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Kredi genişlemesinin getirdiği iç talebe dayalı büyümenin sonuna gelindiği bir dönemde, 
ihracatın büyümenin itici gücü olması ekonomi politikaları açısından son derece önemlidir. 
İhracata dayalı sürdürülebilir bir büyüme için reel sektörü teşvik eden bir kur politikasının 
önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır. Özel tüketimde büyümenin olmadığı, geleneksel pazarlarda 
daralmanın yaşandığı bir ortamda başta sanayicilerimiz olmak üzere ihracatçılarımız büyük bir 
mucize gerçekleştirmiştir. Yeni yatırım teşvik sisteminin kazandıracağı ivme ile yılın ikinci yarısında 
büyümenin artmasını bekliyoruz.

Düşük büyüme oranının yüzde 3,2 olarak gerçekleşmesi; iç talepteki yavaşlamadan, iç 
talepteki yavaşlamanın ise vatandaşların kredi limitlerini büyük ölçüde doldurması yanında, cari 
açığı azaltmayı amaçlayan politikalar sonucu faizlerdeki artış ile BDDK’nın düzenlemelerinden 
kaynaklanmıştır.

Yılın ilk çeyreğinde büyüme hizmetler sektöründen beslenmiş olup, sanayi sektöründeki 
büyümenin yüzde 2,7 gibi düşük bir oranda kalması, iç talepteki daralma ve küresel yavaşlama ile 
birlikte sanayicilerin stoklarını kullanmasından dolayıdır. Özel kesim yatırımlarının sadece yüzde 
1,6 oranında artması oldukça dikkat çekicidir. 

Veriler göstermektedir ki;

1. Yılın ilk çeyreğinde Türkiye iç talebe ve tüketime dayalı büyümeden, ihracat ve üretim temelli 
büyümeye geçiş eğilimi göstermiştir. Temennimiz bunun sürdürülebilir olmasıdır.

2. İhracata dayalı büyüme için kurların ne kadar önemli olduğu bir kez daha açık bir şekilde ortaya 
çıkmıştır. 

3. Önümüzdeki dönemde iç talebin büyümeye katkısını artırmak için faizlerdeki düşme kritik 
hale gelmiştir. Ancak bunun dış ticaret açığını artırmaması için de kurların gerilemesine izin 
verilmemesi gerekmektedir. 

4. Dış talepte zorlanılması durumunda iç talebi canlandırarak büyümeyi artırma şansı fazlasıyla 
bulunmaktadır. Bunun için kurları düşürmeden yapılacak bir faiz indirimi oldukça etkili 
olacaktır. 

Diğer yandan bir türlü çözüme kavuşturulamayan Euro krizi, insanlık dramı haline gelen 
Suriye krizinin yarattığı daralma ve küresel yavaşlama ekonomimizdeki dengeleri bozamazken, 
çeklerde artan protestolar iç piyasada ciddi bir sorun olmaya özellikle son 3 aydır devam 
etmektedir.

Piyasayı peşin işlemlere iten bu olumsuz gelişmenin getirdiği nakit talebi, likidite sıkışıklığı 
yaratmakta ve finansman maliyetlerinde ciddi artışlara neden olmaktadır. Sistemin dürüst iş yapan 
kişileri daha fazla cezalandırır hale gelmesinden endişe duyuyor ve acilen yeni, etkin önlemler 
alınması gerektiğine inanıyoruz. Bunun için de;

1. Hapis cezasının kaldırılmasını suistimal edenler mutlaka cezasını çekmelidir.

2. Risk Santralizasyon Merkezi’ndeki verilerin, şifre aracılığıyla işadamlarımız tarafından görülmesi 
sağlanmalıdır. Böylelikle hapis cezasına gerek kalmadan, sistem bu kişilerin piyasadan 
çekilmesini sağlayacaktır.

3. TTK’na bakıldığında görülecektir ki, mevcut ödeme durumu kanundaki tanıma uymamaktadır. 
Uyumlu hale getirilmelidir.

4. Bankaların da sorumlulukları artırılmalı, tamamını garanti edemeyeceği kişilere çek 
vermelerinin sorumluluğunu üstlenmeleri sağlanmalıdır. 

5. Yaptırım caydırıcı olmalıdır. Çeki karşılıksız çıkan kişi, ödeme sistemine verdiği zarardan 
sorumlu tutulmalı ve kendisinin ödeme sistemini kullanması engellenmelidir. Örneğin 
bankalardan kredi alamaması sağlanmalı, kredi kartları iptal ettirilmelidir.

6. Daha genel bir düzenleme olarak da çeklerde “Mali Risk Sigortası”na geçilmesine yönelik yasal 
ve kurumsal düzenlemeler yapılmalıdır. 

Ekonomideki gelişmeler bir yana; içinde bulunduğumuz bu kutsal ayın, tüm insanlığa, sağlık, 
huzur ve ihtiyacımız olan barışı getirmesini gönülden temenni ediyor, hayırlı ramazanlar, sağlıklı, 
mutlu nice bayramlar diliyorum.

Ender YORGANCILAR
Yönetim Kurulu Başkanı

Büyüme oranı ve
karşılıksız çek’e dair…

BAŞKAN
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KAPAK

Türkiye Gayri Safi Yurt İçi 
Hasılası (GSYH) yılın ilk 
çeyreğinde sabit fiyatlarla 

yüzde 3.2 oranında arttı. Büyüme 
içinde önceki yıllara göre tüketimin 
ağırlığı azalırken kamu ve özel sektör 
yatırımları, kamunun harcamaları ile 
ihracatın katkısı arttı. Büyümede ana 
etken Merkez Bankası’nın yüksek faiz 
politikasından vazgeçip ihracatçının 
önünü açması oldu. Geçen yılın 
ilk çeyreğinde büyümeyi 5.3 puan 
azaltan net ihracat bu kez 4.5 puanlık 
katkı yaptı.

Türkiye’nin büyüme süreci 10 
çeyreğe ulaşırken bir önceki yılın aynı 
dönemine göre ciddi bir düşüş oldu. 
Bu sonuçlarda, 2012 yılında büyüme 
hızının kontrol altına alınmasına 
yönelik uygulanan programın etkili 
olduğu gözlendi.

Yılın ilk üç aylık dönemi sonunda 
GSYH cari fiyatlarla 329 milyar 20 
milyon TL, döviz cinsinden ise 182 
milyar 743 milyon dolara ulaştı. Sabit 
fiyatlarla GSYH’de artış yüzde 3.2 
oranında gerçekleşerek büyüklük 27 
milyar 89 milyon TL’ye ulaştı.

Yumuşak iniş başladı

Verilere göre yılın ilk çeyreğinde 
mal ve hizmet ihracatının artışı 

yüzde 13.2 oranında olurken, ithalat 
ise yüzde 5 küçüldü. Böylece dış 
ticaret büyümeye pozitif katkı 
sağladı. İç talepte ise belirgin 
yavaşlama gerçekleşti. Büyümenin 
lokomotifi olan vatandaşların tüketim 
harcamaları oransal olarak büyümedi. 
Kamunun tüketim harcamalarındaki 
yüzde 5.5’lik büyüme ve yatırımların 
düşük de olsa devam etmesi toplam 
iç talebin büyümeye katkısının 
0.9 puanla sınırlı kalmasını sağladı. 
Sonuçta ekonomi yönetiminin ısrarla 
üzerinde durduğu yumuşak iniş 
(soft landing) ilk çeyrekte başarılmış 
oldu. Stoklar yüzde 3.2 seviyesinde 
gerçekleşen büyümeyi 2.3 puan aşağı 
çekerken, ihracat ise yüzde 3.2’lik 
büyümeyi 4.5 puan yukarı çekti. 
Net ihracat 2011’in ilk çeyreğinde 
büyümeyi yüzde 5.3; 2011’in 
tamamında ise yüzde 1.4 aşağı 
çekmişti.

İmalat sanayi
yüzde 2.7 büyüdü

Sektörel olarak bakıldığında, yılın 
ilk çeyreğinde elektrik-gaz sektörü 
yüzde 8.4 ile en yüksek büyüyen 
sektörü oluşturdu. Gayrimenkul ve 
kiralama işleri de yüzde 7.1 oranında 
büyüdü. Tarım-balıkçılık, mali 

kurumlar, ulaştırma-depolama, eğitim 
ve sağlık sektörleri genel büyümenin 
üstünde büyüyen sektörler oldu. 
Birinci çeyrekte sadece madencilik 
ve taş ocakçılığı sektörü 0.6 
oranında küçülme gösterdi. Türkiye 
büyümesinin niteliği açısından önemli 
olan imalat sanayi sektörünün 
büyümesi ise 2.7 ile genel büyümenin 
altında kalırken, inşaat sektörü de 
yüzde 2.8 ile geçen yılın çok altında 
kaldı. Toptan ve perakende ticaret de 
0.9 ile 1’in altında büyüdü ve geçen 
yıl aynı dönemdeki yüzde 17.3’lük 
büyümenin çok altında kaldı.

135 milyar dolar harcadık

Harcamalar yöntemiyle 
hesaplanan GSYH içinde hane 
halkı tüketimindeki sınırlı artış 
ve Türkiye’de yerleşiklerin bir 
önceki döneme göre ilk çeyrekteki 
tüketiminde herhangi bir artış 
olmaması dikkat çekti. Türkiye 
yerleşiklerin yurtdışı harcamaları 
yüzde 39.5 oranında düşerken 
2011’in tamamında da bu kapsamdaki 
harcama düşüşü yüzde 11 olarak 
gerçekleşmişti. Türkiye’de 
yerleşiklerin yurt içindeki toplam 
tüketimi sadece yüzde 0,3 oranında 
büyüdü. Geçen yıl aynı dönemde bu 

GSMH 2012 ilk çeyreğinde yüzde 3.2 oranında büyürken, Türkiye 
ekonomisinin kesintisiz büyüme süreci 10 çeyreğe ulaştı. Geçen yıl ilk 

çeyreğe göre büyüme hızının yavaşlamasında ekonomiyi soğutmaya yönelik 
olarak uygulanan politikaların etkili olduğu belirtiliyor.

İhracat yüzde 13.2 büyüdü
1. Çeyrek Son 1 yıl

Hane halkı tüketim 0.0 4.8

Kamu Tüketimi 5.5 4.2

Yatırımlar 1.6 11.0

- Kamu yat. 2.1 -2.7

- Özel sektör yat. 1.6 13.7

İhracat 13.2 7.6

İthalat (eksi) -5.0 3.3

GSYH 3.2 6.5

Büyümeye dış ticaretten 4.5 puanlık katkı
2011

1. Çeyrek
2011

2012
1. Çeyrek

Hane halkı tüketimi 8.6 5.3 0

Kamu Tüketimi 0.7 0.5 0.5

Yatırımlar 7.4 4.4 0.4

- Kamu sektörü 0 -0.1 0.1

- Özel sektör 7.5 4.5 0.4

Net İhracat -5.3 -1.4 4.5

GSYH 11.9 8.5 3.2
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oran yüzde 11,4 seviyesindeydi.

Hane halklarının tüketim 
harcamaları 1998 fiyatlarıyla 
değerlendirildiğinde yerinde saydı. 
Ancak cari fiyatlarla yani kur-fiyat 
artışlarının da etkisinin yer aldığı 
verilere göre bakıldığında Türk halkı 
2011’in ilk çeyreğinde 222 milyar lira 
harcarken, bu yılın ilk çeyreğinde bu 
rakam 243 milyar liraya çıktı. Ancak 
verilere dolar bazında bakıldığında 
140.8 milyar dolarlık tüketim 
harcaması 5.7 milyar dolar azalışla 
135 milyar dolara indi. Çünkü bu 
dönemde dolar yüzde 14 civarında 
değer kazandı. Türk halkının tüketim 
harcamaları yılın ilk çeyreğinde 
135 milyar dolar olarak hesaplandı. 
Verilere göre harcamalardan aslan 
payını 37.2 milyar dolarla harcamayla 
gıda-içki aldı. Bunu 26.9 milyar 
dolarla konut, kira, elektrik su gibi 
harcamalar, 22.7 milyar dolarla 
ulaştırma-haberleşme izledi.

Yatırımların etkisi

Büyüme içinde kamu hariç özel 
tüketimin ağırlığının artması yanında, 
yatırımların etkisinin devam ettiği 
gözlendi. Kamu yatırımlarının yüzde 
2.1 oranında büyüdüğü, özel sektör  
yatırımlarının ise yüzde 1,6  oranında 
büyüdüğü, gayri safi sabit sermaye 
artışının toplam büyümesinin ise 
yüzde 1,6 oranında gerçekleştiği 
TÜİK verilerinde yer aldı.

Özel sektör yatırımları içinde 
en fazla payı inşaat aldı. Yine 
özel sektörün makine-teçhizat 
yatırımlarındaki bir önceki çeyreğe 
göre göreli düşüş dikkat çekti. 

2011 ilk çeyreğinde özel sektör 

makine-teçhizat yatırımları yüzde 
50 büyürken, bu dönemde artış 
yüzde 0.9 ile 1’in altında kaldı. Buna 

karşılık, kamu sektörünün makine-

teçhizat yatırımları, geçen yıl birinci 
çeyreğindeki eksi seyri nedeniyle bazı 
etkisiyle birlikte 32,3 oranında arttı.

KAPAK

Hükümet büyüme rakamlarını 
programla uyumlu buldu. Başbakan 
Yardımcı Ali Babacan, açıklanan 
verilerin ekonominin 2012-2014 
dönemi Orta Vadeli Program’da 
(OVP) öngörülen büyüme 
öngörüleri ile uyumlu seyrettiğine 
işaret ettiğini söyledi. Babacan 
büyüme verileri sonrası yaptığı 
açıklamada, sağlanan bu gelişmede 
küresel gelişmelerin çok yakından 
takip edilerek makro ekonomik 
politikaların ön alan bir şekilde ve 
tutarlı bir biçimde uygulanması etkili 
olduğu belirterek şöyle konuştu:

“2012 yılı ilk çeyreğinde iç 
talep ve net dış talep arasındaki 
dengeleme sürecinin belirginleşerek 
devam ettiği görülmektedir. 
Nitekim, yurt içi nihai talep geçen 
yılın aynı dönemine göre yüzde 
0.9 oranında artarken, net dış 
talep 2012 yılı birinci çeyreğinde 
büyümeye yüzde 4.5 puan 
katkı sağlamıştır. Toplam talebin 

yapısındaki bu gelişmeler, finansal 
istikrar ve fiyat istikrarı açısından da 
olumlu değerlendirilmelidir.”

Sürpriz değil

Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Nihat Ergün, “Açıklanan 
rakamlar OVP’de belirttiğimiz yüzde 
4’lük büyüme oranını rahatlıkla 
yakalayacağımızı gösteriyor. 
Ekonomide yaşanan bu olumlu 
gelişmeler ‘Memlekette işler kötü’ 
diyenlere de aslında iyi bir cevap” 
diye konuştu.

Büyüme verilerinin kendisi için 
sürpriz olmadığını belirten Ekonomi 
Bakanı Zafer Çağlayan ise “2012 
yılının ilk altı ayında ihracatımızın 
gösterdiği performans bunun kanıtı. 
İhracatın büyüme üzerindeki pozitif 
etkisini çok net bir şekilde görmeye 
başladık. Net ihracat büyümeye 3 
çeyrektir pozitif katkı veriyor. 2012 
yılının birinci çeyreğindeki katkı 
yaklaşık 4.5 puan oldu” dedi.

Büyüme, OVP ile uyumlu seyrediyor
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Ekonomideki soğuma
cari açığı hedefe çekiyor

Türkiye’nin ‘yumuşak karnı’ 
olarak gösterilen cari açıkta 
düşüş sürüyor. Cari açık, 

ekonomik aktivitede yavaşlama ve 
dış ticaret açığındaki düşüşe paralel 
yılın ilk 5 ayında 27,05 milyar dolara, 
12 aylık kümülatif cari açık ise 66,97 
milyar dolara geriledi. Cari açıktaki 
düşüş eğiliminin petrol fiyatlarındaki 
düşüşün de desteğiyle önümüzdeki 
dönemde devam etmesi bekleniyor. 
Merkez Bankası’nın sene sonu cari 
açık beklentisi 65 milyar dolar. 

Merkez Bankası tarafından 
açıklanan, 2012 yılı Ocak-Mayıs 

dönemine ilişkin ödemeler dengesi 
verilerine göre, gelişmede dış ticaret 
açığının 8 milyar 354 milyon dolar 
azalarak 28 milyar 942 milyon dolara 
gerilemesi, hizmetler dengesinden 
kaynaklanan net gelirlerin 879 milyon 
dolar artarak 4 milyar 539 milyon 
dolara ulaşması ve gelir dengesinden 
kaynaklanan net giderlerin de 750 
milyon dolar azalarak 3 milyar 214 
milyon dolara gerilemesi etkili oldu.

TÜİK verilerine göre dış ticaret 
açığı, altın ihracatı, azalan emtia 
fiyatları ve alınan önlemlerin 
desteğiyle ilk 5 ayda bir önceki 

yılın aynı dönemine göre yüzde 19 
azaldı. Merkez Bankası verilerine 
göre Nisan ayında 68,97 milyar 
dolar olan 12 aylık kümülatif cari 
açık Mayıs’ta 66,97 milyar dolara 
geriledi. Kümülatif açık Ocak’ta 76,7 
milyar dolar, Şubat’ta 75,9 milyar 
dolar, Mart’ta ise 71,6 milyar dolar 
oldu. Cari açık 2011 yılının Mayıs 
ayında 7,84 milyar dolar, Ocak-Mayıs 
döneminde 36,99 milyar dolar, 2012 
Nisan ayında ise 4,98 milyar dolar 
olmuştu.

2012’nin ilk 5 ayında enerji dışı 
cari açığın 16.2 milyar dolar ile Ocak 

Cari açık, Mayıs’ta 5.8 milyar dolarla beklentilerin altında kaldı. Ocak-Mayıs 
döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 9,94 milyar dolar azaldı ve 27,5 

milyar dolara geriledi. Enerji dışı cari açık 16.2 milyar dolar oldu.
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2011’den bu yana en düşük seviyeye 
gerilemesi dikkat çekti. Geçen yılın 
Mayıs ayıda enerji ürünleri hariç 
cari açık 3.9 milyar dolar olarak 
gerçekleşirken, 2012 Mayıs’ında bu 
rakam 1.6 milyar dolara geriledi.

Yurtdışında yerleşik kişilerin 
yurtiçinde yaptıkları net yatırımlar, 
geçen yılın ilk 5 aylık dönemine 
göre 640 milyon dolar artarak 6,45 
milyar dolara yükseldi. Doğrudan 
yabancı yatırımlar Mayıs’ta 1,4 milyar 
dolara yükselirken, bu yükselişte 
TAV’ın yüzde 38 hissesinin, Fransız 
havalimanı işletmecisi Aeroports de 
Paris’ye (ADP) 874 milyon dolara 
satılması sonrası hisse devrinin 
Mayıs’ta tamamlanmasının etkili 
olduğu belirtiliyor.

Hizmetler dengesi kalemi 
altındaki turizm gelirleri, bir önceki 
yılın beş ayına göre 341 milyon 
dolar azalarak 5,95 milyar dolara, 
turizm giderleri de 554 milyon dolar 
azalarak 1,5 milyar dolara geriledi. 
Yatırım geliri dengesinin altında yer 

alan doğrudan yatırımlar, portföy 
yatırımları ve faizlerden oluşan diğer 
yatırımlarda gerçekleşen net çıkış, 
geçen yılın ilk 5 ayına göre 774 
milyon dolar azalarak 3,13 milyar 
dolara düştü.

Merkez Bankası tarafından 
yapılan açıklamada, yılın ilk 5 ayındaki 
düşüş için “Bu gelişmede dış ticaret 

açığının 8.35 miyar dolar azalarak 
28.94 miyar dolara gerilemesi, 
hizmetler dengesinden kaynaklanan 
net gelirlerin 879 milyon dolar 
artarak 4.54 milyar dolara ulaşması 
ve gelir dengesinden kaynaklanan 
net giderlerin de 750 milyon dolar 
azalarak 3.21 milyar dolara gerilemesi 
etkili oldu” denildi.

Cari işlemler dengesindeki gerçekleşmeler
(milyon $)

2011
Ocak - Mayıs

2012
Ocak - Mayıs

CARİ İŞLEMLER HESABI -36.992 -27.051

DIŞ TİCARET DENGESİ -37.296 -28.942

Toplam mal ihracatı 57.129 64.749

Toplam mal ithalatı -94.425 -93.691

Genel mal ticareti -36.107 -30.446

İhracat (FOB) 56.293 60.286

İthalat (FOB) -92.400 -90.732

Parasal olmayan altın (net) -995 1.668

Limanlarda sağlanan mallar -194 -164

HİZMETLER DENGESİ 3.660 4.539

Taşımacılık 574 851

Navlun -1.132 -838

Diğer taşımacılık 1.706 1.689

Turizm 4.236 4.449

İnşaat hizmetleri 209 482

Sigorta hizmetleri -178 -165

Finansal hizmetler -327 -311

Diğer ticari hizmetler -500 -513

Resmi hizmetler -452 -392

Diğer hizmetler 98 138

GELİR DENGESİ -3.964 -3.214

Ücret ödemeleri -60 -84

Yatırım geliri -3904 -3.130

CARİ TRANSFERLER 608 566

Genel hükümet 242 285

Diğer sektörler 366 281

SERMAYE VE FİNANS HES. 30.928 25.735

SERMAYE HESABI -7 0

FİNANS HESAPLARI 30.935 25.735

Doğrudan yatırımlar 4.748 3.3833

Portföy yatırımları 15.039 6.805

Diğer yatırımlar 19.317 17.013

Rezerv varlıklar -8.169 -1.916

NET HATA NOKSAN 6.064 1.316
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Sanayi üretiminde
7 yılın en yüksek artışı

Ekonomik büyümenin öncü 
göstergelerinden sanayi 
üretimi, 30 aydır kesintisiz artış 

gösteriyor. Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) verilerine göre, sanayi üretimi 
Mayıs ayında beklentilerin üzerinde, 
yüzde 5,9 arttı. Anketlerde yüzde 
3,2’lik artış bekleniyordu.

Sanayi üretimi Kasım 2011’den bu 
yana en hızlı yükselişi kaydederken, 

2005’ten bugüne kadar olan 
dönemde en yüksek Mayıs ayı rakamı 
elde edildi. Sanayi üretimi Mayıs 
ayında bir önceki aya göre ise yüzde 
7,5 oranında arttı.

Sanayinin çarklarının 
hızlanmasında sermaye malı, 
dayanıksız tüketim malı ve ara malı 
imalatındaki artış etkili oldu. 2011 
yılının Mayıs ayına göre, sanayinin 

alt sektörlerinden madencilik ve taş 
ocakçılığı sektöründe yüzde 4,2, 
imalat sanayinde yüzde 5,8, elektrik, 
gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi 
ve dağıtımı sektöründe yüzde 7,3 
artış görüldü.

Takvim etkisinden arındırılmış 
endeks, Mayıs ayında geçen yılın 
aynı ayına göre yüzde 5,9, mevsim 
ve takvim etkilerinden arındırılmış 
sanayi üretim endeksi de bir önceki 
aya göre yüzde 1,1 artış kaydetti. Ana 
sanayi grupları sınıflamasına göre, 
Mayıs’ta geçen yılın aynı ayına göre 
en yüksek artış yüzde 9,6 ile sermaye 
malı imalatında görüldü. Sermaye 
malı ithalatını yüzde 7,8 ile dayanıksız 
tüketim malı imalatı, yüzde 5,0 ile 
ara malı imalatı, yüzde 2,5 ile enerji, 
yüzde 2 arış ile de dayanıklı tüketim 
malı imalatı izledi. İmalat sanayi alt 
sektörlerine bakıldığında artışta ilk 
sırayı yüzde 195,1 ile diğer ulaşım 
araçlarının imalatı aldı. Bunu, yüzde 
57,4 ile bilgisayarların, elektronik ve 
optik ürünlerin imalatı, yüzde 25 ile 
tütün ürünleri imalatı ve yüzde 23,3 
ile mobilya hariç, ağaç ve mantar 
ürünleri imalatı takip etti.

Hizmet sektörü ağırlıklı istihdam 
artışı işsizlik oranlarına da 

yansıdı. Nisan’da geçen yılın aynı 
ayına göre 0,9 puan düşüşle işsizlik 
oranı yüzde 9’a geriledi. Türkiye 
İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine 
göre, mevsim etkilerinden arındırılmış 
işsizlik oranı da yine yüzde 9 
seviyesinde gerçekleşti. Böylece 
Türkiye genelinde işsiz sayısı geçen 
yılın aynı dönemine göre 212 bin 
kişi azalarak 2 milyon 425 bin kişiye 
düştü. Martta işsizlik oranı yüzde 9,9 
düzeyinde idi.

Nisan döneminde istihdam 

edilenlerin sayısı, geçen yılın aynı 
dönemine göre 675 bin kişi artarak 
24,63 milyona yükseldi. Tarım dışı 
işsizlik oranı yüzde 12,5’ten yüzde 
11,1’e gerilerken, Türkiye genelinde 
işgücüne katılma oranı yüzde 49,9’dan 
yüzde 49,6’ya indi. Genç nüfusta 
işsizlik oranı Nisan döneminde 
önceki yılın aynı dönemindeki yüzde 
17,9’dan yüzde 16,7’ye düştü. Bu 
dönemde, tarım sektöründe çalışan 
sayısı 19 bin kişi azalırken, tarım dışı 
sektörlerde çalışan sayısı 694 bin kişi 
arttı. Söz konusu dönemde istihdam 
edilenlerin yüzde 24,4’ü tarım, yüzde 

19,5’i sanayi, yüzde 6,6’sı inşaat, 
yüzde 49,5’i ise hizmetler sektöründe 
yer aldı. 

İstihdam edilenlerin yüzde 
57,6’sı lise altı eğitimlilerden, yüzde 
62,3’ü ücretli, maaşlı veya yevmiyeli, 
yüzde 24,5’i kendi hesabına veya 
işveren, yüzde 13,2’si ise ücretsiz 
aile işçilerinden oluştu. İstihdam 
edilenlerin yüzde 58’inin 10 kişiden 
az çalışanı olan işyerlerinde çalıştığı, 
yüzde 3’ünün ek bir işinin bulunduğu, 
yüzde 2,5’inin mevcut işini 
değiştirmek için veya mevcut işine ek 
olarak bir iş aradığı tespit edildi. 

İşsizlik yüzde 9’a indi



13

HABER

Bütçede performans bozuldu
ek tedbirler masaya gelebilir

Türk ekonomisinde yaşanan 
yavaşlama ve personel 
ödeneklerindeki beklenin 

üzerindeki artış, yılın ilk yarısında 
bütçe performansının bozulmasına 
yol açtı. Yılın ilk yarısındaki açık 
6.7 milyar lira olurken, bu rakamın 
6.3 milyar lirası Haziran ayında 
gerçekleşti.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 
bütçe dengesinde yılın ilk 6 ayına göre 
performansta ciddi bir bozulmanın 
söz konusu olduğunu belirterek, 
2013 yılı bütçe hazırlıkları sırasında 
ek tedbire ihtiyaç olup almadığını 
değerlendireceklerini söyledi. Şimşek 
“Gerekirse ilave tedbirler alınabilir” 
dedi.

Geçen yıl 2.9 milyar
fazla vermişti

Şimşek, Ocak-Haziran 2012 
dönemi merkezi yönetim bütçe 
uygulama  sonuçlarını açıkladı. Bütçe 
dengesi performansını geçen yılın 
aynı dönemi ile kıyaslayan Şimşek, 
geçen yılın ilk 6 ayında bütçenin 
2.9 milyar lira fazla verdiğini, bu 
yıl ise geçen seneye göre bütçe 
performansında 9.6 milyar liralık  
düşüş söz konusu olduğunu söyledi. 
Bütçe performansının bozulmasında 
ekonomideki yavaşlamanın da büyük 
etkisinin olduğunu ifade eden Şimşek 
“Özellikle vergi gelirleri arasında 
KDV neredeyse yerinde saymıştır 
nominal olarak” diye konuştu.

17.4 milyar liralık
ek artış geldi

Şimşek, bütçe performansının 
bozulmasına personel ve sosyal 

güvenlik transferlerinde yaşanan 
yüksek artışların da etkili olduğunu 
belirterek, personel giderinde geçen 
seneye göre 7 milyar liralık, sosyal 
güvenlik transferinde de 7.4 milyar 
liralık ilave artış olduğunu kaydetti. 
Şimşek, yılın ilk altı aylık döneminde 
performansın bozulması nedeniyle 
bundan sonraki süreçte kemerlerin 
daha çok sıkılacağı mesajını verdi. 
Kamu kurumlarına, yılın geri 
kalanında ‘ilave kaynak istememeleri’ 
konusunda uyaran Şimşek, 2013 yılı 
bütçe hazırlıklarına başladıklarını 
belirterek, çalışmalar sırasında ilave 
tedbiri değerlendireceklerini kaydetti. 
Şimşek “Gerekirse ilave tedbirler 
alınabilir” dedi.

Düşük gösterilen
maaşa neşter

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 
kayıtdışılıkla mücadeleye devam 

ettiklerini söyledi. Şimşek, Türkiye’de 
özel sektörde çalışanların neredeyse 
yüzde 45-50’sinin asgari ücret 
üzerinden gösterildiğini ve bunun 
böyle olmadığının herkes tarafından 
bilindiğini söyledi.

Şimşek, “Bu hususun köklü 
bir şekilde çözümüne yönelik 
adım atmamız lazım. Kayıt içinde 
görünüp de ciddi şekilde başka türlü 
uygulamalar var. Çalışmalarımızı bu 
alana da yoğunlaştıracağız” dedi.

Faiz dışı fazlada düşüş

Bütçe açığı gibi faiz dışı fazlanın 
da bu yılın ilk yarısında, geçen yılın ilk 
yarısına göre düşük gerçekleştiğini 
ifade eden Maliye Bakanı Mehmet 
Şimşek, 2011 yılının ilk yarısında 25.3 
milyar lira faiz dışı fazla verilirken 
bu yılın ilk yarısında faiz dışı fazlanın  
19.6 milyar lira olduğunu belirtti.

Sosyal güvenlik harcamaları ve personel giderinde beklenenin üzerindeki 
artış bütçe dengesini bozdu. Bütçe açığı Haziran’da 6.3 milyar lira oldu.

Maliye Bakanı Şimşek: 
“Gerekirse ek tedbirler 

alabiliriz”
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OECD: Türkiye 2012’de
yüzde 3.3 büyür

Ekonomik İşbirliği ve 
Kalkınma Örgütü 
(OECD) 2012 Türkiye 

raporunda, uygulanan 
yapısal ve makroekonomik 
politikaların Türkiye’nin 
ekonomisinin güçlenmesinde 
etkili olduğu belirtildi.

OECD 2012 Türkiye 
raporunu açıkladı. Raporda 
uygulanan yapısal ve 
makroekonomik politikaların 
ülke ekonomisinin 
güçlenmesinde etkili olduğunun altı 
çizildi. OECD, Türkiye’nin 2012 
yılında yüzde 3,3 seviyesinde, 2013 
yılında ise yüzde 4,6 seviyesinde 
büyüyeceği tahmininde bulundu. 
Türkiye’nin cari açığının GSYH’ye 
oranının 2012 yılında yüzde 8,9 
seviyesinde, 2013 yılında ise 8,4 
seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. 
Raporda, Türkiye’de işsizlik oranının 
ise bu yıl 9,5, gelecek yıl ise yüzde 9,1 
oranında olması öngörülüyor.

OECD’in hazırladığı raporda 
“Küresel kriz boyunca Türkiye’de 
uygulanan makroekonomik ve 
yapısal politikalar ülke ekonomisinin 
güçlenerek yeniden yükselişe 
geçmesinde etkili oldu. 2010-2011 
yıllarında ülkede büyüme ortalama 
yüzde 9 olurken iş alanları yaratma 
konusunda da güçlü artış oldu” ifadesi 
kullanıldı.

Cari açık ve enflasyon oranlarına 
da dikkatin çekildiği raporda, 
“2010-2011 döneminde Türkiye’de 
cari açığın GSYH’ye oranı yüzde 
10’a yaklaşırken, tüketici fiyatları 

enflasyonu da yüzde 10’un üzerine 
yükseldi” ifadelerine yer verildi. 
2011’in ortalarından beri yavaşlayan 
ekonominin iç ve dış dengesizlikleri 
azaltmaya yardımcı olduğu belirtilen 
raporda, cari açığın azaltılması 
ve enflasyonun yüzde 5 hedefine 
inmesi için makroekonomik ve 
yapısal politikaların kullanılması 
gerektiği bildirilerek, “Bu, yaşam 
standartlarında uzun vadede istikrarlı 
gelişmelere de temel oluşturacak” 
denildi.

Raporda, ülke ekonomisinde iç 
ve dış talebi dengelemek, istihdamın 
sürdürülebilirliğini sağlamak ve 
gelirlerle yurt içi tasarrufların artması 
için dış rekabet gücünün artırılması 
gerektiği kaydedildi.

Merkez Bankası’nın para 
politikasıyla ilgili olarak ise “İhtiyatlı 
maliye politikası enflasyonu 
düşürmeye ve volatil sermaye 
akışlarıyla mücadele etmeye yönelik” 
ifadesi kullanıldı.

Raporda, “Türkiye’deki 
makroekonomik ve yapısal politikalar 

ekonomiyi dengelemeye ve 
istikrarlı büyüme sağlamaya 
odaklı olmalı” tavsiyesine yer 
verilirken, ülkenin enflasyon 
hedefine ulaşmasının 
önemine değinildi. Raporda, 
enflasyonu zaman içinde 
hedeflenen seviyeye 
getirmenin gerekliliğine de 
işaret edildi.

Türkiye’nin mali 
duruşunun oldukça “uygun” 
olduğu belirtilirken sıkı 

para politikasının devam etmesi 
gerektiğinin altı çizildi ve “Lüzum 
görüldüğü takdirde daha fazla 
sıkılaştırma için hazırlıklı olunmalı” 
denildi.

İşgücü piyasasında daha fazla kadın 
istihdamının gerektiğine dikkatin 
çekildiği raporda ayrıca “Liberalleşen 
enerji piyasası için 2000’li yıllarda 
tasarlanan planların tam anlamıyla 
uygulanması gerekir” ifadesine yer 
verildi. Planlandığı şekilde Basel 
II kurallarına uyulması gerektiği 
belirtilirken, enflasyon hedefine 
ulaşmaya öncelik tanınması gerektiği 
vurgulandı.

OECD raporunda, Türkiye için 
2012 yılında enflasyon tahminini 
yüzde 9,2, 2013 yılı için yüzde 7,2 
olarak açıkladı. Büyüme 2012 yılı için 
yüzde 3,3, 2013 yılı için yüzde 4,6 
olarak tahmin edildi. İşsizlik oranının 
2012 yılı için yüzde 9,5, 2013 yılı için 
yüzde 9,1 olacağı belirtildi. Cari açığın 
GSYH’ye oranının ise 2012’de yüzde 
8,9, 2013 yılında yüzde 8,4 olarak 
beklendiği ifade edildi.

OECD, 2012 yılında Türkiye’de enflasyonun yüzde 9.2, işsizliğin yüzde 
9.5 olacağını öngördü. 2013 yılına ilişkin büyüme tahmini yüzde 4.6,        

enflasyon yüzde 7.2, işsizlik oranı da yüzde 9.1 oldu.
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Türkiye IMF’de yönetici oluyor

7 milyar dolarlık boru hattı için imzalar atıldı

Türkiye, Uluslararası Para 
Fonu’nun (IMF) ana 
yönetim organı 24 üyeli İcra 

Direktörleri Kurulu’nda bu yıl icra 
direktör vekilliğini, 2014 yılında ise 
icra direktörlüğünü üstlenecek.

Hazine Müsteşarlığı’nın 
açıklamasına göre, 2010 yılında 
Türkiye’nin etkin rol oynadığı IMF 
Kota ve Yönetim Reformu hayata 
geçiyor. Reform uyarınca Türkiye’nin 
grubunda bulunan ülkelerden Belçika 
ve Lüksemburg, Hollanda’nın icra 
direktörlüğünü yürüttüğü gruba 
geçme kararı aldı. Avusturya, Türkiye, 
Macaristan, Çek Cumhuriyeti, 
Slovakya, Beyaz Rusya, Slovenya ve 
Kosova’nın yer aldığı grup üyesi diğer 
ülkeler mevcut grubunda kalacak. 
Türkiye, IMF Kota ve Yönetim 
Reformu henüz hayata geçmemesine 

rağmen 2012-2014 
döneminde IMF’de 
icra direktörü 
vekilliği görevini 
üstlenecek.

