinin, üniversite-sanayi 
işbirliği ile mümkün olacağını, 
ancak, üniversitelerimizdeki 
çalışma konularına bakıldığında, 
ne yazık ki seçilen konuların 

büyük bölümünün sanayimizin 
gündeminden uzak 
olduğunu, bunun, sanayi ve 
üniversitenin birlikte çalışmasını 
zorlaştırdığını, bu iki kesimi 
buluşturmak için üniversite 
ve sanayinin gündemini, ilgi 
alanlarını ortak hale getirmek, 
birbirinin ihtiyaçlarından 
haberdar etmek gerektiğini, 
bu anlamda sanayi-üniversite 
işbirliğinin geliştirilmesinin çok 
önemli olduğunu, sanayiciler 
olarak, bu noktada itici güç 
olmaları gerektiğini, nitekim, 
İzmir’in sahip olduğu saygın 
ve nitelikli üniversiteleri ile bu 
konuda avantajlı bir konumda 
olduğunu ifade etti.

Bahçıvan, mesleki ve teknik 
eğitimin gelişmesinin aynı 
zamanda sanayimizi başarıyla 
geleceğe taşıyacak nitelikli 
işgücü açısından da son derece 
önemli olduğunu, ülkemizin 
en büyük sorunlarından biri 
işsizlikken, nitelikli işgücü, 
özellikle de kalifiye eleman 
temini konusunda büyük 
bir sıkıntı yaşandığını, 
sanayicilerimizin, mesleki eğitim 
gerektiren açık pozisyonları 
için, iş tanımlarına uygun 

yeterli çalışan bulamadığını, 
bu durumun nedeninin, eğitim 
sistemimizin yetiştirdiği işgücü 
ile sanayimizin talep ettiği 
işgücünün birbirinden kopuk 
olmasından kaynaklandığını, 
bu kopukluk giderilmeden 
sorunların çözülmesinin, ne 
yazık ki çok mümkün olmadığını 
belirtti.

Bahçıvan, ortak Meclis 
toplantısının İstanbul ve 
Ege Bölgesi Sanayi Odası 
arasındaki iletişimin daha 
da güçlenmesine katkıda 
bulunacağı, üyelerimiz arasında 
yeni işbirliği ve farklı ortaklık 
imkanları doğmasına kapı 
aralayacağı inancında olduğunu, 
üretimin, ihracatın, istihdamın 
sorunlarını, ekonomideki 
gelişmeleri değerlendirmek 
açısından çok önemli bir fırsat 
olduğunu ifade ile bir kez daha 
kendilerine gösterilen yakınlık 
ve konukseverlik için Meclis 
Başkanlık Divanı ve Meclis adına 
teşekkürlerini sunduğunu, en 
kısa zamanda Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Meclisi’ni İstanbul’da 
misafir etmek arzusuyla herkesi 
saygıyla selamladığını söyledi.
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İstanbul Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Tanıl 
Küçük, EBSO’nun ev sahipliğinde 
gerçekleştirilen ortak meclis 
toplantısındaki konuşmasında; 
Ege Bölgesi’nin doğal güzellikleri, 
kültürümüzdeki ayrıcalıklı yeri 
ve ekonomimizdeki ağırlığı ile 
ülkemizin en özel ve önemli 
bölgelerinden biri olduğunu, 
İzmir’in özellikle 19. yüzyıl 
boyunca, Türkiye ekonomisinin 
dünyaya açılan kapısı konumunda 
olduğunu, Ege’nin bereketli 
vadilerinden gelen tarım ürünlerini, 
İzmir Limanı’ndan ihraç etmek 
üzere, Anadolu’da ilk demiryolu 
hattının, 1850’li yıllarda İzmir-
Aydın arasında kurulduğunu, 
İstanbul Sanayi Odası Meclisi 
olarak, böylesine köklü bir üretim 
ve ticaret kültürüne sahip, güzel 
İzmirimiz’de, Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Meclis Toplantısı’nda 
bulunmaktan büyük memnuniyet 
ve onur duyduklarını ifade ile bir 
kez daha kendilerine gösterilen 
misafirperverlik için teşekkürlerini 
sundu.

Türkiye’ye en büyük 
katkı sanayiden
1923-2010 yılları arasında 

ülkemizin sabit fiyatlarla, 

yılda ortalama yüzde 4,6 
oranında büyüdüğünü, ana 
sektörler itibarıyla reel olarak, 
tarım sektörünün 11 kat, 
hizmetler sektörünün 75 kat, 
sanayi sektörünün ise 202 
kat büyüdüğünü, dolayısıyla, 
Türkiye’nin bugün geldiği 
noktaya ulaşmasında en büyük 
katkının açıkça görüldüğü gibi 
sanayi sektöründen geldiğini, 
1982 yılından itibaren, Türkiye 
ekonomisinde ana sektörün sanayi 
olduğunu, bir dönem, sadece 
tarım ürünleri ihraç eden bir 
ekonomiyken, bugün ihracatımızın 
yüzde 95’ini sanayi mamüllerinin 
oluşturduğunu, Türk özel sektör 
sanayinin, dışa açılma ve Gümrük 
Birliği sınavlarından başarıyla 
çıkarak, küresel rekabet koşullarına 
uyum yolunda büyük mesafe kat 
ettiğini belirtti. Diğer taraftan, 
yaşanılan tüm krizlerde sanayimizin 
aldığı ağır yaralara rağmen bir 
şekilde toparlanarak, hem kendisi, 
hem de Türk ekonomisi için bir 
çıkış yaratmayı başardığını, nitekim 
son küresel krizde, sanayimizde 
üretim artışının başlamasıyla, 
ekonomide de toparlanmanın 
başladığını, ülkemizin 2010 
yılını yüzde 8,9’luk büyüme 
ile kapattığını, 2011 yılında 
üretimdeki artışın devam ettiğini, 

büyümeye yönelik beklentilerin 
giderek yükseldiğini, dolayısı ile 
sanayiciler olarak, ekonomimize, 
büyümeye, ihracata ve istihdama 
yaptıkları katkılardan dolayı gurur 
duymayı hak ettiklerini, üstelik 
elde edilen bu başarıyı, rakiplerine 
kıyasla çok daha olumsuz rekabet 
şartlarında elde ettiklerini belirtti.

Sürdürülebilir 
büyüme şart
Küçük, seçim arifesinde 

siyasi partilerin, yapacakları 
hizmetleri anlatma, ülkemiz için 
vizyonlarını ortaya koyma yarışı 
ve mücadelesi içinde olduğunu, 
siyasetin esas amacının, pastayı 
büyütme ve büyüyen pastanın 
da mümkün olduğunca en adil 
şekilde paylaşılmasını sağlamak 
olduğunu, özellikle kesintisiz 
ve yüksek oranlarda büyümeye 
ihtiyacı olan ülkemizin işsizlik 
başta olmak üzere, ekonomik 
ve sosyal sorunları çözebilmek, 
her yıl sayıları artan yüzbinlerce 
insanımıza iş bulabilmek, Avrupa 
Birliği ile aramızdaki mesafeyi 
makul seviyelere çekebilmek 
için yılda yüzde 7-8’ler civarında 
büyümeye ihtiyacı olduğunu 
ve bunu da ekonomi içinde 
kırılganlıklar yaratmadan, sağlam 

Küçük: Ekonomide reform zamanı
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ve sürdürülebilir bir zeminde 
gerçekleştirmek zorunda olduğunu 
ifade etti. Mevcut durumda, 
büyümemizin cari açık pahasına 
büyüyen bir yapı sergilediğini, 
bunun ne yazık ki ekonomide 
kırılganlıklara yol açtığını, yılın ilk 
çeyreğinde cari açığın, 22 milyar 
dolara ulaştığını, bunun da, 2011 
yılı için öngörülen 42,2 milyar 
dolarlık cari açığın yarısından 
fazlasının daha yılın ilk üç ayında 
gerçekleştiği anlamına geldiğini, 
böyle devam ettiği takdirde yılsonu 
itibarıyla ne yazık ki 80 milyar 
dolara ulaşacağını söyledi. Cari 
açığın artmasının ana nedeninin, 
yapısal bir problem olarak dış 
ticaret açığımızdaki artış olduğunu, 
zira, 1946 yılından bugüne dış 
ticaret açığımızın hep eksilerde 
olduğunu, 1970’lerin ortalarından 
itibaren de giderek arttığını, 
2010 yılındaki 131,4 milyar 
dolarının enerji dahil hammadde 
ve ara malından oluşan 185,5 
milyar dolarlık ithalatımız ile 114 
milyar dolar olan ihracatımız 
düşünüldüğünde, 2010 yılında 
gerçekleştirdiğimiz ihracatın, 
aynı yılda üretim yapabilmek 
için gerçekleştirilen enerji dahil 
ithalatı karşılamaya yetmediğinin 
görüldüğünü ifade etti.

