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2012 yılının son çeyreğine doğru ilerlerken, Türkiye çok önemli bir süreçten 
geçmektedir. Bu süreçte ekonomimiz; terör, dış politika ve küresel piyasalardaki 
gelişmelerin oluşturduğu üçgende sıkışmış bir görüntü vermektedir.

Bu görüntüyü berraklaştıran da; iç talep ve büyümede daralma ile bütçe 
dengesindeki bozukluk olmuştur.

Açıklanan son göstergeler, yavaşlayan Türkiye gerçeğini ortaya koyarken, 
ekonomideki gerilimi de artırmaktadır.

2012 yılı ikinci çeyrek büyüme oranı yüzde 2,9, 2009 yılından bu yana gerçekleşen 
en düşük orandır. Oysaki Türkiye’den beklenen bu potansiyelin üstüne çıkabilmesidir.

Detaylara indiğimizde, iç taleple büyüyen Türkiye’nin dış taleple büyümeye 
başladığını görmekteyiz. Net dış ticaretin son 3 çeyrektir büyümeye katkısının devamı 
ve düşüşe geçen imalat sanayindeki büyüme bizleri mutlu etmektedir. Ancak altını 
ısrarla çizmek isterim ki, küresel gelişmeler doğrultusunda düşüş kabul edilebilir 
seviyede olmasına rağmen, Türkiye bu fırsatı çok iyi değerlendirmek zorundadır. Dünya 
ekonomisi rayına oturduğunda en güçlü aktörlerden biri olmamız için buna mecburuz.

Diğer bir önemli detay da küresel piyasalardaki çıkmaz ve teşvik paketindeki 
gecikmeden kaynaklanan yatırımlardaki gerilemedir. Zaten teşvikli yatırımların yüzde 
24 oranında azalması da bunu teyit etmektedir. Bu noktada son 2 çeyrektir büyümeye 
katkısı negatif olan iç talep mutlaka canlandırılmalıdır. O nedenle, Merkez Bankası 
faiz indirimine giderek iç talep artışına destek vermeli, bankalar da olası faiz indirimini 
kredilere yansıtmalıdır.

Kapasite kullanımı aylardır yüzde 74 bandını aşamazken, hızını yavaşlatan sanayi 
üretimi ile güven endeksleri olumsuz bir eğilim göstermektedir.

Diğer yandan, ihracat-cari açık ve işsizlik oranındaki olumlu seyrin devamı çok 
önemlidir.

Büyümeye katkısı en fazla olan ihracattaki artış sevindirici olmakla birlikte, küresel 
ekonomilerin umut vaat etmeyen durumları ve olası ani değişim, sonrasına dair 
endişeleri gündeme getirmektedir.

Türkiye’nin genç nüfus avantajını atıl bırakma lüksü olmadığı için yüzde 8’lere 
gerileyen işsizlik oranındaki devamlılığı çok önemsiyoruz. Büyüyen Türkiye işsizlik 
sorununu çözemezken, daralan Türkiye’nin bunu başaracağına dair tereddütler de yok 
değildir.

AB’den ABD’ye, Ortadoğu’dan Uzakdoğu’ya kadar ülkeler; siyasi, ekonomik ve 
toplumsal anlamda ciddi sorunlara sahip. 2013; şu anda risk çizgisinin dışında olan 
Türkiye için, etrafındaki bu denli sıkıntılar yanlış politikalar ile beslendiği takdirde, 
zor günlere gebe bir yıl anlamına gelmektedir. Özellikle de seçim yılı olması bu etkiyi 
artıracak bir unsurdur.

Bizler karamsarlığa kapılmadan ama temkini de elden bırakmadan, çok çalışmalı, pes 
etmeden pazarımızı genişletmenin yollarını bulmalıyız.

Şehit haberleri ile uyandığımız her gün, Türkiye’nin başarılarını gölgelemeye, barış 
ve huzur ortamını bozmaya çalışanların, hain emellerine hiçbir zaman ulaşamayacağının 
altını bir kez daha çizmek isterim. Kaybettiğimiz her bir Mehmetçiğimizi şükranla ve 
rahmetle anıyor, ailelerine ve ulusumuza başsağlığı ve sabır diliyorum. Bilinsin ki; teröre 
ne alışırız, ne de boyun eğeriz.

Şimdi sağduyu ile birlikte el ele, doğru adımların atılması zamanıdır.

Ender YORGANCILAR
Yönetim Kurulu Başkanı

Terör, dış politika ve küresel gelişmeler 
üçgeninde Türkiye ekonomisi

BAŞKAN
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Yumuşak inişe devam

Euro Bölgesi başta olmak üzere 
küresel ekonomilerde büyüme 
fren yaparken, Türkiye’de 

yumuşak iniş süreci devam ediyor. 
İç tüketimin coşkusuyla büyüme 
rekorları kıran Türkiye’de hane halkı 
tüketimden kısınca büyüme de stop 
etti. İran’a petrol alımı karşılığında 
altınla yapılan ödemenin dahil 
edilmesiyle yükselen net ihracatın 5.6 
puanlık güçlü katkısına rağmen özel 
tüketimin yanısıra yatırım harcamaları 
da azalınca 2012’nin ikinci çeyrek 
büyümesi yüzde 2.9’da kaldı. Yılın 
ilk yarısındaki büyüme de yüzde 3.1 
olarak gerçekleşti. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 
tarafından açıklanan Gayri Safi Yurtiçi 
Hasıla (GSYH) sonuçlarına göre 2012 
yılı ikinci üç aylık döneminde bir 
önceki yılın aynı dönemine göre cari 
fiyatlarla GSYH, yüzde 10,3’lük artışla 
349 milyar 630 milyon lira oldu. Sabit 
fiyatlarla ise bu dönemde GSYH, 
yüzde 2,9 oranında artarak 28 milyar 
838 milyon lirada kaldı. TÜİK’in 
verilerine göre ülke ekonomisi yılın 
ilk çeyreğinde yüzde 3,3, 2011 yılının 
tamamında ise yüzde 8,5 oranında 
büyümüştü.

Açıklanan verilere göre Türkiye 
ekonomisi küçülerek büyürken 
yüzde 4’lük yıl sonu hedefinin 
tutturulamayacağına yönelik 
görüşler de ağırlık kazandı. Büyüme 
rakamlarını değerlendiren ekonomi 
yönetimi ise rakamların yumuşak 
inişin devam ettiğini gösterdiğine 
dikkat çekiyor.

Enerji ve ihracatın katkısı 

Türkiye İstatistik Kurumu, 

İlk çeyrekte yüzde 3,3 büyüyerek ‘yumuşak iniş’e geçen Türkiye 
ekonomisinde yavaşlama ikinci çeyrekte de devam etti. Ekonomi Nisan, 

Mayıs, Haziran döneminde yüzde 2,9’la beklentilerin altında büyüdü.

Kişi başına gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) değeri Haziran 2012 itibarıy-
la son 1 yıllık dönemde, bir önceki dört çeyreklik döneme göre 280 dolar 
azalışla 10 bin 223 dolara geriledi. Üretim yöntemi ile hesaplanan GSYH 
tahmininde, 2012 yılı ikinci üç aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine 
göre cari fiyatlarla gayri safi yurtiçi hasıla yüzde 10,3’lük artışla 349 milyar 
630 milyon TL oldu. Yılın ilk altı aylık döneminde ise milli gelir 677 milyar 625 
milyon Türk Lirası oldu. Geçen yılın ilk altı aylık döneminde 386 milyar dolar 
olan GSYH, bu yılın aynı döneminde 375,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. 
Milli gelir TL bazında artmasına rağmen dolar bazında geriledi. Milli gelir 
hesaplamalarında nüfus 74 milyon 724 bin 269 kişi olarak ele alındı. 

Kişi başına milli gelir 10 bin 223 dolara düştü

HABER
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üretim yöntemiyle hesaplanan 
GSYH sonuçlarını açıkladı. Gayri 
Safi Yurtiçi Hasıla, bu yılın ilk altı 
ayında sabit fiyatlarla yüzde 3,1, 
ikinci çeyreğinde bir önceki yılın 
aynı dönemine göre ise yüzde 2,9 
oranında büyüme gösterdi. Türkiye 
ekonomisinde 2012 yılının ilk 6 
aylık döneminde sabit fiyatlarla en 
fazla büyüyen sektör, yüzde 7,1 
ile elektrik, gaz, buhar ve sıcak 
su üretimi-dağıtımı sektörü oldu. 
Sektörün yılın ilk yarısı itibarıyla cari 
fiyatlarla büyüklüğü de 15 milyar 
355 milyon 878 bin liraya ulaştı. 
Söz konusu dönemde gayrimenkul 
kiralama ve iş faaliyetleri yüzde 
7, ev içi personel çalıştıran hane 
halkları yüzde 6,1, dolaylı ölçülen 
mali aracılık hizmetlerinde yüzde 
4,6 oranında büyüme görüldü. 
Sabit fiyatlarla büyüme oranları 
açısından ikinci çeyrek verileri 
değerlendirildiğinde ise söz konusu 
çeyrekte en fazla büyüyen sektör 
yüzde 7,1 ile gayrimenkul kiralama 
ve iş faaliyetleri oldu. Bu sektörü 
yüzde 6,1 ile elektrik, gaz, buhar 
ve sıcak su üretimi-dağıtımı, yüzde 
5,9 ile ev içi personel çalıştıran 
hanehalkları, yüzde 4,8 ile balıkçılık 
izledi.

TÜİK’ten 1 puanlık revizyon

TÜİK, bazı rakamlarda revizyona 
gitti. 2011 yılının birinci, ikinci ve 
dördüncü çeyreği ile bu yılın ilk 
çeyreği için büyüme hızı ile sabit ve 
cari fiyatlarla GSYH verilerini revize 
etti. Buna göre 2011 yılının birinci 
çeyreği için sabit fiyatlarla büyüme 
hızı yüzde 11,09’dan yüzde 12,1’e, 
ikinci çeyreği için sabit fiyatlarla 
büyüme hızı yüzde 9,01’den yüzde 
9,1’e, dördüncü çeyreği için sabit 
fiyatlarla büyüme hızı da yüzde 
5,2’den yüzde 5’e revize edildi. 
Öte yandan, bu yılın birinci çeyreği 
için sabit fiyatlarla büyüme hızını 
da yüzde 3,2’den yüzde 3,3’e 
yükseltildi.

Sabit fiyatlarla GSYH gelişme hızları
 Gelişme Hızı %

1. Çeyrek 2. Çeyrek 6 ay

Tarım, avcılık ve ormancılık 5,4 3,5 4,2

Balıkçılık 3,8 4,8 4,2

Madencilik ve Taşocakçılığı -0,6 3,1 1,4

İmlat Sanayi 2,8 3,4 3,1

Elektrik, gaz ve su üretimi 8,4 6,1 7,1

İnşaat 2,7 0,4 1,5

Toptan ve perakende ticaret 0,7 1,2 0,9

Oteller ve Lokantalar 2,5 4,1 0,9

Ulaştırma ve Haberleşme 5,1 3,9 4,5

Mali aracı kuruluşların faaliyetleri 4,5 3,6 4,0

Konut Sahipliği 1,7 1,7 1,7

Gayrimenkul, kiralama ve iş faal 7,0 7,1 7,0

Kamu yönetimi ve savunma zorunlu 
sosyal güvenlik

3,2 4,2 3,7

Eğitim 4,5 4,5 4,5

Sağlık işleri ve sosyal hizmetler 4,9 4,1 4,5

Diğer sosyal ve kişisel faaliyetler 1,1 0,6 0,9

Ev içi personel çalıştıran hanenalkları 6,2 5,9 6,1

Sektörler toplamı 3,5 3,1 3,3

Dolaylı ölçülen mali aracılık hizmetleri 4,7 4,5 4,6

Vergi-Sübvansiyon 2,5 1,4 1,9

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla 3,3 2,9 3,1

HABER
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Uçağı yeniden kaldırma zamanı

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, yılın 

ikinci çeyreğindeki yüzde 2.9’luk 
büyüme hızının Türkiye’nin sosyal 
ve siyasi dinamikleri açısından 
sıkıntılı olduğunu belirtirken, “Uçak 
hala hareketli iken yakıt ikmali 
yapılıp yeniden yükselişe geçmesi 
sağlanmalı” dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 
üretim yöntemiyle hesaplanan 
GSYH sonuçlarına göre ekonominin 
Nisan, Mayıs, Haziran döneminde 
de yüzde 2.9 ile beklentilerin altında 
büyüdüğüne işaret eden Yorgancılar, 
sanayi sektöründeki yüzde 3.4’lük 
büyümenin sanayicilere az da olsa 
moral verdiğini söyledi. Yüzde 2.9’luk 
büyüme hızını yeterli görmenin 
Türkiye’nin potansiyelinden haberdar 
olmamak anlamına geldiğini ifade 
eden Yorgancılar, “Bu büyüme 
hızı Türkiye’nin sosyal ve siyasi 

dinamikleri açısından sıkıntılıdır. 
Harcama boyutundan bakıldığında iç 
talepte daralma olduğu, bunun ithalatı 
da düşürdüğü, artan ihracatla birlikte 
net dış ticaretin büyümeye yüzde 
5,7 gibi oldukça olumlu katkı yaptığı 
görülüyor. Ancak, dış talep dikkate 
alınmadığında içerde küçülmenin 
yaşandığı gerçeği gözden kaçmıyor” 
dedi.

Önümüzdeki yılı da
riske atmayalım

Ender Yorgancılar, ithalattaki 
gerilemenin iç talepten fazla olması 

ve döviz kurlarının da etkisiyle 
talebin bir miktar içeriye kaydığını 
gösterdiğini anlatırken, bu olumlu 
gelişmenin sevinmek için yeterli 
olmadığını belirtti. Net dış ticaretin 
de büyümeye ikinci çeyrekteki yüzde 
5.6 gibi düzeyde katkı yapmaya 
devam etmesinin olumsuz küresel 
konjonktür nedeniyle mümkün 
görülmediğini vurgulayan Yorgancılar, 
“Yine de net dış ticaretin büyüme 
katkısı, dışa bağımlılığın makul 
düzeylere çekilmesinin zorunluluğunu 
ortaya koyuyor” diye konuştu.

Büyüme verilerinde yatırımlardaki 
hızlı gerilemeye dikkat çeken EBSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“İkinci çeyrekte kamu 
yatırımlarının yüzde 4, özel sektör 
yatırımlarının ise yüzde 7,9 gerilemesi 
2008-2009 kriz dönemlerindeki 
verileri hatırlatıyor. Bu, gelecek 
dönemlerin üretim kapasitesine 

Yorgancılar, ikinci çeyrekteki büyüme 
rakamlarını değerlendirdi

“Türkiye üretim, 
istihdam ve 

gelişme açısından 
büyük hedeflere 
odaklanmalıdır.”

HABER
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ilişkin olarak da soru işaretleri 
yaratıyor. Teşvik paketindeki gecikme 
yatırımlardaki gerilemede etkili oldu. 
Yatırımlardaki durum, girişimcilerin 
gelecek yıldan da çok ümitli olmadığı 
anlamına geliyor.”

Frene değil
gaza basma zamanı

Suriye ve terör konusundaki 
olumsuz gelişmelerin yanısıra sıkı 
para politikasının da beklenenden 
daha fazla talep daraltması 
yaparak beklentileri olumsuz 
yönde etkilediğini, faiz indirimi 
için gecikildiğini söyleyen Ender 
Yorgancılar, “Merkez Bankası yine 
proaktif değil, reaktif davranmak 
durumunda kalmıştır. Bu, kuruma 
olan güveni zedeleyen bir durumdur.  
Vites daha da küçülmeden, zorlu 
2013 yılına girerken cephane 
biriktirilmelidir. Ayrıca yavaşlayarak 
bütçe dengelerini de bozduk, şimdi 
bütçeyi düzeltmek için alınacak 
önlemlerin büyümeyi daha da 
yavaşlatması riski var. Ancak erkene 
alınacak yerel seçimlerin para ve 
özellikle maliye politikalarında nasıl 
değişikliklere neden olacağını görmek 
gerekiyor” dedi.

Merkez Bankası Başkanı Erdem 
Başçı’nın “Hava uçuşa müsait değil. O 
nedenle piste indik. Görevimiz gaza 
basmak değil. Sürüşü emniyetli bir 
şekilde sağlamak” yorumu ekonomi 
gündemindeki yerini korurken, EBSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar, 
“Uçak piste inmek değil, uçmak, 
hedefe gitmek içindir. Türkiye üretim, 
istihdam ve gelişme açısından hala 
büyük hedeflere odaklanmalıdır. Uçak 
hala pistte hareket edebiliyorken 
yavaşça kalkışa geçmek daha kolaydır. 
Uçak durduğunda harekete geçirmek 
daha zor olacaktır, o aşamaya 
geçmeye izin verilmemelidir. İç talep 
bir miktar canlandırılmalı, bu da 
kurlar gerilemeden yapılmalıdır. Bu 
biraz daha fazla istihdam artışına da 
hizmet edecektir” dedi.

Son çeyreği
kurtaralım

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar, bu 
koşullarda ileriye yönelik alınması gereken tedbirleri de şöyle özetledi:

• Yılın üçüncü çeyreği için kalan son 20 günde yapılabilecek pek bir şey 
kalmamıştır. Ancak hiç olmazsa yılın son çeyreği kurtarılmalıdır. Bunun 
için de Avrupa canlanıncaya kadar iç talep dinamikleri kontrollü olarak 
harekete geçirilmelidir. 

• Uçak piste inmek değil, uçmak, hedefe gitmek içindir. Türkiye üretim, 
istihdam ve gelişme açısından hala büyük hedeflere odaklanmalıdır. Uçak 
hala pistte hareket edebiliyorken yavaşça kalkışa geçmek daha kolaydır. 
Uçak durduğunda harekete geçirmek daha zor olacaktır, o aşamaya 
geçmeye izin verilmemelidir. İç talep bir miktar canlandırılmalı, bu da 
kurlar gerilemeden yapılmalıdır. Bu biraz daha fazla istihdam artışına da 
hizmet edecektir. 

• Merkez Bankası Eylül ayı Para Politikası Kurulu toplantısında beklentilerin 
üzerinde faiz indirimine giderek beklentileri tersine çevirmeli, iç talep 
artışına destek vermelidir. Bankalar da olası faiz indirimini kredilere derhal 
yansıtmalıdır. Bu şekildeki büyüme bütçe dengelerindeki olumsuzluğu 
tedavi için de çok iyi olacaktır. 

• Enerji maliyetlerini artıracak düzenlemeler yapılmamalıdır. Bu maliyet 
enflasyonunu körükleyerek iç talebi daha da yavaşlatacak, dış piyasalardaki 
rekabet gücümüzü olumsuz yönde etkileyerek dış talebin büyüme 
üzerindeki olumlu etkisini azaltacaktır. 

• Büyümenin motoru olan, ileri ve geri bağlantıları yüksek olan sanayi 
sektöründe büyümeyi tetikleyecek ilave önlemlere ihtiyaç bulunmaktadır. 
Ancak, sorunun arz değil talep cephesinden beslenmesi, öncelikle iç talebi 
artırmanın zorunluluğuna işaret ediyor. 

• Cari açık ile büyüme arasındaki yüksek ve doğru orantılı korelasyonu 
azaltacak önlemler gerekiyor ki bu yapısal önlemleri gerektirmektedir. 
Ancak politik konjonktür uzun vadeli bu önlemler için yeterli zaman ve 
sabra sahip değil. Bu çerçevede iç talep deseni ile üretim deseni arasındaki 
örtüşme düzeyi artırılmalı, bunun için de yerli yatırımlar yanında ithalatı 
azaltacak alanlarda doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını artırmak için 
yeni-özel önlemler alınmalıdır.

HABER
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Türkiye 11 çeyrekte büyüdü
Siyaset, Ekonomi ve Toplum 

Araştırmaları Vakfı (SETA) 
tarafından yayımlanan 

raporda, Türkiye’nin 2009 yılının 
son çeyreğinden itibaren son 11 
çeyrek boyunca aralıksız büyümesini 
sürdürdüğü belirtildi.

SETA tarafından hazırlanan 
“GSYH 2012-II. Çeyrek (Nisan, 
Mayıs, Haziran) ve 2012 İlk Yarı 
Değerlendirmesi” yayınlandı. SETA 
Ekonomi Direktörü Prof. Dr. 
Erdal Tanas Karagöl imzalı SETA 
değerlendirmesine göre, 2012 yılı 
ikinci çeyreğinde, Euro Bölgesi’ndeki 
kamu borçlarının sürdürülebilirliğine 
ilişkin endişeler, küresel ekonomideki 
yavaşlama ve belirsizlikler nedeniyle 
dünya ekonomisi olumsuz etkilendi, 
iktisadi faaliyetler ivme kaybetti ve 
ekonomik büyüme hız kesti. Ancak 
Türkiye ekonomisinde, 2012 yılı ikinci 

çeyrek ve ilk altı aylık dönemde, 
küresel ekonomik belirsizliklere 
rağmen uygulanan doğru maliye ve 
para politikaları sayesinde ekonomik 
büyüme istikrarlı biçimde arttı ve cari 
açıkta da tedrici azalış gözlemlendi. 
Raporda, Türkiye’nin 2009 yılının 
son çeyreğinden itibaren son 11 
çeyrek boyunca aralıksız büyümesini 
sürdürdüğü belirtildi.

SETA’nın değerlendirmesinde 
Euro Bölgesi’nde devam eden 
endişelere rağmen, Türkiye 
ekonomisinin sanayi üretiminde 
gösterdiği performansın, Merkez 
Bankası tarafından önümüzdeki 
dönemde desteklenmesi halinde 
ekonomik büyüme oranlarında daha 
fazla artış meydana gelebileceği ifade 
edildi.

G-20 ülkelerinin ikinci çeyrek 
büyüme rakamlarına da yer verilen 

değerlendirmede, 2012 yılı ikinci 
çeyrekte, G-20 ülkeleri içerisinde en 
yüksek ekonomik büyüme oranına 
sahip ülkenin yüzde 7,6 ile Çin, ikinci 
ülkenin yüzde 6,4 ile Endonezya ve 
üçüncü en yüksek büyüme oranına 
sahip ülkenin yüzde 4,1 ile Meksika 
olduğu kaydedildi. Türkiye’nin ise 
2012 yılı ikinci çeyrekte yüzde 2,9 
büyüme oranı ile ABD, Japonya ve 
birçok Avrupa ülkesinin üzerinde 
büyüyerek G-20 ülkeleri arasında 
en çok büyüyen ülkeler arasında yer 
aldığı belirtildi.

Büyümenin lokomotifi ihracat

2012 yılı ikinci çeyreğinde iç ve 
dış talep arasındaki dengelenmenin 
öngörüldüğü şekilde sürdüğü 
ifade edilen değerlendirmede, bu 
dönemde ekonomik büyümenin, özel 
sektör yatırım talebi ve tüketimdeki 
daralmaya rağmen net ihracatta 
meydana gelen artışla sağlandığı 
kaydedildi.

SETA’nın değerlendirmesine göre 
2012 yılı Ocak-Haziran döneminde, 
2011 yılının aynı dönemine 
göre ihracat yüzde 13,4 artarak 
ekonomik büyümenin ve dolayısıyla 
istihdamdaki artışın lokomotifi oldu.

Yapısal reformlar
güçlendirilmeli

Önümüzdeki dönemlerde 
orta vadede mali disiplini kalıcı 
hale getirecek ve tasarruf açığını 
azaltacak olan yapısal reformların 
güçlendirilmesi gerektiği ifade edilen 
değerlendirmede, önümüzdeki 
dönemde, mali disiplini sürdüren bir 
maliye politikası aracılığıyla üretimi ve 
dolayısıyla istihdamı artırmak, yurt içi 
tasarrufları yükseltmek ve cari açığı 
azaltmayı içeren çoklu hedeflerin 
gerçekleşmesini sağlamanın hayati 
derecede önem arz ettiği kaydedildi.

HABER
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Sanayinin çarklarında
32 aydır kesinti yok

Büyümenin öncü göstergesi 
sayılan sanayi üretimindeki 
kesintisiz artış, Temmuz’da 

da sürdü. Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK), 2012 Temmuz ayına ait 
Sanayi Üretim Endeksi’ni açıkladı. 
Bu dönemde sanayi üretimi, geçen 
senenin aynı ayına göre yüzde 3,4 
artış kaydetti. Takvim etkisinden 
arındırılmış endeks 2011 Temmuz 
ayına oranla yüzde 3,4 artış kaydetti. 
Mevsim ve takvim etkilerinden 
arındırılmış sanayi üretim endeksi ise 
Haziran ayına oranla yüzde 1,7 arttı.

Beklentilerin üzerinde 
gerçekleşen sanayi üretimindeki 

artışta dayanıksız tüketim malları ile 
imalat sanayi alt kalemlerinden ana 
metal ve tekstil imalatındaki artışın 
desteği büyük oldu. Temmuz ayında 
dayanıksız tüketim malı imalatı 
yüzde 9 artarken alt kalemlerden 
tekstil ürünleri imalatı yüzde 11.1, 
kimyasalların ve kimyasal ürünlerin 
imalatı yüzde 5.1, temel eczacılık 
ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin 
malzemelerin imalatı yüzde 50.5, ana 
metal sanayi ise yüzde 6.9 arttı.

Ana sanayi grupları sınıflamasına 
göre, Temmuzda yıllık bazda en 
yüksek artış yüzde 8,2 ile elektrik, 
gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi 

ve dağıtımı sektörü endeksinde 
oldu. Bu sektörün aylık bazdaki 
artışı ise yüzde 13,7 oldu. Ana 
sanayi grupları sınıflamasında toplam 
sanayi endeksindeki yıllık artış yüzde 
3,4, aylık artış yüzde 0,2 oldu. 
Madencilik ve taş ocakçılığı sektörü 
endeksinde yıllık bazda yüzde 1,7 
azalış gösterirken, aylık bazda ise 
yüzde 1,2 artış görüldü. İmalat sanayii 
endeksi geçen yılın aynı ayına göre 
yüzde 3 artarken, geçen aya göre 
yüzde 1,7 düştü. Yıllık bazda ara malı 
imalatı yüzde 3,7, enerji yüzde 5,6 
arttı. Dayanıklı tüketim malı imalatı 
ise yüzde 3,5 ve sermaye malı imalatı 
yüzde 4,1 azaldı.
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Ege Bölgesi’nin ihracatı, 2,5 yıl 
aradan sonra ithalat rakamlarını 
geçti. Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) verilerine göre 2012 Ocak-
Temmuz döneminde Ege Bölgesi, 
10 milyar 732 milyon dolarlık 
ithalata karşılık 12 milyar 37 milyon 
dolarlık ihracat yaptı. Aynı dönemde 
Türkiye 87,2 milyar dolarlık ihracata 
imza atarken 137,9 milyar dolarlık 
ithalat yaptı. Türkiye’nin ihracatının 
ithalatını karşılama oranı yüzde 63’te 
kalırken Ege Bölgesi’ninki yüzde 112 
seviyesine ulaştı. Bölge, son olarak 
2009 yılı sonunda dış ticaret fazlası 
vermişti.

İzmir’de 9 yıl sonra
dış ticaret fazlası

Ege Bölgesi açısından diğer bir 

sevindirici gelişme ise İzmir’in en 
fazla ihracat yapan iller sıralamasında 
İstanbul ve Kocaeli’nden sonra 
Bursa’yı geçerek üçüncü sıraya 
yükselmesi oldu. İzmir, 2012 Ocak-
Temmuz döneminde 6 milyar 987 
milyon dolar ihracat rakamına 
ulaşırken ithalatı 6 milyar 294 milyon 
dolarda kaldı. İlin ihracatı, son olarak 
2003 yılında ithalatını geçmişti. Ege 
Bölgesi’nin İzmir’den sonra en fazla 
ihracat yapan ili ise Manisa oldu. 
Manisa, yılın ilk yedi ayık diliminde 
2 milyar 394 milyon dolarlık ihracat, 
2 milyar 358 milyon dolarlık ithalat 
yaptı. Manisa’yı 1 milyar 469 milyon 
dolarlık ihracatla Denizli izledi. 
Denizli’nin ithalatı ise 1 milyar 324 
milyon dolar oldu.

Ege Bölgesi illerinden Aydın, 

Ege Bölgesi’nin ihracatı, 
ithalatını geçti

Ege, 2.5 yıl aradan 
sonra dış ticaret 
fazlası verdi. 
En sevindirici 
gelişmelerden 
biri de İzmir’in en 
fazla ihracat yapan 
iller sıralamasında 
İstanbul ve 
Kocaeli’nden sonra 
üçüncü sıraya 
yerleşmesi oldu.
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2012 Ocak-Temmuz döneminde 413 
milyon 797 bin dolarlık ihracat, 177 
milyon 100 bin dolarlık ithalat yaptı. 
İlin ihracatının ithalatını karşılama 
oranı yüzde 233’e ulaştı.

Aynı konuda bir başarı da 
Afyonkarahisar’dan geldi. Şehir, 
176 milyon 716 bin dolarlık ihracat 
yaparken ithalatı 32 milyon 654 bin 
dolarda kaldı. Afyonkarahisar’ın 
ihracatının ithalatı karşılama oranı 
yüzde 541’e ulaştı. 143 milyon 631 
bin dolarlık ihracat yapan Muğla’nın 
ise ithalatı 60 milyon 710 bin dolar 
oldu. İhracatının ithalatını karşılama 
oranı yüzde 236 olarak kayıtlara 
geçti.

TÜİK verilerine göre Balıkesir, 
aynı dönemde 262 milyon 433 bin 
dolarlık ihracat, 295 milyon 491 bin 

dolarlık ithalata imza attı. İhracatının 
ithalatını karşılama oranı yüzde 89’da 
kaldı. Kütahya 99 milyon 563 bin 
dolarlık ihracat ve 76 milyon 344 bin 
dolarlık ithalat, Uşak ise 90 milyon 
62 bin dolarlık ihracata karşılık, 111 
milyon 871 bin dolarlık ithalat yaptı.

İhracatçı kimliği
tekrar kazandık

Türk Lirası’nın dövizlere karşı 
değer kazandığı, böylece ihracatın 
zorlaştığı, Avrupa Birliği’nin krizle 
boğuştuğu, komşu ülkelerde siyasi 
belirsizlerin had safhaya ulaştığı bir 
ortamda Ege Bölgesi’nin ihracatının 
2,5 yıl aradan sonra ithalatını 
geçmesinin sevindirici bir gelişme 
olduğunu belirten Ege İhracatçı 
Birlikleri Koordinatör Başkanı 
Mustafa Türkmenoğlu, bölgenin 

ihracatçı kimliğinin tekrar öne 
çıkmasının mutluluk verdiğini ifade 
etti.

2011 yılında İzmir 
gümrüklerinden 20 milyar 91 milyon 
dolar ihracat yapıldığına işaret eden 
Türkmenoğlu, “Ege, Türkiye’de dış 
ticareti en iyi bilen ve yüzyıllardır 
döviz kazandıran ihracatçı kimliğine 
sahip bir bölge. Hükümetin cari 
açığı azaltma amacıyla devreye 
aldığı önlemler, Türkiye’nin dış 
ticaret açığını azaltırken Ege 
Bölgesi’nin fazla vermesini sağladı. 
Türk ihracatçısının daha rekabetçi 
olmasına zemin hazırlayacak bir döviz 
kuru politikasıyla ülkenin dış ticaret 
açığı azalacak, Ege Bölgesi’nde ise 
ihracatın ithalatı karşılama oranı daha 
yükseklere çıkacaktır” dedi.
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, yabancı girişimciler 

için Türkiye’nin doğrudan yatırım 
yapılacak değil daha çok ürün 
satılacak ülke olarak algılandığını 
ileri sürerken, daha fazla doğrudan 
yabancı sermaye girişi için yeni şeyler 
söyleme ve yapma zamanı geldiğini 
belirterek mevcut küresel ve ulusal 
iklimden yeni fırsatlar yaratılması 
gerektiğini vurguladı. 

Yorgancılar, uygulanan makro 
ekonomik politikalar ve yaratılan 
iklimin değiştirilerek yabancılar 
için Türkiye’nin ihracat pazarı 
değil yatırım bölgesi haline 
getirilmesinin zorunluluğuna 
dikkat çekti. Ender Yorgancılar, 
“Bu amaçla Türkiye’deki yerli ve 
yabancı yatırımcılar için dış ticaret 
boyutundaki haksız rekabet ortamı 
değiştirilmelidir. Yapılması gereken 
öncelikle enerji maliyetlerinin 
aşağıya çekilmesi ve kurların ithalatı 
cazip kılacak düzeylere düşmesinin 
engellenmesidir. Ayrıca, acilen 
dampingli malların ülkemize girişini 
engelleyecek şekilde mevcut 
dağınık gözetim ve denetim 
mekanizmaları entegre edilerek 
etkinleştirilmelidir. Bu çerçevede 
anti-damping mekanizması hızlı ve 
etkin çalıştırılmalıdır. Ülkemizde 
üretim yapacaklar için dış ticaretteki 
haksız rekabet ortamının kaldırılması 
yabancı sermaye için başlı başına bir 
teşvik olacaktır” diye konuştu.

