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Türkiye Kalite Derneği (KalDer) tarafından düzenlenen ve Bölgemizin 
markalaşan organizasyonu Mükemmelliği Arayış Sempozyumu, bu sene 
Odamız açısından farklı bir öneme sahip idi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası; gerek iç, gerekse de dış müşterilerine daha 
geniş ve kaliteli hizmet sunmak, mükemmellik hedefine bir adım daha 
yaklaşabilmek amacıyla 2010 yılında çıktığı kalite yolculuğunda bugün önemli 
bir noktada durmaktadır.

Odamız, kurumun ve üyelerinin standartlarını yükseltmeyi, üyelerine 
verdiği hizmetin niteliğini arttırmayı ve bunun sürdürülebilirliğini sağlamayı 
hedeflemiş ve bu yönde sistemin sağlanması hususunda ciddi mesai 
harcamıştır.

Bu kapsamda, Avrupa’daki Odaların verdiği 5 yıldızlı hizmeti sağlıyor 
anlamına gelen Akredite Odalar arasında yer alan Odamız, Müşteri 
Memnuniyeti Yönetim Sistemi’ni, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’ni, Öneri 
Sistemi’ni ve Süreç Yönetim Sistemi’ni son 2 yılda kurarak büyük bir başarıya 
imza atmıştır.

Hizmetlerini sürekli iyileştirme anlayışı, Odamıza KalDer tarafından 
verilen, Ege Bölgesi Kalite Başarı Ödülü’nü kazandırmıştır.

Yönetime geldiğimiz ilk günden bu yana; hedeflerimizin odak noktasını, 
kaliteli hizmet anlayışı ve üyelerimizin, personelimizin standartlarını hep bir 
adım daha yükseltmenin oluşturduğunun altını çizmiştik. Bu anlayışımızın 
başarı ödülü ile taçlandırılmasından dolayı mutlu ve gururluyuz.

Bu vesile ile, Kalder’e, İzmir’de ve Bölgemizde yarattığı farkındalık için, 
kuruluşlara verdiği destek için teşekkür ediyoruz.

Diğer teşekkürümüzü de,Odamızın gerçek sahipleri olarak gördüğümüz 
tüm personelimize sunmak istiyorum. Odamız, hedeflediği kalite 
yolculuğunda çok önemli bir basamağı başarıyla atlayarak, farkını ortaya 
koymuştur.

EBSO olarak bir diğer farkımızı da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
ziyaretimizde gösterdik. KKTC’nin Sayın Cumhurbaşkanı’nı, Sayın Bakanlarını 
ve Sayın Büyükelçimizi ziyaretimizde, ne kadar isabetli bir karar verdiğimizi 
gördük.

KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Eroğlu ile görüşmemizde ifade etmiş 
olduğu; “Ekonomide ve sanayideki engin tecrübelerinizi bizim sanayici ve 
işadamlarımıza aktarmanız, işbirliği yapmanız bizim sanayi ve ticaretimizin 
gelişmesi bakımından da yararlı olur” sözü oldukça önemlidir.

Et ile tırnak gibi olan iki halkın işbirliğini önemsemekle birlikte, özellikle 
de Temmuz 2012’de AB Dönem Başkanlığı’na getirilecek olan Güney Kıbrıs 
Rum Yönetimi’ne karşı yavru vatana destek ziyaretimizin KKTC Hükümeti 
tarafından büyük ilgi ve memnuniyetle karşılanması, İzmir’e ve Odamıza olan 
ilgileri, bizleri onore etmiştir. 

Ender YORGANCILAR
Yönetim Kurulu Başkanı

Bölgenin öncü kurumu 
EBSO’nun farkı

BAŞKAN
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KAPAK

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar ve beraberindeki 

120 kişilik heyet, 1 Temmuz’da AB 
Dönem Başkanlığını devralacak Kıbrıs 
Rum Yönetimi’ne karşı Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’ne destek olmak 
üzere adeta ekonomi çıkartması 
yaptı.

KKTC Cumhurbaşkanı Derviş 
Eroğlu tarafından kabul edilen, 
KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı 
Rauf Denktaş’ın kabrini ziyaret 
eden EBSO heyeti, Dışişleri Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısı Hüseyin 
Özgürgün, Ekonomi ve Enerji Bakanı 
Sunat Atun, Türkiye Cumhuriyeti 
Lefkoşa Büyükelçisi Halil İbrahim 
Akça ile biraraya geldi. EBSO 
heyeti, Kıbrıs Türk Ticaret Odası ve 
Kıbrıs Türk Sanayi Odası’na yaptığı 
ziyaretlerin yanısıra Kıbrıslı iş dünyası 
temsilcileriyle gerçekleştirdiği ortak 
toplantıda da İzmir ile KKTC arasında 
güçlü ekonomik ilişkilerin kurulması 
mesajını verdi.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar liderliğindeki heyet 
Ercan Havaalanı’na indiğinde ilk durak 
KKTC’nin bağımsızlık mücadelesinin 
simgesi ve ilk Cumhurbaşkanı Rauf 
Denktaş’ın Türk Mukavemet Teşkilatı 
(TMT) Anıtı yanındaki kabri oldu. 
Anıta yönetim kurulu üyeleriyle 
birlikte çelenk koyan Yorgancılar, 
şeref defterine de “Ege Bölgesi Sanayi 
Odası olarak huzurda bulunmaktan 
büyük memnuniyet duymaktayız. 
Kıbrıs için verdiğiniz mücadele son 
derece önemliydi. Sizi şükran ve 
minnetle anıyoruz” diye yazdı.

Yorgancılar: Etle tırnak gibiyiz

KKTC Cumhurbaşkanı Derviş 
Eroğlu tarafından heyetin kabulünde 

ziyaret amacını açıklayan EBSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar, 
“KKTC ile İzmir arasındaki ticareti, 
sanayi üretimini geliştirmek, yatırımda 
birlikte hareket etmek için buradayız. 
KKTC bizim ayrılmaz bir parçamız. 
Türkiye ile etle tırnak gibi” dedi.

Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı’nı 
Temmuz ayından itibaren Kıbrıs Rum 
Yönetimi’nin devralacağını, dolayısıyla 
önümüzdeki sürecin Türkiye için 
büyük önem taşıdığını vurgulayan 
Ender Yorgancılar, “Kıbrıs Rum 
Yönetimi’nin AB Dönem Başkanlığı 
nedeniyle Türkiye’nin tam üyelik 
müzakereleri görüşmelerinde 
tıkanma endişesi var” diye konuştu.

Ender Yorgancılar, Türkiye’nin 
üretim yaptığı için ayakta kaldığını, 
fabrikaların çalıştığını belirtirken, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yunanistan üretim olmadığı 
için bugün zor durumda. Türkiye 
135 milyar dolar ihracat yapan bir 
ülke haline geldi. Bunun da yaklaşık 
yüzde 95’i sanayi ürünlerinden 
oluşuyor. Sanayi üretiminden böyle 
bir gücün büyümesi dolaylı olarak 

KKTC ekonomisine de yansıyor. Biz 
yavru vatana hem destek vermek, iş 
ilişkilerini güçlendirmek, konularımızı 
ilgili Bakanlarla paylaşarak 
çözümlemek amacıyla buradayız.”

Eroğlu: Üzerimize düşeni
yapmaya hazırız

KKTC Cumhurbaşkanı Eroğlu da, 
EBSO heyetinin KKTC’yi ve kendisini 
ziyaretinden duyduğu mutluluğu 
dile getirdi. KKTC ile İzmir arasında 
geçmişte başlayan diyalogların 
istenildiği gibi gelişemediğini söyleyen 
Eroğlu, “Henüz bir anlaşmanın 
olmadığı, dünyanın bizi tanımadığı 
koşullarda her alanda en sıcak ilişkileri 
Türkiye ile geliştirmemiz gerektiğine 
inanıyoruz. Bana düşen görevler 
varsa gerek başbakanlık dönemimde 
gerekse şimdi yerine getirmeye 
çalışanlardanım. Sizin ekonomide 
ve sanayideki engin tecrübelerinizi 
bizim sanayici ve işadamlarımıza 
aktarmanız, işbirliği yapmanız bizim 
sanayi ve ticaretimizin gelişmesi 
bakımından da yararlı olur. İleriye 
dönük bazı projeler arama gayreti 
içinde olacaksınız. İki halkın bu gibi 

Ege Bölgesi Sanayi Odası, 1 Temmuz’da AB Dönem Başkanlığı’nı devralacak 
Kıbrıs Rum Yönetimi’ne karşı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne destek 
olmak üzere ekonomi çıkartması yaptı. EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 

Yorgancılar, “KKTC bizim ayrılmaz bir parçamız” dedi.
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alanlarda bir araya gelmesinin, 
işbirliği yapmasının en çok katkıyı 
bizim ekonomimize yapacağını 
düşünenlerdenim. O bakımdan 
ben ziyaretinizin olumlu sonuçlar 
doğuracağına inanıyorum” dedi.

Karşılıklı diyalog ve işbirliğinin 
başlatılmasında, sonuç alınmasında 
her iki tarafa da görevler düştüğünü 
belirten Derviş Eroğlu, “Yönetici 
olarak bize düşen bir görev varsa 
onları yapabileceğimizi bilmenizi 
isterim. Uzun yıllar hükümet içinde 
bulunan bir kişi olarak tecrübem var. 
Ancak esas işin içinde olanlar, bunu 
birlikte yapacak olanlar sizlersiniz” 
diye konuştu.

Eroğlu, Güney Kıbrıs’ta Şubat 
2013’te yapılacak seçimlerde Dimitris 
Hristofyas’ın, Kıbrıs görüşmelerinden 
sonuç çıkmayacağına inandığı için 

tekrar aday olmayacağını hatırlatarak, 
“Biz de Şubat’tan sonra yeni durum 
değerlendirmesi yapacağız ve ona 
göre yolumuza devam edeceğiz” 
dedi.

Anavatan bize güç veriyor

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar, heyetin KKTC Ekonomi 
ve Enerji Bakanı Sunat Atun’u 
ziyaretinde, Oda olarak ikili iş 
ilişkilerini geliştirmek istediklerini 
belirtirken, “Sizlerle birlikte 
olduğumuzu bildirmek üzere burada 
hazır bulunmaktayız. Aramızdaki 
ticari ilişkilerin gelişmesinde iki ülke 
arasındaki uçuşların artması önemli 
olacaktır. 50 dakikalık uçak yolculuğu 
ile gelinen KKTC’ye daha çok ziyaret 
gerçekleştirilmeli” dedi.

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı 
Sunat Atun, Ege Bölgesi Sanayi 
Odası’nı KKTC’de ağırlamaktan mutlu 
olduklarını ifade ederek, “Anavatan 
her zaman bizim yanımızda olmuştur. 
İş dünyasını da yanımızda görmekten 
mutluluk duyuyoruz. Bölgede siyasi 

etkisi olan Anavatanımız bizlere 
moral ve güç veriyor. Bugün için 
ticaretimizin yüzde 70’ini Türkiye 
ile yapıyoruz. Bu da aramızdaki 
ilişkinin ne kadar kuvvetli olduğunu 
gösteriyor. Zaten hızla Güney Kıbrıs 
ile eşit seviyeye gelmeye başladık. 
AB’nin yaşadığı krizde Güney Kıbrıs 
da etkilenmiştir. Biz ise daha ileriye 
gidip refah düzeyini ve yatırımları 
arttırmak istiyoruz” dedi.

Türk işadamlarının engin 
deneyiminin kendilerine yardımcı 
olduğunu vurgulayan Bakan Atun, “Bu 
gelişmemizde son derece önemlidir. 
Uzmanlaşmış çok daha deneyimli iş 
adamlarının bizlere katkısı güvenimizi 
de arttırmaktadır. Biz adı üzerinde 
her iki tarafında birbiriyle engelsiz 
ticaret yapmasını istiyoruz. Fakat 
Güney Kıbrıs 1 Temmuz da AB 
dönem başkanı olacak. Ben onların 
başkanlık yapacak kapasiteye sahip 
olmadığına inanıyorum. Çünkü 
hemen yanlarındaki bir ülkeye 
en katı ambargoları koyuyorlar, 
koydurtuyorlar” diye konuştu.

KAPAK
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Doğru mesajın önemi

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar, KKTC Dışişleri Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısı Hüseyin 
Özgürgün’ü ziyarette, Türkiye’nin 
Kuzey Kıbrıs’ın bağımsızlığı için çok 
önemli değerlerini verdiğini, maddi 
ve manevi olarak destek vermeye 
devam ettiğini, KKTC’ye manevi 
olarak destek vermeye geldiklerini 
vurguladı. Ender Yorgancılar, Güney 
Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Temmuz 
ayından itibaren AB Dönem 
Başkanlığı’ndan endişe ettiklerini 
söyledi.

KKTC Dışişleri Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Hüseyin 
Özgürgün de, İZTO Yönetim Kurulu 
Başkanı Ekrem Demirtaş’ın Güney 
Kıbrıs’a yaptığı ziyareti duyduğunu 
söyleyerek, “Bu ziyaretle Güney’de 
yasal bir devlet var ama Kuzey’de 
ise yasal olmaya çalışan bir devlet 
varmış gibi durum oluşturuldu. KKTC 
daha yasaldır. Ekrem Demirtaş’ın 
bu ziyareti Türk kesiminde 
duyulduğunda bizde de bir üzüntü 

oluştu. Çünkü her alanda anlatmaya 
çalıştığımız haklılığımıza gölge 
oluşturup, bir soru işareti yaratıp, 
yanlış anlaşılmalara gidebilir. Güney’e 
gitmesine bir şey demiyoruz ama 
mesajlar uygun verilmelidir. Eğer bu 
ziyaretlerde doğru mesajlar verilirse 
bu her iki taraf ya da her iki ülke 
açısından da daha verimli olur” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi 
Halil İbrahim Akça da, EBSO’nun 
ziyaretinin KKTC için oldukça önemli 
olduğunu açıklayarak, “Bu ziyaret 
tüm taraflar için bir kazançtır. Fakat 
İzmir son birkaç on yılda beklentilerin 
altında kaldı. Bugünlerde tekrar o 
ivmeyi yakalıyor. İzmir her zaman 
Akdeniz’in ticaret limanı olmuştur. Bu 
nedenle de İzmir’den beklenti hep 
yüksektir” dedi.

Akça’nın sözlerini değerlendiren 
Yorgancılar, teşvikte İzmir’in 1. 
Bölge’de, Manisa’nın ise 3. Bölge’de 
yeraldığını hatırlatarak “Yatırımcı 
Manisa’yı tercih ediyor. Biz 
ülkenin her tarafının eşit derecede 
kalkınmasını istiyoruz” diye konuştu.

Güçlü Türkiye sözcümüz olur

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı 
Günay Çerkez, “KKTC’de kurulmuş 
ve uluslararası arenada tanınan tek 
kuruluş biziz. AB’nin Kıbrıs’ta çözüm 
ortağıyız. Geçen yıl ithalatın onda 
biri kadar ihracat yaptık. Bu açıdan 
olumsuz bir durum var. Türkiye 
en büyük pazarımız ve yüzde 68 
oranında ithalat yapıyoruz” dedi.

Çerkez, İZTO Yönetim Kurulu 
Başkanı Ekrem Demirtaş’ın Güney 
Kıbrıs’a gittiği kadar KKTC’ye 
de gelse daha mutlu olacaklarını 
vurgulayarak, “Hristofyas’a ‘Kıbrıs 
Cumhurbaşkanı’ diye hitap etmesi 
çok büyük bir yanlıştır. Hristofyas’ı 
tüm Kıbrıs’ın cumhurbaşkanı gibi 
takdim etmesi büyük bir gaftır. Ekrem 
Demirtaş faaliyetlerini sürdürürken 
ortamın siyasi yönünü de gözardı 
etmemelidir” diye konuştu.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi ziyareti 
sonrasında Demirtaş’a sitemlerini 
ileten bir mektup yazdığını belirten 
Çerkez, gelen cevabın kendisini 
tatmin etmediğini belirtti.

KAPAK
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EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar da, KKTC’de ekonominin 
güçlenmesi, sanayi üretiminin 
artırılması amacıyla çalışma saatlerine 
ilişkin düzenlemeler yapılmasını, 
üretimin artırılmasını önerdi.

KTTO Başkanı Çerkez de, EBSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar 
gibi düşündüğünü ve bunu sık sık 
ülkeyi yönetenlere aktardığını anlattı.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı 
Ali Çıralı ise, güçlü bir Türkiye’nin 
KKTC’nin uluslararası alanda 

sözcüsü olacağının altını çizdi. En 
büyük problemin ürettikleri malları 
satamamak olduğunu belirten 
Çerkez, KKTC’de üretilen ürünlerin 
Türkiye’de daha rahat satılması için 
heyetten destek istedi.

Dış politikayla uyumlu hareket

KKTC’ye gerçekleştirilen iş 
seyahatinin ilk gününü değerlendiren 
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar, “Kuzey Kıbrıs’taki 
tepkileri sizler de gördünüz. 

“Bugün önemli bir 
sanayi malı tedarikçisi 
olan Türkiye, lojistik 
avantajları ile KKTC’yi 
önemli bir dağıtım 
üssüne dönüştürebilir. 
Biz de işbirliği ve ortak 
projelerle maddi ve 
manevi olarak her zaman 
Yavru Vatan Kıbrıs’ın 
yanındayız.”

KAPAK
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KKTC’nin bağımsızlığı için Türkiye 
çok önemli değerlerini verdi. 
Büyük problemler yaşadığımız 
bir ülkenin ziyaret edilmesini hoş 
karşılamıyorum. Önemli olan 
Türkiye’nin ve tüm ülkelerin 
birbirileriyle iş yapabilmesi. Ama 
siyaset bazen bunları engelliyor. Biz 
Türkiye’nin dış siyasetine uygun 
davranmak zorundayız. Bu bir 
misilleme ziyareti değildi. Yavru 
Vatan’a destek vermeye geldik” diye 
konuştu.

KAPAK
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Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar ve beraberindeki 

EBSO Heyeti, Kıbrıs Türk Ticaret 
Odası ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası 
üyeleriyle biraraya gelerek, ikili 
görüşmelerde bulundu. EBSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar 
her iki ülkenin ayrılmaz bir bütün 
olduğunu söyleyerek, AB Dönem 
Başkanlığı’na getirilecek olan Güney 
Kıbrıs Rum Yönetimi’ne karşı yavru 
vatana desteğe geldiklerini belirtti.

EBSO’nun KTTO ve KTSO’nun 
katılımıyla Girne Acapulco 
Otel Convention Center’da 
gerçekleştirdiği toplantının açılışında 
konuşan Ender Yorgancılar, 
Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs’ın 
bağımsızlığı için çok önemli 
değerlerini verdiğini, maddi ve 
manevi olarak destek vermeye 

devam edeceklerini vurgulayarak, 
şunları söyledi: 

“KKTC bizler açısından 40 deniz 
mili ötemizdeki kardeş vatandır. 
Bugün bu manevi desteği bir kez 
daha vermek ve iki kardeş ülke 
arasındaki ticari bağlarımızı daha da 
güçlendirmek üzere bu topraklarda 
sizlerle biraraya gelmekten büyük 
mutluluk duyuyoruz. Bugün 
dünyanın 17’nci, Avrupa’nın 6’ncı 
büyük ekonomisi haline gelen 
Türkiye, yavru vatanın her zaman 
destekçisidir.”

Dünyanın çok önemli bir 
değişimden geçtiğini ve bu süreçte 
işbirliklerinin daha da önem 
kazandığını belirten Yorgancılar, 
“Ortak projeler birlikte büyümemizi, 
birlikte gelişmemizi ve kardeşlik 
bağımızı daha da güçlendireceği 

için oldukça önemlidir. Devletin 
dışında bizler de sanayi ve 
ticarette yapacağımız işbirlikleri 
ile birlikteliğimizi her fırsatta 
göstermeye devam etmeliyiz” diye 
konuştu.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar, adanın bir bölümünü 
‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ adıyla 
AB’ye katan zihniyetin uyguladığı 
ambargolarla buradaki Türk halkını 
çözümsüzlüğe hapsettiğini, somut 
adımlar atmadığını ve rekabetin 
de gerisinde bıraktığını gündeme 
getirirken, “Kıbrıs Türk halkına 
eğitimden yatırıma, ulaşımdan spora 
kadar her alanda uygulanan haksız 
ambargoları kabul etmemiz mümkün 
değildir. Türkiye Cumhuriyeti, bu 
haksızlıklar karşısında hep Kıbrıslı 
Türklerin yanında olmuştur ve 
olmaya devam edecektir” dedi.

Yorgancılar: Desteğe geldik

KAPAK
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Gelecek üretimde

KKTC’nin geleceği açısından 
yatırım yapması gerektiğine değinen 
Yorgancılar, şunları söyledi: “Kuzey 
Kıbrıs bugün ambargolar nedeniyle 
sıkıntı yaşamakta. Bizim en büyük 
temennimiz ambargonun kalkmasıyla 
kendi ayakları üzerinde duran güçlü 
ekonomik yapısıyla KKTC’nin önemli 
bir küresel oyuncu olabilmesidir. 
Piyasanın dar olması Kuzey Kıbrıs’ta 
ekonominin gelişimi önünde engel 
olmamalı, stratejik avantajları buna 
imkan vermemeli. Bugün önemli bir 
sanayi malı tedarikçisi olan Türkiye, 
lojistik avantajları ile KKTC’yi önemli 
bir dağıtım üssüne dönüştürebilir. Biz 
de işbirliği ve ortak projelerle maddi ve 
manevi olarak her zaman Yavru Vatan 

Kıbrıs’ın yanındayız. İşbirlikleri artık 
büyük önem kazandı, herşeyi devletten 
beklememek lazım. Bizler hep ülke 
kalkınmasının mutlaka üretimle 
olacağını savunuyoruz. Yunanistan ve 
benzeri ülkeler üretim yapamadığı 
için bu hale geldi. Kuzey Kıbrıs’ın da 
potansiyelini kullanarak üretime ağırlık 
vermesini diliyoruz.”

Dünyanın dev ekonomilerinde 
borç krizi devam ederken, küçülme 
yaşanırken KKTC’nin yüzde 3.7 
oranında büyümesinin kendilerini 
umutlandırdığını ifade eden Yorgancılar, 
2014 yılından itibaren Türkiye’den boru 
hattıyla adaya su gelecek olmasının 
da topraklarının yüzde 57’si tarım 
arazisi olan KKTC ekonomisine ivme 
kazandıracağına dikkat çekti.

Ender Yorgancılar, KKTC’nin 
en büyük ticari partnerinin de 
Türkiye olduğunun bilindiğine 
işaret ederken, yavru vatandaki 
ithalat rakamlarına bakıldığında 
rakamın küçük görülmemesini istedi. 
Yorgancılar, “KKTC, 1.6 milyar 
dolarlık ithalatının yüzde 71’ini 
Türkiye’den gerçekleştiriyor. İzmir 
bu ithalattan ancak yüzde 1 pay 
alıyor. Küçük de olsa bu rakamlara 
göre çok iş var. İzmirli firma ve il 
bazlı çok potansiyel var. İzmir ile 
Gazi Magusa liman seferleri ve uçakla 
Lefkoşe’ye ulaşabilmesi gibi avantajlar 
gözönüne alındığında İzmir’in KKTC 
ithalatındaki yüzde 1’lik payın yukarı 
çıkarılmaması için hiçbir neden yok. 
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KKTC’deki bürokratik engellerin 
azaltılmasını, Türk işadamlarına 
öncelik tanınmasını istiyoruz” diye 
konuştu.

Müteşebbisleri bekliyoruz

Kuzey Kıbrıs’ın gelişiminde 
uluslararası büyük firmalara ihtiyaç 
olduğunu vurgulayan Türkiye’nin 
KKTC Büyükelçisi Halil İbrahim Akça, 
“Son yıllarda turizm alanında yüzde 
30 ve yüksek öğrenimde yüzde 
10’luk bir büyüme yaşandı. Kuzey 
Kıbrıs’ta ekonominin canlanması 
için Türkiye büyük katkı yapıyor. İş 
adamları gönderiyor ve diğer taraftan 
Türkiye’den talep oluşturuyor. Ülkeye 
gelen turistin yüzde 70’i Türkiye’den 
geliyor.  Hellim peyniri ve narenciye 
ürünlerinin yüzde 70’i Türkiye’ye 
ihraç ediliyor. Son zamanda Irak ve 
Ortadoğu’ya da ihracat yapılmaya 
başlandı. Kuzey Kıbrıs müteşebbis 
bekliyor. Sanayi daha az gelişmiş ama 
geliştirilebilecek alanlar var” dedi.

Kıbrıs’a iki alanda ekonomik 
potansiyelin kullanılması için desteğe 
ihtiyaç duyulduğunu söyleyen 
Akça, “Kıbrıs Ercan hava alanının 
ihalesine çıkıldı. 300 milyon Euro 
maliyet söz konusu. Kuzey Kıbrıs 
içinden böyle bir yatırımcı çıkması 

ve ülkede yaratılan gelirlerle bunun 
finansmanı mümkün değildir. Burada 
Türkiye’deki büyük sermayeye büyük 
bir görev düşmektedir. İkinci olarak 
hizmetler sektörünün gelişmesi 
geliyor. Turizm sektörü izolasyonları 
kıramadı. AB ülkeleri ile İngiltere ile 
inişli çıkışlı ilişkiler süreci yaşandı. 
Büyük turizm şirketleri geldi. 
Tarımsal sanayi de burada çok önemli 
bir sektör. İzmir gıda sanayisinde 
önemli bir bölgedir. Güçlü işbirlikleri 
kurulabilir” dedi. 

Büyükelçi Akça, yazılım 
sektöründe ve kablo ile elektrik 
getirilmesi, entegre e-devlet 
gibi projelerinin de daha girişim 
aşamasında olduğunu sözlerine ekledi. 

Siz yolunuzu kaybetmediniz

EBSO’nun KKTC’ye 
gerçekleştirdiği iş seyahatindeki ortak 
toplantıda da İZTO Yönetim Kurulu 
Başkanı Demirtaş’ın geçtiğimiz Nisan 
ayında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni 
ziyaret edip Dimitris Hristofyas ile 
görüşmesine tepkiler devam etti.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Günay 
Çerkez, konuşmasına “Yolunuzu 
kaybetmeden doğru tarafa gelip 
ve doğru Cumhurbaşkanı ile 
görüştüğünüz için teşekkür ediyorum. 
Sizin bölgenizden bazı başkanlar 
yolunu kaybederek, Atina üzerinden 
Larnaka’ya gider. Güney’deki lidere 
‘Cumhurbaşkanı’ diye hitap eder. 
Kendisini en çok etkileyen 3 insandan 
biri olduğunu söyler. Sonra da bizim 
yazdığımız yazılara mazeret bulmaya 
çalışır” sözleriyle başladı.

KKTC’nin yatırım ve dış ticaret 
konusunda sıkıntı yaşadığını dile 
getiren Çerkez, şöyle konuştu:

“IBAN numarasının bulunmadığı 
için Kıbrıs’ın dış ticaret konusunda 
büyük sorunları var. Rum Kesimi, 
Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında 
yürütülen ticarette de tarife dışı 
engeller çıkarıyor. Bizdeki bürokrasi 
ekonomideki değişikliklere kolay 
cevap veremiyor. AB ile ticaret 
yaptığımız zaman sanki üçüncü 
ülkelerden ticaret yapılıyormuş 
gibi vergilere tabi tutuluyoruz. 

KAPAK
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Ürünlerimiz Türkiye’den giderken 
bazı vergiler alınıyor, Kıbrıslı işadamı 
bunu ‘Türkiye’nin ambargosu’ gibi 
algılıyor. Türkiye AB ile Gümrük Birliği 
nedeniyle bu bedelleri almak zorunda. 
Türkiye’nin bizler için neler yaptığının 
ciddi şekilde farkındayız. Irak, Iran, 
Rusya ve Azerbaycan gibi ülkelere 
ihracat yapabiliyorsak, Türkiye’nin 
Kıbrıs’a bu avantajı sağlaması ile 
oluyor. Güneyde dünyanın 8’nci 
denizcilik filosu varken bize sadece 
Türkiye’den gemi geliyor. Biz de 
Türkiye gibi olmak istiyoruz. Ege ve 
Akdeniz’i birlikte paylaşıyoruz, bu bizi 
potansiyel iş ortağı yapıyor. Ada’da 
kazan-kazan felsefesine dayalı yatırım 
ve işbirlikleri bizi mutlu edecek.”

KKTC mallarına daha
fazla yer açın

Kuzey Kıbrıs Türk Sanayi Odası 
Başkanı Ali Çıralı, KKTC sanayicisinin 
en büyük sorunlarının başında 
yüksek işçilik ücretleri ile enerji 
maliyetlerinin geldiğini ifade etti. 
Uzun yıllardır ambargo altındaki 
KKTC’nin dünyaya açılma imkanı 
bulamadığını, işletmelerin de henüz 
kurumsallaşamadığını dile getiren 
Çıralı, “AB’nin uyguladığı anlaşma ile 
Türkiye’ye sanayi ürünleri ihracatında 
üçüncü ülke gümrük vergisi 
uygulanıyor. Avrupa’ya ihracatımız da 
sıfıra geriledi. Ürünlerimizi Türkiye 
pazarına satmakta da zorlandık. 

Kuzey Kıbrıs’ta üretilen ürünlerin 
Türkiye’de yer bulabilmesini 
arzuluyoruz. Aramızdaki işbirliğini 
artırarak Kuzey Kıbrıs’ın ekonomisine 
katkıda bulunacağımıza inanıyorum” 
dedi. 

Önemli olan vizyon

İzmir bölgesinden başka 
bir işadamının Güney Kıbrıs’ı 
ziyaretlerinden dolayı takdir 
ettiğini söyleyen KKTC Ekonomi 
ve Enerji Bakanı Sunat Atun, 
“Bunu vizyon olarak takdir ettim. 
İki ülke bu pazarlarda ticaret 
yapılmamasından dolayı önemli bir 
potansiyeli kullanamamaktalar. Bence 
burada vizyon, nasıl bir politika 
gerçekleştirilmesi gerektiğinin 
düşünülmesidir” dedi.

Türkiye’den KKTC’ye su ve 
elektrik enerjisi taşıyacak projelerle 

bölgedeki petrol ve doğalgaz 
arama çalışmalarının her iki ülkenin 
bölgesel ve küresel konumunu 
güçlendireceğini belirten Atun, 
KKTC’nin ayrıca Mavi Akım 2 
projesinde önemli bir çözüm ortağı 
haline geleceğine inandığını ifade etti.

Avrupa Birliği’nin inisiyatifi ile 2003 
yılında Kuzey Kıbrıs’taki ürünlerin 
ihracatı için Yeşil Hat Tüzüğü’nün 
gerçekleştiğini, ancak 8 yıldır arzu 
edilen gelişmenin sağlanamadığını 
anlatan Atun, “Bunun nedeni 
Güney Kıbrıs’ın tarife dışı engellidir. 
Tüzüğün, Avrupa Birliği’nin mal ve 
hizmetlerin özgür dolaşımı felsefesiyle 
uygulanması durumunda Türkiyeli, 
Kuzey Kıbrıslı ve Güney Kıbrıslı tüm 
işadamları bundan önemli şekilde 
istifade ederek ticari potansiyeli 
kullanacaktır” diye konuştu.

KAPAK
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GÜNDEM

Ege Bölgesi Sanayi Odası, hizmet 
kalitesini Türkiye Kalite Derneği 
İzmir Şubesi’nin Ege Bölgesi 

Kalite Başarı Ödülü ile taçlandırdı.

Türkiye Kalite Derneği (KalDer) 
İzmir Şubesi tarafından bu yıl “Yeni 
Dünya Yeni Yaklaşımlar” teması ile 
gerçekleştirdiği Mükemmelliği Arayış 
Sempozyumu’nun sonunda Ege 
Bölgesi Sanayi Odası, Ege Bölgesi 
Kalite Başarı Ödülü aldı. 

Avrupa’daki Oda 
ve Borsalar içinde ilk 
ISO 9001 Kalite Sistem 
Belgesi’ni alan, Türkiye 
Odalar ve Borsalar 

Birliği’nin Oda ve Borsaların hizmet 
kalitelerini artırmak için İngiliz 
Odalar Birliği ile gerçekleştirdiği 
Akredite Oda projesinde ilk akredite 
edilen Odalardan biri olan EBSO, 
KalDer’in Ege Bölgesi Kalite Ödülü’ne 
başvurduğu yıl yine büyük bir başarıya 
imza attı ve 2012 Ege Bölgesi 
Kalite Başarı Ödülü’nü aldı. Grand 
Efes Swissotel’de gerçekleştirilen 
ödül töreninde EBSO Yönetimi ile 
personeli gurur ve mutluluğu birlikte 
yaşadı. Motivasyon ve coşkusuyla 
tören salonunu hareketlendiren 
EBSO, diğer kuruluşlara da örnek 
oldu.

EBSO’nun kalitesi 
ödülle taçlandı
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GÜNDEM

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim 
Gökçüoğlu,  Ege Bölgesi Kalite Başarı 
Ödülü’nü aldıktan sonra konuşma 
yaparken oldukça duygusal anlar 
yaşandı. Gözyaşlarına hakim olmaya 
çalışan ve zaman zaman sözleri 
boğazında düğümlenen Gökçüoğlu, 
ödülün daha büyük hedefler için 

motivasyonu arttıracağını vurguladı.

Çalışanlarla birlikte bir aile 
olduklarını dile getiren İbrahim 
Gökçüoğlu, “Bu ödülü aldığımız için 
EBSO olarak çok mutluyuz. Ödül 
bizim için amaç değil, araçtır. Bu tür 
ödüller kurumların ve şirketlerin 
daha kaliteli işler yapmasını sağlar 
ve motivasyonu artırır. Bana göre, 

başvuran herkes bu ödülü almıştır. 
EBSO, 1992 yılında kalite yolculuğuna 
başladı ve Avrupa’da meslek odaları 
arasında ISO 9001 Kalite Belgesi olan 
ilk kurum oldu. Yıllardır kaliteye bakış 
açımız değişmedi. Bu ödül bizim için 
çok önemlidir. Hedefimiz Uluslararası 
Kalite ve Avrupa Kalite ödüllerini 
almaktır” diye konuştu.

Ege Bölgesi Sanayi 
Odası, KalDer 
tarafından verilen 
2012 yılı Ege Bölgesi 
Kalite Başarı Ödülü 
aldı. EBSO Yönetimi 
ile personeli gurur 
ve mutluluğu birlikte 
yaşadı.
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Değişimin
değişmezi kalite

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, dünyadaki 

artan nüfus karşısında değişen 
tüketim alışkanlıkları, genişleyen 
üretim yelpazesi, tasarım ve üretim 
süreçlerindeki kısalmanın kaliteli 
üretim ve hizmet anlayışını öne 
çıkardığını söyledi.

Türkiye Kalite Derneği 
(KalDer) İzmir Şubesi tarafından 
düzenlenen Mükemmelliği Arayış 
Sempozyumu’nun 13’ncüsü, “Yeni 
Dünya Yeni Yaklaşımlar” temasıyla 
gerçekleştirildi. Türkiye’nin en büyük 
500 büyük firmasından 144’ünün 
üye olduğu KalDer’in Mükemmelliği 
Arayış Sempozyumu’nda ilk günkü 8 
çalıştaya yaklaşık 600 kişi katılırken, 
27 firma da stant açarak tanıtım yaptı.

Grand Efes Swissotel’de 3 gün 
süren sempozyumun açılışında 
konuşan EBSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Yorgancılar, özellikle 
küresel krizle birlikte tüm dünyada 
dengelerin yerinden oynadığını, 
ekonomiden siyasete, sosyo-
kültürellikten teknolojiye kadar 
birçok alanda değişim yaşandığını 
vurguladı. Ender Yorgancılar, “Dünya 
nüfusunun artıyor olması, artan nüfus 
karşısında, tüketim alışkanlıklarındaki 
değişim, gelişen teknolojilerle 
genişleyen ürün yelpazesi, tasarım ve 
üretim süreçlerinin kısalması üretim 
şekillerinde de yapısal değişimleri 
gündeme getirmiştir.

Bu da bir kez daha altı kalın 
çizgilerle kaliteli üretimi, kaliteli 
hizmet anlayışını öne çıkarmaktadır. 
Artan dünya nüfusu içerisinde 
yaşlanan bir demografik yapı, azalan 
kaynaklar; değişimi ve yenilikleri de 
zorunlu kılmaktadır” dedi.