Küçük, devamlı olarak, yüksek 
oranlarda dış ticaret açığı ve 
cari açık vermenin sürdürülebilir 
bir durum olmadığını, dünya 
ihracatının lider ülkelerinden 
Almanya’nın 2010 yılındaki 
ihracatının 1 trilyon 268 milyar 
dolar olduğunu, 2010 yılında 
ülkemizin bir yılda yaptığı ihracatı, 
Almanya’nın neredeyse, bir ayda 
gerçekleştirdiğini, dolayısıyla, 
her ne kadar kendi geçmişimize 
kıyasla önemli başarılar sağlamış 
olsak da daha çok yolumuzun 
olduğunu söyledi. Ülkemizin 
makul seviyelerde bir dış ticaret 
açığı ve cari açık vererek yüksek 
oranlarda ve kesintisiz büyümenin 
yolunu mutlaka bulmak zorunda 
olduğunu, bu meselenin, siyasetin 
Türkiye’ye çözüm üretme iddiası 
ile yola çıkan siyasi partilerimizin 
gündemindeki ilk maddelerden 
biri olması gerektiğini, sanayiciler 
olarak, çözüm önerilerinin her 
zaman ısrarla altını çizdikleri 

gibi sanayi ve üretim olduğunu, 
büyümeye ivme kazandırmak için 
özel sektörümüzün desteklenmesi 
gerektiğini ifade etti.

Ticaret, ulaşım ve hizmetler 
sektörlerinde büyümenin 
tetikleyicisinin sanayi sektörü 
olduğunun unutulmaması 
gerektiğini, büyümenin lokomotifi 
sanayi iken, ne yazık ki, lokomotifin 
gücünün giderek zayıfladığını, 
sanayinin yarattığı cari fiyatlarla 
katma değerin GSYİH içinde, 1998 
yılında yüzde 23,9 iken, 2010’da 
yüzde 15,5’e gerilediğini ki böyle 
bir gerilemenin olmaması halinde 
sanayimizin, ekonomiye çok daha 
yüksek katkı yapacağını, bu kadar 
kısa bir süre içinde, sanayinin 
ekonomideki ağırlığının bu derece 
gerilemiş olmasının, ekonomimizin 
geleceği açısından düşündürücü 
olduğunu belirtti.

Kırılganlıklar 
giderilmeli
Küçük, son yıllarda Türkiye 

ekonomisinde, makro ekonomik 
istikrar anlamında önemli 
kazanımlar elde edildiğinin 
tartışmasız bir gerçek olduğunu, 
ancak asıl önemli olanın bu 
kazanımları kalıcı hale getirip, 
artırarak devam ettirebilmek 
olduğunu, mevcut durum 
itibarıyla, ekonomi kendi ritminde 
ilerliyor görünse de, yüksek cari 
açık başta olmak üzere, önemli 
kırılganlıkların biriktiğinin de 
bir diğer gerçek olduğunu, 
iktidarlardan beklentilerinin 
seçimlerin akabinde, biriken bu 
kırılganlıkları gidermeye yönelik 
uygulamaların süratle hayata 
geçirilmesi, yatırım, üretim, 
istihdam, ihracat ve rekabet 
gücünü destekleyecek reformların 
mutlaka gerçekleştirilmesi 
olduğunu ifade etti.

Yüksek dış ticaret açığı, yüksek 
cari açık gibi Türkiye ekonomisinin 
kronik sorunlarını çözmek, 
en azından makul seviyelere 
çekmek üzere, yapısal değişim ve 
dönüşüm politikalarının süratle 
devreye sokulması, sanayiye, 
üretime ve ihracata daha fazla 
önem verilmesi, daha fazla 
destek sağlanması gerektiğini 
belirtti. Küçük, uzun yıllardır dile 

getirdikleri en önemli sorunlardan 
biri olan istihdam üzerindeki 
ağır yükün nispeten iyileştiğini, 
Türkiye’nin OECD içinde istihdam 
sıralamasında dokuzuncu sıraya 
gerilediğini, ancak, bu gerilemeye 
rağmen, yüzde 24,8 olan OECD 
ortalaması ile aramızda halen 11.1 
puan gibi bir fark bulunduğunu, 
son dönemdeki nispi iyileşmeye 
rağmen, finansmanın hala önemli 
sorunlarımızdan biri olduğunu, 
kayıt dışı faaliyetlerin yol açtığı 
haksız rekabet, yüksek enerji 
maliyetleri, kur politikasındaki 
aksaklıkların sanayicimizi 
mağdur etmeye devam ettiğini, 
beklentilerin, seçimler sonrasında 
bu sorunlara süratle el atılması 
olduğunu ki bu beklentinin, 
rekabet güçlerini geliştirmek için 
olduğunu belirterek, her şeyi 
hükümetten, devletten bekliyorlar 
şeklinde algılanmamasını 
istediklerini söyledi.

Küçük, Türk özel sektörünün, 
rekabet gücünü geliştirdiğini, 
üzerine düşenlerin,  kendi 
sorumluluklarının bilincinde 
olduğunu ki sadece üretim 
kapasitesini geliştirmekle 
yetinmeyip, aynı zamanda katma 
değeri artırmak üzere Ar-Ge, 
inovasyon, tasarım, markalaşma 
kapasitesini de yükseltmenin 
arayışında olduğunu dile getirdi. 
Sanayimizin büyük bölümünü 
oluşturan KOBİ’lerimizin küresel 
rekabetin gerektirdiği yapılanmayı 
ancak bir araya gelerek 
sağlayabileceklerini, onun için 
iki Odanın ortak gerçekleştirdiği 
toplantıyı bu yolda atılmış küçük 
bir adım, örnek olarak görmek 
istediklerini ifadeyle, TOBB çatısı 
altında, sanayimiz için beraberce, 
mücadele etmenin gayreti içinde 
olduklarını, en kısa sürede EBSO’yu 
da İSO’da ağırlamak istediklerini 
belirtti.

Tanıl Küçük, çok değerli 
görüşlerin ifade edildiğini, gerekli 
notları aldıklarını söylerken, EBSO 
ile sergiledikleri bu beraberliğin 
Türk sanayisi adına, ülkemiz 
ekonomisi adına, çok hayırlı 
neticeler doğuracağına kanaat 
getirdiğini belirterek, ortak 
toplantıları daha sık yapmaları 
gerektiğini vurguladı.

MECLİS
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, sözlerinin başında 
İtalya Cumhuriyet Başarı 
Şövalye Nişanı alan önceki 
dönem Yönetim Kurulu Başkanı 
Tamer Taşkın’ı tebrik ederken, 
İstanbul Sanayi Odası ile ilki 
gerçekleştirilen ortak meclis 
toplantısında ev sahipliği 
yapmaktan büyük mutluluk 
duyduğunu dile getirdi.

Sanayiciler olarak, ortak 
sorunlarını birlikte hareket 
ederek, doğru kişilere, doğru 
platformda anlatabildikleri 
takdirde çözümlere daha 
kolay ulaşacaklarına inandığını 
söyleyen Yorgancılar, gerek İSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Tanıl 
Küçük’ün, gerekse kendisinin 
TOBB çatısı altında sanayicilerin 
sorunlarını ellerinden 
geldiğince her platformda dile 
getirdiklerini belirtti.

Bir dünya kenti olan 
İstanbul’un, diğer illere 

nazaran her zaman bir adım 
önde olduğunu, tarihi, 
kültürel varlıkları, sanayisi ile 
en önemli illerimizin başında 
yer aldığını ifade eden Ender 
Yorgancılar, İstanbul-İzmir 
Otoyolu’nun yapılmaya 
başlanması, İstanbul-İzmir hızlı 
tren ulaşımının gündemde 
olması, Çandarlı Limanı’nın 
temelinin atılmış olmasının 
sadece Ege Bölgesi’ne değil, 
Marmara ve Ege Bölgesi’nin 
birlikte gelişmesine daha büyük 
imkan ve olanak sağlayacağını 
vurguladı. İzmir’in, organize 
sanayi bölgeleri, 9 tane 
üniversitesi, yetişmiş kalifiye 
elemanları, İstanbul’a nazaran 
daha ucuz maliyetli işgücü 
imkanları ile İstanbul’a 
alternatif bir üretim, lojistik, 
ihracat merkezi konumuna 
geldiğini, dolayısıyla birlikte 
başaracak çok fırsat olduğuna 
inandığını dile getirdi.