Yıllık 30 milyar
dolarlık potansiyel

2011 yılının ilk 6 ayında 6,8 
milyar dolar olan doğrudan yabancı 
sermaye girişinin 2012 yılının aynı 
döneminde yüzde 21 oranında 
artarak 8,2 milyar dolara ulaştığını 
kaydeden Yorgancılar, bu tutarın 1,3 
milyar dolarının gayrimenkul alımı, 

6,9 milyar doları ise doğrudan yatırım 
girişi şeklinde olduğunu belirtti. “Bizi 
daha fazla mutlu eden gelişme ise 
imalat sanayine yönelik doğrudan 
yatırımlardır” diyen Yorgancılar 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Nitekim, 
2011 yılının ilk yarısında imalat 
sanayine sadece 652 milyar dolar 
olan doğrudan yatırım girişi 2012 
yılında 3,1 milyar dolara yükselmiştir. 
Ayrıca Ocak-Temmuz döneminde 
düzenlenen 2 bin 366 adet Yatırım 
Teşvik Belgesinin 2 bin 253 adedi yerli 

firmalar, 113 adedi yabancı sermayeli 
firmalar tarafından alınmıştır. Yerli 
firmalar için düzenlenen belgelerde 
öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 
22,7 milyar TL olurken, yabancı 
sermayeli firmalar için düzenlenen 
belgelerde öngörülen toplam sabit 
yatırım tutarı 3 milyar TL’dir. Ancak 
bu düzeydeki doğrudan yabancı 
yatırım miktarı Türkiye’nin ve 
bulunduğu bölgenin potansiyeli ile 
uyumlu değildir. Türkiye’nin yıllık 
20-30 milyar dolarlık doğrudan 

Türkiye “yatırım üssü” olsun
HABER
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yatırım çekebilecek potansiyeli 
bulunmaktadır ve bunun için bazı yeni 
adımların atılması gerekmektedir.” 

İthalat ve finansın
haksız rekabeti

Türkiye’de reel sektörün ilki 
ithalatçı ikincisi ise finans sektörü 
lehine sağlanan ayrıcalıklar olmak 
üzere iki haksız rekabet makası 
tarafından sıkıştırıldığına dikkat 
çeken Yorgancılar bu bağlamda yeni 
önlemlere ihtiyaç duyulduğunu ifade 
etti. Tüm ülkelerin yatırımcısını 
ve ihracatçısını desteklemesi 
gerektiğini vurgulayan Yorgancılar, 
oysa ülkemizde dünyanın en pahalı 
enerjisi ve kredisi ile üretim yapmaya 
çalışıldığının altını çizdi.

Türkiye’de ayrıca reel sektör 
yerine finans kesimine yatırım 
yapmayı cazip kılan vergi politikaları 
olduğuna işaret eden Yorgancılar, 
“Bunların yanında dünyanın en liberal 
dış ticaret rejimlerinden birine 
sahibiz. Bütün bunlar birleştiğinde 
gerek yerli, gerekse yabancı reel 
yatırımcılar aleyhine haksız rekabet 
ortamı oluşmaktadır. Bir çok ülke 
uluslararası anlaşmaların imkan 
verdiği ölçüde korumacılığı bir 
yabancı yatırım teşvik aracı olarak 
kullanmakta, bir başka deyişle serbest 
dış ticaret düzenlemelerinden 
yabancı yatırımları çekecek 
yöntemler ve ölçülerde taviz verdiği 
görülmektedir. Doğrudan yabancı 
yatırımları uluslararası anlaşmalara 
aykırı olmayan bazı yeni korumacılık 
önlemlerinin aşılması için fırsat 
konumuna dönüştürmeliyiz. Burada 
bahsettiğimiz geleneksel korumacılık 
değil, Türkiye’de yapılacak yatırımları 
haksız rekabetten koruyacak 
düzenlemelerin hayata geçirilmesidir. 
Bu bağlamda özellikle dampinge 
karşı yeterli ve hızlı sonuç alabilecek 
mekanizmaların geliştirilmesi 
gerekiyor. Bu yapıldığında Avrupa 
ve ABD yerine yeni yatırım bölgesi 
arayan girişimciler için Türkiye çok 
daha cazip hale gelecektir” dedi. 
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar ve beraberindeki 

heyet, Bavyera Ekonomi, Altyapı, 
Ulaşım ve Teknoloji Bakanlığı’nın 
davetlisi olarak gittikleri Almanya’da 
İzmir’in uluslar arası alanda tanıtımı 
hedefine ulaşması yolunda büyük 
bir adım daha attı. Geçtiğimiz Mart 
ayında Stuttgart’ta Kuzey Ren 
Westfalya eyaletinin davetlisi olarak 
yaptığı İzmir sunumu Almanları bile 
hayran bırakan, “bir kentin nasıl 
tanıtılabileceğine en iyi örnek” olarak 
nitelendirilen Yorgancılar, bu defa 
Münih’te yatırım, bilim ve teknoloji 
konularında işbirliği çağrısı yaparken, 
iki ülke arasındaki güçlü ilişkilerin 
sonucu olarak vize sorununun da 
mutlaka çözümlenmesi gerektiğini 
gündeme getirdi.

Bavyera Ekonomi, Altyapı, Ulaşım 
ve Teknoloji Bakanlığı Türkiye ve 
Ortadoğu Başkanı Georg Reich 
moderatörlüğünde bir “Yuvarlak 
Masa Toplantısı” gerçekleştiren heyet 
iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik 
ilişkilerin geliştirilmesi üzerinde 
durdu. Georg Reich toplantıda yaptığı 
konuşmada EBSO heyeti ile bir araya 
gelmekten ve böyle bir toplantı 
gerçekleştirmekten son derece 
memnun olduklarını belirterek, ikili 
ticari ilişkilerin gelişmesi yönünde de  
önemli bir adım atıldığının altını çizdi. 

Toplantının açılış konuşmalarını 
Türkiye’nin Münih Başkonsolosu 
Hidayet Eriş ile Almanya’nın İzmir 
Başkonsolosu Margit Haberle 
gerçekleştirdi. Eriş, Bavyera ile 
Türkiye arasındaki 5 milyar Euroluk 
ticaret hacminin arttırılması 

gerektiğini, ticari ilişkilerin çok daha 
ileri potansiyele götürülebileceğini 
düşündüklerini ifade etti. 

İzmir Almanya Başkonsolosu 
Margit Haberle ise, vizeler 
konusunda yoğun bir şekilde 
uğraştığını dile getirdi. Haberle, 
“Geçerlikte olan yönetmelikler 
Schengen kapsamındaki bütün 
ülkeler için geçerlidir. Sizden tek 
ricam, dilekçelerinizi bize vaktinde 
vermenizdir” dedi. 

Açılış konuşmalarının ardından 
sunumlara geçildi. İlk sunumu yapan 
Bavyera Yatırım Başkanı Dr. Patrizia 
Callies, Bavyera’nın Avrupa’nın birinci 
liginde oynayan bir eyalet olduğuna 
dikkat çekti. Callies “Ayrı bir devlet 
olsaydı Avrupa’da 8’nci devlet 
olurdu” dedi.

EBSO Almanya’da
tanıtım hedefine ulaşıyor

VİZYON

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar ve 
beraberindeki heyet, Bavyera Ekonomi Altyapı Ulaşım ve Teknoloji 
Bakanlığı’nın davetlisi olarak gittikleri Almanya’da İzmir’i tanıttı.
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Bavyera’nın son 16 yılda 2009 
ekonomik krizi hariç yukarı doğru 
bir trend gösterdiğini vurgulayan 
Callies, “Bavyera ithalat ve 
ihracatında sorumlu kişi olarak şunu 
söyleyebilirim ki Türk firmalarına 
da açığız ve Alman firmalarının 
Türkiye’de yatırım yapmasını da iyi 
görüyoruz. Araştırma geliştirme 
çok güçlü. Münih ve Nürnberg’de 
üniversiteler çok kuvvetli. Yurt 
dışında 94 üniversite işbirliği yapıyor. 
Rosenhaim ve İzmir Üniversitesi 
arasında bir ortaklık var. Bütün bunlar 
son derece memnunluk verici” diye 
konuştu.

Toplantının en ağırlıklı 
konuşmasını gerçekleştiren Ege 
Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir’i her 
yönüyle tanıtan sunumu ve hazırlattığı 
filmle katılımcılardan büyük alkış aldı.

Güçlü ilişkiler

Yorgancılar konuşmasında, 
Türkiye ile Almanya’nın tarihte 
olduğu gibi bugün de işbirliğini güçlü 
bir şekilde sürdürmekte olduğunu, 
ikili ve kurumsal ilişkilere ek olarak 
Avrupa’nın savunma ve siyasi 
yapılanmalarında da Almanya’nın 
en önemli ortaklarımız arasında 
bulunduğunu söyledi. Yorgancılar, 
“Bizlere düşen bu pozitif ve sağlam 
zemin üzerinde somut neticeler 
ve yeni işbirliği alanlarını bulmak 
ve bunları hayata geçirmektir. 
Bugün Türkiye’nin en büyük ticaret 
ortağı yine Almanya’dır. 2011 yılı 
itibariyle ihracatımızda Almanya 
birinci, ithalatımızda ise Rusya 
Federasyonu’nun ardından ikinci 
sırada yer almıştır. 2001 yılında 
yaklaşık 10 milyar dolar olan dış 
ticaret hacmimizin 2011 yılına 
gelindiğinde 37 milyar dolara ulaşması 
ülkemiz ile Almanya arasındaki 
gelişen ticari ve ekonomik ilişkilerin 
önemli bir göstergesidir” dedi.

Petkim’in İzmir’e tek bir 
noktaya 5.5 milyar dolarlık yatırım 

gerçekleştirdiğini ve EBSO’nun 
Azerbaycan’a yaptığı ziyarette 
Cumhurbaşkanı Aliyev’in Bakü’de 
yeni bir Petkim kurulacağı ve Bakü ile 
Erzincan arasındaki yeni hatla gazın 
taşınacağını açıkladığını söyleyen 
Yorgancılar, “Bunu anlatmamın sebebi 
Azerbaycan-Türkiye arasındaki 
ilişkilerin gayet iyi olması ve Türk 
firmaların şansının fazla olmasından 
dolayı Alman firmaların ortaklık 
şansının da olduğudur” diye konuştu.

Yatırım imkanları

Ender Yorgancılar, Türkiye’deki 
yabancı sermayeli firma sayısında 
Almanya’nın birinci sırada yer aldığına 
da dikkat çekerek Türkiye’de 4 
bin 801 Alman firmasının faaliyet 
gösterdiğini hatırlattı. Almanya’dan 
her sektörde Türkiye’ye yatırım 
imkanı bulunduğunu belirten 
Yorgancılar sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Almanya’dan ülkemize gelen 
yatırım miktarı 2011 yılında 321 
milyon dolar olmuştur. Sanayi ve 
otomotiv sektörü ile ilgili Türkiye’de 
büyük bir canlılık bulunmaktadır. 
Hafif ticari araç üretimimiz artmış 
bulunuyor. Buna yenilerini de katmak 
istiyoruz. Bugün Türkiye’de otomotiv 
alanında yatırım yapmış 1439 adet 
Alman firması bulunmaktadır. Enerji 
bizim için çok önemli bir diğer 

alandır. Çünkü Türkiye petrol ve 
gazda tamamen dışa bağımlı. Bu 
nedenle güneş, rüzgar, jeotermal 
kaynaklı yenilenebilir enerji ve 
alternatif diğer enerjilere önem 
veriyoruz. Enerji; Almanya ile işbirliği 
yapılan ve yapılabilecek sektörlerin 
başında geliyor. İzmir bu alanda çok 
cazip bir bölgedir.” 

Ürünler serbest,
üretenlere vize zorluğu

Diğer taraftan Türk 
vatandaşlarının Almanya’ya 
seyahatlerinde vize alımında 
karşılaştığı güçlüklerin, ticari ve 
ekonomik ilişkilerin gelişmesinde 
büyük engel oluşturduğuna işaret 
eden Yorgancılar, AB ile aramızda 
mallar serbest olarak dolaşırken, 
bu malları üreten işadamlarının 
AB ülkelerinde serbest hareket 
edemediğini vurguladı.

Vize sorununun yanı sıra banka 
ve kredi sorununa da değinen 
Yorgancılar, şirketlerin kredi 
temininde sorunlar yaşandığını, 
Türkiye’deki mal varlıklarının teminat 
olarak kabul edilmemesinin kredi 
başvurusunda bulunan kişilerin 
ekonomik gelişimini engellediğini 
söyledi. Almanya’da faaliyet 
gösteren Türk girişimcilerin teşvik, 
yatırım, yardım ve desteklerini 

VİZYON
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hangi kurumlardan nasıl alacaklarını 
yeterince bilmediklerinin de altını 
çizen Yorgancılar, Türk girişimcilerin 
bu konuda bilgilendirilmeleri 
gerektiğini savundu. 

Son zamanlarda iki ülke arasında 
iştirak edilen sergi, fuar ve diğer 
etkinliklere katılım sürecinde ya 
da uluslar arası taşıma firmalarının 
gerçekleştirdikleri harcamalara 
yönelik Katma Değer Vergisi’nin 
alınmasında karşılıklı olarak 
güçlükler yaşandığının görüldüğünü 
kaydeden Yorgancılar, “Bu sorunun 
giderilmesine yönelik olarak Maliye 
Bakanlıkları nezdindeki çalışmalara 
devam edilmektedir. Ayrıca 
Gümrük Birliği Türkiye’nin AB’nin 
üçüncü ülkelerle yaptığı gümrük 

anlaşmalarına uymayı zorunlu 
kılmaktadır. Ancak Türkiye üçüncü 
ülkelerle yapılan anlaşmalara dahil 
edilmediği için yüksek gümrük 
tarifelerine maruz kalmaktadır. Bu 
nedenle AB’nin üçüncü ülkelerle 
yaptığı serbest ticaret anlaşmaları 
sürecine ülkemizin biran evvel dahil 
edilmesini istiyoruz” diye konuştu. 

Bugün AB standartlarını taşımayan 
ülkelerin AB’ye üye olmalarına 
izin verilirken, Türkiye’nin bazı AB 
ülkeleri tarafından engellenmesini 
anlamadıklarını da sözlerine 
ekleyen Yorgancılar, “Türkiye ile 
Almanya’nın Avrupa kıtasının gerek 
stratejik konularda gerek ekonomik 
meselelerde küresel düzeyde 
oynayacağı rolü güçlendirebilecek iki 

ülke olduğuna inanıyorum” dedi. 

Yorgancılar’ın ardından söz alan 
Münih Ticaret ve Sanayi Odası Dış 
Ekonomi Bölüm Başkanı Frank 
Dollendorf, “Sayın Yorgancılar çok 
önemli konulara değindi. Bizde ‘sizi 
en çok rahatsız eden konu nedir” 
diye girişimcilere sorduğumuz zaman 
tek bir yanıt alıyoruz; Vize. Federal 
Almanya’nın vize verme konusundaki 
tutumu bizim girişimcilerimizi en 
rahatsız eden hususlardan biri. Bu 
vesileyle Federal İçişleri Bakanı ve 
Dışişleri Bakanı ile bir görüşme 
sağlanacak. Bu konuşma henüz 
gerçekleşmedi. Bu konuşma 
gerçekleştiğinde biz bu konuya 
çözüm arayacağız” dedi. 

Sunumların ardından bir 
değerlendirme yapan Bavyera 
Ekonomi, Altyapı, Ulaşım ve 
Teknoloji Bakanlığı Türkiye ve 
Ortadoğu Başkanı Georg Reich, 
“Türkler açısından bazı konuları bu 
şekilde listelediğiniz için teşekkür 
ediyoruz. Biz özellikle ekonomik 
işbirliğine yoğunlaşmak istiyoruz. 
İzmir ve Ege Bölgesi oldukça kuvvetli 
bir güçtür” diye konuştu. 

Üniversite-Sanayi işbirliği

Yuvarlak Masa Toplantısının 
ardından heyet Münih Uygulamalı 
Bilimler Üniversitesi’ni ziyaret etti. 
Burada EBSO heyetine Rektör 

VİZYON



1919

Vekili Christoph SeeBelberg 
evsahipliği yaptı. SeeBelberg eğitim 
programlarının daha çok uygulamaya 
dönük araştırma tabanlı olduğunu 
söyledi. 16 bin 500 öğrenciyle 
14 fakültede eğitim veren ve 
Bachelor ve Master program 
olmak üzere 70 öğrenim programı 
uyguladıklarını ifade eden SeeBelber 
eğitim veren personelin sanayi 
kökenli olmasının önemli olduğunu 
vurguladı.  SeeBelberg “Burada 
öğretim üyelerinin en az 5 yıl bir 
sanayi geçmişi olmalarını bekliyoruz. 

Bizde öğrenim görenler bir dönem 
boyunca sanayide çalışmak zorunda. 
Burada uygulama üzerine deneyim 
ediniyorlar. Bachelor öğrenimi gören 
öğrenciler uzman eleman konumuna 
gelmiş oluyor. Endüstride faaliyet 
gösteren kuruluşlar, öğrenciler 
arasından istediklerini, aradıklarını 
seçiyorlar. Seçtikleri ise iyi bir 
motivasyonla çalışan ve başarılı 
öğrenciler oluyor” dedi. 

SeeBelberg Türkiye’de 4 
üniversite ile öğrenci değişim 
programı Erasmus çerçevesinde 

çalıştıklarının da altını çizdi. 

Münih Uygulamalı Bilimler 
Üniversitesi’ni ziyaretin ardından 
EBSO heyeti Almanya’daki en 
üniversitelerden biri olan 1472 
yılında kurulmuş Ludwig-Maximilian 
Üniversitesini geçerek üniversiteyi 
gezip bilgi aldı. 

Ziyaretlerin ardından kışı bir 
değerlendirme yapan EBSO Başkanı 
Yorgancılar, üniversitelerden teknoloji 
transferi üzerine çalışacaklarını 
söyledi.

VİZYON
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FUAR

Dünyaya 81. merhaba

İzmir Enternasyonal Fuarı, 81. 
yılında kapılarını “Yaşamın Her 
Alanında Tasarım” temasıyla 

dünyaya açtı. Latin Amerika 
ülkelerinin ‘Partner Ülke’, Hatay’ın 
‘Onur Konuğu İl’ olduğu fuarda,       
67 ülkeden 1090 firma, yurt içinden 
37 il ürünleri ile yeraldı.

İzmir Kültürpark Atatürk Açık 
Hava Tiyatrosu’ndaki törene, Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat 
Ergün, Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Mehdi Eker, Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı 
Binali Yıldırım, Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, İzmir Valisi Cahit 
Kıraç, İzmir Büyükşehir 
Belediye 

Başkanı Aziz Kocaoğlu, konuk 
ülkelerin bakan ve büyükelçi 
düzeyindeki yetkilileri ve üst düzey 
bürokratlar katıldı. Ege Bölgesi Sanayi 
Odası’nı protokol sıralarında Meclis 
Başkanı Mehmet Tiryaki ile Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar 
temsil etti.

İEF’nin açılışında, Küba Müzik 
Grubu “Gula” Latin ezgilerini 
çalarken, Müslüman, Yahudi ve 
Hristiyan dinine mensup Türk 
vatandaşlarından oluşan yapısıyla                 

  2012 Nobel Barış Ödülü’ne aday 
olan “Antakya Medeniyetler Korosu” 
Müslüman, Musevi ve Hıristiyan 
ilahileri ile “Memleketim” şarkısını 

seslendirdi.
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Geleceğin rekabeti

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Nihat Ergün, 81. İzmir Enternasyonal 
Fuarı’nın (İEF) teması olarak seçilen 
“tasarım”ın, gelecekte rekabet gücü 
oluşturacak kavramlar arasında yer 
aldığını ifade etti.

İEF’nin dünyada az sayıda aralıksız 
devam eden organizasyonlardan 
birisi olduğunu ve 81’inci kez 
düzenlenmesinin başlı başına kendini 
anlatan bir organizasyon olduğunu 
belirten Ergün, “Dünyada az sayıda 
bu boyutlarda 81 yıldır aralıksız 
devam eden organizasyon vardır. 
İkinci Dünya Savaşı’nda bile devam 
etmiştir. Ülkeler bir yanda savaş 
meydanında 

ordularıyla çatışırken İzmir 
Enternasyonal Fuarı’nda firmalar 
ürünlerini dünyaya sergilediler. Bu 
nedenle dünya barışına katkı sağlayan 
yönü de bulunmaktadır. Onun için 
başlı başına 81’incini yılı olması bu 
fuarın önemini ve değerini ortaya 
koymaktadır” diye konuştu.

Bu seneki, ‘Yaşamın Her Alanında 
Tasarım’ temasının önümüzdeki 
süreçte ülkelerin, firmaların 
ve şehirlerin rekabet gücünü 
belirleyecek olan kavramlar olduğuna 
dikkat çeken Bakan Ergün, şöyle 
devam etti: “Tasarım, inovasyon 
ve markalaşma gibi kavramlar 
artık rekabet için vazgeçilmez 

kavramlardır. Ucuz 
işgücü, ucuz 

FUAR

İEF, 67 ülkeden 1090 firma, yurt içinden 37 ilin katılımı ve
‘Yaşamın Her Alanında Tasarım’ temasıyla kapılarını dünyaya 81. kez açtı.
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hammadde ve enerji kaynağı olan 
ülkeler değiliz. Bunlar bizlere rekabet 
sağlamayacak. Artık rekabet gücü 
tasarımdadır. Markalaşmadadır. 
İnovasyon ve yenilik yapmaktadır. 
Ancak sürekli her gün bunun için 
çalışmakla rekabet avantajı elde 
edilebilir. İzmir Enternasyonal Fuarı, 
81’inci yılında bu kavramların bilimde, 
sanayide ve ticarette önemli olduğunu 
anlatmak için büyük bir fırsattır.”

İzmir’in teşviği alelade olamaz

İzmir’deki  teşvik sistemi hakkında 
da değerlendirme yapan Bakan Ergün 
şunları söyledi: 

“İzmir ilimiz artık alelade 
yatırımların çekilebileceği, teşvik 
edilmesi mümkün olan bir ilimiz 
değil. Çünkü alelade bir şehir değil. 
Birçok avantajları bünyesinde 
barındıran bir şehir. Yeni teşvik 
sistemimizde İzmir yeni bir konuya 
odaklanmalıdır. İzmir’de stratejik 
yatırımları çekmeye odaklanmalıyız, 
bu yatırımlar özel olarak teşvik 
edilmektedir. Ar-Ge’si bakanlığımızca 
desteklenmiş projelerin yatırımları 
da teşvik edilmektedir. Bu yatırımlar 
Türkiye’nin neresinde, hangi 

miktarda yapılırsa yapılsın 5’nci bölge 
teşviklerinden yararlanan yatırımlardır. 
Eğer bir organize sanayi bölgesinde 
yapılırsa 6’ncı bölge yatırımlarından 
yararlanılmaktadır. Yani İzmir 
Türkiye’nin en çok teşvik edilen 
illerindeki yatırımları bile çekebilecek 
potansiyele sahiptir. Ama bu yatırımlar 
stratejik yatırımlar olursa. İzmir 
bunlara layık. Artık bu tür yatırımların 
merkezi olmak için çalışılması icap 
ediyor.”

Türkiye’ye fuarcılığı İEF
öğretiyor

İzmir Valisi Cahit Kıraç, İEF’nin 
şehrin sosyo-ekonomik gelişmesine 
büyük katkı sağladığını söyledi. 
İEF’de her yıl seçilen farklı temaların 
organizasyona güç kazandırdığını 
ve fuara yabancı konukların ilgisinin 
her yıl arttığına işaret eden Kıraç, bu 
yılki ‘Yaşamın Her Alanında Tasarım’ 
ana temasının da fuara ayrı bir değer 
kattığını dile getirdi.

Fuarda bu sene ilk kez partner 
ülke uygulamasının genişletilerek 
Latin Amerika ülkelerinin katılımı ile 
partner bölge uygulamasına geçildiğini 
belirten Kıraç, şunları kaydetti: 

“Bu kapsamda fuara katılan 
Küba, Meksika, Arjantin, Kolombiya, 
Ekvador, Peru, Şili ve Venezuela 
delegasyonlarına da ayrıca hoş 
geldiniz diyorum. Latin Amerika 
ülkeleri bizim için ekonomik, sosyal 
ve kültürel anlamda mevcut ilişkileri 
daha da geliştirebileceğimiz ülkeler 
olarak görülmektedir. Partner bölge 
uygulamasının buna önemli bir katkı 
sağlayacağını düşünüyoruz.”

Vali Kıraç, İzmir’in EXPO 2020 
adaylığına değinerek EXPO hedefi 
için kentin bir bütün halinde çalışma 
yürüttüğünü söyledi. BİE delegelerine 
seslenen Kıraç, delegelerden destek 
istedi.

Başarı çıtasını yükselteceğiz

İzmir Büyükşehir Belediyesi 
Başkanı Aziz Kocaoğlu, ana temasını 
‘yaşamın her alanında tasarım’ 
olarak belirledikleri 81. İEF’de başarı 
çıtasını biraz daha yukarılara taşımak 
istediklerini söyledi. 

İEF’nin Türkiye’nin gurur 
projelerinden biri olduğunu 
vurgulayan Kocaoğlu, “Fuarımız aynı 
zamanda Türkiye’nin çağdaş dünyaya 
açılan en önemli kapılardan biri. 67 

FUAR
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ülkenin katılım gösterdiği bu yılki 
fuarda geçmiş yılların çok üzerinde 
bir ticari hareketlilik bekliyoruz. 
Ekonomik olarak dünyanın en büyük 
fuarları arasına girmek istiyoruz” dedi.

Her kesimden ziyaretçi 
sayısını artıracak, birbirinden 
renkli etkinliklerle kültür sanat 
programlarıyla tiyatro ve sinema 
gösterimleriyle sergiler ve söyleşilerle 
konserlerle çok iddialı bir fuar 
programı hazırladıklarını belirten 
Kocaoğlu, Türkiye’de ilk kez bir 
organizasyona ortak katılım sağlayan 
81.İEF’nin partner ülkeleri Arjantin, 
Ekvador, Kolombiya, Küba, Meksika, 
Peru, Şili ve Venezuela ile farklı din ve 
farklı mezheplerin yüzyıllardır barış, 
kardeşlik ve hoşgörü içinde yaşadığı 
onur konuğu il Hatay’ı selamladı.

Aziz Kocaoğlu, kent ekonomisine 
çok ciddi bir ivme kazandıracak 
yeni fuar projesinin önündeki 
engel de kalktığında, İzmir’deki 
sıçramanın çok daha net bir şekilde 
hissedileceğini belirtti. Toplam 26 
milyon liralık kamulaştırma ile 337 
dönüm alan üzerinde tasarladıkları 
yeni fuar kompleksinde 365 gün fuar 
hedeflediklerini anlatan Kocaoğlu, 
“İzmir’in yeni fuarında yaklaşık 80 
bin metrekarelik sergi holleri, 25 
bin metrekarelik sosyal donatı alanı, 
seminer salonları ve firmalara yönelik 
özel görüşme odaları olacak. Sadece 
metrekare olarak değil, ekonomik 
potansiyel olarak da dünyanın en 
büyük fuarlarını burada yapacağız” 
dedi. 

Kocaoğlu, İzmir’in önümüzdeki 
dönem hedeflerini ise ‘Yüzülebilir 
Körfez’ ve ‘Akdeniz kentleri 
arasında lider şehir olmak’ şeklinde 
açıkladı. Kocaoğlu, EXPO 2020’nin 
kazanılacağına inancını dile getirdi. 

Hatay Türkiye’nin zenginliği
81. İEF’nin onur konuğu ili Hatay 

Valisi Celalettin Lekesiz de Hatay’ın 
2 sınır kapısı, çok dinamik girişimci 
nüfus yapısı, bereketli topraklarıyla 
Türkiye ekonomisine önemli 
katkıda bulunduğunu kaydederek, 
“Hatay ülke ekonomisine katkısı 
ile Türkiye’de 81 il içinde ilk 10’da 

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, yeni teknolojilerin, 
Ar-Ge ve inovasyonun, gelişme ve 
ilerlemenin buluşma noktası olan İzmir 
Enternasyonal Fuarı’nın sektörler ve 
ekonomik dinamikler açısından İzmir’i 
odak noktası haline getirmeye devam 
ettiğini söyledi.

Küresel ekonominin, ticaret ve 
sanayinin gelişiminin fuarların önemini 
ve değerini arttırdığını ifade eden 
Yorgancılar, “İşbirliklerinin, sektörel 
buluşmaların, ortak çalışma kültürünün, 
doğru stratejiler belirlemek adına 
sektörü takip etme zorunluluğu, 
fuarların tanıtım ve pazarlama işlevinin 
de önüne geçmiştir. Klasik kalıpları bir 
kenara bırakarak pastadan pay alabilmek 
için fuarlara katılımın önemi gün geçtikçe 
artmaktadır” dedi.

İEF’in ilklerin öncüsü olduğunu 
hatırlatan Yorgancılar, sahip olduğu 
80 yıllık fuarcılık deneyimi, içerisinde 
birleştirdiği onlarca sektör ve birlikte 
iş yapma olanağına kavuşan binlerce 
üreticiyle ülkemizde ve uluslararası 
arenada tanınan İEF’nin dinamik, 
yeniliklere açık, gelişen ve değişen 
yapısıyla Türkiye’de öncülüğünü yaptığı 
fuarcılık sektörünün başını çekeceğine 
inandığını söyledi.

Yorgancılar, uluslararası ticaretin 
çok hızlı geliştiği günümüzde son 
teknolojilerin, yeni ürünlerin sergilendiği 
fuarların ekonomik ve sosyal hayatın 
aynası olduğu kadar, dış ekonomik 
ilişkilerin de göstergesi haline geldiğini 
ifade etti.

Türkiye’nin bugün dünyanın sayılı 
ekonomileri arasında bulunduğunu 
vurgulayan Yorgancılar, “Ancak, uzun 
süreli ve sürdürülebilir bir bölgesel 
kalkınmayla ekonomimiz ivme 
kazanabilecektir. İEF bu bağlamda etkin 
rol oynamaktadır. Bu etki Türkiye’yi 
olumlu etkileyebileceği gibi Ege’yi de 
önemli bir noktaya getirebilecektir. 
İEF’nin ekonomiye olduğu kadar 
kentimizin turizm gelirlerine katkısı da 
dikkat çekicidir” dedi.

İEF’nin sosyal ve kültürel özelliğini 
ön plana taşıyarak onur konuğu il 

uygulaması ile ziyaretçileri bu kentlerin 
kültürleriyle tanıştırmada ulusal ve 
uluslararası misyon üstlendiğini belirten 
Yorgancılar, bu yıl Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Marka Kent kapsamındaki 
15 kentten Hatay’ın tarihi, kültürel 
varlıkları, mutfağı, ekonomisiyle dünya 
ile buluştuğunu anlattı.   

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar, kaliteli üretim, pazarlama, 
Ar-Ge ve inovasyonun yanısıra sanayinin 
ve üretimin en önemli kaynaklarından 
tasarıma dikkat çekmek için ‘Yaşamın 
Her Alanında Tasarım” 81. yılında İEF’in 
teması olarak seçildiğini vurgularken, 
“İnsanların yaşamlarında kullandıkları 
her ürün, yaşadıkları mekanlar hatta 
kentlerin yenilikçi, farklı ve yenilenebilir 
tasarımlar etrafında oluşturulmasının 
önemine işaret eden teması ile İEF bu 
sene değişen ve gelişen ihtiyaçların 
karşısında farklı alternatiflerle 
insan yaşamını kolaylaştırmak ve 
güzelleştirmek için çalışan üreticileri bir 
araya getiriyor” diye konuştu.

Fuara olan desteğin EXPO 
2020’nin kazanılmasını etkileyeceğini 
söyleyen Yorgancılar, “İzmir’imizin, 
ülkemizin önde gelen bir fuar ve 
kongre merkezi haline getirilmesi için 
sürdürülen çalışmalara ve projelere 
yönelik desteklerin, bölgenin ekonomik 
yönden gelişmesine katkı koyacağı 
gibi, aday olduğumuz EXPO 2020’nin 
kazanılmasına da son derece etkisi 
olacağı inancındayım” dedi.

Ender Yorgancılar, İzmir ve Ege’nin 
gelişimi, sanayide, ticarette, turizmde ve 
diğer tüm alanlarda hak ettiği noktaya 
ulaşması için Oda olarak her türlü 
desteği vermeye devam edeceklerini de 
sözlerine ekledi.

İEF ekonomide etkin rol oynuyor
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yer almanın haklı gururunu yaşıyor. 
Farklı etnik gruplarıyla Türkiye’nin 
zenginliğini barındırıyor. Cami, kilise 
ve havranın sırt sırta yaşadığı örnek 
yerlerden biriyiz. Hoşgörü kenti 
Hatay’ın zenginliklerini Egelilerle 
paylaşmaktan mutluyuz” dedi.

Fuarcılıkta müthiş başarı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 
İzmir Enternasyonal Fuarı’nın her yıl 
gelişerek, müthiş bir başarıya imza 
atmaya devam ettiğini söyledi. 