2014 
sonrasında 
grupta icra 
direktörlüğü 
pozisyonu, 
ülkelerin oy 
güçlerine paralel 
olarak dönüşümlü olarak 
yapılacak. 2014-2016 döneminde icra 
direktörlüğü pozisyonunu Türkiye 
üstlenecek. 2016-2018 döneminde 
icra direktörlüğü Çek Cumhuriyeti 
veya Macaristan’a geçecek. 2018-
2020 döneminde bu görevi tekrar 
Türkiye yerine getirecek. 2020-2022 
döneminde ise icra direktörlüğü 

Macaristan veya Çek 
Cumhuriyeti’ne 

geçecek. 
Türkiye ise icra 
direktörlüğünü 
yürütmediği 
dönemlerde icra 
direktör vekili 
olacak. Reform 

uyarınca IMF 
İcra Direktörleri 

Kurulu’nda geçtiğimiz 
dönemde, Avustralya 

ve Kore’nin İcra Direktörlüğü 
pozisyonunu dönüşümlü yapması 
kararı verilmişti. Önümüzdeki 
dönemde, benzer biçimde Hollanda 
ile Belçika ve İsviçre ile Polonya 
kendi gruplarında icra direktörlüğü 
pozisyonunu dönüşümlü olarak yerine 
getirecek.

Yıllardır gündemde olan 
Nabucco boru hattı yılan 
hikayesine dönerken, 

Türkiye’nin enerjide koridor ülke 
konumunu güçlendirecek bir başka 
proje olan Trans Anadolu Doğalgaz 
Boru Hattı’nda (TANAP) tarihi 
imzalar atıldı.

2017 yılında devreye girmesi 
planlanan TANAP, Şahdeniz 2 
havzasından çıkartılacak doğalgazı 
Türkiye üzerinden Avrupa’ya 
ulaştıracak. 2011’de ön protokolü 
imzalanan ve yaklaşık 7 milyar dolar 
yatırımla altı yılda tamamlanacak olan 
projede, hükümetlerarası anlaşma 
(IGA) imzalandı. İmza törenine, 
Türkiye’yi temsilen Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan 
tarafından ise Cumhurbaşkanı İlham 
Aliyev katıldı. Törende, Enerji Bakanı 
Taner Yıldız ile Azerbaycan Enerji 
Bakanı Natıg Aliyev de hazır bulundu. 

Avrupa’ya köprü 

Ortak konsorsiyumda Azerbaycan 
Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) ile 
Türkiye’den BOTAŞ ve TPAO ilk 
ortaklar olarak yer alacak, diğer 
uluslararası petrol ve doğalgaz 
şirketleri de ilerleyen sürede dahil 
olabilecek. TANAP ile Şahdeniz 2 
havzasından çıkartılacak doğalgaz, 
2017 sonu 2018’in başı itibariyle 
Türkiye üzerinden Avrupa’ya 
ulaştırılacak. 
Uzmanlara 
göre Türkiye, 
bu proje 
ile Avrupa 
doğalgaz 
pazarına 
sadece transit 
ülke olarak 
değil aynı 
zamanda icracı 
ve satıcı ülke 

olarak girecek.  2017 yılında devreye 
girmesi öngörülen boru hattından 
geçecek 16 milyar metreküp gazın 
6 milyar metreküpünü Türkiye 
kendi ihtiyaçları için satın alacak 
ve geri kalan 10 milyar metreküp 
ise Bulgaristan ya da Yunanistan 
üzerinden Avrupa pazarlarına 
ulaştırılacak. Kapasite 2023’te 23’e, 
2026’da ise 31 milyar metreküp 
seviyesine ulaşacak.
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Sanayicinin ihracat mucizesi 

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, 2012 yılının ilk 

çeyreğinde gerçekleşen büyüme 
rakamlarında itici gücün ihracat 
olduğunu söyledi. İç talepteki 
yavaşlama ve küresel ekonomide 
süregelen belirsizliklere rağmen, 
büyümenin yavaş ancak beklentilerle 
uyumlu olduğunu ifade eden 
Yorgancılar, büyüme verilerindeki en 
çarpıcı sonucun döviz kurlarına ilişkin 
olduğuna dikkat çekti.

TÜİK’in açıkladığı rakamlarla 
ihracata dayalı sürdürülebilir bir 
büyüme için reel sektörü teşvik 
eden bir kur politikasının öneminin 

bir kez daha ortaya çıktığına işaret 
eden Yorgancılar, “Özel tüketimde 
büyümenin olmadığı geleneksel 
pazarlarda daralmanın yaşandığı 
bir ortamda başta sanayicilerimiz 
olmak üzere ihracatçılarımız büyük 
bir mucize gerçekleştirmiştir. 
Yeni yatırım teşvik sisteminin 
kazandıracağı ivme ile yılın ikinci 
yarısında büyümenin artmasını 
bekliyoruz” diye konuştu. 

İç pazarda kredi
limitleri doldu

Verilerin ihracata dayalı 
büyümede, gerçekçi kur politikasının 
zorunluluğunu bir kez daha açık bir 

şekilde ortaya 
koyduğunu 
anlatan 
Yorgancılar, 
kredi 
genişlemesinin 
getirdiği iç 
talebe dayalı 
büyümenin 
sonuna 
gelindiği bir 
dönemde 
ihracatın 
büyümenin itici 
gücü olmasının 
ekonomi 
politikaları 
açısından son 
derece önemli 
işaretler 
verdiğini ifade 
etti.

Kriz yılları 
dışındaki 
en düşük 
ilk çeyrek 
büyümesinin 

2012 yılında gerçekleştiğine 
dikkat çeken Yorgancılar, bunun iç 
talepteki yavaşlamadan, iç talepteki 
yavaşlamanın ise vatandaşların kredi 
limitlerini büyük ölçüde doldurması 
yanında cari açığı azaltmayı amaçlayan 
politikalar sonucu faizlerdeki artış 
ile BDDK’nın düzenlemeleriyle ilgili 
olduğunu söyledi.

2012 yılı için öngörülen yumuşak 
iniş senaryosunun başarılı bir 
şekilde hayata geçirildiğini, sert 
inişi kamu harcamaları ile ihracat 
artışının engellediğini vurgulayan 
Yorgancılar, yılın ilk çeyreğinde 
endişe yaratan başlıca gelişmenin 
ise özel kesim yatırımlarının sadece 
yüzde 1,6 oranında artması olduğuna 
dikkat çekti. Ender Yorgancılar, 
yatırımların 2003 sonrası dönemde, 
kriz yılı olan 2009 dışında, en düşük 
büyüme hızını yakaladığını ve bunun 
küresel ve ulusal talebe ilişkin 
olumsuz beklentiler ile yeni yatırım 
teşvik sisteminin gecikmesinden 
kaynaklandığını söyledi. 

Sanayi ihracata ve
yerli girdiye yöneldi

Sanayi sektörünün büyüme 
performansını da değerlendiren 
Yorgancılar yılın ilk çeyreğinde 
büyümenin daha çok hizmetler 
sektöründen beslendiğini, sanayi 
sektöründeki büyümenin düşük 
kaldığını, bunun da iç talepteki 
daralma ve küresel yavaşlama ile 
birlikte sanayicilerin stoklarını 
kullanmasından kaynaklandığını ifade 
etti.

Yorgancılar, “Yılın ilk çeyreğinde 
gerçekleşen yüzde 2,7’lik büyüme 
sanayi sektöründe 2003 sonrası 
dönemde görülen en düşük büyüme 

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar, 2012’nin ilk çeyreğinde 
gerçekleşen büyüme rakamlarında itici gücün ihracat olduğuna dikkat 
çekerek, reel sektörü teşvik eden politikaların önemini ortaya koydu.

Sektörlere göre büyüme oranları (%)

2009 2010 2011
2012

İlk Çeyrek

Tarım 3,7 2,4 7,1 4,5

Balıkçılık -0,3 1,7 12,5 4,8

Madencilik -6,7 4,7 10,8 -0,6

İmalat sanayi 7,0 13,6 14,9 2,7

Elektrik-gaz -3,4 7,3 12,3 8,4

İnşaat -16,1 18,3 15,3 2,8

Ticaret -10,2 13,6 17,3 0,9

Oteller - Lokantalar 3,7 0,3 5,2 2

Ulaştırma-haberleşme -7,0 10,6 12,4 4,7

Mali kuruluşlar 8,5 6,8 10 4,8

Konut sahipliği 2,9 1,8 2 1,8

Gayrimenkul kiralama 4,5 7,6 10,03 7,0

Eğitim 2,0 0,6 4,1 4,5

Sağlık ve sos. hizm. 3,2 1,2 3,5 4,4

Evişi pers, çalş. 
Hanehalkları

2,3 5,4 7,6 6,1

Dolaylı ölçülen mali 
ara hizm.

9,7 12 14,6 4,8

Vergi sübvansiyonları -8,1 13,1 16,9 2,6

GSYH (alıcı fiyatları) -4,7 9,2 11 3,2

HABER
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hızı olmuştur. İç talepteki daralma 

ve kurlardaki artışa bağlı olarak 
sanayiciler bir taraftan dış pazarlara 
diğer taraftan da yerli girdiye 
yönelmiştir. Bunun sonucunda sektör 
ihracatı ilk çeyrekte yüzde 13,3 
oranında artarken, ithalatı yüzde 
5,4 oranında gerilemiş, dış ticaret 
açığı yüzde 46 oranında azalmıştır. 
Dolayısıyla kur artışı sektördeki 
konjonktürel ithalatı geriletmiştir. 
Bir başka deyişle bu veriler önceki 
yıllarda sanayi sektörü ithalatı artışını 
etkileyen önemli bir faktörün kurların 
düşük değerlenmesi olduğunu teyit 
etmiştir” dedi. 

Ender Yorgancılar, 
büyüme verilerine ilişkin 
olarak şöyle konuştu: 

“Yılın ilk çeyreğinde 
sanayi ürünleri ihracatında 
artışın daha yüksek olmasını 
çapraz kurlarda Euro aleyhine 
yaşanan gelişmeler de olumsuz 
etkilemiştir. Dolayısıyla konjonktür 
ve çapraz kurlar dikkate alındığında 
sanayi sektöründeki ihracat artışını 
taktirle karşılamak gerekmektedir. 
Bu veriler ayrıca sanayi sektörünün 
ihracata dayalı büyümesi ve daha çok 
yerli girdi kullanması için kurların 

gerçekçi değerlenmesi gereğini bir 

kez daha politika yapımcılarının 
dikkatine sunmaktadır. Diğer 
taraftan rakipleri düzeyinde 
enerji ve finansman 
maliyetlerine sahip 
olması durumunda 
sanayi sektöründeki 
ihracatın çok daha 
yüksek olabileceğine 
de dikkat çekmek 
gerekmektedir.”

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar, 2012’deki ilk çeyrek 
büyümesine ilişkin şu noktalara 
dikkat çekti:

Yılın ilk çeyreğinde Türkiye 
iç talebe dayalı, tüketim çekişli 
büyümeden ihracat ve üretim 
temelli büyümeye geçiş eğilimi 
göstermiştir.

İhracata dayalı büyüme için 
kurların ne kadar önemli olduğu 
bir kez daha açık bir şekilde ortaya 
çıkmıştır.

Önümüzdeki dönemde iç 
talebin büyümeye katkısını artırmak 
için faizlerdeki düşme kritik hale 
gelmiştir. Ancak bunun dış ticaret 

açığını artırmaması için de kurların 
gerilemesine izin verilmemesi 
gerekmektedir.

Dış talepte zorlanılması 
durumunda iç talebi canlandırarak 
büyümeyi artırma şansı fazlasıyla 
bulunmaktadır. Bunun için kurları 
düşürmeden yapılacak bir faiz 
indirimi oldukça etkili olacaktır. 
Bütçe dengeleri de bir miktar 
daha genişletici maliye politikası 
uygulamaya imkan verir niteliktedir.

Bu yılın kalan bölümünde 
yaşanacak gelişmeler, daha çok 
küresel ekonomideki gelişmeler 
ile Merkez Bankası’nın faiz ve kur 
politikaları tarafından belirlenecektir. 

İkinci yarıda küresel ekonomi ile kur etkili olacak

HABER
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Yabancı kazandığını götürdü
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar: “Yabancı şirketlerin 10 yıllık kar 
transferiyle 4 tane STAR Rafinerisi kurulur. Hükümet bu parayı yurt içinde 

yatırımlarda değerlendirecek çözümler üretmelidir.”

Teşekkür etmek istedik

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, yabancı 

şirketlerin 10 yılda gerçekleştirdiği 
kar transferiyle, Petkim tarafından 
Aliağa’da yapımına başlanan STAR 
rafinerisinden 4 tane kurulabileceğine 
dikkat çekti. Yorgancılar, hükümetin 
bu parayı Türkiye’de yatırımlarda 
değerlendirecek çözümler üretmesi 
gerektiğini söyledi.

Çiğli Rotary Kulübü’nün 
toplantısına katılan Ender Yorgancılar, 
“Rakamlarla Türkiye ve İzmir” 
sunumunda, yabancıların kar 
transferini gündeme getirdi. 

Kar transferi 4 tane STAR

Yabancı sermayenin doğrudan 
yatırımlardan elde ettiği gelirin kar 
transferinin 2010 yılından itibaren 
yeniden artışa geçtiğini belirten 
Yorgancılar, 2002 yılından bu yana 
ise kar transferi toplamının 18 
milyar doları aştığını bildirdi. Ender 
Yorgancılar, sadece 2011 yılındaki 
kar transferinin 3 milyar doları 
bulduğuna, bu yıl da 1 milyar dolarlık 
transfer yapıldığına işaret ederken, 
şunları söyledi:

“Yabancı gelmiş, borsada, 
ticarette kazanmış, vergi ödemeden 
yurtdışına götürmüş. Turizme gelen 
paranın sadece yüzde 2’si yatırımda. 
Petkim’in Aliağa’da yapımına 
başladığı Star Rafinerisi’nin temelini 
Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan 
ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham 
Aliyev birlikte atmıştı. Türkiye’de 
tek noktaya yapılan en büyük yatırım 
özelliği taşıyan 5 milyar dolarlık 
rafinerinin inşa aşamasında 10 bin, 
işletmeye alındığında da 1000 kişi 

çalışacak. Kar transferiyle yurt dışına 
giden para 4 tane Star Rafinerisi’ne 
yaklaşıyor. Göç alan İzmir yüzde 14.7 
ile Türkiye’nin 2011 yılında en fazla 
işsizlik oranına sahip. Buna benzer 
projeleri ülkemizin birkaç yerinde 
yapabilseydik üretim, istihdam, 
ihracat ve vergi rakamlarımız bugün 
çok daha farklı olurdu. Yabancı 
sermayenin çok özel teşviklerle 
yatırım yaparak, istihdam yaratarak 
ülkemizde kalmasını sağlayacak 
modelin uygulanması gerekiyor. Ben 
bunun peşindeyim.”

Kendimiz üretelim

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar, ara malı ithalatı ve sanayi 
üretimi arasında yüzde 86 düzeyinde 
anlamlı bir ilişki olduğunu, bunun da 
üretime dayalı bir sanayi politikasını, 

ithal edilen malların ülkemizde 
üretilmesi zorunluluğunu açıkça 
ortaya koyduğunu vurguladı.

2011’de 135 milyar dolarlık 
ihracat yapılmasına karşılık sadece 

Çiğli Rotary Kulübü Başkanı 
Dr. Serdar Çötert de, Yorgancılar’a 
hitaben “Üyelerimiz İzmir 
sanayisine ve sanayileşmesine 
katkılarınızın yanısıra eğitime 
yardımlarınız için de teşekkürlerini 
bizzat sunmak üzere sizi 
aralarında görmeyi istediler. 
Aynı heyecan ve enerjiyle 
çalışmalarınızın devam etmesini 
diliyorum” diye konuştu. Dr. 
Çötert, EBSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Yorgancılar’a Çiğli Rotary 
Kulübü’nün bütün üyelerinin 
imzaladığı flamasını ve İzmir’in 
sanayisine katkılarından dolayı 
teşekkür plaketini verdi.

GÜNDEM
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ara malı ithalatının 173 milyar dolar 
olduğuna işaret eden Yorgancılar, cari 
açık sorununun da ithal edilen ara 
mallarının girdi tedarik stratejisiyle 
Türkiye’de üretilmesi sağlanarak 
ortadan kalkabileceğini savundu. 
Ender Yorgancılar, şu görüşleri dile 
getirdi:

“İthalata olan bağımlılığımız dış 
ticaret açığını artırmış ve yeniden 
ara malı üretiminin önemini ortaya 
çıkarmıştır. Toplam ihracatın ara 
malını dahi karşılayamıyor hale 
gelmiş olması, yapısal sorunların 
çözümünü zorunlu kılmaktadır. 
Bu da üretime dayalı bir sanayi 
politikasının zorunluluğunu açıkça 
ortaya koymaktadır. Cari açığı Girdi 
Tedarik Stratejisiyle durdurabiliriz. 
Belli sektörlerde başlayan Girdi 
Tedarik Stratejisi çalışmaları ile yerli 
üretimin korunması, yurtdışından 
ithal edilen ürünlerin Türkiye’de 
yapılabilmesi en büyük dileğimizdir. 
Sanayimizin ara malı ithaline değil 
üretimine yönelmesinin, yatırım 
teşvik politikalarının şekillenmesinde, 
ara malı üreten KOBİ’lerimizin 
rekabet edebilmesinde ve cari açığın 
azaltılmasındaki rolü ortadadır.”

Hammadde, Ar-Ge ve
inovasyon

Sunumunda sektörel örnekler 
de veren Yorgancılar, gübrede 
yüzde 72, demir çelikte yüzde 
69, kimyada yüzde 56, motorlu 
kara taşıtlarında yüzde 51, 
kauçuk ile plastikte yüzde 
45’er, elektrik makineleri 
ve teçhizatlarında yüzde 37, 
bitkisel yağlar ve tohumda 
yüzde 33, hayvan yemi, 
mantar ağaç ve odunda yüzde 
31’er, demiryolu araçlarında 
yüzde 27, hububatta yüzde 
25, tekstilde yüzde 43, hazır 
giyimde yüzde 19, hayvancılık 
ürünlerinde yüzde 16, 
mobilyada yüzde 11 hatta 
sebze ve meyvede bile yüzde 

9 oranında ithal ara ve yatırım malı 
bulunduğunu bildirdi.

Avrupa’daki her 3 evden birinde 
Türkiye’de üretilmiş beyaz eşya 
bulunmasıyla övündüğümüzü belirten 
Yorgancılar, “Ancak buzdolabının 
hayati parçası kompresörü ithal 
ediyoruz. Ev tipi soğutucularda 
kullanılan kompresörlerin ana 
parçaları bakır ve demirden 
üretiliyor. Çin, 2005 yılından bu 
yana bakır ve demir cevherlerinin 
bulunduğu ülkelerdeki madencilik 
yatırımlarını artırdı, gelecek 10 yılda 
daha da artıracak. Türkiye kendi 
kaynaklarıyla üretim yapabileceği 
alanları belirlerken diğerlerinde de 
fiyat belirleyecek konumda olmalı” 
uyarısını yaptı.

Enerjide yeni politika

Ender Yorgancılar, enerji 
ithalatının cari açık rakamlarını 
artırdığını belirterek, çözüm yolunun 
enerjide yenilenebilir kaynaklar, 
verimli kullanım ve nükleer 
santralden geçtiğini söyledi. 2011 
yılındaki 77 milyar dolarlık cari açığın 
54 milyar dolarının enerji ithalatından 
kaynaklandığını bildiren Yorgancılar, 
“Şimdiki enerjimiz, ekonomide 2023 
yılı hedeflerimiz için gerekli sanayi 
üretimini besleyecek durumda 
değildir. Yeni teşvikler doğalgazla 
elektrik üretimini desteklemiyor ama 
yenilenebilir enerjiye, yeraltındaki 
enerji kaynaklarını çıkarmaya 

büyük destek var. Enerji ithalatını 
azaltmanın ve sanayinin ihtiyaç 
duyduğu enerjinin yolu yenilenebilir 
enerji kaynaklarından, enerji 
verimliliği bilincinden, deprem riski 
olmayan yerde bilimin, teknolojinin 
ve çağın gereklerine uygun nükleer 
enerji santrallerinden geçiyor. 
Bugün 31 ülkede 443 nükleer tesis, 
dünya elektrik üretiminin yüzde 
14’ünü karşılıyor. Geleceğimiz 
için çözüm, doğru politikaların 
uygulanmasındadır” dedi.

Yeni TTK’ya iş dünyası ayarı

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, yeni Türk 
Ticaret Kanunu yürürlüğe girmeden 
önce yapılan değişiklikleri olumlu 
bulduğunu da söyledi. Yeni Türk 
Ticaret Kanunu’nun uzun süren 
bir hazırlık döneminde Almanya 
ile İngiltere ağırlıklı olarak AB 
ülkelerindeki uygulamalardan 
esinlenilerek hazırlandığını belirten 
Yorgancılar, bunun Türkiye 
şartlarına göre şekillendirilmesi 
sürecinde iş dünyasının görüşlerinin 
önemli olduğunu vurguladı. Ender 
Yorgancılar, “Kanun yazılmıştır 
ama muhatapları, uygulayıcıları iş 
dünyasıdır, esnaf ve sanatkardır. 
Onların görüşleri alınmadan yürümez. 
Gümrük ve Ticaret Bakanımız Hayati 
Yazıcı’nın yeni TTK’nın değişim 
sürecindeki katkılarına teşekkür 
ediyoruz” diye konuştu.

GÜNDEM
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Yabancı portföyü
120 milyar doları aştı

Euro Bölgesi başta olmak 
üzere Avrupa ekonomisinde 
yaşanan ve tüm dünyayı 

etkileyen krizden çıkış yönünde 
henüz somut bir sonuç alınamaması 
nedeniyle kırılganlık sürerken, “sıcak 
para” olarak adlandırılan spekülatif 
kısa vadeli yabancı sermayenin 
Türkiye’deki yatırımları çözülme bir 
yana hızla büyümeye devam ediyor. 

S&P’nin Türkiye’ye yönelik Mayıs 
ayındaki not indirimi ve son dönemde 
Suriye ile yaşanan savaş gerilimine 
rağmen yabancıların Türkiye’de 
Borsa, DİBS ve mevduatta park 
etmiş yatırım portföyü, Haziran’da 
hızlı bir büyüme kaydetti. Yurt dışı 
yerleşiklerin hisse senedi, tahvil, 
bono, Eurobond, mevduat gibi 
araçlara park etmiş yatırımlarının 
toplam hacmi haziran ayında 12 
milyar dolara yakın büyümeyle 120 
milyar doları aşarak, rekor bir düzeye 
ulaştı.

Kalkınma Bakanlığı, Merkezi Kayıt 
Kuruluşu (MKK) ve Merkez Bankası 
verilerinden yapılan hesaplamaya 
göre, haziran sonu itibariyle 
yabancıların Türkiye’de 59 milyar 
7 milyon dolarlık hisse senedi, 42 
milyar 203 milyon dolar devlet iç 
borçlanma senedi (DİBS), 435 milyon 
dolarlık Eurobond ve 18 milyar 
375 milyon dolarlık da mevduat 
olmak üzere toplam 120 milyar 
20 milyon dolar değerinde bir 
portföyü bulunuyor.

Yabancı portföyünde 
haziran ayında yüzde 10.7 
oranında 11 milyar 631 milyon 
dolarlık bir büyüme yaşandı. 
Bunun da 7 milyar 788 milyon 
dolarlık bölümü yabancıların 
İMKB’deki hisse senedi 

portföyünde gerçekleşti. Yabancıların 
hisse senedi portföyü haziranda 
yüzde 15.2 büyüdü. Haziranda 
DİBS portföyü yüzde 6.5 oranında 
2 milyar 571 milyon dolar büyüyen 
yabancıların elindeki Eurobond hacmi 
de yüzde 1.9 oranında 8 milyon 
dolarlık artış gösterdi. Yabancıların 
Türk bankacılık sistemindeki 
mevduatlarının hacmi de geçen ay 
yüzde 7.4 oranında net 1 milyar 264 
milyon dolarlık artış kaydetti.

İlk 6 ayda 25 milyar
dolarlık büyüme

Yabancıların Türkiye portföyünde 
yılın ilk altı ayındaki kümülatif artış 
yüzde 26.4’e ulaştı. Anılan dönemde 
yabancı portföyü net 25 milyar 64 
milyon dolarlık bir artış kaydetti. 
Bunun da 13 miyar 427 milyon 
dolarını yabancıların İMKB’deki hisse 
senedi portföyünde yaşanan büyüme 
oluşturdu. İlk yarıda yabancıların 
DİBS portföyü 6 milyar 452 milyon, 
Eurobond hacmi 29 milyon, mevduat 
hacmi de 5 milyar 156 milyon dolar 
büyüdü.

Ekonomi için büyük risk

Yılbaşından bu yana; özellikle de 
Haziran ayında yabancı portföyünde 
yaşanan gelişme, küresel kırılganlık 
döneminde sıcak paranın Türkiye’yi 
güvenli bir liman olarak görmeye 
devam ettiğini gösteriyor.

“Parayla para kazanmak” için 
gelen sıcak para, kaçışı ile ani, şiddetli 

ve hasarları uzun yıllara 
yayılacak ağır ekonomik 
krizleri tetiklemesi 
nedeniyle her zaman 
bulunduğu ekonomi için 
bir risk oluşturuyor. 
Savaş ya da benzeri 
derin bir istikrarsızlık 
süreci yaşanması 
durumunda, sıcak 
paracıların ülkede 
çeşitli araçlardaki 
fonlarını 
boşaltarak 
parasını alıp, 
ülkeyi terk 
edip gitmesi, 
ekonomide 
tüm 

GÜNDEM
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dengeleri alt üst edecek bir felakete 
yol açıyor.

Yabancıların ani bir kararla 
pozisyon değiştirerek, Türkiye’den 
yüklü miktarda döviz çıkarması 
durumunda, ilk planda yaşanabilecek 
olası bazı gelişmeler şöyle sıralanıyor:

• Dövizde arz talep dengesinin 
aleyhte bozulması nedeniyle 
kurlarda ani yükseliş; hızlı bir 
devalüasyon yaşanır.

• Devletin, özel kesim firmalarının 
ve özellikle bankaların kısa vadeli 
aşırı borçluluğu, kurlardaki 
gelişmeye bağlı olarak bu 

kesimleri zor durumda bırakırken, 
bu durum genel ekonomide ağır 
bir krizin önünü açar.

• Patlak veren finansal krizde, 
sermaye kaçışına koşut döviz 
rezervleri azalışı ve para arzı 
daralmasıyla reel faiz hadleri 
rekor düzeylere ulaşır,

• Bu gelişme, TL’nin reel 
değerini hızla geriletir, hem 
TL borçlularının hem döviz 
borçlularının borç yükü TL 
üzerinden giderek artırır.

• Özellikle kısa vadeliler olmak 
üzere yüksek iç ve dış borçlar 

krizin yayılmasına ivme verirken, 
aynı zamanda krizin etkileriyle 
borç sorunu giderek daha da 
ağırlaşır.

• Bu süreçte yaşanan hızlı 
devalüasyon, maliyet yönlü olarak 
enflasyonu tırmanışa geçirir.

• Yükselen kurlar yüzünden döviz 
borçlu şirketlerin mali durumu 
bozulur, iflaslar, kapanan işyerleri 
ve işten çıkarmalarla işsizlikte 
patlama yaşanır.

“Sıcak para” olarak adlandırılan spekülatif kısa 
vadeli yabancı sermayenin Türkiye’deki portföy 

yatırımları hızla büyümeye devam ediyor.

Yabancıların Türkiye’deki portföyünün değeri (Milyon $)
Hisse S.
(İMKB)

DİBS Euroband Mevduat TOPLAM

2002 3.450 2.995 - 2.737 9.192

2003 8.691 3.895 1.293 3.024 16.903

2004 15.408 12.570 1.135 3.696 32.809

2005 33.812 20.370 634 3.434 58.250

2006 34.724 26.019 555 4.073 65.421

2007 69.943 31.585 373 4.947 106.849

2008 27.273 19.859 609 6.553 54.294

2009 55.558 20.685 825 7.782 84.850

2010 70.944 31.805 1.109 8.637 112.496

2011 45.580 35.751 406 13.219 94.956

Ocak 2012 53.600 36.546 415 14.126 104.687

Şubat 2012 56.701 37.155 462 14.510 108.828

Mart 2012 60.184 38.867 442 15.860 115.353

Nisan 2012 59.484 40.039 438 16.369 116.330

Mayıs 2012 51.219 39.632 427 17.111 108.389

Haziran 2012 59.007 42.203 435 18.375 120.020

DEĞİŞİM
Haziran % 15,2 6,5 1,9 7,4 10,7

Milyon TL 7.788,0 2.571,0 8,0 1.264,0 11.651,0

6 Ay % 29,5 18,0 7,1 39,0 26,4

Milyon TL 13.427,0 6.452,0 29,0 5.156,0 25.064,0

GÜNDEM
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Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın 
53 üyesi, İstanbul Sanayi 
Odası tarafından 2011 yılı 

verileri değerlendirilerek açıklanan 
Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi 
Kuruluşu içinde yer aldı. 

Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi 
Kuruluşu’nun; yüzde 11’ini oluşturan 
EBSO üyesi sanayiciler, ilk 100’de 
ise 16 firma ile yeraldı. Listenin 
tamamında, üretimden satışların yüzde 
12’si, cirosunun yüzde 10’, Dönem 
kar/zararının yüzde 13’ü, net aktifinin 
yüzde 8’i, özsermayesinin yüzde 8’i, 
ihracatının yüzde 11’i ve istihdamının 
yüzde 8’i EBSO üyeleri tarafından 
gerçekleştirildi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, 
İstanbul Sanayi Odası tarafından 
hazırlanan Türkiye’nin 500 Büyük 
çalışmasında; firmaların toplam 

cirosunun; 2011 yılında 2010 yılına 
göre yüzde 29,7 artarken, EBSO’nun 
yapmış olduğu Üretimden Satışlarına 
Göre Büyük Sanayi Kuruluşları 
çalışmasında esas alınan 100 büyük 
firmada bu artış yüzde 24 olarak 
gerçekleştiğini söyledi.

Yorgancılar, “500 Büyük firmanın 
Üretimden Satışları 2010 yılına 
oranla yüzde 27 artarken, EBSO’nun 
çalışmasında firmaların üretimden 
satışları yüzde 22 arttı. Çalışan 
sayısı açısından baktığımızda 500 
Büyük firmanın Çalışan Sayısı 2010 
yılına oranla yüzde 4.3, 100 Büyük 
firmamızda da artış bu oranın üstüne 
çıkarak yüzde 7 artmıştır. 500 büyük 
firmanın ihracatı yüzde 17,8 artarken, 
Odamız üyeleri alternatif pazarları 
zorlayarak ihracatlarını yaklaşık bu 
oranın iki katına çıkarmışlardır” dedi.

Özsermaye yapısı yetersiz 

olan reel sektörün, gerek işletme 
sermayesi gerekse yatırımlar için 
borçlanmayı tercih ettiğini kaydeden 
Yorgancılar, bu gerçeğin gerek EBSO, 
gerekse İSO’nun çalışmasında bir kez 
daha çok net olarak görüldüğünü ifade 
etti.

Sanayi döviz - faiz
kıskacında bırakılmasın

500 Büyük firmanın borçlarının 
toplamı yüzde 20 artarken, EBSO’nun 
çalışmasında firmaların borçlarının 
yüzde 14 arttığına dikkat çeken 
Yorgancılar, “500 Büyük firmanın 
yaklaşık yüzde 140.7 olan borç oranı, 
Odamızın yapmış olduğu üretimden 
satışlarına göre büyük sanayi 
kuruluşları çalışmasında da yüzde 
127,2 oranındadır. Oranın yüzde 
100’ü aşması durumu risklidir. Borç/
aktif oranı işletmenin yatırımlarının 
finansmanında ne ölçüde borç 

500 Büyük’te EBSO’dan 53 üye

ANALİZ
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kullanıldığını ifade eder. Yüzde 50’nin 
altındaki oranlar tercih sebebidir. 
İSO’nun 500 büyüğünde borç/aktif 
oranı yüzde 58.5, Odamızın 100 
büyük firmasında yüzde 56 ile risk 
sınırı 2010 yılında aşılmıştır” diye 
konuştu.

Finansman temininde yaşanılan 
sıkıntıların, firmalarımızın borçlanma 
açısından riskli bir tablo sergilemesine 
sebep olduğunu anlatan Yorgancılar, 
özel sektörün son 2 yılda özellikle kısa 
vadeli borcundaki yüzde 73 oranındaki 
artışın, borçlanmadaki sağlıklı olmayan 
yapıyı ve borçlanmaya olan bağımlılığı 

bir kez daha teyit ettiğini söyledi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın 
ardından İstanbul Sanayi Odası’nın 
çalışmasında verilerin adeta birbirini 
teyit eder durumda olduğuna işaret 
eden Ender Yorgancılar sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Her iki çalışmada 
da görmekteyiz ki; hem Türkiye 
genelinde hem de İzmir özelinde 
firmalarımızın içinde bulundukları 
durum benzerlik arz etmektedir. 
Satışları aynı oranlarda artmış, aynı 
oranlarda borçlanmışlardır. Türkiye’nin 
500 Büyük firmasının da, İzmir’in 100 
Büyük firmasının da sıkıntıları aynıdır. 

Çünkü bu bir Türkiye gerçeğidir. 
Kaynak yaratamama sorunu, düşük 
karla çalışma durumu sadece 500 
Büyük Firmanın sorunu değildir. 
Buna bu açıdan bakarak Türk 
sanayinin geleceği mutlaka yeniden 
değerlendirilmelidir. İhracata dayalı 
büyümede, gerçekçi kur politikasının 
zorunluluğu, ilk çeyrek büyümesinde 
kendini göstermiştir.  O nedenle, 
Türk sanayisi faiz-döviz kıskacında 
kendi haline bırakılmamalıdır. Listeye 
giren her bir üyemizi tebrik ediyor, 
ülkeye olan katkılarının üretimlerinin, 
karlarının artarak devamını diliyorum.”

Türkiye’nin 500 Büyüğü’ndeki EBSO üyesi firmalar
2011
SIRASI 

2010
SIRASI FİRMA ÜNVANI

1 1 TÜPRAŞ Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.

12 12 PETKİM Petrokimya Holding A.Ş.

36 32 PHILSA

41 50 İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.

58 46 BANVİT Bandırma Vitaminli Yem Sanayii A.Ş.

62 97 Ege Çelik Endüstrisi San. ve Tic. A.Ş.

65 68 Delphi Automotive Systems Ltd. Şti.

71 51 Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş.

72 70 Abalıoğlu Yem Soya ve Tekstil Sanayi A.Ş.

74 78 BMC San. ve Tic. A.Ş.

77 116 Koza Altın İşletmeleri A.Ş.

80 66 C.P. Standart Gıda San. ve Tic. A.Ş.

82 106 Tüprag Metal Madencilik San. ve Tic. A.Ş.

92 88 KESKİNOĞLU

99 135 Özkan Demir Çelik Sanayi A.Ş.

100 71 Tat Konserve Sanayii A.Ş.

102 121 Tezcan Galvanizli Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş.

106 93 Pınar Süt Mamülleri Sanayii A.Ş.

114 137 Kocaer Haddecilik San. ve Tic. A.Ş.

117 133 Küçükbay Yağ ve Deterjan Sanayi A.Ş.

119 86 JTI Tütün Ürünleri Sanayi A.Ş.

132 158 CMS Jant ve Makina Sanayii A.Ş.

135 100 Sider Dış Ticaret A.Ş.

155 444 Çebitaş Demir Çelik Endüstrisi A.Ş.

169 165 Korozo Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

182 180 Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş.

190 208 DYO Boya Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş.

2011
SIRASI 

2010
SIRASI FİRMA ÜNVANI

198 256 OLMUKSA

199 160 Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.

200 261 HİDROMEK

205 254 Schneider Elektrik San. ve Tic. A.Ş.

225 289 KARDEMİR

233 244 Polinas Plastik San. ve Tic. A.Ş.

245 228 Akdeniz Kimya San. ve Tic. A.Ş.

255 242 Hugo Boss Tekstil Sanayi Ltd. Şti.

265 416 Karakaş Atlantis Kıy. Mad. Telekom. A.Ş.

277 258 ÇİMENTAŞ İzmir Çimento Fabrikası T.A.Ş.

283 - Ede Demir Çelik Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti.

285 287 Polibak Plastik Film San. ve Tic. A.Ş.

291 263 BATIÇİM Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.

329 369 Kansai Altan Boya San. ve Tic. A.Ş.

345 348 Alliance One Tütün A.Ş.

346 300 Ege Profil Tic. ve San. A.Ş.

353 325 Üniteks Tekstil Gıda Motorlu Araçlar San. ve Tic. A.Ş.

390 290 Çamlı Yem Besicilik San. ve Tic. A.Ş.

393 442 Norm Cıvata San. ve Tic. A.Ş.

399 387 Ege Seramik San. ve Tic. A.Ş.

402 480 Cevher Döküm Sanayii A.Ş.

404 415 KLİMASAN Klima San. ve Tic. A.Ş.

460 - Sun Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

473 - Bak Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

493 - Ege Endüstri ve Ticaret A.Ş.

498 494 Opet Petrolcülük A.Ş.