Teknoloji zamanı

Ulu Önder Atatürk’ün daha 
cumhuriyet ilan edilmeden toplanan 
İzmir İktisat Kongresi’nin açılışındaki 
“… yeni Türkiye’mizi hak ettiği 
yere ulaştırabilmek için, mutlaka 
ekonomimize birinci derecede 
önem vermek zorundayız. Çünkü 
zamanımız tamamen bir iktisat 
devresinden başka birşey değildir.” 
sözlerini hatırlatan Yorgancılar, 
konuşmasını şöyle sürdürdü: “İşte 
bugün de zamanımız tamamen Ar-
Ge ve inovasyon çerçevesinde hızla 
ilerleyen teknolojik gelişmelerin 
devresidir. Küresel rekabette ayakta 
kalabilmenin yolu fark yaratmaktan, 
sıra dışı girişimlerden, katma 
değer yaratmaktan geçmektedir. 
Ülkelerin ve ekonomilerin gücü, 
ürettikleri ürünlerdeki orta ve ileri 
teknoloji seviyesinde ve ürünlerinin 
markalaşmada gösterdiği başarıdadır. 
2011 yılında marka başvuru ve 
tescilinde İstanbul ve Ankara’nın 
ardından üçüncü sırada yer alan İzmir, 
patent başvuru sıralamasında beşinci 
sıradadır. Üyelerimizin de her geçen 

gün markalaşmaya önem vermesini 
yapmış olduğumuz çalışmalarda 
tespit etmekteyiz. Verilen önemden 
mutlu olmakla birlikte, ülke olarak 
kat etmemiz gereken daha çok 
mesafenin olduğunu da kabul 
ediyoruz.”

EBSO’nun mükemmellik
yolculuğu

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar, mükemmelliğin ulaştığı 
noktada kurumsal kimliklerin 
kategorize edilmesinde en 
önemli kavram olan kalitenin 
bir adım ötesine ulaşma 
çabasının görüldüğünü, müşteri 
memnuniyetinin, kalite ve sürekli 
gelişimle doğru orantılı olduğunun 
farkına varıldığını anlattı. EBSO’nun 
da bu vizyonla kendini geleceğe 
taşımak, iç ve dış müşterilerine 
karşı daha geniş ve kaliteli bir ürün 
yelpazesi sunmak, mükemmellik 
hedefine bir adım daha yaklaşabilmek 
amacıyla 2009 yılında çıktığı kalite 
yolculuğunda bugün heyecanlı bir 
noktadan devam ettiğini belirten 
Ender Yorgancılar, “Odamız Ulusal 
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Kalite Hareketi İyi Niyet Bildirgesi’ne 
imza atarak, KalDer’in desteği ile; 
kurumun ve üyelerinin standartlarını 
yükseltmeyi, üyelerine verdiği 
hizmetin niteliğini arttırmayı ve 
bunun sürdürülebilirliğini sağlamayı 
hedeflemektedir. Avrupa’daki 
Odaların verdiği 5 yıldızlı hizmeti 
sağlıyor anlamına gelen Akredite ilk 
beş Oda arasında yer alan Odamız, 
Müşteri Memnuniyeti Yönetim 
Sistemi’ni, Bilgi Güvenliği Yönetim 
Sistemi’ni, Öneri Sistemi’ni ve 
Süreç Yönetim Sistemi’ni kurarak, 
hizmetlerini sürekli iyileştirme 
anlayışı içinde devam ettirmektedir. 
Hedeflerimizin odak noktasını, 
kaliteli hizmet anlayışı ve üyelerimizin 
standartlarını hep bir adım daha 
yükseltmek oluşturuyor” diye 
konuştu.

Açılışın özel konuşmacılarından 
Bosch Dizel Sistemler Genel Müdürü 
Steven Young, yıllık 55 milyar 
Euro’luk ciroya ulaşan şirkette       
Ar-Ge’ye verilen önemi anlatırken 
her gün ortalama 16 patent 
başvurusu yapıldığını bildirdi.

Bilim İlaç Genel Müdürü Erhan 
Baş ise, firmasının dünyadaki 
gelişmelri iyi değerlendirerek sektöre 
örnek olacak nitelikte uygulamalar 
gerçekleştirdiğini, iş verimi ve 
karlılığın artırıldığını haber verirken, 
önümüzdeki dönemde damgasını 
yeniliğin vuracağını dile getirdi.

Türkiye Kalite Derneği (KalDer) 
Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi 
Doğan, rekabet için en önemli 
unsurun kalite olduğunu söyledi.

İzmir’in her zaman güncelin 
peşinde koştuğunu vurgulayan 
Doğan, EXPO 2020’nin de bu 
anlayışın bir ürünü olduğunu belirtti. 
1990’lı yılların başından itibaren 
artan küreselleşmenin dünyada 
yeni açılımlara neden olduğunu da 
açıklayan KalDer Başkanı Doğan, 
“Dünyadaki ekonomik krizler ve 
Arap Baharı gibi gelişmeler bu 
pozisyonu almamızı gerekli kılıyor” 
dedi.

Yaşanan kargaşa içinde çabukluk 

ve bankaların tavırlarının dünyadaki 
etik kavramını tartışmaya açtığını 
söyleyen Hamdi Doğan, “Bu 
süreçte aklınıza gelen tüm detaylar 
önemli rol oynamaya başladı. 
Atıkları bile daha akıllıca yönetmek 
gerekebiliyor. Ürün ve hizmet 
kalitemizi artırmanın yanında 
yönetim kalitesinin de artması 
lazım. Artık bir marka yaratma 
zamanı da geldi. İzmir birçok önemli 
markanın olduğu bir kent ama 
rekabette oldukça gerilerdeyiz. 
2023 hedeflerine ulaşmak için 
basamakları tek tek değil sıçrayarak 
gitmemiz gerek. Bunun da anahtarı 
inovasyondur” diye konuştu.

Doğan: Basamakları sıçrayarak çıkmalıyız
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Vizyonumuz belli 
planımız hazır

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, 
Türkiye’nin de İzmir’in de 

vizyonunu belirleyip aksiyon planını 
hazırladığını söyledi. Türkiye’nin 
2023 yılında 500 milyar dolarlık 
ihracat hedefi ile İzmir’in EXPO 
2020 adaylığını gündeme getiren 
Yorgancılar, “Bizi olumlu etkileyecek 
bir sürecin içine girdiğimiz çok açık ve 
nettir. Bu sürecin kamuoyu tarafından 
sahiplenilmiş olması ülkemize adına 
çok büyük bir artıdır” dedi.

Mükemmelliği Arayış Sempozyumu 
kapsamında gerçekleştirilen “2023 
Türkiye Vizyonu ve İzmir” panelinde 

konuşan Yorgancılar, küreselleşme ve 
yerelleşme dinamiklerinin etkisiyle 
son yıllardaki toplumsal ve siyasal 
yapılanmalardaki değişimde geleceğe 
dönük stratejik politikaların daha büyük 
önem kazandığını ifade etti.

Alın teri ve akıl teri

Ender Yorgancılar, Vizyon 2023 
projesinin ana temasında teknolojiyi 
ekonomik faydaya dönüştürmenin 
yattığını hatırlatırken, rekabet gücünü 
artırmanın yolunun katma değerli 
ürünlerden, katma değeri artırmanın 
yolunun da Ar-Ge, inovasyon ve 
markaya yönelmeden geçtiğini 

vurguladı. Yorgancılar, “Türk sanayinin 
bugün toplam üretiminin sadece yüzde 
3.7’sinin, ihracatının sadece yüzde 
3,5’unun yüksek teknolojiye dayalı 
olması, daha gidecek çok yolumuzun 
olduğunun da bir göstergesidir. Bugün 
teknolojideki değişimin en basitinden 
pazarlamaya etkisi, bir tıkla ürünün 
satılması ve satın alınmasına imkan 
vermesidir. Böyle bir değişimin 
gerisinde kalmamız da mümkün 
değildir. Ancak, dünya ortalamasında 
GSMH’nın yüzde 5’i e-ticaret ile 
gerçekleşmektedir. İngiltere’de bu 
oran yüzde 8, ABD’de yüzde 7, Çin’de 
yüzde 5,5 olup, Türkiye’de sadece 

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar, “Bizi olumlu etkileyecek bir 
sürecin içine girdiğimiz çok açık ve nettir. Bu sürecin kamuoyu tarafından 

sahiplenilmiş olması ülkemize adına çok büyük bir artıdır” dedi.
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yüzde 1,3’tür. Akıl teri alın teri ile 
birleştirilerek; Apple’lar, Google’lar, 
chipler ortaya çıkarılabiliyorsa, 
biz neden bunu başaramayalım 
ki? Bilgi ve teknoloji çağı da zaten 
bunu gerektirmektedir. Ar-Ge ve 
inovasyonun günümüzde en büyük 
politik ve askeri silah olarak dünya 
düzenine yön vermesi de bunun bir 
kanıtıdır” dedi.

Hindistan, Çin, Malezya, Tayvan 
ile Güney Kore gibi ülkelerin 
orta ve yüksek teknolojide koşar 
adımlarla ilerlerken Türkiye’nin 
emeklemesinin kabul edilemeyeceğini 
belirten Yorgancılar, bu farkındalık 
içinde hazırlanan Sanayi Strateji 
Belgesi ve Girdi Tedarik Stratejisi 
çalışmalarını takdirle karşıladıklarını, 
ithalatı azaltmaya yönelik teşviklerin 
verilmesini önemsediklerini bildirdi.

Ender Yorgancılar, “Bizler her 
ortamda; yatırımı, üretimi, ihracatı ve 
istihdamı artırarak cari açığı düşüren, 
yerli üretimi arttıran ve yerli malı 
kullanmayı mecbur eden, buna paralel 
ithalatı azaltan bir teşvik sisteminin 
gerekliliğini belirttik. Bu “yol haritası” 
niteliğindeki girişimlerin, etkin sonuçlar 
üretmesi en büyük temennimizdir. 
Türkiye’nin, geleceğe ışık tutan ve 
sanayisini yüksek teknolojili üretim ile 
güçlendiren böyle projelere her zaman 
ihtiyacı vardır. Bu projelere mutlaka 
ama mutlaka sanayi envanterinin de 
eklenmesinin gereğine inanmaktayız” 
diye konuştu.

Rakiplerle eşit şartlar

Ekonomik ve stratejik konumunu 
her geçen gün güçlendiren Türkiye’de 
üretimin desteklenmesinin önemine 
dikkat çeken Yorgancılar, bugün 
Yunanistan, Portekiz, İspanya ve İtalya 
ekonomilerinin içine düştüğü çıkmaz 
görüldüğünde EBSO’nun “üretim 
yoksa kalkınma hayaldir” sloganının ne 
kadar haklı olduğunun ortaya çıktığını 
anlattı. Ender Yorgancılar, şöyle 
konuştu:

“İhracatın yüzde 60’ını, ithalatın 
yüzde 42’sini gerçekleştiren 
KOBİ’lerimiz rekabet edilebilir 
seviyeye getirilmelidir. 2023 
vizyonumuzda KOBİ’lerin 
başrolde olacağı unutulmamalıdır. 
Dünyadaki rakiplerimizle eşit 
şartların oluşturulması kaçınılmazdır. 
Başarılarını tüm dünyaya kanıtlayan 
Türk girişimcilerinin önünü açmak 
zorundayız. Çünkü, G-20 zirvelerinde 
sorunlara öneriler, çözümler ortaya 
koyan, küresel rekabet piyasasında, 
gelişmiş sektörleri ve söz sahibi 
firmaları ile önemli bir oyuncu 
niteliğindeki Türkiye; doğuya kayan 
üretimden payını alabilmelidir. Türkiye 
bu yeni düzenin baş aktörlerinden 
biri olmaya adaydır. Küresel düşünüp, 
yeni dünya düzenini doğru okuyarak, 
zayıf yönlerimizi güçlendirerek, güçlü 
yönlerimizi fırsata dönüştürerek 
yeniden yapılanmak zorundayız. 
Yapısal reformlarla birlikte, tasarruflar 
ve yatırımların artırılmasıyla eş 

zamanlı olarak cari açığın azaltılmasını 
sağlayabilmeliyiz. Çizilen 2023 vizyonu, 
bu eksiklerin biran evvel tamamlanması 
gereğini içermektedir.”

İzmir atılım sürecinde

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar, kalkınmanın yerelden 
başladığı düşünüldüğünde İzmir’in 
atılım sürecinden heyecan duyduklarını 
söyledi. Uluslararası bakışın da 
Türkiye’ye olumlu yansımasının 
geleceğe dair umutları artırdığını 
belirten Yorgancılar, “İzmir bugün, 
son dönemde gelişen yatırım 
ortamı, rekabetçilik endeksinde, 
markalaşmada ve vergi gelirlerinde 
3. sırada bulunması, 1700’e yakın 
yabancı sermayeli firması, 3 bin 900 
civarındaki ihracatçı firması, OSB’leri, 
serbest bölgeleri, teknoloji geliştirme 
bölgesi, 30 ayrı ihtisas fuarı, 67 değişik 
sanayi alanında yapılan üretimi ve 
daha birçok avantajıyla cazibesini 
artırmaktadır. İstanbul’a göre bir çok 
başlıkta alternatif şehir olması, iç ve 
dış pazarlarla olan yoğun bağlantısı ve 
gelişmiş havayolu ağı, iyi eğitim görmüş 
vasıflı işgücüne sahip olması, güneş, 
rüzgar ve Jeotermal gibi alternatif 
enerji kaynakları potansiyeli İzmir’i 
bir adım öne çıkarmaktadır. İzmir’in 
lojistik merkezli yapı oluşumu, altyapı 
ve ulaşımda son dönemde atılan 
adımlar İzmir için bir artıdır. İzmir’i 
dünya kenti haline getirecek olan ve 
mevcut potansiyelin ivmesini artırarak, 
kalkınmasını hızlandıracak olan EXPO 
2020’yi bu süreçte çok önemli bir fırsat 
olarak görmekteyiz” diye konuştu.

Ender Yorgancılar, hep birlikte 
çalışıp üreterek 2023 yılında 
Türkiye’nin dünyanın en büyük 10 
ekonomisinden biri haline geleceğine 
inandığını sözlerine ekledi.

İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel’in 
yönettiği panelde ayrıca aynı zamanda 
EBSO Meclis Üyesi olan ESİAD 
Yönetim Kurulu Üyesi Arzu Amirak ile 
EGİAD Yönetim Kurulu Üyesi Levent 
Akgerman da kentin geleceğine yönelik 
beklentilerini ortaya koydu.
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İzmirli sanayicinin yüzü 
2011’de güldü

İzmirli sanayiciler 2011 yılında 
üretimden satış, Ar-Ge ve 
istihdamda başarılı bir grafik çizdi. 

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), 
2011 yılı Üretimden Satışlar kriterine 
göre 25 milyon TL barajını aşan 
sanayi kuruluşlarının listesini açıkladı. 
Listede bu şartları sağlayan 153 
şirket yer aldı. Buna göre ilk sırada 
12 milyar 601 milyon 74 bin TL ile 
Tüpraş A.Ş, yer alırken, onu 3 milyar 
461 milyon 561 bin TL üretimden 
satış ile Petkim, 1 milyar 489 milyon 
445 bin TL ile Philsa Philip Morris 
Sabancı izledi. 2011 yılı İzmirli 
sanayicileri mutlu ederken, cirolar 
yüzde 24, karlar yüzde 17, istihdam 
yüzde 7, araştırma geliştirme 
harcamaları yüzde 17 oranında arttı. 

2010 yılında listede yer almayan 
Polinas Plastik 19’ncu, AKG Yalıtım 
94’ncü ve Viking Temizlik de 100’ncü 
sıradan listeye girdi. 

EBSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgancılar, 
yönetim kurulu üyeleri ile birlikte 
Sanayiciler Kulübü’nde İzmir’in 

en büyük 100 şirketini açıklayarak 
değerlendirmelerde bulundu. 
Yorgancılar, sadece İzmirli 
sanayicileri kapsayan bu çalışma 
sonucunda üretimden satışı 25 
milyon TL’yi geçen 153 üyelerinin 
bulunduğunu bildirdi. Rakamlara 
yönelik değerlendirmesini ilk 100 
üye üzerinden yapan Yorgancılar, 
2010 yılında küresel ekonomik 
krizin yaralarını saran Türkiye’nin 
2011 yılını da genel anlamda başarılı 
kapattığını dile getirdi. Yorgancılar, 
2012 yılında da büyümenin yüzde 5’in 
altına düşmeyeceğini tahmin ettiğini 
söyledi.  

Yüzümüz güldü

Ekonomideki olumlu gidişin 
firmaların karnelerine de yansıdığını 
dile getiren Yorgancılar, “2010 
yılına göre 2011 yılında özsermaye, 
net aktifler ve ücretlerle gerileme 
yaşanırken, diğer göstergelerde 

Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın üretimden satışlar kriterine göre belirlediği  
100 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışmasının sonuçlarını açıklayan EBSO Yönetim 

Kurulu Başkanı Yorgancılar, Ar-Ge ve istihdam verilerinin gelecek için de 
umut vaad ettiğini söyledi.

En yüksek ihracat
Petkim, İzmir Demir Çelik, Delphi 
Otomotiv, Özkan Demir Çelik, 
Kardemir, Hugo Boss, Çebitaş, 
Kocaer Haddecilik.

En yüksek istihdam
Hugo Boss, Delphi Otomotiv, 
Petkim, BMC, Abalıoğlu Yem, CMS 
Jant, Tüpraş, Schneider Elektrik, 
Klimasan.

Ar-Ge’ye en çok kaynak
BMC, DYO Boya, Schneider 
Elektrik, CMS Jant, Tariş Üzüm, 
Pınar Süt, Kansai Altan, Klimasan, 
ZF Lemförder Aks, Üniteks Gıda 
Tekstil.

2011’de öne çıkanlar
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reel artış görülmektedir. Son 2 yıla 
göre artan satış ve kara rağmen, 
özsermayenin giderek erimesi, 
zarardaki artış ve borçların artması 
yapısal sorunlar olarak dikkati 
çekmektedir. Firmalarımızın 
borçluluk oranları 2011 yılında 
artmıştır” dedi.

Ülke büyümesi karlara
yansımıyor

Ender Yorgancılar, kriz 
sürecinden en fazla etkilenen 
firmaların demir-çelik sektöründe 
toplandığını kaydederken, ihracatta 
da dokuma, giyim, gıda, içki, tütün 
ve taşıt sektörlerinin öne çıktığını 
anlattı. Yorgancılar, toplamda da 
Türkiye gerçeği olarak ithalatçı 
yapının korunduğunun görüldüğünü 
belirtirken, 100 dolarlık üretim 
için 65 dolarlık mal ithal edildiğini, 
Girdi Tedarik Stratejisi’nin de bu 
anlamda büyük önem taşıdığını 
söyledi. Özsermayede daralmalar 
yaşandığını, bunun da daha fazla borç 
ve daha az yatırım anlamına geldiğini 
belirten Yorgancılar, “Ekonominin 
yüzde 8.5 oranında büyüdüğü 
bir yılda, 100 büyük firmada reel 
anlamda net katma değer ve net 
kardaki artışların yüzde 2’ler gibi 
düşük bir düzeyde kalması oldukça 
düşündürücü. Ancak cirolar yüzde 
24, üretimden satışlar yüzde 22 
arttı. İstihdamdaki artış yüzde 7 
oldu. Bu rakamlara baktığımızda 
2011 yılının sanayicilerimizin yüzünü 
güldürdüğünü söyleyebiliriz” dedi.

Ender Yorgancılar, Ar-Ge 
harcaması verilerine bakarak İzmir 
sanayinin önümüzdeki dönemde 
yapısını daha da güçlendireceğinin 
görüldüğünü ifade etti.

En büyük sorunumuz terör

Ekonomideki olumlu 
gelişmelerden mutluluk duyduklarını 
ancak 8 askerin Dağlıca’da şehit 
edilmesinin de acısını da yüreklerinde 
yaşadıklarını ifade eden Yorgancılar, 
terör bitmeden ekonomideki güzel 

rakamların bir anlamı olmadığını 
söyledi. Şehitlere Allah’tan rahmet, 
yaralı askerlere de acil şifa dileyen 
Yorgancılar, “Bizim öncelikli 
sorunumuz terör. Tam her şey 
yolunda gidiyor derken; acı haberlerle 
sarsılıyoruz. Sorunun çözümü için 
çalışılırken, bu acı olaylar oluyor. Bir 
an önce bu sorunun çözülmesi en 
büyük isteğimiz” dedi. 

Teşvik ve TTK’dan memnunuz

Toplantıda geçtiğimiz günlerde 
teşvikle ilgili olarak açıklanan 
Bakanlar Kurulu kararı ve Yeni 
Türk Ticaret Kanunu’nda yapılacak 
değişikliklerle ilgili değerlendirmede 
yapan Yorgancılar, teşvik ve TTK’da 
yapılan değişikliklerden memnun 
olduklarını söyledi. Teşvikte doğalgaz 
ile yapılacak enerji yatırımlarına 
fren getirildiğini, madencilik, enerji 
verimliliği ile ilgili projelere destek 
olunacağının yer aldığını anlatan 
Yorgancılar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Teşvik yasasının ekonomiye 
olumlu etkileri önümüzdeki günlerde 
daha iyi görülecektir. İzmir bu 
teşvik sistemi özellikle otomotiv 
sektöründe Bursa’dan sonra ikinci 
bir üretim merkezi olabilir. Çünkü 
büyük yatırımlara 5. bölge teşvikleri 
veriliyor.  Bundan birkaç yıl önce 
Manisa bu kadar ön planda değildi. 
Teşvikler sayesinde yatırımlar attı. 
Bugün İstanbul ile Kocaeli neredeyse 
birleşmiş durumda. Bursa zaten 
gelişmiş bir şehir. İzmir ile Manisa 

da birkaç yıl içinde birleşecek. 
Balıkesir gelişecek. İzmir, Manisa, 
Balıkesir, Kütahya, Afyon, Ankara 
ile birleştiğinde ortaya istihdam ve 
gelir dağılımı sorunlarının çözüldüğü 
bir ekonomik tablo çıkacak. Biz 
Türkiye’nin batısı, doğusu, kuzeyi 
ve güneyiyle bir bütün halinde 
gelişip kalkınmasından yanayız. 
2023 yılı hedeflerimize ulaşmak için 
fabrikalarımızı çalıştıracak enerji 
çok önemli. Türkiye’nin bilimin 
ve teknolojinin gereklerine göre 
inşa edilmiş bir nükleer santrale 
olan ihtiyacını da her fırsatta dile 
getiriyoruz. Türk Ticaret Kanunu’nun 
da da bizim Meclisimizde dile 
getirdiğimiz değişikliklerin yüzde 
80-90’ı yapılmış durumda. Bu da 
aklın yolunun bir olduğunu gösterdi. 
Gümrük ve Ticaret Bakanımız Hayati 
Yazıcı’ya teşekkür ediyoruz. Büyük 
emek verdi. Bu düzenlemelerden de 
memnuniyet duyduk.”

IMF’ye borç veriyoruz

Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan’ın Meksika’da katıldığı 
G-20 Zirvesi’nde Uluslararası 
Para Fonu’nun (IMF) Yunanistan 
başta olmak üzere mali krizdeki 
ülkeleri kurtarmak için oluşturduğu 
fona Türkiye’nin 5 milyar dolar 
kaynak aktaracağını açıklamasını 
değerlendiren EBSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Yorgancılar, “Geçmişte 
Türkiye IMF’nin kapısında yardım 
beklerken şimdi ona yardım eder 
konuma geldi” diye konuştu.

• Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın 100 Büyük Sanayi Kuruluşu listesindeki 58 
firmanın sırası yükseldi, 31 firmanın sırası düştü, 7 firma yerini korudu, 4 
firma da listeye yeni girdi.

• 100 büyük firmanın içinde 44 tanesinde Ar-Ge çalışması olduğu görüldü. 
• Yabancı sermayeli 23 firma yer aldı. 
• İlk 100 firmadan 26’sı zarar, 74’ü kar bildirdi. 
• Üretimden satışlar yüzde 22, cirolar yüzde 24, kar yüzde 17, Ar-Ge gideri 

yüzde 17, istihdam yüzde 7, borçlar yüzde 14, katma değer yüzde 14, zarar 
yüzde 62, ihracat yüzde 31, ithalat yüzde 34 arttı. Özsermaye ise yüzde 4 
azaldı.

100 Büyük’ten satır başları
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EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI’NIN
2011 YILI ÜRETİMDEN SATIŞLARINA GÖRE

25 MİLYON TL BARAJINI AŞAN SANAYİ KURULUŞLARI
2011
SIRASI 

2010
SIRASI FİRMA ÜNVANI ÜRETİMDEN

SATIŞLAR

1 1 TÜPRAŞ A.Ş. İZMİR RAFİNERİ MÜD. 12.601.764

2 3 PETKİM PETROKİMYA A.Ş.   3.461.561

3 4 PHILSA PHILIP MORRIS A.Ş. 1.489.445

4 5 İZMİR DEMİR ÇELİK A.Ş.   -

5 6 BMC SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 838.018

6 11 TÜPRAG A.Ş. 779.471

7 13 ÖZKAN DEMİR ÇELİK A.Ş.   666.779

8 7 ABALIOĞLU YEM-SOYA ENTEGRE ŞB. 663.084

9 9 PINAR SÜT A.Ş.           643.946

10 14 KOCAER HADDECİLİK A.Ş. ALİAĞA ŞB. 616.314

11 12 KÜÇÜKBAY  YAĞ A.Ş.        602.020

12 8 JTI TÜTÜN ÜRÜNLERİ A.Ş.  588.495

13 15 CMS JANT VE MAKİNA SANAYİ A.Ş.            545.435

14 41 ÇEBİTAŞ DEMİR ÇELİK END. A.Ş. 464.749

15 17 HI AUTOMOTIVE SYSTEMS LTD. ŞTİ. ESBAŞ ŞB. 427.923

16 16 PINAR ENTEGRE ET VE UN A.Ş.  384.771

17 22 SCHNEIDER ELEKTRİK A.Ş.  367.393

18 27 KARDEMİR LTD. ŞTİ. ALİAĞA ŞB. 344.837

19 - POLİNAS PLASTİK A.Ş. 336.372

20 26 KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. 332.896

21 19 AKDENİZ KİMYA A.Ş.       314.244

22 21 HUGO BOSS LTD. ŞTİ.       299.563

23 38 KARAKAŞ ATLANTİS A.Ş. 290.681

24 24 BATIÇİM A.Ş. 273.948

25 20 ANADOLU EFES A.Ş. İZMİR ŞUBESİ XX

26 32 İMBAT MADENCİLİK A.Ş.    244.337

27 35 KANSAI ALTAN A.Ş. 240.359

28 34 NORM CIVATA SAN. VE TİC. A.Ş. 238.214

29 40 HİDROMEK A.Ş. ESBAŞ ŞB. XX

30 30 EGE PROFİL TİC. VE SAN. A.Ş. 227.674

31 31 ÜNİTEKS GIDA TEKSTİL A.Ş. 206.697

32 29 ÇAMLI YEM A.Ş.           198.109

33 37 EGE SERAMİK SANAYİ A.Ş. 195.477

34 23 ÇİMENTAŞ T.A.Ş. 194.789

35 42 CEVHER DÖKÜM SANAYİ A.Ş. 193.705

36 39 KLİMASAN A.Ş. 193.099

37 25 SOCOTAB SAN. VE TİC. A.Ş. 182.061

38 54 SUN TEKSTİL A.Ş. 171.272

39 88 S.S. TARİŞ PAMUK VE YAĞLI TOHUM. TSK. BİRLİĞİ 168.954

2011
SIRASI 

2010
SIRASI FİRMA ÜNVANI ÜRETİMDEN

SATIŞLAR

40 53 BAK AMBALAJ A.Ş. 167.683

41 68 EGE ENDÜSTRİ VE TİC. A.Ş. 162.703

42 33 ALLIANCE ONE TÜTÜN A.Ş. 161.906

43 46 OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. 161.674

44 18 DYO BOYA FABRİKALARI SAN. VE TİC. A.Ş. 161.570

45 49 VE-GE HASSAS KAĞIT A.Ş. 153.519

46 36 T.T.L. TÜTÜN A.Ş. 152.069

47 51 EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. 151.182

48 118 ALİAĞA ÇAKMAKTEPE A.Ş. 143.620

49 43 TÜRK TUBORG A.Ş. 136.505

50 50 ÖZGÖRKEY GIDA A.Ş. 135.608

51 61 OSMAN AKÇA A.Ş. 135.579

52 60 CEVHER JANT SANAYİ A.Ş. 133.467

53 64 EKOTEN TEKSTİL A.Ş. 122.898

54 52 ÖRGEN GIDA SAN. TİC. A.Ş. 122.310

55 56 ALKİM KAĞIT A.Ş. 121.556

56 57 ÇİMBETON A.Ş. 121.519

57 44 ESEN PLASTİK A.Ş. 121.091

58 55 DALAN KİMYA A.Ş. 120.547

59 58 TYH TEKSTİL A.Ş. 116.041

60 73 S.S. TARİŞ ÜZÜM TSK. BİRLİĞİ 114.972

61 89 SARIGÖZOĞLU A.Ş. 105.683

62 48 VERDE YAĞ BESİN A.Ş. 103.591

63 59 VİKİNG KAĞIT A.Ş. 100.856

64 83 İZMİR SENKROMEÇ LTD. ŞTİ. 98.636

65 70 ATAER ENERJİ A.Ş. 98.511

66 113 UÇAK KARDEŞLER LTD. ŞTİ. 97.981

67 62 TİCARET VE SANAYİ KONT. T.A.Ş. 97.051

68 71 MAYTEKS ÖRME A.Ş. 96.614

69 65 MİCHA GALVANİZLİ ÇELİK  A.Ş. 95.464

70 72 BAĞ YAĞLARI T.A.Ş. 94.164

71 66 BTM BİTÜMLÜ TECRİT A.Ş. 91.297

72 74 TEZOL TÜTÜN A.Ş. 90.092

73 67 SPOT TEKSTİL LTD.ŞTİ. 89.447

74 75 SUNEL TİCARET T.A.Ş. 87.676

75 76 KİMTAŞ KİREÇ SANAYİ A.Ş. 86.937

76 84 BORNOVA MATBAA MÜREKKEP. A.Ş. 85.991

77 78 KAPLAMİN AMBALAJ A.Ş. 85.478

78 80 AGROBEST TARIM LTD. ŞTİ. 85.301
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EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI’NIN
2011 YILI ÜRETİMDEN SATIŞLARINA GÖRE

25 MİLYON TL BARAJINI AŞAN SANAYİ KURULUŞLARI
2011
SIRASI 

2010
SIRASI FİRMA ÜNVANI ÜRETİMDEN

SATIŞLAR

79 77 EGEPLAST A.Ş. 84.827

80 45 ROTEKS TEKSTİL A.Ş. 82.791

81 86 EGE FREN A.Ş. 82.442

82 85 KATMERCİLER ARAÇ A.Ş. 78.544

83 82 X 78.243

84 79 PINAR SU A.Ş. 78.154

85 99 İZELTAŞ SAN. VE TİC. A.Ş. 73.221

86 81 BAYLAN ÖLÇÜ ALETLERİ LTD. ŞTİ. 72.910

87 47 TUKAŞ GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. 71.446

88 - EURO GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 71.050

89 87 YATPA DAYANIKLI TÜKETİM MALL. A.Ş. 70.470

90 94 K.F.C. GIDA A.Ş. 66.695

91 100 ANATOLIA TARIM A.Ş. 65.032

92 93 TEKNOPET PLASTİK  A.Ş. 64.055

93 98 ZF LEMFÖRDER AKS A.Ş. 63.889

94 - AKG YALITIM VE İNŞAAT A.Ş. 61.908

95 112 AK DÖKÜM A.Ş. 61.655

96 91 KONFOR DAYANIKLI TÜKETİM MALL.A.Ş. 59.291

97 104 YÜKSEL TEZCAN LTD. ŞTİ. 55.692

98 95 PÜTAŞ PAMUK SANAYİ A.Ş. 54.760

99 150 SEPİCİLER ÇAYBAŞI A.Ş. 53.900

100 - VİKİNG TEMİZLİK A.Ş. 53.343

101 96 ÇAĞLAYAN SAN. VE TİC. A.Ş. 52.346

102 138 BSS BORAY İNŞAAT A.Ş. 50.352

103 - SAY REKLAMCILIK A.Ş. 49.723

104 109 ÇAĞATAY YAĞ LTD. ŞTİ. 47.789

105 - TECFYL METAL LTD. ŞTİ. 46.747

106 111 STP GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. 46.060

107 107 ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. 45.919

108 124 BARAN AMBALAJ A.Ş. 45.378

109 101 EKİZ YAĞ VE SABUN A.Ş. 44.957

110 115 LEVENT KAĞIT A.Ş. 43.634

111 131 BATI BASMA SANAYİ A.Ş. XX

112 151 ELTAŞ TRANSFORMATÖR A.Ş. 43.268

113 133 HAKAN YÜKSEL UN LTD. ŞTİ. 42.804

114 129 DÖNMEZ DEBRİYAJ A.Ş. 41.836

115 97 TÜRKİYE TÜTÜNLERİ A.Ş. 40.698

116 137 BAREKS PLASTİK SAN. TİC. A.Ş. 40.042

117 - TERMODİNAMİK MAKİNA A.Ş. 39.471

2011
SIRASI 

2010
SIRASI FİRMA ÜNVANI ÜRETİMDEN

SATIŞLAR

118 144 EZGİ KONFEKSİYON LTD. ŞTİ. 39.357

119 125 GÜRALP VİNÇ  LTD. ŞTİ. 38.665

120 155 DİRİNLER DÖKÜM SAN. A.Ş. XX

121 154 HATSAN SİLAH LTD. ŞTİ. 37.899

122 110 FERSAN FERMANTASYON A.Ş. 37.670

123 - KUBİLAY KİMYA VE BOYA LTD. ŞTİ 36.917

124 - CEMDAĞ AYDINLATMA A.Ş. 36.623

125 119 AGS PARAFİN A.Ş. 36.345

126 114 KÜTAŞ TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş. 36.115

127 152 MC CORMICK KÜTAŞ A.Ş. 35.041

128 130 SÜPERPAK AMBALAJ A.Ş. 34.844

129 103 KERMES TARIM LTD. ŞTİ. 34.755

130 143 FARBE TEKSTİL SAN. TİC. A.Ş. 34.670

131 127 AKIN HADDECİLİK LTD. ŞTİ. 34.334

132 - ROY ROBSON SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 34.003

133 122 SGS-SÜT VE GIDA A.Ş. 33.370

134 136 TARİŞ YEMTA A.Ş. 33.113

135 123 X 32.370

136 - TEST TÜM A.Ş XX

137 157 HAVATEK MAKİNA A.Ş. 31.570

138 147 İZMİR PASTÖRİZE A.Ş. 31.147

139 - BATI BASMA İHRACAT A.Ş. 30.917

140 - ERDENLER HAZIR BETON DİKİLİ ŞB 30.702

141 132 TOLKAR MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. 30.363

142 156 ONURCAN AMBALAJ LTD. ŞTİ. 29.510

143 145 KROMA BASKI ÖNCESİ A.Ş. 29.496

144 - KAR-EL DEMİR LTD.ŞTİ. 29.418

145 - ATİK METAL SAN. VE TİC. A.Ş. 29.413

146 116 ŞENTAŞ TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş. 29.322

147 149 KORSİNİ-SAF AMBALAJ A.Ş. 29.260

148 - X XX

149 140 AK-EGE MADENCİLİK A.Ş. 28.739

150 161 ÜRÜN TARIM LTD. ŞTİ. 27.385

151 146 EFE ENDÜSTRİ A.Ş. 26.934

152 158 TÜRKAY TARIM LTD. ŞTİ. 25.645

153 160 USTA GIDA A.Ş. XX

X : Firma ünvanının yayınlanmasını istemeyen firmalar
XX : Rakamlarının yayınlanmasını istemeyen firmalar
- : Konsolide bütçe ve SPK Tebliği nedeniyle rakamını veremeyen firmalar.
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Gümrük ve Ticaret Bakanı 
Hayati Yazıcı, 6102 sayılı Yeni 
Türk Ticaret Kanunu’nda 

(TTK) 16 başlık altında ve toplam 25 
maddeyi etkileyen temel değişiklik 
çalışması, 6102 sayılı Yeni Türk 
Ticaret Kanunu ile 6103 sayılı Türk 
Ticaret Kanunu’nun Yürürlüğü ve 
Uygulama Şekli Hakkında Kanun’da da 
17 başlık altında toplam 84 maddeyi 
etkileyen tali değişiklik çalışması 
yapıldığını bildirdi. 

“Ekonomik hayatın aktörleri 
ticari faaliyetlerini 55 yıllık bir kanunla 
yürütüyor” diyen Yazıcı, 55 yılda 
dünyanın ve ekonomik anlamda 
kullanılan ticari enstrümanların 
değiştiğini, yöntemlerin farklılaştığını, 
teknolojinin devreye girdiğini, 
e-ticaretin ve küresel rekabetin 
yoğunlaştığını anlattı.

Yeni TTK’nın müteşebbislerin 
rekabet gücünü arttırdığını vurgulayan 
Yazıcı, “Rekabet gücünün artması için 
yönetim yapısı güçlü olması lazım. Bu 
yetmez, sermaye yapısı güçlü olması 
gerekir. Bu iki unsur da yetmez, 
şirketin denetiminin gerçek verileri 
esas almak suretiyle yapılıyor olması 
gerekiyor. Yeni TTK, bu çerçevede 
hedefleri olan bir kanun” diye 
konuştu.

Yeni TTK’nın uzun süren 
çalışmalar sonucu 1 Temmuz 
2012’de yürürlüğe gireceğini belirten 
Yazıcı, kanun hazırlanırken tüm 
ilgili çevrelerin görüşlerinin dikkate 
alındığını söyledi.