Foça’daki terör saldırısından 
sonra İzmirlilerin kan merkezlerine 
koştuğunu hatırlatırken, bu İzmir 
ruhunun kaybedilmediği sürece 
Türkiye’ye bir şey olmayacağını 
söyleyen Hisarcıklıoğlu, İEF’in kent 
için çok önemli olduğunu, bundan 
sonra da önemini koruyacağını 
vurguladı. 

Dünyanın dört bir tarafına İEF 
afişleri gönderildiğini, bunun İzmir’in 

vizyonunu ortaya koyduğunu anlatan 
Hisarcıklıoğlu, “Fuar denilince akla 
İzmir geliyor. Türkiye’ye fuarcılığı 
İzmir Fuarı öğretti. Fuar bugün dev 
bir etkinliğe dönüşmüş durumda. 
Müthiş bir başarıya imza atıyor” dedi. 

Hisarcıklıoğlu, fuarın onur 
konuğu ili Hatay’ın farklı din ve 
mezhepten insanları barındırdığına 
dikkat çekerek, “Birbirimizi daha çok 
dinlemeli ve anlamalı, farklılıklarımızı 
zenginlik olarak değerlendirmeliyiz. 
Ticaret, huzur ve barış ister. Barış 
olmazsa ticaret olmaz. Dilerim Suriye 
sınırımızdaki karmaşa bir an önce 
sona erer” diye konuştu.

Türkiye ekonomisinin her yıl azim 
ve kararlılıkla hedefe bir adım daha 
yaklaştığını belirten Hisarcıklıoğlu, 
“Daha da büyük hedeflerimiz var. 
Cumhuriyetin 100. yılında dünyanın 
ilk 10 ekonomisi arasında yer almak 
istiyoruz. İnşallah her yıl yüzde 7 
büyüyerek, Cumhuriyetin 100. yılında 
bu hedefi yakalayacağız” dedi. 

Rifat Hisarcıklıoğlu, İzmir’in EXPO 
2020’yi düzenlemeyi hak ettiğini 
sözlerine ekledi.

İzmir’de olmaktan mutluyuz

Açılışta, katılımcı ülkeler adına 
konuşan Ekvador’un Ankara 
Büyükelçisi Augusto Saa Corriere ise 
fuara katılmaktan onur duyduklarını 
belirterek, “Osmanlı kültürel 
varlıklarını barındıran İzmir’de olmak 
bizi onurlandırdı. İzmir, Türkiye 
Cumhuriyeti temellerinin atıldığı bir 
şehirdir. Bu kapsamda Türkiye’nin 
önemli fuarlarından olan 81. İzmir 
Enternasyonal Fuarı çok sayıda iş 
adamı ve ülkeyi bir araya getiren çok 
önemli bir kaynak haline gelmiştir. 
Bu fuara katılan ülkeler, kendilerini 
tanıtma imkanı yakalayacak. Özellikle 
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın 
Nihat Ergün’ün desteği olmadan 
bunların gerçekleşemeyeceğini 
belirtmek istiyorum. Yakın gelecekte 
de sizleri ülkemizde ağırlamayı 
sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi.

Göğüs kanserini yenen İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli’nin Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği ile birlikte satın aldığı gezici mamografi aracı, İzmir Enternasyonal Fuarı’nda coşkulu 
bir kalabalığın şahitliğinde Sağlık Bakanlığı’na devredildi. Annem Kanseri Yendi adlı projenin proto-
kol törenine TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar 
da katıldı. Meme kanseriyle mücadelede erken tanı sağlamak üzere taramalara İzmir Enternasyonal 
Fuarı’nda başlayan araç, daha sonra bir takvim dahilinde ülkeyi dolaşacak.
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Pakistan ile ekonomide de kardeşlik

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, tekstilden gıdaya, 

makineden kimyaya, inşaattan 
yenilenebilir enerjiye kadar birçok 
güçlü sanayiyi bünyesinde toplayan 
İzmir’de Pakistan ile ortak yatırımlara 
imza atılabileceğini bildirdi.

Pakistan Başbakanı Raja Pervez 
Aşraf’ın sanayi danışmanı Mohammed 
Raja, Pakistan İzmir Fahri Konsolosu 
Cahit Yaşar Eren ile birlikte EBSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar’ı ziyaret etti.

Doğru adres

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar, konuk danışmanı İzmir’in 
yatırım avantajları ve Oda’nın yapısı 
hakkında bilgilendirdi. EBSO’nun 
Türkiye’de ilk ISO 9000 belgesini 
alan ve Türk iş aleminin çatı örgütü 
TOBB’un akredite ettiği Oda 
olduğunu vurgulayan Yorgancılar, 
tekstil, gıda, demir çelik, kimya ve 
petrokimya, makine, inşaat, otomotiv 
ve yan sanayi, elektrik-elektronik, 
enerji ile kağıt başta olmak üzere 67 
değişik sektörde faaliyet gösteren 4 

bin 700 üyesi bulunduğunu anlattı.

Ender Yorgancılar, İzmir’in 
yatırımlar konusunda Türkiye’nin 
en avantajlı kenti durumunda 
bulunduğuna işaret ederken, şunları 
söyledi:

“Dünya ile rekabet edebilen 
ürünlere imza atıyoruz. Organize 
sanayi bölgelerimiz ve serbest 
bölgelerimiz yatırım avantajları 
sunuyor. Denizde Çandarlı Limanı, 
hava ulaşımında Adnan Menderes 
Havalimanı yeni terminal binası, 
Kemalpaşa’daki lojistik merkez, 
organize sanayi bölgelerindeki 
yükleri limana ulaştıracak demiryolu 
yatırımları, İzmir-İstanbul Otoyolu 
ve İzmir-Ankara Yüksek Hızlı 
Tren projeleri başta olmak üzere 
kara, hava ve denizyolu yatırımları 
da İzmir’i bir lojistik merkeze 
dönüştürecek. Dünyanın tanıdığı 80 
yıllık fuarımız ve ihtisas fuarlarımız 
var, yeni fuar alanımız 2013’de 
hizmete girecek. İzmir Kalkınma 
Ajansı’mız projeler geliştiriyor. 9 
üniversitemizle eğitim düzeyi yüksek 
insan kaynağına sahibiz. İzmir yılda 

300 gün güneş alan iklimi ve sosyal 
yaşamı ile de Türkiye’nin en gözde 
illerinden biri. Yatırım için en doğru 
adres.”

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar, EXPO’nun da İzmir 
için büyük önem taşıdığını, bu 
sayede kente yapılacak 25 milyar 
dolar civarındaki yatırımın tanıtıma 
ve kalkınmasına büyük katkı 
sağlayacağını vurguladı. Yorgancılar, 
“Ticareti artırmak için sanayicilerimizi 
sektörel bazda biraraya getirelim. 
Pakistan’dan bir ticaret heyetini 
EBSO’da ağırlamaktan memnuniyet 
duyacağız” dedi.

Sektörel yapımız uyuşuyor

Pakistan Başbakanı Aşraf’ın 
sanayi danışmanı Raja da, Pakistan 
ile Türkiye’nin sektörel yapısının 
birbirine uygun olduğuna dikkat çekti. 
Mohammed Raja, “Pakistan’a döner 
dönmez iki ülke arasındaki ticari ve 
ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi 
yönünde ve İzmir’e bir ticaret heyeti 
organizasyonu düzenlenmesi yolunda 
çeşitli girişimlerde bulunacağım” diye 
konuştu.

ULUSLARARASI
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Bosna’dan EXPO desteğine devam
Bosna Hersek Büyükelçisi 

Dragoljub Ljepoya, ülkesi 
ile Türkiye arasında kültürel 

alandaki iyi ilişkileri ekonomik açıdan 
yükseltmeye çalıştıklarını belirtirken 
İzmir’in EXPO 2020 adaylığına da 
desteklerinin sürdüğünü bildirdi.

Türkiye’deki görev süresini 
tamamlayan Bosna Hersek 
Büyükelçisi Ljepoya, Ege Bölgesi 
Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar’a veda ziyaretinde 
bulundu. Büyükelçiye ziyareti 
sırasında Bosna Hersek İzmir Fahri 
Konsolos Yardımcısı Amel Sijecic eşlik 
etti.

Büyükelçi Ljepoya, 3 yıllık görev 
süresince Bosna Hersek ile Türkiye 
arasındaki ekonomik ilişkileri 
geliştirmeye ağırlık verdiğini belirtti. 
Büyükelçiliği döneminde Türkiye’de 
10 şehirde Fahri Konsolosluk 
açıldığını bildiren Ljepova, Trabzon, 
Diyarbakır, Eskişehir, Kayseri gibi 
şehirlere de Fahri Konsolosluk 

açmayı hedeflediklerini ifade etti. 
Ljepoya, Ankara’ya Büyükelçi olarak 
atanan Damir Dzanko’nun da iki ülke 
arasındaki ilişkileri geliştirmek üzere 

aynı hızla çalışmalara 
devam edeceğinden 
emin olduğunu 
söyledi. 

EXPO’ya 
desteğimiz

devam ediyor

Büyükelçi Ljepoya, 
“Bosna Hersek ile 
Türkiye arasındaki 
kültürel açıdan iyi 
düzeyde olan ilişkileri 
ekonomik açıdan 
da yükseltmeye 
gayret ediyoruz. 
Bosna Hersek’e 
döndükten sonra da 
oradaki işadamları ile 
temaslarım sürecek. 
Bir bakıma Türkiye 
için Fahri Konsolos 
gibi çalışmaya devam 

edeceğim. Türkiye’nin EXPO 2020 
adaylığı için desteğimizin devam 
ettiğini de belirtmek istiyorum” dedi.

Bosna bir parçamız gibi

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Yorgancılar da, “Bosna Hersek’in 
bizim için ayrı bir yeri vardır. Bosna 
Hersek’i başka bir ülke gibi değil 
Türkiye’nin bir parçası olarak 
görmekteyiz. Türkiye’nin son yıllarda 
Bosna Hersek’e yatırımlarında 
artış görülmektedir. Türkiye Bosna 
Hersek’e geçen yıl en çok yatırım 
yapan beşinci ülke olmuştur. Şişecam 
gibi büyük firmaların Bosna Hersek’e 
yatırımı memnuniyet vericidir” dedi.

Ender Yorgancılar, Boşnak 
vatandaşlarımızın bugün Türkiye’nin 
her yerine dağılmış olmaları nedeniyle 
Türkiye’nin çeşitli illerinde Fahri 
Konsolosluk açılmasının çok doğru 
olduğunu ifade etti. Yorgancılar, 
iki ülke ilişkilerine sağlamış olduğu 
değerli katkılardan dolayı Dragoljub 
Ljepoya’ya teşekkür ederek, yeni 
yaşamında başarılar diledi.

ULUSLARARASI
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Hırvatistan’dan yatırım çağrısı

Hırvatistan Pula 
Eyaleti Ekonomi 
Odası Başkanı 

Jasna Jaklin Majetic, İzmirli 
yatırımcıları ülkelerine 
çağırdı. Türkiye-Hırvatistan 
Ekonomik İşbirliği 
Toplantısı, Ege Bölgesi 
Sanayi Odası’nda (EBSO) 
gerçekleştirildi. Hırvatistan 
Ekonomi Odası Pula Eyaleti 
Odası Başkanı Jasna Jaklin 
Majetic başkanlığındaki 
heyet, ülkenin en önemli 
sanayi bölgesi olan İstria’ya 
yatırım çağrısı yaptı. 
Hırvat işadamları da ilk 
olarak finans, tekstil, ofis 
ekipmanları ve inşaat sektörleri 
bazında İzmir’den yeni iş ortakları ile 
yapacakları bağlantıların ilk adımlarını 
attı.

Gerçekleştirdiği sunumda İstria 
bölgesinin yatırım avantajlarını anlatan 
Majetic, 10 şehirden oluşan bölgenin 
en büyük şehrinin ise Pula olduğunu 
kaydetti. Makine, metal, kimya, 
tütün, tekstil ve gıda sektörlerinde 
faaliyet gösteren bölgenin turizmde 
de lider olduğunu da kaydeden 
Majetic, şu anda en önemli ticaret 
ortaklarının İtalya olduğuna işaret 

etti. Türkiye ile Hırvatistan arasındaki 
ticari hacminin 2011 yılında 418 
milyon Euro olduğunu dile getiren 
Majetic, daha çok Türkiye’den 
ithalat yaptıklarını kaydetti. Bölgede 
tersaneciliğin de çok yaygın olduğunu 
ifade eden Majetic, “Her iki ülke 
işadamlarının ticaretini geliştirmek 
adına yatırımları arttırmasını istiyoruz. 
Bölgemizde tersanecilik çok yaygın 
şekilde yapılıyor. Egeli sanayicileri               
17-20 Ekim’de Pula’da yapılacak 
Tekne Fuarı’na çağırıyoruz. 
Önümüzdeki yıl da fuarlarımızda 
sizleri görmek isteriz” diye konuştu.

Toplantıya ev sahipliği 
yapan EBSO Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı İbrahim 
Gökçüoğlu ise, iki ülke 
arasındaki ticari ilişkilerin 
artırılması gerektiğini 
vurgularken Türkiye’nin ve 
İzmir’in güçlü bir ekonomiye 
sahip olduğunu söyledi. 
İzmir’in EXPO 2020 adaylığı 
için de destek isteyen 
Gökçüoğlu, “Hırvatistan 
ile Türkiye arasındaki ikili 
ilişkilerin artmasına yönelik 
pozitif desteğe her zaman 
hazırız. İlişkileri artıracak 
fedakarca çalışmalara 
katılmaktan mutluluk 

duyacağız. Şimdi daha büyük hayaller 
için çaba göstermemiz gerekiyor. 
Bu da küçük adımlarla mümkün. 
Bu tanışma toplantısının kalıcı iş 
bağlantılarına dönüşmesi için her 
iki taraf da çalışmalarını devam 
ettirmeli” dedi.

Türkiye-Hırvatistan Ekonomik 
İşbirliği Toplantısı’na katılan 
Pula’daki kalkınma ajansı ve büyük 
şirketlerin üst düzey yöneticilerine, 
Hırvatistan’ın İzmir Fahri Konsolosu 
Candan Çorbacıoğlu eşlik etti. 

Hırvatistan’ın Pula Eyaleti Ekonomi Odası Başkanı Jasna Jaklin Majetic ile 
beraberindeki heyet İzmirli işadamlarını yatırıma çağırırken, Ekim ayında 

Pula’da düzenlenecek olan tekne fuarına da davet etti.
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Gana’dan sanayiciye davet
Avrupa Yatırım Bankası 

Türkiye Temsilcisi Alain 
Terraillon, Avrupa Yatırım 

Bankası olarak 2013 yılında Türk 
şirketlerin Ar-Ge projelerine ve 
inovasyon yatırımlarında yeni bir 
açılım sağlayacaklarını söyledi. 
Terraillon, Eylül sonunda kredi 
sağladıkları Avrasya Tüneli Projesi’nin 
finansmanının bitmesini beklediklerini 
kaydetti. Bu projenin finansmanının 
hükümet için de önemli olduğunu 
belirten  Terraillon, ‘Ondan sonra 
özellikle sağlık sektörüyle ilgili bazı 
yatırımlar yapacağız. Planlarımız 
arasında bu da var. Sonrasında da yeni 
bir projeye daha başlayacağız. Avrupa 
Yatırım Bankası olarak 2013’te Türk 
şirketlerin Ar-Ge projelerine ve 
inovasyon yatırımlarında yeni bir 
açılım sağlayacağız. Bunlar 2013’te en 
önemli gündem maddemiz olacak’’ 
dedi.

Suriye ve Irak’a dikkat 

Türkiye ekonomisinin şimdilik 
çok iyi göründüğünü belirten 
Terraillon, ‘İşsizlik rakamları çok 
olumlu. Türkiye ekonomisi yabancı 
yatırımları çekiyor. Bu rakamlar 

Avrupa ile kıyasladığımızda çok iyi. 
Keza enflasyon kontrol altında. Ama 
bu durum önümüzdeki 6 ay boyunca 
sürdürülebilir mi, ben bundan emin 
değilim. Çünkü Suriye ve Irak gibi 
politik meseleler var’ ifadelerini 
kullandı.

Anadolu’ya özel kredi

Avrupa Yatırım Bankası tarafından 
2005 yılında Türkiye için ayrılan 
yıllık kredi bütçesi 300 milyon Euro 
iken, bu rakamın şu anda 2 milyar 
euroya çıktığını aktaran Terraillon, 
2010 yılında başlattıkları ‘Büyüyen 

Anadolu’ya Kredi Kolaylıkları’ 
adlı programların oldukça başarılı 
olduğunu söyledi. Programa özellikle 
Gaziantep, Urfa, Mardin, Samsun, 
Malatya gibi  sanayileşmiş şehirlerden 
talep geldiğini söyleyen Terraillon, 
‘Oluşturduğumuz 500 milyon euroluk  
kredinin yüzde 75’i kullanılmış 
durumda ve bu çok iyi bir rakam. 
Farklı projelere başlayacağız’ dedi.

25 çalışan sınırı

Söz konusu krediye başvuru 
koşulları hakkında da bilgi veren 
Terraillon, başvuruda bulunacak 
KOBİ’lerin 25’ten daha az 
çalışana sahip olmaları gerektiğini 
söyledi. Krediyi büyük şirketlere 
vermediklerini vurgulayan 
Terraillon, ‘Bu programla KOBİ’leri 
kalkındırmayı amaçlıyoruz. Bir de 
bu KOBİ’lerin 5 milyon eurodan 
daha az bütçesi olması gerekiyor. 
Krediyi verirken herhangi bir sektör 
ayrımımız yok’ ifadelerini kullandı. 
Türkiye için ayırdıkları yıllık 2 milyar 
euroluk kredi bütçesini 3 gruba 
verdiklerini bildiren Terraillon, 
kredinin bir bölümünü kamuya, 
bir bölümünü bankalar aracılığı ile 
KOBİ’lere, diğer bölümünü ise kamu 
yararına proje yapan özel sektöre 
verdiklerini aktardı. 

ULUSLARARASI
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Sanayi devi Almanya 
İzmir’de yatırımcı arıyor

Dünyada ekonomisi ve 
sanayisiyle gelişmiş ülkelerin 
ilk sıralarında yeralan 

Almanya, artık işçi değil ticaret ve 
yatırım işbirlikleri için Türkleri tercih 
ediyor. Alman-Türk Ticaret ve Sanayi 
Odası tarafından gerçekleştirilen 
organizasyonla Almanya’nın Renanya 
Palatina Eyaleti ekonomi heyeti, 
Ege Bölgesi Sanayi Odası’nı (EBSO) 
ziyaret etti. 

Alman-Türk Ticaret ve Sanayi 
Odası tarafından Ekonomi, 
İklim Koruma, Enerji ve Eyalet 
Planlama Bakanlığı’nca organize 
edilen programda; yapı ve sanayi 
yalıtımı, sağlık, ilaç sanayisi ve çevre 
teknolojileri sektörlerinden 23 şirket 
temsilcisi yer aldı. İzmir’de 3 gün 
geçiren Alman işadamları heyeti, Ege 
Bölgesi Sanayi Odası’nda bir sunum 
yaparken, Swissotel Büyük Efes’te 
de sanayicilerle ikili iş görüşmeleri 
gerçekleştirilerek yeni işbirliklerinin 
ilk adımlarını attı. 

Almanya’nın, Türkiye’nin en 
önemli ticari partneri olduğunu, 
yaklaşık 8.9 milyar dolarlık yatırım 
hacmiyle en büyük yabancı yatırımcı 
konumunda olduğunu söyleyen 
Almanya Ekonomi Bakanlığı Dış 
İlişkiler Müdürü Jürgen Weiler, 
“Türk dış ticaretindeki yükselişin 
2011 yılında da sürmesi Türkiye’nin 
Renanya-Palatina Eyaleti ile olan 
ekonomik ilişkilerini de olumlu 
etkiledi. Geçen yıl Türkiye’ye 
ihracatımız yaklaşık 990 milyon Euro 
ile rekor rakamlara ulaştı. 2010 
yılına kıyasla yüzde 27’lik bir artış 
kaydedildi” dedi.

Weiler, Renanya-Palatina’dan 
gelen ekonomi heyetinde çevre 
teknolojileri, otomobil, makina 

yapımı, tekstil sanayi, kimya sanayi 
ve yapı sektörü temsilcilerinin 
bulunduğunu vurgularken, 
“Türkiye’de de yüksek potansiyele 
sahip sektörlerdeki olumlu 
gelişmelerin Renanya-Palatina 
eyaletindeki işletmelere ne tür 
ivmeler kazandırabileceğini 
öğrenmenin yanında somut işbirliği 
olanakları hakkında da bilgi sahibi 
olmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

EBSO Genel Sekreter Yardımcısı 

Emre Çoğulu da, Oda üyesi 4 bin 500 
civarındaki sanayicinin gıda, tekstil, 
inşaat, makine, elektrik elektronik, 
kimya ve petrokimya, enerji başta 
olmak üzere 67 sektörde faaliyet 
gösterdiğini, organize sanayi bölgeleri 
ile serbest bölgelerde yatırımcılara 
her türlü kolaylığın sağlandığını, 
Alman sermayeli ya da ortaklı 
433 firmanın da faaliyet gösterdiği 
İzmir’de üretilen ürünlerin dünya ile 
rekabet ettiğini söyledi.

ULUSLARARASI
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Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nın İzmir’deki 
“Kentsel Dönüşümde 

Sektörler Buluşuyor” zirvesinde, 
kentsel dönüşümün, merkezi 
hükümetin yanı sıra yerel yönetimler, 
özel sektör ve kooperatiflerin 
de katılımıyla siyasi çekişmelerin 
uzağında gerçekleştirilmesi gerektiği 
vurgulandı. 

Ankara’dan olmaz

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 

Aziz Kocaoğlu, kent dönüşümün 
adil olması gerektiğini vurgulayarak, 
“Dönüşümü Ankara’dan yapmak 
zordur. Hem konut sahibinin hem 
de inşaat sektörü temsilcisinin 
haklarını koruyacak, adil davranacak 
ve çıkarlarını güvenceye alacak 
bir otoriteye, bir hakeme ihtiyaç 
var. Bunu İzmir’de yapabilecek 
olan kurum; kim ne derse desin: 
donanımıyla, birikimiyle ve ekibiyle 
İzmir Büyükşehir Belediyesi’dir” dedi.

Göreve geldiğinden bu yana 

kentsel dönüşüm için çalıştıklarını 
vurgulayan Başkan Kocaoğlu, 
“Dönüşüme en çok ihtiyaç duyan 
kentlerden birisi İzmir. Kadifekale 
ve Örnekköy projelerimizle bu işin 
nasıl yapılacağını gösterdik. Bina 
yapmak iş değil. Önemli olan kent 
dönüşümünün felsefesidir” dedi.

Dönüşüm, tasarım işidir

Hazırladıkları 1/25.000’lik planda 
18 dönüşüm bölgesi planladıklarını 
söyleyen Başkan Kocaoğlu, kent 

Kentsel 
dönüşümü 
birlikte 
yapalım

Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nın, 
“Kentsel Dönüşümde 
Sektörler Buluşuyor” 
toplantısında, dev 
projeyle ilgili ortak 
öneri ve beklentiler 
anlatıldı.
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dönüşümünün en önemli ayağının 
sosyal donatı alanlarını hayata 
geçirmek ve “kent tasarımı” yapmak 
olduğunu vurgulayarak şöyle devam 
etti:

“Her bölgeyi tasarlamak 
zorundayız. Bu iş ‘yık binayı-yap 
binayı’ olayı değil. Herkes beyninin 
kılcal damarlarına bunu yerleştirsin; 
bu bir tasarım işidir. Ya kenti 
tasarlayacağız ve diğer bölgelere 
örnek olacak ya da binayı yıkıp 
yapacağız. Biz kenti tasarlamaktan 

yanayız ve çalışmalarımızı bu 
şekilde gerçekleştiriyoruz. Mesela 
Cennetçeşme’de, Aktepe – Emrez’de 
hem vatandaşlara projelerimizi 
anlattık hem de tasarım projelerini 
hazırlayıp yoğunluğunu, donatı 
alanlarını, alışveriş merkezlerini, 
okul alanlarını belirledik. Hepsini 
projelerin yerine, durumuna göre 
belirlemek gerekiyor.”

Tecrübemizden faydalanın

İzmir Büyükşehir Belediyesi 

olarak hazırladıkları projelerde 
dönüşüme en hazır bölgenin 
Cennetçeşme olduğunu açıklayan 
Başkan Kocaoğlu, Bayraklı’daki tespit 
çalışmalarının da başladığını söyledi. 
Ege Mahallesi’nin sosyal bir proje 
olduğunu ifade eden Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kocaoğlu, “Bizim 
Bakanlar Kurulu’nda bekleyen 
kent dönüşüm alanlarımızın acilen 
onaylanması gerekmektedir. Bunu 
istirham ediyorum. 4 bin 700 hektar 
yani 47 bin dönüm kent dönüşüm 
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Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar, işsizliğe 
rağmen sanayicinin ara eleman bulmakta sıkıntı çektiğini belirtirken, 

“Nitelik sorunları yaşayan mesleki ve teknik okullar, bir an önce piyasanın 
duyduğu işgücü ihtiyacına uygun olarak yeniden yapılandırılmalı” dedi.
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alanından, yani kentin yüzde 45’inden 
bahsediyoruz. Oysa burada halen 
çalıştığımız 420 hektar alan var. 
Bakanlık ve TOKİ de gelsin, daha 43 
bin dönüm var. Onlar da bir yerinden 
başlasın, ama en azından proje 
aşamasında, bu kenti en iyi tanıyan, 
sabahlara kadar 24 saat planlarını 
yapmış, her kilometrekaresine 
kadar ne yapılacağını bilen İzmir 
Büyükşehir Belediye Başkanı ve 
ekibinin birikiminden faydalanması 
gerek. Öbür türlü dönüşüm, 
sağlıksız binaların yıkılıp sağlıklıların 
yapılmasından başka bir anlam ifade 
etmez” dedi.

Dönüşüm kendini finanse eder

Kent dönüşümü için yüksek 
miktarlarda paraya ihtiyaç olmadığını 
vurgulayan Başkan Kocaoğlu sözlerini 
şöyle sürdürdü:

“Sayın Bakan, haklı olarak başka 
bir kent gibi, Ankara’dan, yukardan 
bakınca İzmir’in kent dönüşümü için 
şu kadar paraya ihtiyacı olduğunu 
söylüyor. Doğrudur, ama ben de 
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 
olarak, dönüşecek 300 bin konut 
için bu kentin kentsel dönüşümüne 
bir kuruş para harcanmayacaktır 
diyorum. Bu kent kendi kendini 
dönüştürecektir. Adil davranarak, 

kenti yeniden kurarak, tasarlayarak, 
sosyal donatı alanlarını artırarak bu işi 
yapmak mümkün. Kadifekale’de 250 
milyon TL harcadık, çünkü arsa yok. 
Ege Mahallesi’ni kurtarmak için 60-70 
milyon TL harcayacaksın, ama diğer 
yandan cazibe merkezleri yaratıldıkça 
kendi kendini düzenleyecek. Bu 
havuzu illa Büyükşehir Belediyesi 
yönetsin demiyorum. Hep birlikte 
yönetilir, hiç problem yok. Ama bu 
havuz doğru yönetildiğinde; hem 
inşaat sektörü para kazanacak hem 
vatandaş çarpık yapıdan kurtulacak 
hem de kentsel dönüşüm kendi 
yağıyla yapılacak. Bu dönüşümün 
süresini de kentin zenginleşmesi, 
büyümesi, kentin Türkiye 
ekonomisinden aldığı pay, EXPO 
hedefine yürümesi belirleyecek. Her 
kesim bu işten mutlu olursa o zaman 
dönüşüm başarılı olmuş olur.”

İzmir’de arsa yok

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kocaoğlu, belirledikleri 18 bölgenin 
bazılarında çok az oynamalar 
yaptıklarını, bazılarında ise hiçbir 
şekilde yoğunluğu artırmadıklarını 
söyledi. Kent dönüşümünün adil 
olması gerektiğini ve belirli bir 
sürece ihtiyaç duyulduğunu ifade 
eden Başkan Aziz Kocaoğlu, kent 

dönüşümüyle yapılacak olan yeni 
konutlarda mutlaka cazibe merkezi 
yaratılması gerektiğini söyledi.

“Binaların konut arz talebine 
göre planlanması gerekiyor” diye 
konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kocaoğlu, “Birden 300 bin konutu 
dönüştürmek için başlarsanız, inşaat 
sektörü kalmaz. Kademeli olarak, 
planlayarak adım atılmalı. Hesabı, 
maliyeti belli bu işin. Konutlar 
bugün 100 bin liraysa eğer, projeyi 
farklı olanaklar sunan kent bölgeleri 
haline getirirsek, konutların değeri 
artacaktır. İzmir’de bir sihirli el 
konut arz  talebini dengelemezse 
inşaat sektörüne yazık olur. Daireyi 
makul kar marjıyla dengelemeden 
yaparsanız sonu hüsran olur” dedi.

İzmir ile en yakın kıyaslanabilecek 
kentin Ankara olduğunu söyleyen 
Başkan Kocaoğlu, İzmir’de 
gecekonduların Ankara’ya kıyasla çok 
katlı olduğunu ve İzmir’de yer sıkıntısı 
yaşandığını belirtti. Başkan Kocaoğlu, 
“Ankara’nın alabildiğine bozkırda, 
istediği yere kent kuracak arazisi var, 
ama İzmir’in bu çanağın dışında arazisi 
yok. İzmir Kuzey’de Menemen’de 
havzaya çarpar. Güney’de de 
Tahtalı Baraj Havzası’na çarpar. 
Bundan dolayı kent dönüşümünü 
belirlediğimiz 18 bölgede yapmak 

HABER
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zorundayız” diye konuştu.

Zirvenin sonunda tekrar söz 
alan Kocaoğlu, “Direksiyonda ben 
olmazsam, dinlenmezsem yapacağım 
bir şey yoktur. Hesabı veren ben 
olmayacağım. Eğer dinlenirsem, ilk 
çarpık yapılaşmanın olduğu yerden 
projeyi başlatmak bu işin olmazsa 
olmazıdır. Emsali yükselterek 
kentsel dönüşüm olmaz. İzmir kent 
dönüşümünde tereyağından kıl 
çekecek kadar insan potansiyeline 
sahiptir. Biz bunun eğrisini doğrusu 
konuşur, en iyisini yaparız” dedi. 

Çarpıcı deprem verileri

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
Müsteşar Yardımcısı Bahaettin 
Kaptan, deprem ülkesi olduğumuz 
gerçeğine burgu yaparak 
“Topraklarımızın yüzde 42’si, 
nüfusumuzun yüzde 44’ü, endüstri 
alanlarının ve barajlarımızın yarısı      
1. derecede deprem bölgesinde” 
dedi.

Yeni çıkan afet alanlarının 
dönüşümü yasası hakkında bilgi 
veren Müsteşar Yardımcısı Kaptan, 
“İzmir sağlıksız yaşam alanları ile 
büyük sorun yaşamaktadır. Olası 
bir afete karşı kentin büyük bölümü 
risk altındadır. Elimizi taşın altına 
koymalı, sorumluktan kaçmamalıyız. 
İzmir metropolündeki 1 milyon 100 
bin konutun 300 bini dönüşmeli. Bu 
yüzden Bakanlık olarak İzmir’e büyük 
önem veriyoruz, geniş kapsamlı 
çalışmalar başlatılmıştır” dedi.

Kaptan, Büyükşehir Belediyesi’nin 
gönderdiği 9 dönüşüm bölgesinden 
3 tanesinin Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girdiğini 
hatırlattı.

İzmir’i dönüştüreceğiz

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
Altyapı ve Kentsel Dönüşüm 
Hizmetleri Genel Müdürü Vedad 
Gürgen “İzmir ülkemizin en kıymetli 
yerlerinden bir tanesi. İstiyoruz ki, 
dönüşüm çerçevesinde, şehirleşme 

anlamında da modern bir şehir 
olsun. Burada neler olabileceğini 
düşününce insanın içi ürperiyor. 
İzmir inşallah yakın zamanda güzel 
bir dönüşüme girecek, şehirleşme 
anlamında çok güzel bir yere gelecek. 
Kanun çıkmadan önce İzmirli STK 
ve Odalar ile görüştük. Bu bize 
‘İzmir’de beraber iş yapılabileceğini, 
ortak çalışma oluşacağını’ gösteriyor. 
Ankara bürokrasisi olarak buraya 
öğrenmek, ne istediğinizi bilmek 
için geldik. Burada dönüşümü 
gerçekleştirecek kadroları 
görüyoruz” dedi.

İhtiyaç büyük

Vali Yardımcısı Haluk Tunçsu 
da, kanun çıkmadan önce İzmir’de 
çalışmalara başladıklarını söyleyerek, 
“Şehrin ihtiyacı noktasında zaten 
Belediye ve sektörün hem birikimi 
hem de çalışmaları vardı. Biz de 
Valilik olarak dönüşümü yapılacak 
alanların etüd ve incelemelerini 
yaptık. Kent dönüşümünü en güzel 
yapacak il İzmir’dir. Çünkü en çok 
dönüşüm ihtiyacı İzmir’de” diye 
konuştu.