Yatırımın adresi İzmir
EBSO Yönetim Kurulu 

Başkanı Yorgancılar, İzmir’deki 
bu olumlu gelişmelerden dolayı 
Çin’in yatırım yapılabilecek en 
uygun 70 şehirden bir tanesi 
olarak İzmir’i, en iyi 40 yatırım 
bölgesinden biri olarak Ege 
Serbest Bölgesi’ni seçtiğini 
ki Tiryaki’nin de ifade ettiği 
üzere son iki ayda iki tane 
önemli yabancı sermayenin 
serbest bölgede yatırım kararı 
alarak temellerini attığını, 
bunların son derece önemli 
ve teşvik edici yatırımlar 
olduğunu ifadeyle, seçimler 
sonrasında yanlış uygulanan 
teşvik sisteminin bir an önce 
düzeltilerek, doğru sistemin 
uygulama konulmasının en 
büyük temennileri olduğunu 
belirtti.

İstanbul Sanayi Odası’nın 
açıkladığı 2009 yılı 500 Büyük 
Sanayi Kuruluşu arasında yer 
alan firmaların, cirosunun 

Yorgancılar: Birlikte başaracağız
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yüzde 20’si, katma değerinin 
yüzde 40’ı, ihracatının yüzde 
19’u, istihdamının yüzde 
15’inin bölgemiz sınırları 
içinde yaratıldığını, gıda, 
tekstil-dokuma, metal eşya, 
makine ağırlıklı 5.000’i aşan 
üyesi ile Ege Bölgesi Sanayi 
Odası’nın İzmir konularının 
da takipçisi olduğunu söyledi. 
Yorgancılar, hükümetin 
EXPO konusunda İzmir’i 
tercih etmesinin son derece 
önemli bir avantaj olduğunu, 
kazanılması için İzmir’deki sivil 
toplum örgütlerinin elinden 
gelen her türlü çabayı ve 
gayreti göstereceğini ifadeyle, 
EXPO’nun İzmir’in değil, 
Türkiye’nin projesi olduğunu, 
onun için en önemli desteği 
İstanbullu dostlarından 
beklediklerini belirtti.

Yüksek katma 
değer yaratmak
Ender Yorgancılar, “Üretim 

Yoksa Kalkınmak Hayaldir” 
gerçeğinden yola çıkarak, 
üretim olmadığı takdirde 
küresel piyasalarda rekabet 
etmenin ne kadar güçleştiğini 
hep birlikte yaşayarak 
gördüklerini, hükümetten 
sadece uluslararası alanda 
rekabet edebilmek için şartların 
eşit duruma getirilmesini 
istediklerini belirtti. Ülkemizdeki 
bugün üretimin önündeki en 
büyük engelin, ara malı ithalatı 
olduğunu, artık sanayicinin 
maalesef “yap-sat” yerine 
“al-sat” sistemine geçtiğini, 
özellikle demir-çelik, otomotiv, 
makine sektörlerinin ucuz 
döviz cazibesine kapılarak 
ara malı ithalatçısı olduğunu 
ifade ile sanayiden kaçışın 
değil, sanayide yoğunlaşmanın 
temel alınması, bu konuda 
önlerine çıkan her türlü engelin 
kaldırılması için önerecekleri 
politikaların hükümet 
kanadınca uygulamaya 
geçirilmesi gerektiğini 
vurguladı.

Ucuz döviz sebebiyle 
artan ithalata alternatif 
olarak, ülkemizde üretim 
maliyetlerini azaltma yoluna 

gidilebilineceğini söyleyen 
Yorgancılar, Türkiye’nin üretim 
üssüne dönüştürülmesi için 
ne gerekiyorsa yapılmasının 
şart olduğunu, aksi 
takdirde girdi maliyetlerinin 
yüksekliğinin ithalatı cazip 
hale getirmeye devam 
edeceğini, cazip ithalatın 
da sebep olduğu dış ticaret 
açığının her geçen gün cari 
açık gibi daha çok artacağını 
belirtti. Cari açık sorununu 
hep dillendirmeye çalışarak, 
finansmanının özellikle 
kısa vadeli fonlarla ve sıcak 
parayla sürdürülemeyeceğini 
ifade ettiklerini, bu açıdan 
Merkez Bankası’nın zorunlu 
karşılık oranlarını indirmesi 
ile başlayan süreçte, etkin 
uygulandığı takdirde girdi 
tedarik stratejilerinin de 
önemine inandıklarını, ayrıca 
yayımlanan Dahilde İşleme 
Rejimi kapsamındaki sektörel 
döviz kullanım oranlarının 
düşürülmesinin de Türkiye’de 
yaratılan katma değerin 
yükseltilmesi açısından son 
derece önemli olduğunu dile 
getirdi.

Yorgancılar, ekonomik 
göstergeleri incelerken 
her zaman iki taraftan 
bakmaya, bardağın dolu ve 
boş taraflarını iyi bir şekilde 
değerlendirmeye özen 
gösterdiklerini, bu kapsamda 
dolu tarafa bakıldığında; 
yılın ilk çeyreğinde, sanayi 
üretimi, kapasite artırımı, 
kapasite kullanımı, teşvikli 
yatırımlar ve ihracatta önemli 
artışların olduğunu rakamların 
çok net gösterdiğini, ancak 
bu artışlardan çok daha 
önemli risklerin kendilerini 
beklediğini söyledi. Kırılgan 
tarafa bakıldığında; ithalatın 
yüzde 45,6, dış ticaret açığının 

yüzde 97’lerde, cari açığın 
yüzde 121 oranında artmasının 
ve gayrisafi milli hasılaya 
oranı ile risk kategorisine 
girmesinin son derece önemli 
olduğunu, işsiz sayısı azalsa 
da hala yüksek seviyelerde 
seyretmesi ve işsizliğin yüzde 
11,5 gerçekleşmesi, küresel 
piyasalarda gıda, emtia ve 
petrol fiyatlarındaki artış, 2010 
yılında özel sektörün kısa vadeli 
borçlarda yüzde 64 artış oranı 
ile sağlıksız bir yapı izlemesinin 
de özel sektörün ne derece bir 
borç yapısı içerisinde olduğunu 
bir kez daha ortaya koyduğunu 
belirtti.

Kendi enerjimizi 
üretmemiz şart
Yorgancılar, cari açığı 

tetikleyen ithalatın alt 
kalemlerine bakıldığında, 
enerji ithalatının ara malı 
ithalat payındaki yerinin yüzde 
30 olduğunun görüleceğini, 
dolayısı ile üretim yapan 
sanayiciler için enerjinin 
stratejik önemini bir kez 
daha paylaşmak istediğini 
söyleyerek, Türkiye’nin, ham 
petrolün yüzde 93’ünü, 
doğalgazın yüzde 97’sini ithal 
ettiğini, yıllık enerji talebinin 
yüzde 8 oranında artacağı 
tahmin edilirken, sadece 4 
yıl sonra 2015 yılında üretim 
kapasitesi, toplam tüketimin 
de altında tahmin edildiği 
için yine kesintilerle karşı 
karşıya kalabileceklerini ifade 
etti. Bu olumsuz durumun 
alternatif kaynakları zorunlu 
kıldığını ki, bunların başında 
da nükleer enerjinin geldiğini, 
her ne kadar nükleer enerji 
ile ilgili değişik görüşler 
savunulsa da komşumuz 
olan ülkelere baktığımızda 
hali hazırda çalışan nükleer 

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar: 
Sanayiden kaçış değil yoğunlaşma temel alınmalı. 
Yatırım ve üretimin önündeki her türlü engel 
kaldırılmalı. Türkiye’nin üretim üssüne dönüşmesi 
için gereken her şey yapılmalı. Çünkü üretim 
yoksa kalkınma hayaldir.
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enerji santrallerinde meydana 
gelebilecek bir sızıntının, 
patlamanın ya da reaksiyonun 
ülkemizi direkt etkileyeceğinin 
göz ardı edilmemesi ve bu 
açıdan dışarıya bağımlılığımızı 
daha az seviyelere indirebilmek 
için mutlaka ve mutlaka kendi 
nükleer santrallerimizin en son 
teknoloji ile yapılmasının doğru 
olduğu düşüncesini taşıdığını 
söyledi.