Hayati Yazıcı, sahtecilik suçları 
haricindeki fiillerin önemli bir kısmını 
idari para cezası şeklinde yaptırıma 
bağladıklarını, bir kısmına da adli para 
cezası şeklinde yaptırım olmasını 
doğru bulduklarını bildirirken, 

para cezasında alt ve üst sınır 
uygulamasının da kalktığını ve mülki 
amirlerin belirleyeceği tek bir tutarda 
ceza uygulanacağını söyledi.

44 maddeden oluşan kanun 
tasarısının TBMM’ye sevk edildiğini 
anlatan Yazıcı, yapılan çalışmalarda 
değişiklik talep edilen hususların 6 
başlık altında toplandığını ifade etti. 

Bu hususları; şirket yöneticilerine 
yönelik bilgilerin her türlü belgede yer 
alması zorunluluğu, ortakların şirkete 
borçlanma yasağı, yönetim kurulu 
üyelerinden dörtte birinin yüksek 
öğrenim mezunu olma şartı, bağımsız 
denetimin kapsamının çok geniş 
olduğu, kanunda düzenlenen cezaların 
ağır olduğu, adli para cezalarının 
idari para cezasına dönüştürülmesi 
gerektiği ve sermaye şirketlerine 
getirilen internet sitesi kurma 
yükümlülüğünün kapsamının ve bu 
internet sitesinde bulundurulması 
gereken içeriğin geniş olduğu şeklinde 
sıralayan Yazıcı, şunları kaydetti: 

‘’Bu konuları dikkate alarak, 
önemli görüşmeler yapıldı ve 
hazırladığımız tasarı 3 kez Ekonomi 

Koordinasyon Kurulu’nda görüşüldü 
ve en son ben Sayın Başbakanımıza 
yaptığımız çalışmaları arz ettim ve 
tasarı böylelikle gerçekleşmiş oldu. 
Son olarak da 44 madde şeklinde 
TBMM’ye sevk ettik. 6102 sayılı 
Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda 16 
başlık altında ve toplam 25 maddeyi 
etkileyen temel değişiklik çalışması, 
6102 sayılı Yeni Türk Ticaret 
Kanunu ve 6103 sayılı Türk Ticaret 
Kanunu’nun Yürürlüğü ve Uygulama 
Şekli Hakkında Kanunda da 17 başlık 
altında, toplam 84 maddeyi etkileyen 
tali değişiklik çalışması yapılmıştır.’’

Şirketlere çekidüzen

Türkiye’de kayıtlara göre şu anda 
yaklaşık 800 bin şirket olduğunu, 
bunların 98 binin anonim şirket, 
diğerlerinin limited, komandit vs. 
şirketlerden oluştuğunu belirten 
Yazıcı, “Ama bunların içerisinde 247 
bin tanesi beyanname vermeyen 
gayrifaal şirket. Tabiri caizse bunların 
beyin ölümleri gerçekleşmiş ama, 
hukuki varlıkları devam ediyor. 
Bunların da bitmesi lazım” dedi.

Yeni Türk Ticaret Kanunu’na 
iş dünyası ayarı

Nisan ayında EBSO Meslek komiteleri Ortak Toplantısına katılan 
Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı yeni TTK yürürlüğe girmeden 
önce iş dünyasından gelen önerileri dikkate alarak gerekli değişiklikleri 
yapacaklarını açıklamıştı.

HABER
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1 Temmuz’da yürürlüğe girecek 
olan yeni TTK yapılacak 
değişikliklere ilişkin olarak 

geri sayım başladı. Türk Ticaret 
Kanunu’nda (TTK) değişiklik 
yapan tasarı, TBMM Anayasa 
Komisyonu’nda kabul edildi. 
Tasarının gerekçesinde, yasada 
yer alan bazı düzenlemelerin 
değiştirilmeden yürürlüğe girmesi 
halinde ticari hayatın olumsuz 
etkilenebileceği ve uygulamada 
sorunların yaşanabileceğine yönelik 

değerlendirmelere işaret edilerek, 
“Uygulamada ortaya çıkabilecek 
sorunların asgariye indirilebilmesi”nin 
amaçlandığı belirtildi.

Ekonomi yönetimi tarafından 
iş ve ekonomi dünyasından gelen 
eleştiriler dikkate alınarak hazırlanan 
84 maddelik taslak metin üzerinde 
iktidar ile muhalefet arasındaki 
görüşmeler devam ederken, 
sağlanacak mutabakatla Türk Ticaret 
Kanunu’nda yapılacak değişikliklerin 1 

Temmuz’a yetiştirilmesi hedefleniyor.

Meclis ayağında çalışmalar devam 
ederken Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan’a da hazırlanan 84 maddelik 
taslak metin hakkında kapsamlı bir 
sunum yapıldığı öğrenildi. Ekonomi 
yönetiminin iş dünyasından gelen 
talep ve eleştirileri de dikkate alarak 
hazırladığı 84 maddelik değişikle 
paketinde sahtecilik suçları hariç 
hapis cezaları çoğunlukla para 
cezasına dönüştürülüyor. Şirket 

Türk Ticaret Kanunu’nunda 
değişiklik tasarısı Meclis’te

TBMM’den geçtikten sonra çeşitli eleştirilere 
konu olan yeni Türk Ticaret Kanunu’nda 84 

maddelik değişiklik yapılacak. İş çevreleri 
ve sivil toplum kuruluşlarından gelen 

eleştirileri değerlendiren Hükümetin bu 
konuda hazırladığı değişikliklerin Kanun’un 

yürürlüğe gireceği tarih olan 1 Temmuz’a 
kadar tamamlanması planlanıyor. Başbakan 

Erdoğan’a da hazırlanan metin hakkında 
kapsamlı bir sunum yapıldı.

Değişiklerde bir çok hapis cezası yerine para 
cezası getirildiği dikkati çekiyor. Taslağa göre 
ortakların şirkete borçlanmalarına olanak 
sağlanırken, internet sitesi kurma zorunluluğu 
ve internet sitesinde yayınlanacak bilgiler de 
gelen eleştiriler doğrultusunda sınırlandırılıyor. 
Ticaret Sicili kayıt işlemlerinin elektronik 
ortamda tutulması nedeniyle kanuna veri 
gizliğinin korunması eklenerek ilgili kurum bu 
bilgileri korumakla görevlendirildi.
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ortaklarının, şirkete borçlanmalarına 
imkan sağlanarak şirkete borçlanma 
cezai yaptırım kapsamından 
çıkarılıyor.

Tasarıyla, tescil 
edilen ticaret 
unvanı, ticari 
işletmenin 
görülebilecek bir 
yerine okunaklı 
bir şekilde 
yazılacak. Tacirin 
işletmesiyle ilgili 
olarak düzenlediği 
ticari mektuplarda ve 
ticari defterlere yapılan 
kayıtların dayandığı belgelerde 
tacirin sicil numarası, ticaret unvanı, 
işletmesinin merkezi yazılacak. 
Tacir, internet sitesi oluşturma 
yükümlülüğüne tabi ise bunları söz 
konusu siteden yayınlayacak. 

Pay sahiplerinin şirkete borçlanma 
yasağında değişiklik yapılıyor. Pay 
sahipleri, sermaye taahhüdünden 
doğan vadesi gelmiş borçlarını ifa 
etmedikçe ve şirketin serbest yedek 
akçelerle birlikte, karı geçmiş yıl 
zararlarını karşılayacak düzeyde 
olmadıkça şirkete borçlanamayacak. 

Tacirin işletmesiyle ilgili olarak 
kullandığı her türlü kağıt ve belgede, 
tacirin sicil numarası, ticaret 
unvanı, işletmesinin merkezi, tacir 
sermaye şirketi ise taahhüt edilen ve 
ödenen sermaye, internet sitesinin 
adresi ve numarasının gösterilmesi 
zorunluluğuyla ilgili maddenin 
yürürlüğü 1 Ocak 2014’e erteleniyor.

İnternet sitesi zorunlu değil

Her tacir internet sitesi 
oluşturmak zorunda olmayacak, 
ancak internet sitesi oluşturma 
yükümlülüğüne tabi olan tacirler, 
işletmesi ile ilgili bilgileri bu siteden 
yayımlayacak.

TBMM Başkanlığı’na sunulan 
Türk Ticaret Kanunu’nun Yürürlüğü 
ve Uygulama Şekli Hakkında 

Kanunda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı, 2011 
yılında kabul edilen Türk Ticaret 

Kanunu’nda, uygulamada 
sorun yaşanmaması 

için kanunda bazı 
değişiklikler 
içeriyor. Buna 
göre, mevcut 
kanunda ticari 
davalara ilişkin 
hükümlerin yer 

aldığı “Ticari 
davalar ve delilleri” 

başlığı, “Ticari davalar, 
çekişmesiz yargı işleri ve 

delilleri” olarak değiştirilecek.

Asliye Ticaret Mahkemesi ile 
Asliye Hukuk Mahkemesi ve diğer 
hukuk mahkemeleri arasındaki ilişki, 
görev ilişkisi olacak ve ticari davalarda 
bu mahkemeler arasında “göreve 
ilişkin usul hükümleri” uygulanacak.

Ticaret sicili kayıt işlemlerinin 
elektronik ortamda yapılması için 
toplanması ve işlenmesi gereken 
kişisel veriler, kişisel verilerin 
korunması ve bilgi güvenliğinin 
sağlanmasına ilişkin mevzuata uygun 
bir şekilde korunacak.

Sicil müdürünce verilen süre 
içinde tescil isteminde bulunmayan ve 
kaçınma sebeplerini de bildirmeyen 
kişiye, sicil müdürünün teklifi üzerine 
mülki amiri tarafından 1000 lira ceza 
uygulanacak. Tescil ve kayıt 
için gerçeğe aykırı 
beyanda bulunanlara 
2 bin lira caza 
verilecek.

Tescil edilen 
ticaret unvanı, 
ticari işletmenin 
görülebilecek bir 
yerine okunaklı 
bir şekilde yazılacak. 
Tacirin işletmesiyle ilgili 
olarak düzenlediği ticari 
mektuplarda ve ticari defterlere 
yapılan kayıtların dayandığı 

belgelerde, tacirin sicil numarası, 
ticaret unvanı, işletmesinin merkezi 
ile tacir internet sitesi oluşturma 
yükümlülüğüne tabi ise tescil 
edilen internet sitesinin adresi de 
gösterilecek. Tüm bu bilgiler şirketin 
internet sitesinde de yayımlanacak.

Söz konusu sitede ayrıca, anonim 
şirketlerde yönetim kurulu başkan ve 
üyelerinin adları, soyadları ile taahhüt 
edilen ve ödenen sermaye miktarı, 
limited şirketlerde müdürlerin 
adları ve soyadları ile taahhüt 
edilen ve ödenen sermaye miktarı, 
komandit şirketlerde yöneticilerin 
adları ve soyadları ile taahhüt 
edilen ve ödenen sermaye miktarı 
yayımlanacak. Bu yükümlükleri yerine 
getirmeyenler için 2 bin lira idari para 
cezası uygulanacak.

İşletmeyle ilgili
yanlış izlenime ceza

İşletmesi ile ilgili, üçüncü kişilerde 
yanlış bir görüşün oluşmasına sebep 
olacak nitelikte bulunan tacirler ile 
tek başlarına ticaret yapan ancak 
ticaret unvanlarına, bir şirketin 
var olduğu izlenimini uyandıracak 
ekler yapan kişiler, 3 aydan 2 yıla 
kadar hapis veya adli para cezasıyla 
cezalandırılacak. “Türk”, “Türkiye”, 
“Cumhuriyet” ve “Milli” kelimeleri 
bir ticaret unvanına ancak Bakanlar 
Kurulu kararıyla konabilecek. Aksi 

davranan tacirler hakkında da 
aynı ceza uygulanacak. 

Her tacir, ticari 
defterleri tutmak 
ve defterlerinde, 
ticari işlemleriyle 
ticari işletmesinin 
iktisadi ve mali 
durumunu, 

borç ve alacak 
ilişkilerini ve her 

hesap dönemi içinde 
elde edilen neticeleri, 

açıkça görülebilir bir şekilde 
ortaya koymak zorunda olacak. Fiziki 
ortamda tutulan yevmiye defteri, 

Her tacir internet 
sitesi oluşturmak 

zorunda olmayacak, ancak 
internet sitesi oluşturma 
yükümlülüğüne tabi olan 
tacirler, işletmesi ile ilgili 

bilgileri bu siteden 
yayınlayacak.

Sicil 
müdürünce verilen 

süre içinde tescil 
isteminde bulunmayan 

ve kaçınma sebeplerini de 
bildirmeyen kişiye 1000, tescil 

ve kayıt için gerçeğe aykırı 
beyanda bulunanlara 2 bin 

lira caza uygulanacak.
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defteri kebir ve envanter defteri 
ile defterlerin açılış onayı, kuruluş 
sırasında noter tarafından yapılacak. 

Ticaret şirketlerinin ticaret siciline 
tescili sırasında defterlerin açılışı 
ticaret sicili müdürlükleri tarafından 
da onaylanabilecek. Ticari defterlerin 
elektronik ortamda tutulması halinde 
bu defterlerin açılışlarında ve yevmiye 
defteri ile yönetim kurulu karar 
defterinin kapanışında noter 
onayı aranmayacak. 

Fiziki ortamda 
veya elektronik 
ortamda tutulan 
ticari defterlerin 
nasıl tutulacağı, 
defterlere kayıt 
zamanı, onay 
yenileme ile 
açılış ve kapanış 
onaylarının şekli ve 
esasları Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı’nca 
çıkarılacak tebliğle belirlenecek.

Defter tutma yükümlülüğü 
bulunan tacir, münferit ve konsolide 
finansal tablolarını düzenlerken Kamu 
Gözetimi Muhasebe ve Denetim 

Standartları Kurumu tarafından 
yayımlanan Türkiye Muhasebe 
Standartlarına, muhasebe ilkelerine 
uymak zorunda olacak.

Bu düzenlemeler, uygulamada 
birliği sağlamak ve finansal tablolara 
milletlerarası pazarlarda geçerlilik 
kazandırmak amacıyla, uluslararası 
standartlara uyumlu olacak şekilde, 
yalnız Kamu Gözetimi Muhasebe ve 

Denetim Standartları Kurumu 
tarafından belirlenerek 

yayımlanacak. Kamu 
Gözetimi Muhasebe 

ve Denetim 
Standartları 
Kurumu, 
değişik işletme 
büyüklükleri, 

sektörler ve kar 
amacı gütmeyen 

kuruluşlar için, özel 
ve istisnai standartlar 

koymaya ve farklı düzenlemeler 
yapmaya yetkili olacak.

Türkiye Muhasebe 
Standartlarında hüküm bulunmayan 
durumlarda, milletlerarası 
uygulamada genel kabul gören 

muhasebe ilkeleri uygulanacak.

Tasfiye halindeki bir şirket, mal 
varlığının dağıtılmasına başlanmamışsa 
ve devrolunan şirket olması şartıyla, 
birleşmeye katılabilecek. Söz 
konusu şartlar, devralan şirketin 
merkezinin bulunduğu yerin ticaret 
sicili müdürlüğüne sunulan belgelerle 
ispatlanacak.

Sermayesiyle kanuni yedek 
akçeleri toplamının yarısı zararlarla 
kaybolan veya borca batık durumda 
bulunan bir şirket, kaybolan 
sermayeyi veya gerekiyorsa borca 
batıklık durumunu karşılayabilecek 
tutarda serbestçe, tasarruf edilebilen 
öz varlığa sahip bulunan bir şirket 
ile birleşebilecek. Şirketin, içinde 
bulunduğu bu durumu ispatlayan 
belgelerin, devralan şirketin 
merkezinin bulunduğu yerin ticaret 
sicili müdürlüğüne sunulması şart 
olacak.

Birleşmeye katılan şirketler, 
alacaklılarına, Türkiye Ticaret Sicili 
Gazetesi’nde, 7’şer gün aralıklarla 
3 defa yapacakları ilanla ve ayrıca 
internet sitelerine konulacak ilanla 
haklarını bildirecek.

Denetimi, Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı yapacak

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 
kanunun, ticaret şirketlerine 
ilişkin hükümlerinin uygulamasıyla 
ilgili tebliğler yayımlamaya yetkili 
olacak. Ticaret sicili müdürlükleri 
ve şirketler bu tebliğlere uyacaklar. 
Ticaret şirketlerinin, bu kanun 
kapsamındaki işlemleri, Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığı denetim elemanları 
tarafından denetlenecek. 

Diğer bakanlık, kurum, kurul ve 
kuruluşlar, ancak kendilerine kanunla 
tanınan yetkinin sınırları içinde 
kalmak şartıyla ve öngörülen amaç, 
konu ve şekle tabi olarak şirketlere 
ilişkin düzenlemeler yapabilecekler.

Kamu  düzenine  veya  işletme 
konusuna aykırı işlemlerde, bu 

Tek başlarına 
ticaret yapan ancak 

ticaret unvanlarına bir 
şirketin var olduğu izlenimini 

uyandıracak ekler yapan kişiler 
3 aydan 2 yıla kadar hapis 

veya adli para cezasıyla 
cezalandırılacak. 
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yönde hazırlıklarda ya da şaibeli iş ve 
faaliyetlerde bulunduğu belirlenen 
ticaret şirketleri hakkında, Gümrük 
ve Ticaret Bakanlığı’nca, bir yıl içinde 
fesih davası açılabilecek.

İştirak taahhüdünden doğan 
borç hariç, pay sahipleri şirkete 
borçlanamayacak. Pay sahipleri, 
sermaye taahhüdünden doğan vadesi 
gelmiş borçlarını ifa etmedikçe ve 
şirketin serbest yedek akçelerle 
birlikte karı, geçmiş yıl zararlarını 
karşılayacak düzeyde olmadıkça 
şirkete borçlanamayacak.

Şirkete borçlanmada
yeni düzen

TBMM Başkanlığı’na sunulan 
Türk Ticaret Kanunu’nda değişiklik 
yapılmasını öngören tasarıya göre, 
şirketin tescili ve ilanında, değer 
biçme uyarınca verilen bilirkişi 
raporu, ticaret sicili müdürlüğüne 
tevdi edilecek.

Yönetim kurulu üyesinin yakınları 
şirkete nakit borçlanamayacak. Bu 
kişiler için şirket kefalet, garanti ve 
teminat veremeyecek, sorumluluk 
yüklenemeyecek, bunların 
borçlarını devralamayacak. Aksi 
halde, şirkete borçlanılan tutar için 
şirket alacaklıları bu kişileri, 
şirketin yükümlendirildiği 
tutarda şirket borçları 
için doğrudan takip 
edebilecek.

Denetime 
tabi olan anonim 
şirketlerin ve 
şirketler topluluğunun 
finansal tabloları 
denetçi tarafından, Kamu 
Gözetimi, Muhasebe ve 
Denetim Standartları Kurumu’nca 
yayımlanan uluslararası denetim 
standartlarıyla uyumlu, Türkiye 
Denetim Standartlarına göre 
denetlenecek. Yönetim kurulunun 
yıllık faaliyet raporu içinde yer alan 
finansal bilgiler, denetlenen finansal 
tablolar ile tutarlı olup olmadığı ve 

gerçeği 
yansıtıp 
yansıtmadığı 

da denetim 
kapsamı içinde 

olacak.

Denetime tabi 
olanlar, hazırlanmış olan 

finansal tablolarının denetimden geçip 
geçmediğini, denetimden geçmiş 
ise denetçi görüşünü ilgili finansal 
tablonun başlığında açıkça belirtmek 
zorunda olacak. Bu hüküm, yönetim 
kurulunun yıllık faaliyet raporu için de 

uygulanacak. Denetime tabi olduğu 
halde, denetlettirilmemiş finansal 
tablolar ile yönetim kurulunun yıllık 
faaliyet raporu, düzenlenmemiş 
hükmünde olacak. Denetime tabi 
olacak şirketler Bakanlar Kurulu’nca 
belirlenecek.

Denetçiye de kriter geldi

Tasarıyla, Denetçi olamayacak 
kişiler sayılıyor. 10 yıl içinde aynı 
şirket için toplam 7 yıl denetçi 
olarak seçilen denetçi, 3 yıl 
geçmedikçe denetçi olarak yeniden 
seçilemeyecek. Kamu Gözetimi, 

Ticaret unvanına, 
“Türk”, “Türkiye”, 

“Cumhuriyet” ve “Milli” 
kelimelerini Bakanlar Kurulu 

kararı olmadan koyan tacirler, 
3 aydan 2 yıla kadar hapis 

veya adli para cezasıyla 
cezalandırılacak.
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Muhasebe ve Denetim Standartları 
Kurumu bu süreleri kısaltmaya yetkili 
kılınıyor.

Denetçi ve özel denetçi, bunların 
yardımcıları ile denetleme yapmasına 
yardımcı olan temsilcileri, denetimi 
dürüst ve tarafsız bir şekilde yapmak 
ve sır saklamakla yükümlü olacak. 

Denetçinin bağımsız denetim 
yapmak üzere yetkilendirilen bir 
sermaye şirketi olması halinde sır 
saklama yükümü, bu kurumun 
yönetim kurulunu ve üyelerini ve 
çalışanlarını da kapsayacak.

Esas sözleşmenin uygun 
duruma getirilmesi

Yönetim kurulu, sermaye artırımı 
beyannamesinde, yeni çıkarılan 
payların sayısını, itibari değerini, 
türlerini, belirli gruplara tanınan 
imtiyazları veya hesap döneminin 
sonundaki sermayenin durumunu 
belirleyecek. Yönetim kurulu, 
esas sözleşmeyi mevcut duruma 
uyarlayacak.

“Yönetim kurulu beyannamede, 
denetleme doğrulamasının kanunda 
öngörülen bilgileri içerdiğini tespit 
eder” hükmü ise yasadan çıkarılıyor. 

Değiştirme ve alım haklarının 
sona ermesi üzerine yönetim kurulu, 
şarta bağlı sermaye artırımına ilişkin 

hükmü esas sözleşmeden çıkaracak. 
Hüküm sicilde de silinecek.

İmtiyaz tesis edilemeyecek

Sermayesinin yarısından fazlası 
tek başına veya birlikte; 
devlet, il özel idaresi, 
belediye ve diğer 
kamu tüzel kişileri, 
sendikalar, 
dernekler, vakıflar, 
kooperatifler 
ve bunların üst 
kuruluşlarına ait 
anonim şirketlerde 
ve bu şirketlerin aynı 
oranda sermaye payına 
sahip oldukları iştiraklerinde; 
bunların sahip oldukları paylara tesis 
edilebilecek imtiyazlar hariç olmak 
üzere diğer paylara, belirli bir grup 
oluşturan pay sahiplerine, belirli 
pay gruplarına ve azlığa bu Kanunda 
düzenlenen herhangi bir imtiyaz 
tesis edilemeyecek.  Bu hüküm, 
payları borsada işlem gören anonim 
şirketlere, Bankacılık Kanunu’nda 
tanımlanan kredi kuruluşlarına ve 
finansal kuruluşlara uygulanmayacak.

Bankalar ile diğer kredi 
kurumlarının, finansal kiralama ve 
faktoring gibi finansal şirketlerin, 
sigorta ve reasürans şirketlerinin, 

Sermaye Piyasası Kanunu 
kapsamındaki tüm kurumların 
finansal tabloları ile konsolide finansal 
tablolarına ilişkin olarak Türkiye 
Muhasebe Standartları’nda ve 

Kamu Gözetimi, Muhasebe 
ve Denetim Standartları 

Kurumu’nca belirlenmiş 
idari düzenlemelerde 
hüküm bulunmayan 
hallerde, söz konusu 
alanları düzenlemek 
ve denetlemek üzere 

kurulan kurum, kurul 
ve kuruluşların özel 

kanunlarında yer alan 
hükümler uygulanacak.

Türkiye Muhasebe 
Standartları’nda, Kamu Gözetimi, 
Muhasebe ve Denetim Standartları 
Kurumu’nca belirlenmiş 
finansal tablolara ilişkin idari 
düzenlemelerde ve özel kanunlarda 
hüküm bulunmayan hallerde, bu 
Kanun hükümleri uygulanacak. 
Kooperatiflerin finansal tabloları ile 
konsolide finansal tablolarına ilişkin 
Özel hükümler saklı tutuluyor.

Sermaye Piyasası Kanunu 
hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 
bir şirket kurmak veya şirketin 
sermayesini artırmak amacıyla veya 
vaadiyle halka her türlü yoldan 

Yönetim 
kurulu üyelerinin 

yakınları, şirkete nakit 
borçlanamayacak, bu 

kişiler için şirket kefalet, 
garanti ve teminat 

veremeyecek.
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çağrıda bulunularak para toplanması 
yasak olacak.

Şirketin ve şirketler topluluğunun 
yıl sonu ve konsolide finansal 
tablolarını, raporlarını, 
hesaplarını denetleyen 
denetçi ve özel 
denetçiler; kanuni 
görevlerinin yerine 
getirilmesinde 
kusurlu hareket 
ettikleri takdirde, 
hem şirkete hem de 
pay sahipleri ile şirket 
alacaklılarına karşı verdikleri 
zarar dolayısıyla sorumlu olacak.

Tasarıyla, kanunla öngörülen 
suçlar ve cezalar da ‘’orantılılık’’ ilkesi 
çerçevesinde yeniden belirleniyor.

Tacirin kullandığı her türlü kağıt 
ve belgede, sicil numarası, ticaret 
unvanı, işletmesinin merkezi, taahhüt 
edilen ve ödenen sermaye, internet 
sitesinin adresi ve numarasının 
gösterilmesi zorunluluğuyla ilgili 
düzenlemenin yürürlüğü 1 Ocak 
2014’e erteleniyor.

Türk Ticaret Kanunu’nda 
değişiklik yapan tasarıya göre, limited 
şirketler de anonim şirketlerde 
olduğu gibi sermayenin dörtte birini 
kuruluşta, geri kalan kısmını da 24 ay 
içinde ödeyecek. Esas sermaye pay 
bedellerinin ödenmesi, ödeme yeri, 
ifa borcu, ifa etmemenin sonuçları, 
bedelleri tamamen ödenmemiş 
payların devri hususlarında anonim 
şirketlere ilişkin hükümler kıyasen 
uygulanacak.

Küçük ve orta büyüklükteki 
işletmeleri tanımlayan ölçütler, 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve 
Denetim Standartları Kurumu’nun 
görüşleri alınarak, Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığı’nca yönetmelikle 
düzenlenecek. Yönetmelik Resmi 
Gazete’de yayımlanacak. 

Tasarıyla, internet sitesi 
oluşturmak durumunda olan 

sermaye şirketleri, sitenin kurulma 
zamanı, siteye konulacak içeriklerin 
hangi sürede bu siteye konulacağı, 

sitede ilan edilecek hususlar 
düzenlendi. Buna göre, 

denetime tabi olan 
sermaye şirketleri, 
kuruluşlarının 
ticaret siciline 
tescili tarihinden 
itibaren 3 ay içinde 

internet sitesi açmak 
ve bu sitenin belirli 

bir bölümünü şirketçe 
kanunen yapılması gereken 

ilanların yayımlanmasına ayıracak. 
İnternet sitesinde yayımlanacak 
içerikler, belli bir süre belirtilmişse 
bu süre içinde, belirtilmemişse 
içeriğin dayandığı işlemin veya 
olgunun gerçekleştiği tarihten, tescil 
veya ilana bağlandığı durumlarda ise 
tescil veya ilanın yapıldığı tarihten 
itibaren en geç 5 gün içinde, şirketin 
kuruluşundan internet sitesi açılıncaya 
kadar geçen sürede yayımlanması 
gereken içerikler de bu sitenin 
açıldığı tarihte siteye konulacak. Bu 
yükümlülüklere uyulmaması ilgili 
kararların iptal edilmesinin sebebini 
oluşturacak, kanuna aykırılığın tüm 
sonuçlarının doğmasına yol 
açacak, kusuru bulunan 
yöneticilerle yönetim 
kurulu üyelerinin 
sorumluluğuna 
neden olacak. 

İnternet 
sitesinin bilgi 
toplumu 
hizmetlerine 
ayrılmış bölümü 
herkesin erişimine 
açık olacak. Erişim 
hakkının kullanılması, ilgili 
olmak veya menfaati bulunmak 
gibi kayıtlarla sınırlandırılamayacağı 
gibi herhangi bir şarta da 
bağlanamayacak. Bu ilkenin ihlali 
halinde herkes engelin kaldırılması 
davasını açabilecek.

İnternet sitesinin, bu maddenin 
amaçlarına ayrılmış kısmında 
yayımlanan içeriğin başına tarih ve 
parantez içinde “yönlendirilmiş 
mesaj” ibaresi konulacak. Bu ibare 
ancak kanuna ve yönetmeliğe 
uyulmak suretiyle değiştirilebilecek.

İnternete konulan içerik
6 ay kalacak

Şirketin internet sitesine 
konulan bir içerik, üzerinde bulunan 
tarihten itibaren en az 6 ay süreyle 
internet sitesinde kalacak, aksi halde 
konulmamış sayılacak. 

Anonim şirketlerde genel 
kurullara elektronik ortamda katılma, 
öneride bulunma, görüş açıklama 
ve oy verme, fiziki katılmanın ve oy 
vermenin bütün hukuki sonuçlarını 
doğuracak. Bu hükmün uygulanması 
esasları Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’nca hazırlanan yönetmelikle 
düzenlenecek. Bu yönetmeliğin 
yürürlüğe girmesiyle birlikte, genel 
kurullara elektronik ortamda 
katılma ve oy kullanma sisteminin 
uygulanması pay senetleri, borsaya 
kote edilmiş şirketlerde zorunlu hale 
gelecek.

Kamu Gözetimi, Muhasebe 
ve Denetim Standartları 

Kurumu tarafından 
belirlenen Türkiye 

Muhasebe 
Standartları; 
Türkiye 
Muhasebe 
Standartları, 
Türkiye Finansal 

Raporlama 
Standartları 

(TMS/TFRS) ve 
yorumları, kurum 

tarafından değişik işletme 
büyüklükleri, sektörler ve kar amacı 
gütmeyen kuruluşlar için belirlenen 
standartlar ve diğer düzenlemelerden 
oluşacak.

Kamu Gözetimi, Muhasebe 
ve Denetim Standartları Kurumu 

Bir 
şirket 

kurmak veya 
şirketin sermayesini 
artırmak amacıyla 

halka her türlü yoldan 
çağrıda bulunularak 

para toplanması 
yasaklanıyor.

Tacirin 
kullandığı 

her türlü kağıt ve 
belgede, sicil numarası, 

ticaret unvanı, işletmesinin 
merkezi, taahhüt edilen ve 
ödenen sermaye, internet 

sitesinin adresi ve numarasının 
gösterilmesi zorunluluğuyla 

ilgili maddenin yürürlüğü 
1 Ocak 2014’e 

erteleniyor.
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tarafından belirlenen şirketler 1 
Ocak 2013 tarihinde veya özel hesap 
dönemi dolayısıyla daha sonraki 
bir tarihte başlayacak 
hesap dönemi için, 
münferit ve konsolide 
finansal tablolarının 
düzenlenmesinde 
Türkiye Muhasebe 
Standartlarını 
uygulamak zorunda 
olacak. 

Denetçi, denetime 
tabi tutulan şirketlerin 
yetkili organı tarafından en geç 
31 Mart 2013’e kadar seçilecek. 
Seçimle birlikte ilgili kanuna göre 
görev yapan denetçinin görevi sona 
erecek, 31 Aralık 2012 tarihinde veya 
özel hesap dönemi dolayısıyla daha 
sonraki bir tarihte sona erecek olan 
dönemin bilançosu, seçilen denetçi 
tarafından denetlenecek. 1 Ocak 
2013 tarihini taşıyan veya özel hesap 
dönemi dolayısıyla daha sonraki bir 
tarih itibarıyla çıkarılmış bulunan 
açılış bilançosu, seçilmiş denetçi 
tarafından denetlenecek. Denetçi, 
geçmiş yıla ait finansal tablolarla 
gerekli karşılaştırmayı yapabilmek 
için finansal tablolara raporunda yer 
verecek.

Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren 
2 yıl içinde, 
sermayelerini 
öngörülen 
tutarlara 
çıkarmayan 
anonim 
şirketler 
ile limited 
şirketler, 
herhangi 
bir nedenle 
dağılmış olan 
kooperatifler, sebebi 
ne olursa olsun aralıksız 
son 5 yıla ait olağan genel kurul 
toplantıları yapılamayan anonim 
şirketler ile kooperatifler ile tasfiye 

işlemlerine başlanılmış ancak genel 
kurulun toplanamaması nedeniyle 

ara bilançoları veya son ve kafi 
bilançosu genel kurula 

tevdi edilemediği için 
ticaret sicilinden 
terkin işlemi 
yapılamayan şirket 
ve kooperatiflerin 
tasfiyeleri ve ticaret 
sicilinden kayıtlarının 

silinmeleri, ilgili 
kanunlardaki tasfiye 

usulüne uyulmaksızın bu 
düzenleme uyarınca yapılacak. 

Davacı veya davalı sıfatıyla devam 
eden davaları bulunan şirket veya 
kooperatiflere bu madde hükümleri 
uygulanmayacak.

Tasfiye memuru bildirme

Şirket veya kooperatif, 
ortaklarından herhangi birini, ticaret 
siciline kayıtlı en son yetkilileri 
ya da bunların belirleyecekleri 
üçüncü şahısları tasfiye memuru 
olarak bildirilebilecek. Üçüncü 
şahısların tasfiye memuru olarak 
tescil edilebilmeleri, ortakların 
veya yöneticilerin hiçbirinin tasfiye 
memuru olarak bildirilmemiş 
olmasına bağlı olacak.

Tasfiye memurları ve tasfiye 
adresi, ilgili ticaret 

sicili müdürlüğü 
tarafından, 

Türkiye 
Ticaret Sicili 
Gazetesi’nde 
ve ilgili 
odanın 
internet 
sitesinde ilan 

edilecek. Bu 
ilanda; şirket 

veya kooperatifin 
alacaklıları, 

alacaklarını kanıtlarıyla 
birlikte ilan tarihinden 

itibaren 2 ay içinde tasfiye 
memurlarına bildirmeye davet 

edilecek. Buna göre yapılacak ilan, 
Tebligat Kanunu hükümlerine göre 
yapılmış tebligat yerine geçecek. 
Tasfiye memurları, alacaklıların 
alacaklarını bildirmeleri için 
öngörülen sürenin sonunda şirketin 
veya kooperatifin durumunu gösteren 
bir bilanço hazırlayacak ve tasfiyeyi 6 
ay içinde sonuçlandıracak. 

Tasfiye memurlarınca hazırlanan 
bilançoya göre, şirket veya 
kooperatifin borçlarının varlığından 
fazla olması halinde, tasfiye memurları 
durumu derhal alacaklılara bildirerek, 
şirket veya kooperatifin iflasına karar 
verilmesi için mahkemeye başvuruda 
bulunmaları istenecek. Bildirimde, 
bildirim tarihinden itibaren 3 ay 
içinde şirket veya kooperatifin iflası 
için mahkemeye müracaat edildiğinin 
bildirilmemesi halinde, kaydın 
silineceği ihtar edilecek.

Alacaklıların başvurusu üzerine 
mahkeme iflasın açılmasına karar 
verecek. Süresi içinde şirket veya 
kooperatifin iflası için mahkemeye 
müracaat edildiğinin bildirilmemesi 
halinde, ilgili şirket veya kooperatifin 
unvanı ticaret sicilinden silinecek 

Şirket 
müdürlerinden 

en az birinin yerleşim 
yerinin Türkiye’de 

bulunması ve bu müdürün 
şirketi tek başına 

temsile yetkili olması 
zorunluluğu 

kalkıyor.

Kanunun 
yürürlüğe girdiği 

tarihten önce kurulan 
sermaye şirketlerinden 

internet sitesine sahip olanlar, 
3 ay içinde internet sitelerinin 

içeriklerini kanunun öngördüğü 
şekilde düzenleyecek.

Limited şirketlerde, anonim 
şirketlerde olduğu gibi sermayenin 

dörtte birini kuruluşta, geri 
kalan kısmını da 24 ay 

içinde ödeyecek.
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Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde 
ilan edilecek. Bu düzenleme 
uyarınca yapılacak tescil ve kayıt 
silme işlemleri her türlü harçtan; bu 
işlemler için düzenlenecek kağıtlar 
damga vergisinden muaf tutulacak. 

Tasfiye edilmeksizin unvanı 
silinen şirket veya kooperatiflerin 
ortaya çıkabilecek mal varlığı, 
kaydın silindiği tarihten itibaren 10 
yıl sonra Hazineye devredilecek. 
Hazine bu şirket ve kooperatiflerin 
borçlarından sorumlu tutulmayacak. 
Ticaret sicilinden kaydı silinen 
şirket veya kooperatifin alacaklıları 
ile hukuki menfaatleri bulunanlar, 
haklı sebeplere dayanarak silinme 
tarihinden itibaren 5 yıl içinde 
mahkemeye başvurarak şirket 
veya kooperatifin yeniden ihyasını 
isteyebilecek.

İnternet sitelerinin
içerikleri düzenlenecek

Tasarıyla, kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten önce kurulan 
denetime tabi sermaye şirketlerinden 
internet sitesine sahip olanlar, 
kanunun yürürlüğünden itibaren 3 ay 
içinde internet sitelerinin içeriklerini, 
kanunun öngördüğü şekilde 
düzenleyecek.