Sen-ben değil biz olalım

AK Parti İzmir Milletvekili Aydın 
Şengül, kentsel dönüşüm konusunda, 
sen-ben anlayışının bırakılarak 
biz anlayışının ortaya konulması 
gerektiğini vurguladı. Yerel seçimlerin 
yaklaştığını ve dönüşüm konusunun 
siyasete alet edilmemesi gerektiğini 
belirten Şengül, “Ortak akılla en 
doğrusunu bulmaya çalışacağız. Sanki 
Bakanlık gelip yıkıma girecek ve 
dönüşümü yapacak diye algı var. Bu 
konuda kimseyi suçlamıyorum. Böyle 
bir şey söz konusu değil. Önemli olan 
yereldeki sorunlarımızı net bir şekilde 
tespit edip ortaya koymak. İzmir 

bütününde eylem planı hazırlamalıyız. 
Önyargıları ve aramızdaki duvarları 
kaldıralım” dedi.

Dönüşümden beklentiler

Konak Belediye Başkanı Hakan 
Tartan, kentsel dönüşüm konusunda 
bilen bilmeyen herkesin açıklamada 
bulunduğunu belirterek, “Halkın 
katılımı ve fikri olmadan bir projenin 
başarı sağlaması mümkün değil. 
Bunu yapısal reform fantazisine 
dönüştürmeyelim. Bu işte rant 
beklentisi olmayanların taşın altına 
elini sokması gerekiyor. Alsancak’ta 
kentsel dönüşüme ihtiyaç var. 
Deprem riskine göre korumacılık 
sıfır. Yüzde 50 yıkım tehdidi var. 
Tepeden inme, ‘ben yaptım oldu’ 
anlayışı başarısızlık getirir. Bu saatten 
sonra siyasi mücadele başladı. Herkes 
sahaya çıkacak kentsel dönüşüm 
konusunda söylemde bulunacak.                                          
1 yılda mucize bir dönüşüm 
yapmamız mümkün değil. Lütfen 
şovların üstünü örtelim” diye 
konuştu.

İzmir’de ilk kentsel dönüşümü 
gerçekleştiren belediye olduklarını 
ifade eden Karşıyaka Belediye 
Başkanı Cevat Durak, Bostanlı’da 
bulunan ‘yatık binalar’ için de 
yerinde dönüşüm yapacaklarını 
bildirdi. Alaybey ve Örnekköy’de 
sıkıntılar yaşadıklarını söyleyen 
Durak, Cumhuriyet ile Latife Hanım 
mahallelerinde de iyileştirmeler 
gerektiğini anlattı Metropol 
sınırlarının büyütülmesinin 
yerelleşmenin önünü kapattığını dile 
getirirken kendilerini “sorumlu ama 
yetkisiz belediye” olarak nitelendiren 
Durak, “Yetki karmaşası önümüzü 
tıkıyor. İlçe belediyesi olarak yıkım 
kararı aldığımızda imar düzenlemesi 
ile ilgili yetki yoksa vatandaş mağdur 
oluyor. Yıkım yapan belediyeler 
olmak istemiyoruz. Sorunları 
halledemezsek vicdan azabı çekeriz. 
İnsanlar bizden bir an önce müdahale 
ve neşter bekliyor” dedi.
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Kocaoğlu: Kent 
dönüşümünde havuz 

doğru yönetilmeli.
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin 
Dönmez, kentsel dönüşüm 

projelerinin İzmir için büyük bir fırsat 
olduğunu ve bu fırsatın iyi kullanılması 
gerektiğini bildirdi. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 
düzenlediği “Kentsel Dönüşümde 
Sektörler Buluşuyor” toplantısının 
“Dönüşümde Özel Sektör, Hedefler, 
Beklentiler” oturumunda konuşan 
Dönmez, merkezi yönetimle yerel 
yönetimin uyum içinde çalışması, 
projelerin doğru yerde ve doğru 
bir şekilde başlatılmasının önemine 
dikkat çekti.

Dönmez, 1950’li yıllarda 
sanayileşmeyle birlikte özellikle 
İstanbul, İzmir ve Ankara gibi 

büyük kentlerin yoğun göç alarak 
kontrolsüz biçimde büyüdüğünü, 
bu büyümeye karşılık verecek 
konut sayısının bulunmamasının 
da gecekondulaşmaya neden 
olduğunu hatırlatırken, 1980’lerde 
ise kent merkezlerin ve gecekondu 
bölgelerinde dönüşüm kavramının 
gündeme geldiğini söyledi. Dönmez, 
dönüşüm sürecinin bugüne kadar 
imar ve gecekondu mevzuatına aykırı 
yapılara uygulanacak işlemler, İmar 
Kanunu, Tarihi ve Kültürel Taşınmaz 
Varlıkların Yenilenerek Korunması 
ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında 
Kanun gibi yasal düzenlemelerle 
düzene sokulmaya çalışıldığını ancak 
bugüne kadar tam sistemli bir şekilde 
ele alınamadığını ifade etti.

Yasa önemli

Mayıs ayında yürürlüğü giren 
Afet Riski Altındaki Alanların 
Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un 
ve Ağustos ayındaki uygulama 
yönetmeliğini 1950’li yıllardan bu 
yana yapılan en ciddi çalışma olarak 
nitelendiren Dönmez, Anayasa’da 
herkesin sağlıklı, dengeli ve güvenli 
bir çevrede yaşama hakkının 
bulunduğunu, devletin de sosyal 
ve ekonomik gelişmeyi sağlamak, 
sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi 
gerçekleştirmekle görevli olduğunu 
vurguladı.

Dönmez, Türkiye’nin çok önemli 
bir kısmının başta deprem olmak 
üzere doğal afet riski altında olmasına 
rağmen mevcut yapıların büyük 

Dönmez: İzmir için büyük fırsat
EBSO Yönetim Kurulu Üyesi Dönmez, “Kentsel Dönüşüm Yasası’nın ve 

İzmir’deki projelerin ilimize, ülkemize ekonomik büyüme ve sağlıklı, güvenli, 
estetik bir şehirde yaşama imkanı sağlayacağı açıktır” dedi.
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kısmının muhtemel afetlere karşı 
dayanıklı olmayıp orta şiddetteki 
depremde bile ağır hasar görüp 
yıkıldıklarını, sosyo ekonomik 
sorunların yanısıra devletin de 
beklenmedik anda büyük mali 
külfetlerle karşı karşıya kaldığını 
tekrarlarken, 1999 Marmara ve 2011 
Van depremleriyle bu gerçeğin acı bir 
şekilde ortaya çıktığını anlattı. İzmir’in 
de bu risk altında olan kentler 
arasında yeraldığını belirten Dönmez, 
konuyla ilgili yasal mevzuatın 
uygulanmasının önemine işaret etti.

Vatandaş da desteklemeli

Kentsel dönüşümün maddi 
boyutunun yanısıra sosyolojik, 
psikolojik ve yaşam biçimi 
boyutlarıyla bir bütün olarak ele 
alınmasını savunan Dönmez, 
“Kentsel dönüşüm konusu 
gayrimenkul üzerine bina yapıp 
konut talebini karşılamak değildir. 
Ciddi riskler içeren alanların 
vatandaşın desteği ile dönüşümünü 
sağlamaktır. Buradan hareketle 
tüm bu çalışmalar, insanların 
refahına yönelik çalışmalardır ve 
şehirlerin daha güzel çehrelere 
sahip olmasını sağlamaktadır. Ancak 
dönüşüm sağlanırken, vatandaşa 
rağmen değil vatandaşın desteği ile 
çalışmalar yapılması gerekmektedir. 
Çünkü kentsel dönüşüm, sadece 
fiziksel bir proje değildir. Kentsel 
dönüşümle, zihinsel dönüşüm 
at başı gitmelidir. Projeye halkın 
katılması ve inanmasının sağlanması 

gerekmektedir”  dedi.

Sektörel gelişim

Kentsel dönüşümle birlikte 
inşaat sektörü ve teknik müşavirlik 
sisteminin gelişeceğini, inşaat 
malzemesi üretiminin artacağını 
ifade eden Dönmez, bu hareketlilikle 
yerel ekonomi, dolayısıyla ülke 
ekonomisinin canlanacağını, 
istihdamın da artacağını savundu. 
Dönmez, “Kentsel dönüşüm 
sayesinde projeler artacak ve küçük 
ölçekli inşaat, emlak vb. ilgili sektörler 
de işin içine girecektir. Kentsel 
Dönüşüm Yasası’nın ve İzmir’deki 
projelerin ilimize, ülkemize ekonomik 
büyüme ve sağlıklı, güvenli, estetik 
bir şehirde yaşama imkanı sağlayacağı 
açıktır” diye konuştu.

Projeler ve fırsatlar

Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Erdoğan Bayraktar ile Ulaştırma 
Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Binali Yıldırım’ın kentsel 
dönüşümün siyaset üstü anlayışla 
değerlendirilmesi, İzmirli 
işadamlarının da inisiyatif almaları 
yolundaki sözlerini de hatırlatan 
Muhsin Dönmez, “Biz sanayiciler 
olarak, kentsel dönüşüm projelerinin 
İzmir için büyük fırsat olduğuna ve 
bu fırsatı iyi kullanmamız gerektiğine 
inanmaktayız. İzmirli girişimcilerin, 
kooperatiflerin öncelikli olarak 
tercih edilmelerini istiyoruz. Kentsel 
dönüşüm siyasi tartışmalara kurban 
edilmemeli. Bunun sağlanması için, 

merkezi yönetimle yerel yönetim 
uyum içinde çalışıp öncelikle master 
plan yapılmalı. Projelerin doğru yerde 
ve doğru bir şekilde başlatılması 
çok büyük önem taşıyor. Kentsel 
dönüşümün finansmanında da 
devletle bankalar vatandaşlara cazip 
yenileme kredileri vermeli” diye 
konuştu.

Muhsin Dönmez, toplantıda 
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar’ın kentsel dönüşüm 
konusundaki “İzmir ve çevresindeki 
sorunların başında göç geliyor. Yılın 
300 günü güneşli geçen ve yaşam 
standartları diğer illere göre çok 
daha ucuz olan İzmir çok göç alıyor. 
Ancak bu göçe paralel bir kentsel 
dönüşüm geliştirilemedi. Bu sorun, 
artık şehir merkezlerinde kalan 
eski sanayi bölgelerinin, organize 
sanayi bölgelerine taşınmasıyla 
çözülebilir. Fabrika ve imalathanelerin 
bulunduğu Pınarbaşı, Karabağlar ve 
Karşıyaka gibi artık şehrin ortasında 
kalan yerler, yeni kentsel dönüşüm 
merkezleri ve yaşam alanlarına 
dönüştürülebilir. OSB’lerin dördüncü 
derece teşvik statüsüne alınması 
durumunda birçok fabrika severek 
taşınıp kentte yeni merkezlerin 
açılmasının önünü açar” görüşlerini 
de iletti.

Devrim gibi proje

Zirvenin “Dönüşümde Özel 
Sektör, Hedefler, Beklentiler” 
panelinde konuşan İTO Yönetim 
Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, 
hükümetin son 10 yılda pek çok 
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konuda cesur adımlar attığını 
belirterek, kabuklaşmış sorunların 
bu süreçte çözüme kavuştuğunu dile 
getirdi. Demirtaş, “Kentsel dönüşüm 
tam anlamıyla devrim niteliğinde, 
yıllardır rüyada bile göremeyeceğimiz 
çok büyük bir proje. Şehrimizin 
durumu ortada. Artık mazeretimiz 
yok. İzmir, kentsel dönüşümün 
başlayacağı 5 pilot ilden birisi. 
Bakanlığımıza bunun için teşekkür 
ediyoruz. Kentsel dönüşümün 
uygulama ve inşaat aşamasında 
İzmir’in inşaat sektörünün önemli bir 
aktör olmasını istiyoruz” dedi.

Müteahhitler Federasyonu 
Başkanı Necip Nasır da, ülke 
genelinde ilk etapta 6.5 milyon 
konutun dönüştürülmeye ihtiyacı 
olduğuna dikkat çekerken, “Kentsel 
dönüşümle ilgili kanun güç birliklerini 
beraberinde getiriyor. İzmir’de 
müteahhitler birleşerek dışarıdan 
gelecek müteahhitlere karşı güç birliği 
yapma düşüncesinde” dedi.

Toplantıda sektör temsilcileri 
olarak 22 maddelik taleplerini 
sıralayan Nasır, işleri bitirecek 
müteahhitlere görev verilmesini 
batmış kişilerin tercih edilmemesi 
gerektiğini de söyledi. Nasır, “Kamu 
İhale Kurumu’nun merkezde 
değil bölgesel birimleri olmalıdır. 
Sorunlar Ankara’ya gidip merkezde 
uzamasın. Biz tarihin her döneminde 
yaşadık. Ağır cezada bile yargılandık. 
İnşaatların hızlandığı dönemde 
inşaat malzemeleri spekülatörlerinin 
engellenmesini istiyoruz. İzmir’de 
tarihi ve SİT alanlarının vasfını yitirdiği 
alanlar var. Kentsel dönüşüm çok hızlı 
olsun isteniliyorsa kentin SİT ve tarihi 
alanlarının yeniden ortaya çıkartılması 
gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Yapı Denetim Kuruluşları Birliği 
Başkan Yardımcısı Osman Akbaşak 
da, binalarda daha inşaata ilk harç 
konulurken denetimin önemini 
vurguladı ve “Biz sürecin içinde 
olmalıyız” dedi.
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İzmir’e kentsel dönüşüm müdürlüğü

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 
1’inci ve 2’nci deprem 
bölgesinde bulunan ve 

nüfus yoğunluğu olan İstanbul, İzmir 
ve Bursa’da ‘Altyapı ve Kentsel 
Dönüşüm Müdürlükleri’ kuracak. 
Bu sayede İstanbul, İzmir, Bursa, 
Kocaeli, Eskişehir, Sakarya, Bolu, 
Tekirdağ ve Düzce’de kentsel 
dönüşümden daha hızlı ve verimli 
sonuç alınması hedefleniyor. Merkez 
teşkilata bağlı olacak müdürlüklerde 
uygulamalar konusunda ihtisas sahibi 
personel görev alacak. Buna ilişkin 
Bakanlar Kurulu kararı da Resmi 
Gazete’nin 10 Eylül 2012 tarihli 
sayısında yayımlandı.

İstanbul’un büyük bir kısmı 1’inci 
ve 2’nci derece, Bursa’nın tamamı 
1’inci ve 2’nci derece, İzmir’in 
ise tamamı 1’inci derece deprem 
kuşağında yer alıyor. İstanbul’da 
yaklaşık 12 milyon nüfus 1’inci ve 
2’nci derece deprem bölgesinde, 
İzmir ilinde yaklaşık 4 milyon nüfus 
1’inci derece deprem bölgesinde, 
Bursa’da ise yaklaşık 3 milyon nüfus 
1’inci ve 2’nci derece deprem 
bölgesinde yaşıyor.

Bu illerde kurulacak ve 

doğrudan merkez teşkilata bağlı 
olarak çalışacak yeni birimlerle 
belediyelerle birlikte kanuna idare 
tanımında yer alan İl Özel İdaresi ile 
ilişkiler güçlenecek.

İstanbul, İzmir ve Bursa 
yönetimleri sınırları içerisindeki ilçe 
belediye başkanlıklarının, kanunun 
uygulamaları ile ilgili işlemlerini 
yürütebilmek için kendi illeri 
bünyesinde ama merkez teşkilatının 
görevlerini haiz bir İdare ile çalışması 
da bu illerdeki yerel yönetimler için 
büyük avantajlar sağlayacak. 

Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Erdoğan Bayraktar, “Kurulan bu 
müdürlüklerce İstanbul, İzmir, 
Bursa, Kocaeli, Eskişehir, Sakarya, 
Bolu, Tekirdağ ve Düzce illerimizde 
kentsel dönüşüm daha hızlı ve 
daha verimli sonuçlanacak. Kanun 
faaliyetlerinin bu illerden başlatılma 
amacı topraklarının büyük bölümü 
1’inci ve 2’nci derece deprem 
bölgesinde kalan ve nüfus olarak da 
büyük yoğunluk taşıyan bu illerde 
riskli alan ve riskli yapıların bir an 
önce belirlenerek olası bir afette 
yaşanacak can ve mal kayıplarının en 
aza indirgenmesidir” dedi.
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Dönüşüme ilk kazma Ekim’de
Büyük dönüşüm Ekim ayında başlıyor. Başta İstanbul, Ankara, İzmir’in 

bulunduğu yaklaşık 30 ilde aynı anda bina yıkımları başlatılacak.

Türkiye’nin geleceğini 
şekillendirecek afet riski 
altındaki alanların kentsel 

dönüşümüne Ekim ayından itibaren 
kamu binalarından başlanacak. 
Dönüşüm kapsamındaki 7 milyon 
binanın yıkımında, iş makinelerinin 
yanı sıra dinamit başta olmak 
üzere çeşitli patlatma yöntemleri 
de kullanılacak. Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan’ın katılacağı törenle 
başlayacak kentsel dönüşüm 
çalışmalarıyla, İstanbul, Ankara, 
İzmir, Bursa ve Kocaeli’nin aralarında 
bulunduğu yaklaşık 30 ilde, aynı anda 
çok sayıda yıkım gerçekleştirilecek. 

Kredi desteği var 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 
riskli alanda olup, binası riskli olduğu 
tespit edilen vatandaşlara kredi 
desteği ve kira yardımı yapacak. 
Ayrıca vatandaşların sosyoekonomik 
durumlarını değerlendirerek, 
talepte bulunmaları halinde faiz 
desteği, sübvansiyon ve geçici konut 
destekleri de verecek. Bakanlık, 
dönüşümde bina stoku oluşturmamak 
için çalışmalar yapacak, yıkılan 
konutların adedi kadar konut 

üretilecek. Örneğin 3 katlı bina yıkılıp 
yerine 10 katlı bina dikilmeyecek. 
Bakanlık 2B arazilerinin yüzde 90’ını 
kentsel dönüşüm hesabına aktaracak. 
Bunun yanında, çevre cezalarının 
yüzde 50’si, uygulamada bulunacak 
belediye yatırım bütçelerinin yüzde 
5’i ve harç gelirlerinin yüzde 50’si, 
İller Bankası’nın bazı faaliyetlerinden 
elde edeceği kârın yüzde 50’si ve 
Maliye Bakanlığı’nca aktarılacak 
ödenek de kentsel dönüşüm için 
kullanılacak. 

Lisansı Bakanlık verecek 

Riskli yapılar, idarece veya 
müracaatları üzerine lisanslandırılacak 
üniversiteler, inşaat, jeoloji ve jeofizik 
mühendisleri odaları, yapı denetim 
kuruluşları tarafından tespit edilecek. 
Sermayesinin en az yüzde 40’ı kamu 
kurum ve kuruluşlarına ait şirketler 
ve ilgili konuda faaliyet gösteren sivil 
toplum kuruluşları ile mimarlık ve 
mühendislik hizmetleri veren, büro 
tescilini yaptırmış tüzel kişiler, riskli 
yapıları tespit etmek üzere bakanlıkça 
lisanslandırılabilecek. 

Birim fiyatları

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 

yapacağı riskli bina tespitlerinde, 
Döner Sermaye İşletmesi 
Müdürlüğü’nce belirlenen birim 
fiyatlar kullanılacak. Buna göre 
kullanım alanı 500 metrekareye kadar 
olan bir binada, her bir metrekare 
için KDV dahil 2.25 lira ödenecek. 
500 metrekare bir bina için tespit 
masrafı KDV dahil 1125 lira olacak. 
Kullanım alanı 501-1000 metrekareye 
kadar binalarda, ilk 500 metrekareye 
2.25 lira ödenecek, 501-1000 
metrekare arasında ise buna 1.75 lira 
daha eklenecek.

“Alo Kentsel Dönüşüm”

Kentsel dönüşüm konusundaki 
soruları yanıtlamak üzere “Alo 
Kentsel Dönüşüm Hattı”nın 
kurulması için çalışmalara başlandı. 
Altyapı ve Kentsel Dönüşüm 
Hizmetler Genel Müdürlüğü’nde 
halkla ilişkiler bürosu kurularak, 
vatandaşların kentsel dönüşümle ilgili 
soruları uzmanlarca cevaplanacak. 
Afet riski altındaki alanların 
belirlenmesi, riskli binaların tespiti 
ve rezerv alanı gibi konularla ilgili 
bilgiler, sosyal medya aracılığıyla da 
vatandaşlara anlatılacak. 
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Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) 
üyelerinin çevre mevzuatına 
uyumunun kolaylaşması ve 

farkındalığın artması için bilgilendirme 
toplantısı düzenledi. Yüksek 
meblağlara ulaşan cezalar yerine 
gerekli çevre yatırımları yapılarak 
çevre kirliliğinin önlenmesinin 
mümkün olduğunun vurgulandığı 
toplantı, EBSO ile Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı işbirliğinde “Entegre Çevre 
Eğitim Projesi” adıyla gerçekleşti. 
Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) 
başta olmak üzere atıksu yönetimi, 
belgelendirme gibi pek çok konuda 
bilgiyi Bakanlıktan uzmanlar sundu.

Adil ve eşit yönetmelik

EBSO Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Erdoğan Çiçekçi, Oda 
olarak “çevreci” olduklarını belirterek 
buna örnek olarak çevre ile ilgili 
hemen her konuda düzenledikleri 
eğitimleri, her yıl verdikleri 
Çevre Ödülleri’ni ve Akdeniz 
Üniversitesi’nin Türkiye Çevre 
Ödülü’ne layık görülmelerini gösterdi.

Çiçekçi 2011 yılında çıkan Katı 
Atık Bertarafı Yönetmeliği ile ilgili 
sıkıntıları bulunduğuna işaret ederken, 
yönetmeliğin ilçe belediyelere 
katı atıklarla ilgili masrafların 
vatandaşlardan, ticaret ve sanayi 
kuruluşlarından alma hakkını verdiğini 
belirtti. Yönetmeliğin şeffaflık ilkesini 
de getirdiğini belirten Çiçekçi, ancak 
belediye meclisleri nihai kararı 
almadan önce mutlaka bunu basın ve 
yayın kuruluşları aracılığıyla duyurması 
gerektiğini belirtti. Erdoğan Çiçekçi, 
“İzmir’deki 36 ilçe belediye içinde 
bunu yapan bir veya iki ilçe belediyesi 
mevcut. 36 ilçe belediyesinin her 
birinin masraflarının ayrı ayrı tespit 
edilmesi bir sıkıntıdır. Bu çok ciddi bir 

açıktır” dedi. 

Yönetmeliğin yanında verilen 
klavuzu da her belediyenin “kendisine 
göre anladığını ve tahlil ettiğini” iddia 
eden Çiçekçi, “Bazı belediyeler 
anlamakta da zorlanmaktadır, 
kadroları buna yetmemektedir. 
2013 yılında da bu yönetmelikle 
devam edemezsiniz. Çünkü 
masrafları vatandaşlara yüklerseniz 
ilçe belediyeleri için bir rant haline 
getirmiş olursunuz. Atık Bertarafı 
Yönetmeliği’nin acilen her yerde 
adil ve eşit şekilde uygulanabilir bir 
yönetmelik haline dönüştürülmesi 
gerekir” diye konuştu. 

Ceza değil eğitim

Erdoğan Çiçekçi, geri dönüşümün 
Ayşe bacının evinde başlaması 
gerektiğinin altını çizerken, “Ayşe bacı 
evindeki atıkları bir ekonomik değer 
olarak görürse evde ayrıştırmaya 
ve geri dönüşüme yardımcı olmaya 
başlar. Hem pratik hem de ekonomik 
değeri olan uygulamalar esas 
alınmalıdır. Yatırımlardan daha büyük 

cezaların olduğu bir ülkede yaşıyoruz. 
Cezalar hiçbir şekilde bu ülkede 
insanları doğru yola sevk etmemiştir. 
Bu yönetmeliklerin ne kadar eksik 
yönleri de olsa değiştirilinceye kadar 
sanayiciler bu kurallar içinde işlerine 
devam edeceklerdir” dedi.

Atıkta servet var ama…

“Atık yağlarla ilgili çok büyük 
derdimiz var” diyen Çiçekçi, “Atık 
yağ bir servettir, evet toplanması 
gerekir. Ama atık yağ toplanılacak 
denildiği zaman bütün külfetin o yağı 
üretenin üzerine bırakılması yanlış. Bir 
laboratuvar tetkiki 1000 lira” dedi.

Erdoğan Çiçekçi, çözüm 
bulamayan işletmelerin o atık yağları 
kanalizasyona bırakmak zorunda 
kaldığına işaret ederek bundan hem 
ülke ekonomisinin hem de çevre 
sağlığının olumsuz etkilendiğini 
kaydetti.

Sanayicinin yanındayız

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
Çevresel Etki Değerlendirmesi 

EBSO’dan sanayiciye
çevrede farkındalık eğitimi
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İzin ve Denetim Genel Müdür 
Yardımcısı Nuri Kunt da, EBSO 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Çiçekçi’nin değerlendirmelerini 
destekledi. Çevre bilincinin artırılması 
ve geri dönüşümün uygulanabilmesi 
için pratik ve ekonomik koşulların 
sağlanmasının önemine değinen 
Kunt, mavi kapak toplanması örneğini 
verdi. Nuri Kunt, “Halkımız bu 
kampanyalara oldukça duyarlı ve 
destek veriyor. Bizim de kolay ve 
pratik yaptırımlarla onlara ulaşmamız 
gerekiyor” dedi.

Bakanlık olarak yaptıkları 
mevzuatlar, eğitimler ve 
uygulamalarla sanayicinin çevre 
bilincinin artırılmasına çalıştıklarını 
anlatan Kunt, EBSO’daki 
toplantıda elde edilen sonuçları 
mevzuat düzenlemelerinde 
değerlendireceklerini bildirdi.

Toplantının teknik bölümünde 
ÇED İzleme ve Çevre Denetimi 
Daire Başkanlığı 

ÇED İzleme ve Denetim Şube 
Müdürü Barış Ecevit Akgün; Çevre 
Kanunu,  Türk Çevre Hukukunda 

İdari ve Adli Yaptırımlar, İzin ve 
Lisans Dairesi Başkanlığı Atıksu 
Şube Müdürü Yavuz Gördük; Çevre 
Kanunu’nca Alınması Gereken İzin 
ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik, 
Çevre Yeterlilik Hizmetleri Dairesi 
Başkanlığı Belgelendirme Şube 
Müdürü Halil İbrahim Yörbulut; 
Çevre Görevlileri ve Çevre 
Danışmanlık Firmaları Hakkında 
Yönetmelik konularında ayrıntılı 
bilgiler verdi. Çevre bilincinin 
önemsenmediği durumlarda yaşanan 

felaketlerden örnekler veren 
yetkililer, sonucu ağır olaylara meydan 
verilmemesi için yaptırımların da 
olması gerektiğini savundu.

EBSO’daki toplantıya Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı ÇED İzleme ve 
Çevre Denetimi Daire Başkanı Halit 
Yılmaz ile Çevre Yeterlilik Hizmetleri 
Daire Başkanı Erdal Saraçoğlu, ÇED 
İzleme ve Denetim Şube Müdürlüğü 
kimya mühendisi Şenay Arslan da 
katıldı. 
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VOB İzmir’de kalmalı

Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, Sermaye 

Piyasası Kurulu’nun (SPK) tek hisse 
senedine dayalı vadeli işlem ve 
opsiyon kontratları iznini Vadeli İşlem 
ve Opsiyon Borsası (VOB) yerine 
İMKB’ye izin vermesinin altında “böl, 
parçala yönet” anlayışının yattığını 
savundu. Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Meclis Başkanı Mehmet Tiryaki 
ile Yönetim Kurulu Başkanı Ender 
Yorgancılar’ın da katıldığı İzmir’deki 
Oda ve Borsaların ortak yönetim 
kurulları toplantısında konuşan 
Hisarcıklıoğlu, SPK’nın tek hisse 
senedine dayalı vadeli işlem ve 
opsiyon kontratları için İMKB’ye izin 
vermesini eleştirdi.

VOB’un İstanbul Finans Merkezi 
projesi çerçevesinde İzmir’den 
taşınması yönündeki tartışmaları 
hatırlatan Hisarcıklıoğlu, VOB’un 
kurulması için çok büyük emek sarf 
ettiklerini, Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan’a ilk gongu vurdurduklarını’ 
anlattı. Hisarcıklıoğlu, şöyle devam 
etti: “Taşınma tartışmaları vardı. 
SPK’nın bir kararı yayınlandı. Biz 
iki senedir tek hisse opsiyonlarının 
VOB’da olmasını istiyoruz. Eskiden 
akademisyen olan SPK başkanı da  
böyle olması gerektiğini söylüyordu. 
Bugün İMKB’ye devretti. Koltuk 
değiştirdikçe doğru değişir mi? Doğru 
her yerde doğrudur arkadaşım. 
Çıkar dersin ki ‘yanılmışım’, özür 
dilersin. Bir akademisyen olarak karar 
verirsin.”

Arkasında neyin yattığını
iyi biliyoruz

Hisarcıklıoğlu, alınan kararın 
arkasında neyin yattığını çok iyi 
bildiklerini ifade ederek, “Böl 
parçalara yönet. Aslında istenen 

VOB’u işlevsiz hale getirmek. 
Aslında biz İMKB ile VOB’u 
bütünleştirmeyi nasıl sağlarız diye 
kafa yorarken, dün SPK’nın almış 
olduğu bu karar özellikle İMKB ile 
VOB’un bütünleşme sürecine müthiş 
derecede zarar vermiştir. İnşallah SPK 
yanlıştan vazgeçer ve işin doğrusu 
uygulanır diye söylüyorum” diye 
konuştu.

Bankalara sitem

Faiz oranlarının yüksek olmasını 
da eleştiren Hisarcıklıoğlu, “Bankalar 
Hazineye bonkör, özel sektöre 
nankör” dedi.

Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin 
geçen yıl yüzde 8,5 büyüdüğünü, bu 
büyümenin özel sektörün 150 milyar 
dolarlık yatırımından kaynaklandığını 
ifade ederek, “Özel sektör geçen 
yıl 1 milyon 300 bin yeni istihdam 
sağladı. Bu bir rekordur. Bu yıl 
ayağımızı frene bastık. İlk çeyrekte 
yüzde 3,2 büyüme oldu. Yıl sonu 
iyimser tahmini hedefi yüzde 4. 
Geçen yıl yüzde 8,5 büyüme ne oldu 
da 3,2 ye düştü. Bu bankalardan 

kaynaklanıyor. Bu düşüş bankaların 
nankör davranışından kaynaklanıyor” 
değerlendirmesinde bulundu.

EBSO: Bu iş yoldan çıktı

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
(EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı 
Ender Yorgancılar, Sermaye 
Piyasası Kurulu’nun (SPK) tek hisse 
senedine dayalı vadeli işlem ve 
opsiyon kontratları için İMKB’ye 
izin vermesini “Arzu etmediğimiz 
bir durum” şeklinde değerlendirdi. 
Yorgancılar, tek hisseye dayalı 
vadeli işlem sözleşme hakkının 
İMKB’ye olduğu gibi VOB’a da 
tanınması gerektiğini ifade etti. Ender 
Yorgancılar, “Tek hisseye dayalı 
vadeli işlem kontratları izninin  VOB 
yerine İMKB’ye verilmesi ile iş yoldan 
çıktı. Bu VOB’un taşınmasından 
önceki son karar gibi görünüyor. 
Arzu etmediğimiz bir durum. VOB, 
İzmir’de kalacaksa elindeki imkanları 
da kullanması lazım. Dolayısıyla tek 
hisseye dayalı vadeli işlem sözleşme 
hakkının İMKB’ye olduğu gibi VOB’a 
da tanınması gerekiyor” dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: “SPK’nın tek hisseye dayalı vadeli işlem 
kontratları iznini VOB yerine İMKB’ye vermesinin altında

böl-parçala-yönet mantığı yatıyor”

HABER
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İkinci 500’de
EBSO’dan 46 üye

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

verileri değerlendirilerek açıklanan 
Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi 
Kuruluşu içinde yer aldı. Geçen yıl 
2010 yılı verileri değerlendirilerek 
yapılan çalışmada EBSO üyesi          
40 firma bulunuyordu.

Türkiye’nin İkinci 500 Büyük 
Sanayi Kuruluşu’nun; yüzde 9.2’sini 
oluşturan EBSO üyesi sanayiciler, ilk 
100’de ise 9 firma ile yeraldı. EBSO 
üyesi sanayicilerden 13’ü ilk listeye 
ilk kez bu yıl giriş yaptı. 2010 yılı 
verilerine göre listede olan Tukaş, 
Bak Ambalaj, Sun Tekstil, Dalan 
Kimya, AKG yalıtım 2011 listesine 
girmezken, TTL Tütün, Esen Plastik, 
Aliağa Çakmaktepe Enerji, Tuborg, 
Tariş Üzüm TSK, Sarıgözoğlu, 
Tariş Pamuk TSK, Micha Galvanizli, 
Agromey, DYO Matbaa Mürekkepleri 
adını yazdırdı.