Yorgancılar, terörün birinci 
derecede çözülmesi gereken 
sorun olduğunu, çözümünün 
de konuşarak olması 
gerektiğine inandıklarını, sokak 
kavgaları, hain ve hunharca 
saldırılarla çözüm arayışını 
kınadıklarını belirtti. 12 Haziran 
2011 tarihli seçimlerin akabinde 
bir çok yasanın değiştirileceğini, 
ancak özellikle Anayasa ile ilgili 
yapılması planlanan değişikliğin 
tüm sivil toplum örgütlerinin 
uzlaşısı dahilinde çözülmesini 
temenni ettiklerini dile getirdi.

Toplantıda söz alan EBSO ve 

İSO meclis üyelerinin gündeme 
getirdiği konulara da değinen 
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar, ortak meclis 
toplantısının gerçekten faydalı 
bir toplantı olduğunu, bundan 
da mutluluk duyduğunu 
söyledi. Yorgancılar, bu 
geleneğin kendilerinden 
sonraki yönetimlerce de devam 
ettirilmesini ümit ettiğini dile 
getirdi.

Yorgancılar, bir sene içinde 
üç meclis toplantısında deprem 
kuşağında olan ülkemiz 
için acil planlama yapılması 
gerektiğini dile getirdiğini, 
hatta İkamet Amaçlı Bina 
Sanayi Meslek Komitesi’nden 
Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin 
Dönmez’in ve komite üyelerinin 
oturulabilir, güçlendirilebilir 
ve oturulamayacak durumda 
olan binaların tespitlerinin 
yapılması konusunda 
çalışmaları olduğunu belirterek, 
yapılan tespitlerin akabinde 
hemen iyileştirme çalışmalarına 

geçilmesi gerektiğini ifade etti.
Ender Yorgancılar, 

Türkiye’nin 30 milyar dolar 
ihracat seviyesinden, 130 
milyar dolar ihracat seviyelerine 
geldiğini, çünkü üretimcisinde 
girişimcilik ruhunun 
bulunduğunu,  teknolojiye 
sahip olduğunu, sisteme 
adaptasyonu sağladığını, 
üretim için, istihdam için 
çabaladığını, bir tek eşit 
şartlarda rekabet edebilme 
imkanının yaratılmasını 
hükümetten istediklerini üstüne 
basarak vurguladı.

Türkiye’nin en büyük 
avantajının dünyada en fazla 
ekilebilir arazisine sahip ilk 
10 ülke arasında yer alması 
olduğunu, bu avantajı 
değerlendirmek için kat 
edilmesi gereken çok uzun 
yol bulunduğunu, onun için 
öncelikle hükümetimizce çok iyi 
bir tarım politikası hazırlanması 
ondan sonra yola çıkılması 
gerektiğini sözlerine ekledi.

MECLİS
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Ege Bölgesi Sanayi 
Odası ile İstanbul Sanayi 
Odası’nın ortaklaşa 
yaptığı meclis toplantısı, 
İzmir ve İstanbullu 
sanayicilerin ekonomiye 
ilişkin düşüncelerinin 
de ortak olduğunu 
gösterdi. İzmirli sanayiciler 
ekonomide yaşanan 
sıkıntılara sanayinin 
çözüm olabileceğini, 
bu nedenle yatırım ve 
üretimin önünün açılması 
gerektiğini savunurken, 
gıdadan makineye 
sektörel konularla 
çözüm önerilerini de 
ortaya koydu. İstanbullu 
sanayiciler de, cari açığa 
neden olan ithalat yerine 
Türkiye’de üretilen 
ürünlerin tercih edilmesini, 
İstanbul-İzmir Otoyolu 
başta olmak üzere büyük 
projelerde yerli üretimi 
teşvik edecek makine ve 
ekipman kullanılmasını 
savundu. Toplantıda 
ayrıca, Türkiye’nin 
bulunduğu coğrafyada 
istikrar odağı konumuna 
da dikkat çekildi.

İzmirli ve İstanbullu sanayiciler
ortak gündemde buluştu

MECLİS

Kani Aydoğdu
Ekonomideki 

sorunların çözümü 
sanayide

EBSO Meclis Üyesi Kani 
Aydoğdu, fırsat buldukları 
her platformda ellerinden 
geldiğince, dillerinin 
döndüğünce sanayicilerin 
sorunlarını aktardıklarını, 
iktidardan talep ettiklerini dile 
getirdiklerini, bazı sorunların 
çözüme ulaşırken, bazılarının 
maalesef çözüme ulaşamadığını 
söyledi.

Aydoğdu, Avrupa kriterleri, 
çevrecilerin baskıları gibi 
nedenlerle Avrupa’da fabrika 
kurmanın çok zor olduğunu, 
ancak Türkiye’nin tüm 
yatırımcılara açık olduğunu, 
gündemin başında yer alan 
sunumda da izlendiği üzere boş 
organize sanayi bölgelerimizin 

bulunduğunu belirterek, diğer 
taraftan zorlaşan ekonomik 
şartlarda bir üretim tesisi 
açabilmek için OSB’den alınacak 
10 dönüm yere 2 milyon lira, 
bina için 1- 1.5 milyon lira, 
makinalar için 3-3.5 milyon 
lira ödendiğinde maalesef 
sermayenin bittiğini, bankaya 
gidip kredi çekildiğinde ise, 
kredi şartları nedeniyle iki sene 
içinde fabrikanın kapatılma 
noktasına geldiğini belirtti. 
Aydoğdu, bankaların üç ayda 
bir gelirlerini açıklarken, 
hiç kimsenin bankaların bu 
kadar geliri nasıl elde ettiği 
sorusunu sormadığını, oysa 
TOBB’un bankalarla ilişkili 
sektörlerini toplayarak, konuyu 
değerlendirmesi ve gür sesle 
kazançların nasıl elde edildiğini 
sorması gerektiğini söyledi. 
Bankalarda faiz geliri dışında 
olan masraflardan çok yüksek 
meblağ alındığı, bunun makul 
seviyelere indirilmesi gerektiği 
konusunda, komitece Yönetim 
Kurulu kanalıyla TOBB’a yazı 
yazdıklarını, ancak maalesef 
TOBB’un konuyla ilgili bir 
açıklamasının olmadığını ifade 
etti.

İktidarın iki erkten 
çekindiğini, birinin kendisinden 
şikayetçi olunması, diğerinin de 
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kendisinin halka şikayet edilmesi 
olduğunu belirten Aydoğdu, 
iktidardan şikayetçi olduğunu, 
işsizliğin ancak sanayi ile çözüm 
bulacağını, oysa hükümetin 
uyguladığı yanlış teşvik sistemi 
nedeniyle, aralarında 15 km 
mesafe olmasına rağmen, teşvik 
alan Manisa OSB’ye yatırımcı 
giderken, teşvik alamayan 
Aliağa OSB’ye maliyetlerin 
yüksekliği gerekçe gösterilerek 
yatırımcı gelmediğini ve şu 
anda bir sürü boş parsel 
bulunduğunu vurguladı. 
Eğer Başbakan “her işletme 
sahibi 1 kişiyi istihdam etse 
1.5 milyon kişi iş sahibi olur” 
ifadesini kullanıyorsa, o zaman 
sanayicinin önünü tıkamaması, 
gelişi güzel teşvik vermemesi 
gerektiğini dile getirdi.

1069 yılında Yusuf Has 
Hacib’in yazdığı, “Hakan nasıl 
olmalı? Nasıl konuşmalı halkı ile 
iletişiminde nasıl hareket etmeli, 
halkına adalet dağıtmada 
nasıl davranmalı, kazanandan, 
hangi oranda vergi almalı” 
konularını içeren Kutadgu 
Bilig kitabının, zamanında 
Kanuni Sultan Süleyman’ın 
üç defa okuduğunu, bütün 
devlet erkanının okumasını şart 
koştuğunu ve medreselerde 
okutturulmasını sağladığını 
belirten Aydoğdu, bu kitabın, 
hükümete ve siyasi parti 
liderlerine birer tane hediye 
edilmesini Yönetim Kurulu’ndan 
talep etti.

Sayıl Dinçsoy
İzmir’e yatırım zamanı
EBSO Meclis Üyesi Sayıl 

Dinçsoy, İstanbul’un Türkiye’yi 
sırtlayıp götüren bir kent 
olduğunu, İzmirliler’in de 

yapılan çalışmalardan örnek 
aldığını ve 2010 yılında Türkiye 
ihracatında ikinci sıraya 
yerleştiğini söyledi. Dinçsoy, 
bu başarının İzmir’in dirilişinin 
müjdecisi olduğunu, zira ikinci 
nesil sanayicinin geçmişteki 
birçok olumsuz olaydan ders 
alarak fevkalade, pırıl pırıl bir 
yatırım ortamı geliştirdiğini, 
bu bağlamda İzmir’e yatırım 
yapmanın tam zamanı 
olduğunu bildirdi.