ANALİZ
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İzmir ve Ege Bölgesi, Türkiye’nin en 
önemli gündem maddelerinden biri 
olan “kentsel dönüşüm” için tarihi 

günlerinden birini yaşadı. Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı 
Binali Yıldırım ile Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Erdoğan Bayraktar, Yeni Asır 
gazetesinin organizasyonunda İzmir 
ve Egelilerle uygulamayı konuştu. 
Yıldırım ile Bayraktar, Ege Bölgesi 
Sanayi Odası Meclis Başkanı Mehmet 
Tiryaki ve Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar ile de biraraya 
geldi. EBSO Yönetim Kurulu ve 
Meclis Üyesi sanayiciler de kentsel 
dönüşümün bütün yönlerini Bakanlar 
ile belediye başkanlarından öğrenme 
imkanı buldu.

Moderatörlüğünü İzmir 
Büyükşehir Belediye eski Başkanı 
Burhan Özfatura’nın yaptığı zirvede 
hükümet yetkilileri ile Ege’deki 
kentlerin yerel yöneticileri de ilk defa 
bir araya geldi. Kentsel dönüşümde 
5 pilot ilden biri olan İzmir’de 
uygulamanın başlaması yönünde 
önemli bir adım atıldı. Zirvede, 
kentsel dönüşüm için herkesin 

elini taşın altına koyması ve siyaset 
bir kenara bırakılarak elbirliği ile 
çalışılması gerektiği mesajı verildi. 
Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan 
Bayraktar, İzmir’in 4 ayrı bölgesinin 
kentsel dönüşümü izninin Başbakan’ın 
önünde olduğunu açıkladı. Bayraktar, 
2B uygulamasından gelecek kaynağın 
2 milyar liralık bölümünü İzmir’e 
aktarmayı planladıklarını bildirdi. 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Binali Yıldırım ise, kentsel 
dönüşümün getirisinin İzmir ve 
Ege’de kalması için İzmir ve Ege iş 
dünyasının ortak hareket etmesi 
gerektiğini vurguladı.

315 bin konut acilen
yenilenmeli

Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Bayraktar, 5 ay önce İzmir’e geldiği 
zaman kentsel dönüşümün gerekli 
olduğunu vurguladığını hatırlatırken, 
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Aziz Kocaoğlu ile 8 yıldır birlikte 
çalıştıklarını, gerek Kadifekale 
gerekse Örnekköy’de kentsel 
dönüşüm yaptıklarını söyledi.

Kentsel dönüşümün netameli, 
meşakkatli bir konu olduğunu dile 
getiren Bayraktar, ancak gelişen 
koşulların dönüşümü zorunlu 

KENT

Kentsel dönüşüm için el ele
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Yıldırım ile Çevre ve Şehircilik 

Bakanı Bayraktar, kentsel dönüşümün ayrıntılarını İzmirli’lerle paylaştı.
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kıldığını söyledi. Dünyanın nüfusunun             
7 milyarı aştığını belirten Bayraktar, 
“Türkiye’nin nüfusu şu an 75 
milyon, şehir nüfusu ise yüzde 76. 
Bu oran kaçınılmaz şekilde artacak. 
Ülkemizde şehirlerin en önemli 
tarihi alanları, dere yatakları, SİT 
alanları konutlarla dolduruldu. Af 
yasaları çıkartıldı. Ama hiçbiri derde 
deva olmadı, ana sorunu çözemedi. 
Türkiye’de 20 milyon konut stoğu 
var. Bu stoğun 5 milyondan fazlası 
Düzce-Marmara Depremi’nden 
sonra yapıldı. Göreceli olarak bunlar 
sağlam konutlar. Geriye kalan 15 
milyon konuttan 6.5 milyonunun 
elden geçirilmesi gerekiyor. 
Bunlardan İzmir’de 1 milyon 50 
bin -1 milyon 100 bin konut var.          
315 bin konutun acilen yenilenmesi, 
değişmesi lazım” dedi. 

Bayraktar, mevcut kanunlarla 
belediyelerin 200 noktada, TOKİ’nin 
120 noktada dönüşüm yaptığını ifade 
etti.

Siyaseti unutalım

Kentsel dönüşümde valilerin en 
ileri derecede sorumluluk taşıdığını 
ifade eden Bayraktar, büyükşehir 
ve ilçe belediyelerin de çok önemli 
sorumluluklarının olduğunu söyledi. 
Bayraktar, “Biz siyasi iradenin de 
bir bakımına temsilcileriyiz. Fakat 

ne zamanki iş yaparken siyaseti 
arkada bırakarak, siyaset üstü 
anlayışla işe sarılırsak daha hızlı 
mesafe alırız. Bunu aşanları yürekten 
tebrik ediyorum. İş yaparken 
siyaseti tamamen unutmamız lazım. 
Belediyeler olarak birbirimize 
sarılalım” diye konuştu.

Kentsel Dönüşüm Yasası ile 
ilgili ikincil mevzuatların bittiğini, 
kaynağı da oluşturmaya çalıştıklarını 
belirten Bayraktar, tulumbadan suyu 
fışkırtmak için ilk etapta İzmir’e 
2 milyar liranın lazım olduğunu, 
Türkiye için bu rakamın 10 milyar 
liraya ulaştığını söyledi. Bayraktar, 
2B arazilerinin satışından gelecek 
kaynağın yüzde 90’ını kentsel 
dönüşüme aktaracaklarını ifade 
etti. “Vatandaşı, özel sektörü, 
kooperatifleri bu işe çekmezsek 
başarıya ulaşamayız. İş yapan 
dayak yer” diyen Bayraktar, şöyle 
devam etti: “Kimsenin elinde 
de sihirli değnek yok. Vatandaşı 
incitmeyeceğiz, mümkün olduğu 
kadar para ödettirmeyeceğiz. 
Kredi, kira, imar, vergi muafiyetleri 
yönünden yardımcıyız. Belediyeler 
riskli yapıları tespit etsin. İstanbul, 
İzmir, Kocaeli, Sakarya ve Bursa 
belediyelerini ve ilçe belediyelerini 
yetkilendirdik. Bugünden yarına 
mutlaka başlamamız lazım. Bir saniye 

durmaya tahammülümüz yok.”

Bayraktar, dönüşüm sayesinde 
depremde can kayıplarının 
yaşanmayacağı gibi Türk inşaat 
malzemeleri ve müteahhitlik-
müşavirlik sektörlerinin de dünya ile 
yarışır hale geleceğini söyledi. 

İş dünyasına çağrı

Ulaştırma Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım da, 
kentsel dönüşüme İzmir’in yanı sıra 
Ege’nin diğer illerini de katacaklarını 
açıkladı. İzmir iş dünyasına 
çağrıda bulunan Yıldırım, “İzmir’in 
değerli işadamları var, imkanı, 
potansiyeli büyük. Bu işin ekonomik 
hareketliliğin de İzmir’de kalması 
lazım. İzmirli işadamları da inisiyatif 
almalı, elini taşın altına koymalı. Bu işi 
birlikte başarmalıyız” dedi.

“Yapmamız gereken kentte 
yeni yaşam alanları bulmak. Mesela 
yarımadanın daha iyi planlanarak 
şehirleşmesi için bir çalışma 
başlatalım. Oranın güvenlik alanlarını 
yeniden gözden geçirelim” diyen 
Yıldırım, şunları dile getirdi: “Batıya 
ve doğuya doğru fevkalade imkan var. 
Bunları genel ve bütüncül bir bakış 
açısıyla değerlendirilip yeni alanlar 
oluşturmamız lazım.”

Kentsel dönüşümün 3 aşamada 

KENT
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tamamlanması gerektiğini vurgulayan 
Yıldırım, önce deprem riski altındaki 
binaların dönüşümünün sağlanmasını, 
sonra estetiği yönelik değişimin 
başlatılmasını, daha sonra da tarihi 
restorasyonun başlatılmasını önerdi. 

Dayanışma şart

İzmir’in kentsel dönüşümü ile 
ilgili ellerinde çok kapsamlı çalışmalar 
olduğunu belirten Yıldırım, bu 
açıdan sıfırdan başlamayacaklarını 
açıkladı. Yıldırım şöyle devam etti: 
“Burada işbirliği ve dayanışma 
şart. İzmir’in kanaat önderleri, sivil 
toplum örgütleri, işadamları, belediye 
başkanları, milletvekilleri... Onun için 
bu salon çok önemli. İzmirlilerden 
çok önemli bir talebim var. Gelin 
lütfen bu konuyu siyaset üstünden 
tutalım. Kentsel dönüşümü siyasete 
kurban etmeyelim”.

Birlikte yapacağız

İzmir Valisi Cahit Kıraç, kentsel 
dönüşümün önemine dikkat 
çekerek, “Türkiye’de olduğu gibi 
bölgemizde de yeni çalışmaları hep 
birlikte yapacağız. Koruyarak gelişen 
üreterek büyüyen İzmir misyonuyla 
hareket edeceğiz. Ülkemizin büyük 
bölümü deprem kuşağında yer alıyor. 
Konunun bilimsel ve teknik tarafı göz 
ardı edilmeden proje afet riski taşıyan 
bölgelerde hayata geçirilmeli. Yapı 

stoğumuzun yarıya yakını iyi değil. Bu 
durum kentsel dönüşümün ivediliğini 
ortaya koyuyor. Kentsel dönüşümün 
İzmir’de başlaması ile bu projeler 
hızla yol alacak” dedi.

Ekonomi belirler

Kentsel Dönüşüm Yasası’nda 
İzmir’in ve İzmirli milletvekillerinin 
büyük desteği olduğunu dile getiren 
Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz 
Kocaoğlu, halkın düşüncesini ve 
onayını almadan kent dönüşümü 
yapılamayacağını söyledi. Kocaoğlu, 
kentsel dönüşümün bir günde 
sabahtan akşama olmayacağını 
söyledi. Kocaoğlu, “315 bin binayı 
ayağa kaldırmak için cazibe merkezi 
yapmak gerekiyor. Yapacaksınız, 
satacaksınız. Kent dönüşüm sürecini 
o ildeki ekonomik kalkınma belirler. 
Yıktım, yaptım diye olmaz. Bir 
süreç. 315 bin bina riskli, yıkalım. 
Yok böyle bir şey. Yapamazsınız. 
İzmir arazi fakiri bir kent. Başka arsa 
bulamayacağımıza göre sağlıksız olan 
bölgeleri dönüştürmekten başka 
şansımız yok” diye konuştu. 

Elbirliğiyle çalışma zamanı

Zirvenin moderatörlüğünü 
üstlenen Büyükşehir Belediyesi 
eski Başkanı Burhan Özfatura, 
hükümetin kentsel dönüşüm ile 
büyük bir cesaretle 60 yıllık pisliği 

temizleme görevini sırtlandığını 
söyledi. Özfatura, “1950’li yıllardan 
beri bütün partiler ekonomi 
politikalarındaki başarısızlığı iç 
göç ve gecekondu yağmalarına 
fırsat vererek kapatmaya çalıştı. 
Değerli milletvekillerine teşekkür 
ediyorum. Çok önemli bir kanunu 
gerçekleştirdiler. İnşallah zor işin 
üstesinden geleceklerdir. Sadece 
Ankara’dan medet ummak yanlış. 
İzmir’deki bütün işadamlarının buna 
katkı koyması gerekiyor. Şimdi 
elbirliği ile çalışma vakti. Hem 
şehirler hem istihdam ve ekonomi 
için son derece faydalı. İzmir’de bizim 
dönemimizde deprem master planı 
Dünya Bankası yardımlarıyla bitirildi. 
Kocaoğlu döneminde Radius projesi 
bitti. İzmir’in neresi sağlam neresi 
çürük belli” dedi. Özfatura, kentsel 
dönüşüm için rant vergisi alınmasını, 
yazlıklardan alınan emlak vergisinin 
de iki katına çıkarılmasını önerdi.  

Toplantıda, Ulaştırma Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanı Yıldırım ile 
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kocaoğlu arasında limana AVM 
tartışması yaşandı. Bakan Yıldırım, 
limanda kruvaziyer turizmle gelen 
yolculara hizmet vermek üzere 28 
bin metrekarelik bir alışveriş merkezi 
yapılacağını bildirdi. Binali Yıldırım, 
Alsancak Stadı yerine AVM yapılacağı 
haberlerini de yalanladı.

KENT
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Çok Kıymetli EBSO Haber 
okurları,

Bu sayıda sizlere seslenme 
fırsatı bulduğum için çok mutluyum. 
Bildiğiniz gibi EBSO Haber, bizlerin 
sesini, konularını, sevgisini ve 
yüreğinden gecen duygularını 
iletebildiği, çok önemli bir yayın 
organı.

Bu nedenle kurumun içinde 
olmanın ve uzun süreden beri 
Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev 
yapmanın benim için büyük bir şans 
olduğunu ve böylesine büyük bir 
okulun bana, aileme ve işime vermiş 
olduğu değerden çok keyif aldığımı 

belirtmek istiyorum. 

Ege Bölgesi Sanayi Odası; köklü 
bir kurum olması nedeniyle, değişen 
Türkiye şartlarına uyum sağlayan 
kadrosuyla bizlere her zaman ışık 
tutmuş ve tutmaya devam edecektir.

Hepimizin bildiği gibi 
1980 öncesi Türkiye, 1980 
Türkiye’si, 1990 Türkiye’si, 2000 
Türkiye’si, belirsizliklerle dolu 
yüksek enflasyonlu ve önümüzü 
göremediğimiz yıllardı. 2010 ve 
şu anda içinde yaşamış olduğumuz 
günlerimiz sıkıntılı, başta ABD ve 
AB de yaşanan olumsuzluklarla 
dolu dünya ekonomisinde 

İzmir’e
hak ettiği

değeri verelim
Haluk Tezcan

Yönetim Kurulu Üyesi

GÖRÜŞ
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ülkemizin istikrarla büyüyor olması 
biz sanayiciler açısından olumlu 
görülmesine rağmen dikkatli tedbirli 
büyümek gerektiği de dikkate 
alınmalıdır.

Ancak bugünün üreten 
Türkiye’sinde, üreten bir ekonominin 
içinde olmak, şirketlerimizi üretim 
odaklı, rekabetçi, marka değeri 
artan bir yapıya kavuşturmak 
vazgeçilmezdir, bunu unutmamamız 
gerekmektedir. Diğer kentler ve 
dünya ile rekabet edebilmemiz için 
her alanda değişime ve gelişime açık 
olmamız şarttır. Ortak akılla birçok 
aşılmazı yan yana, omuz omuza 
vererek çözebiliriz.

İzmir’imizi; coğrafik avantajlarını, 
tarihi değerlerini, turizmini, tarımı, 
sanayiyi ve ulaşımını etkin, verimli 
şekilde kullanarak Türkiye’nin en 
büyük ikinci il konumuna getirmeli, 
ülkemizi de 2023 hedeflerine 
ulaştırmak için çalışmalıyız. Kentimize 
hak ettiği değeri hep beraber 
vermeliyiz.

Kıymetli EBSO Haber okurları, 
sizlere biraz kendi sektörümüzden 
söz etmek istiyorum. Bildiğiniz gibi 
tarımsal sanayi, bölgemizin en önemli 
sektörlerinden biridir. Bölgemiz 
buğday üretiminde ambar olmamış 
ama ülkemizin önemli ikinci ya da 

üçüncü buğday üreten bölgesi olmuş 
ve olmaya da devam etmektedir. 
Bu yüzden buğday; un 
üretiminde gelişen 
teknolojiye paralel 
olarak dünyaya 
ayak uydurmaya 
devam etmeyi 
sürdürmektedir. 
Her zaman 
olduğu gibi un 
sanayi sektöründe 
bölgemiz un sanayicileri, 
hep ilkleri yapmış öncü 
olmayı başarmış durumdadır.

Un sanayimiz, bölgemizin yeterli 
ihtiyacını karşılamakta ve aynı 
zamanda birçok ülkeye un ihracatı 
gerçekleştirmektedir. Gelişen dünya 
pazarlarının ihtiyaçlarına göre üretim 
yaparak, değişen bölgemizi en iyi 
şekilde tanıtıp, destek vermektedir. 
Ülkemizin 2023 hedefinde un 
sanayimiz, şimdiden tarımsal 
sanayideki hedefler doğrultusunda 
yerini almaktadır. Bunun için bizlere 
düşen görev, insan nüfusunun 
geleceği adına tarımsal üretimin en 
önemli ham maddesi olan buğdayın, 
üretim ve kalitesi arttırılmalı, gıda 
teknolojileri temel ve öncelikli iş 
yatırım alanları olarak belirlenmelidir. 
Gıda endüstrisi kaynak ve enerjisini        

vsürdürülebilir tarımsal üretim içinde 
harcamalıdır ve yüzünü toprağa 
dönmelidir.

Son olarak da sanayicimizin 
gelişimine paralel şekilde, kentin 
değişen yapılanmasına ayak 
uydurarak, küçük orta ve büyük 
ölçekli işletmelerimizin ihtiyaçlarına 
göre iş akış planını yapmalı, buna 
göre 2023 hedefine uygun projeler 
geliştirmeli, vizyonu ve misyonuyla 
2023 hedeflerine emin adımlarla 
ilerlemeliyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi 
selamlıyor, sevgi ve saygılarımı 
sunuyorum.

GÖRÜŞ
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Fabrikalara yeni sağlık ve 
güvenlik düzeni

İşverenin sorumluluklarını artıran 
İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası artık 
yürürlükte. Kanun; işverene, 

çalışanların işyerinde alınan iş sağlığı 
ve güvenliği tedbirlerine uyup 
uymadığını da izleme ve denetleme 
görevi veriyor. İşveren çalışanları 
arasında iş güvenliği uzmanı, 
işyeri hekimi ve sağlık personeli 
görevlendirmek zorunda. Kanun, 
işyeri güvenliğine yönelik tedbirleri 
almayan ve kanuna uymayan 
işverene 2 bin TL’den 80 bin TL’ye 
kadar çıkan para cezası verilmesini 
öngörüyor.

İş aleminin bazı hükümlerine 
dönük itirazlarına rağmen İş Sağlığı 
ve Güvenliği Kanunu dün Resmi 
Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe 
girdi. Kanun, işyerlerinde iş sağlığı ve 
güvenliğinin sağlanması, mevcut sağlık 
ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi 
için işveren ve çalışanların 

görev, yetki, sorumluluk, hak ve 
yükümlülüklerini düzenliyor.

Kanunda temel olarak işverenin, 
çalışanların işle ilgili sağlık ve 
güvenliğini sağlayacak, sağlık ve 
güvenlik tedbirlerinin değişen 
şartlara uygun hale getirilmesi ve 
mevcut durumun iyileştirilmesi için 
yapacağı çalışmalar düzenleniyor. 
Ayrıca, işverenin sorumlulukları kalın 
çizgilerle vurgulanıyor.

Kanuna göre, yükümlülüklerini 
yerine getirmeyen işverene her 
bir yükümlülük için ayrı ayrı 2 bin 
TL’den başlayan ve 80 bin TL’ye 
kadar çıkabilen cezalar uygulanacak. 
Kanuna göre, işverene çalışanların 
işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği 
tedbirlerine uyup uymadığını izleme 
ve denetleme görevi de veriliyor. 
Kanuna göre işveren, çalışanları 
arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri 
hekimi ve diğer sağlık personeli 

görevlendirmek zorunda. Kanun, 
işyerlerini ‘çok tehlikeli’ , ‘tehlikeli’ ve 
‘az tehlikeli’ şeklinde sınıflandırırken, 
çalışana, gerekli iş sağlığı ve güvenliği 
tedbiri alınıncaya kadar o işyerinde 
çalışmaktan kaçınabilme hakkı da 
veriyor.

Yürürlük tarihi 3 kademeli

Yasanın yürürlük tarihi kademeli 
olarak belirlendi. Yasanın iş sağlığı ve 
güvenliği hizmetleri, bu hizmetlerin 
desteklenmesi ve iş yeri hekimleriyle 
iş güvenliği uzmanlarının çalışma 
esaslarına ilişkin hükümleri, kamu 
kurumlarıyla 50’den az çalışanı olan 
ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri 
için 2 yıl, 50’den az çalışanı olan 
tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer 
alan işyerleri için 1 yıl, diğer işyerleri 
için 6 ay sonra yürürlüğe girecek. 
Yeniliklere uygun kadrolar, çok 
tehlikeli ve tehlikeli sınıf işyerlerinde 
iş güvenliği uzmanı bulundurulması 
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bugünden itibaren yürürlükte olacak. 
Yasanın diğer hükümleri, 6 ay sonra 
yürürlüğe girecek.

Kanun hükümleri, Türk Silahlı 
Kuvvetleri (TSK), genel kolluk 
kuvvetleri ve MİT Müsteşarlığı’nın 
faaliyetlerinde, afet ve acil durum 
birimlerinin müdahale faaliyetlerinde, 
infaz hizmetleri sırasında iyileştirme 
kapsamında yapılan iş yurdu, eğitim, 
güvenlik ve meslek edindirme 
faaliyetlerinde uygulanmayacak. 
Kanunun bazı temel hükümleri şöyle:

İşyerleri sınıflandırılacak

İşyeri hekimi ve iş güvenliği 
uzmanlarının hak ve yetkileri, 
görevlerini yerine getirmeleri 
nedeniyle kısıtlanamayacak. Alınması 
gereken tedbirleri yazılı bildirecek.

Çalışanın ölümü veya maluliyetiyle 
sonuçlanacak şekilde vücut 
bütünlüğünün bozulmasına neden 
olan iş kazası veya meslek hastalığının 

meydana gelmesinde ihmali tespit 
edilen işyeri hekiminin yetki belgesi 
askıya alınacak.

İş güvenliği uzmanlarının görev 
alabilmeleri için, çok tehlikeli sınıfta 
yer alan işyerlerinde A sınıfı, tehlikeli 
sınıfta yer alan işyerlerinde en az 
B sınıfı, az tehlikeli sınıfta yer alan 
işyerlerinde en az C sınıfı iş güvenliği 
uzmanlığı belgesi şartı aranacak.

İşveren, çalışanların iş sağlığı ve 
güvenliği eğitimi almasını sağlayacak. 
Eğitimin maliyeti çalışanlara 
yansıtılamayacak.

İşçi sözleşmesini
feshedebilecek

Ciddi ve yakın tehlike ile karşı 
karşıya kalan çalışanlar, İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kurulu’na veya işverene 
başvurarak durumun tespitini ve 
gerekli tedbirlerin alınmasını talep 
edebilecek. 

Talep etmelerine rağmen 
tedbirlerin alınmadığı durumlarda işçi 
sözleşmesini feshedebilecek.

İşyerinde hayati tehlike tespit 
edildiğinde, tehlike giderilene 
kadar, işyerinin bir bölümünde veya 
tamamında iş durdurulacak.

İşveren işin durdurulması 
sebebiyle işsiz kalanlara ücretlerini 
ödeyecek veya başka iş verecek. 

Acil durum planı hazırlanacak 

İşveren muhtemel acil durumları 
belirleyerek, bunların olumsuz 
etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı 
tedbirleri alacak, acil durum planlarını 
hazırlayacak.

İşveren, ciddi, yakın ve 
önlenemeyen tehlikenin meydana 
gelmesi durumunda, çalışanların 
derhal güvenli bir yere gidebilmeleri 
için gerekli düzenlemeleri önceden 
yapacak.
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EBSO’dan zeytinyağı 
tanıtım seferberliği

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), 
iç piyasada kişi başına yılda 
sadece 1.5 litre olan zeytinyağı 

tüketimini 2023 yılında 6 litreye 
çıkarmak için tanıtım seferberliği 
başlattı. Avrupa restoranlarındaki gibi 
Türkiye’de de masalara zeytinyağı 
konulması gerektiğine dikkat çeken 
EBSO Yağ Sanayi Meslek Komitesi 
üyeleri, böylelikle ambalaj ve sunuştaki

farkın yanısıra yeni markaların da 
yaratılacağını söylediler.

EBSO Yağ Sanayi Meslek Komitesi 
Üyeleri, Sanayiciler Kulübü’nde 
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar ile Yönetim Kurulu Üyesi 
Bayram Talay’ın da katıldığı toplantıda, 
“Zeytinyağı Sağlıktır” yazılı önlükler 
giyerek tüketimi artıracak yeni bir 
tanıtım kampanyası başlattı.

Sağlıklı nesiller için EBSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender 

Yorgancılar, sağlıklı 
nesiller için 

zeytinyağı tüketimlerini artırmaları 
gerektiğini kaydetti. Türkiye’deki 
yıllık zeytinyağı tüketiminin kişi 
başına 1.5 litre olduğuna dikkat 
çeken Yorgancılar, “Yunanistan’da 
22 kilogram, İtalya’da 12 kilogram 
zeytinyağı tüketiliyor. Bizim 2023 
yılı tüketim hedefimiz 6 litre. Bu 
rakam bile çok düşük. Zeytinyağı 
üreticisi ülke olarak tüketimimizi 
de artırmamız gerekiyor. Bunun 
için Avrupa’da olduğu gibi bütün 
restoranlarda zeytinyağı sunumu 
yapılmalı. Bu konuda bir çalışma 
yapacağız. Ambalajlar daha albenili 
hale getirilmeli. Ayrıca marka sayısı 
da artırılmalı. Bunun yanında resmi 
dairelere zeytinyağı satın alınmalı. 
İlkokullardaki çocuklara süt ile birlikte 
zeytinyağı da dağıtılmalı. Ramazan 
paketlerine de mutlaka zeytinyağı 
konulmalı” diye konuştu. 

Halka sevdireceğiz

Türkiye’de Ege Bölgesi’nin 

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yağ Sanayi Meslek Komitesi üyeleri, 2023’te kişi 
başına yıllık zeytinyağı tüketimini 6 litreye çıkarmayı hedefliyor.
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zeytinyağı üretiminin en fazla yapıldığı 
bölgelerden biri olduğuna işaret eden 
Yorgancılar, bugün 170 milyon adet 
zeytin ağacı olduğunu, 2023 yılında 
700 milyon zeytin ağacı hedefinin 
bulunduğunu ama 450 milyon adet 
zeytin ağacına ulaşılacağını açıklayan 
Yorgancılar, bu rakamın bile büyük 
başarı olacağını ve yıllık tüketimin 5-6 
litreye çıkacağını anlattı.

EBSO Meclis Üyesi Nejat 
Özduran ise, komite olarak 
zeytinyağı tüketiminin artırılması 
için birçok etkinlik düzenlediklerini 
belirterek, sağlıklı ve ömrü uzatan 
zeytinyağını halka sevdirmek için çaba 
harcadıklarını kaydetti.

Bahçesine zeytin ağacı dikti

EBSO Başkanı Yorgancılar, 
zeytinyağını çok sevdiğini 
belirterek yıllık kişi başı 
tüketiminin 20 kilograma ulaştığını 
söyledi. Zeytinyağı sevgisi 
nedeniyle evinin bahçesine de 4 yıl 
önce zeytin ağacı diktiğini geçen 
yıldan bu yana da zeytin aldığını 
belirten Yorgancılar, “Geçen yıl 
yaklaşık 40 kilogram zeytin aldım. 
Kırma zeytin yaptım. Çok güzel 
oldu. Kavanozlara koyarak eşime 
dostuma gönderdim. Onlar da 
çok beğendi. Bu yıl da zeytinin 
olgunlaşmasını bekliyorum. Kendi 
ellerimle topladığım zeytini yemek 
için sabırsızlanıyorum” dedi.
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Amerikalı Cummins’ten 
İzmir’e dev yatırım

Amerikalı motor devi Cummins, 
geçen yılın Mayıs ayında 
temelini attığı Ege Serbest 

Bölgesi’ndeki fabrikasını 14 ay gibi 
rekor sürede açtı.  Dünyada 190 
ülkede faaliyet gösteren ve yıllık 
satış tutarı 18 milyar dolara ulaşan 
Cummins, fabrika için 70 milyon 
dolarlık yatırım yaptı. İzmir tesisini 
bölgenin en büyük üretim üssü haline 
getirecek olan Amerikalı firma, 2015 
yılına kadar çalışan sayısını 85’den 
500’e çıkaracak.

Cummins açılışına Cummins 
Filtrasyon Başkanı Joseph Saoud, 
Cummins Parçalar Birimi Başkanı 
Anant Talaulicar, Cummins Avrupa, 
Ortadoğu ve Afrika Genel Müdürü 
Charles Masters,  Ege Serbest Bölgesi 
Kurucu ve İşleticisi A.Ş. Yönetim 
Kurulu Başkanı Mary Tuncer, Ege 

Bölgesi Sanayi Odası Meclis Başkanı 
Mehmet Tiryaki, Gaziemir Belediye 
Başkanı Halil İbrahim Şenol, İzmir 
Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Ekrem Demirtaş, ve çok sayıda davetli 
katıldı.

En doğru seçim

Cummins Filtrasyon Başkanı 
Joseph Saoud, Türkiye yatırımını       
18 ay önce duyurduklarını belirterek, 
bölgedeki en iyi ülke ve şehri seçmek 
için 2 yıl çalıştıklarını açıkladı. Saoud, 
tesisi 14 ayda tamamladıklarını söyledi. 
85 çalışandan oluşan bir aile olduklarını 
dile getiren Saoud, “İzmir’in ve 
ekibin harika kültürünü ve değerini 
gördük. Bu Cummins’in varlığı ve 
İzmir’in rekabetçiliği için çok büyük 
güç. Hedefimiz çok büyük bir üretim 
alanı olmak. Tesis için İzmir’i seçerek 

en doğrusun yaptığımıza inanıyoruz. 
Bu üretim gösterdiğimiz 10. ülke. 
Yakında yakıt modülleri üretimine de 
başlayacağız. Birlikte uzun bir geleceği 
dört gözle bekliyorum” dedi.

Türk vatandaşı olduk

Cummins Parçalar Birimi Başkanı 
Anant Talaulicar, Türkiye’ye, İzmir’e 
ve kültürüne hayran olduğunu, 
harika bir operasyon gerçekleştirip 
büyük bir başarıya imza attıklarını 
söyledi. Talaulicar, “93 yıldır aktif 
olarak çalışıyoruz. Önce Amerika’da 
üretime başladık. Şimdi küresel 
şirketiz. 190 civarındaki ülkede 
operasyon yapıyoruz. Hindistan’da 50 
yıldır, Brezilya’da 40 yıldır, Çin’de 35 
yıldır faaliyet gösteriyoruz. 4 binden 
fazla çalışanımız var. Satış tutarımız            
18 milyar dolara ulaştı” dedi. 
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Bir yıldır Türk vatandaşı olduklarını 
dile getiren Talaulicar, bundan gurur 
duyduklarını söyledi. Türkiye’deki 
yatırımlarının bir başlangıç olduğuna 
dikkat çeken Talaulicar, “3-5 yıl içinde 
30 milyar dolar ciro hedefliyoruz.  
Gerçekten büyüme hedefimiz yüksek. 
Türkiye bu büyüme serüveninin 
ayrılmaz parçası olacak. Türkiye’de 
yerleşirken, farklı ek işlere yatırım 
yapacağımızı umuyorum.  Burada 12 
bin metrekare alana yayılmış fabrikayı 
1-2 yıl içinde 40 bin metrekarenin 
üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. 3-5 
yıl içinde çalışan sayısını 85 kişiden 
500 kişiye çıkarmak istiyoruz. Türk 
vatandaşı olmak bizim için gurur. İyi bir 
vatandaş olacağımıza söz veriyoruz. 
Çalışanlarımıza, teknolojiye, bölgeye 
yatırım yapacağız. İzmir’i daha güçlü 
hale getireceğiz” şeklinde konuştu.

Otomotive odaklandık

ESBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı 
Mary Tuncer,  konuklara Türkçe 
‘hoşgeldiniz’ diye seslendi. Cummins’in 
küresel bir şirket olarak yatırım için 

uzun araştırmalar yaptığını dile getien 
Tuncer, “Yeni tesis için araştırmalar 
çok ciddi şekilde yapıldı. Küresel bir 
şirket olan Cummins, Türkiye’yi uygun 
yatırım yeri olarak gördük. Rahmetli 
eşim Kaya Tuncer’in vizyonu da bunda 
etkili oldu. Hayatının 45 yılını bu 
şirkete adadı. Sizin burada olmanız, 
onun başarıya ulaştığını gösteriyor” 
dedi.

Kaya Tuncer’in otomobillere büyük 
ilgi duyduğunu ifade eden Mary Tuncer, 
daha küçükken üç tekerlekli arabalar 
yapan eşinin daha sonra ESBAŞ’ta 
30 arabadan oluşan bir klasik araba 
müzesi kurduğunu söyledi. Tuncer, 
şöyle konuştu:

“Şu da ilginçtir ki otomotiv 
sektörü bölgemizde çok önemli 
oldu. Bugün 17 otomotiv şirketi ve 
80 bin çalışanı var. Bu şirket sayısı 
hiç azımsanmayacak bir oran.  Biz 
otomotiv sektörüne odaklandık. Daha 
fazla şirket çekmeyi hedeflemiyoruz. 
Çünkü alanımız kalmadı. Amaç mevcut 
şirketlerin müşteri odaklı faaliyetinde 

destekleyici olmak”.

Tiryaki: ‘Daha fazlasını
hak ediyoruz’

Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis 
Başkanı Mehmet Tiryaki,  dünyanın en 
büyük motor devinin İzmir’e yatırım 
yapmasının sevindirici olduğunu 
belirterek, “Bölgemizin altyapı, insan 
gücü ve lojistik avantajı otomotiv 
yatırımları için çok cazip. Bu yapımızla 
daha fazla yatırım hak ediyoruz” dedi.

Yeni açıklanan teşvik sisteminde 
otomotiv sanayinin stratejik ve teşvik 
edilecek sektörler arasında yer 
aldığını belirten Tiryaki, 2023’te 500 
milyar dolarlık ihracat hedefi içinde 
otomotiv yan sanayinin 80-90 milyar 
dolar pay almasının beklendiğini 
söyledi. İstanbul-İzmir Otoyolu, 
Kemalpaşa Lojistik Merkezi, Adnan 
Menderes Havalimanı Terminali, Kuzey 
Ege Çandarlı Limanı projelerinin 
İzmir’i yatırımcılar açısından cazip 
hale getireceğini kaydeden Tiryaki, 
“Kıymetli yatırımcıların hizmetindeyiz” 
diye konuştu.
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Egeli madencilerin başkanı Ürün

Ege Bölgesi Sanayi Odası ve Ege 
İhracatçılar Birliği tabanından 
oluşan madencilik sektörü 

üyelerinin kurduğu Ege Bölgesi 
Madenciler Derneği (EGEMAD) 
başkanlığına, EBSO Meclis Üyesi 
Hakan Ürün seçildi. EGEMAD’ın 
kurucu başkanı Ahmet Telek de 
EBSO Meclis Üyesi.

Türk ekonomisine yıllık 10 milyar 
dolarlık katkı sağlayan, 750 bin kişiyi 
istihdam eden madencilik sektörünün 
Ege Bölgesi’ndeki çatı kuruluşu olarak 
geçtiğimiz Mart ayında kurulan Ege 
Bölgesi Madenciler Derneği, ilk 
Olağan Genel Kurul Toplantısını yaptı.

EBSO’da gerçekleştirilen ve Divan 
Başkanlığını Önder Esen’in yaptığı 
Genel Kurul’da EGEMAD’ın kurucu 
başkanı EBSO Meclis Üyesi Ahmet 
Telek, kuruluştan itibaren madencilik 
sektörünü ilgilendiren bürokratik 
sorunların çözümü için çalışma 
yaptıklarını söyledi. 

Madencilik sektörünün temsilcisi 

konumunda bir dernek olmadığı 
için geçmiş dönemde kendisini ifade 
etmekte zorlandığına işaret eden 
Telek, yaşanılan bürokratik sorunlar, 
madencinin faal olabilmesi için bağlı 
olduğu kurumların sayısı ve bu 
kurumlarda karşılaştığı engellerle 
mücadelenin, ticari faaliyetlerinin 
çok daha önünde ve ötesinde yer 
aldığını söyledi. Ahmet Telek, 
madencilerin kendilerini ifade 

etmekte de zorluklarla karşılaştığını 
belirtirken, “Sayımız ne olursa olsun, 
güç birliği içinde, organize bir çalışma 
bütünlüğünde hareket edememenin 
sıkıntısı, her birimizde maddi ve 
manevi birçok kayba neden oluyor 

ve en önemlisi zaman 
ve emeğimizi bu 

yolda tüketiyoruz. 
Bu tespit edilen 
boşluklar ve çatı 

Ege Bölgesi Madenciler Derneği, ortak platform görevini üstlenerek 
sektörün önündeki sorunları aşmak için güçbirliği oluşturacak,                

proje üretmeye devam edecek.

Yönetim Kurulu
Diperlit Filtre Ve Madencilik Ltd. Şti. Ahmet Telek
Pomza Export Madencilik San. Tic. A.Ş. Hakan Ürün
Likya Minelco Madencilik Ltd. Şti. Mahmut Demirhan
Batıçim Batı Anadolu Çim. San. A.Ş Hayer Yalnız
Rocamar Mermer Ltd. Şti. Candan Özlütürk
Tüprag Metal Madencilik A.Ş. Yaşar Dağlıoğlu
Çaldağ Nikel Madencilik San. Tic. A.Ş Göksel İbrahimoğlu
Koza Altın İşletmeleri A.Ş. Ayşegül Dörtkardaş
Esen Tarım Madencilik San. Tic. A.Ş. Önder Esen

Denetleme Kurulu
Gördes Zeolit Madencilik San. Tic. A.Ş. Aziz Kırveli
Hürtay Madencilik Ltd. Şti. Taylan Türedioğlu
Yılmaz Madencilik San. Tic. A.Ş. Sadullah Yılmaz
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Çantacı madenden uzaklaştırıldı

eksikliği neticesinde, Ege Bölgesi 
Sanayi Odası ile Ege İhracatçılar 
Birliği tabanında yer alan üyelerin bir 
araya gelmesiyle oluşum şekillendi ve 
derneğimiz kuruldu” diye konuştu.