İSO’nun İkinci 500 Büyük 
listesindeki kuruluşların kar-zarar 
toplamları yüzde 26.9 oranında 
gerilerken, firmaların toplam borçları 
da yüzde 29.2 arttı. EBSO üyesi 
firmaların 12’si zarar bildirirken 
diğer firmaların karlılık oranları da 
düşük seviyelerde seyretti. Sadece              
4 firmanın bir önceki yıla göre sırasını 
yükselttiği listede 29 firmanın sırası 
geriledi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, 
listedeki ağırlığın Gaziantep, 
Düzce, İzmir, Kayseri, Adana ve 
Mersin firmalarından oluştuğunu 
vurgularken, “Dikkat edilirse 2., 3. 
ve 4. Bölge teşvikli illerinin yeraldığı 
listede 1. Bölge’de olup ağırlığı olan 
tek il İzmir’dir” dedi.

SEKTÖR

İkinci 500 Büyük Sıra No:
KURULUŞLAR

2011 2011

6 21 Sun Chemical Matbaa Mürekkepleri ve Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.

19 10 Ve-Ge Hassas Kağıt ve Yapıştırıcı Bant San. ve Tic. A.Ş.

29 - T.T.L. Tütün San. ve Dış Tic. A.Ş.

31 24 Ege Gübre Sanayii A.Ş.

46 - Esen Plastik San. ve Tic. A.Ş.

56 - Aliağa Çakmaktepe Enerji Üretim A.Ş.

86 15 Özgörkey Gıda Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

87 161 Osman Akça Tarım Ürünleri İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş.

99 185 Cevher Jant Sanayii A.Ş.

104 88 Alarko Carrier San. ve Tic. A.Ş.

105 - Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş.

141 199 Ekoten Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

149 115 Alkim Kağıt San. ve Tic. A.Ş.

150 138 Çimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş.

154 42 Örgen Gıda San. ve Tic. A.Ş.

161 - Adının açıklanmasını istemiyor

185 - S.S. Tariş Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliği

201 3 Tamsa Fayans Seramik Üretim Dağıtım San. ve Tic. A.Ş.

243 - Sarıgözoğlu Hidrolik Makina ve Kalıp San. ve Tic. A.Ş.

272 151 Viking Kağıt ve Selüloz A.Ş.

281 248 Merinos Mobilya Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

283 269 Ataer Enerji Elektrik Üretim A.Ş.

289 93 Üniteks Tekstil ve Ticaret A.Ş.

294 - S.S. Tariş Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği

296 179 Ticaret ve Sanayi Kontuvarı T.A.Ş.

299 271 Mayteks Örme San. ve Tic. A.Ş.

305 - Micha Galvanizli Çelik Konstrüksiyon San. ve Tic. A.Ş.

317 5 Verde Yağ Besin Mad. San. ve Tic. A.Ş.

323 - Agromey Gıda ve Yem San. Tic. A.Ş.

329 280 Bağ Yağları San. ve Tic. T.A.Ş.

334 125 Akzo Nobel Boya San. ve Tic. A.Ş.

336 235 BTM Bitümlü Tecrit Maddeleri San. ve Tic. A.Ş.

345 - Adının açıklanmasını istemiyor

352 438 Spot Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti.

373 311 Kimtaş Kireç San. ve Tic. A.Ş.

387 - DYO Matbaa Mürekkepleri San. ve Tic. A.Ş.

389 431 TYH Uluslararası Tekstil Paz. San. ve Tic. A.Ş.

393 347 Kaplamin Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

395 371 Agrobest Grup Tar. İlaç. Toh. İml. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.

399 331 EGEPLAST Ege Plastik Tic. ve San. A.Ş.

405 296 Sunel Ticaret T.A.Ş.

417 265 Roteks Tekstil İhracat San. ve Tic. A.Ş.

446 439 Katmerciler Araç Üstü Ekipman San. ve Tic. A.Ş.

450 - Adının açıklanmasını istemiyor

451 364 Pınar Su San. ve Tic. A.Ş.

490 377 Baylan Ölçü Aletleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
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Dökümcüler teknik gezi ve
eğitim seminerinde buluştu

Ege Bölgesi Sanayi Odası 50. 
Grup Döküm Sanayi Meslek 
Komitesi, üyeleri ile Türkiye’nin 

büyük döküm tedarikçilerini bir 
araya getirerek teknik gezi ve 
eğitim semineri düzenledi. Aliağa 
Organze Sanayi Bölgesi ve İzmir 
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde 
incelemelerde bulunan komite 
üyeleri ile tedarikçiler, daha sonra     
4 ayrı firmanın sunum yaptığı teknik 
eğitim seminerine katıldı.

İzmirli döküm sanayicileri, 
döküm sektöründe uygulanan 
yeni teknolojiler ve büyük ölçekli 
parçaların dökümü hakkında bilgi 
sahibi olmak için önce Aliağa’da 
yeni kurulan Atik Metal’in 
yeni dökümhanesini ziyaret 
ettiler. Türkiye’nin en modern 
dökümhanelerinden biri olarak 
yeni devreye giren Atik Metal 
dökümhanesinde katılımcılara 
tesislerle ilgili bilgi verildi. Daha 
sonra İzmir Atatürk Organize Sanayi 
Bölgesi’nde yer alan ve ağırlıklı olarak 
rüzgar enerjisi sektöründe hizmet 

veren Dirinler Döküm fabrikasına 
geldiler. Burada büyük parça dökümü 
ve tel ile Mg işlemi yapma konusunda 
bilgi alan ziyaretçiler, teknik eğitimi 
de Levent Marina’da aldı.

Dirinler Döküm Yönetim Kurulu 
Başkanı Melih Dirin, teknik gezi 
ve eğitim seminerinin katılımcılar 
açısından son derece faydalı geçtiğini 
belirterek, “Türkiye’nin büyük 

döküm tedarikçileriyle beraber 
öncelikle Aliağa’da Atik ve Dirinler 
döküm tesislerini gezdik. Ardından 
eğitim seminerimizde beraberdik. 
Hem teknik gezinin hem de eğitim 
seminerinin son derece faydalı 
geçtiğine inanıyorum. EBSO 50. Grup 
Döküm üyeleri için de teknik gezi ve 
eğitim semineri iyi bir tecrübe oldu” 
dedi.

SEKTÖR
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Maliye Bakanlığı tarafından 
açıklanan Temmuz-Ağustos 
ayları bütçe sonuçlarına göre, 

Merkezi Yönetim bütçesi, geçen yıl 
Ocak-Ağustos döneminde 2 milyar 
105 milyon lira fazla verirken, bu yılın 
aynı döneminde 8 milyar 520 milyon 
lira açık verdi.

Ocak-Ağustos döneminde faiz dışı 
fazla 27 milyar 744 milyon lira olarak 
gerçekleşti. Geçen yılın Ocak-Ağustos 
döneminde bütçe 196 milyar 937 
milyon lira olan bütçe gelirleri, bu yılın 
aynı döneminde yüzde 16,3 artarak 
229 milyar 5 milyon liraya ulaştı.

2011 yılı Ocak-Ağustos 
döneminde faiz hariç bütçe gelirleri 
165 milyar 195 milyon lira olarak 
gerçekleşirken, 2012 yılının aynı 
döneminde yüzde 16,7 oranında 

artarak 192 milyar 741 

milyon lira oldu.

Diğer taraftan, 2012 yılı Ocak-
Ağustos döneminde faiz giderleri 
geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 
14,2 oranında artarak 36 milyar 
264 milyon lira olarak gerçekleşti. 
2011 yılı Ocak-Ağustos döneminde 
199 milyar 42 milyon lira olan 
bütçe gelirleri, 2012 yılının aynı 
döneminde yüzde 10,8 oranında 
artarak 220 milyar 484 milyon lira 
olarak gerçekleşti. Bu dönemde 
vergi gelirleri ise yüzde 7,5 oranında 
artarak 182 milyar 177 milyon liraya 
çıktı.

Bütçe giderleri

2012 yılı Ocak-Ağustos 
döneminde merkezi yönetim bütçe 
giderleri 229 milyar 5 milyon lira 
olarak gerçekleşti.

Personel giderleri, bu 
yılın Ocak-Ağustos 

döneminde 
geçen yılın aynı 
dönemine göre 
yüzde 18,8 
artarak 58 milyar 
359 milyon lira 
oldu.

Ocak-Ağustos 
döneminde 
sosyal güvenlik 
kurumlarına 
devlet primi 
giderleri ise 
geçen yılın aynı 
dönemine 
göre yüzde 
15,5 oranında 
artarak 9 

milyar 698 
milyon lira oldu. 

Netice itibarıyla 
personel giderleri ve Sosyal 

Güvenlik Kurumları devlet primi için 
yapılan toplam harcamalar, Ocak-
Ağustos döneminde, geçen yılın aynı 
dönemine göre 10,5 milyar lira artış 
gösterdi.

2012 yılı Ocak-Ağustos 
döneminde mal ve hizmet alım 
giderleri geçen yılın aynı dönemine 
göre yüzde 4,1 oranında azalarak 
17 milyar 851 milyon lira olarak 
gerçekleşti. Ocak-Ağustos döneminde 
cari transferler geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 21,9 oranında 
artarak 86 milyar 795 milyon liraya 
ulaştı.

Ocak-Ağustos döneminde sağlık, 
emeklilik ve sosyal yardım giderleri 
için geçen yılın aynı dönemine göre 
yüzde 24,6 oranında artışla 44 milyar 
877 milyon lira transfer yapıldı. 
Bir başka deyişle sosyal güvenlik 
kurumuna yapılan ödemeler bir 
önceki yılın aynı dönemine göre      
8,9 milyar lira arttı. Aynı dönemde 
sosyal güvenlik primi işveren 
hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine 
tarafından ödenmesi amacıyla yapılan 
transfer tutarı ise 3 milyar 540 milyon 
lira oldu.

2012 yılı Ocak-Ağustos 
döneminde cari transferler içinde yer 
alan tarımsal destekleme ödemeleri 
6 milyar 640 milyon lira olarak 
gerçekleşti. Mahalli idare payları ise 
Ocak-Ağustos döneminde geçen 
yılın aynı dönemine göre yüzde 13,2 
oranında artarak 17 milyar 682 milyon 
liraya yükseldi.

Ocak-Ağustos döneminde          
12 milyar 596 milyon lira sermaye 
gideri, 2 milyar 197 milyon lira 
sermaye transferi yapıldı. Borç 
verme giderleri söz konusu dönemde 
5 milyar 244 milyon lira olarak 
gerçekleşti. Faiz giderleri ise geçen 

Bütçe sekiz ayda
8.5 milyar TL açık verdi

FİNANS
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yılın aynı dönemine göre yüzde 14,2 
oranında artarak    36 milyar 264 
milyon lira oldu.

Bütçe gelirleri

2011 yılı Ocak-Ağustos 
döneminde 199 milyar 42 milyon 
lira olan bütçe gelirleri bu yılın aynı 
döneminde yüzde 10,8 oranında 
artarak 220 milyar 484 milyon liraya 
ulaştı.

Ocak-Ağustos dönemi vergi 
gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 7,5 oranında 
artarak 182 milyar 177 milyon 
lira oldu. Aynı dönemde tüketici 
fiyat endeksinin yüzde 9,7 arttığı 
göz önünde bulundurulunca vergi 
tahsilatındaki artışın enflasyonun 
altında kaldığı görüldü.

2012 yılı Ocak-Ağustos 
döneminde genel bütçe vergi 
dışı diğer gelirleri geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 31,3 oranında 
artarak 30 milyar 622 milyon lira 
olarak gerçekleşti. Ocak-Ağustos 
döneminde özel bütçeli idarelerin 
öz gelirleri 5 milyar 781 milyon lira, 
düzenleyici ve denetleyici kurumların 
gelirleri ise 1 milyar 904 milyon lira 
oldu.

Vergi türleri itibarıyla Ocak-
Ağustos dönemi gerçekleşmelerine 
bakıldığında geçen yılın aynı dönemine 
göre; banka ve sigorta muameleleri 
vergisi yüzde 33,1, gelir vergisi yüzde 
15,3, damga vergisi yüzde 12,1, 
harçlar yüzde 9,8, özel tüketim vergisi 
yüzde 6,4, kurumlar vergisi yüzde 6,3, 
dahilde alınan Katma Değer Vergisi 
yüzde 2,6 ve diğer vergiler tahsilatı 
yüzde 11,8 oranında artarken, ithalde 
alınan katma değer vergisi tahsilatında 
önemli bir değişim olmadı.

Diğer taraftan 31 Ağustos 2012 
tarihi itibarıyla 6111 sayılı Kanun 
kapsamında tahsil edilen genel bütçe 
vergi gelirleri, teşebbüs mülkiyet 
gelirleri ile faiz, pay ve ceza gelirleri 
toplam tutarı 18 milyar 262 milyon 

lira oldu.

Kümülatif yıllıklandırılmış cari açık 
ekonomideki yavaşlama ve dış ticaret 
dengesindeki dengelenme sürecine 
paralel olarak Temmuz’da son 1,5 yılın 
en düşük seviyesine gerilerken, cari 
açıktaki düşüş sürecinin ivme kaybıyla 
birlikte sürmesi bekleniyor. Cari işlemler 
açığı Temmuz’da 3,86 milyar dolar ile 
beklentilere paralel gerçekleşirken, 
Ocak-Temmuz döneminde ise geçen 
yılın aynı dönemine göre 15,72 milyar 
dolar azalarak 34,46 milyar dolara 
geriledi. 

Merkez Bankası ödemeler dengesi 
verilerine göre, yurtdışında yerleşik 
kişilerin yurtiçinde yaptıkları net 
yatırımlar, bir önceki yılın Ocak-Temmuz 
dönemine göre 568 milyon dolar 
azalarak 8 milyar 878 milyon dolar 
olurken, yurtiçinde yerleşik kişilerin 
yurtdışında yaptıkları net yatırımlar        
1 milyar 210 milyon dolar artarak net 
2 milyar 660 milyon dolar tutarında 
gerçekleşti.

Ekonominin yumuşak karnı olan 
cari açıkta olumlu gelişmeler 
yaşanıyor. Merkez Bankası ve 

hükümetin aldığı kararlar temmuz 
ayında cari açığı son 21 ayın en düşük 
seviyesine çekti. Cari işlemler açığı 
Temmuz’da 3,86 milyar dolar oldu. 
Yılın ilk 7 aylık döneminde ise geçen 
yılın aynı dönemine göre 15 milyar 
724 milyon dolar azalarak 34 milyar 
462 milyon dolara geriledi. Yıllık bazda 
ise Mart 2011’den bu yana en düşük 
seviye gerçekleşti. Açık 63 milyar 
dolardan 61,4 milyar dolara geriledi. Bu 
gelişmede dış ticaret açığının 13 milyar 
547 milyon dolar azalarak 40 milyar 
885 milyon dolara gerilemesi, hizmetler 
dengesinden kaynaklanan net gelirlerin  
1 milyar 216 milyon dolar artarak          
9 milyar 724 milyon dolara ulaşması 
ve gelir dengesinden kaynaklanan net 
giderlerin de 1 milyar 38 milyon dolar 
azalarak 4 milyar 32 milyon dolara 
gerilemesi etkili oldu.

Merkez Bankası tarafından açıklanan, 
2012 yılı Ocak-Temmuz dönemine ilişkin 
ödemeler dengesi verilerine göre, yılın 
ilk 7 ayında kaydedilen cari işlemler açığı, 
geçen yılın aynı dönemine göre 15 milyar 
724 milyon dolar azalarak 34 milyar 
462 milyon dolara geriledi. Hizmetler 
dengesi kalemi altındaki turizm gelirleri, 
bir önceki yılın 7 ayına göre 88 milyon 
dolar tutarında azalarak 11 milyar 480 
milyon dolara, turizm giderleri de 678 
milyon dolar tutarında azalarak 2 milyar 
252 milyon dolara geriledi.

Yatırım geliri dengesinin altında 
yer alan doğrudan yatırımlar, portföy 
yatırımları ve faizlerden oluşan diğer 
yatırımlarda gerçekleşen toplam net 
çıkış, bir önceki yılın ilk 7 ayına göre 1 
milyar 71 milyon dolar tutarında azalarak 
3 milyar 912 milyon dolara geriledi. 

7 aylık cari açık
35 milyar dolar

Cari açıktaki düşüş, yavaşlayan iç talep ve 
ihracattaki artışın etkisiyle Temmuz’da 3,86 
milyar dolar oldu. Yılın ilk 7 aylık döneminde 

ise 34 milyar 462 milyon dolara geriledi.

FİNANS



48

Haziran ayındaki kamu bütçe 
dengesinde görülen bozulma 
hemen vergiyi akla getirmiş, 
Eylül ayı başından itibaren olası 
vergi artışları konuşulmaya 
başlanmıştır. Bu ortamda, Maliye 
bürokrasisinde yıllardan beri rutin 
olarak yapılan muhtelif çalışmalar, 
yapılan tartışmaların malzemesi 
olmaktadır. Hemen hemen basın 
yayın organlarının tamamında, 
ilgili platformlarda ve sektörlerde 
vergi artışlarının olumlu olumsuz 

etkileri dile getirilmektedir. Yapılan 
tartışmalarda, bu yıl sonunda 
yasalaşması planlanan yeni Gelir 
Vergisi Kanunu taslağındaki konular, 
2006 yılında yenilenen Kurumlar 
Vergisindeki istisnalar ile bazı mal 
ve hizmetlerdeki KDV, ÖTV, harçlar 
vb oran ve tutar artışları birbirine 
karışmış durumdadır.

Her ne kadar Haziran-2012 bütçe 
gerçekleşmelerinin yarattığı endişe, 
mali tatil nedeniyle biraz gecikmeli 
açıklanan Temmuz-Ağustos ayları ve 
kümülatif bütçe gerçekleşmelerine 
bakıldığında biraz yatışmış olsa da 
2012 yılının son aylarında 2011 yılına 
göre bütçe dengelerinde bozulma 
gözlenmektedir. Bu durum, Ekim 
ayında TBMM’de başlayacak 2013 yılı 
bütçe görüşmelerinin önemli konusu 
olmaya aday gibi görünmektedir.

Ülkemizde bütçe açığı denilince 
hemen vergiler akla gelir. Nedense 
bütçenin harcama kalemlerine 
fazlaca bakılmaz, ya da öncelikle 
harcamalarda tasarrufa gitmek 
düşünülmez, acele bazı vergi 
kalemlerine bakılır, kağıt üzerinde 
hesaplamalar yapılır ya da muhtelif 
seçeneklerde elde edilecek vergi 
hasılatı hesaplamalarının yapılması 
istenir. Bu çalışma ve hesaplamalar 
benim Maliye Bakanlığı’nda görevde 

Bütçe hapşırınca 
vergileri artırmak 

ekonomiyi
hasta ederAdnan Yıldırım

adnan.yidirim@ebso.org.tr

EGE’DEN  BAKIŞ
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olduğum yıllarda da yapılmıştır. 
Dünya ekonomisinde ya da Türkiye 
ekonomisindeki bozulmaların 
yarattığı telaş ve endişelerle kriz 
ya da mini kriz paketleri hemen 
gündeme gelivermektedir. Örneğin, 
2002 yılında kabul edilen ve 
yürürlüğe giren Özel Tüketim Vergisi 
Kanunu’nun (benim bildiğim) ilk 
tasarısı 1993 yılında hazırlanmış ve 
1994 yılı krizinde TBMM’ye sevk 
edilmiştir. O tarihte sevk edilen 
tasarıdaki vergi oranlarının çoğu        
3 haneli idi ve bazıları neredeyse        
4 haneye yaklaşıyordu, mal grupları 
da daha kapsamlı idi. Neyse ki 
o tasarı yasalaşmadı, Komisyon 
aşamasında tasarı üçe bölünerek 
diğer 2 kısmı kademeli olarak 
yasalaştı, ancak tasarıdaki oranlar, 
ekonominin bütününü ve sektörlerde 
yaratacağı etkileri göz ardı ederek 
kağıt üzerinde yapılan hesaplamalarla 
oluşturulmuştu. Bu örneğe uygun 
tasarı taslakları ya da Bakanlar 
Kurulu yetkisi kullanılarak mevcut 
kanunlardaki oran artış önerileri 
geçmişte olduğu gibi bugün de 
hazırlanmış olabilir. Unutulmamalıdır 
ki; önemli olan ve öncelikli olan 
husus ekonominin kendisidir, vergiler 
değildir. Asıl hedef ekonominin 
büyütülmesidir, ekonomide konulmuş 
büyüme oranı, yatırımlar, doğrudan 
yabancı sermaye girişi, istihdam, 
ihracat gibi stratejik hedeflerin 
gerçekleştirilmesidir.

Özetle, sadece Haziran 
ayından hareketle 2012 yılı bütçe 
dengelerini öne çıkartarak, 
ekonomik büyümeye ve kayıt dışı ile 

mücadeleye zarar verecek ani vergi 
artışlarını gündemden düşürmek 
gerekir. Üstelik rakamlara dikkatli 
bakılırsa, bir önceki yıla göre 
belirgin bir bozulmaya rağmen, 
Ocak-Ağustos/2012 döneminde 
toplam bütçe gelirlerindeki artış 
enflasyonun üzerinde yüzde 10,8 
olarak gerçekleşmiş, oysa dengenin 
bozulmasına neden olan bütçe 
harcamaları ise yüzde 16,3 gibi 
yüksek bir oranda gerçekleşmiştir. 
Bu nedenle öncelikle harcama 
tarafına bakmak gerekir. Ayrıca, 
dünyada pek çok gelişmiş ülke 
ekonomileri sorun yaşamakta, iç 
talepler düşmüş durumda ve FED’in 
parasal genişleme etkili politikaları 
nedeniyle yakın gelecek için risklere 
gebe bir sürece girilmişken vergi 
oranlarındaki artışlar ters etki 
yaparak vergi gelirlerinin azalmasına 
da yol açabilecektir. Bu arada, TÜİK 
tarafından yayınlanan tüketici güven 
endeksi değerinin 91.1’e düştüğüne 
de dikkat çekmek gerekir.

Öte yandan tabii ki de yukarıdaki 
hususları göz önünde bulundurarak 
vergide adaleti sağlamaya, kayıt 
dışı istihdam ve kayıt dışı ekonomi 
ile mücadeleye devam edilmelidir. 
Vergi gelirleri, vergi ödemeyenlerin 
ve sistem dışındakilerin üzerine 
gidilerek vergide adaleti sağlama 
amaçlı olarak doğru yöntem 
ve uygulamalarla artırılmaya 
çalışılmalıdır. Bugünkü Türk 
vergi  sistemi, yerli yabancı 
ayrımı yapmayan, genelde AB 
müktesebatına uygun olup vergi 
oranlarımız rekabetçi seviyelerdedir. 
Türkiye bir vergi cenneti değildir 
ama vergi sistemi kayıtlı ortamda 
olan bir ülkede faaliyette bulunmak 
isteyen yabancı sermaye için 
caziptir. Aynı cazibe teşvik 
sistemimiz için de geçerlidir. Vergi 
sistemimizin ve ekonomimizin 
mevcut görünümünü, kısa vadeli 
vergi artış hesaplarıyla bozmamak 
gerekir.

EGE’DEN  BAKIŞ

Katma Değer Vergisi iadelerinde 
2010 yılı başından itibaren, 53 nolu 
KDV Sirküleri ile başlatılan merkezi 
veri tabanından elektronik tarama 
ve uygunluk verilmesine bağlı olarak 
yürütülen sisteminde, henüz 2010 
öncesindeki iade hızına ulaşılabilmiş 
değildir. Üç yıla yaklaşan bu uygulamada, 
iade süresi giderek iyileşmekle birlikte, 
alt aşamaların sorgulanması-taramasıyla 
sorunlu görülen alımların KDV tutarları 
mükelleflerin iade taleplerinden 
çıkartılmaktadır. Sonuçta, sürenin 
uzunluğu ve iade tutarlarının eksiltilmesi 
nedeniyle KDV iadelerindeki şikayetler 
devam etmektedir. Oysa bu arada, HİS 
sisteminde geçtiğimiz Ağustos ayında 
sistemden yararlanacakların kapsamını 
genişleten olumlu bir adım atılarak 
18.8.2012 tarihli Resmi Gazete’de 120 
nolu KDV Genel Tebliği yayımlanmıştır. 
Bu Tebliğle, HİS sisteminden 
yararlanabilmek için 11.4.2008 tarihinde 
109 nolu KDV Genel Tebliği ile belirlenen 
tutarlar yarıya düşürülmüştür. Ne 
yazık ki bu indirilen tutarlar dahi çok 
yüksektir. Yeni Tebliğ öncesi sistemden 
yararlanabilecek firma sayısı 10-15 
civarında hesaplanırken, düşürülmüş 
tutarlara uygun firma sayısının da 100-
150’yi geçmeyeceği hesaplanmaktadır.    
5 (beş) iş günü içinde ve incelemesiz-
teminatsız-raporsuz KDV iadesi 
yapılan bu sistemden, bu haliyle 
bırakalım KOBİ’leri, büyük 
firmaların çok önemli bir bölümü 
de yararlanamayacaktır. Bizim 
önerimiz, uygulamanın KOBİ’ler de 
dahil düzgün çalışan her büyüklükteki 
firmalara yaygınlaştırılmasıdır. Bu 
çerçevede HİS uygulamasının Gümrükçe 
Onaylı Kişi Statü Belgesi sahibi bütün 
firmalara yaygınlaştırılması yeni bir 
adım olabilecektir. Her grupta (A,B,C) 
belge sahibi firmalar, söz konusu 
belgeyi alabilmek için pek çok kritere 
göre incelenmekte ve durumlarını 
belgelemektedirler. Bir sonraki adımda 
ise, yine benzeri kriterlerle belirlenecek 
yurt içinde indirimli oranda mal satan 
firmalar da aşamalı olarak uygulama 
kapsamına alınabilirler.

Hızlandırılmış KDV 
iadesi sisteminde 
KOBİ’ler için yeni 
adımlar gerekir

Unutulmamalıdır 
ki; önemli olan ve 

öncelikli olan husus 
ekonominin kendisidir, 
vergiler değildir. Asıl 

hedef ekonominin 
büyütülmesidir. 
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Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı Binali 
Yıldırım, Elektronik Genel 

Kurul Bilişim Sistemi’nin 1 Ekim 
itibariyle uygulamaya konulacağını 
bildirdi.  Bakan Yıldırım, yaptığı yazılı 
açıklamada, 1 Temmuz 2012 tarihi 
itibariyle Türkiye’de artık şirketlerin 
tüm işlemlerinin elektronik ortamda 
güvenli e-imzalı yapılabilmesinin 
olanaklı hale geldiğini, “dijital şirket” 
hayalinin gerçeğe dönüştüğünü 
belirtti.

”Artık şirketlerin genel 
kurullarının dijital ortamda 
yapılabileceğini” vurgulayan Yıldırım, 
şunları kaydetti: ”Borsaya kote 
şirketler için bu bir zorunluluk. Bu 
sistem, ülkemizin yabancı sermaye ve 
uluslararası yatırım ortamı açısından 
cazibesini artıracaktır. Sistem,            
1 Temmuz’da yürürlüğe giren yeni 
Türk Ticaret Kanunu’nu sayesinde 
uygulamaya kondu. Yeni Türk Ticaret 
Kanunu’nun kazandırdığı en büyük 
yeniliklerden biri dijital şirket oldu. 
Şirketin kendi hissedarı, çalışanı, 
tedarikçileri, diğer şirketler ve 
devletle olan ilişkilerinin tamamen 
elektronik ortamda yürütülmesini 
sağlayan dijital şirketin, en kritik 
unsurları güvenli elektronik imza, 
zaman damgası ve kayıtlı elektronik 
posta olacak.”

Diğer ülkelere örnek olacak

Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı Yıldırım, güvenli 
elektronik imza ve zaman damgasının 
en önemli uygulama alanlarından 
birinin, borsaya kote şirketleri için 
zorunlu hale getirilen, diğer şirketler 
için ise opsiyonel olan elektronik 
ortamda genel kurullar olduğunu 
belirtti. Elektronik ortamda genel 
kurul yapılabilmesinin önünü açacak 
Elektronik Genel Kurul Bilişim 
Sistemi’nin dünyadaki diğer ülkelere 
örnek olacağına işaret eden Yıldırım, 
şunları ifade etti:

“Ülkemizin yabancı sermaye 
açısından cazibesini artırmaya 
doğrudan katkıda bulunacak bu 
sistemle ülkemizdeki tüm yabancı 
sermayeli şirketlerin ortakları 
Türkiye’den alacakları bir elektronik 
imza ile şirketlerinin genel kuruluna, 
dünyanın herhangi bir yerinden 
katılabilecek. Yabancı sermayeli 
şirketlerde şimdiye kadar ortağın 
oyunu doğrudan kullanamamasından 
kaynaklanan ’güç boşluğu’ sorunu, 
vekalet zincirlerinden kaynaklanan 
sıkıntıların hepsi artık sona ermiştir. 
Artık yabancı sermayeli şirketlerdeki 
pay sahipleri, Türkiye’deki Elektronik 
Sertifika hizmet sağlayıcılardan 
pasaport numaraları veya geçici TC 
kimlik numaraları ile alacakları bir 
güvenli elektronik imza ile, şirketin 

genel kurul toplantısına dilediği 
yerden katılıp, oyunu bizzat doğrudan 
kendisi kullanıp şirket yönetimine 
etkin olarak katılabilecek. Türkiye 
sermaye piyasaları açısından bilişim 
teknolojilerini kullanarak dünyaya 
örnek olarak son derece başarılı, ilk 
ve tek uygulamaya imza atmıştır.”

Bakan Yıldırım, 1 Ekim itibariyle 
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’na 
kote şirketlerce Merkezi Kayıt 
Kuruluşu tarafından hazırlanan 
Elektronik Genel Kurul Sistemi’nin 
kullanılmaya başlanacağını ifade 
ederek, bu durumda söz konusu 
şirketlerin kurumsal yönetiminin 
etkinliğinin artacağına dikkati çekti.

Sistemin Türk şirketlerinin 
uluslararası alanda rekabet gücünü 
de artıracağını kaydeden Yıldırım, 
Elektronik Genel Kurul Bilişim 
Sistemi’nin, kurumsal yönetim 
ilkelerine uyum ve ortaklık haklarının 
sınır ötesi kullanımını önemli ölçüde 
kolaylaştıracak şekilde tasarlandığını, 
ortaklar ve İMKB’ye kote şirketler 
arasında artan bilgi alışverişi, şeffaflık 
ve uluslararası mevzuatla uyum 
gösteren yapısı sayesinde borsaya 
kote şirketlerin, Türkiye’nin iş 
yapma ve yatırım ortamının küresel 
çapta yatırımcılar açısından cazip 
hale gelmesine katkı sağlayacağını 
vurguladı.

Şirket genel 
kurullarında

dijital dönem
başlıyor

HABER
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Türkiye’de son yıllarda büyük 
gelişme gösteren e-ticaret 
pazarının hacmi, yılın ilk 7 

ayında 25 milyar liraya ulaştı. Türkiye, 
oransal olarak Hindistan’dan sonra 
dünyada en hızlı büyüyen ikinci 
e-ticaret pazarı olurken, son 2 yılda 
sektöre yaklaşık 1 milyar dolarlık 
yabancı yatırım yapıldı.

Merkez Bankası da bu gelişmeleri 
dikkate alarak “Elektronik Para 
Kuruluşları Hakkında Yasa” tasarısı 
çalışmalarına hız verdi. Tasarı ile 
güvenli ödeme kanalları ve alternatif 
ödeme sistemleri konusunda 
düzenleme yapılıyor. 

6 yılda 16 kat büyüdü

Türkiye’de hızla gelişen 
e-ticaretteki yükseliş rakamlara da 
yansıdı. Ekonomi Bakanlığı verilerine 

göre Türkiye’de internet kullanımının 
artmasıyla e-ticaret pazar hacmi 
son 6 yılda 16 kat artış gösterdi. 
2010-2011 yıllarında Türkiye’deki bu 
sektöre yaklaşık 750 milyon dolarlık 
doğrudan yabancı yatırım geldi. 
Temmuz ayı sonu itibarıyla bu rakam 
1 milyar lirayı aşarak Türkiye’ye 
yapılan doğrudan yabancı yatırımların 
yüzde 3.7’sini oluşturdu. 

Devlerin gözü Türkiye’de

Bu gelişme üzerine Amazon, 
eBay ve Naspers gibi şirketler 
Türkiye’de yatırımlarını artırma 
kararı aldı. Türkiye’nin 35 milyon 
internet kullanıcısı ile dünyada 12’nci 
sırada yer aldığını anımsatan bakanlık 
yetkilileri, şu bilgileri verdi: “Özellikle 
son dönemde yabancı yatırımcılar 
tarafından e-ticaret potansiyeli ve 

gelişimi yakından takip ediliyor.