Tacirin işletmesiyle ilgili olarak 
kullandığı her türlü kağıt ve belgede, 
tacirin sicil numarası, ticaret 
unvanı, işletmesinin merkezi, tacir 
sermaye şirketi ise taahhüt edilen 
ve ödenen sermaye, internet 
sitesinin adresi ve numarasının 
gösterilmesi zorunluluğuyla ilgili 
maddenin yürürlüğü 1 Ocak 2014’de 
erteleniyor.

Tasarıyla, TTK’dan çıkarılması 
öngörülen bazı düzenlemeler şöyle:

Birleşmeye katılan şirketlerin; 
birleşme sözleşmesini, birleşme 
raporunu ve birleşmeye esas 
oluşturan bilançoyu, bu konuda 
uzman olan bir işlem denetçisine 
denetlettirmeleri şarttır.

Şirket, tür değiştirme planını, 
tür değiştirme raporunu, tür 
değiştirmede esas alınan bilançoyu 
işlem denetçisine denetlettirir.

Esas sermayeyi oluşturan payların 
tamamının, kurucular tarafından esas 
sözleşmede taahhüt olunduğu, esas 
sözleşmenin altında yer alan bir noter 
şerhi ile onaylanır.

Anonim şirketin ve topluluğun 
finansal tablolarını düzenlemekle 
yükümlü ana şirketin yönetim kurulu, 
bilanço gününden itibaren altı ay 
içinde; finansal tabloları, yönetim 
kurulunun yıllık faaliyet raporunu, kar 
dağıtımına ilişkin genel kurul kararını, 
denetçinin verdiği görüşü ve genel 
kurulun buna ilişkin kararını, Türkiye 
Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirir 
ve şirketin internet sitesine koyar.

Şirket müdürlerinden en az 
birinin yerleşim yerinin Türkiye’de 
bulunması ve bu müdürün şirketi 
tek başına temsile yetkili olması 
zorunluluğu da kalkıyor.

Denetim standartlarının, Türkiye 
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler 
ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları 
Birliği (TÜRMOB) ile ilişkili bir Kurul 
tarafından uluslararası denetim 
standartlarıyla uyumlu olarak 
belirlenmesine yönelik ibare de 
tasarıdan çıkarılıyor.

Denetçilerin, denetlemelerini 
standartlara ve amaca uygun olarak 
yapmalarını sağlamak için Bilim Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 
denetlenmesine ilişkin hüküm de 
tasarıdan çıkarılıyor. 
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1 Temmuz’da yeni Borçlar 
Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle 
banka, sigorta şirketleri ve 

seyahat ve taşıma işletmeleri gibi 
şirketlerce hazırlanan sözleşmeler 
geçersiz hale gelecek. Çünkü kanun 
gereği sözleşmelerde hükümler tek 
taraflı ve tüketicinin aleyhineyse o 
sözleşme geçersiz sayılacak. Genel 
işlem koşullarında yer alan bir hüküm, 
açık ve anlaşılır değilse veya birden 
çok anlama geliyorsa, düzenleyenin 
aleyhine ve karşı tarafın lehine 
yorumlanacak.

Kredi faizine üst sınır
1 Temmuz’da yürürlüğe girecek 

olan Yeni Borçlar Kanunu’nda 
yapılan en önemli değişiklik, kredi 
faizine tavan uygulaması olarak 
göze çarpıyor. Kanun 88’inci 
maddesinde kredi faizinde tavanı 
yıllık olarak yüzde 13.5 ile sınırlıyor. 
Buna göre, konut, ihtiyaç ve 
otomobil faizleri aylık yüzde 1.06’yı 
geçemeyecek. Ancak bu konuda 
banka hukukçuları ve borçlar hukuku 
akademisyenleri fikir ayrılığına 
düşüyor. Banka hukukçuları Türk 
Ticaret Kanunu’ndaki iki maddenin 
bankaları koruyacağını söylerken, 
borçlar hukuku profesörleri, tacir-
tüketici işlerinin tüketici açısından 
‘ticari iş’ sayılmasını engelleyeceğini 
vurgulayarak banka hukukçularının 
hatalı olduğunu söylüyor.

Ödül sözü veren
yerine getirecek
“Kitle Sözleşmesi”, “Katılmalı 

Sözleşme”, “Tip Sözleşme” denilen 
sözleşmeler için belirlenen “Genel 
İşlem Koşulları” ile bireyin korunması 
sağlanacak. Karşı tarafın menfaatine 
aykırı genel işlem koşullarının 
sözleşmenin kapsamına girmesi, 
düzenleyenin karşı tarafa, bu 

koşulların varlığı hakkında açıkça bilgi 
verip, bunların içeriğini öğrenme 
imkânı sağlamasına ve karşı tarafın 
da bu koşulları kabul etmesine bağlı 
olacak. Aksi takdirde, genel işlem 
koşulları yazılmamış sayılacak. Bir 
sonucun gerçekleşmesi karşılığında 
ödül vereceğini ilan yoluyla duyuran 
kimse, sözünü yerine getirmekle 

yükümlü olacak. Ismarlanmamış 
bir şeyin gönderilmesi öneri 
sayılmayacak. Bu şeyi alan kişi, onu 
geri göndermek veya saklamakla 
yükümlü olmayacak.

Hâkim, sadece ölümde değil, ağır 
bedensel zararlarda da zarar görenin 
yakınlarına tazminat ödenmesine 
karar verebilecek.

Borçlar Kanunu da değişiyor
Yeni Borçlar Kanunu’nda tüketicinin aleyhine tek taraflı yazılmış sözleşmeler 

geçersiz sayılacak. Özellikle bankalar ve sigorta şirketleri tarafından 
vatandaşa imzalatılan milyonlarca sözleşme geçersiz hale gelecek.

• Otel, pansiyon gibi yer işletenler, konaklayanların eşyasının yok olması 
veya zarara uğramasından sorumlu olacak. Ayrıca otopark ve benzeri yer 
işletenler, kendilerine bırakılan veya çalışanlarınca kabul edilen motorlu 
taşıtların zarara uğramasından veya çalınmasından sorumlu olacak.

•  Kira artışları bir önceki yılın üretici fiyat endeksini geçmeyecek.
• Kiracılar, “Oğlum oturacak” gerekçesiyle çıkarılabilecek.
• Kiracının elektrik ve su borcunu ödememesi tahliye sebebi olacak.
• Uyarıya rağmen gürültü yapan, balkonda mangal yapan kiracının 

sözleşmesi iptal edilebilecek.
• Konut ve işyeri kirasında depozito, 3 aylık kira bedelini aşamayacak.
• İşveren, psikolojik ve cinsel tacizi önlemekle yükümlü olacak.
• Eşler birbirlerinin rızasıyla kefil olabilecek.

Kaybolan eşyadan artık müessese sorumlu
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Resmi Gazete’nin 15 Haziran 
2012 tarihli sayısında yayımlanan 
31 Mayıs 2012 tarih ve 6322 sayılı 
“Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkına Kanun ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, 
9’u vergi kanunları 5’i de iş hayatı ile 
ilgili diğer kanunlar olmak üzere 14 
ayrı kanunda 44 maddeden oluşan 
değişiklikler yapmıştır.

6322 Sayılı Kanun yeni bir “Orta 
Boy Torba Kanun” hüviyetindedir. 
Son yıllarda TBMM’den geçen 
pek çok kanun, benzer şekilde 
birden fazla kanunda değişiklik 
yaparak küçük-orta-büyük torbalar 
şeklinde yasalaşmaktadır. Ancak 
içinde teşvikler gibi çok önemli 
ve iddialı bir konunun, diğer 
konulardaki düzenlemeler arasına 
serpiştirilerek yasalaştırılması hem 
yasa yapma tekniğine uygun değil 
hem de masanın her iki tarafındaki 
uygulayıcıların işini zorlaştıran bir 
durumdur. Böylesine önemli konular 
“tek başına bir bütün” düzenleme 
şeklinde yasalaştırılmalı ve olası 
değişiklikler de doğrudan kendi 
kanununda yapılmalıdır. Bu sistemde 
yeni kanunların adını koymak da 
zorlaşmaktadır. Pek çok kanun, ya 
“Bazı kanunlarda değişiklik yapılması 
hakkında….” ifadesiyle başlamakta 
ya da bu ifadeyle sona ermektedir. 

Umuyorum, bundan sonraki yasa 
düzenlemelerinde bu hususa da 
dikkat edilir. Yoksa bu torbaların 
mevzuatımızı “çorba” etme 
potansiyeli yüksektir.   

Vergi ve sosyal güvenlik
teşvikleri ile ilgili
düzenlemeler

05 Nisan 2012 tarihinde Sayın 
Başbakan tarafından açıklanan teşvik 
paketinin hayata geçirilebilmesi 
için 6322 sayılı Kanunla yapılan 
düzenlemeler şunlardır:

•  Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen 
Geçici 80. Madde ile 6. Bölgede 
31.12.2023 tarihine kadar yapılacak 
teşvik belgeli yatırımlarda çalışanlar 
için asgari ücretle sınırlı gelir vergisi 
stopaj istisnası düzenlenmektedir.

• Katma Değer Vergisi Kanununa 
eklenen Geçici 30. Madde 
ile, 31.12.2023 tarihine kadar 
uygulanmak üzere 500 milyon 
TL’nı aşan teşvik belgeli “büyük 
ve stratejik yatırımların” inşaat 
işleri nedeniyle yüklenilen KDV’nin 
izleyen yılda iadesine imkan 
sağlanmaktadır. 

• 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve 
Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 
Ek 2. Maddesi değiştirilerek, teşvik 
belgeli yatırımlarda sosyal güvenlik 
primi alınmamasına ilişkin hususlar 

düzenlenmektedir.

• Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32/A 
maddesinde yeni teşvik paketine 
uygun düzenlemeler (organize 
sanayi bölgeleri de belirtilerek) 
yapılmakta, ayrıca maddeye 
yeni (c) bendi olarak eklenen 
düzenleme ile, Yatırımlarda 
Devlet Yardımları Hakkında Karar 
kapsamındaki illerde yatırımcıya 
tanınan yatırıma katkı payının 
yüzde 50’si ve gerçekleştirilen 
yatırımla sınırlı olarak yatırım 
aşamasında diğer kazançlardan 
indirim hakkı tanınmaktadır. 
Bakanlar Kurulu, maddede yüzde 
50 olarak belirlenen indirim oranını 
her bir il grubu için sıfıra (0) kadar 
indirebilecek ya da yüzde 80’e 
kadar artırabilecektir.

Vergi kanunlarında yapılan
diğer değişiklikler

6322 Sayılı Kanunla, teşvik konuları 
dışında vergi kanunlarımızda yapılan 
diğer değişikliklerden önemli 
olanları (değiştirilen-eklenen 
ilgili kanun maddeleriyle birlikte) 
aşağıda özetlenmiştir.

• Vergi borcu herhangi bir vergi 
dairesine ödenebilecektir (6183, 
Md:39),

• Kamu vb. kuruluşların vergi 
borçlarına karşılık, üzerinde tahdit 

Bazı teşvikler 
orta boy vergi 

torbasından çıktı
Adnan Yıldırım

adnan.yidirim@ebso.org.tr

EGE’DEN  BAKIŞ
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bulunmayan gayri menkulleri 
(kapsam genişletilerek) 2023 
sonuna kadar merkezi yönetim 
kapsamındaki kamu kuruluşlarının 
ihtiyacı için alınabilecektir.

• Makineler arasında iletişim 
sağlayan sim kart satışlarından ÖİV 
alınmayacaktır (6802, Md:39).

• Kaybolmaya yüz tutan geleneksel 
sektörlerimizi yaşatmak için esnaf 
muaflığının kapsamı genişletilmiştir 
(GVK, Md:9).

• Mesken kirası istisnası yüksek 
gelirliler (GVK 103. Madde üçüncü 
diliminde ücretliler için belirlenen 
tutarı aşanlar, halen 88.000 TL) için 
kaldırılmaktadır (GVK, Md:21).

• Kullanılan yabancı kaynağın öz 
kaynakları aştığı işletmelerde, 
yatırımların maliyetine eklenenler 
hariç yabancı kaynak faizi, 
komisyonu, vade farkı, kar payı, 
kur farkı vb. gider ve maliyet 
unsurlarından öz kaynakları 
aşan kısmın yüzde 10’una kadar 
Bakanlar Kurulu’nca belirlenecek 
kısım Gelir ile Kurumlar Vergisi’nde 
gider olarak indirilemeyecektir. 
(GVK m:41 ve KVK, Md:11)

• Gelir Vergisi’nde, gerçek usulden 
basit usule dönüşe imkan 
sağlanmaktadır (GVK, Md:46)

• SPK mevzuatına göre ihraç edilen 
her türlü menkul kıymet geliri, 
menkul sermaye iradı kabul 
edilmektedir(GVK, Md:75/16).,

• Gelir Vergisi beyannamesiyle 
bildirilen gelirden yapılabilecek 
indirimlerin kapsamı genişletilmiştir. 
Konuyla ilgili madde GVK 89’a, 
Yeşilay Cemiyeti, ibadethaneler 
ve dini eğitim tesislerine yapılan 
yardımlar ile kanunda belirtilen 
sınırlarda içinde girişim sermayesi 
fonuna ayrılan tutarlar; yabancılara 
verilen bazı hizmetlerden 
(mimarlık, mühendislik, tasarım, 
yazılım, tıbbi raporlama, 
muhasebe çağrı merkezi, veri 
saklama) elde edilen gelirin 

yüzde 50’si indirilebilecek şekilde 
düzenlemeler yapılmıştır.

• Bazı gelirler (diplomatik statüsü 
olmayan gayrı menkullere ödenen 
kiralar ile her türlü bahis ve şans 
oyunlarına aracılık edenlere yapılan 
ödemeler) Gelir Vergisi stopajı 
kapsamına eklenmiş (GVK, Md:94), 
yurt dışında ihraç edilen kira 
sertifikalarından elde edilen gelirler 
stopaj kapsamı dışında tutulmuştur 
(GVK, Geçici Md.67).

• Fazla ve yersiz tahsil edilen 
vergilerin tecil faizi oranında 
faiziyle birlikte iadesi, kanunun 
yürürlüğünden sonraki tahsilatlara 
uygulanmak üzere yeniden 
düzenlenmiştir (VUK, Md:112).

• Girişim Sermayesi Fonu tanımı 
getirilmektedir. Fon, kurum 
kazancının veya beyan edilen gelirin 
yüzde 10’unu ve öz sermayenin 
yüzde 20’sini aşamayacaktır 
(VUK’na eklenen Md.325/A).

• Dış kredilerdeki damga vergisi 
istisnasına açıklık getirilmiştir 
(DVK’na ekli 2 sayılı tablo)

• Yeni harçlar(yolcu beraberinde 
getirilen cep telefonları, denetim 

ruhsatları) ihdas edilmiştir         
(HK, Md:113)

• Türkiye’de kurulu borsalarda işlem 
gören sermaye piyasası araçları 
KDV’den istisna edilmektedir 
(KDVK, Md:17/4-g).

• Konut ve arsa satışlarında 
vergi değerine göre oran 
belirleme yetkisi getirilmektedir               
(KDVK, Md:28)

• İşsizlik sigortası fonundan yapılacak 
ödemelerden gelir vergisi stopajı 
yapılmayacak ancak fonun elde 
edeceği gelirler stopaja tabidir 
(4447, Md:53)

• 2023 tarihine kadar yapılacak 
elektrik özelleştirmelerine 
Kurumlar Vergisi ve KDV istisnası 
getirilmektedir (4628, Geçici 
Md:18).

• Sigarada vergi (ÖTV) rejimi 
değiştirilmekte, asgari maktu ve 
oransal vergiye ilaveten asgari 
maktu verginin yüzde 20’sine kadar 
paket başı vergi belirlenebilecektir 
(ÖTVK) .   

• Hurdaya ayrılan araçlara vergisel 
teşvikler (terkin, indirim) 
getirilmektedir (5838 sayılı kanun).

EGE’DEN  BAKIŞ
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
(EBSO), İzmir’deki organize 
sanayi bölgeleri ve serbest 

bölgelerle birlikte platform oluşturdu. 
İzmir Organize Sanayi Bölgeleri ve 
Serbest Bölgeler Platformu, kentte 
kurulu ve kurulacak organize sanayi 
bölgeleriyle serbest bölgelerin 
ortak amaçları doğrultusunda 
konularına birlikte çözüm aramak, 
kümelenme yaklaşımıyla bölgelerin ve 
katılımcılarının yararına ortak projeler 
üretip hayata geçirecek, ortak tesis, 
işletme ve elemanlarıyla giderlerini 
azaltarak bölgelerin ihtiyaçlarını 
giderecek.

EBSO yine öncü

İzmir ve Ege’de sanayi temeline 
dayalı planlı kalkınmanın öncüsü 
EBSO, şimdi bunu bir adım daha 
ileriye taşıyacak girişime imza 
attı. Kuruluş çalışmaları için İzmir 
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi ve 
Tire Organize Sanayi Bölgesi’nde 
yapılan toplantıların ardından İzmir 
Organize Sanayi Bölgeleri ve Serbest 

İzmir ekonomisine 
“organize” güçbirliği

KENT

İzmir Organize Sanayi Bölgeleri ve Serbest Bölgeler Platformu’nun 
çalışmalarına resmen başladığı ilk toplantısının katılımcıları ise şöyle:

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar

Pancar OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Şairoğlu

İAOSB Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Uğurtaş

Bağyurdu OSB Müteşebbis Heyet ve Yön. Krl. Bşk. Vek. Fahrettin Selçik

Bergama OSB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Gökçüoğlu

Bergama OSB Müteşebbis Heyet Başkanı Hüseyin Vatansever

Buca Ege Giyim OSB Yönetim Kurulu Başkanı Timur Yaykıran

İzmir Kemalpaşa Islah OSB Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Porsuk

Menemen Plastik İhsitas OSB Müteşebbis Heyet Başkanı Erdoğan Çiçekçi

Tire OSB Müteşebbis Heyet Başkanı Hüseyin Arıcı

Tire OSB Yönetim Kurulu Başkanı Metin Akdaş

Torbalı OSB Müteşebbis Heyet Başkanı Hakkı Attaroğlu

Torbalı OSB Yönetim Kurulu Başkanı Muhsin Dönmez

Ödemiş OSB Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Talay

İzmir Serbest Bölgesi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sevimli

ESBAŞ Genel Müdürü Mehmet Pulak

Pancar OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüseyin Uğur

Pancar OSB Yönetim Kurulu Üyeleri Semih Seval – Gürcan Ekler

Kimler katıldı?
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Bölgeler Platformu, Pancar Organize 
Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu 
Başkanı Hüseyin Şairoğlu’nun ev 
sahipliği yaptığı organizasyonda ilk 
resmi toplantısını da gerçekleştirdi. 
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı’nın 
doğal üyesi ve başkanı olduğu, 
sekreteryasının da EBSO tarafından 
yürütüleceği platformda, İzmir’de 
kurulu ve kurulacak OSB ve Serbest 
Bölgelerin başkanları yer alacak.

Kalkınma için birlikte hareket

Bölgelere yatırımcı çekilmesine 
yönelik faaliyet ve organizasyonların 
gerçekleştirilmesine çalışacak 
Platform, ortak konuların ve 
çözüm alternatiflerini belirleyerek, 
ihtiyaç envanteri çıkaracak. Ortak 
rapor hazırlayarak ilgili makamlara 

sunacak. İzmir’e yatırım yapılmasını 
engelleyen uygulama yanlışlıklarının 
düzeltilmesine yönelik çalışmalar 
yapacak. Bölgelerin tanıtımı amacıyla 
ortak doküman hazırlanıp dağıtılacak. 
Hükümet, kamu kurumları, Odalar, 
vb. gibi kuruluşlarla ilişkilerde 
birliktelik sağlanacak. Bölgeleri 
ve sanayicileri ilgilendiren yasal 
düzenlemelerle uygulamalara ilişkin 
ortak görüşler belirlenecek. Sektörel 
sorunların ve çözüm yollarının 
tespitine ilişkin araştırmalar yapılıp 
çalıştaylar düzenlenecek.

Ortaklık kültürü yaygınlaşacak

Katılımcıların maliyetlerini 
düşürmelerine yönelik ortak mal 
ve hizmet tedariki, kümelenmenin 
bölgelerde yaygınlaştırılması, 

ortak iş ve inceleme gezileri 
düzenlenmesi, ihtisas fuarlarına ortak 
katılım sağlanması, katılımcıların 
KOSGEB, TÜBİTAK, İZKA, DTM 
gibi kurumların desteklerinden 
faydalanmalarına yönelik ortak 
projeler üretilmesi konuları da 
Platformun amaçları arasında yer 
alıyor.

İzmir Organize Sanayi Bölgeleri 
ve Serbest Bölgeler Platformu 
ayrıca; üniversite - sanayi işbirliğinin 
geliştirilmesi, doğalgaz ve elektrik 
enerjisinin ortak tedariki, bölgelerin 
yarattığı katma değer ve istihdamdan 
sağlanan vergilerden belli bir 
oranının bölgelere kaynak olarak 
aktarılmasının sağlanması için de çaba 
gösterecek.

İzmir Atatürk Organize Sanayi 
Bölgesi (İAOSB), Kuzey İzmir 
Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde 

yeni projelerinden birini daha hayata 
geçirebilmek için ilk adımı attı, İzmir 
Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇ) ile 
Kurucu Heyet Protokolü imzaladı. 
Sıra Bakanlık onayına geldi. Kuzey 
Ege Teknoparkı için Ege Bölgesi 
Sanayi Odası adına imzayı Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim 
Gökçüoğlu attı. Protokol töreninin 
ardından hazırlanmakta olan fizibilite 
raporu Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’na sunularak onay aşamasına 
geçecek. Ardından, bir şirketin 
kurularak yatırımlara başlaması 
bekleniyor.

İzmir’in en büyük organize 
sanayi bölgelerinden İAOSB’nin 
aynı zamanda Ar-Ge merkezine 
dönüşmesi için atılan bu adımda 
üniversite ve sanayi işbirliği açısından 
önemli bir örnek olacağını ifade eden 
İAOSB Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi 
Uğurtaş, İKÇ yerleşkesi içinde kalan 
25 bin metrekare ile İAOSB içinde 

kalan 25 bin metrekareyi birleştirerek 
elde ettikleri 50 bin metrekarelik 
alan ve 5 bin metrekare kapalı 
alanda oluşturulacak Teknopark 
için 5-7 milyon dolarlık da yatırım 
öngördüklerini aktardı. Türkiye’deki 
Teşvik Yasası’nın büyük büyük ölçekli 
şirketlere olan desteğinin önemini 
vurgulayan Uğurtaş, Türkiye’deki 
pek çok işletmenin küçük ve orta 
ölçekli olduğunu söyleyerek “Bu 
bölge sayesinde Ar-Ge’lerini buraya 
taşıyarak teşviklerden ciddi şekilde 
faydalanmalarının da önü açılıyor” 
dedi.

Sanayili üniversite

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Galip Akan ise 
mühendisliğin 
üniversitenin 
lokomotifi 
olduğunu, 
üretilen bilgiyi 
sanayi ile 
paylaşmanın 
da büyük bir 

önem taşıdığını kaydetti. “sanayili 
üniversite konsepti” adıyla üniversite 
sanayi işbirliğini ifade eden Akan, 
“Bunu hayata geçiren ilk kurumlardan 
biri olacağız. En kısa zamanda 
projenin tamamlanacağını umuyoruz” 
diye konuştu. 

Kurucu heyet

İKÇ, İAOSB, Dokuz Eylül 
Üniversitesi, Gediz Üniversitesi, 
EBSO, Ege Hazırgiyim ve 
Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, Ege 
Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları 
Birliği, İzmir Kemalpaşa Islah OSB, 
Manisa OSB, Tire OSB, Organize 
Sanayi Bölgeleri Derneği, Havacılık 
ve Uzay Kümelenmesi Derneği, BAK 
Ambalaj, Ege Profil, Norm Cıvata.

Kuzey Ege Teknoparkı İAOSB’de kuruluyor

KENT
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
öncülüğünde 2004 yılında 
kurulan ve yaklaşık 5 bin 

kişiye istihdam sağlayacak olan 
Torbalı Organize Sanayi Bölgesi’nin 
altyapı temeli atıldı. Yer seçiminin 
ardından 14, kuruluşundan bu 
yana 8 yılı geride bırakan Torbalı 
OSB’de, yıl sonunda 3.5 milyon TL 
yatırımla tamamlanacak olan altyapı 
inşaatlarının ardından 2013 yılı ilk 
çeyreğinde fabrikalar yükselmeye 
başlayacak. Torbalı OSB’de ilk etapta 
300 milyon Euroluk yatırımla çevre 
ile dost 43 tesis kurulacak.

3.5 milyon liraya malolacak

İzmir’in tarım ve tarıma dayalı 
sanayi firmalarıyla güçlü üretim 
bölgesi Torbalı’da sanayi tesislerini 
OSB çatısı altında toplamayı 
amaçlayan Torbalı OSB’de altyapı 
çalışmaları başladı. Düzenlenen 
temel atma törenine Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim 
Kurulu Üyesi ve Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Başkanı Ender Yorgancılar, 
Torbalı Kaymakamı Aydın Memük, 
Torbalı Belediye Başkanı İsmail 
Uygur,  Torbalı OSB Mütevelli Heyet 
Başkanı Hakkı Attaroğlu, Torbalı 
OSB Yönetim Kurulu Başkanı Muhsin 
Dönmez, EBSO Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı İbrahim Gökçüoğlu, 
Torbalı Ticaret Odası Meclis Başkanı 
Abdulvahap Olgun ile Yönetim 
Kurulu Başkanı Behçet Çınar, bölge 
sanayicileri ve davetliler katıldı.

İleri teknoloji üretelim

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, Türkiye’de sürekli 
tasarruf edilmediğinden yakınıldığını 
belirterek, tasarrufu insanın yaptığına 
işaret etti. Yapılan tasarruflarla 
yatırımların gerçekleştiğini, 
beraberinde tasarrufu getiren 
üretimin aynı zamanda istihdam 

anlamına geldiğini belirten Yorgancılar, 
organize sanayi bölgelerinin planlı 
sanayileşme yolu üretimi ve istihdamı 
artırdığını ifade etti.

Ender Yorgancılar, Türkiye’nin 
135 milyar dolarlık ihracatının 
büyük bölümünün sanayi üretimi 
olmasıyla övündüklerini vurgularken, 
“İstihdamı ve üretimi artırmak 
önceliğimiz olmalı. Türkiye’nin 
önünde önemli fırsatlar var. Şu an Çin 
ve İtalya arasında önemli bir üretim 
üssü konumundayız ama düşük 
teknoloji üretiyoruz. Daha yüksek 
teknolojili ürünlerle potansiyelimizi 
artırmalıyız. Ancak bu şekilde 2023 
yılı hedeflerimize ulaşabiliriz” dedi.

Bacasız sanayi

Torbalı OSB Yönetim Kurulu 
Başkanı Muhsin Dönmez, 
Bölgenin Tüzel kişiliğine 2004 
yılında kavuştuğunu, 2010 
yılında kamulaştırma işlemlerinin 

Torbalı’da bir dev doğuyor
Torbalı OSB’de temeli atılan 3.5 milyon liralık altyapı çalışmaları yıl sonunda 
bitecek, 43 fabrika kurulacak, 300 milyon Euro yatırım yapılacak, 5 bin kişi iş 

sahibi olacak.
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tamamlandığını hatırlattı. Bölgenin 
karma OSB olduğunu ve bacasız 
sanayi tesislerinin kurulacağını 
kaydeden Dönmez, “665 bin 890 
metrekare alan üzerinde kurulan 
ve 43 parselin yeraldığı Torbalı 
OSB’de altyapı inşaatının 2012 
sonunda tamamlanmasını planlıyoruz. 
Şimdiden kuzeydeki 700 bin 
metrekarelik genişleme alanının 
tahsis edilmesi ve genişleme için 
gerekli çalışmalara başladık. 2013’ün 
ilk yarısında ruhsat kesebilecek 
pozisyona gelmeyi hedefliyoruz. 
Torbalı OSB’de, bölgenin durumu 
da dikkate alınarak kimyasal atığı 
olmayan sektörler yer alacak. İlk 
fabrikanın 2013 yılının sonuna kadar 
faaliyete geçmesini bekliyoruz. 
Yapacağımız yatırımlarla yaklaşık 5 
bin kişiye istihdam sağlanacak” diye 
konuştu.

Yüzde 100 dolu

Torbalı OSB Müteşebbis Heyeti 
Başkanı Hakkı Attaroğlu ise bölgede 
yer seçiminin 1998 yılında yapıldığına 
dikkat çekerek, bürokrasi ve 
yaşanan krizler nedeniyle altyapı 
yatırım inşaatına yeni başlanabildiğini 
vurguladı. Torbalı OSB’nin yüzde 100 

doluluk oranına sahip olduğuna işaret 

eden Attaroğlu, tüm harcamaların 
sanayiciler tarafından yapıldığını 
belirterek bundan sonrası için 
devletten ve belediyeden talepleri 
olacağını kaydetti. 

OSB’ye destek

Torbalı Ticaret Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Behçet Çınar ise 
bölgenin Metropolis Antik Kenti’ne 
çok yakın olduğunu belirterek, 
kimyasal atığı olmayan, hava kirliliği 
yaratmayan sanayicilere yer tahsisi 
yapılması konusunda gösterdiği 
hassasiyet için OSB yönetimine 
teşekkür etti.

Kentlere kurulan sanayi 

bölgelerinin organize sanayi bölgesi 

şeklinde olması gerektiğini söyleyen 
Torbalı Belediye Başkanı İsmail 
Uygur ise, “OSB şeklindeki yapılar 
da sanayiciler altyapısını kendi 
yapabiliyor. Böylece yerel yönetimler 
daha da rahatlıyor, keşke kent 
merkezindeki sanayi bölgemizde OSB 
şeklinde yapılabilseydi” dedi.

Torbalı Kaymakamı Aydın 
Memük de, daha önce görev yaptığı 
yerlerden örnekler vererek “Başka 
kentlerde yatırımcı aranırken İzmir’de 
yatırımcıya yer bulunması için çaba 
gösteriliyor. İzmir’de yatırımlar hızla 
hayata geçiyor. Bölgedeki sanayicileri 
ayrıca planlı kalkınmaya ve çevreye 
duyarlılıkları için de kutluyorum” dedi.

Hükümetin açıkladığı yeni 
teşvik paketinde OSB’ler için 
özel tanım getiriliyor. OSB’lere 
yapılacak yatırımlar bir alt bölgenin 
teşviklerinden yararlanır ibaresi 
yer alıyor. 1. Bölge’de yer alan 
İzmir sınırları içerisinde bulanan 
OSB’lerde gerçekleştirilecek 
yatırımlar 2. Bölge teşviklerinden 
yararlanacak. Buna göre OSB’lerde 

yapılacak yatırımlarda makine, 
teçhizat desteğinin yanı sıra inşaat 
yapım desteği sağlanacak. Yine 2013 
sonuna kadar yapılacak yatırımlarda 
işverene 3 yıl süreyle sigorta prim 
desteği verilecek. Ayrıca 2013 
sonuna kadar başlatılacak yatırımlara 
yüzde 20 katkı sağlanacak. 2014’ten 
sonra başlatılacak yatırımlarda teşvik 
oranı yüzde 15 olacak.

İzmir 1. Bölge’de ama OSB’ler 2. Bölge
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Merhaba sevgili sanayici 
arkadaşlarım,

Merhaba benim aynı kaderi 
paylaştığıma inandığım kaderdaşlarım,

Acıklı bir hikâye anlatacak gibi 
başladım yazıma değil mi? Ama 
gerçekten bizim üretme hikâyemiz 
acıklı. Küçüklüğümde büyüklerin 
konuşmalarında duyardım; ‘Para 
kazanmak istiyorsan al sat, nam 
kazanmak istiyorsan yap sat’ diye. 
Yani biraz da sanayiyi bilerek bulaştık 
ve seçtik. Ne kadar meşakkatli 
ve güç bir yolu seçtiğimizi ise 
zaman geçtikçe ve üretim yolunda 
ilerledikçe daha iyi anlıyoruz. Çoğul 
yazıyorum çünkü bugüne kadar 
tanıdığım, birlikte olduğum sanayici 
dostlarımın seçimleri ile ilgili duygu 
ve düşüncelerinin benimkinden 
hiç farklı olmadığını hemen hemen 
aynı güçlüklerle savaştığını gördüm. 
Savaşmak zorunda kaldığımız 
konuların bazıları sanayinin normal 
gereklilikleri olduğu gibi bazıları ise 
zamanla, mekanla, uygulamalarla 
değişen değerler.

Bazen alınan eğitimin sonucu ve 
aile birikimlerinin değerlendirilmesi, 
bazen meslekte çalışarak geçmiş 
yılların sonunda elde edinilen 
tecrübenin, ustalığın kullanılması, 
bazen aile şirketinin, işlerinin devam 
ettirilmesi, bazen de başka alanlarda 
edinilen sermayenin sanayi alanına 
aktarılması amacıyla çıkılıyor sanayi 
yolculuğuna…

Hangi sebeple başlarsa başlasın; 
çıkılan yolda edinilecek tecrübe 
gereksinimi hiç bitmiyor, hep artması 
gerekiyor, zaman zaman kendi 
yolunda edinilen tecrübeler yetmiyor, 
dışarıdan know-how alınması 
gerekebiliyor. Tecrübenin anlamı 
hiçbir yerde değişmiyor. Her yapılan 
yanlış bir şey öğretiyor ve bedeli tabi 
ki kayıp değerler.

Yerinde durmak, yerinde saymak 
hiçbir zaman mümkün olmuyor 
sanayi alanında, ya ileriye doğru 
gideceksin, ya da geriye. Arzu 
edilen geriye gitmek olmadığına 
göre işimizi ileriye götürmeye, 
gelişmeye ve geliştirmeye mecburuz. 
İstenmeyen bir şeye mecbur değiliz 
tabii ki, istediğimizde gelişmek 
ama bazen bunu gerçekleştirmek 
fazlasıyla mümkün olabildiği gibi 
bazı zamanlarda çeşitli sebeplerle 
gerçekleştirilemiyor.

Sürekli üretmek, tasarlamak ve 
yaratmak durumundayız. Birçok 
sektörde olduğu gibi deri sanayinin 
üretim aşamalarından en önemlisi 
tasarımdır. Üretmenin ön gerekliliği 
taleptir. Talebi oluşturacak olan ise 
ihtiyaçları karşılayacak ya da yeni bir 
ihtiyacı ortaya çıkaracak tasarımlar 
yaratmaktır. Kalitenin tasdiki ve 
güveni oluşturacak olan markaları 
üretmek ve piyasaya kabul ettirmek 
zaman alan ve zorlu bir süreç. 

Sanayici
olmak

Eyüp Sevimli
Yönetim Kurulu Üyesi

VİZYON

Üretmek bir tercihtir, 
bir gönül işidir. Katma 
değer sağlamak ve 
bu dünya üzerinde 
elle tutulur bir miras 
bırakmaktır üretim. 
Makro ölçekte 
büyümek, gelişmektir. 
İşte bu sebeple biz 
sanayicilerin özel 
insanlar olduğumuz 
kanaatindeyim. 
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Ancak büyümenin anahtarı da bu 
aşamalardan geçiyor.

Büyümenin kontrol edilebilmesi 
ve sürdürülebilir olması gerekiyor 
ve büyümenin verdiği coşku ve 
mutlulukla bu gereklilik görülemiyor 
veya göz ardı edilebiliyor. 
Sürdürülebilir olmayan bir büyümenin 
sonucu ise hüsran oluyor. Artan 
üretim kapasitesi çalışanlar 
arasında bir düzensizlik, yönetim 
kademesinde bir yetersizlik, destek 
birimlerinde yetememe haliyle, 
ileride nihai üründe bir kalitesizlik 
ve müşteri memnuniyetsizliği 
sorununu yaratabiliyor. Dolayısıyla 
sürdürülebilir bir büyüme için 
fabrikadaki tüm birimlerin 
bu büyümeye uyum sağlama 
çalışmalarıyla birlikte planlanması 
gerekiyor.

Büyüme sırasında dikkat edilmesi 
gereken en önemli unsur ise 
gerekli finansman. Bu gereksinim 
kendi kaynaklarından karşılandığı 
sürece daha sağlıklı oluyor. Ancak 
yine planlı bir dış kaynak kullanımı, 
doğru hesaplamalarla birlikte 
yararlı olabiliyor. Hesapsız dış 
kaynak kullanımı ise günümüzde 
artık doğal hale gelmiş. Sonuç: 
dünün en iyi, güçlü firmaları, bugün 
sorunlarla boğuşuyor. Çünkü borçla 
yatırım yapmaya, borçla üretim 
gerçekleştirmeye çalışıyor.