Dinçsoy, yakın dönemde 
Türkiye’de KİT’lerin yok 
olduğunu, bu çok olumlu 
gelişmeden sonra, sürekli dile 
getirilen ve çok önemli olan cari 
açığın, özellikle seçim sürecinin 
akabinde artacağı hususunu 
dikkate almamanın mümkün 
olmadığını söyledi.

Türkiye demokrasisiyle 
örnek oldu
AB sürecinin ise gerçekten 

çok önemli olduğunu, çünkü 
Türkiye’nin demokratik 
yönetimi, bölgesindeki müthiş 
askeri gücü, islami ülkeler için 
model oluşu, özgürlükleri, 
yasa düzeni, liberal ekonomisi, 
çoğulcu demokrasisi, konumu 
ile Avrupa ve Asya’nın batısı 
arasında güçlü bir bağ 
olduğunu, tüm bunların AB için 
varlık nedeni olması dolayısıyla 
AB’nin, Türkiye ile kısa zamanda 
daha dinamik ilişkiler kurmak 
zorunluluğunu hissetmesi 
gerektiğini, aksi takdirde AB 
oluşumunun dünyanın yeni bir 
oluşumuna kayabileceğini dile 
getirdi.

Rusya’nın vizeyi kaldırmasının 
çok önemli bir olay olduğunu 
ki bu durumun İstanbul’dan 
başlayarak bütün Türkiye’ye 
önemli bir biçimde yansıyacağını 
söyleyen Dinçsoy, Türkiye ve 
Rusya’nın asla vazgeçemeyeceği 
yeni makro imkanlar içinde 
olduğunu tüm dünyanın dikkate 
alması gerektiğini belirtti.

ABD’nin petrol dolarlarını 
geri yansıtabilmek için 
yaptığı politika olan, petrol 
bölgelerindeki diktatörleri 
beslemek ve bu diktatörleri 
teşvik etmenin yanlış sonuçlar 

doğurduğunu ve Amerika’ya 
pahalı bedeller ödettiğini, 
Akdeniz ve Ortadoğu’da gittikçe 
artan bir Amerikan karşıtlığı 
meydana geldiğini ifade eden 
Dinçsoy, yaşanan olumsuzlukları 
hak etmediğini düşünen 
Amerika’nın, diktatörler 
yerine halka oynayarak 
kamuoyunun ilgi ve sevgisini 
tekrar kazanma düşüncesinde 
olduğunu ifadeyle, eğer 
diktatörler kaldırılsa yerine 
demokrasinin ikame edilmesi 
gerektiğini, zaten bunu Irak’ta 
deneyen Amerika’nın başarısız 
olduğunu söyledi. Demokrasi 
ile de bu işin olmayacağının, 
demokrasinin tepeden inme 
yerleştirilemeyeceğinin fark 
edildiğini, şu anda ortada 
büyük bir boşluk bulunduğunu, 
Türkiye’nin bu süreci Atatürk 
ilkelerinden taviz vermeden 
aşmasının çok önemli olduğunu 
ifade etti.

Salih Esen
Cari açığın ilacı 
üretim ve ihracat
EBSO Meclis Üyesi Salih Esen, 

öncelikle gerçekleştirilen ortak 
toplantıyı çok önemsediğini 
belirtti. Esen, sadece İzmir ya da 
İstanbul’un değil, Türkiye’nin 
ekonomisine, sanayisine yön 
veren iki odanın birlikteliğinin 
Türkiye’nin doğrularını tespit 
etme noktasında çok yararlı, 
faydalı işler getireceğini ifadeyle, 
emeği geçen herkese teşekkür 
etti ve bu birlikteliğe Ankara 
Sanayi Odası’nın da davet 
edilmesi önerisinde bulundu.

EBSO Yönetim Kurulu 
Başkanlığı döneminde 
kendisinin, o dönemin İstanbul 
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Sanayi Odası Başkanı Tanıl 
Küçük’ün ve Ankara Sanayi 
Odası Başkanı Zafer Çağlayan’ın 
birlikte ortak düşünce içerisinde 
hareket ederek, mümkün 
olduğunca aynı konulara temas 
etmeye çalıştıklarını söyleyen 
Esen, bu ortak düşünceyle 
hareket etme gayretlerinin 
bundan sonraki dönemlerde de 
sürmesini temenni etti.

Türkiye’nin iki temel 
konusundan birisinin terör, 
diğerinin ise cari açık olduğunu 
dile getiren Esen, cari açık 
konusu her ne kadar idare 
edilebilir düzeyde olsa da 
dünyada yaşanan en ufacık 
bir çalkantının Türkiye’de bir 
takım dengelerin çok çabuk 
bozulmasına sebep olduğunu, 
sanayiciler olarak, canla başla 
çalışarak varlıklarını devam 
ettirdiklerini ama artık yaptıkları 
işin kendilerine çalışma aşkı, 
azmi vermediğini söyledi. 
Merkez Bankası’nın almış 
olduğu kararlar ile özellikle 
sadece ve sadece kurların 
yükseltilmesi suretiyle cari 
açığın kapatılamayacağını 
ekonomiyi yönetenlere çok iyi 
şekilde anlatmak durumunda 
olduklarını, dengeli kurun, 
dengeli Türk Lirası’nın yapısının 
ihracat, ithalat, cari açık, 
büyüme için önemli olduğunu 
ama tek çare olmadığını, sadece 
para politikaları ile cari açığın 
kapatılacağı hususunun çok 
yanlış bir düşünce olduğunu 
belirterek, bu anlamda 
kolaycılığa kaçanlardan, kurların 
yükseltilmesi ile cari açığın 
nasıl azaltılacağı konusunun 
kendilerine kapsamlı olarak 
anlatılmasının talep edilmesini 
istedi.

Natık Buda
Döviz kuru gerçekçi 
olmalı
İSO Meclis Üyesi Natık Buda, 

ortak meclis toplantısının 
gerçekleşmesinde emeği geçen 
herkese teşekkür ederken, hem 
ticari ilişkileri, hem de akrabalık 
ilişkileri nedeniyle İzmir’i çok 
sevdiğini, ancak bunun ötesinde 

kurtuluş mücadelemizde ilk 
kurşunun atıldığı yer olması, ilk 
müdafa-i hukuk cemiyetlerinin 
burada kurulması ve cumhuriyet 
tarihinde ayrı bir yeri olması 
nedeniyle İzmir’i çok sevdiğini, 
İzmirliler’in dün olduğu gibi 
bugün de cumhuriyetine sahip 
çıktığını, bu gurur verici tablo 
için İzmirliler’i tebrik ettiğini 
söyledi.

EBSO Meclis Üyesi Esen’in de 
ifade ettiği üzere Türk parasının 
değerini hemen değiştirmenin, 
cari açığın, Türkiye’deki üretim 
azlığını önleyecek formül 
olmadığını, öncelikle bir sanayi 
planlaması yapılması, onun 
akabinde bu planlamaya göre 
cari açığa bir formül bulunması 
gerektiğini ifade etti. Buda, Türk 
parasının aşırı değerlendiği her 
dönemde Türk ekonomisinin 
krize girdiğini, onun için de her 
fırsatta Türk parasının kendi 
dengesinde durması gerektiğini 
belirttiklerini söyledi.

Buda, şu anda Libya’daki 
25 milyar dolarlık müteahhitlik 
çalışmalarının durduğunu, 
bu durgunluğun sıcaklığı 
henüz hissedilmese de 
hissedilmeye başladığı 
zaman birçok ihracatçının iş 
kapısının kapanacağını, Türk 
müteahhitleri ve ihracatçılarının 
alacaklarının tehlikeye gireceğini 
belirterek, üzerinde titizlikle 
durulması açısından konunun 
TOBB’a aktarılmasını talep etti. 

İki ay önce İstanbul Sanayi 
Odası’nda gerçekleştirilen 
toplantıya Ziraat Bankası 
Genel Müdürü’nün konuk 
olarak katılarak, değerli 
bilgiler verdiğini, özellikle 
“Tarımsal üretim ve hayvancılık 
köylümüzün bilgi ve becerisine 
bırakılmayacak kadar önemlidir” 

şeklindeki ifadesinin çok 
dikkatini çektiğini dile getiren 
Buda, Ege Bölgesi’nin yalnız 
sanayi açısından değil, tarımsal 
açıdan da toprak büyüklüğü, 
verimliliği ve iklim olarak 
son derece önemli bir bölge 
olduğunu, İstanbullu birçok 
firmanın burada arazi alarak 
endüstriyel, tarımsal üretim 
yaptığını belirterek, konuyla ilgili 
çalışma yapan sanayiciler varsa 
kendilerini aydınlatmasını rica 
etti.