G-20 ülkelerinde 2016 sonu 
itibarıyla yaklaşık 800 milyon internet 
kullanıcısının olacağı, bu ülkelerdeki 
internet ekonomisi büyüklüğünün 
4.2 trilyon dolara ulaşacağı tahmin 
ediliyor.” 

Daha güvenli olacak

Kredi kartı kullanımının              
51 milyona çıkması e-ticaret 
pazarını olumlu etkiledi. Yetkililer, 
üzerinde çalışılan tasarının güvenli 
ödeme kanalları konusunda olumlu 
katkı sağlayacağını söyleyerek, 
“Tasarı, alternatif ödeme sistemleri 
konusunda da katkı sağlayacak. 
E-ticaretin daha güvenli yapılması 
için çalışmalar devam ediyor” 
değerlendirmesini yaptı. 

25 milyar liralık e-ticaret 
Merkez’in iştahını kabarttı

E-ticaretin 25 milyar liraya ulaşması Merkez Bankası’nın iştahını kabarttı. 
Merkez, güvenli ödeme ve alternatif sistemlerinde düzenleme yapacak.

HABER
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Büyük Zafer’in 90 yıllık coşkusu

Türkiye’nin bağımsızlığını tüm 
dünyaya ilan ettiği 30 Ağustos 
Zafer Bayramı’nın 90’ncı 

yıldönümü ve Türk Silahlı Kuvvetleri 
(TSK) Günü, İzmir’de coşku ve 
gururla kutlandı. 7’den 70’e herkesin 
katıldığı törende Türk bayrakları 
gökyüzünde dalgalandı, kahramanlık 
marşları bir ağızdan söylendi. 
Zafer Bayramı kutlama ve tebrik 
törenlerinde Ege Bölgesi Sanayi 
Odası’nı Meclis Başkanı Mehmet 
Tiryaki temsil etti. 

Geniş katılım

Başkumandan Mustafa Kemal 
önderliğindeki Türk Ordusu’nun 
vatan sevdasının gücü ile tüm 

imkansızlıklara karşı koyarak 30 
Ağustos 1922’de yazdığı destanın, 
Zafer Bayramı ve TSK Günü’nün 90. 
yıldönümü kutlamaları, Cumhuriyet 
Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk 
konularak başladı. Törene İzmir 
Valisi Cahit Kıraç, Ege Ordusu ve 
Garnizon Komutanı Orgeneral 
Abdullah Atay, İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 
İzmir milletvekilleri, askeri erkan, 
siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri 
temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. 
Törende İzmir Valiliği, Ege Ordusu 
Garnizon Komutanlığı ve Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı adına Atatürk 
Anıtı’na çelenk konuldu. Saygı duruşu 
ve İstiklal Marşı’nın okunmasının 

ardından bu 
kez İzmir 
Valisi Kıraç 
beraberindeki 
Orgeneral 
Atay ve 
Başkan 
Kocaoğlu 
ile valilikte 
tebrikleri 
kabul etti. 

Coşkulu tören

Tebriklerin kabulünün ardından 
Cumhuriyet Meydanı’nda 
gerçekleşen resmi geçit töreninde ise 
coşku arttı. Tören öncesi, Vali Kıraç, 
Orgeneral Atay ve Başkan Kocaoğlu 
törene katılan vatandaşları selamladı 
ve bayramlarını kutladı. Genelkurmay 
eski Başkanı Emekli Orgeneral Hilmi 
Özkök de geçtiğimiz yıllarda olduğu 
gibi törenlere yine İzmir’de katıldı.

Ellerinde Türk bayraklarıyla 
meydandaki tribünleri ve 1. Kordon’u 
dolduran 7’den 70’e İzmirliler, 
marşlarla hep bir ağızdan eşlik etti. 
Albay Murat Hakan Erginöz’ün 
günün önemini belirten konuşmasının 
ardından başlayan resmi geçit törenini 
ise herkes ayakta izledi, alkışlar 
susmadı.

İlk olarak gazilerin geçişiyle 
başlayan törende kara, deniz, hava 
ve jandarma onur bölüklerinin 
geçişi sırasında vatandaşlar “Türkiye 
sizinle gurur duyuyor” ve “En büyük 
asker bizim asker” sloganları attı. 
Türk Hava Kuvvetleri jetleri ile 
helikopterler ise havada gösteri yaptı.
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9 Eylül’e muhteşem kutlama

9 Eylül İzmir’in Kurtuluş Günü, 
90. yılında büyük coşku ve 
heyecanla kutlandı. Türk 

ordusunun İzmir’e girerken kullandığı 
tarihi güzergahta gerçekleşen 
“Zafer Yürüyüşü”ne binlerce İzmirli 
katılırken, Cumhuriyet Meydanı’ndaki 
kutlama programı da büyük coşkuyla 
gerçekleşti.

9 Eylül İzmir’in düşman işgalinden 
kurtuluşunun 90. yılı törenleri, 
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 
düzenlediği “90. yıl Zafer Yürüyüşü” 
ile başladı. Basmane Karakolu 

önünden start verilen yürüyüş, Türk 
Ordusu’nun İzmir’e girdiği tarihten 
sonra İzmirlilerin 1969 yılına kadar 
her 9 Eylül’de “Zafer ve Kurtuluş” 
yürüyüşleri yaptığı güzergahta 
gerçekleştirildi. Başta Kültür ve 
Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ve 
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Aziz Kocaoğlu olmak üzere çok geniş 
katılımla gerçekleştirilen yürüyüş, 
Anafartalar Caddesi ve İkiçeşmelik’i 
takip ederek Cumhuriyet 
Meydanı’nda son buldu.

Cumhuriyet Meydanı’ndaki 

törende; Bakan Ertuğrul Günay, 
Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı 
Orgeneral Abdullah Atay, Vali Vekili 
Ardahan Totuk ve Büyükşehir 
Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun 
Atatürk Anıtı’na çelenk koydu. 
Törenlerde Ege Bölgesi Sanayi 
Odası’nı Meclis Katip Üyesi Sezai 
Aslanlı temsil etti.

 İzmir duruşu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kocaoğlu törende yaptığı konuşmada 
Mustafa Kemal Atatürk ve silah 
arkadaşlarına minnettar olduklarını 

Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlık savaşında hem ilk hem de son kurşunun 
atıldığı kent İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 90’ıncı yıl dönümü 

coşkuyla kutlandı. 90. Yıl Zafer Yürüyüşü, Türk ordusunun İzmir’e girdiği ve 
en son 1969 yılında kullanılan güzergahta gerçekleştirildi.
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vurgulayarak, ”Ulu Önder’imizin bize 
çizdiği yol doğrultusunda, yarınlara 
güvenle ve coşkuyla yürüyoruz. 
Çağdaş Türkiye’nin sembol ismi 
İzmir’imizle övünüyor; tarihin ve 
coğrafyanın bizlere armağanı olan 
kentimizin üstüne titriyoruz. İzmirli 
olmanın ve İzmir’de yaşamanın özel 
bir anlam taşıdığını da iyi biliyoruz. 
Ve bu gerçeği artık herkesin çok 
iyi anlamasını; İzmir duruşunun ne 
olduğunu, İzmirlilerin hassasiyetlerini, 
önceliklerini, vazgeçilmezlerini artık 
çok iyi öğrenmelerini istiyoruz” dedi. 

 9 Eylül unutulmasın

Aziz Kocaoğlu, İzmir’in 
bağımsızlık yolunda “simge kent” 
olduğunu vurgularken, “9 Eylül’ün 
alelade bir kurtuluş olmadığı, aynı 
zamanda ülkenin kurtuluşu ve 
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu 
anlamına geldiği hiç unutulmasın 
istiyoruz” diye konuştu.

Cumhuriyet kazanımlarını ödün 
vermeden korumaya ve savunmaya 
devam edeceklerini kaydeden Başkan 
Aziz Kocaoğlu, Mustafa Kemal 
Atatürk’ün “Ordular ilk hedefiniz 
Akdeniz’dir” sözüne atıfta bulunarak 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bizler, Atamızın bize gösterdiği 
bu anlamlı hedef doğrultusunda, 
kentimizin kültürel zenginliğini 
ekonomik zenginlik ile birleştirerek, 
İzmir’i Akdeniz’in lider kenti haline 
getirme çabasındayız. İzmir’in 
yerel yönetimi olarak, stratejimizi 
bu vizyon çerçevesinde yeniden 
şekillendiriyoruz. Mustafa Kemal 
Atatürk’ün kenti İzmir olarak, 
Cumhuriyetimize ve geleceğimize 
inançla sahip çıkıyoruz.”

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kocaoğlu, “Bugünü, 90 yıl 
öncesinin 9 Eylül gününü, İzmirli 
hemşehrilerimize, Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşlarına, Anadolu 
insanına borçluyuz. 9 Eylül’ler, 30 
Ağustos’lar, 23 Nisan’lar, 29 Ekim’ler, 
19 Mayıs’lar kutlandığı müddetçe 

çocuklarımız ve gençlerimiz bu 
ülkenin nasıl kurtulduğunu ve 
kurulduğunu öğreneceklerdir, bu 
şekilde bizi biz yapan değerlerimiz 
kaybolmayacaktır. Birbirimize 
inanarak, güvenerek bu ülkeyi ilelebet 

payidar kılacağız. Bize düşen görev 
bu” dedi.

İzmirli örnek olmak zorunda

“Dünya var oldukça bu kentte 9 
Eylül’ler kutlanacaktır” diye konuşan 
Başkan Kocaoğlu, şunları söyledi:
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“Bizler Türkiye Cumhuriyeti’nin 
yılmaz bekçisi ve ilerici lider kenti 
olarak görevimizi sürdüreceğiz. 
Bizim hedefimiz İzmir’i korumak, 
kollamak. Hedef, tüm Türkiye’yi 
İzmir gibi aydınlık insanların, 
demokrasinin yaşadığı bir kent haline 
getirmek olmalı. İzmirli örnek olmak 
zorundadır.”

300 kişilik zeybek

Törende, tiyatro sanatçılarından 
oluşan bir grup; Mustafa Kemal 
Atatürk, Hasan Tahsin, Yörük Ali 
Efe, Mustafa Necati, Hüseyin Vasfi 
Çınar, Kazım Dirik, Attila İlhan ile 
Zübeyde Hanım ve Latife Hanım’ı 
canlandırarak Cumhuriyet Meydanı’nı 
dolduran İzmirliler’i selamladı. 
Törenlerde, başta İzmir Büyükşehir 
Belediyesi halk dansları topluluğu 
olmak üzere ilçe belediyelerinin ve 
özel toplulukların folklörcülerinden 
oluşan 300 kişilik halk oyunları 

ekibinin gösterisi büyük alkış aldı.

Yüzbaşı Şerafettin’in bayrağı
Vilayet Konağı’nda

9 Eylül İzmir’in kurutuluş günü 
törenlerinin üçüncü bölümü Konak 
Meydanı’nda gerçekleştirildi. 
Törende, kentin kurtuluşunu temsili 
olarak canlandıran süvari birlikleri 
Vilayet önüne geldi ve Yüzbaşı 
Şerafettin’i canlandıran bir asker 
Hükümet Konağı’na Türk bayrağını 
çekerken meydanı dolduran binlerce 
İzmirli İstiklal Marşı’nı söyledi. 

Bir çınardır 9 Eylül

Cumhuriyet Meydanı’ndaki 
törenlerin ardından Vasıf Çınar 
Meydanı’nda İzmir’in işgali ve 
kurtuluşunu anlatan orijinal resimlerin 
yeraldığı 66 panodan oluşan “Bir 
Destandır 9 Eylül” sergisi açıldı. 

Türk Yıldızları nefesleri kesti

Türk Yıldızları ve Solo Türk 
pilotları, İzmir’in düşman işgalinden 
kurtuluşunun 90. yılı nedeniyle 
muhteşem bir gösteri düzenledi.

Muhteşem kutlama

İzmir Büyükşehir Belediyesi 
tarafından, İzmir’in kurtuluşunun 
90. yılı nedeniyle düzenlenen 
fener alayına vatandaşlar büyük ilgi 
gösterdi. Cumhuriyet Meydanı’ndan 
başlayan fener alayı Gündoğdu 
Meydanı’nda sona ererken, burada 
düzenlenen konserin sürpriz ismi 
Zerrin Özer oldu.
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Tiryaki’den meclis temennileri

Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis 
Başkanı Mehmet Tiryaki, açılış 
ve başkanlık sunuşlarında 

Ağustos ayı meclis toplantısını 
onurlandıran İzmir Orman Bölge 
Müdürü İbrahim Aydın’a Meclis 
Toplantısı’na katılımından dolayı 
teşekkürler ederek, Aydın’ın 
özgeçmişi hakkında bilgi verdi. 

Tiryaki, Odamız 1969-1983 / 
1987-1992 yılları arasında Meclis 
ve Yönetim Kurulu Üyeliği yapan 
Nurtekin Yazgan’ın vefat ettiğini 
belirterek, merhuma Allah’tan 
rahmet ailesine ve yakınlarına bir 
kez daha başsağlığı diledi ve Meclisi 
hem merhumun hem de Ağustos ayı 
içerisinde şehit düşen askerlerimiz 
anısına bir dakikalık saygı duruşuna 
davet etti.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Erdoğan Çiçekçi’nin annesinin, Meclis 
üyesi Mehmet Katmerci’nin dedesinin 
vefat ettiğini dile getiren Tiryaki, 
merhumeye ve merhuma Allah’tan 
rahmet yakınlarına ve ailelerine baş 
sağlığı diledi.

İzmir Atatürk OSB’de bulunan 
Kolorkim mürekkep fabrikasında 
meydana gelen yangın nedeniyle 

üzüntülerini dile getiren Tiryaki, 
çalışanların ve komşu işletmelerin  
zarar görmemesinin en büyük teselli 
olduğunu söyledi ve firma yetkilileri 
ile çalışanlara geçmiş olsun dileklerini 
ileterek, en kısa sürede üretime 
başlamalarını temenni etti.

Tiryaki, üyemiz Philsa Philip 
Morris Sabancı A.Ş.’nin Torbalı’daki 
fabrikasının, dünya genelindeki 47 
PMI fabrikası arasında en iyi fabrika 
seçilerek, mükemmeliyet ödülüne 
layık görüldüğünü belirterek, Meclis 
Üyesi Arzu Amirak nezdinde tüm 
PHİLSA çalışanlarını kutladı.

EBSO Meclis Başkan Vekili 
Hüseyin Şairoğlu’nun kızı Sevgi 
Şairoğlu’nun, hazırladığı “Küresel 
vatandaşlık” konulu konuşma metninin 
ABD’li düşünce kuruluşu Brooking 
Enstitüsü ile Birleşmiş Milletler 
Akademik Güç Birimi’nin ortaklaşa 
düzenledikleri yarışmada ilk üç derece 
içinde yer aldığını ifadeyle, Şairoğlu 
ailesini bir kez daha tebrik etti.

Meclis Üyesi Atilla Üner’in, 
Anadolu Raylı Sistemler Yönetim 
Kurulu Üyeliği’ne seçildiğini belirterek, 
Üner’i tebrik etti.

Meclis Fuayesinde yer alan 

yağlıboya resimlerin Develi İlköğretim 
Okulu öğrencileri tarafından 
yapıldığını, elde edilecek gelir ile okula 
bir fotokopi makinası alınarak, Atatürk 
köşesi oluşturulmak istendiğini 
söyleyen Tiryaki, resimlerin yarısının 
satıldığını, diğer yarısının satılması 
için Meclis Üyelerinden destek 
beklediklerini ifadeyle, Atatürk 
Köşesi’nin Yönetim Kurulu Üyesi 
Bayram Talay tarafından hediye 
edileceğini söyledi.

Terörle topyekün mücadele
Yaz ayları ile birlikte artış 

gösteren terör saldırılarının son 
olarak İzmir Foça ve Gaziantep’te 
gerçekleştirildiğini, Foça’da iki 
askerimizi şehit eden, Gaziantep’te 
ise çoluk çocuk demeden masum 
sivilleri katleden terörün din, dil, ırk 
ve mekan tanımayan bir illet olduğunu 
hepimize bir kez daha gösterdiğini 
söyledi. Tiryaki, saldırılarda şehit 
düşen kahramanlarımıza, hayatını 
kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan 
rahmet, yakınlarına başsağlığı 
dileyerek, yaralanan askerlerimize 
ve yurttaşlarımıza acil şifalar diledi. 
Ramazan ayı ve bayramda dahi can 
almaya devam eden terörün en kısa 
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zamanda sonlandırılmasını dileyerek, 
bu ulusal sorunumuzun ancak 
tüm siyasi partilerimizin birlikteliği 
ile çözülebileceğine olan inancını 
yinelemek istediğini söyleyen Tiryaki, 
sivil toplum örgütlerimizin birkaç gün 
önce Gaziantep’te yaptığı toplantıda 
dile getirilen “şehit ailelerine 
gerekeni yapacağız” söylemine EBSO 
Meclis’inin de 144 meclis üyesi ile 
katkı sağlayacağına yürekten inandığını 
ifade etti.

Tiryaki, yaz aylarında sıcaklıkların 
da artması ile ortaya çıkan orman 
yangınlarının tekrarlanmamasını 
temenni etti.

Geçen ay meclis toplantı 
konuğu Türkiye İstatistik Kurumu 
Bölge Müdürü Rıdvan Yaka’nın 
verdiği bilgiler ışığında, istatistiki 
bilgilerin ölçülebilir, tanınabilir ve 
yönetilebilir formata getirilerek 
analizinin yapılması, sonuç raporlarının 
hazırlanması ve güvenilir bilgiler ile 
sektörlerin kullanımına sunulması 
amacı doğrultusundaki çabalara 
büyük destek veren TÜİK kurumunun 
son yıllardaki başarılı çalışmaları ile 
istatistiğin iş ve günlük hayatımızdaki 
önemini hepimize bir kere daha 
hatırlattığını söyledi.

Şirketlerimiz uzun
ömürlü olsun
1950 yılından itibaren bölgemizde, 

Odamıza toplam 21 bin 836 firmanın 
kayıt yaptırdığını, zaman içinde  kendi 
odalarını kurarak kayıtlarını taşıyan 
Denizli, Balıkesir, Turgutlu, Manisa, 
Aydın ve Milas illerinden toplam 1745 
firma çıkarıldığında 20 bin 91 firmadan 
ise günümüzde kayıtlı faal üye 
sayımızın 4 bin 230 olduğunu söyledi. 
1950 yılından bugüne kadar EBSO’ya 
üye olan toplam firma sayısı ile bugün 
faal olan firma sayısı oranlandığında 
faaliyette olan firma sayısının yeterli 
olduğunun söylenemeyeceğini, 
buradan da gelecek kuşaklara 
işlerimizin devrinin planlanması 
konusunda yetersizliklerimiz olduğu 
sonucunun çıkarılabileceğini vurguladı. 
Tiryaki, özellikle şirket ve aile mal 
varlığının korunması, şirketin nesiller 

boyu devamlılığının sağlanabilmesi için 
geleceğe yönelik olarak işlerimizin 
yeni nesillere devir planlarının 
oluşturulması ve geç kalınmaksızın 
hayata geçirilmesinin sağlanması 
gerektiğini ifade etti. Bu konunun 
sadece ülkemize mahsus olmadığını, 
Almanya İzmir Başkonsolosu 
Margit Haberle’nin Almanya’daki 
şirketlerde de yeni kuşakların 
görevi devralmak konusunda 
isteksiz davrandıklarını, ama 
oradaki meslek odalarının devreye 
girerek bir çözüm ürettiklerini ifade 
etmesinden anlaşıldığını, gelecek 
kuşaklar için bizim de Oda olarak 
yapabileceklerimiz olduğunu belirtti.

AB’nin tüm sıkıntısına rağmen 
Almanya’nın yine üretimde,  ihracatta 
ve sanayide büyük bir güç olduğunu, 
bunun tek nedeninin sanayide 
kümelenme modeline  çok önce 
geçmeleri ile sağlandığını ve sanayide 
bir dev haline geldiğini belirtti. 

Jant vadisi
Mehmet Tiryaki, İzmir, Manisa, 

Aydın üçgeninde bölgemizin otomotiv 
jant üretiminde ülke ve Avrupa 
çapında önemli güç haline geldiğini, 
İzmir ve ESBAŞ’ta Cevher CMS, 
Manisa’da Hayes Lemmers İnci, Jantaş 
ve Komponenta, Aydın’da Jantsa 
firmalarının toplam jant üretiminin 20 
milyon adedi bulduğunu, dolayısıyla 
bölgemizin bu üretim kolunda, jant 
silikon vadisi denebilecek büyüklüğe 
ve güce ulaştığını vurguladı. Bu örneği 
vermesindeki amacın;  bölgeler 
arasındaki teşvik dengesizliklerinin 
ve farklarının giderilmesi olduğunu 
ifadeyle, bölgemizin sahip olduğu güç 
ve kümelenme kapasitelerini de ön 
plana çıkararak gıda ve mobilya gibi 
güçlü olduğumuz diğer sektörlerde 
de bu başarıyı yakalayabileceğini dile 
getirdi.

Kentsel dönüşümde güçbirliği
Ağustos ayı içerisinde katıldığı 

kentsel dönüşüm zirvesine iştirak 
eden Ulaştırma Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım ile 
Çevre ve  Şehircilik Bakanı Erdoğan 
Bayraktar’ın konuşmalarındaki 

ifadelerinde; kentsel dönüşümün  
tespit edilen 5 pilot ilden biri olan 
İzmir’den başlayacağı müjdesinin 
verildiğini, yoğun katılımının olduğu 
kentsel dönüşüm zirvesinde, şehrimiz 
ve bölgemizi ilgilendiren çok önemli 
konuların ilk defa bir araya gelen 
hükümet temsilcileri ile birçok yerel 
yönetici nezdinde karşılıklı konuşulup 
tartışılmasına olanak sağlandığını 
ve kentsel dönüşüm adına önemli  
mesajlar verildiğini söyledi. 

Çevre ve Şehircilik Bakanı’nın; 
İzmir’de yaklaşık 1 milyon 100 bin 
binanın elden geçirilmesi gerektiğini, 
bunlardan 315 bininin acilen 
yenilenmesi ve değişmesi gerektiğini 
vurgulayarak, 2B arazilerinden gelecek 
kaynağın 2 milyar lirasının kentsel 
dönüşüm için İzmir’e aktarılmasının 
planlandığını, bu konuda mağduriyet 
yaratılmayacağını ve kentsel 
dönüşümle deprem riskine karşı 
önemli bir sorunun çözülebileceğini  
dile getirdiğini söyleyen Tiryaki,  
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanının; bu konuda işbirliği ve 
dayanışmanın şart olduğunu, İzmir’in 
imkânlarının ve potansiyelinin çok 
büyük olduğunu ancak bu konuda 
siyaset üstü çalışma yapıldığı takdirde 
başarılı olunabileceğini ifade ettiğini 
belirtti.

İzmir Enternasyonal Fuarı’nın 
31 Ağustos - 9 Eylül tarihleri 
arasında 81. kez TOBB Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla 
kapılarını açacağını dile getiren Tiryaki, 
teknoloji, sanayi, tanıtım, fuarcılık ve 
İzmir için kendini kanıtlamış bir marka 
olan fuarımızın, her sene olduğu 
gibi bu sene de başarılı ve verimli 
geçmesini temenni etti.

Tiryaki, 30 Ağustos Başkomutanlık 
Meydan Muharebesi’nin 90. 
yıldönümünü kutlamamıza vesile 
olan, Mustafa Kemal Atatürk’e, silah 
arkadaşlarına ve komutasında savaşmış 
askerlere şükranlarını sunmayı bir 
borç bildiğini ifadeyle herkesin Zafer 
Bayramı’nı kutladı.



60

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkan Vekili Erdoğan 
Çiçekçi, annesinin vefatı 

nedeniyle taziyelerini bildiren herkese 
teşekkür eden Çiçekçi, annesinin 94 
yaşında iyi bir hayat sürdükten sonra 
vefat ettiğini, elbette anne acısının bir 
başka olduğunu, ancak Gaziantep’teki 
terör saldırısı neticesinde daha 
hayatının baharını bile yaşayamamış 
çocuklarımızın, gençlerimizin 
öldüğünü belirterek, yaşanan acının 
tarifsiz olduğunu, yapılan eylemin ise 
hiçbir mantıkla izah edilemeyecek bir 
uygulama olduğunu belirtti.

Çözümün muhatabı hükümet

Çiçekçi, 35 yıldır devam eden 
terör saldırılarının elbet bir gün 
nihayete ulaşacağını, ancak bunun 
parlamento aritmetiği çok güçlü 
bir iktidarca, çözüm kararının 
verilmesi ile sağlanabileceğini, bütün 
ulusun birbiriyle kenetlenmesi 
ve meselenin çözümünün esas 

muhatabının hükümet olduğunun 
hiçbir zaman unutulmaması gerektiğini 
belirtti. Hükümetçe hareketlerin, 
konuşmaların tutarlı, iyi düşünülmüş, 
her kademede sorumluluk taşıyan 
bir şekilde tüm ulusun önüne 
konulması, Türk dış politikasının 
‘Yurtta Sulh, Cihanda Sulh’ ilkesiyle 
alışılmış bir politikadan daha aktif, 
daha uluslararası bir boyuta taşınması, 
ülkemizdeki sıkıntıyı arttıracak bir 
politikadan uzak durulması gerektiğini 
vurguladı.

Ekonomide KOBİ ağırlığı

Türkiye’de 879 bine yakın KOBİ 
bulunduğunu hatırlatan Çiçekçi, 
bunun yüzde 81’ini istihdamı 10 kişi, 
cirosu 1 milyon TL olan mikro ölçekli 
işletmelerin, yüzde 14’ünü istihdamı 
50 kişi, cirosu 5 milyon TL olan küçük 
ölçekli işletmelerin, yüzde 4’ünü 
istihdamı 50 kişi, cirosu 25 milyon 
TL olan orta ölçekli işletmelerin, 
yüzde 1’ini ise istihdamı 250, cirosu 

250 milyon TL ve üzeri büyük 
ölçekli işletmelerin oluşturduğunu 
dile getirdi. Çiçekçi, ‘EBSO’nun                 
5 bin üyesinin dağılımı nedir?’ diye 
baktıklarında maalesef böyle bir 
istatistiğin içinden çıkamadıklarını 
ama EBSO üyelerinin yüzde 1,5’inin 
Türkiye’deki büyük ölçekli işletmeler 
grubunda yer aldığını, buna göre 
EBSO üyelerinin 90’ından fazlasının 
küçük, mikro ve orta ölçekli KOBİ’ler 
grubuna girdiğini söyledi.

Erdoğan Çiçekçi, dünya 
ekonomisine bakıldığında 
küreselleşme, teknolojik gelişme ve 
rekabet artışının döngü içerisinde 
bir birini tetikleyen tabloyla 
karşılaşıldığını, küreselleşme 
sürecinde Rusya’da komünizmin 
bittiğini, Çin’de liberal ekonominin 
başladığını, dünyadaki mesafelerin 
küçüldüğünü, ticari sınırların kalktığını, 
pazara ulaşımın kolaylaştığını ve 
iletişimin saniyeler mertebesine 
indiğini söyledi. Teknolojik gelişme 
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Çiçekçi: Terör dursun
KOBİ’ler destek bulsun
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sürecinde elektronik gelişimle birlikte 
sanallaşan bilgi teknolojilerinin Bulut 
Teknolojisine ulaştığını, yüksek 
katma değerli üretimler yapılmaya 
başlandığını, Batı ile Uzakdoğu’nun 
teknolojik yarışa katıldığını söyledi. 
Rekabet artışında ise STA’lar, teşvikler, 
kalite ve markalaşma, girdi maliyetleri, 
Uzakdoğu’daki ucuz işgücü olarak 
karşımıza çıktığını belirtti.

Bu tablonun ülkemize en ciddi 
yansımasının rekabette yaşandığını, 
Çin’in ürünlerinin Amerika’yı işgal 
ettiğini, her ne kadar kendi koruma 
sistemleri olsa da Avrupa’da da çok 
büyük oranda pazar elde ettiğini, 
nitekim Türkiye’nin de bu durumdan 
kaçamadığını belirtti. Bu durumda 
sanayici olarak rekabet şansları 
olması gerekirken maalesef hükümet 
tarafından “hem ihracat yapacağız, 
hem ithalat yapacağız ama dengede 
tutacağız ve dengeli kalkınacağız 
modelinin” seçildiğini söyledi.

Teşviklerden faydalanamıyorlar

EBSO Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili Çiçekçi, ‘geçmişte KOBİ’ler 
daha mı şanslıydı?’ sorusunu sorarak 
geçmiş verilere baktıklarını söyledi. 
Buna göre 2003 yılında yatırım 
indirimlerinin yüzde 100,  İstanbul, 
İzmir gibi gelişmiş illerde yatırım 
indirim oranının yüzde 60 olduğunu, 
İzmir’de en küçük yatırıma 1 milyon 
TL teşvik verildiği söyleyerek, 
bugün uygulanan teşvik sisteminin 
ise hep iyi taraflarının anlatıldığını, 
ancak bu teşviklerden faydalanan 
hiçbir KOBİ bulunmadığını, çünkü 
teşvikin bölgelere değil, üretilen 
ürüne verilmesi gerektiğini, bölgeleri 
geliştirmek adına yapılan uygulamayı 
doğru bulmadığını, kimsenin            

30-40 yıllık bir fabrikayı teşviki 
yüksek diye başka bir ile taşınmasının 
bekleyemeyeceğini söyledi.

Küçük, mikro ölçekli işletmeler 
olarak uygulanan teşvik sistemi ile 
aldatıldıklarını, Türkiye Cumhuriyeti 
hükümetinin küçük işletmeleri 
düşünerek hareket etmek durumunda 
olduğunu, zira işveren 5 aileye 
bakıyorsa bunu 10 aileye çıkarmanın 
yine işverenin görevi olduğunu 
vurguladı. 10 yıl evvel asgari ücret 
135 dolarken şimdi 501 dolarlara 
çıktığını, küçük işletmelerin, teknoloji 
kullanmaya, Ar-Ge yapmaya 
birleşmeye zorunlu kılındığını, 
hükmetmenin sorumluluğunun 
bu olmadığını, uygulamaya devam 
edilecek olunursa Yunanistan’ın 
durumuna düşüleceğini ifade etti.

Hükümet tarafından yapılan her 
uygulama ile işveren maliyetlerinin 
yukarıya çekildiğini, bunun da rekabet 
etme şanslarını zora soktuğunu dile 
getiren Çiçekçi, uygulamaya konulan 
yönetmeliklerle de işverenleri maddi 
para cezalarının beklediğini, son 
uygulama olan zorunlu istihdam ile 
iş sağlığı ve güvenliği kapsamında 
firmalarda bulundurulması gereken 
çalışanların belirlendiğini, buna 
uyulmadığı takdirde işvereni ciddi 
maddi cezaların beklediğini belirterek, 
kendilerini zora sokan konuların 
mutlaka konuşularak dile getirilmesi 
ve çözüm arayışına girilmesi 
gerektiğini söyledi.

Yükler ağırlaşıyor

2011-2013 KOBİ Stratejisi ve 
Eylem Planı’na bakıldığında, birinci 
amacın; girişimciliğin geliştirilmesi ve 
desteklenmesi olduğunu ifade eden 

Çiçekçi, bunun yapılabilmesi için 
ilgili bakanlıkların KOBİ’lere sahip 
çıkması, bu ruhun desteklenmesi, 
girişimci yetiştirilmesi, KOBİ’lerin 
yönetim becerilerinin ve kurumsal 
yetkinliklerinin geliştirilmesi gerektiğini 
dile getirerek, bunu mümkün 
görmediğini, çünkü hiçbir KOBİ’nin 
fikri alınmadan ilave masraflar 
çıkartıldığını, bunlardan bir tanesini 
de katı atık bedellerinde yaşadıklarını 
söyledi. Yine KOBİ stratejisi ve eylem 
planı amaçlarından olan; KOBİ’lerin 
ar-ge yenilik kapasitesini geliştirmek 
amacının da inandırıcı olmadığını, zira 
50 kişi altında işçi çalışan firmaların 
zaten ar-ge desteği alamadığını 
söyledi.

Çiçekçi, KOBİ’lerin bugünkü 
yükümlülüklerinin ve karşılaştıkları 
sorunların; Avukat, çevre görevlisi, 
mühendis, iş sağlığı uzmanı gibi 
çeşitli meslek gruplarından kişileri 
istihdam etme zorunluluğu, kıdem 
tazminatı yükü, her geçen gün artan 
girdi maliyetleri yükü, eksik, yanlış, 
gecikmeli gibi sebeplerden doğan 
çeşitli cezalar, Borçlar Kanunu ile 
birlikte kredi alımında, vekâlet 
durumunda eşten onay alma 
zorunluluğu, Yeni TTK ve Basel 
kriterleri, enerji dağıtım şirketleri, 
zorunlu eğitim mecburiyeti ve 
çıkarılan Yönetmelikler olduğunu 
söyledi.