Ege Bölgesi’nde madencilik 
sektörünün sorunlarını ilgili 
kurumlarla EGEMAD kurumsal 
kimliği ile birebir istişare edip hızla 
çözümü noktasında baskı unsuru 
oluşturmaya çabaladıklarını kaydeden 
Telek, önümüzdeki süreçte de 
proje üretmeye devam edeceklerini 
söyledi.

Ortak platform

EGEMAD Olağan Genel 
Kurulu’ndan sonra ilk toplantıda 
yapılan görev bölümü sonucu başkan 
seçilen EBSO Meclis Üyesi Hakan 
Ürün, güç birliği ve takım oyunu 
içerisinde yönetimde yeralan her bir 
firmanın bireysel başarısını dernek 
çatısı altında ortak bir sinerjiye 
dönüştürüp Egeli madenciler ve 
madencilik sektörü için çalışacaklarını 

ifade etti.

Ürün, madencilikte bugüne kadar 
kurulmuş ve faaliyet gösteren sivil 
toplum kuruluşları ile ortak projeler 
gerçekleştirmeyi hedeflediklerini 
belirterek, “Ege Bölgesi Madenciler 
Derneği, bölgedeki tüm maden 
ve enerji potansiyelimizin ortaya 
çıkarılması için maden aramacılığının 
teşvik edilmesi ve bugüne kadar 
ortaya konulmuş maden rezervlerinin 
ekonomiye kazandırılması amacıyla 

karşı karşıya kaldığımız sorunların 
çözümünde ortak bir platform 
olma görevini üstlenecek. Yatırım 
ve üretimle ilgili tüm sorunlarımızı 
güçbirliği yaparak aşacağımıza 
inanıyoruz. Bölgemizdeki madenleri 
ve madencilik faaliyetlerini 
tanıtacak faaliyetlerde bulunacağız. 
Sorunlarımızın çözümü için 
önceliğimiz bölgemizdeki maden 
üreticilerinin birlikteliğini sağlamak 
olacaktır” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı’nın madenlerin 
ekonomiye kazandırılmasını 

engelleyenler için başlattığı “çantacı” 
avı sonuç verdi. Maden ruhsatı 
alanların sayısı 3 bin 460’tan 362’ye 
inmesine rağmen gelirde patlama 
yaşandı. Dünyada üzerinde ticareti 
yapılan 90 madenin 60’ına sahip 
Türkiye’de maden ruhsatları yıllardır 
çok kolay şartlarda verildiği için 
ruhsatlar “çantacı” olarak adlandırılan 
kişilerin elinde lisans ticaretinde kaldı. 
Bu nedenle madenlerin büyük kısmı 
ekonomiye kazandırılamadı. 

Ruhsat sayısı 29 bine düştü

Kasım 2010’da yürürlüğe giren 
yeni Maden Yasası ile Enerji Bakanlığı 
“Artık teknik kapasitesi yeterli, 

gerçek madenci ruhsat alabilecek. 
Daha çok arama yapana ruhsat 
veririm” deyince kanun yürürlük 
tarihinden bugüne kadar toplam 362 
adet arama ruhsatı düzenlendi. Bu 
rakam bir önceki dönemde 3 bin 
460’tı. 2008 sonu itibarıyla toplam 
ruhsat sayısı 46 bine ulaşırken Mayıs 
2012 itibarıyla ruhsat sayısı 29 bin 
143’e düştü. Üzerinde faaliyet 
gösterilen ruhsat ise 9 bin 300’e 
yükseldi. 

11.5 milyar dolar gelir 

Ruhsatlardaki bu rekor düşüşe 
rağmen madencilikte yükseliş trendi 
hız kesmeden devam etti. 2003 
yılında madenciliğin Gayri Safi Yurtiçi 
Hasıla’ya katkısı 2.3 milyar dolarken, 
bu rakam 2010’da 8.5 milyar dolara 

yükseldi. 2011 yılında ruhsatlardaki 
rekor düşüşe rağmen Gayri Safi 
Yurtiçi Hasıla’ya katkısı 11.5 milyar 
dolara çıktı. Enerji Bakanlığı yetkilileri 
yeni maden yasası ile çoğu ruhsatların 
çantacıların elinden düştüğünü 
belirterek, “Ruhsat müracaatları 
yüzde 70’lere varan oranda düştü. 
Buna karşılık yeni ruhsat alıp arama 
faaliyetine koyulanlarda ise iki kat 
artış oldu” dedi. 

Teşvik kapsamında

Geçen yıllarda Mili İstihbarat 
Teşkilatı da Türkiye’nin maden 
zenginliğini incelemeye almıştı. Son 
teşvik yasasında hükümetin önemli 
yer verdiği madencilik sektörü artık 
ülkenin neresinde olursa olsun 5’inci 
bölge gibi teşvik görecek.
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Löher Avusturya’yı 
merdivenle fethediyor

Löher Asansör Sanayi, Menemen 
Koyundere’deki yürüyen 
merdiven fabrikasından 

Avusturya’ya ilk kez Türkiye’den 
yürüyen merdiven ihraç etmeyi 
başardı. Viyana’da bir alışveriş 
merkezine 500 bin Euro değerinde 
toplam 17 yürüyen merdiven 
üretecek olan Löher, ilk etap 9 
adet yürüyen merdiveni Menemen 
Fabrikası’ndan yola çıkardı. 

Türkiye’nin ilk ve tek yürüyen 
merdiven üretimini yapan İzmirli 
sanayici Ali Aktaş’ın sahibi olduğu 
Löher Asansör’ün Avusturya’nın 
Viyana şehrindeki bir alışveriş 
merkezine ilk kez Türkiye’den 
yürüyen merdiven ihraç etmesiyle 
ilgili olarak düzenlenen törene İzmir 
Valisi Cahit Kıraç’ta katıldı. Ege 

Bölgesi Sanayi Odası’nı Yönetim 
Kurulu Üyesi Bayram Talay’ın temsil 
ettiği törende Aktaş’ı EBSO Meclis 
Üyesi sanayiciler de yalnız bırakmadı.

Avusturya’ya ilk
yürüyen merdiven

Daha önce Almanya, Hollanda 
gibi birçok ülkeye ihracat yapan 
Löher Asansör’ün çalışmaları 
ile, Türkiye’den ilk kez bir firma 
Avusturya’ya yürüyen merdiven 
ihracatı yapıyor. Avusturya’ya 
yapılacak toplam ihracat bedeli 
yıl sonuna kadar 500 bin Euro’yu 
bulurken, Löher Asansör 29 Ekim’de 
de İngiltere’ye ihracat yapmaya 
hazırlanıyor. Löher Asansör’ün en eski 
işçisiyim diyerek sözlerine başlayan 
Löher Asansör Sanayi Yönetim 

Kurulu Başkanı Ali Aktaş, “Türkiye’ye 
her yıl 3 bin yürüyen merdiven ithalatı 
yapılıyor. Biz şu an bunun 300 tanesini 
yapabiliyoruz. Hedefimiz 1500 
rakamlarına ulaşmak” diye konuştu.

Menemen’e yeni fabrika

Daha önce Rusya, Ukrayna, 
Mısır gibi ülkelere ihracat yaptıklarını 
belirten Aktaş, “Avusturya’ya ilk 
defa Türkiye’den yürüyen merdiven 
ihracatını biz yapıyoruz. 29 Ekim’de 
de İngiltere’ye ilk siparişimizi 
göndereceğiz. Valimiz Cahit Kıraç’ı 
da şimdiden davet ediyoruz. İzmir 
Serbest Bölgesi’nde de 20 milyon 
liralık yatırımla yeni fabrikamızı 
kuruyoruz. Bu tesisle birlikte daha 
çok kişiye istihdam sağlayacağız” dedi.

EBSO Yönetim Kurulu 

Viyana’daki alışveriş 
merkezinde kullanılacak 
yürüyen merdivenlerin ilk 
partisi, İzmir Valisi Kıraç,   
EBSO Yönetim Kurulu Üyesi 
Talay ve sanayicilerin katıldığı 
törenle yola çıkarıldı.
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Ekoverimlilik uzmanları yetişiyor

İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) 
koordinasyonunda Türkiye 
Teknoloji Geliştirme Vakfı 

(TTGV) ve Ege Bölgesi Sanayi 
Odası (EBSO) işbirliğiyle başlayan 
“Eko-verimlilik (Temiz Üretim) 
Uygulamalarının Yaygınlaştırılması 
Projesi” kapsamında ekoverimlilik 
uzmanları yetişiyor.

Birinci aşaması tamamlanan 
projede; yapılan anketler, 
görüşmeler ve düzenlenen çalıştay 
ile “Mevcut Durum Analiz Raporu” 
hazırlandı. İkinci aşamada, Türkiye 
Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), 
ODTÜ ve TÜBİTAK MAM’dan 
katılan eğitimciler tarafından eğitim 
verildi. Katılımcılar 3,5 gün süren 
eğitim sonrasında sertifikalarını aldılar. 
İlk günleri teorik olan eğitimlerin 
son gününde katılımcılar eğitim 
için seçilen firmayı ziyaret ederek 
yerinde öğrenme ve öğrendiklerini 
uygulama fırsatı elde ettiler. Uygulama 
aşamasında eğitim alan uzmanlar, 
ilerleyen süreçte sanayiden seçilecek 

ekoverimlilik uygulama projeleri içinde 
yer alacaklar.

Pilot uygulamalar başlayacak

Hammadde, enerji ve su 
kullanımının daha verimli hale 
getirilerek, doğal kaynakların 
kullanımının ve atık oluşumunun 
en aza indirildiği “Sürdürülebilir 
(Temiz) Üretim” [S(T)Ü] kavramı 
ile daha az etkiyle daha çok değer 
yaratılmış oluyor. En önemli 
etkiyi sağlayacak araçlardan 
birinin pilot uygulamalar olduğu 

çalışmada “İzmir’de Eko-verimlilik 
(Temiz Üretim) Uygulamalarının 
Yaygınlaştırılması Projesi” ile farklı 
sektörlerde yürütülecek pilot projeler 
gerçekleştirilecek. Bu sayede az 
maliyetli yatırımlarla, kısa geri dönüş 
süresine sahip, yenilikçi süreçler hayata 
geçirilebilecek. Sanayi sektörünün 
hedeflendiği proje faaliyetleri ile 
de desteklenecek çalışmalarla eko-
verimlilik (temiz üretim) prensiplerinin 
sanayi sektörü için bir yaşam biçimi 
haline gelmesine yönelik adımların 
atılacak.

Üyesi Bayram Talay da, Löher’in 
Avusturya’ya yaptığı yürüyen 
merdiven ihracatından gurur 
duyduğunu ifade ederken “Atalarımız 
gibi Viyana’yı kuşatacağız. Hayırlı 
olsun” diye konuştu.

Ali Aktaş’lar çoğalsın

Türkiye’deki ürünlerin dünya 
pazarlarına girmesiyle birlikte ülke 
ve İzmir’in de tanıtımına katkı 
sağlandığını ifade eden İzmir Valisi 
Cahit Kıraç ise, “Aktaş’lar çoğalsın ve 

ihracat artsın. Böyle ihracat yaparak 
2023 hedeflerimize ulaşabiliriz. Ben 
Ali Aktaş’ın bu çabasını kutluyorum. 
Türkiye’nin böyle sanayicilere ihtiyacı 
var. Bizde sanayicilerimizi daha çok 
desteklemeye hazırız” dedi.
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Bayram Talay
Yönetim Kurulu Üyesi

Görünür 
olmak için 

bize güvenin

Çok Değerli Sanayici Dostlarım

Bugün sizlere açık hava reklamcısı 
olarak açık havanın ve reklamın ne 
kadar önemli bir işlevi ve satışlara 
olan desteği ile gelişimi konusunda 
bilgi vermeye çalışacağım.

Dünyada 1800’lü yıllarda gelişimi 
hız kazanan açık hava reklamcılığı 
ülkemizde ise ağırlıklı olarak 50 yılı 
aşkın süredir yapılıyor. Türkiye’de 
fırça ile yapılan tabelacılık serüveni 
bugün dev bir sektör haline gelmiştir. 
Büyük formatlı dijital baskı sistemleri 
Indoor, Outdoor’un yanı sıra CNS 
ve son sistem makine ekipman ve 
uzman kadrolarla kurumsal firmaların 
işleri yapılmaktadır.

Usta-çırak ilişkisi ile başlayan 
ilişkimize bugün bilinçli ve eğitimli 
elemanlarla daha nitelikli işler 
yapılmaktadır. 

Büyük şehirlerde belediyelerin 
bu işe el atmasıyla kent estetiğine 
uygun şehir mobilyaları olan Clp 
panolar, duraklar, silindirik kuleler, 
ışıklı ışıksız billboardlar, çatı panoları, 
cephe panoları düzenli bir şekilde 
yaşadığımız alanda yerlerini almıştır.

Açıkhava reklam sektörü dünya 
ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de 
gelişimini çok hızlı sürdürmektedir.

Açık hava reklamcılığını en çok;

1) İletişim

2) Finans

3) Gıda

4) Eğitim

5) İçecek

6) Sigorta

7) İnşaat

8) Endüstri ve Sanayi

9) Tekstil

10) Kozmetik

11) Dekorasyon

gibi sektörlerin kullandıkları ve ön 
plana çıktıkları görülmektedir.

Açık havanın en çok kullanıldığı 
bölgelerimiz;

1) Marmara yüzde 65

2) Ege yüzde 15

3) İç Anadolu yüzde 10

4) Akdeniz yüzde 5

5) Karadeniz yüzde 3

6) Doğu Anadolu yüzde 2

Açık havayı kullanan firmalar ve 
sektörler; uzun soluklu tanıtımda, 
markalaşmada açık havanın gücüne 
ve katkısına inanmaktadırlar. 
Açıkhava hedef kitlelere doğrudan 
ulaşma özelliğiyle kullanımı sürekli 

Büyük şehirlerde 
kent estetiğine 
uygun şehir 
mobilyaları olan 
Clp panolar, 
duraklar, silindirik 
kuleler, ışıklı ışıksız 
billboardlar, çatı 
panoları, cephe 
panoları düzenli bir 
şekilde yaşadığımız 
alanda yerlerini 
almıştır.

GÖRÜŞ
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artan bir mecra olarak ülkemizde 
de hem uygulama, hem yatırım 
anlamında da gelişmeye devam 
ediyor.

Açıkhava da reklam vermek 
bütün dünya da ki gibi ülkemizde 

de bölgelerin, şehirlerin ekonomik 
ve sosyal gelişmişlik düzeyi ile de 
ilişkilidir. Çok severek ve inanarak 
yapmış olduğum reklamcılık 
sektörünün siz sanayici dostlarıma 
destek vermesi için elimden gelenin 

en iyisini yapmak için çalışıyorum.

Şirketimizin sloganı ile sizlere 
seslenmek istiyorum.

“Görünür olmak için bize 
güvenin”

GÖRÜŞ
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Enerji verimliliğiyle
yüzde 30 tasarruf

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) 
Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin 
Vatansever, Türkiye’nin cari 

açığının yüzde 70’ini oluşturan 
enerji konusunda tasarruf edilmesi 
gerektiğini vurgulayarak “Enerjinin 
sanayide verimli kullanılması ile yüzde 
15-30 oranında tasarruf edilmesi 
mümkündür” dedi.

EBSO Enerji ve Enerji Verimliliği 
Çalışma Grubu tarafından Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı işbirliğiyle 
düzenlenen toplantıda Enerji 
Verimliliği Kanunu kapsamında 
sunulan destekler anlatıldı. EBSO 
Meclis Salonu’nda düzenlenen ve 
Oda üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği 
toplantının açılış konuşmasını yapan 
EBSO Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin 
Vatansever, Türkiye ekonomisinin en 
önemli sorunlarından biri olan cari 
açık sorununun yüzde 70’inin enerji 
ithalatından kaynaklı olduğuna dikkat 
çekti. Türkiye’de enerji tüketiminin 
yüzde 41’inin sanayi tesislerde, 
yüzde 31’inin binalarda ve yüzde 
20’sinin de taşımacılıkta olduğunu 
dile getiren Vatansever, “Enerjinin 
sanayide verimli kullanılması ile yüzde 
15-30 oranında tasarruf edilmesi 
mümkündür” dedi. 

Üretimdeki özen
tasarrufta da olmalı

Enerji bağımlılığının azaltılmasında 
başta KOBİ’ler olmak üzere sanayi 
kesimine büyük görevler düştüğünü 
vurgulayan Hüseyin Vatansever, 
“Enerji maliyetlerinin önemli oranda 
yükseldiği günümüzde; üretim 
kalitesinde ve miktarında düşüşe 
yol açmadan, ürün başına enerji 
tüketiminin azaltılması, KOBİ’ler için 
oldukça büyük önem taşımaktadır. 
Sanayiciler olarak tasarruf işimizin bir 
parçasıdır ve üretmekte gösterdiğimiz 
özeni enerji tasarrufunda da 
gösterilmesi gerekmektedir. Diğer 
taraftan enerji fiyatlarındaki artış, 
rekabetçi piyasada biz sanayiciler 
için de çok büyük bir risk teşkil 
etmektedir” diye konuştu. 

EBSO olarak da bu konuya 

özel bir önem verdiklerini dile 
getiren Vatansever, Oda bünyesinde 
oluşturulan çalışma grubunun gerekli 
araştırmaları yaptığını, gelişmeleri çok 
yakından takip ederek sanayicileri 
bilgilendirdiğini kaydetti.

Sanayiciye enerji desteği

EBSO Enerji ve Enerji 
Verimliliği Çalışma Grubu Üyesi 
Salih Ertan’ın yönettiği toplantıda, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü 
mühendislerinden Mehmet Demir, 
5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu 
kapsamında endüstriyel işletmeler 
tarafından Yenilenebilir Enerji Genel 
Müdürlüğü’ne sunulan, Genel 
Müdürlüğün uygun görüşü ile Kurul 
tarafından onaylanan, geri ödeme 
süresi en fazla 5 yıl ve projesinde 
belirlenmiş bedelleri en fazla 500 bin 

EBSO Yönetim Kurulu Üyesi Vatansever, enerjinin sanayide verimli 
kullanılmasıyla yüzde 30’a varan oranda tasarruf edilebileceğini bildirdi. 

Enerji yoğunluğunu 3 yıl içinde yüzde 10 oranında azaltmayı taahhüt 
edenlere 200 bin liraya kadar destek var.

ENERJİ

756.435.000 kW/h
41.000 MW 55.000 MWTürkiye’nin               

12 Temmuz’da kırdığı 
günlük elektrik 
tüketim rekoru

Emre amade tutulan 
kurulu güç

Elektrik üretimindeki 
toplam güç
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Türk Lirası olan uygulama projeleri 
bedellerinin en fazla yüzde 20’si 
oranında desteklendiğini bildirdi.

Mehmet Demir, “Herhangi 
bir endüstriyel işletmesi için 3 
yıl içerisinde enerji yoğunluğunu 
ortalama olarak en az yüzde 10 
oranında azaltmayı taahhüt ederek 
Genel Müdürlük ile gönüllü anlaşma 
yapan ve taahhüdünü yerine 
getiren gerçek veya tüzel kişilerin 
ilgili endüstriyel işletmesinin, 
ödenek imkânları göz önüne 
alınmak ve 200 bin Türk Lirası’nı 
geçmemek kaydıyla, anlaşmanın 
yapıldığı yıla ait enerji giderinin 
yüzde 20’si karşılanır. Endüstriyel 
işletmelerin mevcut sistemlerinde 
enerji verimliliğinin artırılmasına 
yönelik olarak hazırlanan, Kurul 
tarafından onaylanan ve asgarî 
yatırım büyüklükleri Bakanlar Kurulu 
tarafından belirlenen miktarın 
üzerinde olan projeler ile kullandıkları 
yakıt türleri ve teknolojilerine bağlı 
olarak Bakanlık tarafından yürürlüğe 
konulacak yönetmelikte tanımlanan 
yıllık ortalama verim değerlerini 
sağlayan kojenerasyon yatırımları, 
Hazine Müsteşarlığı’nca yatırım 
teşviklerinden yararlandırılır” dedi.

Demir, KOBİ’lerin enerji 
verimliliğine yönelik alacakları eğitim, 

etüd ve danışmanlık hizmetlerinin de 

KOSGEB tarafından desteklendiğini 
sözlerine ekledi.

Bora Omurtay da, 3 yıl içinde 
enerji yoğunluğunu ortalama 
olarak en az yüzde 10 oranında 
azaltmayı taahhüt eden tüzel kişilerin 
kurumun internet sayfasından Ekim 
ayında yapabileceklerini bildirdi. 
Destekten yararlanacak endüstriyel 
işletmelerin yıllık toplam enerji 
tüketimlerinin 1000 TEP ve üzerinde 

olması ve sertifikalı enerji yöneticisi 

bulunması gerektiğini vurgulayan 
Omurtay, her 5 yılda bir son 3 
yıla ait yıllık toplam enerji tüketim 
değerlerinin de Yenilenebilir Enerji 
Genel Müdürlüğü’ne bildirileceğini 
hatırlattı. Omurtay, 2014 yılından 
itibaren yapılacak başvurularda TS 
ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi 
Kullanım Kılavuzu ve Şartlar Standardı 
belgesine sahip olma şartının 
aranacağını bildirdi.

ENERJİ

Pricewaterhouse Coopers 
(PwC) Türkiye’nin, “Global Pers-
pektiften Türkiye’nin Yenilenebilir 
Enerji Sektörüne Bakış” raporunda, 
yatırım ortamını iyileştirmek için eş 
güdümlü olarak birçok adım atılabi-
leceği belirtildi.

Yenilenebilir enerji kaynakla-
rını destekleme mekanizması ve 
yenilenebilir enerji sektöründeki 
son gelişmeler, dünyadaki destek 
mekanizmaları ve ticari gelişmelerin 
ele alındığı raporda, Türkiye için öne 
çıkan başlıklar şöyle sıralandı:

Türkiye’deki politika yapıcılar 
son birkaç yılda yenilenebilir ener-
jinin, sürdürülebilir şekilde elektrik 
üretimini ve enerji arz çeşitliliğini ar-

tırmakta oynayabileceği rolün farkına 
vardılar. Destekleme mekanizması 
ile bu yönde önemli bir adım atıldı. 

Türkiye’de yenilenebilir enerji 
yatırım ortamını iyileştirmek için 
mevzuattan kaynaklanan belirsiz-
likler ve bürokratik gecikmelerin 
ortadan kaldırılmalıdır. Yenilenebilir 
enerji santrallarının en verimli şekil-
de sisteme bağlanmasını sağlayacak 
şekilde bir şebeke genişletme planı 
yapılmalıdır.

Enerji piyasalarının liberalleşmesi 
ile enerji sektörüne daha fazla yatı-
rım çekilebilir. Teşvik mekanizmaları-
nın karbon ticareti ile desteklenmesi, 
yatırımcıların finansman olanaklarını 
artıracaktır.

Yenilenebilir enerjide Türkiye’nin yolu uzun
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Enerji açığını linyit çözecek

Türkiye ekonomisinin yumuşak 
karnı olarak nitelenen “cari 
açık”ın, 50 milyar doları aşan 

bir rakamla yüzde 70’ine yakını, ithal 
enerji faturasından kaynaklanıyor. 
Türkiye’nin birincil enerji 
kaynaklarında dışa bağımlılık oranı da 
yüzde 75’i buluyor...

Birinci enerji kaynakları itibarıyla, 
Türkiye ürettiği enerjinin yüzde 
32’sini doğal gaz, yüzde 31’ini petrol, 
yüzde 20’sini kömür ve yüzde 
9’unu da hidroelektrik kaynaklardan 
karşılıyor. Diğer kaynakların payı 
ise yüzde 8 civarında. İhtiyacın 
doğal gazda yüzde 97’si, petrolde 
yüzde 93’ü, kömürde ise yüzde 
20’si ithalatla karşılanıyor. Petrol 
fiyatlarındaki artışın süreceği 
yönündeki beklentiler, bu sorunun 
Türkiye açısından önümüzdeki 

dönemde daha da önemli hale 
geleceğine işaret ediyor. Nitekim 
ham petrolün varil fiyatındaki her            
10 dolarlık artış, Türkiye’nin yıllık 
enerji ithalatına 4 milyar dolarlık ek 
fatura bindiriyor.

Orta vadede nükleer enerjiyi 
çözüm olarak gören Türkiye, kısa 
vadede su kaynaklarına daha fazla 
yükleniyor. Rüzgar ve güneş gibi 
yenilenebilir kaynakların, sorunun 
çözümüne katkısına ilişkin beklentiler 
ise oldukça düşük düzeyde... İşte bu 
tablo içinde, enerji sorunu değişik 
boyutlarıyla tartışılıyor. Peki kısa 
vadede daha başka hangi politikalar 
çare olabilir?

Uluslararası denetim ve 
danışmanlık şirketi Deloitte’in 
hazırladığı bir raporda, Türkiye’nin 

zengin “linyit” kaynaklarına dikkat 
çekiliyor ve “ihmal edilen” bu 
kaynağın, enerji sorununa ciddi bir 
katkı sağlayabileceği görüşü dile 
getiriliyor.

Kaynak ihmal edildi

Deloitte’in, “Linyit Kömürü 
Sahalarının Ekonomiye 
Kazandırılması” başlıklı raporda, 
öncelikle “birincil enerji kaynaklarının 
tam verimle kullanılmadığı” eleştirisi 
yapılıyor ve şu değerlendirmeye 
yer veriliyor: “Türkiye’nin fosil 
kaynaklar bakımından zengin 
olmaması, enerji politikalarında 
özellikle arz güvenliği bağlamında 
dışa bağımlılık açısından sorun 
teşkil etmektedir. Bu sebeple, yerli 
kaynakların ve bu kaynaklar içinde 
linyit rezervlerinin değerlendirilmesi 

Türkiye’nin birincil enerji kaynaklarında ve elektrik enerjisi üretiminde dışa 
bağımlılığı giderek artması hem enerji maliyetlerini hem de dış açığı artırıyor. 

Dışa bağımlılık arz güvenliği açısından da risk oluşturuyor. Alternatif bir 
kaynak olarak zengin linyit rezervlerinden yararlanılması zorunlu.

ENERJİ
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öteden beri tartışma konusu olmuş 
ve olmaya devam etmektedir. Ancak, 
değerlendirmeye yönelik yapılan 
düzenlemeler ve bu düzenlemeler 
çerçevesindeki girişimler başarısızlıkla 
sonuçlanmıştır. Makro hedefler 
açısından yerli kömür kaynaklarının 
enerji üretiminde değerlendirileceği 
resmi belgelerde belirtilmiş olmasına 
rağmen, yeterli düzenlemeler 
yapılmadığından ilerleme 
kaydedilememiştir. Gecikmeler 
ithalata bağımlılığı artırmış ve 
ödemeler dengesinde enerji kalemi 
ciddi bir risk unsuru halini almıştır.”

Raporda, linyitle çalışacak 
enerji santrallerinin yapımının 
özendirilmemesi yanında, mevcut 
santrallerin yaşlı olması ve kapasite 
kullanım oranlarının gerilemesinin de 
linyit kullanımını artırmak bir yana 
azalttığına işaret ediliyor.

Türkiye linyit zengini

11.5 milyar tonla dünya toplam 
linyit rezervinin yüzde 5.9’una sahip 
olan Türkiye’nin dünyada ve ilk 
10 ülke içinde yer aldığı belirtilen 
raporda, Türkiye’nin bu varlığı ile 
linyit açısından “zengin” bir ülke 
olduğu kaydediliyor. Bu rezervlerin 
değerlendirilmesinin bölgesel 
kalkınma, dış açığın azaltılması, arz 
güvenliği, elektrik maliyetlerinin 
düşürülmesi, istihdam, katma değerin 
yurt içinde kalması, rekabetçi sanayi 
yaratılması gibi kalkınma amacına 
uygun birçok olumlu etkisi bulunduğu 
vurgulanan raporda, “Bu sebeple, 
linyit rezervlerinin elektrik enerjisi 
üretiminde kullanılması dışında 
bir alternatif bulunmamaktadır” 
görüşüne yer veriliyor.

Raporda, yüzde 86 gibi yüksek 
bir oranla linyit sahalarının büyük 
bölümünün kamu sektörünün 
elinde bulunduğu da belirtiliyor 
ve “Kamu sektörü, liberalizasyon 
ve kamu finansman yetersizliği 
nedeniyle sektörden çekilmektedir. 
Bu açıdan kamumun elindeki linyit 

kaynaklarının değerlendirilmesinde 
kamu-özel sektör işbirliği modelleri 
gündeme gelmektedir. Bu 
modellerin uygulanması ile zengin 
linyit rezervleri değerlendirilerek 
ekonomiye kazandırılabilecek, 
sektörel ve makro ekonomik hedefler 
gerçekleştirilebilecektir” deniliyor.

Linyit santralleri zorunlu

Raporda, Türkiye’nin enerji 
üretiminde linyit santrallerini devreye 
sokmasının zorunlu olduğu tezi 
ise şu gerekçelere dayandırılıyor: 
“Türkiye elektrik piyasasında 
hidrolik santrallerin su gelirlerinin 
düzensiz olması, yenilenebilir enerji 
kaynaklarının yüklerinin stabil 
olmaması, mevcut linyit santrallerinin 
yaşlı olması ve emre amade 
kapasitelerinin sürekli düşmesi, 
nükleer santral yapımının uzun süre 
gerektirmesi, yaz ve kış puantlarının 
riskli bir hal alması, yüksek talep 
artışının sürmesinin beklenmesi 
gibi etkenlerle sistemin, gerek 

günümüzde gerekse gelecek yıllarda, 
baz ve puant yüke cevap verebilecek 
santrallere ihtiyacı bulunmaktadır.

Dışa bağımlılığın azaltılması ve 
arz güvenliğinin sağlanması hedefi 
doğrultusunda sistem ihtiyacına 
cevap verebilecek santraller olarak 
linyit santralleri tek seçenek olarak 
görülmektedir. Linyit santrallerinin 
diğer önemli avantajları arasında 
tedarik güvenilirliği ve, maliyet 
avantajı sayılabilir.

Özel sektör yatırımlarının gaz 
ağırlıklı olması ve gazın ülke dışından 
gelmesi tedarik riskini de beraberinde 
getirmektedir. Özellikle önümüzdeki 
dönemde kurak yılların her 
zamankinden uzun süreceğine ilişkin 
beklentiler de linyit santrallerinin 
önemini her zamankinden daha 
fazla artırmaktadır. Tüm bu 
unsurlar dikkate alındığında sistem 
güvenliği için de linyit santrallerinin 
yapılmasının zorunlu olduğu sonucuna 
ulaşılmaktadır.”

TBMM araştırmasına da yer verilen rapora göre, kömür rezervleri dünya 
üzerinde 70’den fazla ülkede bulunuyor. En büyük rezerv 247 milyar ton ile 
ABD’ye ait. Bu ülkeyi 157 milyar ton ile Rusya ve 114,5 milyar ton ile Çin 
izliyor. Dünya kömür ticaretinin yüzde 91,3’ünü 9 ülke elinde bulunduruyor.

Raporda, Almanya, Türkiye, Yunanistan, Polonya’da linyit üretiminin 
Avrupa’nın yaklaşık yüzde 70’ini oluşturduğu ifade ediliyor. Rapora göre, 
Türkiye’de çok sınırlı doğalgaz ve petrol rezervlerine karşın, 535 milyon 
tonu görünür olmak üzere, yaklaşık 1,3 milyar ton taşkömürü ve 9,8 
milyar tonu görünür rezerv niteliğinde toplam 11,5 milyar ton linyit rezervi 
bulunuyor.

En büyük rezerv ABD’de
Türkiye’nin linyiti 11.5 milyar ton

ENERJİ
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Yatırım modelleri ve sorunlar

Linyit sahalarının ağırlıklı olarak 
kamunun mülkiyetinde bulunması 
nedeniyle özel sektör elektrik üretim 
lisans başvurularının başta doğalgaz 
olmak üzere öteki kaynaklara 
yapıldığına dikkat çekilen raporda, 
“Kaynak tedarik serbestliğinin 
sağlanması ancak kamu elinde 
bulunan sahaların özel sektöre 
açılması ile mümkündür” deniliyor.

Linyit santrallerinin 
yaygınlaştırılması ve mevcut 
kaynakların ekonomiye kazandırılması 
için değişik yöntemlerin bulunduğuna 
işaret edilen raporda, yürürlükteki 
mevzuatla “yap işlet devret” ve “yap-
işlet” gibi modellerin linyit santralleri 
özelinde yatırımı teşvik edici 
unsurlarının bulunmadığına dikkat 
çekiliyor. Bu çerçevede, işletme 
süresi ile hedeflenen güç ve rezerv 
durumunun örtüşmemesi, kamu 
ortaklığına ilişkin hüküm bulunmayışı 
ve alım garantisi konularının öncelikle 
çözüme kavuşturulması gerektiği 
belirtilerek, “Yapılması gereken tüm 
bu düzenlemeler dikkate alındığında 

mevcut koşullarda linyit sahalarının 
değerlendirilmesinde ‘yap-işlet-
devret’ modelinin uygulanması 
anlamlı olmaktadır” görüşü dile 
getiriliyor.

Kamu ortaklığı gerekli

Kurulacak yeni linyit santrallerinde 
ihale kriteri olarak kurulacak şirkette 
EÜAŞ’a en yüksek payı teklif eden 
şirket tercih edilebileceği gibi, alım 
garantisi süresini veya işletmeye geçiş 
süresini en kısa teklif eden şirket 
de tercih edilebileceği ya da bu üç 
kriterin birlikte değerlendirilebileceği 
önerilen raporda “yap-işlet-devret” 
modelinin işlerliğe kavuşturulabilmesi 
için şu tespitlere yer veriliyor:

“Mega projelerde kamu kesiminin 
proje içinde yer almasının; idari işlerin 
daha kısa sürede çözümlenmesi, 
finansman kolaylığı sağlanması 
gibi yararlar getirecektir. Ayrıca 
maden sahasının ayni sermaye 
olarak değerlendirilmesi, rodövans 
veya maden sahasının satışında 
ortaya çıkacak enerji üretim 
bedeli üzerindeki ek maliyetleri 
yaratmayacaktır. Yap işlet modelinin 

linyit sahalarının değerlendirilmesinde 
uygulanabilmesi için 4283 sayılı 
Kanunda değişikliklere gidilmesi 
veya salt bu işe ilişkin müstakil bir 
Kanun sevk edilmesi gerekmektedir. 
Buna karşın yap işlet devret 
modelinde katkı payı düzenlemesi 
finansör ve yatırımcılar için bir 
sigorta niteliğindedir ve finansman 
maliyetlerini azaltabilir. Ayrıca teşvik 
tedbirlerinde yeni düzenlemeler 
projelerin gerçekleşmesine katkı 
yapacaktır. Yapılması gereken tüm 
bu düzenlemeler dikkate alındığında 
mevcut koşullarda linyit sahalarının 
değerlendirilmesinde yap işlet devret 
modelinin uygulanması anlamlı 
olmaktadır.”

Daha fazla zaman
kaybedilmemeli

Deloitte raporunda, linyitle 
çalışacak termik santrallerin, 
özellikle ölçek büyüklüğü de 
dikkate alındığında, projelerin 
fiyat, tedarik, yatırım ve işletme 
maliyeti ile diğer yönlerden güçlü 
rekabet avantajı bulunduğu da 
vurgulanıyor ve bu santrallerin 

Türkiye linyit 
rezervleri açısından 
zengin bir ülke. Bu 
nedenle de rezervlerin 
değerlendirilmesi 
bölgesel kalkınma, 
dış açığın azaltılması, 
arz güvenliği, elektrik 
maliyetlerinin 
düşürülmesi, istihdam, 
katma değerin yurt 
içinde kalması, rekabetçi 
sanayi yaratılması gibi 
kalkınma amacına uygun 
birçok olumlu etkisi 
bulunuyor.

ENERJİ
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kurulmasında geç kalınmasının 
kayıpları daha artıracağına ilişkin şu 
değerlendirmede bulunuluyor:

“Bu avantajların gerçekleştirilmesi 
ve artırılması için tesislerin bir an 
önce devreye girmesi gerekmektedir. 
Zira arz sıkışıklığının fiyata ve geri 
dönüş süresine olumlu etkisi kısa 
ve orta dönemlidir. Diğer bir ifade 
ile arz sıkışıklığı olan sektörde kısa 
dönem fiyatları orta ve uzun dönem 
fiyatlarından daha yüksektir. İzleyen 
yıllarda sistem dengeye geleceğinden 
gecikme halinde fiyat avantajı ortadan 
kalmasa dahi azalabilecektir, arz 
yönlü çalışan ve orta dönemde 
de bu eğilimin sürmesi beklenen 
piyasa da erken devreye girme 
avantajını kullanmak işin esasını 
oluşturmaktadır.”