Nejat Özduran
Zeytinyağı sektörü 
sıkıntılı
EBSO Meclis Üyesi Nejat 

Özduran, zeytinyağı sektörü 
mensubu olarak yılda 100 
ile 120 gün arasında faaliyet 
gösterdiklerini, zeytinin suyunu 
çıkarmak için ya santrifüj 
ya da presleme yöntemini 
uyguladıklarını, bunu yaparken 
herhangi bir kimyasal madde 
kullanmadıklarını belirtti. 
Özduran, 13 Haziran 2010 
tarihinde 5996 sayılı Veteriner 
Hizmetleri, Bitki Sağlığı, 
Gıda ve Yem Kanunu’nun 
yürürlüğe girdiğini, söz konusu 
kanun gereğince zeytinyağı 
fabrikalarında ziraat ve gıda 
mühendisi bulundurulması 
gerektiğinden, Tarım 
Bakanlığı’nın, Gıda Mühendisleri 
ve Ziraat Mühendisleri 
Odaları’nın zeytinyağı 
fabrikalarını baskı altına 
almaya başladıklarını ifade etti. 
Özduran, yaptıkları işin ziraat 
ve gıda mühendisi istihdamını 
gerekli kılmadığını, zaten yılda 
100-120 gün çalışan fabrikaları 
için mühendis istihdam 
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ederek, 365 gün maaşını ve 
primini ödemenin de doğru bir 
uygulama olmadığını savundu.

Özduran şu anda piyasada 
sızma, natürel, rafine gibi 
isimlerle çok çeşitli zeytinyağı 
satıldığını, bir bilgi kirliliği 
yaşandığını, bunun önüne 
geçebilmek için en güzel 
satış yönteminin üretildiği 
yerden alınması olduğunu, 
ancak bunun için de kanun 
gereği üretim tesislerinde gıda 
mühendisi bulundurulması 
gerektiğini belirterek, her 
gün binlerce ekmek üretip 
satan ve 30 beygirin altında, 
10’dan fazla işçi çalıştırmayan 
fırınlar için böyle bir 
zorunluluk bulunmazken, 
yılda 100-120 gün çalışan 
zeytinyağı fabrikalarının 
mühendis istihdam etmesi için 
zorlanmasının da ayrı bir çelişki 
olduğunu ifade etti. 

Önümüzdeki günlerde 
Tarım Bakanlığı’nın yeni bir 
yönetmelik daha çıkaracağını 
söyleyen Özduran, bu süreçte 
Yönetim Kurulu’ndan, bahsettiği 
konular için hiç olmazsa üretim 
sezonunda bir mühendisin 
istihdam edilmesi ve satışlarda 
gıda mühendisi bulundurulması 
şartının kaldırılması konusunda 
girişimde bulunmasını talep etti.

Selahattin Akaydın
İthal etmeyelim 
üretelim
İSO Meclis Üyesi Selahattin 

Akaydın, 2002-2006 yılları 
arasında İzmir’de ayakkabı 
imalatı yapması dolayısıyla Ege 
Bölgesi Sanayi Odası’nda kaydı 
bulunduğunu, onun için hem 

İSO, hem de EBSO üyesi olarak 
söz aldığını söyledi.

Akaydın, cari açığın 
nedenlerinden olan ara malı 
ithalatına, neden ihtiyaç 
duyulduğu, ithal edilen 
ürünlerin neler olduğu, ihtiyaç 
duyulan ürünler Türkiye’de 
üretilmiyorsa bunun sebepleri, 
üretilmesi için nelerin 
yapılması gerektiği, bu konuda 
odalara, borsalara, TOBB’a ve 
sanayicilere ne tür görevler 
düştüğü konularında bugüne 
kadar hiçbir yerde açıklama 
duymadığını, sadece eleştiri 
yapıldığını söyledi. Yazılı basında 
okuduğu bir haberde “son 5 
yılda ülkemizde üretilmeyen, 
30 milyar dolar ürünün 
ithal edildiğinin, bunların 
en başında helikopter, cep 
telefonu, bilgisayar, televizyon” 
gibi kalemlerin yer aldığının 
belirtildiğini ifade eden Akaydın, 
kürsülerden en fazla eleştiri 
yapanların, en fazla çaba sarf 
etmesi gereken kişiler olduğunu 
düşündüğünü, bu bakımdan 
sektör temsilcilerinin çözüm 
üretmesi, bunun tüm kamuoyu 
ile paylaşılmasını sağlayarak, 
ithal edilen ürünlerin Türkiye’de 
üretilmesi için ortak çalışmalar 
yürütmesi gerektiğini belirtti.

Dünya ticaretinin yüzde 
23’ünün komşu ülkeler arasında 
yapıldığını, AB’de bu oranın 
yüzde 70, NATO ülkelerinde 
yüzde 45, ülkemizde ise yüzde 
8-9 oranında olduğunu, 
dolayısıyla Türkiye’nin önünde, 
ülkemize çok ciddi ivme 
kazandıracak önemli yollar 
bulunduğunu, sanayimiz 
güçlendikçe komşularımıza 
çok daha fazla ürün satacak 
ve çok daha fazla gelişecek 
noktaya gelineceğine 
inandığını, ancak bunun 
önünün terör senaryosuyla 
tıkanmak istendiğini söyledi. 
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar’ın da bahsettiği 
üzere genel seçimlerden sonra 
ülkemizin en büyük sıkıntısının 
terör olacağını, bunun Türkiye 
ekonomisinin, sanayisinin 
gelişmesini engellemek üzere 
kurulmuş bir oyun olduğunu 

düşündüğünü, bütün iş 
adamlarının, sanayicilerin bu 
oyunu bozmak için çok ciddi 
çaba sarf etmeleri gerektiğine 
inandığını söyledi.

Selahattin Akaydın, 
Türkiye’nin önümüzdeki 4 
yıl içerisinde enerjiye olan 
ihtiyacının artacağını, dolayısıyla 
sanayimizin gelişimine katkı 
sağlayacak faktörlerin, çözüm 
önerileri noktasında birlikte 
hareket etmesi gerektiğine 
inandığını ifade ederek, bu 
bağlamda Yorgancılar’dan 
çözüm için enerji santralleri 
yapılması gerektiği hususunu 
duymanın, Türkiye gündemi 
açısından önemli olduğunu 
belirtti. 

Celal Kaya
Ürettiğimizi de ithal 
ediyoruz
İSO Meclis Üyesi Celal Kaya, 

Meclis üyelerinin yapmış olduğu 
konuşmalarda bir Türkiye 
gerçeği olan cari açığın dile 
getirildiğini, aslında ülkemizde 
bunun göz göre göre yapıldığını 
ifade etti. Kaya, Türkiye’de 
satılan 510 bin adet otomobilin 
yüzde 70’inin ithal olduğunu, 
belediyelerimizin, özellikle 
büyükşehir belediyelerimizin 
otobüs alımlarında ithal ürünleri 
tercih ettiğini, 1963 yılında 
kurulmuş, dünyanın her yerine 
ihracat yapan BMC firmamızın 
görmezden gelindiğini, 
alımlar yapılırken yurtiçindeki 
üreticilerin araştırılmadığını 
belirtti ve yapılan uygulamanın 
rahatsız edici olduğu kadar, 
önüne geçilmesi gereken bir 
durum olduğunu da dile getirdi.
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Kaya, yerli marka konusunun 
otomotiv sektörünün çok 
büyük sıkıntısı olduğunu, 
yerlileşme oranının özellikle yeni 
model otomobillerde yüzde 
35’i geçmediğini, sonucunda 
yan sanayimizin gittikçe 
zayıfladığını, iş kapasitesi ile 
de zayıflayan firmaların proje 
gelmediği için kendilerini 
geliştiremediklerini dile getirdi. 
Türkiye’nin dört bir tarafından 
üyesi bulunan Taşıt Araçları 
Yan Sanayi Derneği olarak, 
üreticiyi motive edebilmek 
anlamında Almanya Hannover’e 
ofis açtıklarını, Almanya’daki 
Ar-Ge birikimini Türkiye’ye 
getirebilmek adına çok ciddi 
faaliyet yaptıklarını ve 30’un 
üzerinde yan sanayide Ar-Ge 
merkezleri kurduklarını ifade 
etti. Kaya, devletle iç içe, 
dirsek dirseğe bir dernek olan 
TAYSAD’ın şu anda üye sayısının 
çok az olduğunu, daha fazla üye 
ile Türkiye’nin kendi otomobilini 
yapmasının en büyük hedefleri 
olduğunu ki Türkiye’nin yan 
sanayi olarak yüzde 85’ini 
yapabilecek alt yapıya sahip 
olduğunu, sadece bunu 
yönetecek bir orkestra şefine 
ihtiyaç bulunduğunu vurguladı.