Diyelim ki; üretim, planlama, 
yatırım arayışlarını mükemmel 
bir şekilde yapmayı başardık. 
Sıra pazarlama ve satışta. Pazarın 
durumu önem kazanıyor bu sefer. 
Ne kadar kaliteli üretim yaparsanız 
yapın, iyi bir pazarlama stratejiniz 
yoksa öncelikle böylesi bir rekabet 
ortamında satış yapmanız bir o kadar 
güçleşiyor. Ürününüzü satacak pazarı 
bulduğunuzda bu sefer ödeme ve 
ödenme güçlüğü ile karşılaşıyorsunuz. 
Başta ülkemizde olmak üzere, birçok 
ülkede de ne yazık ki işler olmayan 
paralarla döndürülüyor. Vadeli 

satışlar uygulanıyor genellikle. Satılan 
mal karşılığı ya çekle alınıyor ya da 
senetle, bunlar da genel alışkanlığa 
göre değerli ya da değersiz olabildiği 
gibi kanun değişikleri de bu kâğıtların 
kıymetinde çok etkili oluyor.

Örneğin çekle ilgili son yapılan 
kanun değişikliğinden sonra, 
karşılıksız çek oranında yüzde 60 
yükselme görülmüştür. Vadeli alım 
satımda yoğun olarak kullanılan 
çeklerin karşılıksız çıkması, elbette 
ki biz sanayiciler başta olmak üzere 
tüm sanayi ve ticaret çevrelerini zora 
sokmakta, piyasaları kilitlemektedir.

O nedenle de bu durumun önüne 
geçilmesi, yaşanan mağduriyetin 
giderilmesi açısından, çek sahibi ile 
ilgili istihbarat bilgilerine ulaşılarak 
güvenilirliğini kontrol edecek bir 
sistemin hayata geçirilmesi büyük 
önem taşımaktadır.

Bu kadar meşakkatli bir 
ortamda üretim yapmaya çalışan 
deri sektöründe, 2011 yılında 
1,44 milyar dolarlık ihracat ile 
hız kesmeden yoluna devam 
etmesi bizleri sevindirmektedir. 
En önemli pazarlarından Rusya’da 
güç kaybetmesine rağmen deri 

sektörümüz Avrupa’daki etkinliğini 
her geçen gün arttırıyor. Kriz 
döneminde sektörün de bize öğrettiği 
gibi darboğazlardan çıkışın tek 
reçetesi üretmek. Üretim olmadan 
kalkınma olamayacağını unutmadan, 
çalışıyor ve üretiyoruz.

Yazımın başında da ifade ettiğim 
gibi sanayici olmanın sorumluluğu 
ile değişen koşullar karşısında kimi 
zaman bürokratik ve yasal engellerle 
karşı karşıya kalıyoruz. Üretmek bir 
tercihtir, bir gönül işidir. Katma değer 
sağlamak ve bu dünya üzerinde elle 
tutulur bir miras bırakmaktır üretim. 
Makro ölçekte büyümek, gelişmektir. 
İşte bu sebeple biz sanayicilerin özel 
insanlar olduğumuz kanaatindeyim. 
Üretmek ve değer yaratmak için 
ailemizi ihmal etme pahasına gece 
gündüz işimizin başındayız. Bu 
yolda şansa da büyük ihtiyacımız 
olacak. Zira Avrupa Bölgesi’ndeki 
kriz bitmediği ve girdi maliyetleri 
makul seviyeye inmediği sürece, 
üretim yapmanın riskleri de devam 
edecektir.

Üretme ve çalışma şevkinizin hiç 
tükenmemesi dileklerimle Tanrı’dan 
bizlere yardımcı olmasını diliyorum.

VİZYON
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Ege Bölgesi Sanayi Odası İç 
Giyim Sanayi Meslek Komitesi 
üyesi tekstil ve konfeksiyon 

sanayicileri, Avrupa’nın en zor 
pazarlarından biri olan Danimarka’ya 
ihracat çıkartması yaptı. Avrupa 
İşletmeler Ağı Projesi kapsamında 
10-13 Haziran 2012 tarihleri 
arasında Kopenhag’a giden İzmirli 
tekstilciler, sektöre yönelik özel 
heyet organizasyonunu başarıyla 
tamamlarken, mevcut işbirliklerini 
pekiştirdi, geleceğe yönelik 
bağlantıların ilk adımlarını attı.

EBSO Meclis Üyesi Işın Yılmaz 
ve EBSO İç Giyim Sanayi Meslek 
Komitesi Başkanı Şahika Aşkıner’in 
girişimi ile organize edilen iş ve 
inceleme gezisine, ihracatlarının 
toplamı 70 milyon Euro’yu aşan 
14 firmadan 18 tekstilci katıldı. 
EBSO Yönetim Kurulu Üyesi 
Kamil Porsuk başkanlık ettiği 
İzmirli tekstilcilerin sektörel heyet 
organizasyonuna Kopenhag Ticaret 
Ataşesi Mehmet Bayram başta olmak 
üzere, Danimarka’da görev yapan 

Türk Milletvekili Yıldız Akdoğan, 
Danimarka İzmir Fahri Konsolosu Ali 
Nail Kubalı ile Danimarka Moda ve 
Tekstil Derneği de destek verdi.

Danimarka Ekonomi ve Yatırım 
Bakanı Pia Olsen Dyhr tarafından 
Türk Milletvekili Yıldız Akdoğan’ın 
eşliğinde makamında ağırlanan EBSO 
heyetine, İzmirli olan Türkiye’nin 
Kopenhag Büyükelçisi Berki Dibek 
ve eşi Ceyda Dibek de Büyükelçilik 
Rezidansında ev sahipliği yaptı.

Phoneix Otel’de Büyükelçi Berki 
Dibek, Ticaret Ataşesi Mehmet 
Bayram’ın da katılımıyla düzenlenen 
organizasyonda, aralarında Noa 
Noa, Kubidal, Samsoe & Samsoe 
gibi Danimarka’nın ünlü markalarının 
yer aldığı 100’ün üzerinde ikili iş 
görüşmesi gerçekleşti.

Hedeflenenin üzerinde

EBSO Meclis Üyesi Işın Yılmaz, 
Danimarka’da büyük bir ilgiyle 
karşılandıklarını belirterek, yaptıkları 
görüşmelerin bu ülkeye ihracatlarının 
artırılması anlamında büyük katkı 

sağlayacağını söyledi

EBSO çatısı altındaki tekstilciler 
olarak Avrupa’nın en zor 
pazarlarından biri olan Danimarka’yı 
seçtiklerini belirten Yılmaz, 
“Danimarkalı firmalar kaliteli ve 
katma değeri yüksek ürünler ithal 
ediyor. Bizler de ülkemize daha çok 
döviz kazandıracak katma değeri 
yüksek ürünler ihraç etmek istiyoruz. 
İş görüşmelerimiz çok olumlu bir 
havada geçti. Hedeflerimizin üzerinde 
bir başarı sağladığımıza inanıyorum. 
Öncelikle İzmirli ve Danimarkalı 
firmalar birbirlerini tanıyacak. 
Önümüzdeki süreçte Danimarkalı 
firma temsilcileri de İzmir’e 
gelerek tesislerimizi göreceklerdir. 
Danimarkalı firmalardan alacağımız 
siparişlerle bu pazardaki payımızı 
artıracağımızdan hiç şüphe yok” dedi.

Ekonomi Bakanı ile de
görüştüler

Danimarka Ekonomi ve Yatırım 
Bakanı Pia Olsen Dyhr, EBSO 
heyetini makamında kabul etti. 
Türk Milletvekili Yıldız Akdoğan’ın 

EBSO tekstil heyeti 
Danimarka’da zoru başardı 

EBSO İç Giyim Sanayi 
Meslek Komitesi üyesi 
tekstil ve konfeksiyon 
sanayicileri, Avrupa 
İşletmeler Ağı projesi 
kapsamında Avrupa’nın 
en zor pazarlarından 
biri olan Danimarka’ya 
yaptıkları ihracat 
çıkartmasından 
hedeflerinin üzerinde 
bağlantılarla döndü.
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da eşlik ettiği heyet adına konuşan 
EBSO Yönetim Kurulu Üyesi Kamil 
Porsuk, Türkiye ile Danimarka’nın 
dost ülkeler olduğunu, her yıl 
karşılıklı olarak artan ve 2011 yılında 
1.6 milyar dolara ulaşan ticaret 
rakamlarının da bunu doğruladığını 
söyledi. Türkiye’nin Danimarka’ya 
880 milyon dolarlık ihracatına karşılık 
730 milyon dolarlık ihracat yapıldığını 
hatırlatan Porsuk, “Türkiye’nin 
ihracatında ilk sırayı 460 dolarla giyim 
eşyaları ve aksesuarlarının alması, 
ziyaretimizin sebebini açıklıyor” dedi.

Kamil Porsuk, 2011 yılında İzmir 
ile Danimarka arasındaki ticaretin 190 
milyon dolar olduğunu, 110 milyon 
dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini 
hatırlattı.

Ege Bölgesi Sanayi Odası’nı da 
tanıtan Porsuk, 67 değişik sanayi 
sektöründe 4 bin 500’den fazla aktif 
üyesi, 11 organize sanayi bölgesi 
ve 2 serbest bölgesiyle İzmir, Ege 
ve Türkiye’nin sanayi gelişiminde 
önemli rol oynadığını bildirdi. 
Porsuk, “Odamız yabancı ülkelere 
düzenlediği teknik organizasyonlarla 
farklı sektörlerde ekonomik ilişkileri 
kuvvetlendiriyor. Sizleri de ülkemizde 
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ve şehrimizde konuk etmekten 
büyük memnuniyet duyarız” diye 
konuştu.

Danimarka Ekonomi ve 
Yatırım Bakanı Dyhr de, Türkiye 
gibi gelişip büyüyen ülkelerle 
işbirliğinin kendileri için çok önemli 
olduğunu vurguladı. Pia Olsen 
Dyhr, Danimarkalı firmaların da 
Türkiye’de üretim yaptığına dikkat 
çekerken, şunları söyledi: “Türkiye 
gibi bir ülkeyle işbirliği yaparak 
tekstil sektörümüzün büyüyeceğine 
inanıyoruz. İşbirliğimiz sayesinde hem 
Danimarkalı firmaların Türkiye’de 
üretim yaparak Türkiye’nin 
kazanması sağlanacak hem de 
Danimarkalı firmalar kendi 
tasarımlarını pazarlama şansı 
yakalayacak. Kazan-kazan 
mantığına dayalı karşılıklı 
işbirliği büyük önem taşıyor. 
Önümüzdeki dönemde de 
bu tarz organizasyonları 
tekrarlamak adına bazı 
stratejiler izlenebilir. 
Danimarka’da tekstil konulu 

bir seminer düzenlenip Türkiye’de 
tekstil sektörü ve yatırım olanakları 
anlatılabilir. Danimarkalı firmalar 
Türkiye’ye davet edilebilir.”

EBSO Meclis Üyesi Işın Yılmaz 
ile İç Giyim Sanayi Meslek Komitesi 
Başkanı Şahika Aşkıner de, İzmir’in 
tekstil ve moda konusunda 
büyük potansiyeli bulunduğunu 
belirterek, yeni işbirlikleri için bu 
tür organizasyonlara devam etmek 
istediklerini, İzmir ile Danimarka 
arasında direkt uçak seferi olması 
halinde ticaretin büyük ivme 
kazanacağını ifade ettiler.

As Baskı Nakış Örme Tekstil
Çakıl Tekstil
Derin Giyim
FBS Tekstil
İnnoteks Group
Maseksport Asmert
Mergü Tekstil
Özsimge Tekstil
Nanteks Tekstil
Narkonteks Tekstil
Nurhan Mutluer Tekstil
Pop-Artı Tekstil
Tuline Tekstil
Ünpar İç Giyim

Hangi firmalar katıldı?

SEKTÖR



49

Ege Bölgesi Sanayi Odası üyesi 
otomotiv yan sanayicileri, 
dünyanın ünlü markalarına 

yaptıkları ürünlerini Ortadoğu’nun 
en büyük otomobil yedek parça 
fuarı olan Automechanika Dubai’de 
görücüye çıkardı.

Automechanika Middle East 
2012; geçen yıla göre yüzde 
21’lik büyüme oranı ile 9 
holde 55 ülkeden 1300 
katılımcıyı ağırladı. 10 yıldan 
bu yana gerçekleştirilen 
fuar, otomobil, kamyon ve 
otobüs parçaları, ekipmanlar, 
bileşenler, aksesuarlar, araçlar 
ve hizmetler konularında 
dünyanın önde gelen 
üreticileri, tedarikçileri 
ve hizmet sağlayıcılarına 
uluslararası işbirliklerinin 
kapılarını açtı.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin 
başkenti Dubai’de otomotiv 
ve makine sektörlerine 
yönelik olarak 19-25 Mayıs 

günleri arasında gerçekleştirilen 
fuara katılan İzmirli sanayiciler, 
Dubai Ticaret Müşaviri Serdar 
Kumbaracı tarafından karşılandı. 
EBSO Meclis Üyesi Nadir Erdir’in 
liderlik ettiği İzmirli sanayicileri 
Dubai’de en önemli fuarlardan biri 
olan Automechanika’da görmekten 

duyduğu mutluluğu dile getiren 
Kumbaracı, “Dubai’de faaliyet 
gösteren otomotiv ve makine 
sektöründeki firmalarla da işbirliğini 
artırmaya ağırlık vermenizi arzu 
ediyoruz. Bu konuda her türlü 
desteği vermeye hazırız” mesajı 
verdi.

EBSO heyeti, Ajman 
Ticaret ve Sanayi Odası’nı 
da ziyaret etti. Genel Müdür 
Salem Ahmed Alsuwaidi, 
karşılıklı ekonomik ilişkilerin 
geliştirilmesinden büyük 
memnuniyet duyacaklarını 
belirterek İzmirli sanayicilerin 
uzun vadeli projelere ağırlık 
vermelerini istedi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası, 
11-16 Eylül 2012 tarihleri 
arasında Almanya’nın Frankfurt 
şehrinde düzenlenecek olan 
Automechanika Frankfurt 
2012 Fuarı’na da KOSGEB 
destekli bir ticaret heyeti 
organizasyonu düzenleyecek. 

İzmirli sanayiciler Dubai 
Automechanika’da

SEKTÖR
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Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmirli 
sanayicilerin ekonomideki 
yeni koşullara göre değişen 

finansman ihtiyaçları için avantajlı 
bankacılık ürün ve hizmetlerinden 
yararlanabilmeleri amacıyla Akbank 
ile protokol imzaladı. EBSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ile 
Akbank İzmir Bölge Müdürü Münir 
Çavdar’ın imza koyduğu protokolle 
EBSO üyesi sanayiciler KOBİ Destek 
Paketi, Yatırım Kredisi, Ticari 
Gayrimenkul Kredileri, Taksitli Ticari 
Kredileri, Gayrinakdi Krediler ve dış 
ticaretin finansmanı amacıyla kredileri 
uygun koşullarda kullanabilecekler. 

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, “Ticaret ve sanayi 
ile uğraşan kişilerin mutlaka banka 
ile de işleri oluyor. Bankaya sanayici, 
sanayiciye banka lazım. İki taraf da 
asgari müştereklerde birleşerek bu 
ülkeyi ileri götürebilirler” dedi.

Bankacılık işlemlerinin verimlilik 
ve kalite açısından iyileştiğini ancak 
havale ve komisyon gibi masrafların 
hala çok yüksek olduğunu dile 
getiren Yorgancılar, bu işin kazan-
kazan mantığı çerçevesinde 
yürütülmesi gerektiğini kaydetti. 
Ender Yorgancılar sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Bilançolar açıklandığında 
en fazla finans sektörünün kar ettiği 
görülüyor. Bankacılık tabii ki karlılık 
üzerine kurulu. Bankalar kar etsinler 
ama komisyonlar düşürülerek biz 
sanayiciler gibi az karla hareket 
etsinler. Bankalar bu şekilde yüksek 
komisyon oranları almaya devam 
ederse karşılarında kazanacak sanayici 
ve işadamı bulmakta zorlanabilir.”

Akbank İzmir Bölge Müdürü 
Münir Çavdar da, banka olarak reel 
sektöre her zaman destek olduklarını 
vurgulayarak “Bu protokol ile Ege 
Bölgesi Sanayi Odası üyelerinin yeni 
koşullara göre değişen ihtiyaçları 

özel ürün, hizmet ve çözümler ile 
karşılanıyor. EBSO üyelerine yönelik 
bu avantajlı paketi sunmaktan biz de 
mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

İzmirli sanayiciler için…

Akbank ile Ege Bölgesi Sanayi 
Odası arasında imzalanan protokol 
kapsamında; KOBİ Destek 
Kredisi’nden yararlanarak, Ticari 
Artı Para Kredisi ile Şirket Kredi 
Kartı kullanan tüm KOBİ’ler 3 ay 
boyunca pek çok avantaja sahip 
oluyor. 150 bin TL’ye kadar KOBİ 
Destek Kredisi kullanan müşteriler, 
Akbank şubelerinden 10 adet havale, 
10 adet EFT, 10 adet çek tahsilatı 
ile internet şubeden ise sınırsız 
havale ve EFT işlemini ücretsiz 
gerçekleştirebiliyorlar. 10 yapraklı 
çek karnesine vergi hariç ücretsiz 
sahip olurlarken ayrıca Akbank POS 
hizmetini kullanmaya başlayanlardan 
da POS hizmet ücreti alınmıyor.

150 bin liranın üzerinde KOBİ 
Destek Kredisi kullanan müşteriler 
Akbank şubelerinden 20 adet havale, 
20 adet EFT, 20 adet çek tahsilatı 

ile internet şubeden ise sınırsız 
havale ve EFT işlemini ücretsiz 
gerçekleştirebiliyorlar. 25 yapraklı çek 
karnesine vergi hariç ücretsiz sahip 
olurlarken, Akbank POS hizmetini 
kullanmaya başlayanlardan da POS 
hizmet ücreti alınmıyor.

Bunların dışında, yeni fabrika, 
depo, ofis katları, hastane binası, otel/
motel/tatil köyü, dükkan, showroom, 
alışveriş merkezi, satış yeri, büro 
vb. yatırım yapmak isteyen firmalara 
uygun koşullarda İşyeri Kredisi 
kullandırılacak.

Ayrıca, mevcut arsası üzerine 
fabrika, satış merkezi, showroom, 
alışveriş merkezi vb işyeri veya toplu 
konut yapmak isteyen, başlamış 
olduğu inşaatı bitirmek isteyen, 
faaliyette bulunduğu binayı yenilemek 
isteyen firmalara da yine uygun 
koşullarda İşyeri Yenileme-Bitirme 
Kredisi sağlanacak.

Bunlara ek olarak, protokol 
çerçevesinde, Makine Ekipman 
Kredisi, Hammadde Alım Kredisi, 
Taşıt/Filo Alım Kredisi de avantajlı 
koşullarda kullanılabilecek.

EBSO üyelerine Akbank desteği
FİNANS

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar ile Akbank İzmir Bölge 
Müdürü Çavdar’ın imzaladığı porotokolle İzmirli sanayiciler avantajlı 
kredi ve banka işlemi imkanına kavuştu.



GÜNDEM

İZMİR ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE 
YER ALMAK İSTEYEN SANAYİCİLER İÇİN 

AÇIK ARTIRMA İHALE İLANI 
       
Ülkemizin en modern ve en büyük organize sanayi bölgelerinden biri olan, 600 fabrikann üretim yaptğ, 
21.000 m3/gün kapasiteli ATIK SU ARITMA TESİSLERİ ile 125 MW ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM 
TESİSLERİ bulunan, DOĞALGAZ şebekesi tamamlanan İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’ndeki   
12 adet SANAYİ PARSELİ ihtiyaç sahibi sanayicilere ve AÇIK ARTIRMA İHALESİ ile tahsis edilecektir. 
 

Açk artrma ihalesi ile tahsis edilecek sanayi parsellerimiz 

Ada No Parsel 
No Alan (m2) m2 muhammen 

bedeli    Ada No Parsel 
No Alan (m2) m2 muhammen 

bedeli 
1 22485 4 3000,17 540,00 TL/m2 7 22485 23 5000,28 485,00 TL/m2 
2 22485 8 3000,17 540,00 TL/m2 8 22485 24 5000,28 485,00 TL/m2 
3 22485 9 3000,17 540,00 TL/m2 9 22485 25 5000,28 485,00 TL/m2 
4 22485 10 3000,17 540,00 TL/m2 10 22485 26 5000,28 485,00 TL/m2 
5 22485 11 3000,17 540,00 TL/m2 11 2135 (*) 14 6689,30 420,00 TL/m2 
6 22485 22 5000,28 485,00 TL/m2 12 2135 21 11113,35 420,00 TL/m2 

(*)  Parsel yeşil alan içinde, inşaat alan kayb yaratmayan trafo binas olacaktr. 
 Altyap inşaat masraflar muhammen bedelin içerisindedir. 
 Parseller, dolgular yol krmz kotundan en fazla 1,20 metre aşağda olacak şekilde teslim edilecektir. 
 Sanayi parsellerinin imar durumu; Taban alan katsays TAKS:0,55 - Kat alan katsays KAKS: 0,70 

 
İ H A L E     Ş A R T L A R I 

1. İhaleye katlacaklarn;  
a) Açk Artrma ile tahsis edilecek olan her bir parsel için 50.000,-TL tutarndaki İhale Teminatn, 
    (satn alnmak istenilen parsel says kadar Banka Teminat Mektubu veya Bloke Çek), 
b) Yetkililerce imzalanmş İAOSB Parsel Tahsis Şartlar Taahhütnamesini, 
c) Sanayi Odas üyesi olduğunu belgeleyen herhangi bir Sanayi Odas sicil kayt suretini, 
d) Noter tasdikli imza sirküleri veya yetki belgesini,  
    17 Temmuz 2012 Sal günü saat 12.00’ye kadar İAOSB’ye teslim etmesi gerekmektedir.  
2. Birinci maddede yazl belgeleri eksik getirenler ihaleye alnmayacaktr. 
3. İAOSB’ce kabul edilecek bir imalat sektöründe üretim yapmay taahhüt etmeyenler, İAOSB’de parsel sahibi olup üretim 
yapmayan şahs ya da şirketler açk artrma ihalesine katlamazlar. 
4. İAOSB Yönetim Kurulu ihaleyi yapp yapmama veya erteleme yetkisine sahiptir.  
5. Ödeme Koşullar; 
a) Artrmay kazanan tarafndan ihalede tespit edilmiş bulunan bedelin %20’si en geç 24 Temmuz 2012 Sal günü mesai 
bitimine kadar İAOSB’ye defaten ödenecektir. Bakiye kalan miktar ise birer ay vadeli ve eşit taksitler halinde 10 ayda 
ödenecek olup, vadelerine ait çekler 24 Temmuz 2012 Sal gününe mesai bitimine kadar İAOSB’ye teslim edilecektir. 
b) İhalede belirlenen bedelin tamamnn 24 Temmuz 2012 Sal günü mesai bitimine kadar peşin olarak ödenmesi 
durumunda toplam bedel üzerinden %5 indirim yaplacaktr.      
6. 24 Temmuz 2012 tarihinde peşin ödenecek miktar ödenmez ve bakiye kalan miktara ait çekler İAOSB’ye teslim 
edilmez ise ihale şart yerine getirilmemiş saylarak ihale iptal edilecek, ihale teminat İAOSB’ce irat kaydedilecektir.  
7. İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, Sulak Alanlar Koruma Yönetmeliği tampon bölge kapsam içerisindedir. 
8. OSB Uygulama Yönetmeliğinin 101.maddesinde belirtilen OSB’lerde kurulamayacak tesisler ve aşr su tüketen tesisler 
İAOSB’de kurulamaz.  
9. Söz konusu sanayi parsellerinin altyap inşaatlar 31.12.2012 tarihine kadar tamamlanacak olup, arsay satn alanlar 
altyapnn tamamlanmasn beklemeksizin ruhsatlarn alarak fabrika inşaatna başlayabileceklerdir.  
10.  OSB Kanunu ve Uygulama Yönetmeliğinin inşaata başlama ve bitirme ile ilgili 108. maddesi gereği; 
a) Altyap inşaatlar tamamlanma tarihi olan 31.12.2012 tarihinden  itibaren 1 yl içerisinde gerçekleştireceği yapya ait 
projeleri İAOSB’ye tasdik ettirerek yap ruhsatn almayan, 
b) Yap ruhsat tarihinden itibaren 2  yl içerisinde üretime geçmeyen, 
c) Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğine göre “Çevresel Etki Değerlendirmesine tabi değildir”, “Çevresel Etki 
Değerlendirmesi gerekli değildir” veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi olumlu” karar almayan,  
katlmclara yaplan tahsis, yönetim kurulu tarafndan iptal edilir. 
 AÇIK ARTIRMA TARİHİ: 17 Temmuz 2012 - Sal             AÇIK ARTIRMA SAATİ: 14.00      
 AÇIK ARTIRMA YERİ   :  İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 
  Ayrntl bilgi için Tel: (232) 376 71 76 (dahili 209)            Faks: 376 71 00            e-posta: sgunerergin@iaosb.org.tr  
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Özel mevduat bankaları ile 
katılım bankalarının küçük 
ve orta boy işletmelere 

(KOBİ) kullandırdığı kredilerin 
hacminde küçülme yaşanıyor.

BDDK verilerine göre bankacılık 
sektörünün toplam KOBİ kredilerinin 
hacmi yılın ilk dört ayında yüzde 1.6 
oranında net 2 milyar 652 milyon 
liralık artışla 164 milyar 761 milyon 
liraya ulaştı.

Bankacılık sektöründeki ağırlığı 
paralelinde KOBİ kredilerinde de en 
büyük payı elinde bulunduran özel 
mevduat bankalarının söz konusu 
kredi hacmi ocak-nisan döneminde 
yüzde 1.6 oranında net 1 miyar 

403 milyon lira daralarak 86 milyar            
5 milyon liraya geriledi.

Buna karşılık üç kamu mevduat 
bankasının KOBİ’lere açtığı kredilerin 
hacmi aynı dönemde yüzde 7.3 
oranında net 2 milyar 675 milyon 
lira artarak 39 milyar 321 milyon 
liraya yükseldi. Yabancı mevduat 
bankalarının KOBİ kredisi hacmi de 
yüzde 7.3 oranında 1 milyar 462 
milyon liralık net artışla, nisan sonu 
itibariyle 21 milyar 439 milyon lira 
düzeyine ulaştı. Böylece mevduat 
bankalarının toplam KOBİ kredisi 
hacmi dört ayda yüzde 1.9 oranında 
net 2 milyar 735 milyon lira 
büyüyerek 146 milyar 766 milyon lira 
oldu.

Bu arada faiz yerine kar payı esası 
ile çalışan ve İslami banka olarak 
adlandırılan katılım bankalarının KOBİ 
kredilerinin hacmi de aynı dönemde 
yüzde 1 oranında 161 milyon lira 
küçülerek 15 milyar 310 milyon 
liraya geriledi. Kalkınma ve yatırım 
bankalarının KOBİ niteliğindeki 
işletmelere açtığı kredilerin toplam 
hacmi ise dört ayda yüzde 3 oranında 
78 milyon liralık bir net artışla            
2 milyar 685 milyon lira oldu.

KOBİ kredileri hız kesti

Ekonomide soğuma ve genel 
kredilerdeki yavaşlama paralelinde 
KOBİ kredilerinin de son aylarda 
hız kestiği gözleniyor. Buna karşılık 

Özel bankalar KOBİ’lere 
verdikleri krediyi kıstı

Yılın ilk dört ayında özel mevduat bankalarınca KOBİ’lere kullandırılan 
kredilerin hacmi yüzde 1.6 oranında, net 1.4 milyar lira daralarak

86 milyar liraya geriledi.

FİNANS



53

KOBİ’lerin takipteki kredilerinde ise 
büyüme yaşandığı dikkati çekiyor.

KOBİ kredi hacmi, 80 milyar 
lira dolayına indiği kriz yılı 2009’un 
ekim ayından 2011 sonuna kadar 
olan dönemde kesintisiz büyüyerek      
162 milyar lirayı aşmıştı.

Bu yıl ocak ayında düşüş 
yaşanan söz konusu kredilerde, 
izleyen dönemdeki artışlar da 
düşük kaldı. Bu yılın ilk dört ayında 
KOBİ kredi hacminde yüzde 1.6 
oranında net 2.7 milyar lira olarak 
gerçekleşen büyüme, geçen yılın 
aynı dönemindekinin çok altında 
gerçekleşti. Geçen yılın ilk dört aylık 
döneminde KOBİ kredileri, yüzde 8.6 
oranında 10.7 milyar liralık net artış 
göstermişti.

Batık kredi hacmi büyüyor

Buna karşılık KOBİ’lerin takipteki 
kredi borçlarının eylülden bu yana 
büyüme sürecinde olduğu gözleniyor. 
Kriz yılı 2009’da hızla büyüyerek       
7 milyar liraya yaklaşan batık KOBİ 
kredileri, krizden çıkışla birlikte Ocak 
2010’da başlayan kesintisiz küçülme 
sürecinde Eylül 2011 itibariyle 4 
milyar 920 milyon liraya; batık kredi 
oranı da yüzde 8.3’ten yüzde 3.1’e 
kadar inmişti.

Takipteki KOBİ kredilerinin ekim 
ayında 5 milyar 17 milyon liraya çıkan 
hacmi, kesintisiz büyüme ile bu yıl 
şubatta 5 milyar 378 milyon liraya, 

oranı da yüzde 3.3’e yükseldi. Mart 
ayında 5 milyar 365 milyon liraya inen 
Batık kredi miktarı, nisanda yeniden 
büyüyerek 5 milyar 506 milyon liraya 
çıktı.

Bankacılık sektörünün toplam 
batık kredilerinin yaklaşık üçte birini 
KOBİ’lerin geri ödeyemediği tutar 
oluşturuyor. Kullanıcı sayısına göre 
ise batık kredi sorunuyla uğraşan 
firmaların büyük bölümünün KOBİ 
olduğu görülüyor.

Kredide orta, batıkta mikro
işletmeler

KOBİ kredilerinde en büyük 
payı orta büyüklükteki işletmeler 
alırken, batık kredilerin ise büyük 
bölümünün mikro işletmelere ait 
bulunuyor. Nisan sonu itibariyle 
toplam KOBİ kredilerinin yüzde 38.7 

oranında 63 milyar 803 milyon liralık 
bölümünü sayıları 117 bin 215 olan 
orta büyüklükteki işletme, yüzde 34.2 
oranındaki 56 milyar 363 milyonunu 
1 milyon 251 bin 937 mikro işletme 
ve yüzde 27.1 oranında 44 miyar 595 
milyonunu ise 259 bin 591 küçük 
işletmenin borcu oluşturuyor.

Aynı tarih itibariyle takipteki KOBİ 
kredilerinin yüzde 42.9 oranındaki 
2 milyar 362 milyon liralık bölümü 
mikro, yüzde 31.3 oranındaki 1 
milyar 726 milyonu orta, yüzde 25.7 
oranındaki 1 milyar 418 milyon lirası 
küçük işletmelere ait... Nisan sonu 
itibariyle 127 bin 320’si mikro, 22 
bin 926’sı küçük ve 5 bin 850’si orta 
boy olmak üzere toplam 156 bin 
96 işletme, zamanında ödeyemediği 
kredi borcu nedeniyle banka 
takibinde bulunuyor.

Aralık 2011 Nisan 2012 Değişim %

Mevduat Bankaları 144.031 146.766 1,9

Özel 87.408 86.005 -1,6

Kamu 36.646 39.321 7,3

Yabancı 19,977 21.439 7,3

Katılım Bankaları 15.471 15.310 -1,0

Kalkınma ve Yatırım Bankaları 2.607 2.685 1,6

Toplam 162.109 164.791 1,6

Banka Gruplarına Göre KOBİ kredileri

FİNANS
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Türkiye’nin yıllık ihracat 
hacmini, 2023’te 500 milyar 
dolara taşıyacak kapsamlı 

strateji ve eylem planı uygulamaya 
geçiyor. Ekonomi Bakanlığı, Kalkınma 
Bakanlığı ve TİM eşgüdümü ile kamu, 
özel ve sivil toplum kuruluşlarının 
görüş ve katkılarıyla hazırlanarak 
son şekli verilen strateji ve eylem 
planı, Yüksek Planlama Kurulu (YPK) 
kararı şeklinde bir “Kamu Strateji 
Belgesi”ne dönüştürüldü.

2023 Türkiye İhracat Stratejisi 
ve Eylem Planı”na ilişkin YPK kararı 
Resmi Gazete’nin 13 Haziran 2012 
tarihli sayısında yayımlandı. Stratejide, 
Türkiye’nin 2 trilyon dolarlık GSYH 
ile dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına 
girmeyi hedeflediği 2023’te yıllık 
ihracat hacminin 500 milyar dolara 

çıkarılması hedefine yönelik araç ve 
yöntemler, mevcut sorunlara çözüm 
yolları, lojistik, mevzuat ve diğer 
konulara ilişkin esasları içeren bir 
eylem planı öngörülüyor.  Strateji 
ve eylem planında 2012-2023 
döneminde yıllık ihracatın ortalama 
yüzde 11.7 artması, 2023’te 34.3 
trilyon dolara ulaşması beklenen 
dünya ihracatında Türkiye’nin halen 
yüzde 0.8 dolayında bulunun payının, 
yüzde 1.46 ile iki katına yükseltilmesi 
hedefleniyor.

Yıllık 500 milyar dolarlık ihracat 
hedefi doğrultusunda, ihracatın 
üretim yapısının modernize edilerek, 
ticaret dünyasının taleplerine yanıt 
verebilir ileri teknoloji ve Ar-Ge’ye 
dayalı esnek bir yapıya kavuşturulması 
amaçlanıyor. Ayrıca Türkiye 

ihracatının gelecek vizyonunda 
önemli pay sahibi olacak yeni ürün ve 
teknolojilerin getireceği sürdürülebilir 
girdi tedarik ihtiyacının belirlenerek 
güvence altına alınması ve bunların 
uygun politika araçları ile uygulanması 
öngörülüyor.

Dört aşama içeriyor

2012-2023 dönemini kapsayan 
strateji ve eylem planı, izleme-
değerlendirme, iç ve dış gelişmeler 
ışığında güncelleme ve revizyonların 
yapılabilmesi amacıyla 4’er yıllık 
3 dönem halinde tasarlandı. 
Stratejinin ilk aşamasını 2012-
2015, ikinci aşamayı 2016-2019 
ve üçüncü aşamayı 2020-2023 
dönemi oluşturuyor. Bu üç dönem 
sırasıyla kısa, orta ve uzun vadeli 
projeksiyonları içeriyor. Dönemlerin 

‘2023 İhracat Stratejisi’
uygulamaya konuluyor
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2023 Türkiye İhracat Stratejisi ve Eylem Planı”na Resmi Gazete’nin 
yayımlandı. Planda 2023’te 34.3 trilyon dolara ulaşması beklenen dünya 
ihracat hacminde Türkiye’nin halen binde 8 dolayında bulunun payının, 

yüzde 1.46 ‘ya yükseltilmesi hedefleniyor.

bitiminde Strateji güncellenerek 
bir sonraki döneme ilişkin revize 
versiyon yeniden yayımlanacak.

9 eylem alanı 19 stratejik
hedef belirlendi

Strateji ve eylem planında, 
pazar payı, yatırım-altyapı, çevre, 
teknoloji, işbirlikleri, finansman, 
insan kaynağı, mevzuat ve izleme-
değerlendirme olmak üzere 9 
eylem alanı kapsamında 19 stratejik 
hedef belirlendi. En çok ithalat 
gerçekleştirilen ilk 40 ülkede 2011 
itibariyle Türkiye’nin ihracatta 
yüzde 0.55 olan pazar payının, 2 
kat artışla 2023’te yüzde 1.25’e 
çıkarılması hedefleniyor. Bununla, 
dünya ithalatının en önemli bölümünü 
gerçekleştiren ülkelerde Türk 
ihracatçılarının daha rekabetçi 

konumda varlıklarını sürdürmeleri 
amaçlanıyor. 2011 itibariyle 25 
milyar doların üzerinde ihracat 
yapan sektör bulunmazken, 2023 
itibariyle 7 sektörün bu sınırı aşması 
öngörülüyor.

25 milyar dolar
ihracat yapılan 5 ülke

2011’de 27 olan 1-10 milyar 
dolar arasında ihracat yapılan ülke 
sayısının 2023’te 44’e, 10-25 milyar 
dolar aralığındaki ülke sayısının da 
bu dönemde 1’den 7’ye çıkarılması 
performans göstergesi kabul ediliyor.  
İlk kez 2019’da bir ülkeye ihracatta 
25 milyar doların aşılması, bu sayının 
2023’te 5’e çıkarılması hedefleniyor. 
25 milyar doların üzerinde ihracat 
gerçekleştiren il sayısının da plan 
döneminde 1’den 4’e yükselmesi 

bekleniyor.

İhracatçı sayısı
70 bine ulaşacak

2012 yılında 50 bine gerilemesi 
beklenen ihracatçı sayısının, 
2023 sonuna kadar 20 bin kişinin 
eklenmesiyle 70 bine ulaşması da 
planın performans kriterleri arasında 
yer alıyor. 2011 itibariyle sayıları 12 
olan 1 milyar doların üzerinde ihracat 
yapan firma sayısının eylem planı 
dönemi sonunda 50’ye yükseltilmesi 
performans kriterlerinden birini 
oluşturuyor. İlk bin ihracatsının, 
toplam ihracatta halen yüzde 65 
dolayında bulunan payının ise 2023’te 
yüzde 50’ye gerilemesi öngörülüyor. 
Eylem planı döneminde dünyada en 
çok ihracatı yapılan 25 ürün grubu 
içinde (27. Fasıl hariç) Türkiye’nin 
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ilk 10’da bulunduğu ürün grubu 
sayısının 2’den 5’e, AB’de en çok 
ithalatı yapılan 25 ürün grubu içinde 
ilk 10’da olunanların sayısının da 3’ten 
10’a yükselmesi performans kriterleri 
arasında yer alıyor.