Linyit artık daha az kirletiyor

Deloitte raporu, linyit 
santrallerinin en fazla eleştiriye konu 
edildiği yüksek emisyon değerlerinin 
yeni teknolojilerle oldukça düşük 
düzeylere indirildiğine ilişkin 
TBMM’nin araştırma raporuna da 
atıfta bulunuyor:

“Ülkemiz linyitlerinin Tunçbilek 
ve Soma linyitleri hariç, büyük bir 
bölümü düşük ısıl değere sahip olup 
yüksek oranda kül, uçucu madde, 
nem ve kükürt içermektedir. 
Yakıtların emisyon değerleri linyitte 
900 gr/kWh, taş kömüründe 800 gr/
kWh, petrolde 800 gr/kWh, doğal 
gazda 400 gr/kWh’dir. Bununla 
birlikte, linyitlerin yaklaşık yüzde 
80’i sanayi ve tesislerinde kullanım 
standartlarında olmadığından, termik 
santraller ülkemiz için ayrı bir önem 
taşımaktadır. Son yıllardaki yeni 
yakma teknolojileri ile kömürdeki 
emisyon oranları çok daha aşağılara 
çekilmiş ve doğal gaz emisyon 
oranlarına yaklaşmıştır. Bu durum 
ülkemiz linyit kaynaklarının enerji 
üretimi amacıyla kullanılması yönünde 
bir fırsat olarak görülmektedir.”

Doğalgazla enerji üretimi
daha maliyetli

Raporda, enerji üretiminde büyük 
ağırlığı bulunan doğalgaz çevrim 
santralleri ile linyit santrallerinin 
ekonomik karşılaştırılmasına da 
yer veriliyor ve enerji politikasının 
yeniden gözden geçirilmesine yönelik 
şu değerlendirme yapılıyor:

“Doğalgaz çevrim santrallerinin 
yakıt girdilerinin ithal ve dövize bağlı 
olması, kur ve fiyat riski taşıması 
ve BOTAŞ’ın alım taahhüdünün de 
olması nedeniyle yurtiçi kaynaklar 
yurtdışına aktarılmaktadır. Linyite 
dayalı termik santrallerde ana 
yakıt ulusal kaynaktır. Doğalgaz 
santrallerinin yatırım maliyetinin 
yüzde sekseninin ithal makine 
teçhizat ağırlıklı olması nedeniyle 
yatırım bedeli tutarları da yurtdışına 
aktarılmaktadır. Linyite dayalı 
termik santrallerde yerli yatırım 
malı kullanım oranı özellikle maden 
sahalarında daha yüksektir.

Doğalgaz santrallerinde 
yatırımlarının makine teçhizat ağırlıklı 
olmaları nedeniyle istihdam edilen 
personel sayısı diğer bir ifade ile 
yaratılan istihdam azdır. Bir doğalgaz 
çevrim santralinde yüz kişi çalışırken 
aynı güçteki kömüre dayalı termik 
santralde maden sahası dâhil iki 
bin kişi istihdam edilmektedir. Bu 
istihdam nedeniyle gerek bölge 
gerekse ülke ekonomisine büyük bir 
katma değer sağlandığı bir gerçektir. 
Diğer taraftan kırsal kesimden 
kente göçü engellemesi nedeniyle 
kentlerde yapılması muhtemel altyapı 
yatırım maliyetlerinden de tasarruf 
edilmiş olunmaktadır. Doğalgaz 
çevrim santrallerinde yabancı ortak 

paylarının yüksekliği nedeniyle 
yaratılan değer yurtdışına transfer 
edilmektedir. Kömüre dayalı termik 
santrallerde kaynaklar büyük oranda 
ülke ekonomisinde kalmakta, tekrar 
ülke içinde yatırıma dönüşmektedir.

Kaldı ki dışa bağımlı gaz girdisi 
nedeniyle üretimin sürdürülememesi, 
enerji açığı, hazine ve ülke riskleri 
artmaktadır. Enerji üretim bedelleri 
doğalgaz santrallerinde kömüre dayalı 
termik santrallerinin üzerindedir. 
Bu durum ise sanayide girdi 
maliyetlerinin artması nedeniyle 
enflasyonist bir baskı yaratmakta, 
kamu finansman dengesine ve 
ülke sanayinin rekabet gücüne 
olumsuz etkilerde bulunmaktadır. 
Diğer taraftan gaz bedellerinin ülke 
mallarının ilgili ülkeye ihraç yerine 
nakit olarak ödenmesi dış ticaret 
dengelerinde geri dönülmez açıklar 
yaratmaktadır.

Enerji politikalarının bu 
tespitler çerçevesinde tekrar 
değerlendirilmesi ve ulusal 
kaynaklara yatırım yapan ve istihdam 
yaratan projelere öncelikli olarak 
destek verilmesi ülkemizin enerji 
politikasının riske sürüklenmemesi 
ve sürdürebilir bir kalkınma için en 
önemli amaç olmalıdır. Sonuç olarak 
doğalgaza dayalı termik santraller 
ülke ekonomisine katma değer, 
döviz tasarrufu, istihdam ve gelir 
dağılımı, yerli girdi kullanımı gibi 
makroekonomik kriterler açısından 
linyit santrallerinden daha az katkı 
sağladığı gibi, pahalı üretim nedeniyle 
sanayi sektörünün girdi maliyetini 
artırarak enflasyonu, dış açık 
nedeniyle de ülke riskini artırma ve 
ulusal kaynak kullanımını engelleyici 
sonuçlar doğurmaktadır.”
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Petroldeki düşüş 
cari açığın belini 
doğrultacak

Türkiye, geçen yıl ithal ettiği 
ham petrolün variline 
ortalama 105,4 dolar öderken, 

fiyatların 90 dolar seviyelerine 
düşmesi, cari açığın da düşeceği 
umudunu doğurdu. 

Geçen yıl enerjiye 54,1 milyar 
dolar ödeyen Türkiye’nin faturası, 
petrol fiyatlarının bu düzeyde 
seyretmesi halinde 6 milyar dolar 
civarında düşecek ve bu cari açığa 
yansıyacak. 

Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu’nun (EPDK) verilerinden 
derlenen bilgilere göre, Türkiye 
geçen yıl 18 milyon 92 bin ton petrol 
ithal etti ve bu ithalata 14,5 milyar 
dolar ödedi. Böylelikle Türkiye’nin 
söz konusu ithalatında 1 varil petrolün 
fiyatı 105,4 dolara gelmiş oldu. 

Son günlerde Londra Brent tipi 
ham petrolün Ağustos ayı teslimi 
varil fiyatının da 90 dolar seviyesinde 
seyrettiği düşünüldüğünde, Türkiye, 
geçen yıla göre petrolün varilini 
yaklaşık 15 dolar daha ucuza alıyor. 

Her 10 dolar düşüş veya artış
4 milyar dolarlık etki yapıyor

Uzmanlar, petrolün varilindeki 
her 10 dolarlık fiyat hareketinin enerji 
ithalatı faturasına 4 milyar dolarlık 
etki yaptığını belirtiyor. Söz konusu 
hesaplama dikkate alındığında, geçen 
yıla göre petrolün varilini 15 dolar 
daha ucuza alan Türkiye’nin enerji 
ithalatının 6 milyar dolar düşeceği 
ifade ediliyor. 

Türkiye’de, ihracatın yüzde 18,5 
artışla 135 milyar dolara ulaştığı, 
ithalatın ise yüzde 29,4 artışla 240 
milyar dolara ulaştığı 2011 yılında, 
enerji faturası da bir önceki yıla 
göre yüzde 40,56 oranında artarak, 
yaklaşık 54 milyar dolar olmuştu. 

Petrol fiyatlarının bu düzeyde 
seyretmesi halinde geçen yıl enerjiye 
ödenen 54 milyar dolar, yaklaşık 6 
milyar dolar düşecek ve bu düşüş, 
cari açığa da olumlu yansıyacak.

Geçen yıl 
enerjiye 
54,1 milyar 
dolar ödeyen 
Türkiye’nin 
faturası, 
petrol 
fiyatlarının 
bu düzeyde 
seyretmesi 
halinde          
6 milyar dolar 
civarında 
düşecek 
ve bu cari 
açığa da 
yansıyacak.
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Merkez Bankası tarafından 
bankalara duyurulan 
karşılıksız çek sayısının 

Haziran ayında geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 29.5 artması 
sanayicileri endişelendiriyor. Ege 
Bölgesi Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, 
çekte itibar kaybının önlenmesini 
isterken, “Çeki karşılıksız çıkan kişi 
bankacılık sisteminden tamamen men 
edilmelidir” dedi.

Merkez Bankası’nın bankalara 
duyurduğu karşılıksız çek sayısı 
Haziran ayında 61 bin 644 adede 
çıktı. Bu yılın 6 aylık döneminde 
birikimli karşılıksız çek sayısı da geçen 
yılın aynı dönemine oranla yüzde 51.6 
artışla 267 bin 684’ten 405 bin 840 

adete yükseldi.

Euro Bölgesi’ndeki ekonomik 
kriz, Suriye krizi ve küresel 
ekonomideki yavaşlamanın Türkiye 
ekonomisindeki dengeleri çok fazla 
etkilemediğini belirten Ege Bölgesi 
Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgancılar, çeklerde 
artan protestoların iç piyasada ciddi 
sorun olmaya başladığına dikkat 
çekti. Yorgancılar, adeta patlayan 
protestolu çek sayısının bu ödeme 
aracını itibarsızlaştırarak işlevini en 
çok gerekli olduğu zorlu dönemde 
azalttığını vurgularken, girişimcileri 
zorunlu olarak peşin işlemlere iten 
olumsuz gelişmenin getirdiği nakit 
talebinin de likidite sıkışıklığı yaratıp 
finansman maliyetlerinde ciddi 

artışlara neden olduğunu bildirdi.

Ekonominin ikinci çeyrekte 
ilk çeyreğe oranla daha hızlı 
büyüdüğüne ilişkin sinyallerin 
sanayi üretimi, istihdam, ihracat ve 
kredi genişlemesinden alındığına, 
üçüncü çeyrekte de canlı yaz talebi 
ve Merkez Bankası’nın olası faiz 
indirimiyle daha hızlı büyümenin 
sürpriz olmayacağının görüldüğüne 
işaret eden Ender Yorgancılar, 
açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Çek sisteminin dürüst iş yapan 
kişileri daha fazla cezalandırır 
hale gelmesinden endişe duyuyor 
ve acilen yeni, etkin önlemler 
alınması gerektiğine inanıyoruz. 
Türkiye ekonomisinin küresel 
olumsuzluklardan pozitif olarak 

Yorgancılar’dan karşılıksız çek uyarısı
Karşılıksız çek sayısının Haziran’da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29.5, 
ilk 6 ayda yüzde 51.6  artması sanayicileri endişelendiriyor. EBSO Yönetim 

Kurulu Başkanı Yorgancılar, çekin itibar kaybının önlenmesini, çeki karşılıksız 
çıkan kişinin bankacılık sisteminden tamamen men edilmesini istedi.

FİNANS
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ayrıştığı böylesi kritik bir dönemde 
çek sistemindeki sorunların 
Türkiye’nin adeta derede 
boğulmasına neden olmasına izin 
verilmemelidir. Çeklerde mali risk 
sigortasına geçilmesi, bankaların 
sorumluluklarının artırılması ve 
çeklerini ödememeyi alışkanlık 
haline getirmiş olanların tamamen 
bankacılık sistemi dışına çıkarılması 
gibi önlemlerin değerlendirilmesi 
gerekiyor.”

Dürüst işadamları
cezalandırılıyor

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
olarak temsil ettiği sanayicilerin 
karşılaşabileceği mağduriyetleri 
önlemek adına, çek sistemindeki 
bu kritik gelişmeyle ilgili görüşlerini 
kamuoyu ve yetkililerle paylaşmayı 
gerekli gördüğünü belirten Ender 
Yorgancılar, “Türkiye’de piyasalar 
açısından çok önemli bir ödeme 
unsuru olan çekte hapis cezasının 
kalkmasıyla birlikte, karşılıksız 
çek sayısındaki artışı endişeyle 
izlemekteyiz. Çek, alışkanlıklar ve 
yüklenilen işlevler nedeniyle ticari 
hayatın halihazırda en önemli ödeme 
aracıdır. Nitekim 2012 yılının ilk 
yarısında 2011 yılının aynı dönemine 
göre karşılıksız çek sayısı yüzde 29 
artmıştır. Bununla birlikte ilk 6 ayda 
çeklerin sadece yüzde 47’si geri 
ödenebilmiştir. Bu oran aynı dönem 
için 2011 yılında yüzde 76,8, 2010 
yılında da yüzde 71,8’dir. Neredeyse 
yarıya yakın bir geri ödeme oranı 
ile karşı karşıyayız. Girişimciler 
neredeyse aldıkları her iki çekten 
birinin ödenmemesi riskiyle karşı 
karşıyadır. Türkiye’de çek kültüründe 
ciddi bir sorun bulunmaktadır. 
Dürüstçe çeklerinin karşılığını 
ödeyenler, yanlış yapan kişiler 
nedeniyle çek kullanımının daralması 
nedeniyle cezalandırılmaktadır. Vergi 
ve sigorta prim aflarının yanında bu 
alandaki gelişmelerin de daralan/
daralacak çek kullanımı sonucu 

dürüst işadamlarını cezalandırır 

hale gelmesini kabullenmekte 
zorlanıyoruz” dedi.

Büyüme döneminde
endişe verici

2009 krizi sonrasında 
konjonktürel nedenlerle ortaya çıkan 
karşılıksız çeklerdeki artışın yarattığı 
sosyal sorunları gidermek amacıyla 
yapılan yasal düzenleme sonucu hapis 
cezasının kaldırılmasının yaratacağı 
sorunların bu düzeye geleceğinin 
beklenmediğini hatırlatan Yorgancılar,  
“Ekonomide yavaşlamaya rağmen 
büyümenin yaşandığı bir dönemde 
çeklerde gelinen nokta endişe 
vericidir ve ülkemizde ticaret ahlakı 
ve ticari güven konusunda alınması 
gereken ciddi mesafe olduğunu, 
yasal yaptırımların yeterince caydırıcı 
olması zorunluluğunu ortaya 
koymaktadır” dedi.

Ender Yorgancılar, 2001 
krizinden sonra Türkiye’nin bugün 
gerek bankacılık sistemi gerekse 

makroekonomik göstergelerdeki 

başarısıyla ayrışan bir ülke profili 
çizdiğini vurgularken, böyle bir 
süreçte piyasaların kilitlenmesine 
neden olan, iş yapanı iş yapmaktan 
korkar hale getiren bozuklukların 
düzeltilmesi için ivedilikle hareket 
edilmesi gerektiğini söyledi.

Vadeli mal satamamanın 
piyasayı daralttığını, daralan 
piyasanın da büyüme trendlerini 
aşağı çekerek düşme eğilimindeki 
işsizliği artırma potansiyeli taşıdığını 
belirten Yorgancılar, “Sanayicilerin, 
ihracatçıların yavaş iç ve dış talep ile 
yoğunlaşan küresel rekabet ortamı 
yanında bir de böylesi bir sorunda 
mücadele etmek durumunda kalması 
kabul edilebilir bir şey değildir. Yüreği 
ağzında çekim karşılıksız mı çıkacak 
diye bekleyen bir işadamı, ne kadar 
güvenle iş yapabilir, yeni yatırımlara 
yönelebilir? İstihdam deposu olan 
ve çok büyük oranda vadeli iş yapan 
KOBİ’lerimiz bunun altından nasıl 
kalkabilir ki?” diye konuştu.

Çek sistemindeki sorunların Merkez Bankası’nın faiz veya zorunlu karşılık 
indirimi kadar önemli hale geldiğine dikkat çeken Yorgancılar, “Acilen yeni ve 
etkin önlemlerin hayata geçirilmesi gerekiyor” dedi.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar, önerilerini şöyle sıraladı;

1. Hapis cezasının kaldırılmasını suistimal edenler mutlaka cezasını 
çekmelidir.

2. Risk Santralizasyon Merkezi’ndeki verilerin, şifre aracılığıyla 
işadamlarımız tarafından görülmesi sağlanmalıdır. Böylelikle hapis 
cezasına gerek kalmadan, sistem bu kişilerin piyasadan çekilmesini 
sağlayacaktır.

3. TTK’na bakıldığında görülecektir ki, mevcut ödeme durumu kanundaki 
tanıma uymamaktadır. Uyumlu hale getirilmelidir.

4. Bankaların da sorumlulukları artırılmalı, tamamını garanti edemeyeceği 
kişilere çek vermelerinin sorumluluğunu üstlenmeleri sağlanmalıdır. 

5. Yaptırım caydırıcı olmalıdır. Çeki karşılıksız çıkan kişi, ödeme sistemine 
verdiği zarardan sorumlu tutulmalı ve kendisinin ödeme sistemini 
kullanması engellenmelidir. Bankacılık sisteminden örneğin kredi 
alamaması sağlanmalı, kredi kartları iptal ettirilmelidir.

6. Daha genel bir düzenleme olarak da çeklerde “Mali Risk Sigortası”na 
geçilmesine yönelik yasal ve kurumsal düzenlemeler yapılmalıdır.

Çek için yeni ve etkin önlemler

FİNANS
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Nota göre kredi dönemi

Bankacılık sisteminde 
kredilerle ilgili yeni ölçüm ve 
değerlendirme esasları getiren 

Basel 2 sistemi 1 Temmuz 2012 
tarihinden itibaren tüm unsurlarıyla 
hayata geçti. Bu kapsamda BDDK’nın 
daha önce taslak metinlerini 
yayınladığı 2 yönetmelik ve 6 tebliğ,                     
1 Temmuz’dan itibaren yürürlüğe girdi.

Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu’nun (BDDK), 
Bankaların Sermaye Yeterliliğinin 
Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine 
İlişkin Resmi Gazete’nin 28 Haziran 
2012 tarihli sayısında yayımlanan 
Yönetmeliğine göre, bankalarda 
sermaye yeterliliği standart oranı ile 
konsolide sermaye yeterliliği standart 
oranlarının asgari yüzde 8 olarak 
tutturulması ve idame ettirilmesi şart 
olacak. Yönetmelik, bankaların maruz 
kalınan riskler nedeniyle oluşabilecek 
zararlara karşı konsolide ve konsolide 
olmayan bazda yeterli özkaynak 
bulundurmalarının sağlanmasına ilişkin 
usul ve esasları düzenlemek amacıyla 
hazırlandı. Buna göre kredi riskine esas 
tutar, bilanço içi varlıklar ile gayrinakdi 
krediler, taahhütler ve türev finansal 
araçlara ilişkin risk ağırlıklı tutarların 
toplamından oluşacak. Risk ağırlıklı 
tutar hesabında, bu yönetmelik ve alt 
düzenlemelere uygun olmak kaydıyla, 
bilanço içi varlıklar ile gayrinakdi 
krediler, taahhütler ve türev finansal 
araçların risk ağırlıklarının tespitinde 

kredi derecelendirme kuruluşlarının 
(KDK) derecelendirmeleri 
kullanılabilecek.

BDDK Bankaların Yapısal 
Pozisyonuna İlişkin Tebliği’nde de, 
pozisyon kapsamına dahil edilen 
varlıklarının tamamının, Türkiye 
Cumhuriyeti Hazinesi tarafından yurt 
içi ve yurt dışı piyasalarda ihraç edilen 
döviz ve dövize endeksli iç ve dış 
borçlanma senetlerinden oluşabileceği 
hükmü yer aldı.

Tebliğe göre, yapısal pozisyon 
kapsamına dahil edilen altın tutarı ile 
ortaklık hakkını temsil eden menkul 
kıymetler tutarı, ayrı ayrı olmak üzere, 
toplam yapısal pozisyon tutarının 
yüzde 25’ini geçemeyecek Diğer 
düzenlemeler Resmi Gazete’de 
yayımlanan diğer tebliğlere göre de 
bankalar, varlıklarının korunması, 
faaliyetlerin etkin ve verimli bir şekilde 
yürütülmesini sağlamak amacıyla iç 
kontrol, iç denetim ve risk yönetim 
sistemleri kuracaklar. Kredi riski 
azaltım tekniklerinin kullanıldığı hiç bir 
alacak, bu tekniklerin kullanılmadığı 
aynı nitelikteki bir alacak için 
öngörülenden daha yüksek bir 
risk ağırlığına tabi tutulamayacak; 
risk  ağırlıklı tutar hesaplamalarına 

yansıtılmış olan kredi korumaları, 
Tebliğ kapsamında tekrar dikkate 
alınmayacak; geleneksel menkul 
kıymetleştirme işlemlerinde, varlıklar 
risk ağırlıklı tutar  hesabının dışında 
tutulabilecek.

KOBİ kredilerine ilişkin
karamsar algı yaratıldı

BDDK Risk Yönetimi Daire 
Başkanı Dr. Ozan Cangürel, Basel 2 
ile KOBİ kredilerinde kamuoyunda 
karamsar bir algılamaya itildiğini ileri 
sürdü. KOBİ’lerin Basel 2’den mutlak 
anlamda olumsuz etkilenmeyeceklerini 
ifade eden Cangürel, “Hatta 
bazı hususlarda avantajlı konuma 
geçebilecekler” yorumunu yaptı. Ozan 
Cangürel, “Daha düşük risk ağırlığı 
uygulandığı için bankalar perakende 
KOBİ’lere kullandıracakları krediler 
karşılığında daha düşük sermaye 
bulundurmaya başlayacaklar. Bu da 
perakende KOBİ’lere kullandırılan 
kredilerin maliyetlerini düşürecektir” 
değerlendirmesinde bulundu.

Basel 2 sistemi, 1 Temmuz 2012’den itibaren tüm unsurlarıyla hayata 
geçti. Risk odaklı sermaye yönetimi sayesinde KOBİ’lerin kullanacağı 

krediler de miktar ve faiz açısından daha avantajlı rakamlara çekilebilecek.            
Sistem, KOBİ’lerde kurumsallaşmayı da teşvik ediyor.
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Risk krediyi etkileyecek

Basel 2 ile, risk odaklı sermaye 
yönetimi, risk odaklı kredi fiyatlamasını 
beraberinde getirecek. Risk odaklı 
kredi fiyatlaması doğal olarak 
KOBİ’lerin kullanacakları kredilerin 
miktarını/fiyatını olumlu/olumsuz 
etkileyecek. Kullandırılan kredinin 
türünden vadesine, teminatından 
firma derecelendirmesine kadar 
çeşitli kriterler, kredilerin fiyatına 
yansıyacak. Mevcut uygulamada kredi 
riski, ileri tekniklerle ölçülmeden 
belirlendiğinden, aynı firma 
hakkında bankalar arasında farklı 
değerlendirmeler yapılabilmekte, farklı 
kredi fiyatları ortaya çıkabilmekteydi. 
Basel 2 ile birlikte, riskin ölçümü iki 
ana unsura dayanmaktadır; kredi 
kullananın (firmanın) risk seviyesi ve 
kredi işleminin risk seviyesi. Kredi 
kullananın riski, firmanın finansal 
verileri (bilanço, gelir tablosu vb.) 
ile niteliksel faktörlerinin (yönetici 
ve ortakların geçmişi, yönetim ve 
organizasyon yapısı, ürün/hizmet 
gelişimi, ithalat-ihracat, pazar payı 
vb.) değerlendirilmesi sonucu tespit 
edilen “firma derecelendirme notu” ile 
ifade ediliyor. Kredi işleminin riski ise, 

işlemin türü, teminat, vade, para birimi 
gibi unsurlar ile değerlendiriliyor. 
Böylece kredi, “çok riskli” veya “az 
riskli” olarak belirleniyor ve buna göre 
fiyatlama yapılıyor.

Basel 2 kriterlerinin uygulamaya 
başlanması ile, firmanın ve kullanılacak 
kredinin risk seviyesi, doğrudan 
kredi maliyetini etkileyecek. Kredi 
verilen firmanın derecelendirme notu 
düştükçe, banka hem daha çok risk 
alacak, hem karşılık olarak daha çok 
sermaye tutacak ve dolayısıyla daha 
çok kaynağını getiriden mahrum 
bırakacak. Bu durumda firmalara 
kullandırılacak kredilerin maliyetleri 
artacak. Öte yandan, Türkiye’de 
yoğunlukla kullanılan müşteri çek 
ve senetleri ile ortak ve grup şirketi  
kefaletleri Basel 2’de teminat 
kapsamına alınmıyor.

Derecelendirme zorlukları

KOBİ’lerin finansman 
sorunlarının temelinde, özsermaye 
yapılarının zayıflığı yatıyor. Bağımsız 

derecelendirme kuruluşları ile 
bankalar tarafından derecelendirmeye 
tabi tutulacak olan KOBİ’lerin, 
değerlendirilecek olan özelliklerinin 
başında, sahip oldukları işletme 
sermayesi geliyor. Güçlü sermaye 
yapısına sahip KOBİ’lere verilecek 
kredilerin maliyetleri daha düşük 
olacak. KOBİ’lerin zaman zaman 
farklı kurumlar için farklı mali raporlar 
(bilanço, gelir-gider tabloları vb.) 
üretmeleri söz konusudur. KOBİ 
bilançolarının kredilendirmeye 
uygun olmaması (negatif sermaye, 
bilançodaki zarar), kayıt dışı işlemlerin 
bulunması, KOBİ’lerin derecelendirme 
aşamasında yaşayacağı zorlukların 
başında geliyor. İyi yönetilen, iyi finanse 
edilmiş ve gerekli tüm bilgileri (finansal 
ve niteliksel)  zamanında ve yeterli bir 
şekilde sunarak şeffaflığı sağlayabilen 
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KOBİ’ler, potansiyel olarak en iyi 
dereceyi almak suretiyle, en iyi 
şartlarda kredilendirilme imkanına 
sahip olabilecekler. Türkiye’de halen 
geçerli olan KOBİ tanımlamalarının 
aksine, Basel 2’de toplam yıllık satış 
cirosu 50 milyon Euro’yu geçmeyen 
firmalar KOBİ olarak tanımlanıyor.

KOBİ’lere öneriler

Türkiye ekonomisinde önemli yer 
tutan KOBİ’ler Avrupa Topluluğu’na 
giriş ve Basel 2 sürecinde, uluslararası 
rekabete hazır olmak zorunda. 
Küçüklüklerinin kendilerine sağladığı 
esneklik ve uyum yeteneğini en iyi 
şekilde değerlendirerek rekabet 
avantajı sağlayabilen işletmeler, 
varlıklarını gelişerek sürdürebilecek. 
Bunu sağlayamayan işletmeler ise 
gittikçe büyüyen sorunlarla baş 
etmek zorunda kalabilecekler. 
Basel 2 ile birlikte bankalar kredi 
tahsis etmeden önce şirketlerin 
finansal performansı kadar yönetişim 
performansıyla da ilgilenecekler. 
Bağımsız derecelendirme kuruluşları 
ve bankalardan finansal performansları 

ve yönetişim performanslarıyüksek 

olan KOBİ’ler daha iyi derecelendirme 
notları alarak daha düşük maliyetli 
kredi imkanına sahip olacaklar. Böylece 
bankalar iyi yönetişim uygulamalarına 
ve finansal performansa sahip 
KOBİ’lere daha avantajlı kredi ve 
finansman olanakları sunacaklar. 
Kurumsal yönetişim kalitesi 
yükseldikçe, finansman imkanı ve 
likidite artmakta ve sermaye maliyeti 
düşüyor. İyi yönetilen şirketler 
krizlerde sermaye piyasasından 
dışlanmayacak, krizleri daha kolay 
atlatabilecek. Söz konusu kurumsal 
yönetişimin temel kuralları arasında 
yer alan kavramlar KOBİ’lerin       

Basel 2 çerçevesinde öngörülen 
gelişimi ile paralellik arz ediyor.

Eşitlik: Tüm faaliyetlerde pay ve 
menfaat sahiplerine eşit davranılması.

Şeffaflık: Ticari sır dışında şirket 
ile ilgili finansal ve niteliksel bilgilerin, 
zamanında, doğru, eksiksiz ve tutarlı 
şekilde ilgili mercilere ve kamuoyuna 
duyurulması.

Hesap verebilirlik: Yönetimlerin 
pay sahiplerine/hissedarlara hesap 
verme zorunluluğu.

Sorumluluk: Şirket yönetiminin 
tüm faaliyetinin mevzuata, 
ana sözleşmeye ve şirket içi 
düzenlemelere uygunluğu ve bunun 
denetlenmesidir.

Teminata uyum

Firmaların düşük maliyetli 
kredi kullanmalarına olanak 
sağlayacak. KOBİ’lerin sermayelerini 
güçlendirmeleri: Bağımsız 
derecelendirme kuruluşlarından ve 
bankalardan alacakları derecelendirme 
notlarını yükselterek düşük maliyetli 
kredi olanakları sağlayacak.

Yapılması gerekenler

• Firmaların esas faaliyet 
konularında çalışması,

• Kayıt dışı ekonominin kayıt 
içine alınması,

• Faaliyetlerinden doğan 
risklerini kompanse (hedge) 
edecek finansal enstrümanların 
kullanılması.

FİNANS
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Uluslararası kabul görmüş 
standartlarda, güvenilir mali tabloların 
üretilmesi, Raporlama, veri tabanı 
konularında yeni teknolojik yatırımların 
tamamlanması, Kurumsal yönetim 
kültürünün en üst yöneticiden tüm 
çalışanlara kadar yerleştirilmesi, Risk 
yönetimi konusunda uzmanlaşmayı 
sağlamak üzere nitelikli insan 
kaynağına yatırım yapılması, Karar 
almada her türlü riskin dikkate 
alınmasını sağlayan bir sistemin 
kurulması: Basel 2 ile öngörülen 
değişimlerin KOBİ’lere olan etkilerinin 
bilinmesi, KOBİ’lerin geleceğe dönük 
alacakları karar ve uygulamaların daha 
sağlıklı sonuçlar vermesini sağlayacak.

Sermaye yeterlilik
rasyosu düşecek

BDDK’nın Basel 2 sisteminin 
bankacılık sektörüne yönelik etkilerine 
ilişkin Mart 2012 verilerini baz 
alarak yaptığı değerlendirmeye göre, 
yeni sistemde sermaye yeterliliği 
rasyosunda 1.2 puanlık bir düşüş 
olacak. Ancak bu otomatik düşüş, 
sektörün sermaye yeterlilik oranını 
yasal ve hedef rasyonun altına 
indirmeyecek. Basel 2 ile birlikte 
sermaye yeterliliği hesabında varlıklara 
risk ağırlığı verilmesinde ülkelerin 
OECD üyesi olup olmama kriteri, 
kaldırılıyor. Bunun yerine kredi 
derecelerine göre bir risk ağırlığı 

belirlenecek. Basel 1’de OECD’ye 
üye ülkelerin hükümetlerine yüzde 
“0”, OECD üyesi olmayan ülkelere 
yüzde 100 risk ağırlığı öngörülmüşken,    
Basel 2 ile birlikte bu ayrıcalık 
tamamen ortadan kalkacak. Ülke 
hazinesi ve merkez bankasından 
alacaklar ülke derecesine göre risk 
ağırlığına tabi tutulacak. Ancak ülke 
hazinesi ve merkez bankasından 
alacaklar için ülke denetim 
otoritesince kullanılabilecek bir 
inisiyatif bulunuyor ve bu yerel 
para cinsinden olan ve yine yerel 
para ile fonlanan alacaklara yüzde 
0-100 aralığında daha düşük risk 
ağırlığı verilmesini içeriyor.

Dolayısıyla yabancı para 
cinsinden olan kamu alacaklarına 
Türkiye’nin sahip olduğu mevcut 
derece itibariyle yüzde 100 
risk ağırlığı uygulanacakken, 
ulusal uygulama tercihleri 
kapsamında Türkiye Hazinesi 
ve Merkez Bankası’ndan olan 
TL cinsi alacaklar, TL cinsinden 
fonlanmak koşuluyla yüzde “0 
risk ağırlığına tabi tutulabilecek. 
Mevcut uygulamada yüzde 50 
risk ağırlığında sınıflandırılan 
konut kredileri, Basel 2’de 
yüzde 33 olarak sınıflandırılacak. 
Halen nakit teminatlı olanlarda 
yüzde 0, ipotek teminatlı 
olanlarda yüzde 50, diğerlerinde 

yüzde 100 risk ağırlığına tabi tutulan 
“firma kredileri”nde, şirketin aldığı 
dereceye göre belli risk ağırlıkları 
belirlendi. Perakende krediler ve KOBİ 
kredileri yüzde 100 risk ağırlığına tabi 
bulunuyor, ancak bu alacakların kredi 
koruması bulunması durumunda risk 
ağırlıkları daha da düşürülebiliyor. 
Basel 2’de ise söz konusu alacaklar 
yüzde 75 ağırlığında sınıflandırılacak.
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Kanunlarımız değişiyor, bu 
değişimler bazen hızlı ve 
toptan bazen de yavaş ve 

sınırlı maddelerde oluyor. Değişimin 
gerekçesi bazen uluslararası 
mevzuata ya da AB mevzuatına 
uyum bazen de ülkemizin ihtiyaçları 
ve özel koşullarımızdan gelen 
talepler olabiliyor. Uzun bir yürürlük 
periyodunda zaman içinde muhtelif 
değişikliklere uğramış olan hatta 
bazen yamalı bohçaya dönmüş 
olan kanunlarımızın son yıllarda, 
parlamento trafiğine bağlı olarak 
baştan aşağı toptan değişikliğe 
uğradığını daha sık görmekteyiz.

2001 yılında Türk Medeni 
Kanunu, 2006 yılında Kurumlar 
Vergisi Kanunu, 2011 yılında Türk 
Ticaret Kanunu ve başına “Türk” 
kelimesi eklenerek Türk Borçlar 
Kanunu tamamıyla yenilenmişlerdir. 
Vergi Usul Kanunu ile Gelir Vergisi 
Kanunu’nun da yenileri yoldadır. 
Tabii ki kanunların baştan aşağı 
toptan değişiminin bazı sakıncaları 
da olabilmektedir. Örneğin, tasarı 
hazırlığı ile yasalaşma süreci arasına 
uzun zaman girmesi hazırlanan 
tasarıların bazı maddelerinin 
güncelliğini yitirmesine sebep 
olabilmekte, ayrıca madde sayısı fazla 
olan kanunların TBMM sürecinin 

hızlı işletilmesi çabası nedeniyle 
bazı sorunlu maddelerin de arada 
yasalaşmasına sebep olabilmektedir. 
Hatırlatmak gerekirse yeni TTK’nun 
ticari işletme ve şirketlerle ilgili 
644 maddelik bölümündeki temel 
maddelerinden 100’den fazlası henüz 
uygulamaya girmeden değiştirilmiştir. 

Yeni TTK ile aynı tarihlerde 
TBMM gündeminde görüşülen ve 
11.01.2011 tarihinde baştan aşağı 
yenilenerek 649 maddelik yeni haliyle 
yasalaşan Türk Borçlar Kanunu          
4 Şubat 2011 tarihli Resmi Gazetede 
yayımlanarak (yeni TTK ile birlikte)                  
1 Temmuz 2012’de yürürlüğe 
girmiştir. Yeni adıyla Türk Borçlar 
Kanunu (TBK) yeni TTK kadar 
olmasa bile işyeri kiraları ile ilgili 
bazı maddeleri  (6353 sayılı son 
torba yasanın 53. maddesiyle) 8 yıl 
ertelenerek en azından başlangıçta 
kısmi değişikliğe uğramıştır. TBK’nun 
pek çok maddesi de esasen iş 
hayatını doğrudan veya dolaylı olarak 
ilgilendirmektedir. Yasalaşması ile 
uygulamaya girdiği yaklaşık 1,5 
yıllık süreç içinde yeni TBK fazla ilgi 
çekmemiş gündemde çok daha yer 
bulan TTK’nun gölgesinde kalmıştır.

TBK’nun  1 Temmuz 2012’de 
yürürlüğe girmesi ile birlikte ilk 
etkisini gösteren madde Kanunun 

Eşler kredi 
sürecine 

“müdahil” oldu
Adnan Yıldırım

adnan.yidirim@ebso.org.tr

EGE’DEN  BAKIŞ

Eşlerin ayrılması ya 
da ayrı yaşaması gibi 
şekli ve dolambaçlı 
çözümleri 
düşünenler 
bulunmakla birlikte 
asıl sorun kefalete 
izin verecek 
eşlerin işle ve 
ticari yaşamla ilgisi 
olmaması halinde 
verilecek iznin ne 
anlamı olduğunu 
tartışmak gerekir. 
Ayrıca eşlerin bu 
izni vermek için 
mali müşavire 
ya da avukata 
danışma istekleri 
eşler arasında bu 
konunun gerginlik 
çıkarabilecek 
potansiyeli olan 
diğer bir boyutudur. 
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kefalet sözleşmeleri ile ilgili 
maddeleri içinde yer alan 584. 
maddesi olmuştur. Bu maddede 
kefalet sözleşmesi imzalayacak 
eşin, sözleşme öncesinde ya da 
sözleşme imzalanması esnasında 
diğer eşin yazılı iznini alması hususu 
düzenleniyor. Bankaların ve finans 
kurumlarının bu maddeyi işletmek 
için önceden hazırlık yaptıklarını ve 
bu maddenin gereği olarak TBK’nun 
yürürlüğe girişiyle birlikte ilk çalışma 
günü olan 2 Temmuz 2012 gününden 
başlayarak eşlerden kefalet izni talep 
ettiklerini gördük. Bankalar ve finans 
kurumları yeni uygulamaya hazır 
olduğu ancak kredi kullanan ya da 
kredi kullanan arkadaş ve dostlarına 
kefil olanların ise 1,5 yıllık yürürlük 
süresine rağmen hiçbir hazırlığının 
olmadığı anlaşıldı.