İstanbul ile İzmir arasında 
yapılacak otoyolda Türk malı 
kamyonların kullanılması 
yönünde Başbakan’dan aldıkları 
mektubun kendilerini çok 
mutlu ettiğini, yan sanayinin 
bundan mutlaka faydalanması 
gerektiğini söyleyen Kaya, 
her ne kadar işleri zor olsa 
da Türk yan sanayisi olarak 
gururlu olduklarını, çünkü bir 
ay önce İzmir’de Türk Savunma 
Sanayiine yüzde 80’i yerli özel 
araçların teslimatının yapıldığını 
ifadeyle, cari açığın sonlanması 
isteniyorsa, herkesin Türkiye’de 
üretilen malı kullanması, 
ekonomiye katkı sağlaması 
gerektiğini ifade etti.

EBSO Meclis Başkanı Tiryaki, 
Celal Kaya’nın bahsettiği İzmir-
İstanbul Otoyolu yapımında 
kullanılacak sadece kamyon 
değil, kamyon, makine, 
ekipman ve benzeri aletlerin 
yerli ve yerli katma değeri 

yüksek ürünlerden kullanılması 
konusunda otomotiv ihracatçı 
birliklerine, TAYSAD’a, Uludağ 
Otomotiv İhracatçı Birlikleri’ne 
yazı gönderdiklerini, her üç 
kurumdan da olumlu yanıt 
aldıklarını belirtti. Mehmet 
Tiryaki, yapılacak çalışmanın 
sadece otomotiv sektörünü 
ilgilendiren bir konu olmadığını, 
4-5 yıllık süreçte yaklaşık 6.5 
milyar dolarlık yatırım olması 
nedeniyle ilgili tüm sektörleri 
kapsadığını, hükümetimizin 
de bu konuda sağduyulu 
davranmasını ümit ettiklerini 
vurguladı.

Kürşad Yuvgun
Tarım ve hayvancılıkta 

yeni uygulamalara dikkat
EBSO Meclis Üyesi Kürşad 

Yuvgun, 5996 sayılı Veteriner 
Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda 
ve Yem Kanunu’nun 13 Haziran 
2010 tarihinde çıktığını, eski 
yasayı ve bağlı yönetmelikleri 
tamamen ortadan kaldıracak 
yeni yasanın yürürlüğe 
girmesiyle bir kaos yaşanacağını 
bildikleri için, konuyla ilgili 
EBSO’da bir bilgilendirme 
toplantısı yaptıklarını söyledi.

AB’ye verilen vaatlerin 
bir parçası olan canlı hayvan 
ithalatının Türkiye Cumhuriyeti 
tarihinde ilk defa yapıldığını 
vurgulayan Yuvgun, konuyla 
ilgili olarak İzmir, Manisa 
ve Kütahya illerini kapsayan 
1/100.000’lik bir çevre düzeni 
planının yapıldığını, bu plan 
dahilinde arazilerin “Mutlak 
Tarım Arazileri” ve “Marjinal 
Tarım Arazileri” olmak üzere 
ikiye ayrıldığını, marjinal 
tarım arazilerinde tarımsal ve 

hayvancılık yapıları ile emsal 
değerin yüzde 30, mutlak tarım 
arazilerinde ise emsal değerin 
yüzde 10 olarak belirlendiğini 
söyledi. Ancak söz konusu 
plan ile 3000-4000-5000 
metrekare şeklinde parçalanmış 
mutlak tarım arazileri için 
öncelikle toplulaştırma ve arazi 
tesviyesi çalışması yapılması 
gerektiğini, çünkü bu kadar 
küçük parsellerde entansif ziraat 
yapılamayacağını ama entansif 
hayvancılığın yapılabileceğini 
dile getirdi.

Yuvgun, mutlak tarım 
arazilerinde en azından 
otomatik saha ünitesi ile 
birlikte 1500-2000 sağmalık 
küçükbaş hayvancılığın 
rahatlıkla yapılabileceğini, 
küçükbaş hayvancılığın çevresel 
etki değerlerinin büyükbaş 
hayvancılığa göre çok daha 
düşük olduğunu, üstelik 
küçükbaş hayvan sütlerinden 
yapılan herhangi bir süt ürünü 
ile ilgili AB’ye girişte herhangi 
bir engel bulunmadığını, 
buna rağmen ülkemizde 
hayvancılık denildiği zaman 
genelde büyükbaş hayvancılığın 
anlaşıldığını, küçükbaş 
hayvancılığın ihmal edildiğini 
söyledi.  

Hipermarket Yasası 
çıkmalı
Çevre düzeni planıyla ilgili 

takiplerinin devam ettiğini, 
özellikle EBSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Yorgancılar’ın 
konuyu yakından takip ettiğini 
söyleyen Yuvgun, Ege ve 
Marmara’nın 1. sınıf sulanabilir 
arazilerinde yılda en az iki ürün 
yetiştirilebilineceğini, tarım 
arazilerinde, tarım ve tarıma 
dayalı sanayide yapılabilecek 
çok şey bulunduğunu, ancak 
tarım ve tarıma dayalı sanayinin 
karşı karşıya olduğu başka 
sorunların da bulunduğunu 
ifade ederek, bunlardan bir 
tanesinin de yeni Türk Ticaret 
Kanunu’nun 1530. Maddesi 
olduğunu söyledi. Türk Ticaret 
Kanunu’nun 1530. Maddesinin, 
AB’nin 2000’e 35 geç ödemeler 
direktifinin kanuna yansıtılmış 
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şekli olduğunu ki aslında 
bunun Borçlar Kanunu’nda 
yer alması gereken hüküm 
olmasına rağmen Borçlar 
Kanunu’na yerleştirilemediği 
için Türk Ticaret Kanunu’na 
yerleştirildiğini, yine de Türkiye 
için ihtilal niteliğinde bir 
düzenleme olması nedeniyle 
memnun olduklarını söyledi. 
Yuvgun, seçimlerden sonra 
alışveriş merkezleri ve büyük 
merkezler, zincir mağazalar 
yasası ile ilgili çalışmaların da 
kısa zamanda neticelenmesini 
ümit ettiklerini belirtti. 

Zeki Karahan
Deprem olmadan önce 

önlem alınmalı
İSO Meclis Üyesi Zeki 

Karahan, ülkemizin geçen 
yüzyıl içerisinde 100’e yakın 
deprem ile karşılaştığını, bu 
depremlerde 110 bin civarında 
vatandaşımızın hayatını 
kaybettiğini, 250 bin civarında 
binanın kullanılmaz hale 
geldiğini, özellikle bir milat 
olduğu düşünülen 1999 Kocaeli 
depreminden sonra maalesef 
geçen 12-13 yıl içerisinde bir 
arpa boyu mesafe alınamadığını, 
sadece deprem sonrası kurtarma 
ekipleri ve alınacak tedbirlerle 
ilgili bazı gelişmeler olduğunu 
dile getirdi.

Karahan, yaşanan felaketler 
sonrasında İstanbul ve İzmir 
için çok vahim tabloların 
ortaya konduğunu, onun için 
seçimden sonra iktidara gelecek 
hükümetten, aynı deprem 
kuşağında olduğumuz Japonya, 
Rusya ve Çin’de gerçekleştirilen 
çalışmayı ülkemiz için de 

yapmaları konusunda hassas 
davranmalarını istediklerini, 
özellikle Japonya’da afetler ile 
ilgili kabinede mutlak surette 
bir bakanlık bulunduğu, nitekim 
son yaşanan felakette binalarda 
hiçbir hasar olmazken, felaketin 
dikkate almadıkları tsunamiden 
kaynaklandığını belirterek, 
ülkemizde de bu konunun 
bakanlık seviyesinde olması 
gerektiğini söyledi.