Ar-Ge’de hedef
GSYH’nın yüzde 3’ü

Ar-Ge harcamalarının halen yüzde 
1 dolayında bulunan GSYH’ye oranı, 

2023’te yüzde 3’e ulaşacak. TÜİK’e 
göre 2011’de 3.6 milyar dolar olan 
özel sektör Ar-Ge harcamalarının 
hacminin 2023 yılında 40 milyar 
dolara, bu dönemde özel sektörün 
toplam Ar-Ge harcamalarındaki 
payının yüzde 40’lardan yüzde 66.9’a, 
ihracata oranının da yüzde 2.6’dan 
yüzde 8’e yükselmesi öngörülüyor. 
Özel sektörde halen 20 binlerde 

bulunan Ar-Ge personeli sayısının 40 
bine ulaştırılması da hedefler arasında 
yer alıyor.

Ar-Ge’ye 1 milyar dolar
teşvik verilecek

TÜBİTAK tarafından verilen Ar-
Ge teşviklerinin 2011’de 200 milyon 
dolar olan tutarının da 2023’te 1 
milyar doları bulması hedefleniyor. 
Ar-Ge’ye verilen destekle, orta-
yüksek teknoloji ürün ihracatının 
toplam imalat sanayi ihracatı içindeki 
payının yüzde 20’lerden yüzde 
35’e, yüksek teknolojinin payının da 
yüzde 3’lerden yüzde 8’e çıkarılması 
performans kriteri olarak alınıyor.

Eximbank kredileri  artacak

Kullanılan Eximbank ihracat 
kredilerinin yıllık hacminin 6.6 milyar 
dolardan 28 milyar doların üstüne 
çıkarılması, Eximbank’ın ülke kredileri 
ve garantileri programı ile diğer 
orta-uzun vadeli kredi programları 
kapsamında kullanılan kredilerin, 
2023’te 12 milyar doları aşması 
öngörülüyor.

Türkiye, yılın ilk 5 ayında en 
çok Almanya’ya ihracat yaptı. 
Bu dönemde, 5 milyar 565 

milyon dolar ihracatla ilk sırada 
yer alan Almanya’nın ardından Irak 
pazarı, 4 milyar 123 milyon dolar 
ile kendisine ikinci sırada yer buldu. 
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) 
kayıtlarından derlenen bilgiye göre, 
Türkiye ocak-mayıs döneminde, 
Almanya’ya 5 milyar 565 milyon 986 
bin dolar ihracat yaptı. Türkiye’nin 
ihracatında liderliği yıllardır hiçbir 

ülkeye bırakmayan Almanya, ayrıca 
ilk 5 aylık dönemde aylık bazda da 
1 millyar doların üzerinde ihracat 
yapılan tek ülke oldu.

Türkiye’nin ihracatında ilk 10’a 
giren ülkelerin 5’i krize rağmen 
Avrupa Birliği (AB), 5’i de diğer 
ülke grupları arasında yer aldı. Bu 
dönemde Almanya’yı, 4 milyar 123 
milyon 897 bin dolar ile Irak, 3 milyar 
224 milyon 438 bin dolar ile İngiltere, 
2 milyar 704 milyon 629 bin dolar 
ile Rusya Federasyonu, 2 milyar 679 

milyon 258 bin dolar ile İtalya, 2 
milyar 627 milyon 169 bin dolar ile 
Fransa, 2 milyar 328 milyon 5 bin 
dolar ile ABD, 1 milyar 679 milyon 
157 bin dolar ile Suudi Arabistan, 1 
milyar 635 milyon 683 bin dolar ile 
Mısır ve 1 milyar 628 milyon 345 bin 
dolar ile İspanya izledi.

Yakın geçmişlerinde büyük siyasi 
ve toplumsal çalkantılar yaşanan 
Irak ile Mısır’ın, ihracattan aldığı pay 
dikkati çekti.

5 ayda en çok ihracat Almanya’ya
Ocak-Mayıs döneminde, 5 milyar 565 milyon dolar ihracatla ilk sırada 

yer alan Almanya’nın ardından Irak pazarı, 4 milyar 123 milyon dolar ile 
kendisine ikinci sırada yer buldu.

İhracat Stratejisi ve Eylem Planı’nın hedefleri

2012 2013 2014 2015 2019 2023

İhracat (Milyar $) 148.5 165.7 185.1 206.8 321.9 500.0

İhracat Artışı (%) 10.0 11.6 11.7 11.7 11.7 11.7

Dış ticaretin yıllara göre seyri (Milyar $)

İhracat Değ. (%) İthalat Değ. (%) Denge Dünya payı

2002 36,1 15,1 51,6 24,5 -15,5 0,55

2004 63,2 33,7 97,5 40,7 -34,3 0,67

2006 85,5 16,4 139,6 19,5 -54,1 0,70

2008 132,0 23,1 202 18,8 -70,0 0,80

2010 113,9 11,5 185,5 31,7 -71,6 0,75

2011 134,9 18,5 240,8 29,8 -105,9 0,74
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Ege, ihracatını
yüzde 12 artırdı

Ege Bölgesi’nden ilk 5 ayda 
yapılan ihracat, geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 12 artışla 

7 milyar 364 milyon dolara ulaştı.

Ege İhracatçı Birlikleri’nden (EİB) 
yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yılın 
ocak-mayıs döneminde ihracatta 7 
milyar 364 milyon 112 bin dolarlık dış 
satım rakamına ulaşan Ege Bölgesi, 
yüzde 10,31 düzeyinde olan Türkiye 
ortalamasının üzerinde bir artış hızı, 
ihracatını yüzde 12 artırdı.

Bu dönemde 194 ülkeye mal 
gönderen İzmir, yüzde 10’luk artışla 
ulaştığı 3 milyar 616 bin dolarlık 
ihracat rakamıyla bölgede en fazla 
ihracat yapan il olma özelliğini 
korudu. İzmir’de, kimya sektörü, 
774 milyon 656 bin dolarla en fazla 
ihracat yapan sektör oldu. Kimyayı, 
488 milyon 650 bin dolarla demir-
çelik, 441 milyon 290 bin dolarla 
hazırgiyim sektörleri izledi.

Manisa’da yüzde 26 artış

Türkiye’de son 10 yılda ihracatını 
yüzde bin 632 oranında artıran ve 

iller bazında “Türkiye ihracat artış 
rekortmeni” olduğu bildirilen Manisa, 
bu dönemde de ihracatını hızlı bir 
şekilde artırmayı sürdürdü ve yüzde 
26’lık artışla 1 milyar 875 milyon 23 
bin dolar dış satım rakamına ulaştı.

Elektrik-elektronik sektörünün 
1 milyar 335 milyon dolarla en 
fazla ihracat yapılan sektör olduğu 
Manisa’da, otomotiv yan sanayi 127 
milyon dolarla ikinci, iklimlendirme 
119 milyon dolarla üçüncü sektör 
oldu.

Ev tekstili sektörüyle öne çıkan 
Denizli’den ihracat ise yılın ilk 5 
ayında yüzde 3’lük düşüşle 1 milyar 
97 milyon 95 bin dolar olarak 
gerçekleşti. Denizli, buna rağmen 
bölge ihracatında üçüncü, Türkiye 
genelinde ise sekizinci il oldu.

Ege Bölgesi’nden son 12 aylık 
dönemde yapılan ihracat tutarı ise 
17 milyar 649 milyon 380 bin dolara 
ulaştı. Bu ihracat rakamı içerisinde 8 
milyar 397 milyon 284 bin dolarlık 
ihracat gerçekleştiren İzmir, Ege 
Bölgesi ihracatının yüzde 48’lik 

dilimini tek başına gerçekleştirmiş 
oldu. İzmir’i, 4 milyar 666 milyon 288 
bin dolarlık ihracatla Manisa, 2 milyar 
720 milyon 503 bin dolarla da Denizli 
izledi.

2023’te 100 milyar dolar
hedefi

EİB Koordinatör Başkanı Mustafa 
Türkmenoğlu, konuya ilişkin yaptığı 
değerlendirmede, İstanbul ve 
çevresinin yatırım yönüyle dolgunluğa 
ulaştığını ve Ege Bölgesi’nin yeni 
yatırımlar açısından lojistik altyapısının 
zenginliği nedeniyle cazip bölge 
konumunda olduğunu ifade etti.

Bu sayede bölgeye kazandırılacak 
yatırımların sağlayacağı ilave ihracat 
potansiyeli, firmalarının Ar-Ge 
ve inovasyon çalışmalarına ağırlık 
vermesiyle daha katma değerli 
ihracatın yapılmasının sağlanacağını 
dile getiren Türkmenoğlu, oluşan 
bu sinerjiyle 2023 yılında Ege 
Bölgesi’nden 100 milyar dolar 
tutarında ihracat gerçekleştirmeyi 
hedeflediklerini kaydetti.

Ege’deki illerden yılın ilk 5 ayında yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine 
göre yüzde 12 artışla 7 milyar 364 milyon dolara ulaştı.
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Cumhurbaşkanı Abdullah 
Gül, dün katıldığı EXPO 
2020 Zirvesi’nde İzmirliler’e 

EXPO’nun alınması için taktikler 
vererek, “Bu sefer işi şansa 
bırakmayın. Gün Bugündür, benim 
desteğim arkanızda. Eksikliklerinizi 
giderin. Bu kez bu işi kopartın” 
dedi. EXPO oylaması yapılana 
kadar EXPO sürecini yakından takip 
edeceğini vurgulayan Gül, bu kez yer 
sorununun da olmadığını belirterek, 
her ülkeyi üzerinize zimmetleyerek 
çalışılması gerektiğini kaydetti.

Crowne Plaza Oteli’nde yapılan 
EXPO 2020 İzmir konulu toplantıya 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Binali Yıldırım, Vali Cahit 
Kıraç, Büyükşehir Belediye Başkanı 
Aziz Kocaoğlu, milletvekilleri, 
rektörler, Oda ve sivil toplum 
kuruluşları başkanları ve bürokratlar 
katıldı. Kocaoğlu ile Kıraç’ın ardından 
söz alan Gül, EXPO 2020’nin 
Türkiye’nin projesi olduğuna bir kez 
daha dikkat çekerek, bu düşünceyle 
çalışmaların yürütülmesi gerektiğine 
dikkat çekti.

Dünya Sağlık örgütü
ilk ortak olsun

İzmir’in değerli sahipleri ile bir 
arada olmaktan büyük mutluluk 
duyduğunu ifade eden Gül, EXPO 
2020’nin kazanılması için de 
taktiklerini şöyle sıraladı:

“Bu konunun birinci ortağı 
Dünya Sağlık Örgütü’nü bu işin 
içine sokun. Dünyada Birleşmiş 
Milletler’den sonra en çok dikkate 
alınan kuruluşlardan biridir. Bu 
kurumu işin içine sokmak için ne 
gerekiyorsa yapın. Sizin ortağınız gibi 

Gül gibi EXPO taktikleri

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İzmir’de, Ulaştırma Bakanı Yıldırım, 
Vali Kıraç, Başkan Kocaoğlu, milletvekilleri, rektörler, Oda başkanları, 

büroktatlar ve gazete yöneticileri ile EXPO 2020 zirvesi düzenledi. Gül, 
EXPO için neler yapılması gerektiğini anlattı.
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hareket etmesi için ne gerekiyorsa 
yapın. Sağlıkla ilgili hastaneler yapan, 
cihazlar üreten dünyanın büyük 
şirketleri var. Bu firmaları bu işlerin 
içine sokun. Bu işler lobi faaliyeti ile 
kazanılacaktır. Onların da bu işten 
büyük bir çıkarı olduğunu bilin ve 
onları bu işin içine katın. En güçlü 
üniversiteler İzmir’de. Yurtdışındaki 
üniversitelerin tıp fakültelerini bu işin 
içine sokun. Doktor derneklerini ve 
kuruluşlarını işin içine sokun ki, bütün 
bunların hepsi İzmir için uğraşan lobi 
kuruluşları olsun.”

Zimmetli ülke

Dünyada 160 ülke olduğunu 
bunların bazılarının kararlarının 
objektif alındığını bazılarının ise farklı 
alındığını vurgulayan Gül, “Bunların 
önceki deyimlerden öğrendiniz. 
Bunları etkin bir şekilde kullanın. 
EXPO’nun en önemli dinamolarından 
biri de İzmir’in iş dünyasıdır. Onların 
da çok aktif bir şekilde bu işin içinde 
olması lazım. Dışişleri Bakanlığı en 
büyük güçtür. Onların tavsiyelerine 
ve önerilerine çok dikkat edin. 
Ben ziyaret ettiğim ve ziyarete 
gelen bütün devlet temsilcilerine 
Türkiye’nin Güvenlik Konseyi 
üyeliğine adaylığını ve EXPO 2020 
adaylığını söylüyorum. Hepsinden de 
söz alıyorum” dedi.

“Ama, bunun ötesinde size 
düşen iş çoktur. Her ülkeyi üstünüze 
zimmetleyeceksiniz” diyen Gül, şöyle 
devam etti:

“Avrupa’daki süreçler resmidir. 
Bazı ülkeler oyunu kimin kullandığını 
bile bilmezler. Onlarla yakından 
ilgilenmek ve takip etmeniz 
gerekiyor. Türkiye’nin genel 
görünümü çok iyi. Tüm bunlar bizim 
için avantaj. Gün bugündür. İşi sansa 
bırakmayın bu kez. Eksikliklerinizi 
giderin. Her türlü devlet, hükümet, 
bakanlık ve kamu desteği arkanızda. 
Siz de artık üzerinize düşeni yapın. 
Geçen sefer İzmir’in iş hayatı ve 
İzmir’in büyük aileleri, firmaları ve 
ismi bilinen kurumların yeteri kadar 

desteği olmadığını fark etmiştim. 
Şimdi bunlar giderilsin. Aranızdaki 
anlaşmazlıkları içerinizde halledin, 
bu sefer hep birlikte EXPO 2020’yi 
İzmir’e kazandıralım. 2013’ye kadar 
yakından takip edeceğim. Her türlü 
desteğim arkanızda.”

Türkiye projesi

İzmir’in EXPO 2015’i şanssızlıkla 
kaybettiğini ifade eden Gül, ancak bu 
çalışmanın büyük heyecan yarattığını 
ve Ege’yi birleştirdiğini kaydetti. İlk 
yarışı kaybetmenin ardından büyük 
bir moral bozukluğu gördüğünü, 
yeniden aday olup olunmayacağı 
tartışmalarının olduğuna dikkat 
çeken Gül, şöyle konuştu: “ Büyük 
organizasyona aday olan hiç kimse 
ilkinde kazanmamış. Ben yeniden 
katılınarak geçmişin eksikliklerini 
görerek başaracak gücün İzmir’de 
olduğunu gördüm. Devlet olarak 
Hükümet olarak kararlaştırıldı ve 
İzmir bir kez daha EXPO’ya aday 
oldu. Muhakkak bunu kazanmak 
lazım. Bunun bir çok faydası var. 
Şehirde büyük bir sinerji doğuruyor. 
Herkesin varıyla yoğuyla uğraştığı 
bir hedef oluyor. Bu çok somut bir 
hedef bunu kazanmak için herkesin 
işbirliği ve dayanışma içinde olduğunu 
görüyorum ve bundan memnuniyet 
duyuyorum. Bu büyük bir Türkiye 
projesi. Böyle bir anlayışla hareket 
etmeniz gerekir. Dünyanın en büyük 
güçlü şirketleri bu konuda size en iyi 
hazırlıkları yapacaklardır. Seçiğimiz 
konu da çok iyi. Hem devlet hem 
toplum hem bireyler için en öncelikli 
konudur. Dünyaca malınız mülkünüz 
de olsa iş sağlığa geliyor. Bu konuyu 
en iyi şekilde işleyebilmek de çok 
önemli.”

İzmir güneşi, EXPO ışığı

İzmir Valisi Kıraç, konuşması 
sırasında EXPO sunumunda 
gösterilen 2 filmi de izlettirdi. 
EXPO’yu vizyon projesi olarak 
yürütmeye gayret ettiklerini belirten 
Kıraç, 12 Haziran’da İzmir EXPO 
heyeti olarak Paris’te güzel bir 

sunum yaptıklarını hatırlattı. İzmir’in 
sağlık temalı EXPO’ya aday olması 
çok önemli olduğunu vurgulayan 
Kıraç, “Hipokrat Bodrum’da yaşadı. 
Agememmon Kaplıcaları yüzyıllardır 
şifa dağıtıyor. Bu altyapı üzerine 
günümüzde yapılanları ekleyeceğiz. 
Gelişmekte olan ülkelere sağlık 
alanında yaptığımız atılımları dünyaya 
göstereceğiz. Bugüne kadar tüm 
çalışmalar herkesin katılımı ile yapıldı. 
5 rakibimiz var. Bundan sonraki 
süreçte bu yılın Kasım ayında ve 
2013’ün Haziran ve Kasım aylarında 
sunumlar yapılacak. BIE Genel 
Sekreteri Loscertales’i de bir daha 
Türkiye’ye geldiğinde sizinle de 
görüştürmek isteriz. İzmir’in güneşi 
EXPO’nun ışığıyla birleşip tüm 
insanlığı aydınlatacak sloganı ile yola 
çıktık” dedi. 

Geleceğe harç

Cumhurbaşkanı Gül’ün 
EXPO’nun gerçekleşmesi için büyük 
çabalar gösterdiğine bu konuda 
liderlik yaptığına dikkat çeken 
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kocaoğlu ise, şöyle konuştu:

“Yaşama sımsıkı bağlı güler yüzlü, 
sevecen insanların kenti İzmir’de 
sizleri ağırlamaktan mutluluk 
duyuyoruz. İzmir’in yerel yönetimi 
olarak, ‘Bugünkü ihtiyaçlarımızı 
karşılarken, geleceğin modern 
kentini yaratmaya; geleceğin kentini 
yaratırken de geleceğin kaynaklarını 
bugünden tüketmemeye’ özen 
gösteriyoruz. Sürdürülebilir kent 
ve sürdürülebilir çevre ilkelerine 
sıkı sıkıya bağlı, tarihine sahip 
çıkan ve geleceğe taşıyan bir yerel 
yönetim anlayışını gözetmeye 
çalışıyoruz. Yürüttüğümüz tüm 
yatırım ve projelerin, ‘Herkes 
için sağlık’ temasıyla yola çıkan 
İzmir’in EXPO 2020 hedefini 
ciddi anlamda destekleyeceğine 
inanıyoruz. EXPO’yu kentimizin ve 
kentlimizin geleceğinin kurgulanması 
adına fazlasıyla önemsiyoruz. Tüm 
kalbimizle EXPO’yu istiyoruz.”
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Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, 
geçmişte üniversite ve sanayi 
işbirliğine gereken önemin 

verilmediğini ifade ederken, ihracatın 
yüzde 90’ının sanayi ürünlerinden 
oluştuğu Türkiye’de sanayi ve üretim 
yapısından önce zihinsel değişimin 
sağlanması gerektiğini söyledi. 
Dünyada rekabetin şartlarının giderek 
ağırlaştığına dikkat çeken Çağlayan, 
tarım ürünlerinin de katma değerini 
arttırıp inovatif hale getirilmesini 
savundu.

Ege İhracatçı Birlikleri’nin 
düzenlediği “Gıda Ar-Ge Proje 
Pazarı” etkinliği ve ödül töreni, 
Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın 
ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 
Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin 
katılımıyla gerçekleştirildi. Ege Bölgesi 
Sanayi Odası’nı Meclis Başkanı 
Mehmet Tiryaki temsil etti.

Tarım ürünlerinin Türkiye için 
önemine dikkat çeken Ekonomi 
Bakanı Çağlayan, “Geleceğin en 
büyük stratejik güçlerinden biri 
olarak değerlendirecek bir yapıdan 
söz ediyoruz. Bugün petrolü ve 
çok zengin maden kaynakları olan 
ülkelerde ya su yoktur ya da tarımsal 
ürünler yoktur. Allah bize petrolü, 
enerji kaynaklarını fazla vermedi. 
Türkiye, son derece önemli tarım 
altyapısına ve tarımsal altyapıya 
sahip bir ülke. O çok parası olan 
ülkelerin pek çoğu Türkiye’nin 
tarımsal altyapısından faydalanmak, 
Türkiye’de yatırım yapmak ya da 
ülkelerinin gelecekte girdi tedarikini 
sağlamak noktasında çok önemli 
çalışmalar yapıyor” diye konuştu.

Halen 17 ayrı tasarım yarışması 
yaptıklarını, üretenle-satanla, fikir 
yaratanı, fikir oluşturanı bir araya 
getirip aynı pazarda buluşturduklarını 

söyleyen Çağlayan, şunları kaydetti:

“Türkiye açısından son derece 
geç kalınmış bir hadise. Çünkü 
geçmişte üniversite-sanayi işbirliğine 
ne üniversite ne de sanayici inandı. 
Maalesef Türkiye bu konuya 
gereken önemi vermedi. Biz vaktiyle 
bir yere geleceğimizi zannettik. 
Yeni ürün, yeni fikir geliştirmeyi 
kendimize zul kabul ettik. Para 
kazandık. Kazandığımız paralarla 
lüks evler aldık. Eski sanayici 
olarak bunu söylüyorum. Ar-Ge’ye 
yatırım yapmayı, Ar-Ge’ye para 
harcamayı kendimize zul olarak 
gördük. Makine teçhizatımızı 
şirketlerimizin büyümesine eşit 
oranda geliştiremedik. Ama şimdi 
artık dünyada rekabetin en acımasız 
olduğu, rekabet şartlarının en fazla, 
en zor olarak geliştiği bir ortamda 
biz eski geleneksel metotlarla artık 
üretim yapımızı, istihdam yapımızı 

Tarım ürünü de inovatif olmalı

Ekonomi Bakanı Çağlayan: Eski geleneksel metotlarla artık üretim yapımızı, 
istihdam yapımızı bugüne kadar getirdiğimizi getirdik. Dünyada rekabetin 
en acımasız olduğu bir ortamda bundan sonrası artık eskisi gibi olmayacak.
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bugüne kadar getirdiğimizi getirdik. 
Bundan sonrası artık eskisi gibi 
olmayacak.”

Kapitalizm bile değişti

2008 küresel krizinin dünyanın 
tüm sistematiğini, ekonominin 
kurallarını değiştirdiğini vurgulayan 
Çağlayan, “Kapitalizmin tarihi 
değişti, tarifi değişti. İş yapma 
biçimi değişti. Dünya ekonomisinin 
ekseni değişti. 10 yıl önce dünyada 
en büyük ekonomik güç gelişmiş 
ülkelerdi. Tüm mal akımları kuzeyden 
güneye yapılırdı. Gelişmiş ülkeler 
gelişmekte olan ülkelere mal satardı. 
Yüzde 60’tan fazla piyasa gelişmiş 
ülkelerindi. Bugün gelinen seviyede, 
gerek gelişmiş gerek gelişmekte 
olan ülkeler hemen hemen dünya 
ticaretinde eşit hale geldiler” diye 
konuştu.

10 yıl sonrası için yapılan tüm 
çalışmaların, ekonomik akımların 
tamamıyla güneyden kuzeye 
veya güneyden güneye olacağını 
gösterdiğini söyleyen Çağlayan, 
“Türkiye’nin de içinde bulunduğu 
Hindistan, Brezilya ve Çin gibi 
gelişmekte olan ülkeler dünya 
ekonomisinde söz sahibi olacak. 
Tüketici kalıpları değişti. Çok 
yakın gelecekte dünyada 1 milyara 
yakın insan düşük gelirli grup 
sınıfından çıkacak, orta gelirliye 
dönüşecek. Gelecekte söz sahibi 
olacak ülkeler Türkiye’nin de içinde 
bulunduğu gelişmekte olan ülkeler” 
değerlendirmesini yaptı.

Bakan Çağlayan, Türkiye’ye 
sadece Türkiye olarak bakmanın son 
derece şaşı bir bakış açısı olacağını 
belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye öyle bir ülke ki, 4 saatlik 
uçuş mesafesinde 56 ülke var. 56 
ülkede 1,5 milyar insan yaşıyor. 56 
ülkede dünya milli gelirinin üçte biri 
oluşturuluyor ve 23 trilyon dolar. 
Birilerinin petrolü var, birilerinin 
doğal gazı var. Bizim de beşeri 
sermayemiz var. İnsan gücümüz, 

insan kapasitemiz var. Kontrolsüz 
güç güç değildir, önemli olan gücünü 
kontrol etmektir. Gücü ne kadar 
çok kontrol edebiliyorsak, Türkiye 
o kadar çok istediğimiz hedeflere 
ulaşabilir. 

Bugün tarım sektörümüz 
GSMH’da 62 milyar dolarlık bir etkiye 
sahip. Toplam ihracatımızın yüzde 
10’undan fazla paya sahip. 14,5 milyar 
dolarlık ihracat gerçekleştirmişiz. 
Net ihracatçı olduğumuz bir sektör. 
Ama bana göre Türkiye’nin gerçek 
gücünü yansıtmaktan uzak. Tarım 
ürünlerine katma değer katmak 
zorundayız. Onları inovatif ürünler 
haline getirmek zorundayız.”

Zihinsel değişim
mutlaka yapılmalı

İhracatın yüzde 90’ının sanayi 
ürünlerinden oluştuğunu, sanayi 
ve üretim yapısının değişmesini 
gerektiğini, ama önce zihinsel 
değişimin yapı lması gerektiğini 
vurgulayan Çağlayan, “Gerçekten 
radikal bir konuda zihin devrimcisi 
olmak gerekiyor. Mevcut sistemle 
bugüne kadar geldik ama bugünden 
sonra zor. Çünkü pasta küçüldü 
dünyada. Pastadan pay almak 
isteyenlerin sayısı arttı. Rekabetin 
şartları ağırlaştı. Küresel kriz, davranış 
biçimlerimizi değiştirdi” dedi.

Milli mücadele
ekonomiyle yapılıyor

Ekonomi Bakanı Çağlayan, 
Türkiye’nin 2023 hedeflerine de 
değinerek, “2023 yılı için 500 milyar 
dolar ihracat hedefi koyduk. Gazi 
Mustafa Kemal milli mücadeleyi topla 
tüfekle başlattı ama artık bugün milli 
mücadele parayla pulla, ekonomiyle 
yapılıyor. Türkiye’yi gelişmiş ülke, 
müreffeh ülke yapacağız. 500 milyar 
dolar ihracat olduğunda Türkiye’nin 
milli geliri 2 trilyon dolara çıkacak. 
Kişi başına 25 bin dolarlık bir gelir 
olacak” dedi.

Ödüller sahiplerini buldu

Bu arada, toplam 116 projenin 
yarıştığı Gıda Ar-Ge Proje Pazarı’nda 
ödüller sahiplerine verildi. Yarışmada 
birincilik ödülünü, “Atık balık 
pullarının ekonomiye kazandırılması 
projesi” ile Sevinç Kopuz; ikincilik 
ödülünü, nohuttan cips üreten Özge 
Erdoğan ve Mahir Turan; üçüncülük 
ödülünü ise “koruk suyunun hafif 
ısıl işlem ve UVC ışınlama ile raf 
ömrünün artırılması” projesiyle 
Reşat Atılgan aldı. Yarışmada ödülleri 
Ekonomi Bakanı Çağlayan, TİM 
Başkanı Büyükekşi, EİB Koordinatör 
Başkanı Türkmenoğlu ve TİM Gıda 
Ar-Ge Proje Pazarı Yürütme Kurulu 
Başkanı Eli Alharal tarafından verildi.
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Türkiye’deki organik 
tarıma Alman desteği

Almanya Gıda Tarım ve 
Tüketiciyi Koruma Bakanlığı 
Parlamenter Müsteşarı Dr. 

Gerd Müller, ülkesindeki organik 
gıda talebini İzmir’den karşılamak 
istediklerini bildirdi.

Türkiye’deki organik tarıma 
destek Almanya’dan geldi. 
Türkiye’deki organik tarım üretiminin 
ve Avrupa piyasasına ihracatının 
2013 sonuna kadar etkili bir şekilde 
geliştirilmesini hedefleyen, Ege’de 
organik tarımla organik ürünlerin 
dış ticareti konularında uzmanlık 
ve ekonomik işbirliğine ilişkin iki 
ülkenin ortaklığında yürütülen 
projenin ilk sonuçları Almanya 
Başkonsolosluğu’nun gerçekleştirdiği 
organizasyonla açıklandı.

Kaya Termal Otel’deki toplantıya 
katılan Almanya Federal Cumhuriyeti 
Gıda Tarım ve Tüketiciyi Koruma 

Bakanlığı Parlamenter Müsteşarı 
Dr. Gerd Müller, İzmir’deki organik 
ürünleri teşvik etmek istediklerini 
bildirdi. Dr. Müller, “Burada iyi 
toprak, iyi güneş var. İyi üreticiler de 
olursa Almanya’daki talebi buradan 
karşılamak isteriz” dedi.

Organik veya konvansiyonel 
yöntemlerle yetiştirilmiş olsun 
bütün gıda ürünlerinin sağlıklı, 
temiz olması, tüketici için risk 
yaratabilecek kalıntılar içermemesi 
gerektiğini vurgulayan Dr. Müller, 
üreticilerin de birbirleriyle düşman 
değil piyasaya iyi ürünler sunmak 
yarışında olmalarını istedi. Avrupa’da 
gıda ürünlerinin yüzde 5’inin organik 
olduğunu ve bu oranın gün geçtikçe 
arttığını ifade eden Dr. Müller, “AB 
içerisinde organik ürün pazarlayan 
en fazla mağazalar zinciri Almanya’da 
bulunuyor. Domates ve elmada 

Almanya’da ihtiyacın ancak yarısı 
karşılanıyor. Boşlukları Türkiye’den 
ithal edilen ürünlerle doldurmak 
isteriz. Ancak bu mağazalar zinciri AB 
genel standartlarının çok kez üstünde 
olan tüketici taleplerini de dikkate 
almak zorunda. Bu nedenle organik-
ekolojik tarımda kontrol fazla” diye 
konuştu.

Özellikle Alman piyasasının 
büyüklüğü ve büyüme potansiyeli 
açısından Türk üreticiler için 
olağanüstü ihracat imkanları sunan, 
ancak kalite standartlarının da yüksek 
olması beklenen projenin sunumunu 
gerçekleştiren Alman GFA Consulting 
Group GmbH uzmanlarından 
Elisabeth Rüegg, Türkiye’de 500 
bin hektar alanda 40 bin üretici 
tarafından organik tarım yapıldığını 
belirtti. Organik tarıma ilişkin 1994 
yılında çıkarılan yönetmeliğin 2010 
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yılında revize edildiğini hatırlatan 
Rüegg, organik ürünlerde yaşanan 
kalıntı sorununun kaynağının 
üretimde klasik yöntemleri tercih 
eden çiftçiler olduğunu söyledi. 
Rüegg, “Organik ürünler daha fazla 
paraya satıldığı için üretimde yanlış 
yöntemler kullanılabiliyor. Organik ve 
konvansiyonel tarım alanları birbirine 
çok yakın. Üreticiden tüketiciye tüm 
değerler sistemine hitap eden proje 
ile sorunların ortadan kaldırılıp ticari 
aktivitenin geliştirilmesi amaçlanıyor” 
diye konuştu.

Proje kapsamındaki ağırlıklı 
ürünler fındık, kayısı ve kuru üzümde 
aktif adımlar atılması istenilen 
toplantıda İzmirli üretici Halil Halaç, 
Birlik Tütün yöneticisi Akın Kayandan 
ve Bükey Tarım ortaklarından 
Mustafa Bükey de organik tarımda 
kaliteyi artırıp sorunların birlikte 

çözüleceğini dile getirdi.

Toplantıya Ege Bölgesi Sanayi 
Odası Meclis Başkanı Mehmet 
Tiryaki, Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcısı İbrahim Gökçüoğlu, 
Yönetim Kurulu Üyeleri Kamil Porsuk 
ve Haluk Tezcan ile Meclis Üyeleri 
Nedim Kalpaklıoğlu da katıldı.

1- Gelecek nesilleri korumak: Gelecek nesilleri korumak 
için onlara sağlıklı besinler sunmak zorundayız. Bir çocuğun, 
gıda maddelerinde kansere neden olan pestisitlerden zarar 
görme riski, yetişkinlere göre daha fazla olduğu için, çocuğun 
gelecekteki sağlığı gıdaların doğru seçimine bağlıdır.

2- Toprak erozyonunu önlemek: Toprak, organik tarımda gıda 
zincirinin temelini oluşturmaktadır. Kimyasal gübreler ile bitki 
beslemenin alışkanlık haline getirildiği konvansiyonel tarımda, 
bozulan toprak yapısı rüzgar ya da su erozyonu ile kolayca 
kaybedilebilecek bir yapıya sokulmaktadır.

3- Su kalitesini korumak: Su, vücut ağırlığımızın ve 
gezegenimizin yüzde 70’ini oluşturmaktadır. Tarım ilaçları ve 
diğer kimyasalların yeraltı ve yerüstü su kaynaklarına bulaşması 
ile dolaylı olarak ve içme sularına karışarak da direkt olarak, 
tüm canlıların hayatı tehlike altına girmektedir.

4- Enerji tasarrufu: Organik tarımdaki mekanizasyon, 
konvansiyonel tarımla karşılaştırıldığında çok daha azdır. En 
azından yabancı ot mücadelesinin elle yapılması, tarımsal 
ilaçlar ve kimyasal gübrelerin kullanılmaması, enerji tasarrufu 
sağlamaktadır.

5- Kimyasal ilaç kalıntılarından arındırmak: Birçok 
tarım kimyasalı tescil edilmeden önce kanser ya da başka 
hastalıklara neden olup olmadıklarını tespit için araştırmalara 
tabi tutulmaktadır. Fakat bunlar, yaşayan canlıları yok etmek 
için üretildiklerinden, insanlara da zarar verme ihtimalleri 
yüksektir. 

6- Tarım çalışanlarını korumak: Özellikle tarım kimyasallarının 

yoğun ve kontrolsüz olarak kullanıldığı ülkelerde, tarım 
işçilerinin sağlıkları büyük risk altındadır. 

7- Dar gelirli çiftçilerin gelir düzeylerini yükseltmek: 
Organik tarım ürünlerinin satış fiyatlarının konvansiyonel tarım 
ürünlerine göre yüksek oluşu, sentetik gübre ve tarım ilaçları 
gibi girdilerin çok sınırlı kullanılması ya da hiç kullanılmaması bu 
ölçekteki işletmelerin kar marjını yükseltebilmektedir.

8- Ekonomik üretimi hedeflemek: Konvansiyonel gıdaların 
görünmeyen maliyetleri hesap edildiğinde, organik gıdalardan 
daha pahalıya mal oldukları meydana çıkacaktır. Organik 
tarımda kullanılabilecek sentetik girdi miktarı oldukça sınırlı 
olduğundan bu tür faaliyetlere ayrılması gereken kaynaklar da 
konvansiyonele göre çok daha az olacaktır.

9- Biyolojik çeşitliliği sağlamak: Konvansiyonel tarımda 
çoğunlukla aynı tip ürün/ürünler sürekli olarak yıllarca ekilir. 
Bu nedenle toprağın sömürülen besin maddeleri ve mineralleri 
her yıl artan miktarlarda kullanılan sentetik gübrelerle tekrar 
toprağa verilmeye çalışılır. Tek tip ürünler, o ürünlerde zararlı 
olan haşerelerin yoğunluklarının artmasına neden olur. Bu ise 
tarım ilacı kullanımını zorunlu hale getirir. Biyolojik çeşitliliğin 
korunması hem organik tarımın başarısı için hem de eko-
sistemin dengelerinin bozulmaması için gereklidir.

10- Ürünlerde daha zengin bir aroma yaratmak: Sentetik 
kimyasallar kullanılmadan üretilmiş olan organik ürünlerin 
albenisi konvansiyonel ürünlerden daha düşük olabilir; ancak 
besin, mineral, vitamin içerikleri, tat ve aromaları, ayrıca hasat 
sonrası raf ömürleri konvansiyonel ürünlerden daha fazladır.
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Ege Bölgesi Sanayi Odası, Ekonomi Bakanlığı 
tarafından düzenlenen V. Dönem Türk Dünyası 
Eğitim Programı kapsamında İzmir’i ziyaret 

eden Türk Cumhuriyetlerindeki çeşitli Bakanlıklar, 
Kurum ve Kuruluşlarda görevli üst düzey yetkililer ve 
akademisyenlerden oluşan 45 kişilik heyeti konuk etti. 
Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, KKTC, Kosova, 
Makedonya, Moldova, Rusya (Kazan) olmak üzere 8 
ülkenin üst düzey yetkililerinden oluşan heyet onuruna 

düzenlenen bilgilendirme toplantısında; aynı coğrafyada, 
aynı dili konuşan, benzer kültürlere sahip ve ekonomileri 
birbirini tamamlayıcı özellikler gösteren ülkeler olarak 
başta ticari ve ekonomik işbirliği olmak üzere her alanda 
işbirliğimizin geliştirilmesinin önemli olduğu ifade edildi.