Kefalette eşlerin yazılı iznini 
gerektiren yeni TBK’nun “Eşin rızası” 
başlıklı 584. maddesi aşağıdaki gibidir. 

Eşin rızası

Madde 584- Eşlerden biri 
mahkemece verilmiş bir ayrılık 
kararı olmadıkça veya yasal olarak 
ayrı yaşama hakkı doğmadıkça, 
ancak diğerinin yazılı rızasıyla kefil 
olabilir; bu rızanın sözleşmenin 
kurulmasından önce ya da en geç 
kurulması anında verilmiş olması 
şarttır. 

Kefalet sözleşmesinde sonradan 
yapılan ve kefilin sorumlu olacağı 
miktarın artmasına veya adi kefaletin 
müteselsil kefalete dönüşmesine ya 
da kefil yararına olan güvencelerin 
önemli ölçüde azalmasına sebep 
olmayan değişiklikler için eşin rızası 
gerekmez.”

Madde metninden açıkça 
görüleceği üzere,

• Mahkemece verilmiş bir ayrılık 
kararı yoksa, ya da

• Eşler yasal olarak ayrı 
yaşamıyorlarsa,

Eşlerden biri ancak diğerinin yazılı 
rızasıyla (izniyle) kefil olabilir. Kefalete 
verilecek eş izni,

• Kefalet sözleşmesinden önce, ya da

• Kefalet sözleşmesinin yapıldığı 
esnada yazılı olarak verilecektir.

Maddenin ikinci paragrafında 
belirtildiği gibi,

• Kefalet sözleşmesinde sonradan 
yapılan ve kefilin sorumluluğunun 
artmasına,

• Adi kefaletin müteselsil kefalete 
dönüşmesine,

• Kefil yararına olan güvencelerde 
önemli ölçüde azalmaya sebep 
olmayan değişiklikler için eşin rızası 
gerekmeyecektir.

Özetle; 1 Temmuz 2012 
tarihinden itibaren ticari olsun-
olmasın her türlü borca eşlerden 
birisi tarafından kefalet verilebilmesi 
diğer eşin yazılı iznine bağlı hale 
gelmiştir. Yapılan bu düzenleme   
2001 yılında yenilenen 1030 maddelik 
yeni Türk Medeni Kanunu’muzun 
konuyla ilgili “Eşler Arasında 
Mal Rejimi” başlıklı 202-281. 
maddelerindeki düzenlemelere de 
uygundur, paralellik arz etmektedir.  
Ancak burada kötüye kullanılan veya 
yanlış anlaşılan iki hususu özellikle 
belirtmek istiyoruz ki,

• Kefalet izni veren eşler bu izni 

vermekle borçlu yada kefil 
olmamaktadır,

• Eşin izni ile ilgili TBK’nun 584. 
maddesi, kefalet sözleşmelerine 
“eşlerin de kefil olarak imza atması 
gerekir” şeklinde anlaşılmamalıdır.

Değerlendirme ve öneri

Kanun maddesinin mevcut hali 
kredi kullanımında şahsi kefalet 
verecek olanlardan bazılarının 
eşleriyle sorun yaşamasına sebep 
olmaktadır. Bu sorunu aşmak için 
eşlerin ayrılması ya da ayrı yaşaması 
gibi şekli ve dolambaçlı çözümleri 
düşünenler bulunmakla birlikte 
asıl sorun kefalete izin verecek 
eşlerin işle ve ticari yaşamla ilgisi 
olmaması halinde verilecek iznin ne 
anlamı olduğunu tartışmak gerekir. 
Ayrıca eşlerin bu izni vermek 
için mali müşavire ya da avukata 
danışma istekleri eşler arasında bu 
konunun gerginlik çıkarabilecek 
potansiyeli olan diğer bir boyutudur. 
Bu sebeplerle, kanun maddesinin 
mevcut halinde ticari kredilerin 
kapsam dışında bırakılması şeklinde 
bir değişikliğe gitmek gerekir. Bu 
arada TBMM’nin yeni tatile girdiği 
göz önünde bulundurularak Adalet 
Bakanlığı’nın ticari kredilerde eş 
iznini kolaylaştırıcı bir ikincil mevzuat 
düzenlemesi yapılması da yerinde 
olur.

EGE’DEN  BAKIŞ
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Kapasite raporlarında
Avrupa standartları

Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB), Odalarda 
Sanayi Kapasite Raporu 

düzenleyen raportör ve eksperlere, 
farklı alanlarda kullanılan sınıflamalar 
konusunda vereceği eğitimlere 
başladı. Eğitim programının ilki 
“PRODCOM Sınıflaması” konusunda 
yapıldı. Sanayi Kapasite Raporları 
İçin PRODCOM Sınıflaması Eğitim 
Toplantısı’nda konuşan TOBB 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, uzun 
zamandır NACE kodları üzerinde 
çalıştıklarını ve faaliyet kodlarının 
yenilenmesi için kolları sıvadıklarını 
belirterek, herkesin tek bir NACE 
kodu numarasına sahip olması ile 
artık kimin ne iş yaptığını bileceklerini 
söyledi.

Kapasite raporlarının, 5174 sayılı 
kanun uyarınca Odalar tarafından 
düzenlendiğini anımsatan TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Raporlar 
Birliğimizce onaylanarak talep 
sahiplerine veriliyor. Kapasite 
raporları, ülkemizin sınaî üretim 
gücünü tespit etmek ve sanayi bilgi 
sistemini oluşturmak açısından son 
derece önemli. Bunun yanında 
sanayicimiz açısından da, Sanayi 
Sicil Belgesi’nin alınması, enerji 
indiriminden yararlanılması, teşvik ve 
ihalelerle ilgili belgelerin derlenmesi 
için gerekli” dedi.

Hisarcıklıoğlu, 1980’li yıllarda 
yılda yaklaşık 5 bin civarında kapasite 
raporu düzenlendiği, 2012 yılında 
ise Türkiye’nin sanayileşmesine 
paralel biçimde, bu rakamın 30 
binlere ulaştığını ve önümüzdeki 

yıllarda kapasite raporlarının sayısının 
ihracat hedefleri ve sanayileşme hızı 
doğrultusunda çok daha yukarılara 
çıkacağını ifade etti. 

2012 yılı başı itibariyle
tamamen otomasyona geçildi

2008 yılında kapasite raporlarının 
hazırlanması sürecinde önemli 
değişiklikler yaptıklarını belirten 
TOBB Başkanı, “Teknolojik 
gelişmeler ve yazılım alt yapısının 
kurulması ile ilk olarak Ankara 
Sanayi Odası’nda başlayan kapasite 
raporu otomasyon sistemi tüm 
Odalarımıza yayıldı. 2012 yılı başı 
itibariyle tamamen otomasyona 
geçildi. Ayrıca, daha önce raporlarda 
kullanılan ISIC kodlama sistemi 
yerine, yine bu dönemde AB’de 
kullanılan PRODCOM kodlama 
sistemine geçildi. Birçok kurum ve 
kuruluş sisteme doğrudan ulaşmak 
için Birliğimize başvuruyor. Elektronik 
ortamda belge temin ederek işini 

hızlandırmak istiyor. Bu talepler, 
kapasite raporlarının ne kadar 
önemli belgeler olduğunu ortaya 
koymaktadır. Birliğimiz bu durumun 
bilincinde” diye konuştu. 

Kim ne iş yapıyor
biliyor olacağız

Kapasite raporlarının 
düzenlenmesinde ne kadar hassas 
olunması gerektiğini bildiklerini 
vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şunları 
söyledi:

“Kapasite raporları ülkemiz için 
ciddi bir veri kaynağı. Biz TOBB 
olarak Türkiye’deki veri ihtiyacının 
farkındayız. 4. İstatistik Konseyi’nde 
alınan karar gereği Birliğimize Sanayi 
Kapasite Raporu İstatistiklerinin 
açıklanması sorumluluğu verildi. Biz 
de çalışmalarımızı hızlandırdık. Uzun 
zamandır NACE kodları üzerinde 
çalışıyoruz. Faaliyet kodlarının 
yenilenmesi için kolları sıvadık. 
Herkesin tek bir NACE kodu 

Sanayi kapasite raporlarında Avrupa Birliği’nin kullandığı Prodcom sistemine 
geçildi. NACE kodu ile herkesin yaptığı iş bilinecek. Yasal altyapı ile 

sertifikası olmayan hiçbir eksper kapasite raporu düzenleyemeyecek.
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numarasına sahip olması ile artık kim 
ne iş yapıyor biliyor olacağız. Diğer 
taraftan, kapasite raporu ekspertiz 
sistemini geliştirmek için de ciddi 
bir çalışma başlattık. Bu sebeple 
Yönetim Kurulumuz kapasite raporu 
düzenleyecek eksperlere eğitim ve 
sertifika verilmesi konusunda bir 
karar aldı ve bunu tüm Odalarımıza 
duyurdu. Bu toplantı, sürecin 
ilk adımıdır. Odalarımızdaki tüm 
raportör ve eksperlere eğitim 
vereceğiz. Raportör ve eksperlerimiz 
bu eğitimler sonucunda sertifikalarını 
alacaklar. Gerekli yasal altyapının 
da düzenlenmesi ile bundan böyle 
sertifikası olmayan hiçbir eksper 
kapasite raporu düzenleyemeyecek.”

Yüzümü yere baktırmayın

Kapasite raporlarına dair bazı 
sıkıntılar tespit ettiklerine işaret eden 
Hisarcıklıoğlu, Odalar tarafından 
sanayicilere verilen kapasite 
raporlarının bazılarının gerçeğe 
uygun olmadığı, işyerine gidilmeden 
kapasite raporu düzenlendiği, 
firmadaki mevcut durum ile kapasite 
raporunda belirtilen miktarların 
uygunluk göstermediği, kağıt 

üzerinde aynı adreste birden fazla 
firmanın gözüktüğü, aynı adres ve 
tek bir tesis için birden fazla kapasite 
raporu alındığı, firmanın fiziki olarak 
adresinde bulunmadığı halde kapasite 
raporu aldığı iddialarının kendilerine 
bildirildiğini kaydetti.

Hisarcıklıoğlu, kapasite 
raporu hazırlanmasında ve 
onaylanmasında görevli olanların 
yetki ve sorumluluklarının açık bir 
şekilde belirtildiğini dile getirerek, 
bu çerçevede, özel önem taşıyan 
sektörlerin üretim tesislerinin, 
üretim kapasitelerinin, makine ve 
ekipmanları ile personel sayılarının 
belirli aralıklarla ilgili odalarca 
denetlenmesinin öngörüldüğünü 
söyledi.

Kapasite raporlarının Türkiye 
açısından önemine değinen 
Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu: 
“Yaptığınız iş aslında Türkiye 
açısından en önemli şeylerden 
bir tanesi. Niye biz zengin olmak 
istiyoruz? Ben Türkiye’yi geziyorum 
soruyorum ‘Zengin olmak istemeyen 
var mı?’ diyorum. Bazen salonlarda 
bir kişi çıkıyor. O da zaten zengin, 

onun için istemiyor. Onun dışında 
herkes zengin olmak istiyor. Zengin 
olacaksak bu neyle olacak? Ancak 
üreterek mümkün... Biz doğru bilgiyi 
üretemezsek, nasıl yatırımcıyı doğru 
şekilde yönlendireceğiz? Burada 
büyük vebalimiz var. Önümüzdeki 
dönemde işini düzgün yapanla 
yapmayanı ayrıştıracağım. Eş, ahbap, 
dost, çavuş ilişkisi olmaz. Kurumsal 
olarak arkadaşlık ilişkisi olmaz, 
açık söyleyeyim. ‘Rifat’ olarak ben 
cebimden 100 lira veririm, o sadece 
beni ilgilendirir. Ama 70 milyonu 
ilgilendiren bir mesele söz konusu 
olduğu zaman bunun sorumluluğu 
hepimizedir. Benim sizden ricam 
gerçeğine uygun yapmanız. İşin 
hilesi dürüstlüktür. Dürüst olan 
adam sonunda kazanır. Bazen 
kaybediyormuş gibi gözüksem de 
dürüstlükten vazgeçmediğim zaman 
maddi manevi kazanan ben oldum. 
Önümüzdeki dönem bu iş daha 
sıkı olacak. Bu işi düzgün yapın ki 
yarın bana ‘Türkiye’de kaçak mazot 
varmış, bunun sebebi sizmişsiniz’ 
dedirttirmeyin. Benim yüzümü yere 
baktırmayın.’’
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Ege Bölgesi Sanayi Odası, 
Balkan Savaşları’nın 100. 
Yıldönümünde Amerika Birleşik 

Devletleri’nde yapılacak Balkan 
Zirvesi’ne davet edildi. Amerikan 
Balkan Dernekleri Federasyonu 
Başkanı Dr. Aras Konjhodzic, Eylül 
ayında New York’ta gerçekleştirilecek 
Balkan Zirvesi’nde en öndeki masayı 
Türkiye’ye ayırdıklarını belirtirken, 
EBSO Yönetimini de aralarında 
görmek istediklerini bildirdi.

Amerikan Balkan Dernekleri 
Federasyonu Başkanı Dr. Aras 
Konjhodzic ve beraberindeki 
heyet, Ege Bölgesi Sanayi Odası’nı 
ziyaret etti. EBSO Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Erdoğan Çiçekçi 
ile Yönetim Kurulu Üyesi Bayram 
Talay’ın ev sahipliği yaptığı ziyarette, 
1912 yılında yaşanan Balkan Savaşı’nın 
100. Yıldönümü ve Bosna’da 
1992-1995 yılları arasında yaşanan 
soykırımın yıldönümü dolayısıyla 
Balkan Zirvesi gerçekleştireceklerini 
haber veren Konjhodzic, kadınların 
barış için biraraya geleceklerini 
söyledi. Dr. Konjhodzic, “Savaşı 
erkekler başlattı, kadınlar barışı 
getirsin istiyoruz. Bu nedenle Eylül 
ayında New York’taki zirvede 

kadınların sayısı fazla olacak. ABD 
Başkanı Barack Obama’nın eşi 
Michelle Obama, eski başkan Bill 
Clinton’un eşi ve şimdiki ABD 
Dışişleri Bakanı Hillary Clinton 
ile 1992-1995 yılları arasında 
Balkanlar’da yaşanan drama dikkat 
çeken aktris Angeline Jolie gibi isimler 
de foruma katılacak” dedi.

Balkan Zirvesi’ne Türkiye’den 
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile 
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun 
davet edildiğini söyleyen Dr. Aras 
Konjhodzic, “Zirvede en öndeki masa 
Türkiye’nin.. Türkiye ile ABD’deki 
Balkan halkı arasındaki köprüleri 
güçlendirmek üzere buradayız. Bize 
İzmir’de kucak açan Ege Bölgesi 
Sanayi Odası yönetimini de aramızda 
görmeyi istiyoruz” diye konuştu.

Türkiye güçlü olmazsa
biz de olamayız

Dr. Konjhodzic, “eritme kazanı” 
olarak nitelendirilen ABD’de Balkan 
varlığını ayakta tutmaya çalıştıklarını 
belirtirken, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Balkanlar’da 1992 yılında 
yaşanan savaştan önce ABD’de 50 
bin nüfustuk, şimdi 500 bine ulaştık. 

Yeniden insanlarımız arasında orta 
seviyede güçlü işadamları çıktı. 
Bizim en büyük amacımız orada var 
olmak, kültürel birliğimizi sağlamak. 
Genç insanlara, bütün işadamlarına 
ulaşmak istiyoruz. ABD hala en 
büyük piyasa. Yeşil Kart’ı olan birçok 
işadamımız var. Her yıl Balkanlar’ı 
tanıtıcı etkinlikler yapıyoruz. Türkiye 
ABD’ye açılım yapacaksa biz yardımcı 
olabiliriz. Bu köprüyü oluşturmak 
için biz varız. Bizim için Türkiye çok 
önemli. Türkiye güçlü olmazsa bizde 
olamayız.”

Dostluktan öte, kardeşiz

EBSO Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Erdoğan Çiçekçi de, 
ziyaretten memnuniyetini dile 
getirerek, “Türkiye’ye, İzmir’e 
gelmeniz bizim için mutluluk 
verici. Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın 
geçmişten bu yana Bosna’ya yakınlığı 
vardır. Ülkeler arasında ticaret 
ön plandadır ama içine sevgiyi 
eklediğimizde gerçek dostluklar 
vardır. Türkiye ile Bosna’nın 
dostluktan öte, kardeş olduğunu 
görüyoruz. Oda olarak ilişkilerimizin 
ve işbirliğinin güçlenmesi için her 
türlü desteği vermeye hazırız” dedi.

EBSO’ya “ön masa” daveti
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Lüksemburg ile ticaret ve 
diplomasi gelişiyor

Lüksemburg Büyükelçisi Arlette 
Conzemius, ülkesinin Türkiye’ye 
son 10 yılda doğrudan yatırım 

miktarı açısından 7’nci sırada 
bulunduğunu bildirdi.

Lüksemburg Büyükelçisi 
Conzemius, Ekonomi ve Dış Ticaret 
Bakanlığı Lojistik Bölümü Müdürü 
Daniel Liebermann, Büyükelçilik 
Ticaret Danışmanı Esra Mizrahi, CFL 
Kargo CEO’su Fernand Rippinger 
ile birlikte Ege Bölgesi Sanayi 
Odası’nı ziyaret etti. EBSO Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Erdoğan 
Çiçekçi’nin ev sahipliği yaptığı 
ziyarette, iki ülke arasındaki ticari 
hacmin gelişmesi vurgulandı.

İzmir’e geliş nedenlerinin 
başında lojistik sektörünün gelişmesi 
olduğunu vurgulayan Lüksemburg 
Büyükelçisi Arlette Conzemius, 
“2011 yılı sonunda büyükelçiliğimizi 
hayata geçirdik. Türkiye’de daha 
önceden bulunan büyükelçiliklere 
göre daha yoğun ziyaretlerde 
bulunarak aradaki açığı kapatmaya 
çalışacağız. Ülkelerimiz arasındaki 
siyasi ilişkiler iyi durumda. Türkiye’nin 

Avrupa Birliği üyeliğine tam destek 
veriyoruz” dedi.

Lüksemburg’un Avrupa’ya açılan 
kapı, Türkiye’nin ise Ortadoğu’nun 
kalbi olduğunu vurgulayan Büyükelçi 
Arlette Conzemius, şunları söyledi:

“Türkiye ile Lüksemburg 
arasındaki ticari ilişkileri geliştirmek 
için buradayız. İhracat açısından her 
iki ülke de önemli coğrafi konumda. 
Bu nedenle şu anda öncelikli olarak 
lojistik sektörüne ağırlık veriyoruz. 
Finans sektörü de öne çıkıyor. 
Ar-Ge teknolojilerine büyük önem 
veriyoruz, yeni teknolojilerin 
geliştirilmesi bizim için büyük önem 
taşıyor. Yatırım fonlarında ikinci büyük 
bölgeyiz. Son 10 yılda Türkiye’ye 5 
milyar 279 milyon dolar ile doğrudan 
yatırım yapan 7’nci ülkeyiz.”

Ticaret dengeli olmalı

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Yardımcısı Erdoğan Çiçekçi ise, 
Türkiye’nin Lüksemburg’a 1 mal satıp 
3 mal aldıklarını söyleyerek, “Bugüne 
kadar iki ülke arasında diplomatik 
ilişkiler çok iyi durumdaydı. 

Ancak ticari ilişkilerde de denge 
olması gerekir. Bu ziyaretle ticari 
anlamda da ilişkilerin güçleneceğine 
inanıyorum. Karşılıklı olarak 
öncelikli sektörlerimizi belirleyerek 
işbirliğimizi geliştirecek adımlar için 
üzerimize düşeni yapmaya hazırız” 
diye konuştu. 
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Tiryaki’den meclis temennileri

Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis 
Başkanı Mehmet Tiryaki, Açılış 
ve Başkanlık Sunuşları’nda; 

1984-1987 yılları arasında Odamız 
Meclis Üyeliği görevinde bulunan 
Üner Birkan’ın vefat ettiğini söyleyen 
Tiryaki, merhuma Allah’tan rahmet, 
ailesi ve yakınlarına başsağlığı 
dileyerek, merhumun anısına Meclis’i 
bir dakikalık saygı duruşuna davet 
etti.

Meclis toplantımızı onurlandıran 
Ege Gümrük ve Ticaret Bölge 
Müdürü Kaptan Kılıç’a bir kez daha 
teşekkür ettiğini ifade eden Tiryaki, 
Kılıç’ın İzmir’deki görevine kısa bir 
süre önce başladığını söyleyerek, 
kısaca özgeçmişini Meclis ile paylaştı.

Terör belası bitmeli

Terör örgütünün menfur 
bir saldırısı neticesi şehit düşen 
Mehmetçiklerimize Allah’tan 
rahmet, ailelerine başsağlığı ve 

sabırlar, yaralılara da acil şifalar 
dileyen Tiryaki, ülke bütünlüğümüze 
yönelik yapılan bu hain saldırıyı bir 
kez daha nefretle kınadığını dile 
getirdi. Uzun yıllardır ülkemizi derin 
toplumsal acılara boğan, ekonomik 
yönden büyük faturalar ödeten 
terör belasının mutlaka bir an önce 
durdurulması yönünde tüm siyasi 
partilerimizin bir araya gelmesini ve 
bu belanın artık nihayete erdirilmesini 
arzuladıklarını ifade etti.

Komşumuz Suriye’nin hava 
kuvvetlerimize ait bir uçağı, 
uluslararası sularda herhangi bir 
uyarıda bulunmadan düşürmesi 
neticesi iki pilotumuzun kayıp 
olduğu haberinin herkesi derinden 
üzdüğünü, her türlü iyi niyet ve 
komşuluk ilişkilerine aykırı bu 
eylemin uluslararası hukuktan doğan 
haklarımızın korunarak büyük 
bir krize yol açmadan devletimiz 
tarafından çözüme ulaştırılacağına 

inandığını ve kayıp iki havacımızın da 
bir an evvel bulunmasını ümit ettiğini 
belirtti.

Başarıya kutlama

Tiryaki, Odamızın açıkladığı 2011 
yılı üretimden satışlarına göre 25 
milyon TL barajını aşan ilk 100 sanayi 
kuruluşu listesinde yer alan firmaları 
kutlayarak, firmalarımızın başarılarının 
devamını temenni ettiğini söyledi.

Odamız’ın, KalDer tarafından 
düzenlenen Ege Bölgesi Kalite 
Başarı Ödülü’nü almaya hak 
kazanmasından dolayı büyük sevinç 
yaşadıklarını, ödülde emeği geçen 
tüm personelimizi ve Yönetim 
Kurulumuz’u tebrik ettiğini belirtti.

Başarılı ihracatçılar 2011 yılı ödül 
töreninde soğutma sistem elemanları 
dalında Ahmet Yar Soğutma A.Ş.’nin 
birinci sırayı alarak büyük başarı elde 
ettiğini, bu nedenle Meclis Üyemiz 
Halit Turgut Salaçin’i gönülden tebrik 

MECLİS
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ettiğini ve başarılarının devamını 
dilediğini söyledi.

Meclis Üyemiz Nurettin 
Tarakçıoğlu’nu TİM sektörler konseyi 
üyesi olması, Meclis Üyemiz Melih 
Dirin’i, Dirinler Döküm A.Ş. ve 
Viramar Ltd. Şti.’nin güç birliği ile 
Levent Marina’da 365 gün açık yat 
fuarı olan yat market açılışını yapması 
nedeniyle tebrik ettiğini söyledi.

Yönetim Kurulumuz’un 
düzenlemiş olduğu Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti ziyaretinin başarılı 
geçmesinden dolayı emeği geçen 
herkesi tebrik ederek, teşekkürlerini 
sunduğunu belirtti.

Torbalı Organize Sanayi Bölgesi’ni 
13 Haziran’da alt yapı temel atma 
töreninin gerçekleşmesinden dolayı 
tebrik ederek, hayırlı uğurlu olmasını 
temenni etti.

35. Dünya Bağ ve Şarap 
Kongresi’nin İzmir’de toplandığını 
belirten Tiryaki, bu sektörümüzün 
dünya çapında ulaştığı başarısından 
dolayı memnuniyetlerini ifade ederek, 
organizasyonda emeği geçenleri 
kutladığını belirtti.

İzmir’in yatırımları

15 Haziran Cuma günü Ulaştırma 
Bakanı Binali Yıldırım’ın da katıldığı 
Adnan Menderes Havalimanı yeni iç 
hatlar terminali temel atma törenine 
katıldığını, 570 milyon TL’lik bu 
yatırım tamamlandığında, İzmir’imizin 
çoktandır hak ettiği gelişmiş ve 
modern iç hatlar terminaline 
kavuşacağını umut ettiğini, yeni iç 
hatlar terminalimizin ise 14 ayda 
işletmeye alınacağının ifade edildiğini 
söyledi.

Yine aynı gün, öğlenden 
sonra Ulaştırma Bakanı’nın 
sunum toplantısında; “35 İzmir, 
35 Proje”nin bugün geldiği safha 
hakkında slaytlarla katılımcılara bilgi 
verildiğini, şimdiye kadar pek alışık 

olmadıkları bir şekilde, tüm projelerin 
başlangıcından bugüne kadar 
geldiği safha ve aşamalar hakkında 
kamuoyunun bilgilendirmesini çok 
olumlu bulduğunu, alkışlanacak bir 
davranış olduğunu ifade etti. Sunum 
toplantısında öne çıkan ve Meclis 
ile paylaşmak istediği sanayiciler 
açısından önem taşıyan iki proje 
olduğunu, bunlardan birincisinin 
alt yapı ihalesinin 12 Mart 2012’de 
yapıldığı, üst yapı ihalesinin de 
2012 yılı sonunda yap, işlet, devret 
modeliyle yapılacağı ifade edilen 
Kemalpaşa lojistik merkezi projesi 
ile, Aliağa Organize Sanayi Bölgemizi 
de çok yakından ilgilendiren 15 Mayıs 
2012’de temeli atılan Kuzey Ege 
Çandarlı Limanı projesi olduğunu 
belirtti.

“35 İzmir 35 Proje” kapsamındaki 
projelerden bir diğerinin de, hizmet 
sektörünün sürekli gelişen dalı 
telekomünikasyon sektörünün 
istihdama önemli katkı sağlayan 
ünitelerinden biri olan çağrı 
merkezlerinden bir tanesinin 
daha İzmir’de hizmete açılması 
olduğunu, Gaziemir’de yeni açılan 
çağrı merkezinin kentimiz gençleri 
için önemli bir istihdam olanağı 
sağlayacağını ifade etti. Tiryaki, 
bir yıl önce İzmir’de iki çağrı 
merkezi bulunuyorken bugün yedi 
çağrı merkezi bulunduğunu, çağrı 
merkezlerinin kapasitesi 3150 kişi 
olup şu anda istihdam edilen kişi 
sayısının 1800 olduğunu belirtti.

EXPO Türkiye’nin projesi

18 Haziran Cumartesi günü 
Cumhurbaşkanımızın da teşrif ettiği 
EXPO 2020 zirvesi toplantısına 
katıldığını söyleyen Tiryaki, burada 
aday şehirlerden Brezilya’dan Sao 
Paolo, Rusya’dan Ekaterinburg, 
Tayland’tan Ayutthaya, Birleşik Arap 
Emirlikleri’nden Dubai şehirleri 
içerisinde en şanslı adayların 
başında İzmir’imizin geldiğinin 
ifade edilmesinin, morallerini 
yükselttiğini, 160 üye ülkeden 325 
delegenin oy kullanacağı bu yarış 
için İzmir’de ayrılan 463 hektarlık 
İnciraltı turizm merkezi alanının 
206,4 hektarlık kısmının EXPO alanı 
olarak ayrıldığını, bununla ilgili yasal 
düzenlemenin de Resmi Gazete’de 
yayımlandığını, bu yasal düzenleme 
ile bu yarışta önemli bir merhalenin 
aşılmış olduğunu, memnuniyetle 
duyurmak istediğini belirterek, 
İzmir’in bu yarıştan yüzünün akıyla 
çıkacağını söyledi.

Cumhurbaşkanımız’ın yaptığı 
konuşmada; bu yarışmanın en önemli 
dinamiğinin İzmir’in iş dünyası 
olduğunu ve iş dünyamızın da çok 
aktif bir şekilde bu yarışın içerisinde 
olması gerektiğini ifade ettiğini, 2015 
EXPO’sundan alınacak derslerle 
bu kez herkesin varıyla yoğuyla 
hareket etmesi gerektiğini, bunun 
sadece İzmir’in değil bir ülke projesi 
olduğunun özellikle altını çizdiğini 
söyledi.

Tiryaki, İzmir’le ilgili bir diğer 
memnuniyet verici gelişmenin de 
İzmir’in deniz ulaşımının geliştirilmesi 
ve ulaşımda deniz taşımacılığının 
arttırılması amacıyla büyükşehir 
belediyesinin 15 adet yeni teknoloji 
ürünü gemi alım ihale sözleşmesini 
imzalaması olduğunu, ihaleyi kazanan 
firmanın bir Türk tersanesi olmasının 
da memnuniyetlerini bir kez daha 
arttırdığını, şehrimize hayırlı olmasını 
dilediğini belirtti.

Uzun yıllardır 
ülkemizi derin 

toplumsal acılara 
boğan, ekonomik 

yönden büyük 
faturalar ödeten 

terör belası mutlaka 
durdurulmalıdır.

MECLİS
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, konuşmasının 

başında rahmetli Meclis Üyesi Cevat 
Kırkpınar’ın Meclis kürsüsünde dile 
getirdiği konuların yarısının terörle 
ilgi olduğunu hatırlatırken, Haziran 
Meclis Toplantısı’na yine ne yazık ki 
terör konusuyla başladıklarını ifade 
etti. Yorgancılar, ülke olarak küresel 
bazda dünyada örnek gösterilen 
ülke konumuna gelmişken, herkes 
bu başarıyı nasıl sağladığımızı 
irdelerken, terör sonrasında şehit 
ailelerimizin, Türk milletinin yaşadığı 
acılar karşısında ülke ekonomisinin 
büyümesinin bir anlam ifade 
etmediğini, öncelikli olarak terör 
konusunun çözüme ulaştırılması 
gerektiğini, bunun sorumluluğunun 
millet adına seçilen milletvekillerinde 
ve TBMM’de olduğunu, en kısa 
sürede çözüm istediklerini bir kez 
daha vurguladı.

Malatya’dan kalkan keşif 

uçağımızın düşürüldüğünü, henüz net 
bilgilere ulaşılamadığı ve incelemeler 
sürdüğü için itidalli ve sakin 
davranılması gerektiğini, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin çok büyük bir devlet 
olduğunu, bu konunun uluslararası 
hukuk çerçevesinde çözüleceğini 
düşündüğünü dile getirdi. Yorgancılar, 
NATO’nun konuyla ilgili yapacağı 
açıklamanın son derece önem arz 
ettiğini, yine Başbakanımızın yapmış 
olduğu bilgilendirme toplantısında 
“Söz konusu vatansa gerisi 
teferruattır” anlayışını sergilenmesinin 
son derece olumlu ve güzel olduğunu 
belirtti.

Yavru Vatan yalnız değil

Bilindiği üzere 1-3 Haziran 
tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’ne düzenledikleri iş 
gezisinde Cumhurbaşkanı Derviş 
Eroğlu, Dışişleri Bakanı Hüseyin 
Özgürgün, Ekonomi ve Enerji Bakanı 
Sunat Atun, Türkiye Büyükelçisi Halil 

İbrahim Akça, Kuzey Kıbrıs Türk 
Ticaret Odası Başkanı Günay Çerkez, 
Kuzey Kıbrıs Türk Sanayi Odası 
Başkanı Ali Çıralı’yı ziyaret ettiklerini, 
yapılan ikili görüşmelerin son derece 
faydalı olduğunu, özellikle Kıbrıs 
Ticaret Odası Başkanı ve bakanların 
sürekli olarak İzmir’den Güney 
Kıbrıs’a yapılan seyahati son derece 
olumsuz olarak değerlendirdiğini 
söyledi. Yorgancılar, Başbakanımız 
tarafından TOBB’a gönderilen yazıda; 
ülkemizce doğrudan tanınmayan ve 
temasta, görüşmede bulunulmayan 
Güney Kıbrıs Rum yönetiminin ev 
sahipliğinde ya da başkanlığında 
AB dönem başkanı sıfatıyla da olsa 
düzenlenecek toplantı ve diğer 
faaliyetlere bakanlık, kurum ve 
kuruluşlarımızca iştirak edilmemesine 
özen gösterilmesinin ifade edildiğini, 
bu yazının TOBB tarafından 
ülkemizdeki tüm oda ve borsalara 
iletildiğini ifade etti. 

Yorgancılar, KKTC 

MECLİS

Yorgancılar: Terör sorunu bitmeli,
ikinci yarıda ekonomiye dikkat
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seyahatinde hem güzel toplantılar 
gerçekleştirdiklerini, hem de 
dinlenme fırsatı bulduklarını 
ifade ederek, meclis üyelerinden 
bir isteği bulunduğunu; bu tip 
organizasyonlarda 1 ay önce duyuru 
yaparak gelen cevaplara göre uçak 
ve otel rezervasyonları yaptıklarını 
fakat seyahat tarihi yaklaştıkça 
katılımların iptal edilmeye başlandığını 
ve rezervasyonlar yapıldığı için iptal 
edenler gelmediği halde belli bir 
maliyetin boşuna ödendiği, bunların 
da Odamız’a artı bir yük olduğunu 
dile getirdi ve tüm Meclis üyelerinden 
bu konuda daha hassas davranmasını 
rica etti.

Yaklaşık 12 yıldır ilk defa TOBB 
Yönetim Kurulu Toplantısı’nın 
İzmir’de gerçekleştirildiğini, 
çok güzel ve verimli bir toplantı 
gerçekleştirildiğini, İzmir’e dair 
bilgilendirmenin TOBB Yönetim 
Kurulu’na aktarıldığını, özellikle 
EXPO, fuar alanı ve hükümetin 
yatırımları konusunda bilgilendirmeler 
yaptığını dile getiren Yorgancılar, bir 
kez daha toplantıya katılan TOBB 
Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür 
etti. 

Sanayici temkinli

Odamızca yapılan ekonomik 
değerlendirme anketinin bilindiği 
üzere geçen ay dağıtıldığını, bunun 
hakkında bilgi vermek istediğini 
söyleyen Yorgancılar, ankette 
ilk olarak; “2012 yılının sonunda 
hükümetin ele almasını istediğiniz 
ilk üç önemli konu nedir?” sorusunu 
yönelttiklerini, gelen cevapların, 
yüzde 32,6’sının katılımcı bir anayasa 
hazırlanması, yüzde 28.4’ünün 
cari açığın azaltılmasında etkin 
uygulamalar sağlanması, yüzde 
13.7’sinin Güneydoğu sorunu 
şeklinde olduğunu, “Bugün Türkiye 
ekonomisinin önündeki önemli 
riskler nedir?” sorusuna gelen yanıtlar 
içerisinde, yüzde 45.1 cari açığın 

artarak devamı, yüzde 14.3 AB borç 
krizinin devam etmesi, yüzde 13.2 
iç talebin yavaşlaması ve yüzde 7.7 
dış talebin daralması gibi cevaplar 
bulunduğunu belirtti.

Yorgancılar; “2012 yılının ilk 
yarısının üyelerimiz tarafından 
değerlendirilmesi” sorusuna gelen 
cevapların; yüzde 40.4’ünün ciro 
ve kâr azaldı, yüzde 33’ünün ciro 
arttı kâr azaldı, yüzde 19.1’inin 
ciro ve kâr arttı, yüzde 7.4’ünün 
değişiklik yaşanmadığı şeklinde 
olduğunu,“2012’nin ikinci yarısına 
ilişkin üyelerimizin ön görüleri 
sorulduğunda” yüzde 36.6’sının 
ciro ve kârların azalacağını, yüzde 
33.3’ünün cironun artacağını, 
kârın azalacağını, yüzde 19.4’ünün 
değişiklik olmayacağını, yüzde 
10.8’inin ciro ve kârın artacağını ifade 
ettiğini, “2012 yılının ikinci yarısına 
ilişkin üyelerimizin işletmelerindeki 
iş gücüne dair politikaları” sorusuna 
yüzde 68 oranında değişmeyecek, 
yüzde 17 oranında azalacak, yüzde 
14 oranında artacak yanıtının 
verildiğini, 2012 yılının ikinci yarısına 
dair stratejileri sorulduğunda yüzde 
32.3’ünün maliyetleri düşürme, yüzde 
23.7’sinin yeni dış pazarlara yönelme, 
yüzde 15.1’inin pazar payını arttırma, 
yüzde 11.8’inin verimliliği arttırma 
şeklinde yanıt verdiğini, 2012 yılının 
ikinci yarısına ilişkin üyelerimizin 
yatırım planları sorulduğunda yüzde 
68.1’inin hayır, yüzde 31.9’unun evet 

dediğini ki bu ‘evet’lik kısmın içinde 
yüzde 36 ile kapasite artırımının, 
yüzde 20 ile komple yeni yatırımın, 
yüzde 20 ile tamamlamanın yüzde 24 
ile modernizasyonun bulunduğunu 
söyledi.