Kıdem tazminatının bugünkü 
halinin büyük işverenlere uygun 
geldiğini, TİSK’in konuyu eskisi gibi 
savunmadığını daha önce söylediğini 
dile getiren Çiçekçi, çünkü TİSK’i 
temsil eden işverenlerin yaklaşık 
yüzde 90’ının yüksek ticari ciroya 
ulaşmış ve hepsinde sendika bulunan 
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EBSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Çiçekçi: 35 yıldır devam eden terör 
saldırıları elbet bir gün nihayete ulaşacak. Ancak bu, parlamento aritmetiği 
çok güçlü bir iktidarca çözüm kararı verilmesiyle sağlanabilir. Çözümün esas 

muhatabının hükümet olduğunun hiçbir zaman unutulmaması gerekir.
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kuruluşlar olduğunu, dolayısıyla 
kanun çıkarılacağı zaman da 
hükümetin muhatap olarak Türkiye 
İşveren Sendikalarını gördüğünü, 
Odalar Birliği’nin ise muhatap kabul 
edilmediğini belirtti. Çiçekçi, işçi 
sendikalarının hiçbir zaman kıdem 
tazminatının değişmesini istemediğini, 
yapılmak istenen uygulamanın; 
aktüelde hesapları yapıldığı zaman 
ödenecek tondaki aylık prim 
miktarının yüzde 13 mertebesinde 
yapılması şeklinde olduğunu ki bunun 
da yüksek bir rakam olduğunu 
belirterek, işçi sendikasının bu 
uygulamayı ancak “10 yılda işyerinden 
ayrılma yetkisi verilirse” kabul ederim 
dediğini vurguladı.

Borsaya kayıtlı olan işverenlerin, 
ortalama yüksek ücret politikası 
izleyen işyerleri olduğundan işçisi 
için toplu sözleşme yapılan yere 
yatırmakta olduğu kıdem tazminatı 
miktarı kadar, kendi bütçelerinde 
karşılık ayırdıklarını ama o parayı 
hiçbir şekilde işçinin ayrıldığı güne 
kadar kullandırtmadıklarını, çünkü 

kendisinin kullandığını, dolayısıyla 
kanun çıkarsa yüzde 13’lük bir 
ödemeyi her ay keş olarak fona 
yatırması gerekeceğinden bu miktarın 
büyük işverene çok geldiğini, sonuç 
olarak işveren sendikalarının bu 
konuda ısrarlı olmaktaki tavrını 
durdurunca kıdem tazminatı 
konusunda son noktaya gelindiğini ve 
hükümet tarafından işçi sendikalarının 
bastırmasıyla son haline getirildiğinin 
ifade edildiğini, oysa bahsedildiği 
üzere bir baskı uygulanmadığını ve 
kandırıldıklarını ifade etti.

Erdoğan Çiçekçi, KOBİ’ler olarak, 
Borçlar Kanunu’nu, Türk Ticaret 
Kanunu’nu çok iyi öğrenip gerekli 
değişiklikleri yapacaklarını, limited ve 
anonim şirketlerin statülerini buna 
göre hazırlayacaklarını ki, bunun 
da KOBİ’lerin önündeki korkunç 
muamma olduğunu dile getirdi. 
KOBİ’ler olarak yaşadıkları bir diğer 
sıkıntının ise enerji dağıtımıyla ilgili 
olduğunu, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı’nca enerji dağıtım işinin 
özelleştirilerek yüzde 10-12 

oranında ucuz elektrik sağlanacağının 
belirtilmesinin akabinde bir çok 
işyerinin özel dağıtım firmalarıyla 
anlaştığını, ancak firmaların zaman 
içerisinde yaşadıkları sıkıntılar 
sonrasında enerji alanların tekrar 
TEDAŞ’a bırakıldığını ve şu anda 
özel dağıtım şirketleriyle anlaşma 
yapan firmaların tekrar TEDAŞ’tan 
elektrik alabilmek için TEDAŞ’ın 
kapısında el pençe divan durduklarını, 
bir proje çiziminin bile 7 bin liraları 
bulan rakamlara ulaştığını ifadeyle, 
Enerji Bakanlığı’nın konuya hiçbir 
müdahalede bulunmadığını, bu 
işkencenin niye üretene çektirildiğini 
anlayamadığını söyledi. Sanayiciler 
olarak KDV iadelerinde de sıkıntılar 
yaşadıklarını, firma olarak alış veriş 
yaptıkları karşı firmanın sicilindeki en 
ufak bir olumsuzluğun, KDV iadelerini 
alamamalarına sebep olduğunu 
vurguladı.

İşletmeler kapanmasın

Erdoğan Çiçekçi, Eximbank 
İzmir Şube Müdürü Ferhat Fırat’ın 

2011-2013 KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı’ndaki girişimciliğin geliştirilmesi 
ve desteklenmesi ilkesinin gerçekleştirilmesi için KOBİ’lere sahip çıkılması 

gerekiyor. Ancak, bu mümkün görünmüyor. Hükümet tarafından yapılan her 
uygulama ile işveren maliyetleri yukarıya çekiliyor, rekabet zorlaşıyor. 
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Odamızda yaptığı bir konuşmasında 
sanayiciye kredi kolaylığı sağladıklarını 
belirtmesi üzerine kredi almak 
üzere kendisini ziyaret ettiğini, kredi 
için gerekli belgeleri hazırladıktan 
sonra bir de özel bir bankadan kredi 
mektubu getirmesi istendiğinde 
çok şaşırdığını, çünkü krediyi 
Eximbank’tan alacağını düşündüğünü 
söyleyerek, bir başka bankanın 
teminatını isteyen Eximbank’ın 
adının neden banka olduğunu çok 
merak ettiğini, sanayicinin bu tür 
uygulamalarla çile doldurduğunu 
vurguladı. Artık sanayici gençlerin 
bu tür uygulamalara isyan etmesi 
gerektiğini, yapılan uygulamalar 
nedeniyle her geçen gün sanayicilerin 
azaldığını, kapanan her işletmenin 
büyük bir kayıp olduğunu söyledi.

KOSGEB’in bütün projelere 
onay verdiğini ancak para ödemesi 
yapılmadığını, ödemenin yapılmadığı 
bir projenin onay almasının da bir 
anlam taşımadığını dile getiren 
Çiçekçi, İşsizlik Sigortası’nın ise çıktığı 
günden beri herkesin feci şekilde 
aldatıldığı, yanıltıldığı, istismar edildiği 
konu olduğunu, belki de işveren 
sendikalarının İşsizlik Fonu’ndaki 
uygulamalar nedeniyle Kıdem 
Tazminatı Fonu’nu istemediğini  
söyledi. İşsizlik fonunda şu ana 
kadar toplanan paranın 57 milyar 
lira olduğunu ve bugüne kadar işsiz 
olanlara 5.8 milyar TL para ödendiğini 
ayrıca bu fondan GAP Projesine 10 
milyar TL aktarıldığını dile getiren 
Çiçekçi, hükümetin bu parayı kimseye 
harcatmadığını, faydalı bir yerde 
harcama niyeti de olmadığını, çünkü 
kanun çıkarken işsizlik sigortası aynı 
zamanda eğitim amaçlı kullanılır 
dendiğini söyledi. Sanayicinin 
eğitim vermeleri hususunda canları 
okunurken bu bütçeden eğitim 
için harcama yapılmadığını, yine 
sanayicinin zora sokulduğunu, oysa 
sanayiciye yardım etmek adına eğitim 
sorumluluğun devlet tarafından 

yapılabileceğini, belli bir düzen 
oluşturularak, belirlenen aralıklarla 
ve belirlenen okullarda işçilerin 
eğitilebileceğini, bütçenin de bu 
fondan karşılanabileceğini dile getirdi.

Eğitilmemiş işçi konusunu           
10 yıldır bu hükümetin çözemediğini, 
UMEM projesinin de istenen sonucu 
KOBİ’ler adına veremediğini, büyük 
firmalar için daha uygun bir sistem 
olduğunu dile getiren Çiçekçi, bütün 
işçi eğitimlerinin hükümet tarafından 
belirli plan çerçevesinde verilmesinin 
daha uygun olacağını söyledi.

Çiçekçi sanayicileri
cevaplandırdı

EBSO Meclis Üyesi sanayicilerin 
gündeme getirdikleri konuları da 
değerlendiren Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili Çiçekçi, TBMM’de 
bir milletvekili ekseriyet yok dediği 
takdirde Meclis Başkanı’nın oylama 
yaparak görüşülen maddeyi düşürme 
hakkına sahip olduğu bilgisini paylaştı. 
Çiçekçi, Yönetim Kurulu Üyesi 
Hüseyin Vatansever‘in çok güzel 
bir müjde verdiğini, şahsında emeği 
geçenleri kutladığını dile getirerek, 
EBSO Yönetim Kurulu’nun 4 yıldır 
güzel bir takım çalışması sergilediğini, 
bunun neticelerini de aldıklarını ancak 

netice alamadıkları tek yerin Odalar 
Birliği’yle ilgili bölümler olduğunu, 
çünkü Odalar Birliği’nin Türkiye’nin 
penceresinden makro baktığı için 
mikroları göremediğini, bu durumun 
zaten Türkiye’deki bütün teşkilatların 
hastalığı olduğunu, zira ülkemizde 
alt teşkilatların sivil toplum örgütleri 
olarak yapılanmadığını ifadeyle, 
Hakan Ürün’ün de dernek kurmada 
yaşadıkları zorluğu ifade ettiğini 
söyledi.

Cahit Doğan Yağcı’nın ifadesinde 
ters düştükleri bir konu olmadığını, 
ancak ülke yönetiminde söz sahibi 
olanlarla yapılan görüşmelerde mikro 
konular ifade edildiğinde sonuç 
alınamadığını, çünkü “konulara makro 
bakarak, bu modelin yarattığı sonuç 
budur diyerek yaklaşın” denildiğini, 
dolayısıyla konuları makro olarak dile 
getirdiklerini söyledi.

Erdoğan Çiçekçi, YOİKK’teki 
ve Odamız Çevre Komitesi’ndeki 
görevi nedeniyle madencilerin 
yaşadığı sıkıntıları çok iyi bildiğini, o 
nedenle yapılan işi kahramanlık olarak 
nitelendirdiğini, madenlerin yeraltında 
kalmaması gerektiğini düşündüğünü 
ifadeyle, Yönetim Kurulu olarak her 
türlü yardıma hazır olduklarını belirtti.
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Develi İlköğretim Okulu öğencileri, EBSO’da resim sergisi 
açtı. Sanayicilerin satın aldığı resimlerden elde edilen gelir 
ek dersliklerin yapımına harcanacak, eksikler giderilecek.
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İzmir Orman Bölge Müdürü 
İbrahim Aydın, orman kanunlarının 
eski ve çok sert olduğunu, orman 

yakanlara karşı büyük cezalar 
uygulandığını söyledi. Yanan orman 
alanlarının 2B arazi sınıfına girmediğini 
ve mutlaka ağaçlandırıldığını belirten 
Aydın, Türkiye’nin komşu ülkelere 
göre orman yangınlarıyla mücadelede 
daha başarılı olduğunu da bildirdi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis 
Toplantısı’na konuk olan İzmir Orman 
Bölge Müdürü Aydın, İzmir Orman 
Bölge Müdürlüğü’nün görev alanının 
İzmir ve Manisa illerini kapsadığını, 
Müdürlüğe bağlı, 8 adet Orman 
İşletme Müdürlüğü, 2 adet Fidanlık 

Müdürlüğü,  59 adet Orman İşletme 
Şefliği, 3 Adet Depo Şefliği,  5 adet 
Kadastro Mülkiyet Şefliği, 4 adet 
Fidanlık Şefliği, 8 adet Ağaçlandırma 
ve Toprak Muhafaza Şefliği 
bulunduğunu belirtti.

Ülkemizin, 21.2 milyon hektar 
ile yüzde 27’sini orman alanlarının 
oluşturduğunu, tüm dünyada ise        
4 milyar hektar ile kara parçalarının 
yüzde 30’unun orman olduğunu 
dile getiren Aydın, ülkemizin orman 
bakımından zengin, verimli hale 
getirilmesi için hedef koyduklarını, şu 
an İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne 
ait 957 bin 282 hektar orman alanı 
bulunduğunu, ayrıca son yıllarda 

devlet ormancılığından millet 
ormancılığına geçiş sürecinde kent 
ormancılığını gündeme alarak 
ormanları piknik, mesire yerleri ve 
kent ormanları şeklinde vatandaşın 
hizmetine sunduklarını, şu an 5 adet 
kent ormanı, 78 adet dinlenme 
yerleri mevcut olduğunu söyledi.

İzmir öncü oldu

Aydın, ormanların devamlılığını 
sağlamak için gençleştirme çalışmaları 
yaptıklarını, milli seferberlik 
doğrultusunda, Türkiye genelinde 
son beş yılda 2 milyon 300 bin hektar 
gençleştirme çalışması yapmak 
üzere hedef belirlediklerini, İzmir 
Orman Müdürlüğü olarak her yıl 15 
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bin hektar civarında rehabilitasyon 
çalışması yaptıklarını belirtti. 
Ormanlık alanlarda fidan dikiminin 
arttığını, son yıllarda 8 milyon fidan 
dikildiğini, özel ağaçlandırmayı 
önemsediklerini ve 534 adet özel 
ağaçlandırma yapıldığını, bunun da 
yaklaşık 11 bin 256 hektar alana denk 
geldiğini söyleyen Aydın, ormanlık 
alanlar için yapılan bir takım yasal 
düzenlemelerde İzmir’in öncülük 
yaptığını belirtti.

Mermercilere ve madencilere 
kiraya verilen 42 bin hektar ormanlık 
alan bulunduğunu, üretim için 
toplamda 54 bin hektarlık izinli 
saha olduğunu, endüstriyel odun 
üretiminin her yıl artmaya devam 
ettiğini ki bu bağlamda kendilerinin 
de 770 bin metre küp üretimleri 
olduğunu, Türk sanayisi için 
önem taşıyan sunta, laminant gibi 
üretimlerde kullanılan lif yonganın 
yetiştirilmesinde sanayicilerden de 
büyük destek aldıklarını söyleyen 
Aydın, ormanların fabrikalar 
sayesinde çok iyi bakıldığını, 
böylelikle hem ormanları optimum 
seviyesine ulaştırdıklarını, hem de 
köylümüze iş imkanı sağlayarak, 
dışarıya döviz vermeden odun ham 
maddesi ürettiklerini ve bu konuda 
dünyada üçüncü olduklarını belirtti.

Bir diğer satış şekillinin dikili 
ağaç satışı olduğunu, ürünleri dikili 
şekilde sattıklarını, böylelikle Bölge 
Müdürlüğü olarak satışlardan yılda 85 
milyon TL gelir elde ettiklerini, geçen 
yıl orman köylüsüne sağladıkları 
katkının 54 milyon 407 bin 973 TL, 
bu sene ise Ağustos ayı itibariyle 39 
milyon TL olduğunu belirten Aydın, 
orman köylülerine katkıda bulunarak 
ormanlara zarar verilmesinin daha aza 
indirileceği düşüncesinden hareketle, 
kalkınmış toplum yaratmak için, süt 
sığırcılığı, süt koyunculuğu, güneş 
enerjisi konularında yıllık 2 milyon 
TL’nin üzerinde kredi verdiklerini 
söyledi.

Eğitim başarılı

İbrahim Aydın, yangına hassas 
birinci bölgede yer almamız nedeniyle 
ülkemizin orman yangınlarını önleme 
konusunda dünyadaki en başarılı 
ülkelerden birisi olduğunu, gerekli 
stratejinin belirlenerek konunun üç 
başlık altında ele alındığını, bunlardan 
ilkinin yangın öncesi çalışmalar 
eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri, 
ikincisinin hızlı ve etkin müdahale, 
üçüncüsünün ise yanan sahaların 
ağaçlandırılması olduğunu belirtti.

İzmir Orman Müdürlüğü’nde 
görev alan personel için öncelikli 
olarak sağlık taramalarını yaptırıp, 
ihtiyaç hissedilen konularda eğitim 
verilmesini sağlamak için “işçi eğitim 
merkezi” adı altında Buca’da bir 
bina yaptırarak eğitim faaliyetlerini 
başlattıklarını söyleyen Aydın, bu sene 
313 köyde eğitim düzenleyeceklerini, 
yine ormana komşu yazlık site, 
tesisler ile otellere yönelik orman ve 
orman yangınları konusunda halkın 
bilinçlendirileceğini ifade etti. Askeri 
birliklerde ve 124 okulda, ormanın 
faydaları ile yangınla mücadele 
konularında eğitim verdiklerini, bu 
anlamda çocukların bilinçlendirilmesi 
için sahneye konan Sincap Çocuk 
Tiyatrosu’nun çok verimli olduğunu, 
ayrıca otoyollara dev uyarı tabelaları 
yaptıklarını söyledi.

Yangınlar azalıyor

YARDOP, “Yanan Alanlarının 
Rehabilitasyonu ve Yangına Dirençli 
Ormanlar Tesis Projesi” ile orman 
yangınlarıyla mücadelede farklı bir 
yol izlemenin hedeflendiğini, İzmir 
bölgesinde daha çok yanıcı olan kıl 
çam türünün olduğunu, bunun için 
yerleşim yeri ile orman arasında 
hatlar oluşturup, buralara yangına 
dayanıklı türlerin dikildiğini, ormanları 
bölerek, yangın durdurma bölümleri 
hazırladıklarını belirtti.

Aydın, erken uyarı, hızlı ve etkin 
müdahale için, 66 adet gözetleme 

kulesi ile 24 saat gözetleme 
yaptıklarını, bunun yanında son 
yıllarda teknolojiden de yararlanarak, 
kameralı orman yangın erken uyarı 
sistemi kullandıklarını, bu sistemden 
13 adet olduğunu, yangın yönetim 
sistemi ile araç takip sisteminden, 
yangına müdahalede bulunan 
helikopterin hızına, hangi havuza 
gidip, geldiğine, dozerlerin çalıştığı 
noktaya kadar görebildiklerini, 
yangın yönetim sisteminin tamamen 
Türk insanının geliştirdiği bir 
sistem olduğunu, hatta bu sistemi 
ihraç etmeyi bile düşündüklerini, 
görüşmelerin sürdüğünü belirtti. 
Orman yangınları ile mücadele 
yaparken yangını erken görmek 
ve erken bastırmak gerektiğini, 
bununla ilgili dördü su atar, bir tanesi 
keşif helikopteri olmak üzere beş 
helikopter, bir tane amfibik uçak, 
17 dozer, 6 tane greyder, 80 tane 
4x4 arazide gezen araç, 33 tane 
tanker, 284 adet havuzla, 1276 işçi 
ve 140 tane orman mühendisinin 
çalışmaları sürdürdüğünü, 
ülkemizin ekonomisine göre orman 
yangınlarında gerek teknik eleman, 
gerekse teknik ekipmana sahip 
olduklarını belirtti.

İzmir’de her sene 2000’e yakın 
yangın çıktığını, yaklaşık 200’ünün 
orman yangını, diğerlerinin kırsal 
yangın olduğunu dile getiren Aydın, 
Bölge Müdürlüğü olarak tüm 
yangınları söndürmek zorunda 
olduklarını, yangın çıktığında erken 
ve etkin müdahale yapamadıkları 
takdirde yangınların büyüdüğünü 
belirtti. Son 10 yılda Akdeniz 
kuşağında çıkan orman yangınlarına 
baktıklarında; Portekiz’in orman 
alanının yüzde 42’sinin İspanya’nın 
yüzde 4’ünün, İtalya’nın yüzde 
5.6’sının, Yunanistan’ın yüzde 
5.4’ünün, Fransa’nın yüzde 1.4’ünün, 
ülkemizin ise binde 3’ünün yandığını, 
bu rakamdan, 2008 yılında büyük 
Antalya yangını çıkarıldığında 
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ortalamanın bir hayli düşeceğini 
belirtti. Aydın, orman yangınlarında 
teknolojiden faydalandıkları gibi, 
insan gücünün de yadsınamayacağını, 
Türk insanının orman yangınları ile 
mücadeleyi, ülke savunması olarak 
gördüğünü ki şu ana kadar yangın 
söndürme çalışmalarında 108 şehit 
verdiklerini ifadeyle, şehitler için 
Allah’tan rahmet diledi.

Aydın, yanan alanların muhakkak 
yıl içinde ağaçlandırıldığını, herkesin 
kafasında soru işareti olan yanan 
alanların 2B’ye alınması hususunun 
söz konusu olmadığını belirtti.

Ekonomiye katkı

Ahmet Telek; ormanda, 
maden izin irtifak hakları ile ilgili 
Başbakanlık genelgesinin daha önce 
durdurulduğunu söylerken, şu andaki 

son durumun ne olduğunu sordu.

İzmir Orman Bölge Müdürü 
Aydın; Bölge Müdürlüğü olarak, 
izinleri cetvel halinde hazırlayıp, 
Ankara’ya gönderdiklerini, oradan 
onaylanıp, yeniden kendilerine 
gönderildiğini, dolayısı ile hep 
şikâyet edilen bürokrasinin zaman 
aldığını, bürokrasinin kaldırılması 
halinde yatırımcıya daha hızlı hizmet 
verebileceklerini belirtti.

Davut Yanık; İzmir Orman 
Müdürlüğü olarak, bölge dışındaki 
orman yangınlarına müdahale 
ettiklerinde herhangi bir ücret talep 
edip, etmediklerini sordu.

İzmir Orman Bölge Müdürü 
Aydın; Türkiye genelinde 
çıkan yangınlarla Orman Genel 
Müdürlüğü’nün çatısı altında 
mücadele ettiklerini, bu nedenle 

bölge dışında dahi olsa herhangi bir 
ücret talep etmediklerini, buna diğer 
ülkelere verilen desteğin de dahil 
olduğunu belirtti.

Cahit Doğan Yağcı: Aydın’ın 
konuşmasında, kızılçam, fıstıkçamı 
ağaçlarının yetiştirilmesinden, 
rehabilitasyonundan bahsettiğini, 
meşe ağacı özellikle palamut meşesi 
ile ilgili herhangi bir rehabilitasyon 
çalışmalarının olup, olmadığını sordu.

İzmir Orman Bölge Müdürü 
Aydın; Genel Müdürlüğün son 
yıllardaki politikasının, biyolojik 
çeşitliliğini arttırmak, odun dışı 
ürünlere destek vermek olduğunu, 
bu anlamda Türkiye’de çam ağacının 
dışında kekik, ot, defne, mantarın 
koruma altına alınarak, üretilmesi 
halinde en fazla ihracatın İzmir’den 
olacağını ama ne yazık ki hep çam 
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ağacına öncelik verildiğini, diğer 
ürünlerin akışa bırakıldığını söyledi. 
Palamudun büyük bir bölümünün 
özel mülkiyette yetiştirildiğini, dolayısı 
ile palamut kaderinin de yetiştiricisine 
bağlı olduğunu ifade eden Aydın, 
Orman Bölge Müdürlüğü olarak 
palamut ile ilgili özel ağaçlandırma 
konusuna sahip çıktıklarını, özel 
üreticilerin de kendilerine başvurarak 
destek alabileceklerini belirtti.

Nejat Özduran; çevre yollarının 
kenarlarında gerek şahıslara, gerekse 
tüzel kişilere ait birçok hatıra ormanı 
olduğunu, ancak bunların bir türlü 
yeşermediğini gözlemlediklerini, 
Orman Müdürlüğü’nce bunların 
bakımının yapılıp, yapılmadığını, 
yapılıyorsa kimler tarafından 
yapıldığını sordu. Özduran ikinci 
olarak; ülkemizim çam ormanları ile 
kaplı olduğunu, ancak bunların basra 
üretmeyen çamlar olduğunu, basra 
üreten çamların dikilmesi halinde 
arıcılık sektörünün de gelişerek, 
ekonomiye katkıda bulunulacağını 
belirtti.

İzmir Orman Bölge Müdürü 
Aydın; otoban kenarlarında yer alan 
ormanların mülkiyetinin müdürlükleri 
tarafından hazırlandığını, hayırseverler 
tarafından fidanların dikildiğini, belirli 
süreye kadar bakımının yapıldığını, 
ancak daha sonra kendilerine 
verildiğini, görülen yerlerin çoğunda 
ya toprağın fakirliğinden ya da 
yetiştirme modundan dolayı ağaçların 
gelişmediğini, büyümediğini belirtti. 
Basranın daha çok kızılçam ağacı 
üzerinde bulunduğunu ve özellikle 
iklim ve yetiştirme konusunun 
önem arz ettiğini söyleyen Aydın, 
ülkemizde en fazla basranın Muğla’da 
olduğunu, İzmir’in bazı yerlerinde 
mevcut olduğunu ifadeyle, Bölge 
Müdürlüğü olarak bu alanları koruma 
altına aldıklarını, kesinlikle söz 
konusu ağaçları kestirmediklerini, 
ayrıca son yıllarda yeni  bal ormanları 
kurduklarını, şu anda bölgede üç tane 

bal ormanı bulunduğunu belirtti.

Sezai Aslanlı; bölgemizde bir 
çok organize sanayi bölgesinin, 
sanayi kuruluşunun bulunduğunu, bu 
tesislerde meydana gelen yangınlarda, 
orman müdürlüğünün araçlarından 
yararlanılıp, yararlanılamayacağını 
sordu.

İzmir Orman Bölge Müdürü 
Aydın; orman, fabrika, kırsal, ev 
yangınlarının farklı farklı olduğunu, 
Bölge Müdürlüğü olarak ne türlü 
yangın olursa olsun söndürmeye 
çalıştıklarını, yardımcı olduklarını,  
ancak fabrika yangınlarında sadece 
su ile söndürmenin de yeterli 
olmadığının altını çizdi.

Kürşad Yuvgun; ülkemize döviz 
kazandıran mantar meşesinde gelinen 
son noktayı soran Yuvgun, ikinci 
olarak, yolda trafik polisinin kontrolü 
sırasında araç bagajında bir miktar   
odun kömürü veya çam kozalağı 
olması halinde başlarına nelerin 
gelebileceğini sordu.

İzmir Orman Bölge Müdürü 
Aydın; mantar meşesi konusunda 

güzel çalışmaların bulunduğunu, 
ancak bunların yeterli olmadığını, 
Anadolu’nun her tarafında gerek 
palamut, gerekse mantar meşesinin 
yetişebileceğini, kendilerinin de 
bunu önemsediklerini ve çalıştıklarını 
belirtti. Orman Kanunu’nun 
geçmişten bu yana hep katı 
kurallarının olduğunu, bunun bir 
bakıma yerinde olduğunu, ancak 
yumuşatılmasında da fayda olacağını 
belirtti.

Nedim Kalpaklıoğlu; İzmir 
Arıcılar Birliği, Ege Orman Vakfı ve 
İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’nün 
çam balı ormanları yetiştirmek üzere 
gerçekleştirecekleri projeleri için bir 
araya geldiklerini, bu projenin hem 
bölgemiz, hem de ülkemiz için çok 
önemli olduğunu, dünyada sadece 
bu bölgede olan çam çeşidinden bal 
üretmenin hem köylülere kazanç 
kaynağı olacağını, hem de tüm 
dünyaya ihraç edilmesi açısından 
önemli olduğunu, bu nedenle Aydın’a 
desteklerinden dolayı teşekkür 
ettiğini söyledi.
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Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Ağustos ayı meclis toplantısının 
gündemine başta Gaziantep 

olmak üzere Güneydoğu Anadolu’da 
meydana gelen terör olayları ile 
ekonomideki gelişmeler damgasını 
vurdu. EBSO Meclis Salonu’na da 
gündemin ağırlığı nedeniyle Türk 
Bayrağı asıldı, toplantı saygı duruşu 
ile başladı. Terörü lanetleyen, 
şehitlere Allah’tan rahmet, yaralılara 
şifa dileyen EBSO Meclis Üyesi 
sanayiciler, Türkiye’nin mutlaka bu 
sorunu en kısa sürede çözmesini 
istedi. Sanayiciler, terörün sadece can 
almakla kalmayıp ülkenin gelişmesini 
de engellediğini, en fazla teşvik 
verilen yörelerde bile yatırım yapmayı 
imkansız hale getirdiğini vurguladı.

Endüstriyel havalandırma, 
ısıtma ve soğutma sektöründeki 
cihazlar için her yıl yurt dışına 

2 milyon doları aşkın test ve 
akreditasyon bedeli ödendiğini 
hatırlatan sanayiciler, bu bedelin 
yurt içinde kalmasını sağlamak 
amacıyla bir akredite laboratuvarın 
İYTE kampüsünde kurulacağının 
müjdesini verdi. Cari açığın ihracatla 
azaldığına dikkat çeken sanayiciler, 
Türkiye’de uygulanan büyüme 
modelinde üretime ve ihracata 
daha çok destek verilmesi halinde 
bütçe açığının giderileceğini anlattı. 
EBSO Meclis Üyesi sanayiciler, 
yeraltındaki cevheri çıkarıp işleyerek 
ülke kalkınmasına, bu sahaların 
rehabilitasyonuyla da çevreye büyük 
katkı sağlayan madencilik sektörünün 
sürekli bürokratik engellerle 
karşılaşmasından yakınırken, 
ekonomideki tüketim politikaları 
karşısında sanayiciye sahip çıkılması 
gerektiğini savundu.

Hüseyin Vatansever
İklimlendirmede akredite 

test laboratuvarı kuruluyor
EBSO Yönetim Kurulu Üyesi 

Hüseyin Vatansever, 22 yıldır faaliyet 
gösteren Ege Soğutma Sanayicileri 
ve İşadamları Derneği’nin 1,5 

Sanayicinin gündemi
terör ve ekonomi
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yıldır Yönetim Kurulu Başkanlığı 
görevini yürüttüğünü hatırlatırken, 
derneğin 2,5 yıldır, endüstriyel 
iklimlendirme, havalandırma 
sektörüyle ilgili İzmir Kalkınma 
Ajansı ve Ekonomi Bakanlığı’yla 
projeler yürüttüğünü, bunlardan 
birinin İzmir Kalkınma Ajansı’yla 
yaptıkları kümelenme çalışması 
olduğunu belirtti. İzmir Kalkınma 
Ajansı’nın endüstriyel iklimlendirme, 
havalandırma sektöründe yaptığı saha 
araştırmasında 100 üzerinden 97 
puan alarak kümelenme potansiyelli 
sektör olarak belirlediğini, bu çalışma 
neticesinde kümelenme için ciddi bir 
yol haritası yapıldığını, şu anda Ege 
Bölgesi’nde 287 tane firmanın bu 
alanda faaliyet gösterdiğini, ciddi bir 
ihracat potansiyeline sahip olduklarını 
vurgulayan Vatansever, son 10 senede 
Türkiye bazında bakıldığında 450 
milyon dolarlardan 5.4 milyar dolara 
ulaşan ihracat yapıldığını, 2023 yılı için 
yaklaşık 30 milyar dolar ihracat hedefi 
belirlendiğini dile getirdi.

Hüseyin Vatansever, sektörün 
Türkiye bazındaki hedeflerine Ege 
Bölgesi olarak katkıda bulunmak adına 
Ekonomi Bakanlığı’yla Ulusal Rekabeti 
Geliştirme Projesi başlattıklarını, 54 
firmanın içinde yer aldığı projenin 
toplam büyüklüğünün 2 milyon 150 bin 
dolar civarında olduğunu, şu anda saha 
çalışmalarıyla beraber diğer aşamalarını 
gerçekleştirdiklerini söyledi.

İZKA ile yapılan yol haritasındaki 
bir diğer çalışmanın ise akredite 
test laboratuvarı ile ilgili olduğunu, 
Türkiye’de sektörlerine yönelik 
akredite test laboratuvarı bulunmaması 
nedeniyle her yıl üretilen ürünlerin 
testinin 2 milyon Euro’ya yurt dışında 
yapılabildiğini bildirdi.

Vatansever, yaklaşık 8 ila 10 milyon 
TL civarında bütçesi olan akredite test 
laboratuvarı projesi için İzmir Kalkınma 
Ajansı’yla yaptıkları çalışmanın başvuru 
aşamasına geldiğini, toplantı öncesinde 
de İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 
Kampüsü içerisinde laboratuvarın 
kurulması hususunda üniversitenin 
Başbakanlık’a yapmış olduğu 

başvurunun kabul edildiği ve yer tahsisi 
konusunda onay verildiği haberini 
aldıklarını ifadeyle,  bu güzel haberi 
paylaşmak istediğini söyledi.

Kurulacak laboratuvarın 
sektörlerinin gelişmesi açısından çok 
önem taşıdığını, hem sektörün üretim 
kalitesinin artması, hem de Ar-Ge ve 
inovasyonlara yapacağı desteklerle 
sektörün önünün açılması adına önem 
teşkil ettiğini vurguladı.

Vatansever, bayramımızı zehir 
eden, 30 yılı aşkındır devam eden 
ve çocuklarımızın ölümüne sebep 
olan terörü bir kez daha lanetlediğini 
belirterek üzüntüsünü paylaştı.

Cahit Doğan Yağcı
Cari açık ihracatla düştü
EBSO Meclis Üyesi Cahit Doğan 

Yağcı, terör saldırılarında hayatını 
kaybeden vatandaşlarımıza ve 
şehitlerimize Allah’tan rahmet ailelerine 
başsağlığı dileyerek, terörün en kısa 
sürede sona erdirilmesini ümit ettiğini 
belirtti. Yağcı, terör olaylarının sadece 
can almakla kalmadığını, ülkemizin 
gelişmesini de engellediğini, zira en fazla 
teşvik alan bölgelerde terör nedeniyle 
yatırım yapmanın imkansız olduğunu 
söyledi.