Bu durumun Karadeniz Bölgesi’nde barış ve refahın 
kalıcı olması açısından da önem taşıdığı belirtilerek, 
bölgedeki kardeş ülkelerle işbirliği için uygun ortamlar 
oluşturulmasının önemi vurgulandı.

DEİK/Türk-Singapur İş Konseyi, Singapur İş 
Federasyonu (Singapore Business Federation), 
International Enterprise Singapore ve 

Singapur Ekonomik Kalkınma Kurulu (Singapore 
Economic Development Board) işbirliğinde Türkiye’ye 
gelen Singapur heyeti, karşılıklı işbirliği imkanlarını 
değerlendirmek üzere Ege Bölgesi Sanayi Odası’nı 
ziyaret etti. Larry Lam başkanlığındaki heyete Singapur 
Fahri Başkonsolosu ve Türk-Singapur İş Konseyi Başkanı 
Mehmet Pınar Aran, Singapur Türkiye İş Derneği Genel 
Sekreteri Gökhan Ali Dorum ile Türkiye’nin Singapur 

Ticaret Müşaviri Gökhan Örnek de eşlik etti.

EBSO Meclis Salonu’nda düzenlenen bilgilendirme 
toplantısının ardından tarımsal kalkınma, liman 
işletmeciliği, enjeksiyon parçaları üretimi, filtre ve yedek 
motor parçaları üretimi, aseton, fenol, petrol ksilen alımı, 
kurutulmuş sebze alımı, ağır yük taşımacılığı, yatırım 
bankacılığı, lojistik ve enerji santralleri, mimarlık ve 
şehir planlama, ilaç ve gıda ürünleri üretimi konularında 
faaliyet gösteren 9 Singapur firmasının yetkilileri ile EBSO 
üyesi sanayi kuruluşları arasında karşılıklı iş görüşmeleri 
gerçekleştirildi.

Türki Cumhuriyetler EBSO’nun konuğu

Singapur ticaret heyeti EBSO’da

ULUSLARARASI
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Ödüller sahiplerini buldu
Ege Bölgesi Sanayi Odası 

Aytaç Sefiloğlu Gazetecilik 
Yarışması’nın 13’ncüsünde ödüle 

hak kazanan gazeteciler, düzenlenen 
törenle ödüllerini aldılar.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, ekonomi 
muhabirliğinin ardından EBSO’da 
Basın Müşaviri olarak görev yapan 
Aytaç Sefiloğlu’nun amansız bir 
hastalığa yakalanarak genç yaşında 
hayatını kaybettiğini hatırlattı. 
Sefiloğlu’nun mesleğini çok seven 
dürüst bir gazeteci olduğunu belirten 
Yorgancılar, “Odamızda görev yaptığı 
süre boyunca kendisine sevgimizin 
ve gazetecilik mesleğine duymuş 
olduğu saygının bir simgesi olan 
Aytaç Sefiloğlu adına düzenlediğimiz 
yarışmamızın bu özel anlamı, 
dolayısıyla bizdeki yeri farklıdır” dedi.

Ender Yorgancılar, Aytaç 
Sefiloğlu’nun adı verilen gazetecilik 
yarışmasının geleneksel hale 
getirildiğini belirtirken, “Basın; siyaset, 
ticaret, spor gibi hayatın bütün 
alanlarında büyük önem taşıyor” diye 
konuştu.

Törene katılan İzmir Milletvekilleri 

Alaattin Yüksel, Musa Çam ve Mustafa 
Moroğlu da, yaptıkları konuşmalarda 
tarafsız ve özgür basının önemine 
değindi. 

Eserler ve ödüller

Haber dalında; Ege Life 
dergisinden Mehmet Emin Al 
“Kömürcü yüzünde kelimelerin küle 
değmiş yanları” başlıklı haberiyle 
birinci, Haber Türk gazetesinden 
Mehmet İnmez “25 bin çocuk SSK’lıya 
iptal” başlıklı haberiyle ikinci olurken 
Yeni Asır gazetesinden Murat Şahin 
“Almanya’da staj yaptığı fabrikanın 
sahibi oldu” , TRT’den Özlem Coşar 
“Türk çiftçisinin yeni keşfi; böğürtlen” 
başlıklı haberleriyle üçüncülüğü 
paylaştı. Bu dalda Mansiyonu da,  
Yenigün gazetesinden Murat Ervin “3 
bin turist 2 bin damızlık geldi”, Haber 
Türk Gazetesinden Nihat Delibaşı 
“Yanlışlıkla mühendis oldu buluşuyla 
hayat kurtardı” başlıklı haberleriyle 
aldı.

Araştırma-İnceleme dalında; Yeni 
Asır gazetesinden Şafak İnce “Sorma 
ver tarifesi” başlıklı araştırmasıyla 
birinci olurken, Yeni Asır gazetesinden 

Ertan Gürcaner “Dün, bugün, yarın 
Kemeraltı”, Dünya gazetesinden 
Sedat Alp “Bolywood için serbest 
bölge” başlıklı araştırmalarıyla ikinciliği 
paylaştı. Aksiyon dergisinden Ali Rıza 
Karasu “İzmir’in tahtında Anadolu 
Kentleri oturuyor” , Hürriyet 
gazetesinden Mete Tamer Omur 
“Markanın markaları” çalışmalarıyla 
üçüncülüğü paylaşırken,  Anadolu 
Ajansı’ndan Emre Umurbilir “Ege’nin 
imbatı boşa esmeyecek”, TRT’den 
Özlem Coşar “Kara elmas Kanola” 
çalışmasıyla mansiyon aldı.

Röportaj dalında; Birinciliği 
Sabah gazetesinden “Unutulmayan 
başkanlar” çalışmasıyla Füsun 
Çağlar alırken, ikinciliği Yeni Asır 
gazetesinden Murat Şahin “Zirvedeki 
topuk sesleri”, TRT’den Yusuf Eser 
“Zorluklardan başarıya” başlıklı 
çalışmalarıyla paylaştılar. Üçüncülüğü 
“Türkiye’de Çin seddiyle karşılaştı 
fabrika yatırımını Gürcistan’a kaydırdı” 
başlıklı röportajıyla Seda Gök alırken, 
“Chavez’i ikna eden Karşıyakalı” 
başlıklı röportajıyla Yeni Asır 
gazetesinden Şafak İnce de Mansiyona 
hak kazandı.
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İzmir 1 Nolu F Tipi Yüksek 
Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz 
Kurumu’ndaki yükümlü ve 

tutukluların yaptığı çini, maket, cam 
ve boncuk işlerinden oluşan eserler, 
“Duvarımdan Yansıyanlar” sergisinde 
Ege Bölgesi Sanayi Odası’nda 
görücüye çıkarıldı.

Yaklaşık 250 hükümlü ve 
tutuklunun çini, ahşap oyma, cam ve 
boncuklardan yaptıkları profesyonel 
tasarımcıların eserlerini aratmayan 
hediyelik eşya sergisinin açılışına İzmir 
Valisi Cahit Kıraç, İzmir Cumhuriyet 
Başsavcısı Durdu Kavak, İzmir Bölge 
İdare Mahkemesi Başkanlığı Osman 
Ermumcu, İzmir 1 Nolu F Tipi Yüksek 
Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 
Müdürü Ayhan Çapacı ve Konak 
Belediye Başkanı Hakan Tartan katıldı.

İzmir Valisi Kıraç, tutuklu ve 
hükümlülerin yaptıkları eserlerle bir 
anlamda sosyalleştiğini ve kendilerini 
dışarıya daha hızlı adapte ettiğini 

söyledi. İşsizliğe karşı meslek sahibi 
olmanın önemine dikkat çeken 
Kıraç, Ceza İnfaz Kurumları’ndaki bu 
tür çalışmaların da bu kişilere birer 
meslek kazandırdığını belirtti.

Ceza İnfaz Kurumu Müdürü 
Ayhan Çapacı da, Halk Eğitim 
Müdürlüğü’yle yapılan protokolle 
3 öğretmenin kurumda kursları 
yönettiğini, ardından güzel eserlerin 
ortaya çıktığını söyledi. 

EBSO da, sosyal sorumluluk 
projesi olarak Oda’yı ziyaret edenlere 
verdiği plaketleri İzmir 1 Nolu F Tipi 
Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz 
Kurumu’ndaki mahkumlara yaptırıyor. 
Böylelikle hem ailelerinin ihtiyaçlarını 
karşılamalarına katkıda bulunuyor 
hem de hükümlülük sürelerini 
tamamladıklarında topluma meslek 
sahibi olarak tekrar kazandırılmalarına 
yardımcı oluyor. 

İçeride açan çiçekler
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Tiryaki’den meclis temennileri
MECLİS

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

Meclis Üyesi Cevat Kırkpınar ile 
Odamız 1981-1983 / 1991-2004 
yılları arasında Meclis Üyeliği 1997-
1999 yılları arasında Yönetim Kurulu 
Üyeliği yapan ve Odamız’ın çeşitli 
kademelerinde görev alan Nihat 
Karakartal’ın vefat ettiğini belirterek, 
merhumlara Allah’tan rahmet, 
ailelerine ve yakınlarına başsağlığı 
dilerken, Kırkpınar ve Karakartal 
adına Meclisi bir dakikalık saygı 
duruşuna davet etti. Merhum Cevat 
Kırkpınar’ın yerine Meclis Üyeliği’ne 
birinci yedek üye Ahmet Kilimci’nin, 
TOBB Genel Kurul Delegeliği’ne 
ise Aytekin Öztaş’ın getirildiğini 
belirterek, her iki üyeye de yeni 
görevlerinde başarılar diledi.

Meclis Üyesi Ufuk Akgün’e 
safra kesesi ameliyatı için geçmiş 
olsun dileklerini ileten Tiryaki, acil 

şifalar diledi. Meclis Üyesi Hasan 
Uğurluoğlu’nun kızının dünya evine 
girdiğini söyleyen Tiryaki, genç çifti 
ve Uğurluoğlu ailesini kutlayarak bir 
ömür boyu mutluluklar diledi. Meclis 
Üyesi Işın Yılmaz’ın Batı Anadolu 
Sanayici ve İşadamları Dernekleri 
Federasyonu (BASİFED) Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcılığı’na 
seçildiğini ifadeyle kendisini 
kutlayarak, başarılı çalışmalar diledi.

Mehmet Tiryaki, Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim 
Gökçüoğlu’nun TOBB Fikri ve Sinai 
Mülkiyet Hakları ve Ar-Ge Çalışma 
Grubu Eş Başkanlığı, Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Erdoğan 
Çiçekçi’nin YOİKK Yatırım Yeri 
Çevre ve İmar İzinleri Çalışma 
Grubu Başkanlığı, Yönetim Kurulu 
Üyesi Bayram Talay’ın TOBB Yatırım 
Ortamı Mevzuatı ve Hukuksal 
Süreçler Çalışma Grubu Başkan 
Yardımcılığı, Yönetim Kurulu Üyesi 

Yıldıray Yalınız’ın TOBB YOİKK 
İstihdam Grubu Çalışma Grubu 
Üyeliği, Meclis Üyesi Kürşad 
Yuvgun’un TOBB Vergi ve Teşvikler 
Çalışma Grubu Başkan Yardımcılığı, 
Meclis Üyesi Hakan Ürün’ün TOBB 
Finansman Erişim Çalışma Grubu 
Başkan Yardımcılığı, Meclis Üyesi 
Metin Akdaş’ın, TOBB bünyesindeki 
YOİKK, Gites ve Sektörel Lisanslar 
Çalışma Grubu Başkan Yardımcılığı 
görevlerine seçildiklerini belirterek, 
başarılar diledi.

10-13 Mayıs 2012 tarihleri 
arasında, 156 firmanın yer aldığı 
Plastech-İzmir Plastik ve Ambalaj 
Teknolojileri Fuarı’nın, 25-27 Mayıs 
tarihleri arasında INELEX 2012 
8. Asansör Teknolojileri Fuarı’nın 
gerçekleştirildiğini ifade ile başarılı 
geçen bu organizasyonların bundan 
sonra da gelişerek devam etmesini 
temenni etti.

EBSO Aytaç Sefiloğlu Gazetecilik 
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Yarışması’nda derece alan basın 
mensuplarını kutlayan Tiryaki, 
başarılarının devamını diledi.

Tiryaki, Mayıs ayı içerisinde 
gerçekleşen hain terör saldırılarının 
yürekleri bir kez daha dağladığını, 
hayatını kaybeden komutanları ve 
Mehmetçiklerimizi rahmetle andığını 
ifade ederek, Türk Milletine ve şehit 
ailelerine başsağlığı diledi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı 
Hayati Yazıcı’nın TTK’nın tartışılan 
25-30 maddesinin değişeceğini 
açıklamasının iş dünyasında çok 
olumlu tepki aldığını söyleyen Tiryaki, 
en kısa sürede bakan yazıcıyı EBSO 
Meclisinde ağırlamak istediklerini 
söyledi.

Oda seçimlerinin NACE kodlama 
sisteminin devam etmesi  nedeniyle 
planlanan tarihten üç ay sonraya 
ertelendiğini belirterek, Bakanlar 
Kurulu’ndan çıkacak yeni tarihte 
yapılacak oda ve borsa seçimlerinin 
şimdiden üyelerimize ve ülkemize 
hayırlı olmasını diledi.

Tiryaki, İzmir Büyükşehir 
Belediyesi tarafından Gaziemir’deki 
Ege Serbest Bölgesi’nin yanında 
kurulacak yeni fuar kompleksi 
için yapılan ihalenin sonuçlandığını 
vurgulayan Tiryaki, ihaleyi alan 
firmayı kutlayarak, projenin bir 
an evvel gerçekleşmesi dileğiyle 
birlikte rahmetli belediye başkanı 
Ahmet Piriştina’nın “İzmir fuarlar ve 
kongreler kenti olmalıdır” hedefine 
ulaşma yolunda önemli bir adım 
atıldığını söyledi.

İzmir Kurvaziyer Limanı 
özelleştirme ihalesinin davet ilanının 
Resmi Gazete’de yayınlandığını, 
buna göre TCDD işletmesine 
ait İzmir Kurvaziyer Limanı’nın 
özelleştirilmesinin hem mevcut 
Kurvaziyer trafiğinin arttırılmasında 
hem de İzmir’e gelen yetersiz turist 
sayısının arttırılmasında önemli katkı 
sağlayacağını söyledi.

EXPO 2020 adaylığı için 
önemli bir konu olan İnciraltı’nın 
planlanmasına ilişkin kanun tasarısının 
TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma 
ve Turizm Komisyonu’nda kabul 
edildiğini, tasarının kanunlaşması 
ile birlikte EXPO 2020’nin 
kazanılmasında önemli bir adımın 
daha geçileceğini dile getirdi.

Birçok şehrimizde mevcut 
olan, özellikle can ve mal güvenliği 
açısından çok yararı bulunan 
MOBESE sisteminin İçişleri Bakanı’nın 
katılımı ile şehrimizde de devreyi 

girdiğini ifadeyle hayırlı olmasını 
diledi. Tiryaki,  İzmir’in dünyanın 
en büyük havacılık konferansı 
olan GICC-Küresel Endüstriyel 
İşbirliği Konferansı’na ev sahipliği 
yaptığını, Boeing, Lockheed, 
General Electric, General Dynamics, 
United Technologies, Sikorsky, 
Bombardier gibi dünya havacılık 
devlerinin organizasyon komitesinde 
yer aldığını, böylesine son derece 
değerli ve önemli bir organizasyona 
ev sahipliği yapmış olmaktan 
memnuniyet duyduklarını söyledi.

Karakartal sonsuzluğa uçtu
Ege Bölgesi Sanayi 

Odası’nda 1981-1983 
ve 1991-2004 yılları 
arasında Meclis Üyeliği 
1997-1999 yılları 
arasında Yönetim 
Kurulu Üyeliği yapan 
ve çeşitli kademelerde 
görev alan Nihat 
Karakartal, hayata 
gözlerini yumdu.

1936 yılında 
İzmir’de dünyaya gelen 
Nihat Karakartal, o 
dönemdeki adıyla 
Mithatpaşa Erkek 
Sanat Enstitüsü’nden mezun oldu. 
Çeşitli kurum ve kuruluşlarda 
değişik pozisyonlarda görevler 
üstlenen Karakartal, 1954 yılında 
kendi iş yerini açtı. Kazandığı para 
ile eğitimine devam eden Karakartal, 
1958 yılında Almanya’ya giderek 
makine mühendisliği eğitimini aldı. 
1966 yılında Türkiye’ye dönen 
Karakartal, 1972 yılında Ni-Ka’yı 
kurdu. Karakartal, 2 çocuk babası ve 
4 torun sahibiydi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası’nda 
görev yaptığı dönemde sürekli 
olarak Türkiye ekonomisinin 
can damarı küçük ve orta ölçekli 
işletmelerin sorunlarını gündeme 
getirdiği, Yönetim Kurulu Üyeliği 

sırasında da KOBİ Yasa Taslağı 
hazırladığı için “KOBİ Nihat” 
lakabıyla anılan Karakartal, babacan 
tavırları, mert kişiliği ve olumlu 
hayat felsefesiyle herkesin kalbinde 
yer edinmişti.

EBSO Mayıs Ayı Meclis 
Toplantısı’nda Meclis Başkanı 
Mehmet Tiryaki ile Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgancılar başta 
olmak üzere güncel ekonomik 
konular hakkında kürsüye çıkan 
bütün sanayiciler de, konuşmalarına 
arkalarında yeri doldurulamaz 
boşluklar bırakan Nihat Karakartal 
ile Cevat Kırkpınar’ın vefatından 
müteessir olduklarını dile getirerek 
kendilerini rahmet ve saygıyla 
anarak başladı.



72

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, konuşmasına Meclis 

Üyesi Cevat Kırkpınar ile Yönetim 
Kurulu önceki dönem üyelerinden 
Nihat Karakartal’ın vefatlarından 
dolayı duyduğu üzüntüyü dile 
getirerek, merhumlara Allah’tan 
rahmet, ailelerine başsağlığı dileyerek 
başlarken, Can Yücel’in;

“Ömür dediğin üç gündür,

Dün geldi geçti yarın meçhuldür,

O halde ömür dediğin bir gündür, 
o da bugündür.”

dizelerini Meclis Üyeleriyle 
paylaştı. Allah’tan sağlık, mutluluk, 
huzur içinde yaşamayı herkese nasip 
etmesini diledi.

Türkiye’nin Mayıs ayında bir kez 
daha şehit haberleriyle yıkıldığını 
belirten Yorgancılar, tüm şehitlere 
Allahtan rahmet, ailelerine ve Türk 
Milletine başsağlığı diledi.

TOBB’un kuruluşunun 

60. yıldönümünde 67. Genel 
Kurul Toplantısı’nın Ankara’da 
gerçekleştirildiğini, son derece güzel 
ve coşkulu geçen toplantıya yaklaşık 
4 bin 500 kişinin katıldığını, önemli 
mesajlar verildiğini söyleyerek, 
Başbakanımızın beyanatlarının basında 
geniş şekilde yer aldığını, ayrıca 
seçimlerin NACE kodlamalarının tam 
uyumunun sağlanabilmesi açısından 
üç ay ertelendiğinin açıklandığını 
belirtti.

Genel Kurul’da ayrıca, Gümrük 
ve Ticaret Bakan’ının TTK’da 
beklenen değişikliklerin yapılacağı 
yönünde açıklamalarda bulunduğunu, 
çalışmaların en kısa sürede 
gerçekleşmesini temenni ettiklerini, 
çünkü sanayiciler olarak ne yapılması 
gerektiğini, çok iyi şekilde bilerek yol 
haritalarını çizip, her türlü tedbiri alıp, 
kanuna uygun şekilde değişiklikleri 
yaparak yola devam etmek 
istediklerini vurguladı.

Yorgancılar, Torbalı Teknik ve 

Endüstri Meslek Lisesi ile Ödemiş 
Teknik ve Endüstri Meslek Liseleri’nin 
UMEM kapsamına alınması için 
yapılan girişimin sonuç verdiğini, 
önce Torbalı’ya, üç gün sonrada 
Ödemiş’e 400’er bin lira olmak üzere 
toplamda 800 bin liralık maddi katkı 
sağladıklarını söyledi.

Aliağa OSB ile ilgili Mayıs 
ayı içerisinde güzel bir toplantı 
gerçekleştirerek, yeni yapılanma 
süreci hazırladıklarını, alacaklılar ile 
görüşerek, tıkanan sistemi açmak 
için çalışmalarda bulunduklarını 
belirten Yorgancılar, sisteme 
işlerlik kazandırılmasıyla birlikte 
Aliağa OSB’nin önünün açılacağını, 
yatırımcıların ödemelerini 
yapmalarının akabinde tapularını 
alabileceklerini vurguladı.

Karşılıksız çekler konusunun 
TOBB’un 67. Genel Kurul 
Toplantısı’nda ön plana çıkan 
konulardan biri olduğunu, risk 
santralizasyonu sisteminin 
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Cari açık, enflasyon ve faiz
geleceğimizi karartmasın
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kurulmasının bir kez daha dile 
getirildiğini söyledi. Yorgancılar, 
ayrıca vergi ve istihdam yüklerinin 
azaltılması, nüfusumuzun yüzde 
50’sini oluşturan bayanların 
ekonomiye daha fazla girerek, 
girişimcilik rolü almaları, perakende 
yasasının bir an önce çıkması, iş 
adamlarına yeşil pasaport verilmesi 
konularının da dile getirildiğini ifade 
etti. Yorgancılar, Enerji Bakanı Taner 
Yıldız’la Ankara’da yaptığı görüşmede 
kendisini İzmir’e bir kez daha 
davet ettiğini, Bakanın da mutlaka 
geleceğini ifade ettiğini belirtti. 

Ekonomide canlılık
ve mali disiplin

Ender Yorgancılar, G-8 Liderler 
Zirvesi’nde çok önemli konuların 
görüşüldüğünü, özellikle büyüme 
ve istihdam ile ilgili politikaların 
yaratılması, desteklenmesi gereğini 
bütün liderlerin dile getirdiğini, ayrıca 
küresel ekonomide toparlanmanın 
henüz tamamlanmadığı ama bununla 
ilgili umut ışıklarının belirdiği, 
ekonomileri yeniden canlandırmak 
ve mali gerginliklerle mücadele 
etmek açısından gerekli tüm 
adımları atmayı taahhüt edilmesi 
ve doğru tedbirlerin her ülke için 
farklı olduğunun kabul edilmesi 
gereğinin bir kez daha belirtilerek, 
yapısal bazda değerlendirilecek mali 
disiplin uygulamasına kesin desteğin 
sürdürülmesinin ciddi şekilde 
vurgulandığını söyledi.

Yorgancılar, G-8 zirvesinde 
ekonomiye ilişkin görüşülen 
konular ortaya çıkmışken diğer 
taraftan Polonya ve ülkemizin adının 
“Yeni Kaplanlar” olarak anılmaya 

başlandığını, bunun da bir kaç 
sebebi olduğunu ifadeyle, ülkemizin 
Güneydoğu Avrupa ve Ortadoğu’ya 
ekonomi olarak hükmeden, satan, 
üreten bir konuma geldiğini ki 
bunun son derece avantaj yarattığını, 
Polonya’nın da Orta ve Doğu 
Avrupa’nın en büyük ekonomisi 
haline geldiğini, dolayısıyla önümüzde 
çok önemli fırsatlar bulunduğunu, 
doğudaki doğalgaz enerjisinin ülkemiz 
yer altından geçerek, limanlarımız 
kullanılarak, Avrupa’ya geçişinin 
ülkemizin stratejik geleceği açısından 
son derece önemli olduğunu söyledi.

İçinde bulunduğumuz 
konjonktürel durumu mutlaka ve 
mutlaka ülkemiz lehine çevirmek 
mecburiyetinde olduğumuzu dile 
getiren Yorgancılar, maalesef ülkemiz 
vatandaşının tasarruf yapmadığını, 
elimizde kaynak olmadığı için 
mecburen yurt dışındaki kaynağa 
gidildiğini, onun neticesinde de 2011 
yılında 66 milyar dolar yurt dışından 
yabancı kaynak transferi yapıldığını 
vurguladı. Ayrıca, tüketici kredilerinin 
yüzde 21 artarken, mevduatların 
sadece yüzde 9,3 oranında artmasının 
da, halkın tasarruf eğiliminin 
ne boyutta olduğunu çok açık 
gösterdiğini, bugün ithalatta aşağıya 
doğru gidişin neticesinde cari açığı 
aşağıya doğru indiren bir ivme 
bulunduğunu bunun ekonomideki 
belli bir yavaşlamanın neticesinde 
yaşandığını dolaysıyla sürdürülebilir 
olmasının unutulmaması gerektiğini 
ifade etti.

Belirsizlikler giderilmeli

Yorgancılar, Türkiye’nin geleceği 
ile ilgili üzerinde durması gereken 

3 konunun cari açık, enflasyon ve 
faiz olduğunu, bunları çözdüğümüz 
takdirde ekonomik büyümeyi 
gerçekleştirecek ilk 10 ülkenin 
içine girebilme şansımızın artacağını 
belirtti. Avrupa’daki diğer ülkelere 
bakıldığında gerek seçimler, gerekse 
belirsizlik neticesinde Euro’nun değer 
kaybettiğini, doların yükseldiğini, 
neticede faizlerin arttığını, AB’nin 
bu durumdan olumsuz etkilendiğini 
söyledi.

Kapasite raporları ile ilgili 
EBSO üyelerine gönderilen anket 
sonuçlarına göre; ülkemizde yüzde 
73.6 olan kapasite kullanım oranının, 
ilimizde yüzde 69 seviyelerinde 
görüldüğünü, hammadde fiyatları 
ve birim maliyetlerinin arttığını, 
önümüzdeki dönemde artacağı 
beklentisinin gelen yanıtlar arasında 
yer aldığını söyledi. Karşılıksız 
çeklerin 2011 yılının ilk 4 ayında 
yaklaşık yüzde 80’ni ödenmişken, 
2012 yılının aynı döneminde 
sadece yüzde 49’unun ödendiğini, 
bu bakımdan risk santralizasyon 
merkezinin bir an önce devreye 
girmesi gereğini bir kez daha 
vurgulamak istediğini söyledi.

Ender Yorgancılar, kötü sinyal 
veren diğer bir göstergenin de 
reel sektörün döviz varlık ve 
yükümlülüklerindeki artışlardan 
kaynaklanması olduğunu, reel 
sektörün döviz mevduatı ve menkul 
kıymetler ile ihracat alacakları 
ve yurt dışındaki doğrudan 
yatırımlarından oluşan “döviz 
varlıkları” ile dövize dayalı kredi 
borçları ve ithalat borçlarından 
oluşan “döviz yükümlülükleri”  
karşı karşıya getirildiğinde varlıların 
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Türkiye’nin geleceği ile ilgili üzerinde durulması gereken 3 konu; cari açık, 
enflasyon ve faizdir. Bunaları çözdüğümüz takdirde ekonomik büyümeyi 

gerçekleştirecek dünyanın ilk 10 ülkesi içine girebilme şansımız artacaktır. 
İçinde bulunduğumuz konjonkturel durumu mutlaka ve mutlaka tlkemiz 

lehine çevirmek mecburiyetindeyiz.
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değerlerinde iniş yaşanırken, döviz 
yükümlülüklerinin borçların da 
çıkış yaşandığını, ancak, bunun 
acil pozisyon kapatmada veya 
devalüasyon olduğu takdirde 
sanayicinin üzerinde son derece 
önemli bir yük olduğunu vurguladı.

Yerli malı çağrısı

Sadece yurt dışı değil, yurt içinde 
de önemli bir pazar bulunduğunu, 
iç talebin canlandırılması, canlanan 
talebin ithal ürünlerine yönelmeden 
yerli üretimlerle tüketilmesini, 
satın alınmasını sağlayabilecek 
politikaların uygulanması gerektiğini, 
bu bakımdan, yerli malı kullanılması, 
ihalelerde alınacak olan satın 
almaların en az yüzde 25’inin 
yerli üründen oluşması hususlarını 
sürekli dile getirdiklerini söyledi. 
Yorgancılar, kurların gerilemesine 
izin verilmemesi, stabil, enflasyona 
bağlı şekilde yükselebilir durumda 
olması gerektiğini, çünkü çok ani 
düşüş neticesinde ihracatçının para 
kazanamadığını belirtti. Ayrıca 
tarımsal desteklerin daha hızlı 
ödenmesi, mazot desteğinin bir 
miktar artırılması, sanayide kullanılan 

doğalgaz ve elektrikte en azından 
bir miktar özel tüketim vergisinin 
düşürülmesi, sigara, içki, akaryakıtta 
kayıt dışı ile mücadelenin daha 
etkin önlemlerle hayata geçirilmesi 
gerektiğini düşündüklerini ifade etti.

1 Mayıs 2012 tarihinden 
itibaren KDV tevkifatı ile ilgili 
yeni uygulamanın başladığını, 
genel açıdan bakıldığında hiçbir 
ülkede bulunmayan uygulamanın 
özellikle mahsup ve iadelerde 
önemli değişiklikler getirse de hem 
ek maliyet oluşturması, hem de 
süre açısından fazla yük getirmesi 
nedeniyle firmaları zor durumda 
bırakacak bir uygulama olduğunu 
söyledi.

SGK’nın en çok prim ödeyen 
firmalar arasında yer alanlara 
ödüllerinin verildiğini, ödül alan 
firmaları bir kez daha tebrik ettiğini 
dile getiren Yorgancılar, Meclis 
Toplantısı öncesinde dağıtılan 
ekonomik değerlendirme anketinin 
Meclis Üyelerince doldurulmasını 
talep etti.

Başladığım işi yarım bırakmam

EBSO Meclis Üyesi Metin Akdaş, 

EXPO’nun Yürütme Kurulu’nda 
Yorgancılar gibi birikimli insanların yer 
almasıyla EXPO’yu kazanacağımızı ve 
işlerin yolunda gittiğini düşünürken 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar’ın, Mahmut Özgener’in 
ve İzmir Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli’nin 
EXPO Yürütme Kurulu’ndaki 
görevlerinden istifa ettikleri haberini 
duyduklarını söyledi. Akdaş, her ne 
kadar istifaların gerekçesi olarak 
gösterilen konular basında yer alsa da 
Yorgancılar’ın kişiliğini bildikleri için 
istifanın gerçek nedenini öğrenmek 
istediklerini söyledi.

Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar, başladığı işi yarıda 
bırakmak gibi bir yapıya sahip 
olmadığını, bu işe iyi niyetle 
başladıklarını, iyi niyetle devam 
ettiklerini, ancak Yürütme ve 
Yönetim Kurulu’nun yetkilerinin net 
çizilmemesi nedeniyle fikir ayrılıkları 
yaşandığını söyledi. Eğer fikir 
ayrılıkları çözülmek istenirse oturup 
uzlaşabileceklerini, ancak yapılan 
çalışmalar için teşekkür edilecek 
olursa da, yine de ellerinden gelen 
her türlü desteği vermeye devam 
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edeceklerini, neticede herkesin 
temennisinin İzmir’in kazanması 
olduğunu söyledi.

Yorgancılar üyeleri
cevaplandırdı

Meclis Üyesi sanayicilerin 
gündeme getirdiği konuları 
değerlendiren EBSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Yorgancılar; 
Nejat Özduran’ın bahsetmiş 
olduğu zeytinyağı konusunun son 
derece önem taşıdığını, nitekim 
yaklaşık 400 bin çiftçimizin iş ve 
aş kapısını oluşturan çok önemli 
bir sektör olduğunu dile getiren 
Yorgancılar, ilk önce sağlıklı bir ürün 
olduğunun anlatılarak, kamuoyunun 
bilinçlendirilmesi gerektiğini, bununla 
ilgili her türlü desteği vermeye hazır 
olduklarını, neler yapılabileceğinin 
tekrar değerlendirilmesinde yarar 
bulunduğunu, netice itibariyle 
sektörün son derece önemli gelir 
kapısı olduğunu ve ihracat imkanı 
bulunduğunu belirtti.

Salih Esen’in ifadelerinde 
son derece haklı olduğunu, Çek 
Yasası’nda eksiklikler bulunduğunu, 

bunun belki aceleye getirilmesinden, 
belki de siyasi görüşün ağırlığının 
olmasından kaynaklanabileceğini 
söyleyen Yorgancılar, karşılıksız 
çeklerde sadece gelir vergisi ve KDV 
ödemesiyle kalınmadığını, bunun 
yanında şirketlerde kurumlar vergisi, 
şahıs firmalarında özel tüketim 
vergisinin ödendiğini, ayrıca çekler 
karşılıksız çıktığında muhatabın 
yine firma sahibi olduğunu söyledi. 
Yorgancılar, Çek Yasası’nın yeni 
baştan hazırlanması, değerlendirilmesi 
fikrine aynen katıldığını, bununla ilgili 
bir çalışma yaparak, TOBB Başkan’ı 
ile de paylaşıp düzenlenmesi için 
çalışmalarda bulunacaklarını belirtti.

Kürşad Yuvgun’un bahsettiği 
yüzde 10’luk kısmın gider olarak 
yazılamayacağı hususunun şu an 
TBMM’de görüşüldüğünü, son 
derece önemli bir konu olduğunu, 
ancak yatırım ile ilgili yapılan harcama 
faizlerinin direk maliyete yazabildiğini 
belirterek, konunun Yönetim Kurulu 
Danışmanı Yıldırım tarafından takip 
edildiğini söyledi.

Ender Yorgancılar, TOBB 
Yönetim Kurulu Üyesi olarak, 
TOBB’un Sigorta Eksperleri İcra 
Komitesi ve Sigorta Acenteleri 
İcra Komitesi’nde görev aldığını, 
Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık 
Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak 
çalıştıklarını, Genel Müdür Ahmet 
Genç’in konuyla ilgili Odamız’da 
bilgilendirme toplantısı yaptığını, arzu 
edilirse tekrar davet edebileceklerini 
dile getirdi. Sigortayla ilgili kanunun 
şu anda TBMM’de görüşüldüğünü, 
Yuvgun’un dile getirdiği tüm 
konuların düzeleceğini umduklarını, 
eğer istenilen şekilde düzenleme 
yapılmazsa Genç ile görüşerek 
çözüme ulaştıracaklarına inandığını 
belirtti.

MECLİS

“Başladığım hiç bir 
işi yarıda bırakamak 
gibi bir yapıya sahip 

değilim.
EXPO Yürütme 

Kurulu’ndaki 
görevime de bu 
niyetle başlayıp 
devam ettim.”
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Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Üyesi sanayiciler, iş 
hayatını ilgilendiren yasal düzenlemelerin tüm tarafların 
katılımıyla gerçekleştirilmesini savundu. Sanayicilerin 
sıkıntılarının siyasetçiler tarafından yeterince anlaşılamadığını 
dile getiren EBSO Meclis Üyeleri, Çek Kanunu’nu örnek 
gösterdi. Sanayiciler, “ekonomik suça ekonomik ceza” 
ilkesi nedeniyle hapis cezasının kalkmasının karşılıksız 
çek oranını artırdığına dikkat çekerken, devletin de ihale 
yasağı ve ortakların tüzel kişilikten ayrı çek karnesi almasını 
engellemesi gibi bazı önlemler alabileceğini ifade etti.

Hükümetin, banka komisyonları ve muhtelif finansman 
giderlerinin yüzde 10’unun artık gider olarak kabul 
edilemeyeceğine ilişkin bir yasal düzenleme hazırlığı içinde 

olduğunu da haber veren EBSO Meclis Üyesi sanayiciler, 
bunun özellikle ticaret erbabı üzerindeki yükü artıracağını 
ve sanayiciyi etkileyeceğini bildirdi. İşle veya sağlıkla 
ilgili sigorta yaptırılırken poliçedeki kuralların dikkatle 
irdelenmesini öneren sanayiciler, menfaatlerin karşılıklı 
olarak korunması gerektiğini savundu.

Türkiye’nin tarım ve tarıma dayalı gıda sektöründe 
eksiklikleri bulunmasına rağmen gelişme kaydettiğini anlatan 
sanayiciler, denetim konusuna ağırlık verilmesini savundu. 
Sanayiciler zeytinyağının beslenmedeki olumlu etkilerine 
de dikkat çekerken, özellikle toplu yemek tüketilen 
kurumlarda ve çocukların beslenmesinde zeytinyağı 
kullanımının zorunlu olmasını önerdi.

Salih Esen
Hapis kalktı karşılıksız
çek arttı

EBSO Meclis Üyesi Salih 
Esen, Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar’ın karşılıksız çekler 
konusuna iki kez vurgu yapması 
nedeniyle söz aldığını söyledi.

Yasaların aceleye getirilerek, 
eksik çıkarılması neticesinde 
sanayiciler olarak çok fazla 

kayıpları bulunduğunu, ancak 
yaşadıkları zorlukların siyasetçilerce 
anlaşılamadığını belirten Esen, hatta 
yaşanan sıkıntının ne boyutta olduğu 
hususunda ne yazık ki siyasetçilerin 
yeterli bilgiye sahip olmadıklarını dile 
getirdi.