Devlet teşvik sisteminde özellikle 
doğalgaz yatırımlı tesislerin bölgesi 
ne olursa olsun desteklenmediğini, 
nükleer enerjinin öneminin burada bir 
kez daha ortaya çıktığını ifade eden 
Yorgancılar, İzmir’de teşviklerden 
yararlanacak sektörlere bakıldığında, 
su ürünleri yetiştiriciliğinde minimum 
1 milyon TL yatırım yapıldığında 
teşvikten yararlanıldığını, demir 
çelik dışındaki ana metal sanayinde, 
elektrikli makine ve cihazları imalatı 
sektöründe, motorlu kara taşıtları ve 
yan sanayi gibi sektörlerde, 4 milyon 
TL yatırım yapıldığında teşvikten 
yararlandırılabildiğini dile getirerek 
sektörlere ilişkin detaylara Odamız 
web sayfasından ulaşılabileceğini 
vurguladı.

Yorgancılar, Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
İle Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Yasa 
Tasarısı hakkında Yönetim Kurulu 
Danışmanı Adnan Yıldırım’ın kanunla 
getirilen düzenlemeleri listelediğini, 
detaylara Odamız web sayfasından 
ulaşılabileceğini söyledi. 

2011’de toparlandık

Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın 
Üretimden Satışlar kriterine göre 
yaptığı ve 2011 yılı için 25 milyon 
lira olarak belirlenen barajı aşan 
Büyük Sanayi Kuruluşları ile ilgili 
değerlendirmesine 153 firmanın 
müracaat ettiğini, ancak bazı 
firmaların duyurunun kendilerine 
ulaşmadığı şeklinde geri dönüşleri 
olduğunu dile getiren Yorgancılar, 
konuya ilişkin yapılan araştırma 
neticesinde ‘bize duyuru gelmedi’ 
diyen firmalara duyurunun gittiğini 
tespit ettiklerini, kime hangi 

MECLİS

Türk Milleti’nin 
yaşadığı acılar 
karşısında ülke 
ekonomisinin 

büyümesi bir anlam 
ifade etmiyor. 

Öncelikli olarak 
terör konusu çözüme 

kavuşturulmalı.
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duyurunun, hangi saatte gittiğine 
ilişkin tüm verilerin ellerinde 
olduğunu belirtmek istediğini söyledi. 

Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar, yapılan çalışmanın 
neticesinde 153 firma içerisinde 
Ar-Ge çalışması olan 44 firma 
bulunduğunu,100 büyük listesinde 
ise Ar-Ge çalışması olan 58 firmanın 
yer aldığını,  yine 153 firma 
içerisinde yabancı sermayeli 30 firma 
bulunurken ilk 100 içerisinde 23 firma 
bulunduğunu, 153 firma içerisinde 
zarar bildiren 36 firma var iken ilk 
100 de 26 firmanın yer aldığını ve 
153 firma içerisinde 117 firma kâr 
bildirirken, 100 firma içerisinde 74 
firmanın kâr bildirdiğini dile getirdi. 

2010 yılına göre 2011 yılında 
firmalarımızın üretimden satışlara 
değişim oranının yüzde 22, cirosunun 
yüzde 24 ile artışa geçtiğini 
vurgulayan Yorgancılar, yıllar itibari 
ile ciro içinde üretimin payı artarken 
2011 yılında 2 puan düşüşe geçerek 
yüzde 94 olarak gerçekleştiğini, 
ihracat/üretimde ilk 100 firma 
ortalamasının yüzde 34 ile Türkiye 

ortalamasıyla aynı olduğunu, bunun 
da 100 dolarlık üretimin 34 dolarının 
ihraç edildiği anlamına geldiğini 
söyledi.  İthalat bazına bakıldığında 
100 dolarlık üretim yapması için bir 
firmanın 65 dolarlık mal ithal ettiğini, 
Ar-Ge harcamalarında 2010 yılına 
göre yüzde 17 artış yaşanmasının 
gelecek adına umut verdiğini, satış 
kârlılığında 2008 yılında bozulan 

ivmenin 2009 ve 2010 yıllarında 
toparlanma eğilimine geçtiğini, her 
ne kadar mal ve hizmet üretiminde 
yaşanan olumlu gelişmeler bu yıllarda 
satış kârlılığını artırsa da 2011 yılında 
0.7 puanlık bir azalma söz konusu 
olduğunu belirtti. 

İşletme yatırımlarının 
finansmanında ne ölçüde borç 
kullanıldığını ifade eden borç/aktif 

MECLİS

Ege Bölgesi Kalite Başarı Ödülü mutluluğu
Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, 

Odamız’ın KalDer tarafından verilen Ege Bölgesi Kalite Başarı Ödülü’nü 
aldığını hatırlattı. Mayıs ayında da Akdeniz Üniversitesi Çevre Hizmet 
Ödülü’nün alındığını, bir yıl içinde alısnan iki ödül için yapılan çalışmaların 
üyelere daha iyi hizmet sağlama adına gerçekleştirildiğini vurgulayan 
Yorgancılar, ödüllerde emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ederek, 
daha ileriye gidebilmek adına çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

Genel Sekreter Yardımcısı Galip Kokulu; yaklaşık iki yıl önce EBSO 
Yönetim Kurulu’nun çalışanlara gösterdiği yön ve verdiği destek ile yola 
çıktıkları için alınan ödülü Yönetim Kurulu Başkanı’na takdim ettiklerini 
söyledi. Kokulu, ödülün tek bir amacının bulunduğunu, bunun da  üyelerimizi 
anlamak, Oda’nın sunduğu  hizmet standartlarını yükseltmek olduğunu, 
dolayısıyla bu ödülü çok önemsediklerini ifade ederek, Ege Bölgesi Kalite 
Başarı Ödülü’nün ilk adımı oluşturduğunu, bundan sonraki hedefin Ege 
Bölgesi Kalite Ödülü, Ulusal Kalite Ödülü ve Avrupa Kalite Ödülü olduğunu, 
daha ileriye gidebilmek içinse tek ihtiyacın Yönetim Kurulu’nun desteği ve 
olumlu bakışı olduğunu vurguladı.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar, Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı İbrahim Gökçüoğlu, Genel Sekreter Mustafa Kalyoncu ile birlikte 
kalite çalışmalarını yürüten ekiple ödül mutluluğunu paylaştı.
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oranının yüzde 50 seviyelerinin 
altında olmasının tercih edildiğini, 
2010 yılında risk sınırına girilmişken 
2011 yılında yüzde 56 ile sınırın 
aşıldığını söyledi. Yorgancılar borç/
özsermaye oranının ise kaynak 
yapısındaki olumsuz olasılığı 
göstermesi açısından önem 
taşıdığını bu bağlamda yüzde 100’ü 
aşmasının riskli olduğunu, son 5 yılda 
yüzde 127’lere kadar çıkmasının 
firmalarımızın borçlanma açısından 
taşıdığı riski açıkça gösterdiğini 
belirtti. 

Yorgancılar, 100 büyük firmanın 
sektörlere göre dış ticaretlerine 
bakıldığında, dokuma, giyim, deri, 
ayakkabı sektöründe 636 milyon 
dolarlık ihracata karşın 242 milyon 
dolar ithalat yapıldığında 393 milyon 
dolarlık katma değer yaratıldığı 
için ihracatçı sektör durumunda 
olduğunu, kimya, petrol, lastik, 
plastik sektörünün yapılan ithalat 
ihracat kıyaslamasına göre ithalatçı 
sektör konumunda olduğunu ifade ile 
detaylara Odamız web sayfasından 
ulaşılabileceğini dile getirdi.

Yorgancılar üyeleri
cevaplandırdı

Meclis üyesi sanayicilerin 
gündeme getirdiği konuları 
değerlendiren EBSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Yorgancılar, Işın Yılmaz’ın 
dile getirdiği organizasyonun 
gayet başarılı geçtiği ve detayları 
konusunda Yönetim Kurulu Üyesi 
Kamil Porsuk’tan gerekli bilgileri 
aldığını, seyahatten memnun 
kalınmasının kendisini de memnun 
ettiğini söyleyen Yorgancılar, 
Meclis Toplantısı’nda yapılan aylık 
faaliyetlere ilişkin sunumda sadece 
Yönetim Kurulu’nun faaliyetlerine 
yer verildiğini, komitelerce 
gerçekleştirilen organizasyonlara 
EBSO Haber’de yer verildiğini 
ifadeyle, meslek komitelerinin içinden 
gelmiş birisi olarak komitelerin 

her zaman yanında olduğunu, 
çalışmalarını takip ettiğini vurgulamak 
istediğini söyledi. 

Coşkun Güner’in dile getirdiği 
konuda çok haklı olduğunu, üzüm 
üretiminin ayrı bir konu, üzümden 
şarap üretiminin ayrı bir konu 
olduğunu, ancak netice itibariyle 
maalesef hükümetin uyguladığı bir 
politika bulunduğunu, bunun dışına 
çıkılamayacağını, nitekim zeytinyağı 
sektöründe, balık yetiştiriciliği 
sektöründe de yaşanan sıkıntıların 
devlet politikasından kaynaklandığını, 
aynı şekilde tütün ürünlerinde 
uygulanan ÖTV’nin yüksekliğinin 
de hükümet politikasından kaynaklı 
olduğunu dile getirerek, gereği 
için TOBB nezdinde girişimde 
bulunacaklarını söyledi.

Güner’in çevre temizliği 
hususundaki düşüncelerine de 
katıldığını ifade eden Yorgancılar, 
Türk toplumunun kültür yapısını 
bu anlamda düzeltmesi gerektiğini, 
Avrupa’da uygulanan yaptırımlar 
ile halkın çevreyi kirletemediğini, 
her ne kadar cezanın engelleyici bir 
özelliği bulunsa da çevre temizliği 
konusunun eğitimle çözülebileceğini 
belirtti. Kaldırım işgali konusundaki 
eleştirilerine de katıldığını, buna 
belediyenin yapacağı uygulama 
ile çözüm bulunacağını söyleyen 
Yorgancılar, diğer taraftan her ne 
kadar tasvip etmiyor olsa da özellikle 
sigara yasağının getirilmesiyle 
mekanların kaldırımlara taştığını dile 
getirdi.

Hasan Küçükkurt’un dile 
getirdiği hazır yemek konusunun 
hakikaten çok önem teşkil ettiğini, 
doğru firmalardan yemek alınmadığı 
takdirde toplu zehirlenme vakalarının 
dahi yaşandığını söyledi.

Yorgancılar, Kani Aydoğdu’nun 
ifade ettiği organizasyon 
masraflarının EBSO tarafından 
karşılanması talebinin Odamız’ın 

maddi imkansızlıkları nedeniyle 
mümkün olamadığını ama bunun 
organizasyonlarda yardımcı 
olmuyoruz anlamına gelmediğini, 
Dubai ve Kopenhag gibi seyahatlerin 
organizasyon kısmını yaptıklarını, 
EBSO olarak müracaat edip EBİC 
Ege’den maddi destek aldıklarını, 
aynı şekilde KOSGEB’den de destek 
sağladıklarını belirtti.

Meslek Komiteleri’nden 
Yönetim Kurulu’na gönderilen bir 
konunun “bilgi edinildi” şekli ile 
karara bağlanabileceğini, Komitenin 
bunu tekrar Yönetim Kurulu’ndan 
talep edebileceğini, eğer yine “bilgi 
edinildi” şeklinde karara bağlanırsa 
o zaman Komitenin talep ettiği 
konuyu Meclis’e taşıyabileceğini, 
Meclis’te yapılacak karşılıklı fikir 
alış verişinden sonra alınan kararın 
Yönetim Kurulu’nca uygulamaya 
konulmak durumunda olduğunu 
açıklayan Yorgancılar, bilgi edinilmesi 
konusunun hiçbir şey yapılmayacağı 
anlamını taşımadığını, gerekli 
mesajın alınmış olduğunu belirterek, 
AVM’lerdeki uygulamanın yasa 
değişmediği sürece aynı şekilde 
kalacağını belirtti.

Kürşad Yuvgun; bu konudaki 
yasa tasarısı taslağının zaten tasarıya 
dahi dönüşemediğini, hatta taslağın 
ortadan kaldırıldığını, dolayısıyla 
konuyla ilgili konuşulmadığını 
belirterek, bu anlamda TOBB’a çok 
ciddi görev düştüğünü, en kısa sürede 
alışveriş merkezleri, zincir mağazalar 
yasasının çıkarılması gerektiğini 
vurguladı.

Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar; AVM’lere en fazla 
ürün veren sektörler ile bir toplantı 
yaparak, ortak sıkıntıları analiz edip, 
ilgili merciiler nezdinde müracaatta 
bulunabileceklerini söylerken, bu 
anlamda toplantıyı en kısa sürede 
organize edeceklerini dile getirdi.

MECLİS
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Ege Gümrük ve Ticaret 
Bölge Müdürü Kaptan Kılıç, 
ihracatta sanayicilere her 

türlü kolaylığın gösterildiğini, 
ihracat işlemlerinin yüzde 90’ının 4 
saatte tamamlandığını bildirdi. Ege 
bölgesinin bu yılın ilk dört ayında 
ihracatını yüzde 9, ithalatını da yüzde 
4 artırdığını belirten Kılıç, ihracatın 
ithalattan daha fazla artmasının 
sevindirici olduğunu söyledi. 
Kaptan Kılıç, gümrük hizmetlerinde 
Türkiye’nin 2023 dış ticaret hedefleri 
doğrultusunda yapılanmaya gittiklerini 
iade ederken, “‘’Hedeflere varma 
noktasında, Bakanlığın belirlediği 
esaslar doğrultusunda, sürekli 
olarak bir gelişmenin, yenilenmenin 
içerisindeyiz. Bugün, ithalat ve ihracat 
işlemlerinin yüzde 99’u elektronik 
ortamda yapılıyor. ‘Tek Pencere’ 
sistemine geçişle ilgili çalışmalarımız 
sürüyor” dedi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis 
Toplantısı’na konuk olan Ege Gümrük 
ve Ticaret Bölge Müdürü Kılıç, 
Türkiye’nin ihracatının yüzde 16’sının, 
ithalatın ise yüzde 10 ila 13’ünün Ege 
Bölgesi’nden yapıldığını vurguladı.

Ege Gümrük ve Ticaret Bölge 
Müdürlüğü’nün, İzmir merkez, Aydın, 
Uşak, Denizli, Afyonkarahisar, Manisa 
olmak üzere 6 kente yaygın 17 
gümrük müdürlüğünden oluştuğunu, 
8 deniz bağlantısı itibariyle limanlarda 
ve yeni 2 bağlantı ile Adnan Menderes 
ve Denizli Çardak Havaalanı’nda 
faaliyet gösterdiğini, işlem seyri 
itibariyle bakıldığında Ege Gümrük ve 
Ticaret Bölge Müdürlüğü’nce 2011 
yılı itibariyle tahsil edilen gümrük 
vergi ve resimleri tutarının 9 milyar 
668 milyon 397 bin 945 TL, 23 milyar 
924 milyon 862 bin dolarla ithalatta 
Türkiye toplamının yüzde 10 ile 13 
arasında bir rakam teşkil ettiğini, 
ihracatta ise 22 milyar 230 milyon 

467 bin dolarla yüzde 16’lık bir 
rakamı oluşturduğunu belirtti.

Kılıç, özellikle ithalat, ihracat 
dış ticaret işlemlerinin yürütülmesi 
noktasında gümrük idarelerine 
önemli görevler düştüğünü, ülkemizin 
2023 yılı için hedeflediği 500 milyar 
dolar ihracatın aynı şekilde büyük 
ihtimalle ithalata da yansıyacağının 
öngörüldüğünü, dolayısı ile gümrük 
idareleri olarak, bu hedeflere 
varma noktasında sürekli olarak bir 
gelişmenin yenileşmenin içerisinde 
olmaları gerektiğini söyledi.

Elektronik hizmet

Dış ticaret ve gümrük 
politikalarını hükümetin, bakanlığın 
belirlediğini, ancak bölge 
müdürlükleri olarak bakanlığın 
belirlemiş olduğu politikalar 
çerçevesinde politikaların hayata 
geçirilmesi için, uygulayıcılar 
olarak ellerinden gelen gayreti sarf 
ettiklerini, bugün itibariyle gümrük 
idaresinin yapmış olduğu ithalat ve 
ihracat işlemleri başta olmak üzere, 
antrepoculuk, transit işlemlerinin 
yaklaşık yüzde 99’unun elektronik 
ortamda yapıldığını belirtti. 

Artık elektronik ortamda 
yapılan işlemlerin yeterliliğinden 
ziyade özellikle bu yıl itibariyle 
bakanlıklarının gündeminde olan “tek 
pencere” sistemi denilen bir sisteme 
geçmelerinin söz konusu olduğunu, 
tek pencere sisteminin kamu olarak 
devletin ithalat ve ihracatta ön 
görülen bütün prosedürlerin sadece 
elektronik ortamda tek bir ekrandan 
takip ederek sonuçlandırılması 
esasına dayandığını, şu an itibariyle 
gümrük idaresinin elektronik ortamda 
işlemleri yaptığını, buna kısaca BİLGE  
(Bilgisayarlı Gümrük Etkinlikleri) adını 
verdiklerini, temennilerinin artık kağıt 
ortamında evrakın dolaştırılmasına 
gerek kalmayacak, tek pencere 
sistemine en kısa zamanda geçilmesi 
olduğunu, çalışmaların devam ettiğini, 
ancak bunun sadece Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığı’nın çalışması ve 
uygulaması ile sonuçlandırılacak 
bir konu olmadığını, diğer ilgili 
tüm bakanlıkların da aynı şekilde 
buna entegre olması gerektiğini, 
Müsteşarlığın Türkiye İhracatçılar 
Meclisi ile imzaladığı protokol 
sayesinde sistemlerin entegrasyonları 
konusunda mutabık kalındığını 
söyledi.

MECLİS
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Yenilikler sürüyor

Gümrük idaresi olarak tek 
pencere sistemi haricinde son 
dönemde yapmış oldukları 
yenileştirmelere örnek olarak 
2011 yılının sonlarında transit 
NCTS sistemine geçmelerini 
gösterebileceklerini, bu sistemle 
nakliyecilerin yapmış oldukları 
transit beyannamelerini tır 
karnesine gerek olmaksızın NCTS 
sistemine girmek suretiyle işlemleri 
tamamlanarak, çıkış yapacağı kapılara 
yönlendirildiğini belirtti. Kılıç, bu 
sistemin bir adım daha ilerisinin 
olduğunu, programa göre Bakanlığın 
Temmuz 2012’de AB Komisyonu ile 
bir görüşme yaparak, Türkiye’nin 
AB ortak transit rejimine entegre 
edilip edilmeyeceği, kabul edilip 
edilmeyeceğinin karara bağlanacağını, 
böylelikle İzmir gümrüğünden 
NCTS sistemi ile bir transit işlemi 
yapıldığında, gideceği AB’nin herhangi 
bir gümrük idaresine anında varış 
bildirimi yapılabileceğini ifade ile şu 
an bu uygulamanın ülkemiz içerisinde 
yapıldığını, ancak Kapıkule’den ileri 
uygulamanın ancak Temmuz ayında 
verilecek karar doğrultusunda 
başlatılacağını, bu sistemin hem pratik 
olarak uygulamayı geliştireceğini, 
maliyetleri azaltacağını, uygulamada 
kolaylık getireceğini, hem de olması 
muhtemel bir takım yanlışlılar, 
usulsüzlükler olduğunda gümrük 
idarelerinin bu tür yanlışlarda daha 
spesifik olarak mücadele etmesini 
sağlayacağını belirtti.

24 saatte işlem tamam

Kaptan Kılıç, 2011 yılının geneline 
bakıldığında ilk yarım saat içerisinde 
gümrük idarelerince yapılan ithalat 
işleminin yüzde 12.66’sı toplamda 
ilk 8 saat içinde yüzde 53.48’nin ilk 
24 saat içerisinde yüzde 69.51’inin 
tamamlandığını, kısaca gümrük işlem 
sürecinin başladığı andan itibaren, 
işlem gören beyannamelerin yüzde 
53’nün işlemlerinin ilk 8 saatte, 

yüzde 70’nin ise işlemlerinin 24 saat 
içinde tamamlandığını ve eşyanın 
teslim edilebilir hale geldiğini ihracata 
baktıklarında bu rakamların daha 
da yükseldiğinin görüldüğünü, ilk 
yarım saat içinde yüzde 69.05, ilk 
4 saatte yüzde 90.26, ilk 24 saatte 
biten ihracat işlemlerinin ise yüzde 
94.53 olduğunu gördüklerini, 
bunların kayıtlarının tamamen 
gümrük işleminin başlaması ile bitişini 
baz alınarak BİLGE programından 
çıkarılmış olan veriler olduğunu ifade 
etti.

Sanayicilerin konuları

EBSO Meclis Üyesi sanayiciler, 
faaliyet gösterdikleri sektörlerin 
konularını Ege Gümrük ve Ticaret 
Bölge Müdürü Kılıç ile paylaştı. 
Kani Aydoğdu; 2011 yılında çıkan 
kararname ile birlikte ESBAŞ’ta 
yapılan ithalatlarda malın menşeinin 
ilk ithal edildiği yere ödemenin 
yapılıp yapılmadığına dair firmalara 
vergi zayiatı adı altında cezaların 
getirildiğini, daha sonra yaptıkları 
itirazlar ve başvurular ile durumu 
düzeltmeye çalıştıklarını ve zor 
duruma düştüklerini ifade ile devlet 
dairelerinin, bürokratları ve sanayi 
kuruluşlarının zaman kaybına 
uğramaması adına konuyu dikkate 
sundu.

Ege Gümrük ve Ticaret Bölge 
Müdürü Kılıç; göreve geldiği andan 
itibaren konunun gündeminde 
olduğunu, münferit birkaç firmada 
yapılan denetimler sonucunda elde 
edilen verilerin rapor edilerek 
Bakanlığa intikal edilmesi üzerine 
konunun Bakanlık tarafından 
inceleme altına alındığını ve bu 
konuda bir genelgenin bulunduğunu, 

dolayısı ile müfettişlerin inisiyatifinden 
tamamen çıktığını, şu an itibariyle 
Bölge Müdürlüğü olarak söz konusu 
uygulamayı yürüttüklerini, aksi halde 
Bakanlığın vermiş olduğu talimata 
uygun hareket etmemiş olacaklarını 
belirtti.

Orkinosa sağlık raporu

Nedim Anbar; orkinos 
üretimi ve ihracatı yapan bir firma 
olduklarını, Türkiye’ye ithal edilen 
gıda malzemelerinde canlı hayvan 
olsalar dahi sağlık sertifikasının 
istendiğini,  ancak geçen yıla kadar 
bu maddenin altında canlı olarak 
ithal edilen orkinos balıkları hariç 
ibaresi var iken Tarım Bakanlığı’nın 
yeniden yapılanması kapsamında bir 
genelge ile ithal edilen canlı orkinos 
balıklarından da sağlık sertifikası 
arandığını, Türkiye’nin bu konuda 
kotasının kısıtlı olması nedeniyle 
orkinosu Kuzey Afrika ülkelerinden 
ithal ettiklerini, yakalanmış balıkları 
getirmenin çok zaman aldığından 
Tunuslu Faslı, Cezayirli balıkçıların 
bölgemize gelip Ege Denizi’nin 
Akdeniz’in uluslararası sularında 
ama Türkiye’ye yakın bölgelerinde 
av yapmalarını sağladıklarını ve 
balıkları oradan canlı olarak kafeslerle 
transfer ettiklerini, ancak ısrarla 
karşı taraftan sağlık sertifikası 
almakta zorluk çektiklerini, şu anda 
dünyada canlı orkinos balığına veya 
canlı deniz balığına ithalat sırasında 
sağlık sertifikası isteyen tek ülke 
olduğumuzu, kendilerinin Tarım 
Bakanlığı nezdinde girişimlerinin 
olduğunu, gümrük müdürlüğünden 
de gerekli desteği vermelerini 
beklediklerini söyledi.    

Ege Gümrük ve Ticaret Bölge 
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Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Kılıç: 
“İhracat işlemlerinin yüzde 69’u ilk yarım saatte, 

yüzde 90’ı ise ilk dört saatte tamamlanıyor. 
Ege’de ihracat ilk dört ayda yüzde 9 arttı.”



70

Müdürü Kılıç; konunun tamamen 
Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı’nı ilgilendirdiğini, ihtisas 
alanları olduğu için çözümünün de 
onların üretmesi gerektiğini, suyu 
tersine yönde akıtma şeklinde bir 
anlayışın olmaması gerektiğini, 
kendisinin herhangi bir ülke ile 
ilişkilendirilmesinden ziyade ithal 
edildiği ülkeye geldiğinde bir hazır 
sağlık sertifikası yerine ülkemizde 
incelenerek, ithaline uygundur 
şeklinde sertifika verilmesini mantıklı 
bulduğunu belirtti.

Metin Akdaş; makine, 
ekipman üretilen birçok sanayi malı 
için gümrük tarife istatistik kod 
numaralarının tespit edildiğini, fakat 
zaman içerisinde ihtiyaçlar değiştikçe 
bu tür ekipmanların işlevleri 
ve fonksiyonlarında değişikliğe 
gidildiğini, şu anda gümrük tarife 
kod numaralarında bir eksikliğin 
söz konusu olduğunu, teknolojik 
değişime adapte olamadığını, alt ürün 
gruplarının tarifelendirilemediğini, 
bunun ise özellikle ithalatta vergisel 
anlamda ciddi sorunlara neden 
olduğunu belirtti.

Ege Gümrük ve Ticaret Bölge 
Müdürü Kılıç; Gümrük Tarife 
İstatistik Pozisyonu’nun, eşyaların 
kodifiye edildiği, tanımlandığı, bunun 
dünyaca kabul edilmiş, dünya gümrük 
örgütüne bağlı ülkelerde uygulanan 

bir sistem olduğunu, ülkemizin de 
bu sisteme uygun şekilde çalıştığını, 
99 ana faslın alt açılımları olan 
12’li pozisyon rakamlardan oluşan 
kanunlaşmış bir tarife cetvelinin söz 
konusu olduğunu belirtti. Kılıç elbette 
sanayi ürünlerinin geliştiğini, teknoloji 
ile yeni ürünlerin çıktığını ancak her 
halükarda ürünleri bu 99 fasıla uygun 
bir şekilde oturttuklarını, firmaların 
da o tarifeye bağlı kalarak beyanda 
bulunduklarını, şayet tarifesi net 
olmayan, tereddütleri olan bir konu 
varsa bölge müdürlüğüne müracaat 
edebileceklerini söyledi.

Hüseyin Arıcı; konfeksiyon 
ihracatçısı olarak hemen hemen 
her hafta yükleme yaptıklarını, her 
cuma günü mesai saati içerisinde 
evraklarını verdikleri zaman mutlaka 
mesaiye kalındığını ve firmalarının bu 

mesaiyi ödemek zorunda kaldıklarını, 
bunun personel eksikliği nedeniyle 
yaşandığının kendilerine söylediğini 
ifade etti. Arıcı ikinci olarak, Avrupalı 
müşteri ile çalışırken numunelerin 
aralarında gidip, geldiğini, 3 tane 
t-shirt numunesi gönderdiklerinde 
dahi gümrüğün numunelere el 
koyarak gümrük muamelesi yaptığını, 
kendilerinin zamanla yarıştıklarını 
bu konuda yapılacak bir şeyin olup, 
olmadığını sordu.

Ege Gümrük ve Ticaret Bölge 
Müdürü Kılıç; Cuma günleri 
gümrük idarelerinin genelde ihracat 
işlemlerinin yoğun olduğu bir gün 
olduğunu, ancak “personelimiz 
eksik mesai saatleri içinde 
yetiştiremiyoruz” gibi bir mazeretin 
söylenmesinin de uygun olmadığını, 
kanunda da yer aldığı üzere normal 
eforlu çalışıp da yetiştirilemeyen 
işler olursa onunla ilgili olarak mesai 
görevlendirmelerin olduğunu, mesai 
ücretlerinin de mükelleften alındığını, 
gümrük idaresi olarak, mesaiye 
kalınsın diye normal bir çalışma 
düzenini aksatmaya veya rölantiye 
alınması gibi bir şeyin söz konusu 
olmadığını, şayet böyle somut bir şey 
var ise açıkçası gereğini yapacaklarını 
belirtti. Numuneler ile ilgili çok detay 
incelemeleri olmadığını, imalatçı olan 
sanayici olan firmalar için bu durum 
ortaya konduğunda prosedürün 

daha kolay yürüyeceğini 
düşündüğünü belirtti.

Sayıl Dinçsoy; 
Türkiye’nin gittikçe artan 
gelişmiş ürün ihracatı 
bulunduğunu, bununla beraber 
garanti içi prosedüründe ciddi 
sıkıntılar yaşandığını, garanti 
içi satılan bir cihaza müdahale 
edebilmek için geri gelmesi 
gerektiğini, ancak bunun için 
prosedürün adeta ithalat 
prosedürü gibi olduğunu, bu 
konuda sıkıntı yaşadıklarını, bu 
nedenle çok düşük fiyata yeni 
cihaz gönderdiklerini söyledi.
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71

Be
y 

M
ed

ya

Palaplast İzmir Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
412 Sok. No: 17 5. Sanayi Sitesi 
Pınarbaşı / İZMİR

Tel: +90 232 478 45 45 Fax: +90 232 478 34 34
e-mail: bilgi@palaplast.com.tr

www.palaplast.com.tr 
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Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Üyesi Sanayicilerin 
yaz sıcağındaki gündemi yine sektörler ve ekonomi oldu. 
Tekstil ve hazırgiyimde yeni pazarlara açılmak, buralardaki 
mevcut paylarını da artırmak için destek isteyen sanayiciler, 
turizm ve bağcılık sektörlerindeki gelişmelere paralel 
olarak şarapçılıkta da dünyada söz ettirebileceğine dikkat 
çekti. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın ambalajlı 
gıda ürünlerinde yaptığı kontrolün sonuçlarını kamuoyuna 
açıklamasının yanısıra toplu yemek alımı yapılan bazı 

fabrikalarda işçilerin yemekten etkilenmesini gündeme 
getiren sanayiciler, yemek alımlarında merdivenaltı 
olarak nitelendirilen firmalar yerine kayıt altında olan, 
kendilerini kalite ve hijyen açısından kanıtlamış firmaların 
tercih edilmesi gerektiği uyarısını yaptı. EBSO Meclis 
Üyesi sanayiciler ayrıca alışveriş merkezlerinde ve 
hipermarketlerde tedarikçi konumundaki küçük ve orta 
ölçekli işletmelere ödemeler konusundaki uygulamaları da 
eleştirdi.

Işın Yılmaz
EBSO’lu tekstilciler
Danimarka’da zoru başardı

EEBSO Meclis Üyesi Işın 
Yılmaz, İç Giyim Sanayi Meslek 
Komitesi olarak Turkish Fashion 
adında Kopenhag’ta karşılıklı bir 
görüşme düzenlediklerini hatırlattı. 
Tekstil ve hazır giyim sektöründe 
ilk kez böyle bir ziyareti komite 
olarak gerçekleştirdiklerini dile 
getiren Yılmaz, uluslararası 
platformda ihracatı arttırmak adına 
bu organizasyona başladıklarını, 
bilindiği üzere İhracatçılar Birliği’nin 
geniş kaynakları bulunduğunu, 

EBSO’dan da destek alabileceklerini 
düşündüklerini, ancak sadece 
KOSGEB’den yapılan masrafların 
yüzde 50’sinin belirli bir miktarını 
alabileceklerini gördüklerinde zorlu 
bir yarışa başladıklarını belirtti. 
Yaşadıkları en büyük sıkıntının 
organizasyonun yapılacak yerin 
parasının temini ve danışman firmanın 
bulunması olduğunu, sağlanacak 
destek ile bu mümkün olamadığı 
için Komite Başkanı Şahika Aşkıner 
ile birlikte tanıdıkları vasıtasıyla 
organizasyonu gerçekleştirdiklerini 
belirtti.

Turkish Fashion’a birçoğu Odamız 

Sanayicinin gündemi
sektörler ve ekonomi

MECLİS
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üyesi olmak üzere 14 katılımcı 
firma ile gittiklerini, EBSO Yönetim 
Kurulu’ndan Yönetim Kurulu Üyesi 
Kamil Porsuk’un kendilerine eşlik 
ettiğini belirten Yılmaz, Porsuk’a 
yönlendirmeleri ve destekleri için 
teşekkür etti.

Yılmaz, görüşmelerin bütün 
gün sürdüğünü, Danimarka’daki 
moda ve tekstil derneğinin 
kendilerine destek vererek, web 
sayfalarında organizasyon için çağrıda 
bulunduğunu ve bizzat gelerek ziyaret 
ettiklerini, ayrıca Türk Danimarka 
İş Birliği Federasyon Başkanı’nın da 
desteklerini aldıklarını, görüşmelerin 
akşamında İzmirli olan Türkiye 
Büyükelçisi Berki Dibek’in kendilerini 
Büyükelçilik rezidansında ağırladığını 
söyledi. Görüşmelerin ertesi günü 
Türk olan ve Kopenhag’da yaşayan 
Danimarka milletvekili Yıldız Akdoğan 
aracılığıyla Danimarka Ticaret ve 
Yatırım Bakanı Pia Olsen Dyhr’nin 
kendilerini kabul ettiğini dile getiren 
Yılmaz, en büyük sıkıntılarının; 
Danimarka’nın İzmir’i tanımaması, 
İstanbul’da kalması olduğunu, 
bunun da en büyük etkisinin 
İstanbul uçuşlarının tek olmasından 
kaynaklandığını dile getirdiklerini 
belirtti. Konuyu Ulaştırma Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanı Binali 
Yıldırım’a defalarca aktardıklarını, 
ancak bir kez daha Stockholm, 
Kopenhag, Milano, Paris gibi yerlere 
İzmir’den sürekli uçuş yapılmasının 
tekstil sektörünü ileriye götüreceğini 
söylemek istediklerini ifade etti.

Kendilerine destek veren herkese 
teşekkür ederek, gerçekleştirdikleri 
organizasyonun çok verimli olduğuna 
inandıklarını, katılımcılardan 
kendilerine gelen övgü dolu mesajın 
da bunu desteklediğini dile getiren 
Yılmaz, ancak Meclis sunumunda 
yapılan organizasyonun yer 
almamasının kendisini şaşırttığını, zira 
çok fazla emek sarf ettiklerini, böyle 
bir organizasyon gerçekleştirmenin 
kolay olmadığını ifade etti.

Coşkun Güner
Şarapta söz sahibi olabiliriz

EBSO Meclis Üyesi Coşkun 
Güner, 18-22 Haziran tarihleri 
arasında 35. Uluslararası Bağcılık 
ve Şarap Kongresi’nin İzmir’de 
gerçekleştirildiğini, Devlet Bakanı Ali 
Babacan’a bağlı kurumların işbirliğiyle 
yapılan ve 300’e yakın yabancı 
yatırımcının katıldığı organizasyonda 
belediyeden hiçbir katılımcının 
bulunmadığını, üniversiteden birkaç 
kişinin yer almasını eleştirdi. 65 
yıl önce gerçekleştirilen kongreye 
dönemin Devlet Bakanı Başbakan 
Yardımcısı, Dışişleri Bakanı, 
Maliye Bakanı, Ekonomi Bakanı, 
Gümrük ve Tekel Bakanı, Tarım 
Bakanı, Ulaştırma Bakanı, Ticaret 
Bakanı’nın katıldığını hatırlatan 
Güner, devletin verdiği destek göz 
önünde bulundurulduğunda bu sene 
gerçekleştirilen Kongrede İzmir 
Valisi ve Belediye Başkanı’nın bile 
bulunmayışını Meclis Üyelerinin 
yorumlarına sunduğunu söyledi.

Güner, Osmanlı Devleti’nin son 
zamanlarında şarap imalatının 300 
milyon litre iken ve yüzde 80’ni ihraç 
edilirken bugün Türkiye’nin şarap 
imalatının 60 milyon litre olduğunu, 
yüzde 6-7’sinin ihraç edildiğini, 
geri kalan iç tüketimin de turizm 
sayesinde yapıldığını ifade ile bugün 

Türkiye’de turizm olmasa şarap 
sektörünün ne yazık ki olmayacağını 
belirtti.