Cahit Doğan Yağcı, ülke bütçesinin 
Haziran ayında yaklaşık 7 milyar 
civarında açık verdiğini, hükümetin, cari 
açığı düşürmek için tüketimi kıstığını, 

tüketim kısılınca bütçe gelirlerinin 
yüzde 60’ını oluşturan KDV ve ÖTV 
gelirlerinin de düştüğünü, yapılan 
uygulamayla cari açığın yüzde 13 
düşürüldüğünü ama bunun ithalatı 
azaltarak değil, ihracatla düşürdüğünü, 
sanayicinin öneminin ise burada ortaya 
çıktığını söyledi. Türkiye’de uygulanan 
büyüme modelinde üretime, sanayiye 
destek verilmesi, daha çok üretip, daha 
çok ihracat yapılması halinde bütçenin 
açık vermeyeceğini ama önümüzdeki 
yerel seçimlerde yine ithalatın artmaya 
devam edeceğini, cari açığın tekrar 
büyüyeceğini belirterek, Yönetim 
Kurulu Başkan Vekili Çiçekçi’nin de 
ifade ettiği üzere uygulanan büyüme 
modeline, sanayiye bakıldığında 
durumun çok kötü olduğunu, 
rakamlarla ifade edilen ve esasta 
uygulanan modele bakıldığında her 
şeyin çok güzel olduğunu söyledi.

Türkiye’nin brüt kamu borç 
stokunun gayri safi milli hasılaya 
oranının 2002 yılında yüzde 73.7 iken 
2010 yılında bu rakamın yüzde 41.6’ya 
düştüğünü bunun görünüşte gayet 
güzel bir gelişme olduğunu anlatan 
Yağcı, AB üyesi ülkelerdeki kamu 
borç stoku oranlarına bakıldığında, 
Yunanistan’ın yüzde 165, İtalya’nın 
yüzde 120, Portekiz’in yüzde 107, 
Belçika’nın yüzde 98, Fransa’nın yüzde 
85.8, İngiltere’nin 81, Almanya’nın 
80 olduğunu belirterek, rakamlardaki 
görüntüyü dile getirdi.

Yağcı, ülkemizdeki alışveriş 
merkezlerinin yüzde 60’nın Ankara, 
İstanbul, İzmir’de bulunduğunu, 
yüzde 40’ının 45 şehire yayıldığını, 
2012 yılında 40 tane, 2013 yılında                
29 tane, 2014 yılında 13 tane alışveriş 
merkezi açılacağını, bu açılacak alışveriş 
merkezlerinin toplam metre karesinin 
2012 yılında 1 milyon 472 bin 356 
metrekare, 2013 yılında 1 milyon 123 
bin 724 metrekare, 2014 yılında 683 
bin 633 metrekare olduğunu söyledi. 
Bu tablodan Türkiye’de uygulanan 
büyüme modelinin tüketim üzerine 
kurulu olduğu sonucunun çıktığını, 
hizmet sektörüne yapılacak yatırımlarla 
istihdam yaratılacağı düşüncesinde 
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olunduğunu ama kimsenin sanayiciyi, 
üreticiyi düşünen bir davranış 
sergilemediğini ifade etti.

Türkiye’de KOBİ’yle ilgili bir 
politika olmadığını, sadece sanayicinin 
üzerindeki yükler tartışılırsa yol 
alınamayacağını ifadeyle, artık 
Türkiye’de uygulanan politika üzerine 
tartışılması gerektiğini söyledi.

Atilla Üner
Raylı sistemlerde yatırım
hedefi 25 milyar dolar
EBSO Meclis Üyesi Atilla Üner, 

İzmir Orman Bölge Müdürü Aydın’ın 
destekleri ile Seyirtepe’de çok ciddi 
yatırımlar yaptıklarını ifadeyle Aydın’a 
teşekkür ederken, ekonominin 
ve sanayinin durumuna ilişkin 
konuşmalarından ötürü de Yönetim 
Kurulu Başkan Vekili Çiçekçi’ye de 
teşekkürlerini iletti.

Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri 
Kümelenmesi Projesi’nin Başbakanlık’ın 
özel desteğinde Ulaştırma Bakanlığı’nın 
himayesinde yapılmış bir proje 
olduğunu, OSTİM’de kurulan projenin 
Yönetim Kurulu’nda yer aldığını, 
proje hedefinin; küme üyesi firmalar 
tarafından, tasarımından üretimine 
kadar her şeyi ile yerli raylı ulaşım 
sistemlerini üretebilmek ve oluşturulan 
yerli markanın bir dünya markası 
olabilmesi için çalışmak olduğunu 
belirtti. Üner, raylı sistemlerin bugün 
Türkiye’nin en önemli projelerinden 

biri olduğunu, 2023 yılına kadar yaklaşık 
25 milyar dolarlık bir yatırımın ön 
gördüğünü, raylı sistemlerde Ulaştırma 
Bakanlığı’nın yüzde 51 yerli yapma 
şartını koyması ile üretimdeki paranın 
yurtiçinde kalacağını söyledi.

Türkiye için örnek bir uygulama 
olan projenin sonucunu gördükten 
sonra diğer sektörlerde benzer 
kümelenme projeleri yapılacağını 
düşündüğünü, bu projeler ile ayıca 
her sektörde kurulmuş yüzlerce 
derneğin bir araya gelip söz sahibi 
olmasının sağlanacağını ifade etti. Üner, 
projenin başarılı olacağını ümit ettiğini, 
çünkü içinde yatırımcının, sanayicinin, 
üniversitenin, rektörlerin, yer aldığını, 
kümelenme sayesinde, üretenin 
yan sanayi aramayacağını, yatırımın 
nasıl yapılacağı konusunda çok fazla 
uğraşmayacağını, çünkü bütün alt yapı 
bilgilerinin çoğunun kümelenme projesi 
içerisinde olduğunu söyledi.

Üner, ilk olarak Bozankaya 
firmasının proje çerçevesinde 1,5 milyar 
dolarlık yatırımı kabul ettiğini, 2013 
yılında üretime başlayarak, 200 adetlik 
vagon imalatı yapacağını söyleyerek, bu 
vagonlar yurt dışından alınmayacağı için 
paranın ülkemizde kalacağını belirtti. 
Konuyla ilgili gelişmeleri bilahare 
paylaşacağını dile getiren Üner, benzer 
kümelenmenin İzmir’de de yapılmasını 
ümit ettiğini söyledi.

Hakan Ürün
Madencilikte engel çok
EBSO Meclis Üyesi Hakan 

Ürün, Yönetim Kurulu Başkan Vekili 
Çiçekçi’nin dile getirdiği sıkıntıların 
madencilik sektöründe de yaşandığını, 
bunların yanında bir de sektörlerine 
has yaşadıkları sıkıntılar bulunduğunu 
söyledi. Ürün, madencilerin diğer 
sektör mensubu sanayiciler gibi bir 
organize sanayi bölgesinde faaliyet 
göstererek, birlikte hareket etme 
şansları bulunmadığını, maden 
neredeyse orada işletme kurmak 
zorunda olduklarını hatırlattı.

Sektör olarak yaşadıkları bunca 
sıkıntının üstesinden gelmek, ortak 
hareket etmek adına dernek kurmak 

için yıllarca çalışma yapılsa da başarılı 
olunamadığını, bunun üzerine kendisi 
de dahil olmak üzere yaklaşık 5 aydır 
Ege Bölgesi Sanayi Odası ve Ege Maden 
İhracatçıları Birliği’nin çatısı altında bir 
çalışma başlatarak dernek oluşturmayı 
başardıklarını, özellikle EBSO’nun ve 
EBSO personelinin çok büyük katkısı 
olduğunu belirterek, emeği geçen 
herkese teşekkür etti.

Hakan Ürün, madencilerin yer 
seçme şansları olmadığı, madenlerin 
bulundukları yerde işletilmesi gerekliliği 
nedeniyle yol, su, elektrik, alt yapı 
gibi her türlü masrafın madenciler 
tarafından karşılandığını, ilk yatırımın 
fazla olması nedeniyle genelde 
müteşebbislerin bu sektöre girmek 
istemediklerini belirtti. Maden 
sektörünün diğer sektörlerin de 
içinde bulunduğu yükümlülükleri 
yerine getirdikleri gibi ilave olarak 
vergi dışı ayrıca ciro üzerinden 
yüzde 2 ile 4 arası devlet hakkı ve 
belediye hakkı adı altında ek bir 
bedeli devlete ödediklerini söyledi. 
Tüm bunlara rağmen madencilik 
sektörünün kamuoyu üzerinde 
yanlış bilgilendirmeyle oluşan doğayı 
katleden, çevreyi bozan kötü bir imajı 
olduğunu ve ülke için son derece 
önemli bir sektör olduğunun göz ardı 
edildiğini, her sektörün temelinde 
mutlaka madencilikle ilgili bir 
bağlantı bulunduğunun bilinmediğini, 
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sektörlerinin geçen sene 10 milyar 
doların üzerinde ciro yaptığını, 3.6 
milyar dolar ihracat gerçekleştirildiğini 
vurguladı.

Ağaçları kesen ormanı yok eden 
bir sektör görümünde olsalar da yüzde 
27’si ormanlık alan olan Türkiye’de 
madenciliğin bu ormanlık alanların 
binde 1’inde yapıldığını, ülkemizde 
kesilen her 100 bin ağaçtan yalnızca 
bir ağacın madencilik sektörü için 
kesildiğini dile getiren Ürün, Zeytin 
Kanunu’na göre zeytin ağacına ancak üç 
kilometreye kadar yaklaşabildiklerini, 
daha ötesine geçilemediğini, 
madenciliğin engellendiğini söyledi. 
Yapılan uygulama ile madenciler 
engellenirken zeytin alanlarında imara 
açılan bölümlerle ilgili hiçbir kamuoyu 
ve zeytinci tepkisi bulunmadığını 
belirtti.

Ürün, madenciliğin aslında bir 
operasyon olduğunu, yer kabuğunun 
yarılıp, içindeki cevher çıkarıldıktan 
sonra rehabilitasyonu yapılıp ağaç 
dikildiğini ve tekrar çevreye uyumlu 
hale getirildiğini söyledi. Bir maden 
işletmesini faaliyete geçirebilmek için 
16 kurumdan izin aldıklarını, bununla da 
kalmayıp madenin işletileceği yerdeki 
köylüyü de ikna etmek durumunda 
olduklarını ifadeyle, emek ve sermaye 
yoğun sektör olan madencilikte 
kamuoyuna yansıtılan korku 
senaryolarının gerçeği yansıtmadığı ve 
madenciliğin ülke ekonomisi ile tüm 
sektörler için vazgeçilmez bir sektör 
olduğunun kamuoyuna anlatılabilmesi 
için herkesin desteğine ihtiyaç 
duyduklarını dile getirdi.

Ülkemizde yaşanan terör 
olaylarından sonra yetkililerin çıkıp 
gereği yapılacaktır, operasyon başlatıldı 
şeklindeki ifadelerini inandırıcı 
bulmadığını, Türkiye’nin kalıcı bir 
çözüme, terörle ilgili en kısa zamanda 
çözüm getirecek yeni bir yasaya ihtiyacı 
olduğunu vurguladı.

Mesut Kürüm
Sanayiciye sahip çıkılmalı
EBSO Meclis Üyesi Mesut Kürüm, 

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 

Çiçekçi’nin dile getirdiği konular ile 
ilgili Odalar Birliği’nin bugüne kadar 
hiçbir beyanatının bulunmadığını, 
işte bu nedenle “sanayici sahipsiz” 
ifadesini kullandığını söyledi. Kürüm, 
Türkiye’de 100 bin tane sanayici 
olduğu varsayıldığında, Odalar 
Birliği’nin üye mevcudunun da 1 
milyon olduğu göz önüne alındığında 
900 bin işyerinin üreten olmadığını, 
bu durumda TOBB’un sanayicilerin, 
üretenin sorunlarına çare bulmasını 
beklemenin doğru olmadığını ifade 
etti. Eğer sanayicinin sıkıntılarına çare 
bulamıyorsa TOBB’u üst kuruluş olarak 
göremeyeceğini, dolayısıyla önce 
kendilerinin birlik olup sıkıntılara çare 
bulmaları gerektiğini söyledi.

Yağcı’nın dile getirdiği ‘tüketim 
politikası uygulanıyor’ serzenişine 
kendilerinin de isyan ettiğini, ancak 
önemli olanın kimin ürettiği malın 
tüketileceği olduğunu ifade eden 
Kürüm, eğer başkasının ürettiği 
tüketilecekse o zaman bağırıp, 
çağırmalarının bir anlamı olmadığını, 
hükümetin de sanayiciyi kolluyormuş 
gibi gözüküp tüketim politikası 
uygulayarak kendilerini daha fazla 
kandırmaya çalışmamasını istedi.

1980’li yıllarda dönemin başbakanı 
rahmetli Turgut Özal döneminde 
turizme verilen teşviklerle neredeyse 
boş koy kalmadığını, işin garip tarafının 
yapılan turizm yatırımlarıyla devletin 
kasasına bir kuruş girmediğini ama 
neredeyse güzelim koyların 50 yıllık 

süre ve bedelsiz denilecek rakamlarla 
tahsis edildiğini belirten Kürüm, 
sanayiciye bugüne kadar destek 
çıkılmadığı gibi, hiç bir katkıda da 
bulunulmadığını ifade etti.

Şener Gençer
Uzun bayram tatilleri
yılbaşında planlansın
EBSO Meclis Üyesi Şener 

Gençer, dini bayramlarda hafta içi 
günlerle birleştirilen uzun tatillerin 
bayramlardan önce değil o yılın başında 
planlanması gerektiğini savundu. 
Kurban Bayramı’nda 10 gün tatil olması 
beklentisinden önce, sanayileşen 
ve dünya pazarlarına ihracat yapan 
Türkiye’de uzun tatillerin doğruluğunun 
tartışılmasını isteyen Gençer, sanayicinin 
ithalatını, ihracatını, üretimini, 
ödemelerini, tatilini ayarlayabilmesi 
açısından yıl içerisinde uygulanacak 
tatillerin sene başından belirlenerek 
kamuoyuna bildirilmesini, sonradan 
yapılacak tatillerle özellikle üreten 
sektörün zor durumda bırakılmamasını 
talep etti.

Şener Gençer, geçen sene Mayıs 
ayında yüzde 8,5 olan faiz oranlarının 
2,5 ay içinde yüzde 15 ile yüzde 20 
arasında yükseldiğini, bu sene Ağustos 
ayında yüzde 12 ile 15 aralığında 
olduğunu, 3-4 ay evvel yüzde            
17-18 rotatifle kredi alınırken bugün 
yüzde 12’ye düştüğünü, konuyla ilgili 
sanayiciye, esnafa sahip çıkılmasını ve 
her işleme masraf alan bankalara TOBB 
tarafından karşı çıkılmasını istedi.
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2012 yılı ikinci çeyreğe ilişkin 
hesaplanan gayri safi yurtiçi 
hasıla değeri bir önceki yılın 

aynı dönemine göre sabit fiyatlarla 
yüzde 2,9 artışla 28.838 milyon TL 
olmuştur.

Büyümeyi sırtlayan iç talebin 
yerini dış talep almıştır. İkinci 
çeyrekte iç talep büyümeye -2,8, dış 
talep 5,7 oranında katkı koymuştur. 
İkinci çeyrekte imalat sektörü 
büyümenin üzerine çıkarak yüzde 
3,4, inşaat sektörü keskin düşüşünü 
devam ettirerek binde 4, ticaret 
sektörü yüzde 1,2 ve tarım sektörü 
yüzde 3,5 oranında büyümüştür.

Takvim etkisinden arındırılmış 
sabit fiyatlarla GSYH 2012 yılı ikinci 
üç aylık döneminde bir önceki yılın 
aynı dönemine göre yüzde 3,2’lik 

artış gösterirken, mevsim ve takvim 
etkilerinden arındırılmış GSYH değeri 
bir önceki döneme göre yüzde 1,8 
oranında artmıştır.
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Gelişme 
hızı

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

2010

I 289.198 20,0 183.353 14,8 26.301 12,1

II 317.048 19,2 202.757 17,2 28.301 9,1

III 350.598 18,4 202.666 3,5 31.088 8,4

IV 341.218 15,4 185.411 -8,7 29.469 5,0

Yıllık 1.298.062 18,1 774.188 5,8 114.889 8,5

2012
I 327.995 13,4 182.174 -0,6 27.161 3,3

II 349.630 10,3 193.686 -4,5 28.838 2,9
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ENFLASYON

2012 yılı Ağustos ayı enflasyon 
oranı; yıllık TÜFE’de yüzde 
8,88, ÜFE’de yüzde 4,56 

oranında artmıştır. Bir önceki aya 
göre TÜFE’de binde 56, ÜFE’de ise 
binde 26 oranında artış gözlenmiştir.

Bir önceki yılın aynı ayına göre 
TÜFE’de en yüksek artış; yüzde 
18,67 ile alkollü içecekler ve tütün 
grubunda gerçekleşmiştir. Konut 
(yüzde 11,84), lokanta ve oteller 
(yüzde 9,34), Çeşitli mal ve hizmetler 
(yüzde 9,34), gıda ve alkollü içecekler  
(9,14) artışın yüksek olduğu diğer 
harcama gruplarıdır.

İstatistiki bölgelere göre yapılan 
ayrımda, İzmir’de TÜFE, bir önceki 
yılın aynı ayına göre yüzde 8,98 ve on 
iki aylık ortalamalara göre yüzde 9,17 
oranında artış gerçekleşmiştir. 

Temmuz ayı ÜFE alt kalemleri 
bazında, sanayinin üç sektöründen, 
madencilik ve taşocakçılığı 
sektöründe yüzde 1,78, elektrik, gaz 
ve su sektöründe binde 64, imalat 
sanayi sektöründe de binde 38 
oranında artış gerçekleşmiştir.

Sanayinin alt sektörleri bazında 
ÜFE değerlendirildiğinde, en yüksek 
aylık artış yüzde 7,73 ile ham petrol 
ve doğalgaz çıkarımı sektöründe 
gerçekleşirken, onu yüzde 6,62 
ile kok kömürü ve rafine edilmiş 

petrol ürünleri imalatı ile yüzde 1,99 
ile giyim eşyası imalatı izlemiştir. 
Temmuz ayı itibariyle 791 maddeden, 
275 maddenin ortalama fiyatında 
artış, 347 maddenin ise ortalama 
fiyatlarında ise düşüş gerçekleşmiştir.

Yüzde                                  TÜFE                              ÜFE

Ağustos                    2011           2012          2011           2012

Yıllık 6,65 8,88 11,00 4,56

Yıllık Ort. 6,24 9,29 9,76 9,33

Aylık 0,73 0,56 1,76 0,26
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Bir önceki yılın aynı ayına göre, yıllık 
%3,4 oranında artan Sanayi Üretim 
Endeksi, aylık binde 2 oranında yükseliş 

göstermiştir. Mevsim ve takvim etkisinden 
arındırılmış endeksteki artış ise yüzde 1,7 
seviyesinde gerçekleşmiştir. Sanayi Üretim 
Endeksi’ni sektörel bazda değerlendirecek 
olursak; 

Bir önceki yılın aynı ayına göre; elektrik, 
gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve 
dağıtımı sektörü endeksi yüzde 8,2, imalat 
sanayi sektörü endeksi yüzde 3,0 oranında 
artarken, madencilik ve taşocakçılığı sektörü 
endeksi yüzde -1,7 oranında azalmıştır.

Bir önceki yılın aynı ayına göre imalat sanayinin alt 
dallarından; temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin 
malzemelerin imalatı yüzde 50,5, ağaç, ağaç ve mantar 
ürünleri imalatı yüzde 36,0, diğer imalatlar yüzde 14,1 
oranında artarken; motorlu kara taşıtı, treyler (römork) 
ve yarı treyler (yarı römork) imalatı yüzde -7,9, kok 

kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı yüzde 
-7,7, elektrikli cihaz imalatı ile deri ve ilgili ürünlerin imalatı 
yüzde -4,4 oranında azalmıştır. 2012 yılı Temmuz ayında 
bir önceki yılın aynı ayına göre ara malı imalatı yüzde 3,7, 
enerji yüzde 5,6 oranında artarken;  sermaye malı imalatı 
yüzde -4,1, dayanıklı tüketim malları imalatı yüzde -3,5 
oranında azalış göstermiştir.

Ağustos ayında Kapasite 
Kullanım Oranı yüzde 74,3 
oranında gerçekleşmiştir.

Kimyasalların ve kimyasal 
ürünlerin imalatı yüzde 82,8, kok 
kömürü ve rafine edilmiş petrol 
ürünleri imalatı yüzde 79,7, 
diğer metalik olmayan mineral 
ürünlerin imalatı yüzde 79,3, tekstil 

ürünlerinin imalatı yüzde 78,5, 
kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı 
yüzde 77,8 ile 2012 yılı Ağustos 
ayını en yüksek kapasite ile kapatan 
sektörlerdir.

Temmuz ayında arındırılmış 
endeks yüzde 72,8 ile son 22 ayın 
en düşük oranına ulaşmıştır.

SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ

KAPASİTE KULLANIM ORANI

Temmuz 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 132,9 3,4 0,2 133,1 3,4 131,1 1,7

Madencilik ve 
Taşocakçılığı

147,7 -1,7 1,2 146,1 -1,7 129,3 -5,8

İmalat Sanayi 128,0 3,0 -1,7 128,3 3,0 128,3 1,7

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

167,3 8,2 13,7 167,3 8,2 152,2 0,4

128,7

128,5

119,4

127,6

138,7

126,7

141,3

120,2

118,5

131,4

125,4

134,7

132,6
132,9

126,3

128,7

119,8

127,7

138,7

133,3 138,0

117,8

114,7

128,6

126,8 135,1

130,3

133,1

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

76,1

76,2
77,0 76,9

75,5 74,7

72,9 73,1

74,7
74,7 74,6

74,8
74,3

74,5 74,9
75,2 75,6

76,676,9

75,8 76,1
75,5

74,3

73,0 73,0 72,8

70,0
71,0

72,0
73,0
74,0
75,0

76,0
77,0
78,0

KKO Arındırılmış KKO



75

GÖSTERGELER

2012 yılı Haziran ayında işsizlik oranı, bir önceki 
senenin aynı ayına göre 1,2 puan azalarak yüzde 8,0, 
genç nüfusta işsizlik oranı ise aynı dönemde 2,3 puan 

gerileyerek yüzde 15,7 seviyesinde gerçekleşmiştir. Tarım 
dışı işsizlik oranı yüzde 10,2 olarak kaydedilmiştir.

2012 yılı Haziran döneminde mevsim etkilerinden 
arındırılmış işgücüne katılım oranı bir önceki döneme 
göre 0,1 puanlık azalış ile yüzde 49,7, istihdam oranı 
değişmeyerek yüzde 45,3 olarak gerçekleşirken; işsiz 

sayısı ise binde 1 puanlık düşüş ile yüzde 8,9 seviyesine 
gerilemiştir.

İstihdam edilenlerin yüzde 25,6’sı tarım, yüzde 18,6’sı 
sanayi, yüzde 7,5’i inşaat, yüzde 48,2’si ise hizmetler 
sektöründedir.

Büyüme oranlarındaki düşüş çerçevesinde 
ekonomideki yavaşlamanın istihdam üzerindeki, 
etkilerinin, önümüzdeki dönemde net olarak görüleceği 
tahmin edilmektedir.

Mevsim etkilerinden arındırılmamış temel işgücü göstergeleri 

(1
) 1

5-
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HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ

HAZİRAN

TÜRKİYE KENT KIR

2011 2012 2011 2012 2011 2012

Kurumsal olmayan 
nüfus (000)

72.321 73.561 49.513 50.376 22.808 23.186

15 yaş ve üstü nüfus 
(000)

53.539 54.680 36.933 37.641 16.606 17.039

İşgücü (000) 27.438 27.803 17.854 18.284 9.584 9.519

    İstihdam (000) 24.901 25.577 15.790 16.463 9.111 9.114

    İşsiz (000) 2.537 2.226 2.064 1.821 473 405

İşgücüne katılma 
oranı (%)

51,2 50,8 48,3 48,6 57,7 55,9

İstihdam oranı (%) 46,5 46,8 42,8 43,7 54,9 53,5

İşsizlik oranı (%) 9,2 8,0 11,6 10,0 4,9 4,3

    Tarım dışı işsizlik 
oranı (%)

11,9 10,2 12,1 10,3 11,2 9,8

    Genç nüfusta 
işsizlik oranı(1)(%)

18,0 15,7 12,0 19,0 11,7 9,5

İşgücüne dahil 
olmayanlar (000)

26.101 26.877 19.190 19.358 7.022 7.520

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

2011

Haziran 4.697 6.600 1.921 11.741 24.901

2012

Haziran 4.760 6.555 1.863 12.340 25.577
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(Milyon ABD Dolar) 2011
Temmuz

2012
Temmuz

CARİ İŞLEMLER HESABI -73.614 -61.417

       Hizmetler Dengesi 17.534 19.212

SERMAYE-FİNANS HESABI 60.667 56.224

       Yurtdışında Doğrudan Yatırım -1.871 -3.676

       Yurtiçinde Doğrudan Yatırım 14.097 15.307

       Portföy Hesabı-Varlıklar -878 1.903

       Portföy Hesabı-Yükümlülükler 24.551 18.505

       Diğer Yatırımlar-Varlıklar 13.463 3.592

       Diğer Yatırımlar-Yükümlülükler 26.585 18.528

2011 yılı Temmuz ayında kümülatif 
olarak 73,6 milyar dolar açık veren cari 
işlemler hesabı, 2012 yılı aynı ayında 

yüzde 16,6 oranında azalarak 61.4 milyar 
dolar ile düşüş trendini sürdürmüştür.

Hizmetler dengesi kalemi altındaki 
turizm gelirleri, bir önceki yılın 7 ayına 
göre 88 milyon dolar azalarak 11 milyar 
480 milyon dolara, turizm giderleri de 678 
milyon dolar azalarak 2 milyar 252 milyon 
dolara gerilemiştir. Yatırım geliri dengesinin 
altında yer alan doğrudan yatırımlar, portföy 
yatırımları ve faizlerden oluşan diğer 
yatırımlarda gerçekleşen toplam net çıkış, bir 
önceki yılın ilk 7 ayına göre azalarak 3 milyar 
912 milyon dolara gerilemiştir. Ka

yn
ak
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CARİ AÇIK (YILLIKLANDIRILMIŞ)

Reel Kesim Güven Endeksi; Ağustos ayında yılın ikinci 
en düşük seviyesi olan 104,5’e gerilemiştir. Bir önceki 
yılın aynı ayına göre 5,3 puan altında kalan endeks, 

mevsimsellikten arındırılmış haliyle 101,9 seviyesinde kalmıştır.

Bir önceki yılın aynı ayına göre 0,6 puan düşen, bir önceki 
aya göre ise 1,7 puan artan Tüketici Güven Endeksi 91,1 
seviyesine gerilemiştir. Tüketici güveni Ağustos ayında da 100 
puan altında kalmıştır.

Küresel piyasalardaki belirsizlik ve içeride yaşanan 
durgunluk güven endekslerine de olumsuz yansımıştır.

GÜVEN ENDEKSLERİ Aylar Reel Kesim 
Güven Endeksi

Tüketici Güven 
Endeksi

2011

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

Temmuz 107,3 92,8

Ağustos 104,5 91,1
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2012 yılı Temmuz ayında, 2011 
yılının aynı ayına göre ihracat 
yüzde 8,5 artarak 12,9 milyar 

dolar, ithalat da yüzde 1,5 oranında 
artarak 20,8 milyar dolar olarak 
gerçekleşmiştir. Aynı dönemde dış 
ticaret açığı yüzde 14 v,3 oranında 
azalarak, 7,9 milyar dolar seviyesine 
gerilemiştir. Takvim etkilerinden 
arındırılmış verilere göre, 2012 yılı 
Temmuz ayında bir önceki yılın aynı 
ayına göre ihracat yüzde 8,5 artarken, 
ithalat yüzde 5,3 oranında azalmıştır. 

2011 yılı Temmuz ayında yüzde 
47,7 olan Avrupa Birliği’nin (AB) 
ihracattaki payı, 2012 Temmuz ayında 
yüzde 34,3’e gerilemiş; AB’ye yapılan 

ihracat, 2011 yılının aynı ayına göre 
yüzde 21,9 oranında azalarak 4,4 
milyar dolar olarak gerçeklemiştir.

2012 yılı Temmuz ayında fasıllar 
düzeyinde en büyük ihracat kalemi, 
“kıymetli taşlar, kıymetli ve metaller” 
olurken; bu fasılı “motorlu kara 
taşıtları ve aksam parçaları”; “kazanlar, 
makinalar, mekanik cihazlar ve aletler; 
bunların aksam ve parçaları”, “demir 
ve çelik” ve “örme giyim aksesuarları” 
izlemiştir. “Mineral yakıtlar ve 
yağlar”, “kazanlar, makina ve cihazlar, 
aletler; bunların aksam ve parçaları”, 
“kıymetli taşlar, kıymetli ve metaller” 
ve “demir ve çelik” ise en yüksek 
ithalat yapılan fasıllar olmuştur.

2012 yılı Temmuz ayında, İzmir’in 
ihracatı 2011 yılının aynı dönemine 
göre yüzde 163 ve bir önceki aya 
göre de yüzde 24 oranında artarak 
1 milyar 749 milyon dolar, ithalatı ise 
yüzde 6 oranında azalarak 862 milyon 
dolar olarak gerçekleşmiştir. Uzun 
bir aradan sonra İzmir, yeniden net 
ihracatçı konumuna ulaşmıştır.

2012 yılı Temmuz ayında, Ege 
Bölgesi’nin ihracatı 2011 yılının aynı 
dönemine göre yüzde 79 ve bir 
önceki aya göre de yüzde 15 oranında 
artarak 2 milyar 389 milyon dolar, 
ithalatı ise binde 1 oranında azalarak 
1 milyar 448 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-
Temmuz

2011 77.448  140.796  100.597  -63.348  55,0

2012 87.212 12,6 137.912 -2,0 102.798 2,2 -50.700 -20,0 63,2

Temmuz 2011 11.860  21.061  15.505  -9.201  56,3

2012 12.866 8,5 20.755 -1,5 15.727 1,4 -7.889 -14,3 62,0

11.865

11.248
10.755

11.918

11.090
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10.352

11.751
13.213
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13.141
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20.590
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BÜYÜME (Sabit Fiyatlarla) 2007 2008 2009 2010 2011 2012/II

GSYH (Milyon $) 648.754 742.094 616.703 731.608 772.298 193.686

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

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

ÜFE (yıllık) 5,94 8,11 5,93 8,87 13,33 4,56

TÜFE (yıllık) 8,39 10,06 6,53 6,40 10,45 8,88

DIŞ TİCARET (Milyon $) 2007 2008 2009 2010 2011 Oca-
Tem.12

İhracat 107.272 132.027 102.143 113.883 134.972 87.212

İthalat 170.063 201.964 140.928 185.544 240.834 137.912

Dış Ticaret Dengesi -62.791 -69.936 -38.786 -71.661 -105.863 -50.700

Cari İşlemler Dengesi -38.434 -41.959 -13.991 -47.099 -77.089 -61.417

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

Toplam Sanayi 6,9 -0,6 -9,9 13,1 8,9 3,4

Takvim Etkisinden Arındırılmış - -0,8 -10,1 13,9 8,2 3,4

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

Kapasite Kullanım Oranı 79,2 64,9 67,7 75,6 75,5 74,3

GÜVEN ENDEKSLERİ 2007 2008 2009 2010 2011 Ağu.12

Reel Kesim Güven Endeksi 111.4 90,1 87,4 110,4 110,5 104,5

Tüketici Güven Endeksi 93,89 69,9 78,79 90,99 92,0 91,1

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

Sanayi Ciro Endeksi 138,2 158,4 138,2 162,7 208,4 223,4

Sanayi Sipariş Endeksi 146,6 159,4 130,4 155,4 200,2 208,9

İŞGÜCÜ VE İSTİHDAM 2007 2008 2009 2010 2011 Haz.12

İstihdam Edilen Kişi Sayısı (Bin Kişi) 20.738 21.194 21.277 22.594 24.110 25.577

İşsiz Sayısı (Bin Kişi) 2.376 2.611 3.471 3.046 2.615 2.226

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

BORSA VE DÖVİZ 2007 2008 2009 2010 2011 Ağu.12

İMKB 100 Endeksi 52.786 47.905 49.066 79.226 82.809 67.368

Euro/$ 1,4589 1,3978 1,4316 1,3377 1,2945 1,2812

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

Bütçe Dengesi -13.708 -17.432 -52.761 -40.081 -17.439 -1.572

GÖSTERGELER

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

Hedefimiz geleceği planlamak olmalı
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