Esen, iki ay önce gerçekleştirilen 
TOBB Sanayi Konseyi’nde Başbakan 
Yardımcısı Ali Babacan’a karşılıksız 
çeklerde artışın olduğunu, yasanın 

Sanayicinin gündemi
sektörler ve ekonomi

MECLİS
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eksik çıktığını, tamamlanması 
gereken noktalar olduğunu, ifade 
ettiğini, Babacan’ın ise “karşılıksız 
çeklerin artışı ile ilgili bir sorunumuz 
yok, aksine herkes tedbirini 
almış, azalan bir trendin olduğunu 
görüyoruz” ifadelerini kullandığını 
belirtti.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun 
ve EBSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Yorgancılar’ın sık sık 
dile getirdiği karşılıksız çeklerin 
önüne geçilmesi için oluşturulacak 
sorgu santralizasyonu sisteminin 
de konunun çözümüne yeterli 
gelmeyeceğini düşündüğünü, çünkü 
zaten belli bir bedel karşılığında 
çeklerin sorgulamasının yapıldığını, 
ancak yine de bazı sürprizlerle 
karşılaşıldığını ifade etti.

Salih Esen, Çek Yasası’nın 
suiistimale açık tarafları 
bulunduğunu, örneğin tüzel kişiliğe 
ait çek karşılıksız çıktığı takdirde 
sadece tüzel kişinin çek alma 
cezasına uğradığını, ortakların 
herhangi bir cezaya maruz 
kalmadığını, oysa bir caydırıcılık 
ve yaptırım gerektiğini söyledi. 
Ayrıca bir firma çek yasağına 
girdiği zaman kamu ihalelerinden 
de men edilmesi gerektiğini dile 
getirerek, devletin Çek Yasası’nı 
çıkartırken, “siz alışverişinizi 
kendi aranızda yapın beni işinize 
karıştırmayın, aranızda itilaf çıkarsa 
kendiniz çözün” şeklinde bir anlayış 
sergileyemeyeceğini vurguladı. 
2001 yılından bu yana çıkarılan 
üçüncü çek yasası olduğunu, bunun 
dördüncüsünün ve beşincisinin de 
geleceğini, KDV’si ödenmiş, gelir 
vergisi ödenmiş meblağların yine 
sanayicinin üzerinde kalacağını 
ifadeyle, göz göre göre bir takım 
şeylere boş verilemeyeceğini, 
yaşanan sıkıntıları dile getirmek 
durumunda olduklarını belirtti. 

Atilla Üner: Yaşadığımızın farkında olalım
EBSO Meclis Üyesi Atilla Üner, 

TOBB Genel Kurul Toplantısı’nda 
Cevat Kırkpınar’ın yokluğunu 
derinden hissettiklerini, önceki genel 
kurullardaki yolculuklarda neşesi ve 
fıkraları ile yolcuğu çok keyifli kıldığını 
hatırlattı. TOBB 67. Genel Kurulu’na 
giderken Ömer Kaplan’ın Kırkpınar’ın 
anısına Can Yücel’in “Farkında 
Olmalı İnsan” şiirini dağıttığını, meclis 
üyelerine bu şiiri paylaşmak istediğini 
söyledi.

Farkında olmalı insan
Farkında olmalı insan.
Kendisinin, hayatın olayların, gidişatın farkında olmalı. 
Farkı fark etmeli, fark ettiğini de fark ettirmemeli bazen…
Bir damlacık sudan nasıl yaratıldığını fark etmeli.
Anne karnına sığarken dünyaya neden sığmadığını ve en sonunda bir 
metre karelik yere nasıl sığmak zorunda kalacağını fark etmeli.
Şu çok geniş görünen dünyanın, ahirete nispetle anne karnı gibi olduğunu 
fark etmeli.
Henüz bebekken ‘Dünya benim!’ dercesine avuçlarının sımsıkı kapalı 
olduğunu, ölürken de aynı avuçların ‘her şeyi bırakıp gidiyorum işte!’ 
dercesine apaçık kaldığını fark etmeli.
Ve kefenin cebinin bulunmadığını fark etmeli.
Baskın yeteneğini fark etmeli sonra.
Azrailin her an sürpriz yapabileceğini, nasıl yaşarsa öyle öleceğini fark 
etmeli insan.
Ve ölmeden evvel ölebilmeli.
Hayvanların yolda,  kaldırımda, çöplükte ama kendisinin güzel hazırlanmış 
mükellef bir sofrada yemek yediğini fark etmeli.
Eşref-i Mahlukat (Yaratılmışların en güzeli) olduğunu fark etmeli ve ona 
göre yaşamalı.
Gülün hemen dibindeki dikeni dikenin hemen yanı başındaki gülü fark 
etmeli.
Evinde kedi, köpek beslediği halde çocuk sahibi olmaktan korkmanın 
mantıksızlığını fark etmeli.
Eşine ‘seni çok seviyorum!’ demenin mutluluk yolundaki müthiş gücünü 
fark etmeli.
Dolabında asılı 25 gömleğinin sadece üçünü giydiğini ama arka sokaktaki 
komşusunun o beğenilmeyen gömleklere muhtaç olduğunu fark etmeli.
Zenginliğin ve bereketin sofradayken önünde biriken ekmek kırıntılarını 
yemekte gizlendiğini fark etmeli.
Annesinden doğarken tertemiz teslim aldığı gırtlağını ve aşırı beslenme 
yüzünden sarkan göbeğini fark etmeli, fark etmeliyiz çok geç olmadan...
Ömür dediğin üç gündür, dün geldi geçti. Yarın meçhuldür.
O halde ömür dediğin bir gündür, o da bugündür.

Can YÜCEL
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Kürşad Yuvgun
Sanayicinin finansman
gideri artacak

EBSO Meclis Üyesi Kürşad 
Yuvgun, hükümetin yeni bir yasal 
düzenlemenin içerisinde olduğunu, 
banka komisyonlarının, muhtelif 
finansman giderlerinin yüzde 
10’unun artık gider olarak kabul 
edilmeyeceğini, bunun açıklamasının 
da “sanayicileri, iş adamlarını öz 
kaynaklarıyla çalışmaya teşvik 
ediyoruz” şeklinde yapıldığını 
belirtti. Önceki dönemlerde 
sanayi sicil belgesi olan firmaların 
bu uygulamadan istisna edildiğini, 
daha ziyade ticaret erbabına bu 
uygulamanın yapıldığını, aslında bunun 
da doğru bir yaklaşım olmadığını, 
çünkü ticaret erbabının yabancı 
kaynak kullanımı engellendiğinde 
bunun sanayiciye de sirayet edecek 
bir husus olduğunu söyledi. Yuvgun 
ayrıca, Türkiye’deki yabancı kaynak 
kullanım oranlarının diğer gelişmiş 
ülkelerdeki yabancı kaynak kullanım 
oranları kadar yüksek olmadığını, 
aksine düşük olduğunu, bunun 
da istenen bir durum olmadığını 
vurgulayarak, yapılmak istenen 
yasal düzenlemenin uygulamaya 
geçilmeden üzerinde durulmasını 
Yönetim Kurulu’ndan talep etti.

Cari hesap sözleşmesi

Yuvgun, sıralı çek alındığı zaman, 
çek alım bordrosu veya çek çıkış 
bordrosuyla alınmış olunsa dahi, 
çeklerden herhangi biri karşılıksız 
çıktığı takdirde henüz günü gelmemiş 
diğer çeklerin işleme konulmasının 
mümkün olmadığını, oysa çek yerine 
senet alındığı takdirde, senetlerden 
biri dahi ödenmese bile diğerlerinin 
temin edilmesi için yasal merciler 
nezdinde dava açılabildiğini vurguladı. 
Yuvgun, herkesin hiç düşünmeden 
bugünden yarına kadar yapması 
gerekenin; hukuk müşavirleri 
aracılığıyla cari hesap sözleşmesi 
hazırlatıp, bütün müşterileri ile birer 
cari hesap sözleşmesi imzalamak 
olduğunu, çünkü cari hesap 
sözleşmesi eşliğinde sürdürülen 
ticaretlerde iş adamlarımızın bu tür 
sorunlardan uzak kalabileceğini dile 
getirdi.

Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar’ın sürekli dile getirdiği 
“bankaların kullandığı bilgi arşivinin 
işadamlarına da açılması” hususunun 
kabul görmesini ümit ettiğini, zira 
son derece masum ve yerinde bir 
talep olduğunu, her ne kadar kolay 
bir ilerleme sağlamasa da ticari 
alacak poliçesi satın alınırken bütün 
bilgilere ulaşılabilineceğini söyledi. 
Yuvgun bankalardan müşteri adayı 
hakkında limit istendiğinde 3-5 
gün içerisinde geri dönüldüğünü, 
bazen limitin tamamı verilirken, 
bazen bir kısmının, bazen de 
çok üstünde limitin verildiğini, 
bazen ise firmanın herhangi bir 
karşılıksız çeki, senedi bulunmadığı, 
son derece de varlıklı bir firma 
olduğu ama geç ödeme alışkanlığı 
bulunduğu için limit verilemediği 
şeklinde bir açıklama yapıldığını 
ifadeyle, ticari alacak sigortası varsa 
ve bu poliçe kullanılıyorsa bu tarz 
bilgilere anında sahip olunduğunu, 
onun için işadamlarına bu poliçeyi 
kullanmalarını önerdiğini ifade etti.

Sigorta şart ama
boşluklara dikkat

Yuvgun, tarım sigortası konusunda 
gelişmiş ülkelerin bazılarında zorunlu 
all risk tarım sigortası poliçesi 
düzenlenmesinin şart koşulduğunu, 
sadece poliçede kapsam dışı olan 
risklerin sıralandığını, bunların 
dışındaki bütün risklerin poliçe 
dahilinde olduğunu belirterek, 
ülkemizde ise sigortalanabilen 
risklerin miktarının çok sınırlı 
olduğunu, dolayısıyla burada bir 
sıkıntı yaşadıklarını ve konuyu Hazine 
Müsteşarlığı Sigortacılık Genel 
Müdürü’ne aktardıklarını ancak 
konunun farkında olunmadığını 
düşündüğü için Yönetim Kurulu’nca 
konu üzerinde durulmasını talep etti.

Sağlık sigorta poliçesi sahiplerinin 
genelde ömür boyu poliçe yenileme 
garantisi konusunda fazla bilgi 
sahibi olmadığını, sigortacıların 
da bunu müşterilerine pek fazla 
söylemediklerini, çünkü pahalı 
bir tedavi ile karşılaşıldığı zaman 
sigortacının poliçeyi tekrar yenilemek 
istemediğini dile getiren Yuvgun, 
oysa bu konunun sigorta ile ilgili 
genel şartlar bölümünde yer alması 
gerektiğini, genel şartlar bölümünün 
yenilenmesinin Sigortacılık Genel 
Müdürlüğü’nün işi olduğunu 
ifadeyle konunun Sigortacılık Genel 
Müdürlüğü nezdinde dile getirilmesini 
talep etti.

Kürşad Yuvgun, yurtdışında sağlık 
poliçesi satın alındığında sigorta 
kuruluşunun poliçe sahibini yılda en 
az bir kere check-up’a girmesini şart 
koştuğunu, bunu bir hasar oluşma 
riskini erken teşhis edip, tedaviyi 
ucuza halledebilmek için yaptığını, 
aslında bunun çift taraflı menfaat 
temin eden bir sistem olduğunu 
vurgulayarak, ülkemizde de bu 
hususun genel şartlar bölümüne 
eklenebilmesi için Sigortacılık Genel 
Müdürlüğü nezdinde girişimde 
bulunulmasını talep etti. 
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Nejat Özduran
Zeytinyağı tüketimi
teşvik edilmeli

EBSO Meclis Üyesi Nejat 
Özduran, Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar’ın konuşmasında 
yerli malının kullanımını ne kadar 
artırılırsa cari açığın o denli 
düşeceği şeklinde çok doğru bir 
ifade kullandığını tekrarladı. Bugün 
Türkiye’de kişi başına 17-18 kg 
bitkisel yağ tüketildiğini, tüketimdeki 
yağın 850-900 bin tonunun mısır 
yağı, soya yağı, ayçiçek yağı olarak 
ithal edildiğini, Türkiye’deki 
zeytinyağı üretiminin 80-90 milyon 
ağaçtan 180-190 milyon ağaca 
çıkmış olsa da tüketimde artış 
yaşanmadığını ve ithal edilen bitkisel 
yağ fiyatlarının devamlı arttığını dile 
getiren Özduran, 1 litrelik zeytinyağı 
tüketiminin 3 litrelik bitkisel yağa 
eşdeğer olduğunu söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 
bazı köylerde organik zeytin 
bahçeleri, organik zeytinyağı 
teşvikleri uygulaması bulunduğunu, 
bu kapsamda sosyal sorumluluk 
projesi olarak belediyelerin yemek 
aldıkları firmalara zeytinyağı kullanma 
mecburiyeti getirilmesini, yine 
aynı şekilde bakanlıkların yemek 

aldıkları fabrikalarda da yemeklerde 
zeytinyağı kullanımının zorunlu hale 
getirilmesini istediklerini söyledi.

Ramazan ayının yaklaştığını 
hatırlatan Özduran, hazırlanacak 
gıda hayır paketlerine ayçiçek yağı 
yerine zeytinyağı konulmasıyla 
ülkemize katkı sağlanabileceğini ifade 
ederek, yine çocukların gelişimi için 
nasıl okullarımıza süt dağıtılıyorsa 
zeytinyağının da çocuklarımızın 
gelişiminde önemli bir etken 
olduğunu belirterek, okullarımızda 
verilen öğlen yemeklerinde de 
zeytinyağı kullanılması gerektiğini 
belirtti.

Türkiye’de 8-10 sene önce 
sanayi tipi zeytinyağı üretildiği için 
zeytinyağına sıcak bakılmadığını, 
ancak artık ülkemizdeki zeytinyağı 
üretiminin dünya standartlarında 
olduğunu, bu bakımdan tüketiminin 
arttırılması için halkın kamu spotu ile 
yönlendirilmesi gerektiğini söyledi. 

Nedim Kalpaklıoğlu
Tarım ve gıdaya
uluslararası açılım

EBSO Meclis Üyesi Nedim 
Kalpaklıoğlu, Türkiye’deki en 
önemli konulardan bir tanesinin 
de gıda sanayi ile tarıma dayalı 

gıda sanayi olduğunu, eksiklikleri 
bulunmasına rağmen önemli 
gelişmeler de kaydedildiğini, 
üretim artışı olduğunu fakat daha 
dengeli yapılması gerektiğini, zira 
bazı gruplarda kapasite fazlalıkları 
bulunurken bazı gruplarda eksiklikler 
bulunduğunu söyledi. Ülkemizde 
gıda ile ilgili tebliğler ve kodeksler 
olmasına rağmen yeterince denetim 
yapılamadığını, Avrupa ile en 
büyük farklılığımızın da buradan 
kaynaklandığını, her ne kadar alt yapı 
AB kriterlerine uygun hale getirilmiş 
olsa da maalesef denetim konusunda 
yetersiz kalındığını vurguladı.

Kalpaklıoğlu, Fransa’nın 
gıda fuarı olan SIAL’in Çin’de 
de gerçekleştirildiğini, bir 
organizasyonla birlikte fuara katılmak 
üzere Çin’e gittiğinde 9 sene 
içerisinde Çin’in inanılmaz şekilde 
değiştiğini gördüğünü ifadeyle, 
gitmeyen herkese mutlaka Shangay’a 
gitmelerini tavsiye etti. Çin’in hep 
bilinen üreten bir ülke olmasının 
yanında ciddi anlamda tüketen de bir 
ülke olduğunu, birçok gıda ürününün 
ithal edildiğini ve ithal edilen ürünün 
daha iyi olduğuna ilişkin bir güvenin 
oluştuğunu, özellikle zeytinyağı 
tüketiminin ciddi oranda arttığını dile 
getirdi.

TOBB’un BIAC temsilcisi 
olduğunu söyleyen Kalpaklıoğlu, 
BIAC’ın OECD’nin iş adamları 
ile ilgili alt çalışmaları yaparak, 
ekonomik öneriler hazırlayarak 
OECD’ye sunduğunu, bununla ilgili 
olarak Fransa’da gerçekleştirilen 
OECD’nin toplantısına katıldığını, 
Çin gibi kalabalık bir ülkeden 
sonra Fransa’nın inanılmaz sessiz 
ve sakin bir ülke olduğunu söyledi. 
OECD’nin toplantısında Başbakan 
Yardımcısı Ali Babacan’ın konuşma 
yaptığını, Türkiye’ye inanılmaz bir 
ilgi olduğunu, bu ilginin önümüzdeki 
dönemlerde artarak devam etmesini 
ümit ettiklerini söyledi. 

MECLİS
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‘Aklımdaki Kadınlar’ 
öğrenciler için sahnede

Ege Bölgesi Sanayi Odası Vakfı 
Bayanlar Birliği, düzenlediği 
etkinliklerle ihtiyaç sahibi, zeki 

öğrencilere kaynak yaratmaya devam 
ediyor. 

EBSO Vakfı Bayanlar 
Birliği Tiyatro Topluluğu, 
Kerim Dündar’ın yönettiği 
Amerika’nın en popüler 
senaryo, tiyatro ve televizyon 
yazarlarından olan Pultizer 
ödüllü Neil Simon’un 
‘Aklımdaki Kadınlar’ adlı 
oyunu ile sanatseverlerin 
karşısına çıktı. Kültürpark 
İsmet İnönü Sanat Merkezi’nde 
sahnelenen oyunda EBSO Vakfı 
Bayanlar Birliği Başkanı Hülya 
Kuloğlu’nun yanısıra Doruk 
Ordu, Fatma Öz, Türkan 
Seyman, Ayşe Kazanan, Şeyda 
Onursoy, Hülya Sevtekin, 
Selma Emeç, Miyase Sözübek, 

Berna Kızıltan ve Aylin Ersoy 
performanslarıyla profesyonellere taş 
çıkarttı.

İzmirli eski Bakan Işılay Saygın’ın 

da izleyiciler arasında yeraldığı 
oyunda, kadın ve erkek ilişkilerini 
çeşitli yönlerden inceleyen Neil 
Simon’un yarattığı yazar Jake 
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karakterinin dalgalı, ikilemlerle dolu 
ilişkileri başarıyla canlandırıldı. Kağıt 
üzerinde geliştirmeye başladığı 
kurgusal karakterlerine ve onlara 
ilişkin yarattığı diyaloglara ciddi 
anlamda gerçeklik yükleyen Jake’nin 
8 yıllık eşi Maggie ile evliliklerinde 
ayrılık sürecinde, ‘aklındaki kadınlar’ 
çerçevesindeki çözümleri, gerçek 
ile sanal, şimdi ile gelecek arasındaki 
gidip gelmelerinin çizildiği oyunda 
ustalıklarını ortaya koyan kadınlar, 
salonu dolduran sanatseverler 
tarafından alkışlandı.

Yorgancılar’dan teşekkür

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, EBSO Vakfı’nın; 
sanayiciler ve sanayici eşlerinden 
oluşan Bayanlar Birliği’nden aldığı 
güçle lise ve üniversitede okuyan 
ihtiyaç sahibi başarılı gençlerin 
eğitim hayatlarını kolaylaştırabilmek 
için çaba gösterdiğini vurguladı. 
Bayanlar Birliği’nin özverili çalışmaları 
doğrultusunda tiyatro ve konser 
gibi etkinliklerle sağladığı kaynağın, 
gençlerin yarınlarına ışık tutabilmek 
heyecanıyla öğrenci burslarına 
aktarıldığını bildiren Yorgancılar, 
şunları söyledi:

“EBSO Vakfı, bugün lise ve 
üniversitede okuyan 465 öğrenciye 

burs veriyor. Hedefimiz bu sayıyı 
daha da artırmak. Sanatın bir ülkenin 
gelişmişlik seviyesindeki önemli 
rolünün bilinciyle Vakfımızın Bayanlar 
Birliği Tiyatro Topluluğumuzun 
anlamlı gösterisinin gerçekleşmesi 
sürecinde emeği geçen, katkı koyan 
herkesi kutluyorum.”

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar, EBSO Vakfı Bayanlar 
Birliği Başkan Yardımcısı Hatice İhsan 
Özduran, Kültür Sanat Komitesi 
Başkanı Latife Tezcan, oyunun 
yönetmeni Kerim Dündar, rol alan 
sanatçılar ve gecenin sponsorları 
arasında yeralan Özgür Kablo 
Yönetim Kurulu Başkanı Osman Öz 
ile Estado Mobilya temsilcisi İrem 
Sarıkahya’ya teşekkür belgesi ve 
plaket verdi.
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Bir önceki yılın aynı ayına göre, yıllık 
yüzde 1,8 oranında artan Sanayi Üretim 
Endeksi, aylık 4,4 oranında daralmıştır. 

Takvim etkisinden arındırılmış endeksteki artış 
yüzde 4,5 seviyesinde gerçekleşmiştir. Endeksin 
aylık seyirdeki yumuşak inişine karşın, mevsim 
ve takvim etkilerinden arındırılmış endeks 
yükselişini sürdürmektedir. 

Sanayi Üretim Endeksi’ni sektörel bazda 
değerlendirecek olursak; 

Bir önceki yılın aynı ayına göre; madencilik ve 
taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 1,7 oranında 
azalmış; imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 
1,8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme 
üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi de yüzde 2,4 
oranında artmıştır.

Bir önceki yılın aynı ayı ile kıyaslandığında imalat 
sanayinin alt dallarından; diğer ulaşım araçlarının imalatı 
yüzde 118,5, bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin 
imalatı yüzde 41,9, tütün ürünleri yüzde 27,6 oranında 

artarken; mobilya imalatı yüzde 14,7, motorlu kara 
taşıtları yüzde 10,3 oranında daralmıştır. 2012 yılı Nisan 
ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ara malı imalatı 
yüzde 2,9, dayanıklı tüketim malları imalatı yüzde 2,2 ve 
sermaye malı imalatı yüzde 0,9 artış gösterirken, enerji 
yüzde 0,8 oranında azalmıştır.

Mayıs ayında Kapasite 
Kullanım Oranı Nisan 
ayındaki seviyesini 

koruyarak yüzde 74,7 oranında 
gerçekleşmiştir.

Kimyasalların ve kimyasal 
ürünlerin imalatı yüzde 81,7, 
ana metal sanayi ve tekstil 
ürünlerinin imalatı yüzde 79,0, 

giyim eşyalarının imalatı yüzde 
78,6, bilgisayarların, elektronik ve 
optik ürünlerin imalatı yüzde 77,8 
ile 2012 yılı Mayıs ayını en yüksek 
kapasite ile kapatan sektörlerdir. 
Gıda, içecek, tütün, mobilya, 
makine ve ekipman kurulumu 
genel ortalamanın altında kalmıştır.

SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ

KAPASİTE KULLANIM ORANI

Nisan 2012
(2005=100) 

Arındırılmamış Takvim Etkisinden 
Arındırılmış

Mevsim ve Takvim 
Etkisinden 

Arındırılmış

Endeks Değişim 
(Yıllık)

Değişim 
(Aylık) Endeks Değişim 

(Yıllık) Endeks Değişim 
(Aylık)

Toplam Sanayi 125,6 1,8 -4,4 127,1 4,5 130,2 1,0

Madencilik ve 
Taşocakçılığı

115,8 -1,7 -7,8 114,8 -1,7 128,9 -5,2

İmalat Sanayi 125,0 1,8 -3,1 126,5 4,7 128,5 1,8

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

134,5 2,4 -12,1 134,5 2,4 145,3 -2,6

123,4
127,2

128,7 128,5

119,4

127,6

138,7

126,7

141,3

120,2
118,5

131,4

125,6

121,7

127,6

126,3
128,7

119,8

127,7

138,7

133,3 138,0

117,8
114,7

128,6 127,1

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

SUE-Toplam Sanayi Endeksi

SUE-Takvim Etkilerinden Arındırılmış Toplam Sanayi Endeksi

75,2

76,7

75,4

76,1
76,2

77,0 76,9

75,5

74,7

72,9 73,1

74,7
74,7

74,8

74,9

73,5

74,5
74,9

75,2
75,6

76,6 76,9

75,8

76,1
75,5

74,4

72,0

73,0

74,0

75,0

76,0

77,0

78,0

KKO Arındırılmış KKO
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2012 yılı Mart ayında işsizlik 
oranı, bir önceki senenin 
aynı ayına göre 0,9 puan 

azalarak yüzde 9,9, genç nüfusta 
işsizlik oranı ise aynı dönemde 
1,9 puan gerileyerek yüzde 17,4 
seviyesinde gerçekleşmiştir. Tarımdışı 
işsizlik oranı yüzde 12,1 olarak 
kaydedilmiştir.

2012 yılı Mart döneminde mevsim 

etkilerinden arındırılmış istihdam 
edilenlerin sayısında bir önceki yılın 
aynı ayına göre yüzde 0,3, işsiz 
sayısında ise yüzde 0,1 artış olmuştur. 

Mevsim etkilerinden arındırılmış 
işsizlik oranı bir önceki yılın aynı ayına 
göre 0,8 puanlık düşüş ile yüzde 9,1 
ve işgücüne katılma oranı 0,5 puanlık 
düşüş ile yüzde 49,4 seviyesinde 
gerçekleşirken, istihdam oranında 

bir önceki yılın aynı dönemi ile aynı 
seviyeyi korumuştur. 

2012 yılı Mart döneminde 
istihdam edilenlerin sayısı, bir önceki 
yılın aynı ayına göre 531 bin kişi 
artarken, işsiz sayısı da 201 bin kişi 
azalmıştır. İstihdam edilenlerin yüzde 
23,6’sı tarım, yüzde 19,8’i sanayi, 
yüzde 5,9’u inşaat, yüzde 50,7’si ise 
hizmetler sektöründedir.

Mevsim etkilerinden arındırılmamış temel işgücü göstergeleri 

(1
) 1
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HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ

MART

TÜRKİYE KENT KIR

2011 2012 2011 2012 2011 2012

Kurumsal olmayan 
nüfus (000)

72.014 73.326 49.346 50.260 22.668 23.066

15 yaş ve üstü nüfus 
(000)

53.242 54.438 36.787 37.575 16.455 16.863

İşgücü (000) 26.103 26.431 17.344 17.785 8.759 8.646

    İstihdam (000) 23.286 23.817 15.150 15.722 8.136 8.095

    İşsiz (000) 2.816 2.615 2.194 2.063 623 551

İşgücüne katılma 
oranı (%)

49,0 48,6 47,1 47,3 53,2 51,3

İstihdam oranı (%) 43,7 43,8 41,2 41,8 49,4 48,0

İşsizlik oranı (%) 10,8 9,9 12,6 11,6 7,1 6,4

    Tarım dışı işsizlik 
oranı (%)

13,4 12,1 13,0 11,9 15,5 13,2

    Genç nüfusta 
işsizlik oranı(1)(%)

19,3 17,4 21,2 19,5 15,2 12,8

İşgücüne dahil olma-
yanlar (000)

27.139 28.007 19.443 19.790 7.696 8.217

İSTİHDAMIN GELİŞİMİ (Bin kişi)

Aylar SANAYİ TARIM İNŞAAT HİZMETLER TOPLAM

2011

Mart 4.790 5.786 1.440 11.270 23.286

2012

Mart 4.720 5.613 1.400 12.083 23.817
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2012 yılında yakaladığı yukarı yönlü ivmeyi sürdüren Reel 
Kesim Güven Endeksi, Mayıs ayında 113,8 seviyesine 
gerilemiştir. Bir önceki yılın aynı ayına göre 3,4 puan 

altında kalan endeks, yılbaşından beri devam eden yükseliş 
trendini de sekteye uğratmıştır.

Bir önceki yılın aynı ayına göre 0,8 puan düşen, bir önceki 
aya göre ise 1 puan artan Tüketici Güven Endeksi 92,1 
seviyesine gerilemiştir. Tüketici güven endeksinin 100 puan 
seviyesinin altında seyretmesi, reel kesimde yükseliş gösteren 
güvenin, tüketici kanadına tam anlamıyla yansıtılamadığının bir 
ifadesidir. 

Aylık bazdaki artış, tüketicilerin mevcut ve gelecek dönem 
satın alma gücü, gelecek dönem genel ekonomik durum, 
gelecek dönem iş bulma olanakları ve mevcut dönemin 
dayanıklı tüketim malı satın almak için uygunluğu durumlarına 
ait değerlendirmelerin iyileşmesinden kaynaklanmaktadır.

GÜVEN ENDEKSLERİ

BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

Aylar Reel Kesim 
Güven Endeksi

Tüketici Güven 
Endeksi

2011

Mayıs 117,2 93,5

Haziran 114,6 92,9

Temmuz 114,1 96,4

Ağustos 109,8 94,8

Eylül 112,4 91,7

Ekim 101,9 93,7

Kasım 102,3 89,7

Aralık 97,2 91,0

2012

Ocak 101,8 92,2

Şubat 107,3 93,2

Mart 112,9 93,9

Nisan 116,0 91,1

Mayıs 113,8 92,1

2012 yılının Mayıs ayında;

Bütçe dengesi bir önceki yılın aynı ayına 
göre yüzde 61,8 artarak 4,6 milyar TL fazla 
vermiştir. Aynı dönemde bütçe gelirleri yüzde 
13,6, bütçe giderleri ise yüzde 8 oranında 
artmıştır. 

Faiz giderleri yüzde 40,7 oranında 
azalırken, vergi gelirleri yüzde 13,7 oranında 
artış göstermiştir.

2011 Mayıs
(Milyon TL)

2012  Mayıs
(Milyon TL) Fark (%)

Bütçe Giderleri 24.298 26.239 8,0

 Faiz Hariç Giderler 20.234 23.829 17,8

  Faiz Giderleri 4.064 2.410 -40,7

Bütçe Gelirleri 27.133 30.826 13,6

  Vergi Gelirleri 23.288 26.476 13,7

Bütçe Dengesi 2.835 4.587 61,8

Faiz Dışı Denge 6.899 6.997 1,4
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2012 yılı Nisan ayında, 2011 
yılının aynı ayına göre ihracat 
yüzde 6,8 artarak 12,7 milyar 

dolar, ithalat da yüzde 4,8 oranında 
azalarak 19,3 milyar dolar olarak 
gerçekleşmiştir. Aynı dönemde 
dış ticaret açığı 2,5 milyar dolar 
azalarak, 6,6 milyar dolar seviyesine 
gerilemiştir. Takvim etkilerinden 
arındırılmış verilere göre, 2012 
yılı Nisan ayında bir önceki yılın 
aynı ayına göre ihracat yüzde 10,4 
artarken, ithalat yüzde 4,2 azalmıştır. 

2011 yılı Nisan ayında yüzde 
48,9 olan Avrupa Birliği’nin (AB) 

ihracattaki payı, 2012 Nisan ayında 
yüzde 37,6’ya gerilemiş; AB’ye 
yapılan ihracat, 2011 yılının aynı ayına 
göre yüzde 17,8 azalarak 4,8 milyar 
dolar olarak gerçeklemiştir.

2012 yılı Mart ayında fasıllar 
düzeyinde en büyük ihracat kalemi, 
“inciler, kıymetli veya yarı kıymetli 
taşlar, kıymetli metaller” olurken; bu 
fasılı “motorlu kara taşıtları ve aksam 
parçaları”; “kazanlar, makinalar, 
mekanik cihazlar ve aletler; bunların 
aksam ve parçaları”, “demir ve çelik” 
ve “elektrikli makina ve cihazlar, 
bunların aksam-parçaları” izlemiştir.

Mineral yakıtlar ve yağlar, 
kazanlar, makina ve cihazlar, aletler 
ve bunların aksam-parçaları, demir 
ve çelik, elektrikli makina ve cihazlar, 
bunların aksam-parçaları ise yine 
en yüksek ithalat yapılan fasıllar 
olmuştur. Nisan ayında ara malı 
ithalatı bir önceki yılın aynı ayına göre 
yüzde 3,6 daralmıştır.

2012 yılı Nisan ayında, İzmir’in 
ihracatı bir önceki aya göre yüzde 
14 oranında azalarak 725 milyon 
dolar, ithalatı ise yüzde 16 oranında 
azalarak 833 milyon dolar olarak 
gerçekleşmiştir.

DIŞ TİCARET

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

Dış Ticaret
Dengesi

İhracatın 
İthalatı 

Karşılama 
Oranı (%)

Aylar Yıl Değer Değişim 
(%) Değer Değişim 

(%) Değer Değişim 
(%) Değer Değişim 

(%)
Karşılama 
Oranı (%)

Ocak-
Nisan

2011 43.295 77.023 55.134 -33.727 56,2

2012 48.017 10,9 74.968 -2,7 55.468 0,6 -26.951 -20,1 64,0

Nisan 2011 11.873 20.953 14.872 -9.080 56,7

2012 12.676 6,8 19.274 -4,8 14.339 -3,5 -6.598 -27,3 65,8
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ENFLASYON

2012 yılı Mayıs ayı enflasyon 
oranı; yıllık TÜFE’de yüzde 
8,28, ÜFE’de yüzde 8,06 

oranında artmıştır. Bir önceki aya 
göre TÜFE’de yüzde 0,21 düşüş 
gözlenirken; ÜFE’de ise yüzde 0,53 
oranında artış gerçekleşmiştir.

Bir önceki yılın aynı ayına göre 
TÜFE’de en yüksek artış yüzde 
18,70 ile alkollü içecekler ve tütün 
grubunda gerçekleşmiştir. Çeşitli mal 
ve hizmetler (yüzde 15,15), konut 
(yüzde 12,54), ev eşyası (yüzde 
9,89), lokanta ve oteller (yüzde 
9,43) giyim ve ayakkabı (yüzde 8,58), 
artışın yüksek olduğu diğer harcama 
gruplarıdır.

İstatistiki bölgelere göre yapılan 
ayrımda, bir önceki yılın aynı ayına 
göre İzmir’de TÜFE yüzde 7,41 ve on 
iki aylık ortalamalara göre yüzde 8,34 
artış gerçekleşmiştir. 

Mayıs ayı ÜFE alt kalemleri 
bazında, sanayinin üç sektöründen, 
elektrik, gaz ve su sektöründe yüzde 
0,89, madencilik ve taşocakçılığı 
sektöründe yüzde 0,25 oranında 
artış; imalat sanayi sektöründe 

ise yüzde 0,26 oranında düşüş 
gerçekleşmiştir. 

Sanayinin alt sektörleri bazında 
ÜFE değerlendirildiğinde, en 
yüksek aylık artış yüzde 1,70 ile 
tütün ürünleri imalatı sektöründe 
gerçekleşirken, onu yüzde 0,95 ile 

ham petrol ve doğalgaz çıkarımı 
izlemiştir. Mayıs ayı itibariyle 791 
maddeden, 325 maddenin ortalama 
fiyatında artış, 288 maddenin ise 
ortalama fiyatlarında ise düşüş 
gerçekleşmiştir.

Yüzde                                  TÜFE                              ÜFE

Mayıs                        2011           2012          2011           2012

Yıllık 7,17 8,28 9,63 8,06

Yıllık Ort. 6,64 8,68 9,21 10,57

Aylık 2,42 -0,21 0,15 0,53
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BÜYÜME (Sabit Fiyatlarla) 2007 2008 2009 2010 2011

GSYH (Milyon $) 648.754 742.094 616.703 731.608 772.298

Büyüme Oranı (%) 4,7 0,7 -4,8 9,2 8,5

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

ÜFE (yıllık) 5,94 8,11 5,93 8,87 13,33 8,06

TÜFE (yıllık) 8,39 10,06 6,53 6,40 10,45 8,28

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

İhracat 107.272 132.027 102.143 113.883 134.972 48.017

İthalat 170.063 201.964 140.928 185.544 240.834 74.968

Dış Ticaret Dengesi -62.791 -69.936 -38.786 -71.661 -105.863 -26.951

Cari İşlemler Dengesi -38.434 -41.959 -13.991 -47.099 -77.089 -69.176

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

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

Takvim Etkisinden Arındırılmış - -0,8 -10,1 13,9 8,2 4,5

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

Kapasite Kullanım Oranı 79,2 64,9 67,7 75,6 75,5 74,7

GÜVEN ENDEKSLERİ 2007 2008 2009 2010 2011 May.12

Reel Kesim Güven Endeksi 100,6 52,3 92,2 106,4 97,2 113,8

Tüketici Güven Endeksi 93,89 69,9 78,79 90,99 92,0 92,1

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

Sanayi Ciro Endeksi 138,2 158,4 138,2 162,7 208,4 224,4

Sanayi Sipariş Endeksi 146,6 159,4 130,4 155,4 200,2 217,8

İŞGÜCÜ VE İSTİHDAM 2007 2008 2009 2010 2011 Mar.12

İstihdam Edilen Kişi Sayısı (Bin Kişi) 20.738 21.194 21.277 22.594 24.110 23.817

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

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

BORSA VE DÖVİZ 2007 2008 2009 2010 2011 May.12

İMKB 100 Endeksi 52.786 47.905 49.066 79.226 82.809 55.099

Euro/$ 1,4589 1,3978 1,4316 1,3377 1,2945 1,2832

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

Bütçe Dengesi -13.708 -17.432 -52.761 -40.081 -17.439 4.587

GÖSTERGELER
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