1950 senelerinde ÖTV yerine 
rüsum uygulaması bulunduğunu, 
litrede 20 kuruş alındığını, bugün 
ise ÖTV ile litrede 3 TL’ye yakın 
2.94 kuruş ödeme yapıldığını, artık 
fabrikada şişelere dolum yapılırken 
Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi’nin 
kaç şişe dolum yapıldığını sistemden 
görebildiğini ifade eden Güner, 
dolum yapıldıktan 15-20 gün 
sonra devlet tarafından ÖTV’nin 
tahsil edildiğini, ancak malı 60-90 
gün vadeli sattıkları için zararları 
olduğunu, hükümetin bu konuda 
taviz vermediğini dile getirdi.

Kongre için gelen heyetin Urla 
Şarapçılık ve Kavaklıdere Şarapçılık 
firmalarını gezdiklerini, Türkiye’deki 
sofralık üzüm bağlarını gördüklerini 
ve Türkiye’nin ileride dünya şarap 
sektöründe söz sahibi olacağı 
yönünde görüş bildirdiklerini, 
bununda şarap üreticileri olarak 
kendilerini teşvik ettiğini söyledi.

Güner, tarım ürünlerine bağlı 
üretimlerde maalesef sektörel 
sıkıntılar yaşandığını, zeytinyağı 
sektöründeki sıkıntıları Özduran’ın 
sürekli dile getirdiğini, doğrudan 
doğruya Türkiye’de üretilip 
ihraç edilen her iki ürün için de 
TOBB’un yaşadıkları sıkıntıları ele 
alarak, önlerini açacak çalışmalarda 
bulunması gerektiğini, bu anlamda 
destek beklediklerini ifade etti.

Kentimizi temiz tutalım

Dünyanın hiçbir yerinde 
görmediği olayı İzmir otobanında 
gördüğünü, temizlik işçilerinin 
otoban kenarlarından pet şişe 
topladığını, halkın içtiği sigaranın 
izmaritini, içtiği suyun şişesini, 
yediğinin ambalajını sokaklara 
attığını, sonra da temizlik yetersiz 
diye belediyeyi suçladığını, temizlik 
eğitiminin mutlaka çocuklarımıza 
kazandırılması gerektiğini, hatta 
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okullarda ders olarak verilmesi 
gerektiğini söyledi. Güner, ayrıca 
Kordan’daki bütün restoranların 
kaldırımları işgal ettiğini, her ne 
kadar belediyeden izinleri olsa dahi 
halka yürüyecek yer bırakılmadığını, 
özellikle kışın yağmur yağdığında 
kaldırımlardan yürünemediği için 
yoldan yürünmek zorunda kaldığını 
ifade ile kaldırım genişliklerinin de 
orantısız olduğunu vurguladı.

Hasan Küçükkurt
Yemek fabrikalarında
kalite ve hijyene dikkat

EBSO Meclis Üyesi Hasan 
Küçükkurt, Yemek Sanayi Meslek 
Komitesi olarak özellikle son 
dönemlerdeki gıda terörü ve sağlıksız 
gıdalar nedeniyle Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı’nın yaptığı 
deşifrelerden ötürü komite olarak bir 
açıklama yapma ve meclis üyelerini 
uyarma gereği hissettiklerini söyledi. 
Küçükkurt, basından takip edildiği 
üzere son dönem gıda sektörü ile 
ilgili çok çarpıcı ve ciddi iddiaların 
gündeme geldiğini, bu anlamda 
sanayicilere ürünlerini aldıkları yemek 
fabrikalarını ziyaret etmelerini, 
incelemelerde bulunmalarını, 
kullandıkları ürünleri görmelerini 
önerdiklerini ifadeyle, merdiven 

altı diye tabir edilen uygunsuz 
koşullardaki, uygunsuz ürünler 
ile üretim yapan firmaların tercih 
edilmeleri nedeniyle varlıklarını 
sürdürdüğünün unutulmaması 
gerektiğini dile getirdi.

Haziran ayı içerisinde İzmir’de 
Kaya Termal Otel’de Ankara’dan 
Gıda Kontrol Genel Müdürü ve 
Gıda Kontrol Daire Başkanı, Türkiye 
Yemek Sanayicileri Federasyonu 
Başkanı ve Yönetim Kurulu ile 11 
ilin Yemek Sanayicileri Dernek 
Başkanları’nın katıldığı bir toplantı 
gerçekleştirildiğini, toplantının 
ilerleyen saatlerinde Gıda Tarım 
ve Hayvancılık İl Müdürü’nün de 
toplantıya iştirak ettiğini söyleyen 
Küçükkurt, çok ciddi açıklamalar 
yapıldığını, kayıt dışı firmalardan 
başlayarak, bunlardan yemek alan 
sanayicilere kadar herkesin cezaya 
maruz kalacağının dile getirildiğini, 
kendi yemeğini üreten sanayicilerin 
ise mutlaka iş yerlerine belge almaları 
gerektiğinin vurgulandığını söyledi 

Kani Aydoğdu
Sektörleri destekleyelim

EBSO Meclis Üyesi Kani 
Aydoğdu, EBSO’ya kazandırılan 
ödüller için emeği geçen herkesi 
tebrik ederken, Işın Yılmaz’ı da 

Danimarka’da tekstil ve hazırgiyim 
sektörüne yönelik başarıyla 
gerçekleştirdikleri organizasyon 
nedeniyle kutladı. Meslek Komiteleri 
tarafından sektörlere ilişkin yapılan 
organizasyonlarda masrafların hiç 
olmazsa bir kısmının EBSO tarafından 
karşılanması, hatta organizasyonların 
yapılması için komitelerin teşvik 
edilmesi gerektiğini ifade eden 
Aydoğdu, bunun Odamızın görevleri 
dahilinde olduğunu söyledi.

Aydoğdu, ne istediğini bilmeyen 
ama ülkemize zarar vermeye 
devam eden terör örgütünü 
yıllardır lanetlediklerini, yapılanlar 
karşısında Türkiye’nin üniter 
yapısının bozulmasına asla müsaade 
etmeyeceğini ifade ederek, 
düşürülen uçağımız için itidalli 
davranılarak geri planda kalınmaması, 
tüm halkı ve siyasi partileri arkasına 
almış bir hükümetin en kısa zamanda 
gereken cevabı vermesi gerektiğini 
vurguladı.

Alışveriş merkezlerindeki 
uygulamalar nedeniyle sanayicinin 
zor durumda bırakıldığı, bu bağlamda 
alışveriş merkezlerinin TTK çıkıncaya 
kadar Odamızca ödül kriterleri 
kapsamına alınmaması ve ödül 
verilmemesini Yönetim Kurulu’ndan 
komite olarak talep ettiklerini, ancak 
Yönetim Kurulu’ndan “bilgi edinildi” 
şeklinde yanıt aldıklarını söyleyen 
Aydoğdu, taleplerinin yanıtının bu 
olmaması, Yönetimin fikrini açıkça 
beyan etmesi gerektiğini söyledi.

Kani Aydoğdu, konutlardaki 
asansörler için bir firmayla 
anlaşılıp rutin bakım ve kontrolün 
yaptırıldığını, ancak Makine 
Mühendisleri Odası’nın belediyelerle 
anlaşma yaparak konutlardaki 
asansörlerin kontrolünü yapıp ücret 
aldığını ifade ederek, konunun 
doğruluğu hususunda bir araştırma 
yapılmasını, 5174 sayılı kanuna 
tabi olmayan bir Odanın bu tip 
yetkisinin bulunup bulunmadığının 
incelenmesini talep etti.

MECLİS
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Teknoloji hurdaları sanat eseri 
oldu. İzmir Nevvar Salih 
İşgören Cumhuriyet Kız 

Meslek Lisesi Grafik ve Fotoğraf 
Öğretmeni Gönül Yılmaz’ın bilgisayar 
parçalarından oluşturduğu 25 maskı, 
Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) 
sergi salonunda sanatseverlerin 
beğenisine sunuldu.

EBSO, Çevre Ödülleri’nin 
verildiği gün ilginç bir sergiye de ev 
sahipliği yaptı. Bilgisayar atıklarından 
oluşturulan 25 masklık sergi, 
düzenlenen törenle açıldı. Atık 
bilgisayar ve parçalarını sanat eseri 
oluşturmakta kullandığını belirten 

Gönül Yılmaz, “Çalışmam sırasında 
hurda bilgisayarların kablo, anakart 
ve diğer parçalarını kullandım. 
Almanya’nın Bremen şehrinde 
de açtığım bu sergi oldukça ilginç 
bulundu” dedi.

EBSO Meclis Başkanı Mehmet 
Tiryaki, elektronik endüstrisinin 
dünyanın en büyük ve hızla büyüyen 
üretimini gerçekleştirdiğini, bu 
nedenle hızla eskiyen ürünlerin en 
ciddi katı atık sorunu oluşturduğunu 
anlattı.

Dünyada yaklaşık 5 milyar cep 
telefonu ve 1 milyar bilgisayar 

olduğunu hatırlatan Tiryaki, 
“Cep telefonları yılda 150 milyon 
ton elektronik atık oluşturuyor. 
İçerdikleri ağır metaller ve plastik 
türevleri nedeniyle ciddi bir çevre 
kirliliği riski taşıyan e-atıklar, doğru 
şekilde geri kazanıldığı taktirde metal, 
cam ve plastik malzemeler endüstriye 
geri dönüşüyor” diye konuştu.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar da, teknolojinin 
insan hayatının ayrılmaz bir parçası 
haline geldiğine dikkat çekerken, 
“Elektronik atıkların sanatsal bir 
faaliyete dönüştürülmesini takdir 
ediyoruz” dedi.

ÇEVRE

Bu yüzler
eskiden

bilgisayardı
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EBSO’nun
çevre ödülleri

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
2011 yılı çevre ödülleri 
sahiplerini buldu. Çevre Altın 

Ödülü kategorisinde birinciliği 
Termodinamik A.Ş., ikinciliği 
Çimentaş, üçüncülüğü Ege 
Seramik A.Ş. aldı. Gümüş Ödül 
kategorisindeki Çevre Uygulama 
Ödülü’nde birinciliğe Norm Cıvata 
A.Ş., ikinciliğe Coca Cola İçecek 
A.Ş., üçüncülüğe Eko Endüstri Kalıp 
Otomotiv Plastik ve Spor Aletleri 
Ltd. Şti. layık görüldü. 2011 yılında 
geri dönüşüm olarak belirlenen Tema 
Ödülü’nü ise IDeal Teknoloji Bilişim 
Çözümleri A.Ş. İzmir Şubesi aldı.

EBSO Meclis Başkanı Mehmet 
Tiryaki, sanayiciler olarak çevre 
konusunda önem verdikleri 
konuların hava ve suyla bitmediğini, 
Cumhuriyet Kız Meslek Lisesi’nin 
açtığı sergiyle dünyada en büyük 
sıkıntılardan birinin elektronik katı 
atıklar olduğunun bir kez daha 
görüldüğünü söyledi. Tiryaki, 
“Dünyada 5 milyar cep telefonu, 1 
milyar civarında bilgisayar olduğu 

tahmin ediliyor ve teknolojiyle 
birlikte bu sayı hızla artıyor. Sadece 
cep telefonu üreticilerinin dünyada 
her yıl 150 milyon ton elektronik 
katı atığı olduğu açıklandı. Elektronik 
sektöründeki üretim artışı, buradaki 
atık pazarının büyümesini de 
hızlandırıyor” dedi.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar da, “Çevre 
hepimizi yakından ilgilendiren, 
sorumlu olduğumuz ve taşıdığımız bir 
sorumluluk. Bu sorumluluğu bizden 
sonra gelecek kuşaklara da temiz 

toplum bilinciyle devredebilmek için 
gerek üretimde, gerek tüketimde, 
gerekse yaşamımızda çevre bilinci 
oluşturmak amacıyla EBSO 11 yıldır 
bu çerçevede ödül düzenliyor” diye 
konuştu. 

EBSO Çevre Ödül Töreni’nin 
sürprizini Kemalpaşa Islah OSB 
yaptı. Ödül alan kuruluşlardan 
Termodinamik, Ege Seramik A.Ş., 
Coca Cola İçecek A.Ş. ile Eko 
Endüstri Kalıp Otomotiv Plastik ve 
Spor aletleri Ltd. Şti. burada faaliyet 
gösteriyor.

ÇEVRE
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HABER

Kadınlar başarılı
dönemi kutladı

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Vakfı bünyesinde 12 yıldır 
faaliyetlerini sürdüren ve 

Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis 
Üyesi sanayicilerin eşlerinden 
oluşan Bayanlar Birliği, 2011-2012 
dönemindeki başarılı çalışmalarını 
kutladı. Sanayiciler Kulübü’nde 
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar ile Vakfı Yönetim 
Kurulu Üyelerinin de katılımıyla 
gerçekleştirilen dönem sonu 
etkinliğinde, öğrenci burslarına 
destek için Türk Sanat Müziği konseri 
ile tiyatro gösterilerinde yeralan 
bayanlara teşekkür hediyeleri verildi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
ve EBSO Vakfı Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgancılar, Bayanlar 
Birliği’ne öğrenci 
burslarına 
katkı sağlamak 
amacıyla 
yaptıkları 
çalışmalar 
için teşekkür 
ederken, 
“Halen burs 
verdiğimiz 475 
öğrencimizin ve 
burs verenlerin 

sayısını artırmamız yolundaki 
çabalarınız büyük değer taşıyor” dedi.

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

Hülya Kuloğlu, “Bu yıl üyelerimiz 
eğitime katkı amacıyla Türk Sanat 
Müziği, tiyatro, kurs ve seminerler 

alanında çok başarılı çalışmalar 
gerçekleştirdi. Biz de onları tebrik 
edip bu başarıyı kutlamak istedik. 
EBSO Yönetimi de Yönetim Kurulu 
Başkanımız Ender Yorgancılar başta 
olmak üzere faaliyetlerimize her 
zaman destek verdi, yanımızda oldu. 
Bayanlar Birliğimiz, ülkemizdeki zor 
şartlara rağmen kurulduğu günden 
beri özveriyle çalıştı. Bundan onur 
duyuyoruz. Yeni projelerimizi 
önümüzdeki dönemde hayata 
geçirmeye çalışacağız” diye konuştu.

EBSO Vakfı Bayanlar Birliği’nin 
2011-2012 dönemi sonu teşekkür 
toplantısına EBSO Yönetim Kurulu 
Üyeleri Berkay Eskinazi ile Kamil 
Porsuk, EBSO Vakfı Yönetim Kurulu 
Üyesi Necdet İtmeç de katıldı. 
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Kadın dostu kent İzmir’de kadın 
girişimcilerin hızına kimse 
yetişemiyor. KOSGEB desteği 

ile yıl başından bu yana İzmir’de 
kurulan 70 işletmeden 45 tanesini 
kadın girişimciler tarafından hizmete 
açılırken, Özge Tuncel’de kendi işini 
kurarak düşlerini gerçeğe dönüştürdü. 
Karşıyaka Demirköprü’de Düş 
Atölyesi ismiyle işyerini açan Tuncel, 
evlilik, nişan ve doğum gibi mutlu 
günler için hediyelik eşya tasarımı ve 
üretimini gerçekleştirecek. Tuncel’in 
işyerinin açılışına KOSGEB İzmir 
Güney Hizmet Merkezi Müdürü 
Mustafa Çanakçı ile  EBSO Yönetim 
Kurulu Üyesi Berkay Eskinazi katıldı. 

KOSBEB’e teşekkür

Açılış töreninde konuşan Düş 
Atölyesi Sahibi Özge Tuncel, 
KOSGEB desteği ile kendi işini 
kurmanın mutluluğunu yaşadığını 
söyledi. KOSGEB İzmir Güney 
Hizmet Merkezi Müdürlüğü kanalı 
ile 60 saat uygulamalı girişimcilik 
eğitimi aldığını belirten Tuncel, 
“Uzun zamandır kendi işimi kurmak 

istiyordum. Bu amaçla KOSGEB’e 
girişimcilik eğitimi için başvuru 
yaptım. Projem kabul edildi. Eğitimi 
aldım. Sonrasında da KOSGEB’in 
hibe kredi imkanından yararlanarak 
Düş Atölyemi açtım. Eğer KOSGEB 
olmasaydı bu projemi kısa süre içinde 
hayata geçiremeyecektim. İşyerimde 
nişan, düğün, kına, bebek-doğum 
aksesuarları ve hediyelik eşya tasarımı 
ile bunların üretimini yapacağım. 
İnsanlar mutlu günlerinde yaptığım 
tasarımlar ve ürünlerle yanında yer 
alacağım. Bana destek olan herkese 
teşekkür ediyorum. Kafasında 
projesi olan bütün kadınları da kendi 
işletmesini kurmaya davet ediyorum” 
dedi.

Ekonomi büyüyecek 

EBSO Yönetim Kurulu Üyesi 
Berkay Eskinazi de, daha öncede 
birçok kadın girişimcisinin işletme 
açılışına katıldığına dikkat çekerek, bu 
açılışlarla kadınların iş hayatına daha 
çok katılmalarını görmekten büyük 
sevinç duyduğunu söyledi. Kadınların 
iş hayatına daha çok katılması ve kendi 

işini kurmasıyla ülke ekonominin daha 
da büyüyeceğinin altını çizen Eskinazi, 
bu konuda üzerine düşen bütün 
sorumlulukları yerine getirmeye hazır 
olduğunu kaydetti. 

Daha çok çalışacağız

KOSGEB İzmir Güney Hizmet 
Merkezi Müdürü Mustafa Çanakçı 
ise yıl başından bu yana destekleri 
sayesinde 70 işletmenin açıldığına 
dikkat çekerek, bunların 45 tanesinin 
de kadınlar tarafından açıldığını 
söyledi. Kadınların girişimcilikte 
erkekleri solladığını anlatan Çanakçı, 
“Bugünde yeni bir işletmeyi 
ekonomiye kazandırmanın hazzını 
yaşıyoruz. Bu tür işletmelerimiz 
ülkemiz açısından çok önemli. Biz 
KOSGEB olarak girişimcileri her 
geçen gün daha çok destekliyoruz. 
Hedefimiz girişimci sayılarını çok daha 
yukarılara çekerek, ülkemizin 2023 
hedeflerine ulaşmasını hızlandırmak. 
Bundan sonrada bu hedeflerimize 
ulaşmak için daha çok çalışacağız” 
diye konuştu.

Kadın
girişimcinin
Düş
Atölyesi
gerçek
oldu
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2012 yılı birinci çeyreğe ilişkin hesaplanan Gayri Safi 
Yurtiçi Hasıla değeri bir önceki yılın aynı dönemine 
göre sabit fiyatlarla yüzde 3,2 artışla 27.089 milyon 

TL olmuştur. 

2011 yılı ikinci yarısı ile başlayan yavaşlama eğilimini 
mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYİH 
değerinin bir önceki çeyreğe göre 0,4 puan azalış 
göstermiş olması teyit etmektedir. Türkiye’nin kriz sonrası 
hızlı büyüme

Takvim etkisinden arındırılmış sabit fiyatlarla GSYİH 
2012 yılı birinci üç aylık döneminde bir önceki yılın aynı 
dönemine göre yüzde 2,4’lük artış gösterirken, mevsim 
ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYİH değeri bir 
önceki döneme göre yüzde 0,4 azalmıştır. Yumuşak 
iniş senaryosunda ihracatın katkısı belirleyici olurken, iç 
tüketimde reel bir artış olmamıştır. Büyümede hizmet 
sektörü öne çıkarken, küresel belirsizlik sanayiyi genel 
büyümenin gerisinde bırakmıştır.

BÜYÜME

Cari
fiyatlarla 

GSYH

Gelişme 
hızı

Cari
fiyatlarla 

GSYH

Gelişme 
hızı

Sabit
fiyatlarla 

GSYH

Gelişme 
hızı

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

2010

I 241.026 15,9 159.771 26,8 23.467 12,6

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

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

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

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

2011

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

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

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

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

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

2012 I 329.020 14,2 182.743 0,1 27.089 3,2
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ENFLASYON

2012 yılı Haziran ayı enflasyon 
oranı; yıllık TÜFE’de yüzde 
8,87, ÜFE’de yüzde 6,44 

oranında artmıştır. Bir önceki aya 
göre TÜFE’de yüzde 0,90, ÜFE’de 
ise yüzde 1,49 oranında düşüş 
gerçekleşmiştir.

Bir önceki yılın aynı ayına göre 
TÜFE’de en yüksek artış; yüzde 
18,69 ile alkollü içecekler ve tütün 
grubunda gerçekleşmiştir. Çeşitli mal 
ve hizmetler (yüzde 14,92), konut 
(yüzde 12,43), ev eşyası (yüzde 
9,83), lokanta ve oteller (yüzde 9,44) 
artışın yüksek olduğu diğer harcama 
gruplarıdır.

İstatistiki bölgelere göre yapılan 
ayrımda, bir önceki yılın aynı ayına 
göre İzmir’de TÜFE yüzde 10,31 ve 
on iki aylık ortalamalara göre yüzde 
8,70 artış gerçekleşmiştir. 

Haziran ayı ÜFE alt kalemleri 
bazında, sanayinin üç sektöründen, 
elektrik, gaz ve su sektöründe yüzde 
1,72 oranında artış; madencilik ve 
taşocakçılığı sektöründe yüzde 0,55, 
imalat sanayi sektöründe ise yüzde 

0,75 oranında düşüş gerçekleşmiştir. 

Sanayinin alt sektörleri bazında ÜFE 
değerlendirildiğinde, en yüksek aylık 
artış yüzde 2,97 ile iletişim teçhizatı 
imalatı sektöründe gerçekleşirken, 
onu yüzde 1,89 ile mobilya ve başka 

yerde sınıflandırılmayan ürünlerin 
imalatı izlemiştir. Haziran ayı itibariyle 
791 maddeden, 334 maddenin 
ortalama fiyatında artış, 292 
maddenin ise ortalama fiyatlarında ise 
düşüş gerçekleşmiştir.

Yüzde                                  TÜFE                              ÜFE

Haziran                    2011           2012          2011           2012

Yıllık 6,24 8,87 10,19 6,44

Yıllık Ort. 6,47 8,89 9,42 10,24

Aylık -1,43 -0,90 0,01 -1,49
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Bir önceki yılın aynı ayına göre, yıllık 
yüzde 5,9 oranında artan Sanayi Üretim 
Endeksi’nin aylık artışı yüzde 7,5 oranında 

gerçekleşmiştir. Takvim etkisinden arındırılmış 
endeksteki artış da yüzde 5,9 seviyesinde 
gerçekleşmiştir. 

Sanayi Üretim Endeksi’ni sektörel bazda 
değerlendirecek olursak; 

Bir önceki yılın aynı ayına göre; madencilik ve 
taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 4,2, imalat 
sanayi sektörü endeksi yüzde 5,8 ve elektrik, 
gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı 
sektörü endeksi de yüzde 7,3 oranında artmıştır.

Bir önceki yılın aynı ayı ile kıyaslandığında 
imalat sanayinin alt dallarından; diğer ulaşım 
araçlarının imalatı yüzde 195,1, bilgisayarların, elektronik 
ve optik ürünlerin imalatı yüzde 57,4, tütün ürünleri 
yüzde 25,0 oranında artarken; kok kömürü ve rafine 
edilmiş petrol ürünleri yüzde 21,7, mobilya imalatı yüzde 

17,1, deri ile ilgili ürünlerin imalatı yüzde 9,5 oranında 
daralmıştır. 2012 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı 
ayına göre sermaye malı imalatı yüzde 9,6, ara malı imalatı 
yüzde 5,0, enerji yüzde 2,5 ve dayanıklı tüketim malları 
imalatı yüzde 2,0 artış göstermiştir.

Haziran ayında Kapasite 
Kullanım Oranı Nisan 
ayındaki seviyesini 

koruyarak yüzde 74,6 oranında 
gerçekleşmiştir.

Kimyasalların ve kimyasal 
ürünlerin imalatı yüzde 79,7, tekstil 
ürünlerinin imalatı yüzde 79,2, 
diğer metalik olmayan mineral 

ürünlerin imalatı yüzde 78,2, giyim 
eşyalarının imalatı ve elektrikli 
teçhizat imalatı yüzde 77,9 ile 
2012 yılı Haziran ayını en yüksek 
kapasite ile kapatan sektörlerdir. 

Haziran ayında arındırılmış 
endeksin 73,0 düzeyi kapasite 
kullanımındaki düşüşü işaret 
etmektedir.

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 134,7 5,9 7,5 135,1 5,9 131,5 1,1

Madencilik ve 
Taşocakçılığı

131,9 4,2 13,9 130,9 4,2 135,5 4,9

İmalat Sanayi 134,3 5,8 7,7 134,7 5,8 129,4 0,8

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

139,2 7,3 3,4 139,2 7,3 148,6 2,0

127,2 128,7 128,5

119,4

127,6

138,7

126,7

141,3

120,2
118,5

131,4

125,4

134,7

127,6 126,3
128,7

119,8

127,7

138,7

133,3 138,0

117,8

114,7

128,6 126,8

135,1

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

76,7

75,4

76,1

76,2

77,0 76,9

75,5

74,7

72,9 73,1

74,7
74,7 74,6

74,9

73,5

74,5
74,9

75,2
75,6

76,6

76,9

75,8

76,1
75,5

74,3

73,0

71,0

72,0

73,0

74,0

75,0

76,0

77,0

78,0

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

azalarak yüzde 9,0, genç nüfusta 
işsizlik oranı ise aynı dönemde 
1,2 puan gerileyerek yüzde 16,7 
seviyesinde gerçekleşmiştir. Tarım 
dışı işsizlik oranı yüzde 11,1 olarak 
kaydedilmiştir.

Yüzde 10 bandına takılan işsizlik 
oranındaki bu gerileme, çift hanenin 

yarattığı psikolojik baskı açısından 
önemli bir gelişmedir. Ancak esas 
olan sürdürülebilirliğidir. 

2012 yılı Nisan döneminde 
mevsim etkilerinden arındırılmış 
istihdam edilenlerin sayısında bir 
önceki döneme göre yüzde 0,7, işsiz 
sayısında ise yüzde 0,1 artış olmuştur. 

Mevsim etkilerinden arındırılmış 
işsizlik oranı bir önceki yılın aynı ayına 

göre 1 puanlık düşüş ile yüzde 9,0 
ve işgücüne katılma oranı 0,2 puanlık 
düşüş ile yüzde 49,7 seviyesinde 
gerçekleşirken, istihdam oranı bir 
önceki yılın aynı dönemine göre 
0,3 puanlık artış ile 45,2 seviyesine 
ulaşmıştır. 

İstihdam edilenlerin yüzde 
25,2’si tarım, yüzde 20,2’si sanayi, 
yüzde 6,7’si inşaat, yüzde 47,9’u ise 
hizmetler sektöründedir. 

Mevsim etkilerinden arındırılmamış temel işgücü göstergeleri 

(1
) 1
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HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ

NİSAN

TÜRKİYE KENT KIR

2011 2012 2011 2012 2011 2012

Kurumsal olmayan 
nüfus (000)

72.117 73.405 49.402 50.299 22.715 23.106

15 yaş ve üstü nüfus 
(000)

53.342 54.520 36.823 37.551 16.519 16.969

İşgücü (000) 26.592 27.055 17.497 17.995 9.095 9.060

İstihdam (000) 23.955 24.630 15.412 16.074 8.543 8.556

   İşsiz (000) 2.637 2.425 2.085 1.921 552 504

İşgücüne katılma 
oranı (%)

49,9 49,6 47,5 47,9 55,1 53,4

İstihdam oranı (%) 44,9 45,2 41,9 42,8 51,7 50,4

İşsizlik oranı (%) 9,9 9,0 11,9 10,7 6,1 5,6

    Tarım dışı işsizlik 
oranı (%)

12,5 11,1 12,3 10,9 13,3 11,9

    Genç nüfusta 
işsizlik oranı(1)(%)

17,9 16,7 20,1 18,9 13,4 12,0

İşgücüne dahil olma-
yanlar (000)

26.750 27.464 19.326 19.556 7.424 7.908

İSTİHDAMIN GELİŞİMİ (Bin kişi)
Aylar SANAYİ TARIM İNŞAAT HİZMETLER TOPLAM

2011

Nisan 4.828 6.030 1.611 11.486 23.955

2012

Nisan 4.792 6.011 1.631 12.196 24.630
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(Milyon ABD Dolar) 2011
Mayıs

2012
Mayıs

CARİ İŞLEMLER HESABI -67.349 -66.965

       Hizmetler Dengesi 36.920 39.053

SERMAYE-FİNANS HESABI 57.494 60.357

       Yurtdışında Doğrudan Yatırım -1.664 -4.021

       Yurtiçinde Doğrudan Yatırım 12.357 16.512

       Portföy Hesabı-Varlıklar -1.686 1.661

       Portföy Hesabı-Yükümlülükler 24.187 12.091

       Diğer Yatırımlar-Varlıklar 11.793 2.356

       Diğer Yatırımlar-Yükümlülükler 26.674 23.715

2011 yılı Mayıs ayında kümülatif 
olarak 67,3 milyar dolar açık 
veren cari işlemler hesabı, 2012 

yılı aynı ayında yüzde 1 oranında 
azalarak 66,9 milyar dolar ile düşüş 
trendini sürdürmüştür.

Türk Lirası’nın değer kaybı, 
petrol fiyatlarındaki düşüş ve iç 
talepteki yavaşlama dış ticaret 
kanalı ile cari işlemler açığının 
düşüşüne katkı sağlamaktadır. Mayıs 
ayı verileri ile Cari Açık / GSYİH 
oranının yüzde 9 seviyesinin altına 
inmesi bir de olumlu bir gelişme 
olarak yansımaktadır. Bu gelişmeler 
ile 2011 yılının Mayıs ayında aylık 

bazda 7,8 milyar dolar olan cari açık 
2012 yılı Mayıs ayında 5,8 milyar 
dolar seviyesine gerilemiştir. Hizmet 
ihracatının yükselişi ülkeye giren 

döviz açısından önemlidir. Geçen yılın 
aynı dönemine göre hizmet ihracatı 
yüzde 5,5 artmıştır. Bu artışta turizm 
gelirleri önemli etkendir.
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2012 yılı Mayıs ayında düşüşe geçen Reel Kesim Güven 
Endeksi; Haziran ayında da 108,1 seviyesine gerilemiştir. 
Bir önceki yılın aynı ayına göre 6,5 puan altında kalan 

endeks, mevsimsellikten arındırılmış haliyle 103,9 seviyesinde 
kalmıştır.

Bir önceki yılın aynı ayına göre 4,6 puan düşen, bir önceki 
aya göre ise 0,3 puan azalan Tüketici Güven Endeksi 91,8 
seviyesine gerilemiştir. Tüketici güven endeksinin 100 puan 
seviyesinin altında seyretmesi, reel kesimde yükseliş gösteren 
güvenin, tüketici kanadına tam anlamıyla yansıtılamadığının bir 
ifadesidir. Veriler, geçen seneden bu yana tüketici güveninin 
oluşturulamadığını göstermektedir.

Tüketici Güven Endeksi’ndeki düşüş, tüketicilerin gelecek 
dönem iş bulma olanakları ve mevcut dönemin dayanıklı 
tüketim malları satın almak için uygunluğu durumlarına ait 
değerlendirmenin kötüleşmesinden kaynaklanmaktadır.

GÜVEN ENDEKSLERİ

BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

Aylar Reel Kesim 
Güven Endeksi

Tüketici Güven 
Endeksi

2011

Haziran 114,6 96,4

Temmuz 114,1 94,8

Ağustos 109,8 91,7

Eylül 112,4 93,7

Ekim 101,9 89,7

Kasım 102,3 91,0

Aralık 97,2 92,0

2012

Ocak 101,8 92,2

Şubat 107,3 93,2

Mart 112,9 93,9

Nisan 116,0 91,1

Mayıs 113,8 92,1

Haziran 108,1 91,8

2012 yılının Haziran ayında;

Bütçe dengesi bir önceki yılın aynı ayına 
göre yüzde 303 azalarak 6,3 milyar TL açık 
vermiştir. Aynı dönemde bütçe gelirleri yüzde 
7,1 oranında azalmış, bütçe giderleri ise 
yüzde 31,7 oranında artmıştır. 

Faiz giderleri yüzde 20,5 oranında 
artarken, vergi gelirleri yüzde 10,7 oranında 
azalış göstermiştir. Faiz dışı denge ise yüzde 
194 oranında düşüş gerçekleştirmiştir.

2011 Haziran
(Milyon TL)

2012  Haziran
(Milyon TL) Fark (%)

Bütçe Giderleri 23.597 31.074 31,7

 Faiz Hariç Giderler 22.036 29.192 32,5

  Faiz Giderleri 1.561 1.881 20,5

Bütçe Gelirleri 26.686 24.804 -7,1

  Vergi Gelirleri 22.704 20.276 -10,7

Bütçe Dengesi 3.089 -6.270 -303,0

Faiz Dışı Denge 4.650 -4.389 -194,4



86

GÖSTERGELER

2012 yılı Mayıs ayında, 2011 
yılının aynı ayına göre ihracat 
yüzde 20,3 artarak 13,2 milyar 

dolar, ithalat da yüzde 3,1 oranında 
artarak 21,8 milyar dolar olarak 
gerçekleşmiştir. Aynı dönemde dış 
ticaret açığı yüzde 15 azalarak, 8,6 
milyar dolar seviyesine gerilemiştir. 
Takvim etkilerinden arındırılmış 
verilere göre, 2012 yılı Mayıs ayında 
bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat 
yüzde 16,4 artarken, ithalat yüzde 1 
oranında azalmıştır. 

2011 yılı Mayıs ayında yüzde 
46,8 olan Avrupa Birliği’nin (AB) 
ihracattaki payı, 2012 Mayıs ayında 

yüzde 36,2’ye gerilemiş; AB’ye 
yapılan ihracat, 2011 yılının aynı ayına 
göre yüzde 6,9 oranında azalarak 4,8 
milyar dolar olarak gerçeklemiştir.

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

bunların aksam ve parçaları”, “demir 
ve çelik”, “elektrikli makina ve 
cihazlar, bunların aksam-parçaları” ise 
yine en yüksek ithalat yapılan fasıllar 
olmuştur. 

Mayıs ayında imalat sanayi ihracatı 
2011 yılının aynı dönemine göre 
yüzde 20,7 artarken, ara malı ithalatı 
bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 
7,7 artış göstermiştir. 

2012 yılı Mayıs ayında, İzmir’in 
ihracatı 2011 yılının aynı dönemine 
göre yüzde 35 oranında artarak 853 
milyon dolar, ithalatı ise yüzde 11 
oranında artarak 1.060 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-
Mayıs

2011 54.238 98.130 69.996 -43.892 55,3

2012 61.146 12,7 96.722 -1,4 71.478 2,1 -35.576 -18,9 63,2

Mayıs 2011 10.943 21.107 14.861 -10.164 51,8

2012 13.168 20,3 21.752 3,1 16.009 7,7 -8.584 -15.5 60,5

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

Milyon ABD $
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TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER TABLOSU
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BÜYÜME (Sabit Fiyatlarla) 2007 2008 2009 2010 2011 2012/I

GSYH (Milyon $) 648.754 742.094 616.703 731.608 772.298 182.743

Büyüme Oranı (%) 4,7 0,7 -4,8 9,2 8,5 3,2

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

ÜFE (yıllık) 5,94 8,11 5,93 8,87 13,33 6,44

TÜFE (yıllık) 8,39 10,06 6,53 6,40 10,45 8,87

DIŞ TİCARET (Milyon $) 2007 2008 2009 2010 2011 Oca-
May 2012

İhracat 107.272 132.027 102.143 113.883 134.972 61.146

İthalat 170.063 201.964 140.928 185.544 240.834 96.722

Dış Ticaret Dengesi -62.791 -69.936 -38.786 -71.661 -105.863 -35.576

Cari İşlemler Dengesi -38.434 -41.959 -13.991 -47.099 -77.089 -66.965

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

Toplam Sanayi 6,9 -0,6 -9,9 13,1 8,9 5,9

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

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

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

GÜVEN ENDEKSLERİ 2007 2008 2009 2010 2011 Haz.12

Reel Kesim Güven Endeksi 100,6 52,3 92,2 106,4 97,2 108,1

Tüketici Güven Endeksi 93,89 69,9 78,79 90,99 92,0 91,8

SANAYİ CİRO VE SİPARİŞ ENDEKSLERİ 2007 2008 2009 2010 2011 Mayıs 12

Sanayi Ciro Endeksi 138,2 158,4 138,2 162,7 208,4 242,1

Sanayi Sipariş Endeksi 146,6 159,4 130,4 155,4 200,2 239,9

İŞGÜCÜ VE İSTİHDAM 2007 2008 2009 2010 2011 Nisan 12

İstihdam Edilen Kişi Sayısı (Bin Kişi) 20.738 21.194 21.277 22.594 24.110 24.630

İşsiz Sayısı (Bin Kişi) 2.376 2.611 3.471 3.046 2.615 2.425

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

BORSA VE DÖVİZ 2007 2008 2009 2010 2011 Haz.12

İMKB 100 Endeksi 52.786 47.905 49.066 79.226 82.809 62.543

Euro/$ 1,4589 1,3978 1,4316 1,3377 1,2945 1,2526

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

Bütçe Dengesi -13.708 -17.432 -52.761 -40.081 -17.439 -6.270

GÖSTERGELER
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