Faruk Kayar
Hayvancılıkta yangın 

ithalatla başladı
İSO Meclis Üyesi Faruk Kayar, 

öncelikle Ulusal Et Konseyi 
Başkanı olarak, Yuvgun’un dile 
getirdiği rakamlarda düzeltme 
yaparken, 1992- 1996 yılları 
arasında Türkiye’ye 1 milyon 
tonun üzerinde et ithal edildiği 
ve asıl yangının burada 
başladığını ifadeyle, resmi 
rakamlara göre ülkemizin yılda 
2 milyon adet büyük baş hayvan 
ihtiyacı bulunduğunu, zira 430-
450 bin ton et tüketimimizin 
olduğunu, gayri resmi rakamlara 
bakıldığında ve bunun içine 
kurban bayramındaki talep de 
dahil edildiğinde rakamın 600-
650 bin ton civarına çıktığını 
dile getirdi. 

Kayar, et verimliliğinin 
arttırılabilmesi, ne yenildiğinin 
bilinmesi için öncelikle bir 
takım projelerin ortaya 
konması gerektiğini, bu açıdan 
organizelerle ilgili sunum yer 
alan 9 OSB’nin bir tanesinin 
tarıma dayalı ihtisas organize 
sanayi bölgesi olmasının 
kendisini çok mutlu edeceğini 
söyledi. Et konseyi olarak küçük 

ve büyük boy işletmelerin farklı 
şekilde değerlendirilmesi, farklı 
şekilde teşvik uygulamasına 
tabi tutulmasıyla ilgili bir proje 
hazırladıklarını, ancak projeleri 
değiştirilmeden aynı şekilde 
uygulanırsa, o zaman büyük 
işletmelerin ayrı bir ihtisas 
organize sanayi bölgesinde 
toplanması gerekeceğini, 
bunu yapabilmek için de 
sanayicilerin yardımlarına 
ihtiyaçları bulunduğunu, çünkü 
yurtdışından gelen firmaların, 
sadece Tarım İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü’nün büyük arazileri 
ile ilgilendiği için kurulacak 
ihtisas OSB’lere yönlendirilmesi 
gerektiğini dile getirdi.

Tesislerimiz Avrupa 
standartlarında
Ülkemizde artık Avrupa 

standartlarında tesislerin 
yapıldığını, Orta Doğu ve MENA 
ülkelerine göre ciddi anlamda 
daha büyük üretim ve lojistik 
merkezlerimizin bulunduğunu 
söyleyen Kayar, üç tarafı 
denizlerle çevrili ülkemizin 
komşu ülkelere yapacağı ihracat 
ile yakın zamanda karkas 
et ortalamamızı 300 kiloya 
çıkarabileceğimizi söyledi.

Türkiye’de 3 milyon 200 
bin tane miras hukuku ile 
çözülemeyen küçük boy 
aile işletmesi bulunduğunu, 
dolayısıyla Kürşad Yuvgun’un 
ifade ettiği miras hukukun 
düzeltilmesi konusuna 
katıldığını dile getiren Kayar, 
entansif tarımın da yapabilmesi 
için de miras hukukunun 
çözülerek, toprak bölünmelerine 
dur denilmesi gerektiğini 
söyledi.

Ülkemizde her ne kadar dış 
ticaret hacmi olduğu kabul 
edilse de büyüdüğümüzün de 
bir gerçek olduğunu belirten 
Kayar, üreticinin en önemli 
girdilerinden biri olan enerjideki 
sıkıntının giderilebilmesi adına 
Yorgancılar’ın nükleer santral 
ile ilgili söylemlerine katıldığını 
ifade etti.
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Mehmet Ali Molay
Ağaçta endüstriyel 
tarım zamanı
EBSO Meclisi Onur Üyesi 

Mehmet Ali Molay, 15 yıl 
EBSO’da hem meclis üyeliği, 
hem de komite başkanlığı 
yaptığını, üç tane kağıt fabrikası 
bulunduğunu, bunlardan 
Dalaman ve Kastamonu kağıt 
fabrikalarını özelleştirmeden 
aldığını söyledi. Molay, ağacın 
endüstriyel tarıma son derece 
müsait bir meta olduğunu, 
ancak ülkemizde uygulamasının 
yapılmadığını, Finlandiya’nın 
100 sene önce bu uygulamayı 
ele aldığını, bugün itibariyle 
dünyada orman bakımından 

en zengin ülke konumunda 
olduğunu ve ormanlarına 500 
milyar euro değer biçildiğini 
belirtti. Yüzde 24’ü ormanlarla 
kaplı ülkemizin bu anlamda 
fakir olmadığını, ancak 
Finlandiya’dan 2.5 kat büyük 
olmamıza rağmen Finlandiya’da 
23 milyon hektar orman alanı 
varken, bizde 22 milyon hektar 
orman alanı bulunduğunu, 
Finlandiya 85 milyon metre 
küp sanayi odunu elde 
ederken, bizim sadece 8 milyon 
metreküp sanayi odunu elde 
edebildiğimizi vurguladı.

Molay, Finlandiya’da 
ormanlarının yüzde 62’sinin 
şahıslara ait firmaların 
olduğunu, ülkemizde ise 
Anayasamızın 169. Maddesi 
gereğince tamamının devlete 
ait olduğunu, bu durumda tekel 
olan devletin, metreküpünü 15-
20 dolardan ithal edilen ağaca 
60-80 dolar istediğini vurguladı. 
Yaşanan olumsuz duruma çare 
bulabilmek adına, köylülere 
orman yaptırıp, odun almayı 
garanti ettikleri bir plantasyon 
projesi geliştirdiklerini ancak 

Anayasanın 169. Maddesi 
gereğince karşılarına bir sürü 
engel çıktığını ifade etti.

Bugün Orman 
Müdürlükleri’nin orman ile 
ilgili olan davalara bakmak, 
orman yangınları ve ormanı 
işlemek şeklinde üç tane asli 
görevi bulunduğunu, ormanı 
işletmek artık tamamen siyasi 
bir konum aldığı için Türkiye’de 
endüstriyel tarım yapmanın, 
tarımsal proje üretmenin son 
derece zor olduğunu söyleyen 
Molay, nitekim pamuğun 
durumunun ortada olduğunu, 
artık pamuk üretimi eskisi gibi 
yapılmadığı için pamuktan elde 
edilen ve barutun hammaddesi 
olan linterselilozun dışarıdan 
ithal edildiğini vurgulayarak, bu 
konudaki engellerin kaldırılması 
adına TOBB’a büyük görevler 
düştüğünü, Anayasada bu 
konunun güncellenmesi 
gerektiğini, en azından 
mülkiyeti devlete ait ormanların 
özel plantasyonlar yapılarak 
işletilebilmesi gerektiğini 
söyledi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın 
önceki dönem Yönetim Kurulu 
Başkanı Tamer Taşkın, görev 
süresince Türkiye ve İtalya 
arasındaki ekonomik ilişkilerin 
geliştirilmesine yaptığı katkılar 
dolayısıyla Şövalye Liyakat 
Nişanı aldı. EBSO Meclis 
Başkanı Mehmet Tiryaki, İtalya 
Cumhurbaşkanlığı tarafından, 
geçmiş dönem Yönetim Kurulu 
Başkanı Tamer Taşkın’a İtalya 
Cumhuriyeti Şövalye Liyakat 
Nişanı’nı vermek üzere kürsüye 
İtalya İzmir Konsolosu’nu davet 
etti.

İtalya İzmir Konsolosu Igor Di 
Bernardini, İtalya ile Ege Bölgesi 
arasındaki ilişkilerin gelişmesi 
için yapmış olduğu çalışmalar, 
İzmir İtalya Konsolosluğu, 
İstanbul İtalyan Ticaret 
Merkezi ve İzmir İtalyan Ticaret 
Odası ile işbirliği fırsatlarını 
değerlendirmesi, Türkiye’de 

partner arayışı içerisinde olan 
İtalyan şirketleri için güvenli 
bir dayanak noktası olması 
vesilesiyle İtalya Cumhurbaşkanı 
Giorgio Napolitano tarafından 
2 Haziran 2010 tarihli karar 
ile Tamer Taşkın’ın İtalya 
Cumhuriyeti Şövalye Liyakat 
Nişanı verilmesine karar 
verildiğini belirterek, diploma ve 

nişanı Taşkın’a takdim etti.
EBSO geçmiş dönem Yönetim 

Kurulu Başkanı Taşkın da, 
kelimelerle ifade edilemeyecek, 
hayalinde bile olmayan bir 
ödülü almanın mutluluğu içinde 
olduğunu ifade ederken, bu 
ödülü şahsı adına değil, EBSO’da 
yapmış olduğu görevler adına 
aldığını belirterek teşekkür etti.

Taşkın’a İtalya’dan şövalye nişanı

MECLİS






